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الفصل التاسع
الدماء

كن ��ت يف العام 1984مً ،
تلميذا يف ال�ص ��ف الثانوي الأول يف مدر�سة
«مريدام ��اد» يف «املنطق ��ة  »12من طه ��ران ،وكان حمم ��د علي رجائي
رئي� ��س اجلمهورية ال�شهيد -قد د ّر�س �ساب ًق ��ا يف هذه املدر�سة ،الأمرالذي ك ّنا نفتخر ونتباهى به �أمام اجلميع يف كل مكان.
التحقت باجلبهة يف �شهر �أ�سفند (�آذار )1985من ذلك العام ،كان
ُ
الدر�س بالن�سبة يل �أم ًرا بالغ الأهمية؛ لكني عندما ذهبت �إىل احلرب،
�ص ��رت �أعترب �أنه يج ��ب على اجلميع �أن ي�ش ��ارك يف الدفاع وعليهم �أن
يدر�سوا � ً
أي�ض ��ا .ولهذا ال�سبب ف�إنني مل �أترك الدرا�سة .كان الكثري من
التالميذ ،ومبجرد �أن يقرروا االلتحاق باجلبهة ،يق ّبلون الكتب والدفاتر
ث ��م يو ّدعونها نهائ ًيا «وه ��ذا فراق بيني وبينك»! لك ��ن ،بعد م�ضي عدة
�سن ��وات على احلرب ،مت تنظيم متابع ��ة الدرا�سة على خطوط التما�س
و�صارت �أم ًرا عاد ًّيا ومتعار ًفا عليه .كان الفتيان الأكرب �س ًّنا م ّنا والذين
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�سبقونا �إىل اجلبهات يقولون لنا :ميكن للطالب �أن يدر�س على اجلبهة
ويق ّدم امتحاناته ،و�أن يح�صل على عالمات جيدة � ً
أي�ضا.
يف ذل ��ك الع ��ام ،كان ��ت مدر�سة «جهان بن ��اه» الواقع ��ة يف �شارع 17
�شهريور يف طهران ،خا�صة باملقاتلني ودرا�ستهم وامتحاناتهم.
كذل ��ك كانت عدة جممعات تعليمية ق ��د افتتحت على اجلبهة وكان
املقاتلون يدر�سون فيها ويباحثون املواد ويقدمون امتحاناتهم فيها.
وه ��ذا الأم ��ر ،كان بالن�سب ��ة لأمثايل ،ممن يعترب الدر� ��س مه ًّما وال
إمتاما للحجة ،وداف ًعا قو ًّيا لاللتحاق باجلبهة.
يريد تركهً � ،
يف ذل ��ك العام ،كنت ال �أزال فتًى �صغري ال�سن ،طفويل الوجه ق�صري
القامة ونحيل اجل�سم .يف �شهر بهمن (�شباط) وهو �شهر ميالدي ،كنت
بلغت اخلام�سة ع�شرة من عمري .ولهذا مل يوافق م�س�ؤول التعبئة على
قد ُ
طل ��ب تطوعي للم�شاركة يف القتال .وه ��ذا كان حال �أ�صدقائي الآخرين
� ً
أي�ضا .ا�ستطاع عدد قليل جدًا من مواليد العام 1969( 1348م) ،والذين
ول ��دوا يف الأ�شه ��ر الأوىل من ذلك الع ��ام� ،أن يلتحقوا باجلبهات .وعلى
ه ��ذا ،مل يبق �أمامنا �سوى طريق التزوير؛ لع ّله تزوير مق ّد�س وي�ساحمنا
اهلل عليه! هذا التزوير الذي ا�ضطر الكثري من الأ�صدقاء �أن يقوموا به.
كان تزوي ��ر �ص ��ورة الهو ّي ��ة وتبديل تاري ��خ الوالدة م ��ن � 69إىل ،68
ح�ًّل�اًّ للم�شكلة الأوىل .لكن بقي ��ت امل�شكلة الثانية وه ��ي احل�صول على
ورق ��ة موافقة الوالدين ،والتي كان ��ت التعبئة ت�شرتطها للفتيان يف عمر
ال�ساد�سة ع�شرة وال�سابعة ع�شرة.
بد�أتُ مبحاولة ا�سرت�ضاء �أمي .على الرغم من كوين االبن ال�ساد�س
للأ�س ��رة وما قبل الأخري ،فامل�شكل ��ة كانت كبرية .مل تكن �أمي لرت�ضى.
كنت �أقول لها� :إخوتي كلهم يف البيت ،ا�سمحي يل �أن �أذهب؛ كانت �أمي
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ترف� ��ض وتق ��اوم� .إىل �أن ر�ضيت �أخ ًريا ،بعد �سيل م ��ن الأدعية والنذور
�سلخت قلبي من البي ��ت واملدر�سة
الت ��ي كان يج ��ب �أن �أ�ؤديها ،وهك ��ذا
ُ
وانطلقت نحو م�صري �آخر.
يف ربي ��ع الع ��ام 1985م ،خ�ضعت ل ��دورة ع�سكرية عام ��ة يف طهران
ويف ال�صي ��ف �شاركت يف دورة تخري � ٍ�ب تخ�ص�صية يف مناطق اجلبهة.
�أذكر باخلري مد ّربنا الذي كان مي�شي خالل الدورة حايف القدمني على
ح�ص ��ى «خوز�ست ��ان» الالهبة لكي يتعرف ال�شب ��اب املتد ّربني ويع ّودهم
عل ��ى حتمل ال�صعوب ��ات .ولك ��ي ي�شجع الفتي ��ان ال�صغ ��ار �أمثالنا على
ال�صرب ومواجهة احلرارة ،يكرر هذه العبارات لرفع معنوياتنا:
 �أيه ��ا ال�شب ��اب ،ف ّكروا بالآخرة .ه ��ذه احلرارة ال �ش ��يء �أمام نارجهنم.
وكان املتد ّرب ��ون ينهل ��ون من روحيت ��ه العالية ويتجاهل ��ون احلرارة
ال�شدي ��دة .كان ��ت �أق ��دام البع� ��ض تلتهب وت�ص ��اب بالت�شق ��ق .ولكنهم
مل يكون ��وا يت�أفف ��ون �أب ��دً ا .كنت �أه ��وى التمارين الريا�ضي ��ة والتخ�شن
اجل�سدي ،و�أتق ّبل هذه امل�شاق من كل قلبي وروحي.
�آخ ��ر ال�صيف من الع ��ام نف�سه ،ا�ست�شهد ذل ��ك املدرب وو�صل خرب
�شهادت ��ه �إلينا .كن ��ت �أح ّبه ومتع ّل ًقا ب ��ه �إىل الدرجة الت ��ي كنت �أراه يف
منام ��ي :ر�أيته مرة على �شكل ن ��ور وقد دخل �إىل خيمتنا؛ كان نوره قو ًّيا
لدرجة تبهر الأب�صار.
يف �أيل ��ول 1985م ،وبعد خم�سة �أو �ستة �أ�شهر من املرابطة واحل�ضور
عل ��ى اجلبهة يف اللواء العا�شر «�سي ��د ال�شهداء» �أنهيت خدمتي ورجعت
�إىل طهران .يف ال�شهر الذي بقيت فيه بطهران� ،أنهيت م�سائل درو�سي
وامتحاناتي ورتّبت �أو�ضاعي للعودة جمددًا �إىل اجلبهة.
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يف ي ��وم 1985/10/14م ،انطلق ��ت نح ��و خطوط الن ��ار ،وهذه املرة
التحق ��ت بالفرق ��ة « 27حممد ر�س ��ول اهلل» �صلى اهلل علي ��ه و�آله ،ومن
هناك ّمت فرزي �إىل كتيبة حمزة ،ال�سرية الثانية.
يف �أوائ ��ل �شهر «�آب ��ان» (الأ�سبوع الأخري من �شه ��ر �أيلول) التحقت
بالف�صيل الأول من ال�سرية الأوىل.
كان ��وا قد ق ��رروا �أن يجمعوا كل الفتي ��ان ذوي الأعمار ال�صغرية يف
ف�صي ��ل واحد .كان مركز ال�سرية يف الطابقني الأخريين ملبنى الكتيبة،
�أول �شخ� ��ص �سلم ��ت علي ��ه وحتدثنا م ًع ��ا هو م�س� ��ؤول الف�صي ��ل :الأخ
«كل�ستاين».
قبل �أن �ألتحق بالف�صيل الأول ،حدث معي وملرات عديدة �أن �شممت
رائحة عطر جميل وقوي ،يف ح�سينية احلاج «همت» ،حيث كان �شباب
كتيبة حمزة يتجمعون ،ولطاملا متنيت �أن �أتعرف �إىل �صاحب تلك
الرائحة الزكية ولكني مل �أ�ستطع حتديده يف زحمة تلك احل�سينية ،كانت
مه ّمة �صعبة وخا�صة عندما تختلط تلك الرائحة بروائح عطور �أخرى.
يف ذل ��ك اليوم ،عندما جل�س ��ت وج ًها لوجه م ��ع «حم�سن كل�ستاين»
وجدت �أنه هو �صاحب العطرّ ،
حظ عجيب! ذلك الذي كنت �أبحث عنه
من ��ذ مدة� ،أ�صبح م�س�ؤول ف�صيلن ��ا .مل �أقل �شي ًئا عن الأمر ذلك اليوم؛
لف�صيل م�س�ؤوله
لكني كن ��ت �أ�شعر بالفرح ومن كل قلبي ،ب�أنن ��ي �أنتمي
ٍ
يف ��وح منه ذلك العطر اجلميل .كان «حم�س ��ن كل�ستاين» مربوع القامة
وذا �شعر �أ�سود كثيف كري�ش الغراب وحليته مرتّبة.
وبع ��د تع� � ّريف �إىل م�س� ��ؤول الف�صي ��ل ،تع ّرفت �إىل رف ��اق ال�سالح يف
الف�صي ��ل؛ «حمم ��د علي ��ان جن ��ادي» ال ��ذي كان مثل ��ي عام ��ل هند�سة
«تخريب» ،يكربين ب�سنة وثمانية �أ�شهر ،يدر�س يف ال�سنة الثالثة املهنية
اخت�صا� ��ص الكهرب ��اء .كان «حمم ��د» �أق�صر قام ًة من ��ي ولكنه عري�ض
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الكتف�ي�ن وقوي البنية ،و�شكله �أكرث �شب ًها بالرجال مني .له جتربة مثلي
يف اجلبه ��ة ،حيث بد�أ باملرابط ��ة من �أول هذا الع ��ام .مل ي�شارك حتى
الآن يف �شن هجوم مبا�شر يف ليلة عمليات ولكنه خدم يف كتيبة «ع ّمار»
خ�ل�ال دورة الدف ��اع يف جزيرة «جمنون» ولدي ��ه ذكريات حول عمليات
«عا�ش ��وراء  »3يف تل ��ك اجلزي ��رة� .أذكر �أين كنت هن ��اك يف زمان تلك
العمليات ولكن يف اللواء العا�شر .تلك العمليات اقت�صرت على هجمات
برمائية حمدودة ومل ي�شارك يف ك�سر خط التما�س �سوى عدد قليل من
«املقاتلني» ومل �أكن �أنا و«حممد» �ضمنهم.
يف �شهر «�آب ��ان» (�أيلول-ت�شرين الأ ّول) انتقل ��ت الكتيبة �إىل �ساحل
بح�ي�رة «دز» للم�شارك ��ة يف دورة تدريب ّي ��ة يف مع�سك ��ر «�سفينة النجاة»
حي ��ث علمونا على �أنواع ال�سباحة ،وا�ستخ ��دام �سرتة النجاة ،والهجوم
م ��ن املاء على الياب�سة والعك�س � ً
أي�ضا .كن ��ا ن�ستغ ّل �أوقات الفراغ هناك
للدر�س وكذلك للت�سلية والرتفيه.
كان الدر� ��س يف الف�صيل �سهلاً
ومريح ��ا� .أكرث ال�شباب كانوا طال ًبا
ً
وكان ��ت الأجواء جم ّهزة للدرا�سة وطلب العلم .ك ّنا نت�س ّلى هناك ب�صيد
تي�سر من طعم ونرميها يف
ال�سم ��ك ،حيث نخرتع �صنارة ،ون�ضع بها ما ّ
م ��اء ال�سد ال�صافية .كان عم�ًل اً ممت ًعا .حجم الأ�سماك مل يكن يتعدى
الع�شري ��ن �سنتيم�ت�رً ا عل ��ى ال�شاطئ ،ولك ��ن يف و�سط البح�ي�رة توجد
�أ�سماك �أكرب.
يف الأ�سب ��وع الث ��اين للدورة� ،أعطونا م�أذوني ��ة ،ولكني ول�شدة تعلقي
به ��ذه الهواي ��ة اجلديدة ،مل � ُأعد �إىل املدينة وبقي ��ت يف املع�سكر ل�صيد
ال�سم ��ك .الأمتع من �صي ��د ال�سمك ،كان �إعداده ل�ل��أكل؛ ب�أنواع ال�شوي
والقل ��ي والطبخ .كن ��ت �أ�صطاد ثالثني �أو �أربعني �سمك ��ة يف كل مرة ثم
�أ�ش ّكها يف حربة الكال�شنكوف ونتناولها مع ال�شباب .يف مع�سكر «�سفينة

540

الفصيل األول

النج ��اة» كان لدينا برنامج ثقايف مميز ،حيث ينبغي على كل واحد منا
مو�ضوعا ما بح�سب رغبته ويق ��وم ب�إلقائه كدر�س �أو خطبة
�أن يح�ض ��ر
ً
عل ��ى ال�شباب ملدة ربع �ساعة حني ج ��اء دوري �ألقيت على ال�شباب كلمة
ح ��ول احلديث ال�شريف« :من حفظ على �أمت ��ي �أربعني حدي ًثا بعثه اهلل
يوم القيامة فقي ًها عاملًا».
يف �أح ��د الأي ��ام ،ولكرثة ما حككت البثور اجللدي ��ة يف ظهري بد� ْأت
بالنزيف؛ وك�أنها «حبة» اقتلعت من جذورها ،كانت ت�س ّبب يل ح�سا�سية
�شدي ��دة ،عندما ُجرح ��ت مل يكن الدم ليتوقف .ج ��اء م�سعف الف�صيل
«عل ��ي �شهبازي» مل�ساعدت ��ي وذهبنا م ًعا �إىل خيم ��ة الدفاع املدين التي
تبع ��د ع ّنا مئات الأمت ��ار .قام امل�سعفون بت�ضمي ��د اجلرح ورجعنا؛ لكن
مل تنته امل�شكلة! بعد منت�صف الليل عادت احل�سا�سية و«احلكاك» وعاد
النزي ��ف بق ��وة حتى تب ّل ��ل قمي�صي ك ّله بال ��دم .ا�ضطررت ه ��ذه املرة،
للذهاب وحدي �إىل خيمة الإ�سعاف يف ظالم الليل.
يف طري ��ق الع ��ودة ،و�س ��ط �أ�شج ��ار تل ��ك املنطق ��ة احل ��ارة ،وفيما
كان الن�سي ��م ي�ص ّف ��ر ب�ي�ن الأوراق والأغ�ص ��ان ف ُيحدث نغ ًم ��ا جميلاً ،
لف ��ت نظري ظ ّل �شبح �أ�س ��ود يتحرك! فتحرك عن ��دي حب اال�ستطالع
واحل�شر ّي ��ة ملعرفة ما الأمر .اقرتبت بهدوء ف� ��إذا ب�شخ�ص �ساجد على
الأر� ��ض .دفعني الف�ضول لأعرف من هو .اقرتبت بطريقة ال يالحظني
فيها .نعم كانت تلك الرائحة العطرة تفوح منه� ،إنه «حم�سن كل�ستاين»
نف�س ��ه ،ومع ��ه �سجادة �صالة وقندي ��ل و�سجدة وكتاب دع ��اء .مل �أرغب
فان�سحبت بهدوء �شديد .ر�ؤية ذلك الوجد واملناجاة
ب�إزعاجه يف خلوته
ُ
الليل ّية� ،أن�ستني �أملي وح�سا�سيتي فا�ستلقيت ومنت حتى ال�صباح.
يف �أواخ ��ر �أيام ال ��دورة ،قام �أحده ��م بت�صوير فيلم ع ��ن مناورات
الكتيب ��ة يف بحرية �سد «دز» .يف ذلك اليوم ،كان «م�سعود �أهري» يحمل
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علم �إيران بيده .فيما بعد عرفنا �أن الفيلم ّمت عر�ضه على التلفاز .كان
الفيلم دعائ ًيا للإعالم احلربي يف احلر�س الثوري.
عندم ��ا غادرن ��ا املع�سكر كن ��ت �أنا و«علي ��ان جنادي» ق ��د �أ�صبحنا
جدا .كان لدى «حممد» لثغة يف نطقه تظهر يف بع�ض
رفيق�ي�ن حميمني ًّ
احلروف .فيقول «حثن» بدل «ح�سن» و«ثالح» بدل �سالح وهكذا .ولهذا
كان ال�شب ��اب ميازحون ��ه ويق ّلدون ��ه �أحيا ًن ��ا ،وكان يرد عليه ��م ب�سرعة
بديهته و�أدبه ال�شديد .حني رجعنا �إىل ثكنة «دوكوهه» �أعطونا م�أذونية
ع�ش ��رة �أيام للقاء �أهالين ��ا .قبل الذهاب� ،أخذت عن ��وان حمل العطور
ال ��ذي يعرفه الأخ «كل�ستاين» وكان يف ق ��م وا�سمه «عطورات كل�ستاين».
خالل العطل ��ة ،ذهبت �إلي ��ه وا�شرتيت منه قارورة عط ��ر لونها �أخ�ضر
غامق ورائحتها قوية ت�شبه رائحة ال�شوكوالتة!
مل تك ��د مت�ضي �أي ��ام على عودتن ��ا �إىل «دوكوهه» حتى ب ��د�أ برنامج
تدري ��ب جمدد .كانت هذه الدورة خا�صة لعنا�صر التخريب «الهند�سة»
يف الكتيبة� ،شاركت �أنا و«عليان جنادي» من ف�صيلنا .نحن الع�شرون يف
«جماعة التخريب» يف الكتيبة� ،صعدنا يومها يف �شاحنة تويوتا وتوجهنا
نحو مع�سك ��ر تدريب وحدة الهند�سة يف اجلهة الغربية من الثكنة .كان
التدري ��ب تكرا ًرا للمكررات ،مل �أ�شعر ب�أين تعلم ��ت �شي ًئا جديدً ا؛ اللهم
�سوى التعرف �أكرث �إىل «عليان جنادي».
عل ��ى الرغم �أن «حممد» كان �أكرب مني ب�سنة و�أ�شهر؛ �إال �أنه ا�ضطر
� ً
أي�ض ��ا �إىل تزوير �ص ��ورة تذكرة الهوي ��ة لاللتحاق باجلبه ��ة .ومع هذا
ف�إن ��ه كاد يبك ��ي عند تركه املنزل ،ولكنه منع نف�س ��ه حينها وع ّو�ض عن
ت�أث ��ره بالبكاء ال�شديد فيما بع ��د! كان ي�ستيقظ كل �صباح قبلي وين�شغل
بالدع ��اء وال�صالة ،كان يناديني �أحيا ًنا« :حث ��ن» ،قم ،هيا ا�ستيقظ يا
«حث ��ن» ..حكى يل ع ��ن ذكرى يف �صغره :كن ��ت يف العا�شرة �أو احلادية
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ع�شرة من عم ��ري ،كنا نح�صل على جمالت «كيهان ال�صغار» القدمية
ب�أ�سع ��ار منخف�ض ��ة �أو جما ًن ��ا النتهاء تاري ��خ �صدورها ،فكن ��ت �أقتطع
الأج ��زاء امل�سل�سلة من الق�ص� ��ص مثل «تان تان» ث ��م �أجمعها و�أج ّلدها
ق�ص�صا كاملاً و�أبيعها و�أ ّدخر ثمنها».
لت�صبح
ً
عندما انتهت الدورة ،ورجعنا �إىل مبنى الكتيبة .كان �أغلب ال�شباب
منهمك�ي�ن بالدر� ��س واملراجع ��ة لالمتحان ��ات ،فنح ��ن يف �شه ��ر «�آذر»
(ت�شرين الثاين-كانون الأ ّول).
وحل�سن احلظ ،مل يكن لدينا متارين �صعبة وتدريبات �شاقة حينها؛
م ��ا �أعطانا فر�ص ��ة جيدة لندر�س ونكت ��ب واجباتنا ونراج ��ع ا�ستعدادًا
لالمتحانات الف�صلية.
كنت يف ذل ��ك العام يف ال�صف الثان ��وي الأول .تع ّمقت �صداقتي يف
تل ��ك الأيام مع ال�سيد «ح�س ��ن ر�ضي» .كان فتًى هاد ًئ ��ا ومهذ ًبا وح�سن
الأخ�ل�اق ،نحن االثنان ك ّنا مني ��ل للعلوم التجريبية .كان هو يف ال�صف
الثال ��ث ثانوي ق�س ��م العلوم .كان ��ت عالماتنا نحن االثن�ي�ن متدنية يف
الريا�ضيات والهند�سة.
م ��ن بني املواد الدرا�سية ،كان ال�سي ��د «ح�سن» يحب التاريخ والأدب
واحلق ��وق وكنت �أن ��ا �أحب علوم احلياة «البيولوجي ��ا» .كان يريد �إكمال
درا�سته لي�صبح دكتو ًرا يف احلقوق ،بينما �أردت �أن �أ�صبح طبي ًبا .كانت
ميولنا امل�شرتكة تق ّوي عالقتنا و�صداقتنا �أكرث ف�أكرث.
كان ق ��د التحق باجلبهة لأول مرة يف العام 1983م وبقي حينها ملدة
ثالث ��ة �أ�شهر ،ويف الع ��ام التايل خ ��دم يف «كرد�ست ��ان» وحال ًيا معنا يف
متاما .كان
كتيبة «حمزة» .ومع هذا مل يكن قد �شارك يف هجوم ،مثلنا ً
ً
تلميذا جمتهدً ا يف الدر�س .يف ال�سنة املا�ضية ق ّدم امتحاناته يف املجمع
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التعليم ��ي للمقاتلني وجن ��ح يف كل املواد .كانت جتارب ��ه يف هذا املجال
مفيدة جدً ا يل وملحمد.
كان «ر�ض ��ي» الأك�ب�ر �س ًّنا بينن ��ا نحن الثالثة ،م ��ن مواليد 1967م.
مربوع ��ا وكتفاه �أعر�ض!
لك ّنن ��ا ك ّنا بنف�س الط ��ول تقري ًبا« .ر�ضي» كان
ً
عندما كانت تو�ضع مائدة الطعام وبعد دعاء «اللهم ارزقنا رز ًقا اً
حالل
طي ًب ��ا وا�س ًعا برحمتك يا �أرحم الراحمني» ،كان ��ت الأ�صوات ترتفع من
�أط ��راف املائدة «�أعطوا امللح لر�ضي!» .مل يكن «ر�ضي» ليتناول الطعام
�أبدً ا �إن مل يبد�أ بامللح!
يف ال�ساب ��ع ع�ش ��ر من ربي ��ع الأول� ،أُقي ��م احتفال املول ��د النبوي يف
الثكن ��ة .كانت احل�سينية مزدحم ��ة يف ذلك اليوم! ج ��اء الأخ «كوثري»
قائ ��د الفرقة و�شاركن ��ا االحتفال� .أن�شدت فرقة تالمي ��ذ مدينة �آباده*1
االن�شادي ��ة «قلبي يرفرف ،ويطري �إىل كرب�ل�اء» بلهجة �شريازية ج ّذابة
ف�أ�ضف ��ت على احلفل اً
جمال م�ضاع ًف ��ا .كذلك كان هناك �إلقاء لكلمات
�شاعري ��ة ومقاط ��ع م�سرحية وحل ��وى و�ضيافة .مل �أع ��رف ماذا ح�صل
يومه ��ا �إذ ق ��ام �أحد �شباب كتيب ��ة الأن�صار بالتقاط �ص ��ور فوتوغرافية
لقائ ��د الفرقة -بالطبع بعد طل ��ب �إذنه -ومن ح�سن حظي �أين كنت يف
اجلمع وبقيت تلك ال�صور ت�ؤرخ لهذه الذكرى.
تابع ��ت حينه ��ا املو�ضوع ،حت ��ى وجدت ذل ��ك املقاتل ال ��ذي �ص ّو َرنا
و�أخذتُ �صوري منه و�شاهدها �أغلب �شبابنا.
كان ��ت كرة القدم الريا�ض ��ة ّ
املف�ضلة عند �شب ��اب الف�صيل« .عليان
تباع ��ا� .أما �أنا
م�شجعي فريق «�شاه�ي�ن» ويتابع �أخب ��اره ً
جن ��ادي» م ��ن ّ
فل ��م �أكن من �أن�صار فريق حم ّدد؛ لكني كن ��ت �أهوى كث ًريا لعب الكرة.
* مدينة بمحافظة فار�س.

544

الفصيل األول

ا�ش�ت�رى ال�شب ��اب كرة بال�ستيك ّية م ��ن مدينة «دزف ��ول» وك ّنا نلعب عند
كل فر�ص ��ة �سانح ��ة .وعليه كان ��ت الطابة ج ��ز ًءا ال يتجز�أ م ��ن عتادنا
كنت �أنا و«عليان جنادي» م ��ن الأع�ضاء الثابتني يف فريق
و�أغرا�ضن ��اُ .
الف�صيل .ك ّن ��ا نلعب �أحيا ًنا يف حت ّديات داخ ��ل الف�صيل و�أحيا ًنا �أخرى
ب�ي�ن ف�صائل الكتيبة وحت ��ى بني ف�صيلنا و ِفرق م ��ن كتائب �أخرى .كان
«عليان جنادي» يتميز بركالت قوية ومتريرات فنية عالية .كان ال�سيد
«ح�سن» يهوى امل�صارعة وعنده �إملام بفنونها و�أ�سرارها .فقد كان ي�شرح
لن ��ا بالتف�صي ��ل و�ضعياتها املختلف ��ة؛ لديه يف املنزل فر�ش ��ة م�صارعة
وح ��ذاء خا�ص لهذه اللعب ��ة .كان ال�سيد «ح�سن» ي�ص ّل ��ي �أحيا ًنا مرتد ًيا
عب ��اءة يف ح�سينية احلاج «ه ّم ��ت» ،كان يتح ّلى بعب ��ادات �أخرى مت ّيزه
ع ��ن الباقني؛ عادات ورثها عن �آبائه و�أجداده ال�سادات .كان جده لأمه
وج ��ده لأبيه من ال�سادة والعلماء املعروف�ي�ن يف «كلبايكان» .تناول امللح
قبل الطعام وبع ��ده ،ال�صالة وقراءة �آية الكر�س ��ي بعد ال�صالة ،كانت
من ذلك الرتاث العريق.
يف �أواخ ��ر �شهر «�آذر» (كان ��ون الأول) ،كانت الأمطار تهطل بغزارة
حني َق ّدمنا االمتحانات يف املجمع التعليمي للمقاتلني ،الواقع يف �شمال
باح ��ة املرا�سم ال�صباحي ��ة� .أخذنا نحن الثالثة عالم ��ات عالية .وكما
كان يق ��ول طالب املدار�س� :إن كانت العالم ��ات عالية «نحن �أخذناها»
و�إن كانت متدن ّية «هم �أعطونا!».
اتفقنا يف اليوم الأخري لالمتحانات� ،أن ن�ضع ثالث لوحات �إعالنية
يف م ��كان حددن ��اه يف املبن ��ى وه ��ي «املهند� ��س حممد علي ��ان جنادي»
و«الدكتور ح�سن قابل �أعال» و«املحامي ال�سيد ح�سن ر�ضي».
يف �أح ��د الأيام� ،ص ��درت الأوامر ب�إخ�ل�اء املبنى وانتق ��ال الف�صيل
�إىل مع�سك ��ر «كرخ ��ه» .يف املع�سك ��ر اجلديد متو�ضعن ��ا يف اخليام التي

الفصل التاسع :الدماء

545

كان ��ت تبعد ح ��وايل ثالثة كيلوم�ت�رات عن نهر «كرخ ��ه» .كان املع�سكر
�أك�ب�ر بكثري من مع�سكر «�سفينة النجاة» ال ��ذي مل يكن يت�سع لأكرث من
كتيبت�ي�ن� ،أما هنا فقد ا�ستقرت كل كتائب الفرقة وال يزال هناك مكان
لق ��وات �إ�ضافي ��ة .بعد االنتقال �إىل ه ��ذا املع�سك ��ر ،ازدادت التدريبات
الع�سكرية ج ّد ّي ًة ومتابع ًة .كانت الف�صائل حا�شدة ومزدحمة بال�شباب،
وم ��ن بينها كان ف�صيلنا الذي ي�ضم يف �أغلبه مواليد  68و1969م ولهذا
كانوا يطلقون علينا لقب «ف�صيل الرو�ضات!».
كن ��ت م�س ��رو ًرا را�ض ًيا ع ��ن م�شاركتي يف اجلبهة؛ فق ��د مت ّكنت من
متابع ��ة درو�سي وواجباتي؛ وعالماتي املرتفع ��ة وجناحي يفرحان قلب
�أهلي ،وكذلك كنت �أ�شعر ب�أين �أقوم بعمل ما يف مواجهة الأعداء الذين
هاجموا بلدنا للق�ضاء علينا وعلى ديننا؛ على الأقل مل �أكن جلي�س الدار
مثل بع�ض الذين ال يهتمون وال يبالون مبا يجري على وطنهم.
يف الأي ��ام الأوىل لو�صولن ��ا �إىل «كرخ ��ه» ،وجدن ��ا الطق� ��س ماط ًرا
وعا�ص ًف ��ا ،والأمطار تهطل مبنا�سب ��ة �أو من دون منا�سبة .عندما توقف
املطر ،بد�أ ال�شب ��اب حملة لرتتيب اخليام وتغطيتها بقطع النايلون ملنع
الن� � ّ�ش ،ولأين خفي ��ف الوزن ،كنت �أت�سلق بر�شاقة عل ��ى الأعمدة و�أقوم
باملهام وال�صيانة ،وعندما �أنتهي كنت �أغطي اخليام ب�أغ�صان الأ�شجار
يف عملية ا�ستتار ومتويه دقيق.
قوي ��ت ال�صداقة بني ال�شباب يف «كرخ ��ه»؛ ولعل ما �ساعد على هذا
كونن ��ا اجتمعنا كلن ��ا يف خيمة كبرية .وكذلك �ساه ��م املطر يف اخلارج
بزي ��ادة الألفة واملودة .كنا� ،أنا و«حمم ��د» ننام يف و�سط اخليمة مقابل
بع�ضن ��ا البع� ��ض� ،أما ال�سي ��د ح�سن فكان عل ��ى مقربة من ��ا وبعد عدة
مقاتل�ي�ن .عندما كنا نقف يف حالة ت�أهب وا�ستعداد يف الف�صيل ،دائ ًما
نكون �أنا وحممد �أحدنا وراء الآخر ،ولأنه يف املجموعة الأوىل كان يقف

546

الفصيل األول

جلو�سا.
على اليمني .وعندما ن�أخذ ا�سرتاحة ،نتحدث م ًعا وقو ًفا �أو ً
كان يق ��ول� :أ�سم ��وين يف املدر�س ��ة «حممد اخلم�س ��ة �سنتيمرت!» لأين
ق�صري ونحيف اجل�سد .وهذه امليزة قد نفعت كث ًريا يف العام  1985نف�سه!
عندما �أردنا التقدم �إىل خط الدفاع يف جزر «جمنون» ،مل يكن لدى
الكتيب ��ة �سوى خزّان م ��ازوت ب�سعة �ألف ليرت لو�ضع مي ��اه ال�شرب فيه،
ف ّكر امل�س�ؤولون ب�إح�ضار �أدوات احلدادة لق�ص اخلزان وتنظيفه لو�ضع
املاء فيه ،فقمت �أنا بالدخول عرب فتحته ال�صغرية وغ�سلته جيدً ا باملاء
وم�سح ��وق الغ�سي ��ل «التايد» عندم ��ا خرجت ،ا�ستقبلن ��ي ال�شباب بعدة
�صلوات على حممد و�آله ،فزال عني التعب والإرهاق!».
كان يف ف�صيلنا ،العديد من ال�شباب من «خدام احل�سني»؛ (يتطوعون
خلدم ��ة الآخرين) ،ولكن �أ�شهرهم كان «حممد» الذي كان ي�سارع فو ًرا
ومب�ساع ��دة «�سعي ��د بوركرمي» �أحيا ًنا جللي �أوعي ��ة الطعام .كان اجللي
بتل ��ك املياه الباردة يف ذلك اجلو والطق� ��س املاطر ،عملية �صعبة جدً ا،
فكان ��ا ّ
ي�سخن ��ان املياه ب�إبريق ال�ش ��اي ثم ينظفان ال�صح ��ون والأوعية.
«ر�ضا واك�س (�أن�صاري)» و«مهدي كبري زاده» كانا يقومان غال ًبا مب�سح
الأحذية الع�سكرية ودهنها كي تع ّمر �أكرث يف �أقدام املجاهدين.
مل تتوق ��ف التمارين والتدريبات يف «كرخ ��ه» .يف بع�ض الليايل كان
امل�س�ؤولون يجرون «طابور الإزعاج» ع ّدة مرات متتالية .فكانوا يوقظوننا
مر�صو�صا خارج اخليام ،بعد دقائق
عجل ّثم نقف �ص ًّفا
من النوم على ٍ
ً
يعطوننا �أم ��ر اال�سرتاحة للعودة للنوم؛ بعده ��ا ب�ساعة يك ّررون العملية
م ��ن جديد! لك ��ي يتع ّود ال�شب ��اب على ق ّل ��ة النوم واال�ستع ��داد للن�شاط
الفوري خالل العمليات املفاجئة .عندما ال يكون هناك مناورة �أو م�سري
ليلي كانوا يع ّودوننا على هذه الألعاب ا�ستعدادًا لليلة الهجوم.
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يف �إح ��دى اللي ��ايل� ،أم�ضين ��ا �أ�صعب و�أط ��ول مناورة ليلي ��ة �شهدها
الف�صي ��ل .م�شين ��ا م ��ن دون توقف من ال�ساع ��ة العا�شرة م�س ��ا ًء وحتى
�صباحا ،اجتزنا خاللها اً
تالل و�شي ��ارات ومنخف�ضات ،حتى
ال�ساد�س ��ة ً
�أذان ال�صب ��ح ،حيث توقفنا بالقرب من حمط ��ة «�صلواتية» عند ج�سر
«كرخ ��ه» على جادة «اندمي�شك -دهلران» واحل ��ال �أن هذا كان ن�صف
رجوعا �إىل املع�سكر.
مهمتنا فقط! بعد ال�صالة طوينا امل�سري نف�سه ً
بعد هذا امل�سري الطويل ،غ�سل اجلميع ثيابهم ،فالعرق ب ّللها وكذلك
ُو ُح ��ول الزحف وت ��راب الطري ��ق .بعد الغ�سي ��ل ،و�ضع ال�سي ��د «ح�سن»
مالب�س ��ه بني البطانيات حتى ا�ستوى قما�شه ��ا ،ثم ّ
�سخن �إبريق ال�شاي
وبد�أ بكويها! كان يكوي بدلته ب�شكل احرتايف عجيب ف�س�ألته:
عم ْل َت بالكوي �ساب ًقا؟
 هل ِ نعم ،كان هذا عملي من �سن الثانية ع�شرة! �أين؟ يف حمل والدي. ومتى كنت تدر�س وحت ّل فرو�ضك؟ عندم ��ا �أنهي در�س ��ي ،كنت �أذهب للم�صبغ ��ة مل�ساعدة والدي ،ملتكن امل�سافة طويلة؛ حمطة با�ص واحدة بني البيت والعمل.
 �أمل تكن تتعب هكذا؟أحب �أن �ألعب كرة القدم مثل الفتيان الآخرين.
 بلى ،كما كنت � ّ ولهذا ال حتب الآن كرة القدم!؟ رمبا؛ لكني كنت �سعيدً ا لأين كنت �أعمل معه حتى الغروب. -ومتى كنت تكتب واجباتك؟
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 يف امل�صبغ ��ة ،و�أحيا ًنا يف البيت ،كانت احلقيبة املدر�سية رفيقتي،كيفم ��ا اجته ��ت وذهب ��ت .تقع م�صبغ ��ة �أبي يف ج ��ادة «نيكن ��ام» �شارع
ال�شهداء ،عندما تط ّل �صوبنا� ،س�أكوي مالب�سك بنف�سي.
رائجا ب�ي�ن ال�شب ��اب يف مع�سكر
«ق�ب�ر ديلوك� ��س»؛ كان
ا�صطالح ��ا ً
ً
«كرخه» .فق ��د كانوا يذهبون يف منت�صف اللي ��ايل وب�أيديهم امل�صابيح
والبطانيات ،للدعاء وال�ص�ل�اة يف القبور املحفورة جانب اخليام .كان
«غالم ر�ضا نعمتي» و«م�سع ��ود �أهري» -من قدامى حماربي الف�صيل-
رائدي ��ن يف هذه الأعم ��ال« .القرب الديلوك�س» كان ق�ب ً�را حمفو ًرا جيدً ا
و�أر�ضه ناعمة الرتاب وعمقه منا�س ًبا!
ج ّربت ال�سفر للآخرة� ،أول مرة مع «غالم ر�ضا نعمتي» -على تراب
«كرخ ��ه» بالطبع -وكان رام ��ي ر�شا�ش جمموعتنا؛ وه ��و املقاتل الثالث
يف ال�ص ��ف �أمامي .وعلى عك�س ظاهر هذه العبادة ،حيث يظنّ البع�ض
�أنه ��ا ت�ضع ��ف الأمل عند الإن�سان ،ف�إنها كانت متنحن ��ا حيا ًة �أك َرث �أملاً
و�سع ��ادة .حيث �أَ ْز َه َر يف قلب ��ي هذا النور وملعت الفك ��رة� :سواء الآن �أو
فيما بعد �سن�صل �إىل هذا املكان «القرب»؛ وهو �سفر ال رجوع فيه .والآن
لدين ��ا فر�صة العمل والإ�صالح ،فيجب �أن نغتنم كل حلظة من حلظات
العم ��ر الثمينة ،للرجوع �إىل اهلل .واحل ��ق �أن من مي�ضي ليلته يف �أجواء
معنوية كهذه ،كيف �سيكون نهاره؟ هل �سيق�ضي يومه بالذنوب والغفلة؟!
يف لي ��ال عديدة ،حني يكون لدين ��ا متارين ليلية مرهقة ،كنت �أ�سمع
�صو ًتا يوقظني قبل وقت ال�سحر:
 الأخ «قاب ��ل �أعال» يا �سيد ح�س ��ن ،ا�ستيقظ ..كم �أن نومك ثقيل..ه ّيا قم ..كم تنام!
كن ��ت �أفتح عين ��ي ف�أرى م�س� ��ؤول الف�صيل وهو يح ��اول بكل احرتام
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�إيقاظ ��ي ل�صالة الليل �أو �صالة ال�صبح .و�أنا باملقابل لكي �أع ّو�ض هذا،
وجدته يف �إحدى املناورات ال�شاقة قد ّ
غط يف نوم عميق ،فذهبت نحوه
وبد�أت:
قم ..كم تنام! ا�ستيقظ
 ي ��ا �أخ «كل�ستاين» ،يا �سي ��د «حم�سن» ،ه ّيا ّو�إ ّال �ست�صبح �صالتك ق�ضا ًء ع ّما م�ضى!..
هكذا كنا ننتقم من بع�ضنا البع�ض!
كان حل ��ذاء «حممد» الع�سكري البايل حكاي ��ة طويلة .عندما كانت
متط ��ر ،يدخ ��ل امل ��اء للح ��ذاء وال ينف ��ع معه حت ��ى م�سح ده ��ان «ر�ضا
�أن�ص ��اري» .ق ��ال «ر�ض ��ا» ملحمد ع ّدة م ��رات� :إن مل تذه ��ب �أنت لق�سم
التجهيزات ف�س�أذهب بنف�س ��ي و�أح�ضر لك حذاء! حذا�ؤك انتهى عمره
منذ زمن! ا�س�أل من تريد ويجيبك بهذا!
ذرعا بحذائه امله�ت�رئ ،ذهب للتجهيزات كي
و�أخ�ي ً�را �ضاق حممد ً
ي�أخذ حذا ًء ع�سكر ًّيا جديدً ا .كنت معه حينها .فتّ�ش العامل هناك وقلب
الأحذي ��ة ر� ًأ�سا على عقب فلم يجد ح ��ذا ًء مبقا�س � !38أراد «حممد» �أن
يعود النتعال حذائه القدمي .قلت له:
 خذ واح ��دً ا جديدً ا والب�س جوارب قطني ��ة �سميكة فتحل امل�شكلة!فهذا احلذاء �سيعيقك يف العمليات.
عاد العامل هناك للبحث و�أعطى «حممد» �أ�صغر مقا�س عنده .ن ّفذ
«حمم ��د» ما قلته ل ��ه؛ ومع هذا بقي احلذاء يت�أرج ��ح يف قدميه! وكانت
النتيج ��ة التهابات جلدية وعدد من البثور بع ��د املناورة الأوىل .عندما
ع ��رف م�س�ؤول الف�صيل بالق�صة� ،سمح له بانتعال حذاء ريا�ضي كتّاين
حتى تكون قدماه قد �شفيتا.
يف �أحد الأيام ،كان دوري �أنا لأد ّرب ال�شباب على التمارين الريا�ضية
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يوما ع�س ًريا على كل �شباب الف�صيل الأول! كان �شباب
ال�صباحية .كان ً
الف�صائ ��ل الأخرى قد �أنهوا تن ��اول الفطور وجمعوا �أغرا�ضهم ،ولكنني
كن ��ت ق ��د ب ��د�أت التحمية للت ��و! يف ذلك الي ��وم� ،أجري ��ت كل التمارين
والتدريب ��ات الت ��ي كن ��ت تع ّلمته ��ا خ�ل�ال �سن ��وات املدر�س ��ة وكان على
امل�ساك�ي�ن �أن يتابعوين ،كان العرق يت�صبب م ��ن ر�أ�سي وكامل ج�سدي؛
ولكنن ��ي مل �أتوق ��ف ،فاليوم يومي! �ضغطت عل ��ى ال�شباب لدرجة متزّق
معها بنطال ال�سيد ح�سن على تراب «كرخه» املوحل!
ر�أيت ��ه بعد الفط ��ورّ ،
يقطب البنط ��ال وبيده الإب ��رة واخليط ،كانت
خياطت ��ه حمرتفة � ً
أي�ض ��ا مثل َك ْو ِيه .كل ت�صرفاته كان ��ت م�ؤ ّدبة ومرتّبة
ّ
ومنظمة.
بلون واحد «�س ��ادة» والأخرى
كان ل ��دي بدلتان ع�سكر ّيت ��ان؛ واحدة ٍ
كور ّية ّ
خمططة كجلد النمر .قمي�ص البدلة «الكاكية» كان على مقا�سي.
علي .ومع �أين طويت
ولكن قمي�ص الأخرى (جلد النمر) كان كب ًريا جدًا ّ
�دي بقيتا �ضائعتني في ��ه! كنت � ِأعري هذا
�أكمام ��ه ث�ل�اث طيات� ،إال �أن ي � َّ
القمي� ��ص �أحيا ًن ��ا ملحمد �أمني �ش�ي�رازي ،ولديه �صورة في ��ه � ً
أي�ضا .كان
«�شريازي» طويل القامة مربوع اجل�سم .وكان القمي�ص منا�س ًبا يليق به.
يف �إحدى املرات ،ق ّوي ��ت قلبي وت�شجعت فقلت له :خذ القمي�ص �إنه
هدي ��ة م ّني لك؛ لكنه مل يقبل ،لعل ��ه كان يعلم قيمة هذا القمي�ص لدي
وبكم ا�شرتيته! كان ثمنه ع�شقي الكبري للجبهة.
ذهب ��ت يف �أحد الأيام� ،أن ��ا وحممد و«�سيد ح�س ��ن» �إىل �شاطئ نهر
«كرخه» .مزّق ال�سيد بع�ض الأوراق ورماها يف املاء .وا�ضح �أنها ر�سالة.
كن ��ت قد ر�أيته �ساب ًق ��ا يف �سد «دز» يفعل ه ��ذا ومل �أ�س�أله؛ هذه املرة مل
�أ�ستطع ال�سكوت ،جت ّر�أت و�س�ألته:
 -ما هذه الأوراق التي متزّقها يا �سيد؟
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 ر�سائل .ر�سائل �أهلي �أمزّقها بعد �أن �أقر�أها. ملاذا ال حتتفظ بها للذكرى؟ �أح ��ب كث�ي ً�را �أن �أعود و�أقر�أها م ��را ًرا وتكرا ًرا ؛ لكن ��ي ال �أريد �أن�أتع ّلق بالأهل والأحبة .فهذا ي�ؤذيني كث ًريا.
 من الذي يكتب لك ر�سائل �أكرث؟ �أمي. �أبوك يف العمل دائ ًما� ..إنه عامل كادح� ،ألي�س كذلك؟ نع ��م ،واملفارقة �أن �أم ��ي ال حت�سن القراءة والكتابة .ت�ستعني بابنةاجلريان كي تكتب يل ر�سالة عن ل�سانها.
 واحلال هذه ،كل اجلريان يعلمون ب�أنك على اجلبهة؟ ابنة اجلريان ،بعد �أن تنهي كالم �أمي ،تكتب يل ع ّدة كلمات منهاهي � ً
أي�ضا!
 خ ًريا �إن �شاء اهلل .مربوك على كل حال..تغيرّ لون وجه ال�سيد ح�سن ،احم ّر ثم ابي�ض ..وقال:
 هي �أكرب مني بع ّدة �سنوات. �إن كان هناك تفاهم ،فال ب�أ�س ..العمر لي�س مه ًّما.كان ال�سي ��د يغلي ويفور من مزاح ��ي و�إذا بـ«عليان جنادي» بلهجته
اجلميلة يدخل على اخلط � ً
أي�ضا:
 «حثن» ،ال م�شكلة �أبدً ا� ..أنا � ًأي�ضا �أريد �أن �أبد�أ حياتي الزوجية مع
العجوز ال�ساحرة يف قرية «عليان» ..مربوك� ..إن �شاء اهلل!..
طل ��ب من ��ي «�أحمد �أحم ��دي زاده» �أن �أكت ��ب له كلم ��ات للذكرى يف
مع�سكر «كرخ ��ه» .كان معه دفرت كبري كتب على هوام�شه جملاً للإمام
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بخ ��ط «ن�ستعلي ��ق» جميل ،وكان يل�ص ��ق �صور َة َمنْ يكتب ل ��ه على زاوية
ال�صفحة � ً
كتبت له عدة عبارات مبا معناه:
أي�ضاُ .
«�سالم على عوائل ال�شهداء و�سالم على الطالب الذين �سي�صنعون
م�ستقبل البالد؛ [�شعر] :
كم �أود �أن �أكون �شم ًعا �أنري يف قلب الليايل
�أهدي النور للجميع و�أحرتق فدا ًء لهم»
�إنّ حياة كل الب�شر تنتهي يف هذا العامل ،وال�شيء الوحيد الذي يبقى
له ��م هو الأعمال احل�سنة وال�صحيح ��ة .الدنيا مزرعة وما نزرعه فيها
�س ��وف نح�صده يف الآخرة .حاول ��وا �أن ت�ستغ ّلوا ه ��ذه الفر�صة احلالية
بح ّده ��ا الأق�صى! ك ��ي ال ت�شعروا بالن ��دم -ال �سم ��ح اهلل -يف الآخرة.
اعرف ��وا ق ��در ال�صداقة وقيم ��ة بع�ضك ��م البع�ض .ه ��ذه ن�صيحتي لكم
«ح�سن قابل �أعال» 64/10/22
وال�سالم.
كذل ��ك �أعطيته �صورت ��ي .يف منت�ص ��ف �شه ��ر (ك )1986/2كانت
كتيبتن ��ا ق ��د �أعطي ��ت م�أذونية مل ��دة �أ�سب ��وع ،ف�أح�ضرت ل ��ه �صورة من
طه ��ران .مل تكن عطلة امل�أذونية قد انته ��ت عندما رجعت �أنا و«حممد
عليان جن ��ادي» واثنان من ال�شباب �إىل املع�سك ��ر ملراجعة درو�سنا قبل
االمتحان الذي كان يجب علينا تقدميه يف املجمع التعليمي للمقاتلني.
كان ل ��دى حمم ��د َخ ْت� � ٌم با�سم ��ه يطبعه عل ��ى دفاتره وكتب ��ه .الفتى
ال�صغري الذي كان يح� � ّول املجالت القدمية �إىل ق�ص�ص ويبيعها ،لي�س
غري ًب ��ا عنه هذا النظم واالن�ضباط الدقيق .فيما بعد� ،أدركت �أنه ورث
هذه ال�صفات عن والده.
بع ��د ذهابن ��ا لآخر م ��رة �إىل حق ��ل الرماي ��ة و�إجرائن ��ا للتدريبات
الع�سكري ��ة؛ ذهبت �أنا وحمم ��د �إىل املدينة يف م�أذوني ��ة ل�ساعات .كان
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يري ��د �أن يكل ��م والده هاتف ًي ��ا؛ لكن مل يتمك ��ن من االت�ص ��ال� ،أظنّ �أنّ
الهات ��ف كان ّ
معط�ًل�اً يف املنزل �أو �أ ّن ��ه لي�س لديهم هات ��ف �أ�صلاً  ،كان
يت�صل غال ًبا بوزارة الدفاع حيث يعمل والده.
يف تل ��ك الفر�صة ،ا�شرتيت دفرتًا �صغ ًريا ي�ضم ع�شرين ورقة وجلده
الك ��رزي اللون ب�سعر ثالثة �أو �أربعة �آالف تومان ،لكي يكتب يل ال�شباب
عليه عبارات للذكرى.
كان �سالح ��ي كال�شنكوف �أخم�ص حديدي ُي ْطوى من جنبه ،ج ّربته
ب�ش ��كل دقي ��ق حني ذهبنا �إىل حقل الرماي ��ة يف «كرخه» .ذهبت مرة �أو
مرت�ي�ن ،بعد �أخ ��ذ �إذن م�س�ؤول الف�صيل ،مع «مه ��دي ملكي» الذي كان
م�سع ًف ��ا حرب ًّيا� ،إىل حقل الرماية ورميت بر�شا�ش «الغرينوف» كي �أزيل
خ ��ويف من �صوت ��ه وهيبته! كذلك ُقمنا بهذا بالق ��رب من اخليام� .ش ّدد
م�س�ؤول الف�صيل كث ًريا �أن نحتاط كي ال ي�صاب �أح ٌد ب�أذى .قبلها بفرتة
ق�ص�ي�رة ،ويف مناورة ليلي ��ة للكتيبة ،ا�ست�شهد �أح ��د �شباب التجهيزات
وجرح �شاب �آخر.
باخلط�أ ُ
كتبت و�صيتي .كانت هذه �أول و�صية
وقبل �أن نرتك مع�سكر «كرخه» ُ
�أكتبه ��ا يف ذلك العمر ال�صغري؛ كلمات �صادق ��ة وخمل�صة وجهتها �إىل
رفاق احلي واملدر�سة وعندما �أقر�أها اليوم تبدو يل عجيبة وغريبة!
ح ًّقا �إن مرور الأيام وال�سنوات يفعل فعله بالإن�سان!
كت ��ب «حممد» و�صيته � ً
أي�ضا يف «كرخه» .بقي ملدة يومني ويف كل يوم
ث�ل�اث �أو �أربع �ساعات كي يت � ّ�م �صياغة الو�صية! كان يفكر ويكتب جملة
ث ��م يعود للتفكري والت�أمل� .أم ��ا ال�سيد ح�سن فقد �أجنز املهمة يف �ساعة
وجل�س جان ًبا لأنه �أطال الكتابة فهمت �أنها و�صيته ،و�إال لو كانت ر�سالة
لكتبها يف �أقل من ربع �ساعة.
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و�صل ��ت �شاحن ��ة «تع ��اون» الفرق ��ة؛ كان ��ت �شاحنة ذات ب� � ّراد كبري
وبالأ�ص ��ل ل�شرك ��ة حلوم ��ات .جمعت �أغرا�ض ��ي ال�شخ�صي ��ة الإ�ضافية
و�س ّلمته ��ا ملركز «التع ��اون» وا�ستلمت و�ص�ًلباً بالأمان ��ات� .س ّلم ال�شباب
حقائبه ��م فيم ��ا احتفظ البع� ��ض منهم بكتبه ��م الدرا�سي ��ة .يف �صباح
اليوم التايل ،جمعنا �أغرا�ض اخليام من بطانيات و�صناديق و�أغرا�ض؛
وتركناها على حالها ،كي ال يلتفت �أحد �إىل انتقال الكتيبة من مكانها.
ح ّل وق ��ت الظهر ،مل يكن معنا �صحون وال مالع ��ق ف�أغرا�ضنا كلها
�ضم ��ن حمول ��ة البا�ص .كان الغ ��داء «قيمة بلو» (يخنة م ��ع بطاط�س)،
ف�أح�ض ��روا ع ��دة �صوان كب�ي�رة وت�ش ��ارك كل خم�سة �أو �ست ��ة �شباب يف
متام ��ا ك�أفراد هيئ ��ات جمال�س الع ��زاء القدمي ��ة .كان معاون
�صيني ��ة ً
م�س�ؤول الكتيبة �ضيفنا يومه ��ا� .أكلنا م ًعا و�سمعنا الكثري من الذكريات
اجلميلة؛ كان وقتًا رائ ًعا.
ُو�ض ��ع على البا�صات بطاق ��ات زوار اجلبهة؛ فيظن م ��ن يراها ب�أن
ال ��ركاب هم مدن ّيون جا�ؤوا لتفقد اجلبه ��ات ولي�سوا مقاتلني! كان هذا
ً
احتياط ��ا �أمن ًّيا مطلو ًبا .كان ��ت كلها �أ�شياء لفتت نظ ��ري� :شاحنة ب ّراد
اللح ��وم ،بطاقات ال ��زوار على البا�صات ،اخليام الت ��ي بقيت من�صوبة
وخالي ��ة! كانت جتارب جديدة عل � ّ�ي .كنت �أعتقد حينه ��ا �أن البا�صات
فنرتجل ون�شتبك مع قوات العدو.
�ستو�صلنا �إىل خط التما�س،
ّ
تركن ��ا مع�سك ��ر كرخه بع ��د الظهر ،ومع ��ه كل الذكري ��ات اجلميلة.
منزعجا لأنه مل يتمكن
ودعن ��ا التالل وال�شيارات .كان حممد ال ي ��زال
ً
م ��ن االت�صال الهاتف ��ي بوالده .كان ال�سيد ح�سن يتل ��و �آية الكر�سي �أما
«حمم ��د �شريازي» فقد جل�س يتح ��دث مع م�س�ؤول الف�صيل عن عمليات
«بدر» التي كانا قد �شاركا فيها م ًعا.
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كان ��ت برادي نوافذ البا�ص مغلقة ك ��ي ال يرى �أحد الركاب .وكذلك
ال�سائ ��ق واجلال�سون يف مقدم ��ة البا�ص كانوا يرت ��دون مالب�س مدنية.
حتركت البا�صات من «الأهواز» نحو «خرم�شهر» وقطعت مثلث «جفري».
ح� � ّل الظالم وال ن ��زال ن�سري ،مل يكن �أحد من ال�شب ��اب يعرف �إىل �أين
نذه ��ب .بعد �ساع ��ة تقري ًبا ،انعطفن ��ا �إىل جادة ترابي ��ة وبعدها بقليل
توقفنا بني النخيل.
يف ظالم اللي ��ل� ،أنزلنا الأغرا�ض والبطاني ��ات من �صندوق البا�ص
وو�ضعناه ��ا يف خيمتن ��ا ،كنت �أظ ��ن �أننا �سن�صل �إىل د�شم ��ة �أو خندق،
ولكن ها نحن يف خيمة جديدة.
عن ��د ال�صب ��اح قمن ��ا بتمويه اخليم ��ة ب�أغ�ص ��ان النخي ��ل والأوراق
الياب�س ��ة عل ��ى الأر�ض .كنت �أن ��ا ال ّ
أخف وز ًنا ولهذا �ص ��رت �أ�صعد على
�أعم ��دة اخليمة و�أ�ضع الأوراق والأغ�صان ث ��م �أربطها بحبل يف �أعالها
لال�ستتار.
كان مو�س ��م تب ��ادل الكتاب ��ات والذكريات يف ذروت ��ه .كتبت «ملحمد
جواد ن�صريي بور»:
«�أن ��ا �أحق ��ر و�أ�صغر من �أن �أن�صحك� .إن �ش ��اء اهلل ي�ساحمني ويعفو
عني .ما ميكن �أن �أقوله لك فقط عبارة واحدة :حاول بكل ما لديك من
قوة �أن ترفع م�ستوى معنوياتك عال ًيا واعرف قدر وقيمة ه�ؤالء ال�شباب
املخل�ص�ي�ن� .إن �ش ��اء اهلل نك ��ون �شفع ��اء لبع�ضنا البع� ��ض .86/6/31
مع�سكر دارخوين».
وق��د كتب ج��واد �شي ًئا على دف�ت�ري .وك��ذل��ك كتب يل «ح�سني
كل�ستاين» و«�أ�صغر أ�ه��ري» و«�سيد ر�ضي» و«حممد �أم�ين �شريازي»
و«�أحمد �أحمدي زاده» و«علي قابل» .طلبت من «حممد عليان جنادي»
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عدة مرات؛ ولكن مل يكتب.
يف هذا املخيم� ،أجرينا مناورة ملواجهة الهجوم بالأ�سلحة الكيميائية.
م�شينا عدة �ساعات يف ذلك اجلو الرطب بالقرب من نهر «كارون» ويف
يوم �آخ ��ر �أجرينا � ً
أي�ضا مناورة لعمليات برمائي ��ة .بقينا �ساعات داخل
ال ��زورق يف النهر ث ��م هاجمنا مواقع العدو املفرت� ��ض وقمنا بال�سيطرة
عليها على ال�شاطئ.
م ��ا �أذكره من مع�سك ��ر «كارون» � ً
أي�ضا اجلوع! ك ّنا جنوع يف «كرخه»؛
ولكن اجل ��وع ا�شتد وزاد يف «كارون» .بع� ��ض ذوي اخلربة كانوا يقولون
�إنّ متري ��ن اجلوع هو جزء م ��ن التدريب الع�سكري .ولع ��ل هذا الكالم
بالن�سب ��ة لن ��ا �أي ملن مل ي�شارك �ساب ًقا يف العملي ��ات ،منطقي و�صحيح؛
لكن بع�ض قدامى املحاربني كان يعرت�ض معات ًبا على قلة الطعام � ً
أي�ضا.
جل�سن ��ا يف �أح ��د الأي ��ام� ،أنا و«حمم ��د» و«�سيد ح�س ��ن» على �ساحل
«كارون» ،حت ّدث ال�سيد ح�سن عن ذكريات طفولته ،قال:
«من ��ذ ال�صف الأول االبتدائي وحتى الآن ح�ي�ن �أذهب �إىل الثانوية،
زلت �أجل� ��س يف املقعد الأمام ��ي يف ال�صف .بقيت يف
لطامل ��ا كنت وم ��ا ُ
قلبي ح�سرة اجللو�س يف الو�سط �أو املقاعد اخللفية! حني كنا يف املرحلة
االبتدائي ��ة ،ذهبن ��ا �إىل الزيارة يف «م�شهد» .قب ��ل �أن نذهب ،قالت يل
خالت ��ي� :إذا �أم�سكت �ضريح الإمام الر�ض ��ا Qودعوت ،ف�إنّ دعاءك
م�ستج ��اب .ح�ي�ن و�صلن ��ا �إىل احلرم ،اخرتق ��ت اجلم ��وع وو�صلت �إىل
ال�ضريح ودعوت اهلل قائلاً  :يا رب اجعلني طويل القامة! عندما رجعنا
من م�شهد� ،س�ألتني خالتي« :هل دعوت اهلل يل � ً
أي�ضا؟» قلت لها« :كال،
لك ،دفعتني احل�شود جان ًبا ،فلم
دع ��وت لنف�سي � اًأول ،وحني و�صل الدور ِ
لك!» ف�س�ألتني جمددًا« :وم ��اذا دعوت لنف�سك؟» قلت:
�أ�ستط ��ع الدعاء ِ
«دعوت �أن �أ�صبح طويل القامة» فق ّبلتني وهي ت�ضحك.
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�ضحكن ��ا نح ��ن � ً
أي�ضا عل ��ى ق�صة ال�سي ��د ح�سن ،لطامل ��ا كان ق�صر
قامتنا نحن الثالثة مدار تن ّدر وحوار بيننا .وبالطبع تكلمنا كث ًريا حول
احل ��رب واملواجهة مع العراقي�ي�ن بال�سالح الأبي� ��ض واال�شتباك معهم
وج ًه ��ا لوجه وكيف �سنتمكن من رميهم � ً
أر�ضا رغم �ضخامة �أج�سامهم!
وكان لكل واحد منا ر�أيه املختلف عن الباقني.
عندما كانت ال�سماء متطر ،كانت الأر�ض تغدو لزجة وموحلة .فكنا
نق�ض ��ي معظم �أوقاتن ��ا داخل اخليمة .كنا نتب ��ادل احلديث م ًعا -نحن
الثالثة -وكان «حممد �أمني» ي�صنع من الوحل �سجدات لل�صالة بحجم
علب ��ة الكربي ��ت ،ثم ي�ضعه ��ا حتت �أ�شع ��ة ال�شم�س حتى ّ
جت ��ف ومن ّثم
يقدمها هدية لل�شباب.
توقف ��ت كتاب ��ة الر�سائل يف مع�سكر «كارون» ،ف ��كان «حممد» مرتاح
الب ��ال ولديه وق ��ت فراغ �أك�ث�ر .قبل هذا الق ��رار ،كانت ت�صل ��ه ر�سالة
�أ�سبوع ًي ��ا ويكت ��ب اجلواب له ��ا� .س�ألت ��ه�« :أمل ت�شت ��ق لكتاب ��ة الر�سائل
وا�ستالمه ��ا؟» قال« :ح�سن» ،هذا بحد ذاته له ق�صة ورواية!� ،إن جواب
�شرعا!».
الر�سالة مثل جواب ال�سالم واجب ً
 قبل االلتحاق باجلبهة ،هل كنت ترا�سل �أ�صدقاءك � ًأي�ضا؟!
 كال ،ولكني كنت �أجمع الطوابع؛ لعل عندي �أكرث من مئتي طابع. جمع الطوابع! يا له من عمل عجيب!كان اجلوع يهاجمنا وي�شت� � ّد �أحيا ًنا ،فن�صل يف الكالم �إىل �أمهاتنا.
فنتذك ��ر بيوتن ��ا وموائد الأمه ��ات العامرة .كنت �أحب كث�ي ً�را «القورمه
�سب ��زي»1؛ وكان «حممد» يحب املعكرونة املطبوخة فوق قطع البطاطا،
�أما ال�سيد ح�سن فلم يكن لديه ر�أي خا�ص حول �أنواع الطعام!
 -1يخنة مثل الملوخية.
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كان ��ت �أن ��وار القذائف امل�ضيئة ت�ش ��ع بعيدً ا جلهة الغ ��رب يف انتهاء
الأف ��ق .وعلى الرغم من كوننا بعيدين ن�سب ًّي ��ا عن خطوط التما�س� ،إال
�أن ��ه كان لدينا وبالقرب من كل خيم ��ة خندق على �شكل «جحر الثعلب»
للحماية من الغارات اجلوية املحتملة.
يف �أح ��د الأي ��ام �سلمون ��ا ذخائرن ��ا والتموي ��ن اخلا� ��ص بالعمليات.
وكذلك ذهبن ��ا �إىل حقل الرماية لكي نخت�ب�ر �أ�سلحتنا للمرة الأخرية.
قدامى املحاربني ن�صحونا وقالوا تزودوا ما ا�ستطعتم بالقنابل اليدوية
يف العملي ��ات فهي �ستنفعكم ب�شكل �أو �آخ ��ر ،وميزتها �أن العدو ال يحدد
من �أي جهة يتعر�ض للهجوم.
كن ��ت قد �أخ ��ذت من �أح ��د الأ�صدق ��اء القدامى -م ��ن اخلرباء يف
التخري ��ب -يف «كرخة» قطعتي «تي �أن تي» بزن ��ة ن�صف باوند .القدرة
التفجريي ��ة ل ��كل منها ت�س ��اوي ع�شر قناب ��ل يدوية� .أعطي ��ت �إحداهما
لـ«حممد».
كان ��ت امل ��رة الأخرية التي �أ�ستح ��م فيها يف مع�سك ��ر «كارون» .يبعد
احلمام عن املع�سكر �سبعة كيلومرتات ،كنا ن�ضطر للذهاب بال�شاحنة.
بع�ض ال�شباب اغت�سلوا غ�سل ال�شهادة يف ذلك اليوم.
و�صل «الأمر» برتك «كارون»؛ وهذه املرة بدون �أغرا�ض وال بطانيات.
وللم ��رة الثانية جمعنا �أغرا�ضنا الزائ ��دة وو�ضعناها يف �أكيا�س خا�صة
وتركناه ��ا يف اخلي ��ام .كت ��ب كل واحد من ��ا ا�سمه عل ��ى الكي�س .فقلت
لنف�سي :هذه املرة �سنذه ��ب من دون �صحن وال بطانية وال �شيء! حت ًما
�إىل اخل ��ط الأمامي للمواجهة .حني و�صل ��ت ال�شاحنات لنقلنا ،كنت ال
�أزال م�ص ًّرا -بيني وبني نف�سي -على نظريتي هذه!
�صعدنا �إىل ال�شاحنات بعد الظه ��ر وغادرنا مع�سكر «كارون» ب�شكل
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خمفي .و�ضعنا ع ّدة بطانيات على �أر�ض ال�شاحنة وطوينا القليل الباقي
منها لنجل�س القرف�صاء متكئني عليها كي ال نتجمد من الربد.
ترجلن ��ا م ��ن ال�شاحنات ،يف
كان ��ت الأمط ��ار خفيفة هادئ ��ة ،حني ّ
قل ��ب الظ�ل�ام و�سط ب�سات�ي�ن النخيل بالق ��رب من نهر «بهم ��ن �شري».
عن ��د ال�صب ��اح علمنا ب�أن تل ��ك الليلة كانت ليلة الب ��دء بهجوم عمليات
«والفج ��ر .»8لأول مرة �سمعت ا�سم «الفاو» يف تلك البيوت القروية التي
كانت مركزًا ال�سرتاحتنا.
كان الغ ��داء يومه ��ا ت�شلو م ��رغ (�أرز ودجاج) يف الأكيا� ��س! تناولناه
باملالع ��ق املطوية التي ترافق كلاًّ منا ،يف ذلك البيت القروي .كالعادة
نحتج
كان ��ت �أحاديث ال�شب ��اب تتجاوز «الن ��ق» على الطعام ،فل ��م نكن ّ
ونقول مل ��اذا تفوح رائح ��ة البال�ستيك من هذا الطع ��ام املتح ّلل! ..بعد
االنتهاء ،غ�سل كل منا ملعقته و�أعادها �إىل جيبه ،وهكذا ّ
تعطلت ور�شة
«حممد» وعمله بغ�سل ال�صحون!
ع ��ادت ال�شاحنات جم ��ددًا بعد الظه ��ر وانطلقنا .ع ��ادت القبالت
قلت لنف�سي جمددًا :هذه املرة
والتوديع وطلب امل�ساحمة للمرة الثالثةُ .
نحو خط التما�س بال �شك!
ا�ستقررنا م�سا ًء يف م�ستوعبات يف «بهمن �شري» .ال �أثر خلط التما�س
وال خ�ب�ر ع ��ن مواجهات مبا�شرة! منن ��ا يف امل�ستوع ��ب املعدين يف حال
جلو�س كي ي�ستوعبنا جمي ًعا!
كان اليوم التايل ،الثاين والع�شرين من �شهر «بهمن» (� 11شباط)،
ُ�سمع ��ت �أ�ص ��وات الأنا�شيد الثوري ��ة واملار�ش ��ات الع�سكرية م ��ن �إذاعة
الإع�ل�ام .كانت �أ�صوات انفج ��ارات امل�ضادات اجلوي ��ة ت�صل �إلينا من
اخل ��ارج � ً
أي�ضا� .صرنا مقتنعني �أننا فعلاً بالقرب من خط اال�شتباكات.
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كان ال�شوق ظاه ًرا على الوجوه؛ �شغ ًفا وحما�س ًة للم�شاركة يف العمليات.
كان بع� ��ض ال�شباب خ ��ارج امل�ستوعب ي�شاهدون وبنق ��ل مبا�شر «فيلم»
�سقوط الطائرات احلربي ��ة العراقية ،كنت �أ�سرتيح �أنا وبع�ض ال�شباب
يف الداخل.
فرحا يب�شرنا
كنت يف حال بني الن ��وم واليقظة ،حني دخل «حممد» ً
ب�سق ��وط طائرة معادية ومقتل الطي ��ار .كان يتح ّدث وي�ضحك ،فخطر
بب ��ايل �أن �أق ّب ��ل ر�أ�سه ووجهه ،تعانقنا يف م�شه ��د م�ؤ ّثر ،دعوت اهلل من
�أعماق قلبي �أن نبقى م ًعا وال نفرتق .ثم قلت له بنظراتي:
تن�سني.
 باهلل عليك ،ال تن�س �أن ت�شفع يل .ال َح ّدق ��ت به جي ��دًا ،كانت عين ��اه تق ��والن يل ال�شيء نف�س ��ه .تعانقنا
جمددًا ،ومل يكن قلبانا يقويان على �أن نرتك بع�ضنا البع�ض.
توجهن ��ا بع ��د الظهر نح ��و «املر�سى» ،وبع ��د ت�أخري وانتظ ��ار طويل،
�صعدن ��ا �إىل الزورق .يف امل�سري �إىل الطرف الآخ ��ر من «�أروند» ،كانت
جهنم قد قامت وت� ّأججت نريانها! هنا غارات الطريان ،وهناك ق�صف
املدفعي ��ة وال�صواري ��خ .كان ��ت القلوب ته ��د�أ وتطمئ ��ن بال�صلوات على
حممد و�آله وذكر اهلل تعاىل.
ترجلن ��ا على ال�شاطئ الغربي لنهر �أروند ،م�شينا �إىل �أن و�صلنا �إىل
�ال� .أخربنا �أحدهم �أن هناك �صال ��ة �سينما بالقرب من ذلك
منزل خ � ٍ
احل � ّ�ي .يف امل�ساء� ،أقمنا مرا�سم دع ��اء التو�سل ،كان الطعام :همربغر
مع خبز وخم ّل ��ل اخليار .مبجرد تناول الطع ��ام� ،أ�صابتني حال مغ�ص
ثم ا�ستف ��راغ ،وت�صبب العرق البارد على جبهت ��ي؛ ترددت ماذا �أفعل؟
انتابتني ح ��ال من القلق واخلوف! خوف من املر�ض وعدم امل�شاركة يف
العمليات .ا�شت ّدت الدوخ ��ة .حاولت �إخفاء التوعك ،ولكني مل �أ�ستطع.
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ذه ��ب حممد وراء «�سريو�س مه ��دي بور» ال ��ذي كان م�سع ًفا ،و�أح�ضره
ملعاينت ��ي .مل �أك ��ن قد تعر�ض ��ت �ساب ًقا حلال كهذه .ق ��ال «�سريو�س» �إنّ
الزي ��ت املقلي للطعام ق ��د �سبب لك الت�سمم .قل ��ت يف نف�سي :ليتني مل
�أتناول ذل ��ك الطعام .بعد كل هذا التعب واجله ��د واملناورات وطوابري
الإزعاج والتدريب� ..إن مل �أ�شارك بالعمليات ..ما �أكربها من خ�سارة..
ما هذا البالء الذي �أ�صابني؟ �سيطر الرعب على قلبي ب�شكل عجيب!
بالتح�سن.
ا�ستطع ��ت الدخول �إىل احلمام ع ّدة مرات ،وبد�أت حايل
ّ
ط ��وال هذه امل� � ّدة ،كان «مهدي ب ��ور» يالزمني ويعتني ب ��ي ،كذلك جاء
«عل ��ي �شهبازي» الذي كان م�سعف ف�صيلنا ،و�ساعدين يوم التهبت بثور
ظهري ونزف ��ت .تعاونا م ًعا ملعاجلتي و�شعرت بتح�سن كبري .بعد دقائق
�سمعنا �أ�صوات ال�شاحنات ،ما ّ
يدل على حركة وانتقال جم ّددًا� .صعدت
�إىل ال�شاحنة مب�ساعدة «حممد» و«ال�سيد ح�سن»؛ �سحبني �أحدهما من
الأعلى فيما كان الآخر يدفعن ��ي �صعودًا .حني انطلقت ال�شاحنة و�صار
ن�سي ��م «�أروند» العليل يداعب وجه ��ي� ،شعرت بتح�سن �أكرب ،حلظة بعد
حلظة ،بقي القليل من الأمل ولكن ال �أثر للخوف وال القلق.
الن ��ار والدخ ��ان على �أر� ��ض الف ��او و�سمائه ��ا .عربنا ع� � ّدة �شوارع
رئي�سي ��ة يف منطقة املرف�أ وخرجنا من املدين ��ة .زالت عني نهائ ًيا حال
التوع ��ك ال�سابق ،ال �أثر للت�س ّمم بالزي ��ت وال ال�ضطراب ليلة العمليات.
عندم ��ا و�صلنا ،ناولت حممد �سالحي وجعبتي و�أغرا�ضي ،وترجلت من
ال�شاحنة لوحدي.
�ساعات تف�صلنا عن �صالة ال�صبح .ا�ستق ّر �صف الكتيبة بالقرب من
املتاري�س للجهة اليمنى على اجلادة ،تق ّدم ملدة ع�شر دقائق ثم توقف.
جدا؛ بقينا نرجتف
دخلن ��ا هناك �إىل املرتا�س ،كان الطق�س ب ��اردًا ًّ
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من الربد ،كل اثنني يف خندق مفتوح ،حتى ال�صبح ،مل نذق طعم النوم.
وجلت قليلاً
عندم ��ا انه ��ارت كل قوتي من الربد ،خرجت من اخلن ��دق ُ
يف املحيط ،وج ��دت بطانية ف�أح�ضرتها .تغطين ��ا فيها -نحن االثنني-
لدقائق حتى �أ�شرقت �شم�س ال�صباح.
�سرع ��ان ما و�صلنا اخلرب ب�أننا الآن على جادة «الفاو� -أم الق�صر».
كنا قد تقدمنا �سبع ��ة �أو ثمانية كيلومرتات على اجلادة .كانت املعارك
ال�ضارية تدور يف املنطقة ال�شمالية وال�شمالية الغربية.
قبل الظهر انتقلنا �إىل احلافة الرملية على اجلهة الي�سرى للجادة،
جت ّن ًبا للقذائف ال�شاردة وخطر الر�صا�ص الطائ�ش.
هن ��اك َغ ِنم ال�شباب من �أحد املحالت التجارية �شوكوالته وب�سكويتًا
وحلي ًب ��ا نا�ش ًف ��ا و�ألب�سة وبطانيات! ..كان املحل �أك�ث�ر �أم ًنا من اجلادة،
كنا نتع ّر�ض لق�ص ��ف القذائف وكذلك لغارات املروحيات� .أمر م�س�ؤول
الف�صيل بالبقاء يف النقاط الآمنة وعدم جواز التح ّرك �إال ب�إذن خا�ص
ربر .بع ��د خمالفة الأمر مل ��رة �أو مرتني -للذه ��اب �إىل املحل
ولع ��ذر م ّ
التجاري -نهرين الأخ «كل�ستاين» قائلاً :
 يا �أخ «قابل» ،اذهب �إىل اخلندق ،حت ّرك .ال تقف هنا.�صلينا الظه ��ر والع�صر بعد التيمم .قر�أ ال�سي ��د ح�سن �آية الكر�سي
بع ��د ال�صالة .وقر�أت �أنا و«حممد» زي ��ارة عا�شوراء � ً
أي�ضا .ما �أجمل ما
و�صف ��ت عبارات ال�سج ��ود حالنا ،ما �أروعها من ح ��ال يف ذلك الزمان
وامل ��كان« :الله ��م ارزقن ��ي �شفاعة احل�سني ي ��وم ال ��ورود وث ّبت يل قدم
�صدق عندك مع احل�سني و�أ�صحاب احل�سني ،الذين بذلوا مهجهم دون
احل�سني عليه ال�سالم».
كان طعام الغداء معلب ��ات ،وخو ًفا من تكرار وعكة الأم�س ،اكتفيت
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بتناول اخلبز والتفاحة التي و ّزعها علينا ق�سم التموين.
بعد �صالة املغرب ،جاء معاون م�س�ؤول الكتيبة ،وقال:
 فلتقم «�أزهار» الف�صيل الأول ...انه�ضوا!انطلق «قطار» الكتيب ��ة املنتظم كال�صف املر�صو�ص على اجلادة يف
قلب الليل؛ وبالطبع بعد قبالت الوداع وطلب ال�شفاعة .كنا قد �أ�صبحنا
�أ�سات ��ذة حمرتفني يف هذا املجال! �صرت مت�أك ��دً ا من �أ ّننا اقرتبنا ج ًّدا
من اخلط املتق ّدم؛ فهذه املرة مل حت�ضر ال�شاحنات لنقلنا.
بع ��د �ساعة من امل�سري على اجلادة ،توقف ال�صف يف اجلهة اليمنى
للطري ��ق .ط ��ال توقفنا ح ��وايل ال�ساعة � ً
أي�ض ��ا .بع�ض ال�شب ��اب نام يف
االنتظ ��ار كي ي�ستع ّد للقتال فال يغف ��و �أثناء املعارك .تلك النقطة كانت
مثل ��ث ط ��رق معمل امللح وخ ��ط دفاع كتيب ��ة «الأن�صار» الذي ��ن �شاركوا
بالأم�س يف العمليات.
فج� ��أة ر�أي ��ت ال�شباب يو ّدع ��ون بع�ضهم البع�ض جم ��ددًا .لقد و�صل
اخل�ب�ر ب�أن الكتيب ��ة �ستقتحم خطوط الع ��دو بعد �ساع ��ة .كان اجلميع
فرحني م�ستب�شرين .ح ّلت روح جديدة على قلوب ال�شباب .وك�أنه املنزل
الأخ�ي�ر :بعد كرخ ��ه و«كارون» و«بهمن �ش�ي�ر» و«�أروند كن ��ار» و«الفاو»
و«مثلث معامل امللح»ّ .مت �شرح مهمتنا بهذا ال�شكل:
 جبه ��ة الع ��دو هنا ال متلك العم ��ق والقوات الكب�ي�رة .هناك عدةدباب ��ات ومالالت يجب تدمريها ،وهن ��اك ج�سر كبري على هذه اجلادة
التي نقف الآن عليها ويجب تفجريه....
دب ّيف احلما�سة والن�شاط .فهذه
حني �سمعت الأمر بتفجري اجل�سرّ ،
م ��ن مهام �شباب الهند�سة «التخريب»� .سررت كث ًريا لأين �س�أمتكن من
م�شاهدة �ألعاب نارية كربى هذه املرة! قلت لـ«حممد»:
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 هل ال تزال قطعة الن�صف باوند معك؟نعم ،ماذا حدث؟ �إذا كان هن ��اك حاج ��ة� ،س�أعطيهم هاتني القطعت�ي�ن � ًأي�ضا ،لكي
ينفجر اجل�سر ب�شكل �أف�ضل!
ح ��وايل ال�ساعة العا�شرة لي�ًل،اً  ،حت ّرك ال�ص ��ف املر�صو�ص .و�صلنا
�إىل �سوات ��ر خط التما� ��س؛ كان هناك متاري�س ق�ص�ي�رة متعامدة على
ج ��ادة «�أم الق�صر» .خلف هذه املتاري�س ال�صغرية ،كانت تن�شط حركة
التن�سيق والتوا�صل لت�أمني انطالق الف�صيل الأول لإجناز مهمته.
و�أخ�ي ً�را انت�شرنا .كان ��ت املتاري�س ال�صغرية تلك ه ��ي حدود املنزل
الأخري ،والأمنية مل تع ��د �أمنية؛ �أمنية الهجوم يف قلب الليل فوق تراب
معتد على الوطن ،وعلى ح ��دود ثورتنا الإ�سالمية
ال نعرف ��ه ،على ع ��دو ٍ
وعقائدنا الدينية؛ �أن ندمر عتاده ونطرد قواته �إىل ما وراء احلدود.
بع ��د �أن تقدمن ��ا قلي�ًل�ااً  ،انطلقت �صرخ ��ة «اهلل �أكرب» وب ��د�أ �إطالق
الر�صا� ��ص ،تابعنا امل�سري بحال انحناء .كنت �أعتقد �أن �شباب الف�صيل
الأول والثاين �سيتكفلون باملهمة لوحدهم ،ويدمرون الدبابات واملالالت
ولن ي�صل الدور لبقية الف�صائل والكتائب.
وحتركت نحو اجلهة اليمنى .كان «ح�سني
و�صلنا �إىل جادة مع ّبدة
ُ
�أمريي فر» م�س�ؤول ال�سرية قد جل�س على الأر�ض و�أخذ يوجه ال�شباب.
كانت الر�شا�شات العراقية تطلق نريانها يف كل حدب و�صوب� .شاهدت
بنف�سي �سقوط عدة �شباب � ً
أر�ضا بعد �إ�صابتهم بهذه الطلقات .وطبيعي
�أنه يف تلك الظلمة مل من ّيز الوجوه ومل نعرف من هم� .أنا بدوري كنت
�أطلق الر�صا�ص على د�شم ر�شا�شات العدو .كانت ال�صرخات ترتفع
من كل مكان «ا�ضرب ...ارم نقطة الر�شا�ش املتو�سط ...د ّمر هذه
الد�شمة اللعينة».
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انهمرت القذائف ال�صاروخية والر�صا�ص من كل اجلهات على تلك
الد�شم ��ة ،ال بد �أن الرام ��ي العراقي ُقتل �أو ف ّر من موقعه .عند الق�ضاء
على م�صدر النريان اقرتب امل�سعفون مل�ساعدة اجلرحى ،وتقدمنا نحن
للأمام.
مل يع ��د للف�صي ��ل وال�سري ��ة �أي نظ ��م وترتي ��ب .يف الدقائ ��ق الأوىل
للهج ��وم انت�شر اجلمي ��ع وتف ّرقوا يف كل الأرج ��اء .مل يلتفت �أحد لأحد!
كل هذه التدريبات التي حفظن ��ا فيها طريقة ا�صطفافنا وترتيبنا؛ َمنْ
يكون �أمامنا وكيف نت�ش ّكل خالل املعارك و ...كلها ذهبت هبا ًء منثو ًرا!
عندم ��ا ر�آين «حمم ��د �شريازي» وح ��دي ،قال يل تع ��ال معي .نظ ًرا
خلربت ��ه القتالية �أطعت ��ه وتقدمنا م ًعا حوايل ع�شري ��ن �أو ثالثني مرتًا.
كن ��ا نطلق الر�صا� ��ص با�ستمرار عل ��ى املواقع العراقي ��ة .كانت الد�شم
واملتاري� ��س كثرية ومتفرقة يف نق ��اط عديدة .ر�أي ��ت «ال�سيد ح�سن» يف
امل�س�ي�ر .كان بدوره قد افرتق عن رامي الآر بي جي -ح�سني كل�ستاين-
ويح ��اول البحث عن ��ه ليلتحق مبجموعت ��ه .ان�ضم ال�سي ��د �إلينا وكذلك
التح ��ق بنا بعد قلي ��ل �شاب �آخر م ��ن ف�صيل �آخر م ��ن ال�سرية .وهكذا
�صرنا �ص ًّفا من �أربعة مقاتلني.
�ص ��ارت اال�شتب ��اكات وج ًها لوجه وف ��ردًا مقابل ف ��رد .كانت ّ
زخات
الر�صا� ��ص تنهم ��ر على اجلادة من اليمني والي�س ��ار .مل يعد �أحد يجر�ؤ
عل ��ى التحرك .ت�س ّمرن ��ا يف مكاننا ،ال خرب ع ّما يح ��دث �أمامنا وال �أثر
لأح ��د وراءنا! كانت ظ�ل�ال الآليات تلوح من بعيد ف�ل�ا ُيعرف �إن كانت
دباب ��ات �أو مالالت .كانت طلقات الدو�ش ��كا متر كال�شهب بالقرب منا،
فيتخ ّي ��ل الإن�س ��ان �أنّ ط ��ول كل منه ��ا ن�صف م�ت�ر من الله ��ب الأحمر.
�صرن ��ا نزح ��ف �أو نتحرك بو�ضعي ��ة القرف�ص ��اء .نتق ّدم عل ��ى اجلادة
حي ًن ��ا �أو جله ��ة اليمني �أو الي�سار �إىل جانب الطري ��ق �أحيا ًنا .كنا ن�أمتر
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ال�شاب الرابع ال ��ذي ال نعرفه ،عندما
ب�أم ��ر «حممد �ش�ي�رازي» .كذلك
ّ
ر�آن ��ا ن�ستمع لكالمهّ ،
ان�ضم عمل ًيا لإم ��رة «�شريازي» ،كنا نتق ّدم خطوة
خطوة ،ونقتحم د�شمة د�شمة .كان ال�سيد ح�سن يقول بني املزح واجل ّد:
يا �أخ ح�سن! النريان هنا �أغزر من نريان مناورة الكتيبة...ً
مم�شطا
كان يقاتل بروحيات عالية وب�سالة نادرة؛ يطلق النار و ُيفرغ
بعد مم�شط وقنبلة بعد قنبلة.
كن ��ت �أجيبه ونتب ��ادل امل ��زاح �ضاحكني� .أم ��ا «�ش�ي�رازي» فلم يكن
يتكلم .كل تركيزه وحوا�سه على ما يدور حولناُ .يدقق يف م�صدر �إطالق
الن ��ار ونوع ال�سالح املعادي .كان يكرر التو�صية لنا «ا�ستخدموا القنابل
اليدوية وال تدعوا الر�صا�ص يذهب هد ًرا».
حت ��ى تل ��ك اللحظة ،كنا ق ��د اخرتقنا خط الع ��دو وتق ّدمنا مئة مرت
داخ ��ل جبهت ��ه .كنا نتح� � ّرك باحتياط �شدي ��د .و�صلن ��ا �إىل مقربة من
الدبابات .ال �أثر للقوات العراقية .كانت القنابل وطلقات النريان تنهمر
كزخ ��ات املطر من كل مكان .اختلط احلابل بالنابل ،فلم نكن ن�ستطيع
التمييز؛ هل هي نريان �صديقة �أو معادية! اجلهة الوحيدة الآمنة كانت
جلهة امل�ستنقع املوحل.
ً
مم�شط ��ا م ��ن �ش�ي�رازي� ،أفهمني
َف َر َغ � ْ�ت كل مما�شط ��ي ،ف�أخ ��ذت
علي �أن �أقت�صد يف الرمي و�أجت ّنب الإطالق الع�شوائي؛
بنظراته ب�أنه يجب ّ
�أن �أرمي فقط عندما �أحدد الهدف و�أمتكن من �إ�صابته .يف هذه الأثناء
ملحت عدة جنود يف �أحد املواقع العراقية� .أخربت «�شريازي» على الفور.
ُ
ت ��رد ّد قلي�ًل�اً قب ��ل �أن يح�سم الأمر ب�أنه ��م من الأع ��داء� .إىل جانب
موقعهم كان هناك �أكيا� ��س تد�شيم و�شريط �شائك .و�ضعنا خطة عمل
�سريعة؛ وكان القرار �أن يزح ��ف �أحدنا حتى النقطة امل�ستهدفة ويرمي
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قنبل ��ة يدوية ب�ي�ن اجلنود ،ومبجرد انفجارها يق ��وم اثنان من مقاتلينا
بتم�شيط مك ّثف للق�ضاء عليهم.
تطوعت �أنا للمهمة الأوىل ،وحتركت نحو الق�سم الأعلى من اجلادة،
متو�ضعت قرب ال�ساتر الرملي لإحدى الدبابات ،مل �أجتاوز كل امل�سافة
الإ�سفلتي ��ة املع ّبدة ،رميت القنبلة بدق ��ة ،ف�سقطت وانفجرت حيث كان
يجب �أن تنفج ��ر .ثم ا�ستغللت عن�صر املفاج� ��أة لأطلق ر�شقات مر ّكزة
على املوقع نف�سه و�أعود بخ ّفة ور�شاقة للخلف.
�س ��اد الفرح وال�سرور يف جمموعتنا لإجن ��از املهمة بنجاح والق�ضاء
على ذلك املوقع.
مل تك ��ن ب�سمات ه ��ذا الإجن ��از قد فارق ��ت �شفاهنا ،ح�ي�ن �شعرت
باح�ت�راق يف كتف ��ي؛ وك�أن �ضرب ��ة كقب�ض ��ة ق ��د �صفعتن ��ي ب�ش ��دة على
كتف ��ي .مل �أكن قد انتبهت �إىل انفجار قنبل ��ة يدوية و�سط كل الأ�صوات
واالنفجارات.
�صرخت مت�أملًا:
  ...احرتقت� ...إ�سعاف...�سمعن ��ي �ش�ي�رازي ف�سارع نح ��وي وب ��د�أ بت�ضميد ج ��رح كتفي بعدة
الإ�سعاف الفردي التي كانت يف جعبته.
 ال �ش ��يء خط�ي ً�را ي ��ا ح�سن ...لق ��د �أ�صابت ��ك �شظي ��ة� .أعلم �أنكموجوع؛ لكن ال م�شكلة .الآن نعود للخلف...
كن ��ت �أ�سمع كلمات ��ه؛ لك ��نّ الأمل كان يت�ضاعف ب�سرع ��ة .كان الدم
ق ��د �سال من كتفي و�شع ��رت بحرارته على �أنحاء ج�س ��دي .كان ال�سيد
اً
م�شغول منهم ًكا بالرماية على بعد �أمتار م ّنا� ،أدرك ب�أين ُجرحت
ح�سن
وكذلك كان ال�شاب الرابع بالقرب منا .قال «�شريازي»�« :س�أرجع فو ًرا»،
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وذه ��ب .جل�ست على ركبتي فوق الأر�ض الرطبة� ،أردتُ �أن �أتابع القتال
و�أطل ��قَ النار على البعثيني حني �شع ��رتُ فج�أة ب�ضربة قوية على بطني.
مل �أعرف من �أين جاءت ،ولكن عدة قنابل يدوية انفجرت �أمامنا ب�شكل
متتال .نظرت �إىل «�ش�ي�رازي» ،كانت �شظية قد �أ�صابته ب�صدره � ً
أي�ضا.
ٍ
التقت نظرا ُتنا ،رفع يده الأخرى ول ّوح
و�ضع يده اليمنى على قلبه .حني ْ
يل مو ّد ًعا ...ثم �سقط على الأر�ض �شهيدً ا!
ُع � ْ�دتُ �إىل نف�سي لأتفقد جراحي ،و�ضعت ي ��دي ال�سليمة على جرح
بطني� ،شع ��رت ب�أن يدي قد مل�ست �أمعائي .فج� ��أة ،وقعت على الأر�ض.
ا�سرتجعت م�شهد اللحظات الأخرية ل�شريازي.
�أح�س�س ��ت فج�أة ب�ش ��يء ي�صطدم بر�أ�سي بقوة؛ كان ��ت يدان ت�ش ّدان
عل ��ى ر�أ�سي وت�ضربان بقوة� ...إنه ال�سيد ح�سن! فهمت ب�أنه قد �أ�صيب،
قلت له:
 عزي ��زي ح�سن ..ال ت�ضرب ،..ال ت�ضربن ��ي ..ر�أ�سي ي�ؤملني ..ملاذاتنح جان ًبا ..ال ت�ضرب ر�أ�سي!
ت�ضربني؟ َّ
كن � ُ�ت �أتكلم ب�ش ��كل ال �إرادي .ت�ص ّورت ب�أن ��ه كان ي�سمعني� .ضربني
�ضعفت �ضرباته
ثم �ضربني عل ��ى ر�أ�سي وكتفي ووجهي ...مرا ًرا ...ثم
ْ
تال�شت وتوقف ..كان قد ا�ست�شهد وانتهى الأمر .كانت �شظية قد
حت ��ى
ْ
مزقت قف�ص ��ه ال�صدري .كذلك ال�شاب الرابع ال ��ذي التحق بنا ارتفع
�شهي ��دً ا! �صمتوا جمي ًعا وه ��د�أت �أ�صواتهم .مل يبق من جمموعة الأربعة
جريحا.
�سواي ح ًّياً ..
مل �أ�ستوع ��ب كم م ّر من الوقت حني ر�أي ��ت �أحدً ا فوق ر�أ�سي .عرفت
�صوت ��ه .كان م�سع ��ف املجموعة الثاني ��ة يف ف�صيلنا .وه ��و الذي لطاملا
ا�صط � َّ�ف خلفن ��ا عندم ��ا ن�سري يف ال�ص ��ف املر�صو� ��ص� .ض ّمد يل جرح
ْ
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بطني ب�ضمادات كبرية وبقي بالقرب مني ليتابع و�صول امل�سعفني لنقلي
للخطوط اخللفية للمعاجلة.
ُجرحت م ّرة �أخ ��رى! ا�ستهدف �شبابنا دبابة على اجلادة؛ �أ�صابتني
�شظية من تلك القذيفة .فج�أة ملع االنفجار كالربق ف�أ�ضحى الليل نها ًرا
م�ضي ًئ ��ا .كان حظي جميلاً ؛ كانت الدباب ��ة على اجلادة وكنت �أنا خلف
ال�ساتر الرتابي .ومع هذا ف�إنّ �ضغط االنفجار ،ه ّز ر�أ�سي ب�شكل عنيف.
 تق ّدم ��وا يا �شباب� ...أح�سنتم ال�ضرب ��ة! ..لقد هرب العراقيون..هيا للأمام ..تقدموا...
كانت �أ�صوات �شباب الكتيبة الثانية وهم يعربون بالقرب م ّني .ظنوا
ب�أين �شهيد ،فلم يقرتبوا وتركوين و�ش�أين.
كان ��ت اجلراح يف كتفي وبطن ��ي ،وكان ر�أ�سي ي�ؤملني من �شدة �أمواج
االنفج ��ار ،وكانت اللحظات مت ّر ببطء �شديد ،ا�ستعر�ضت يف ذهني كل
فجرنا املوقع� ،سقوط
م ��ا ح�صل خالل الدقائق املعدودة ال�سابقة؛ نحن ّ
القناب ��ل� ،شهادة الرفاق الثالثة ،انفج ��ار قذيفة الآر بي .جي ،احرتاق
الدبابة.
جمددًا� ،سمعت �صو ًتا �أعرفه؛ مل �أح ّدد �صاحبه بد ّقة ،قال للم�سعفني
�أن ينقلوين للخلف ،فو�ضعوين عل ��ى حمالة �إ�سعاف وانطلقوا للخطوط
اخللفية..
نظرت وللمرة الأخرية �إىل حممد �شريازي و«ال�سيد ح�سن» وال�شاب
الرابع .قلت يف نف�سي :يا ليتني كنت معكم! ملاذا مل تكن ال�شهادة معكم
من ن�صيبي؟
يف طري ��ق الع ��ودة ،كان �أحد امل�سعفني وهو ال ��ذي يحملني من جهة
ر�أ�سي ،يكرر القول:
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 يا �أخ ..اقر�أ «وجعلنا» ...ك ّرر «وجعلنا» حتى ن�صل...ظ ّل يقول هذا ويك ّرره حتّى متنيت من كل قلبي �أن �أ�صفعه بكفي على
ر�أ�سه ليتوقف عن طلبه هذا ،لكنه مل ي�سكت ومل يهد�أ �أبدً ا..
كنا ال ن ��زال بالقرب من خط التما�س ،ح�ي�ن انفجرت قربنا قذيفة
ه ��اون �أو �آربي ج ��ي ...ف�أفل ��ت امل�سعف ��ون الأربعة احلمال ��ة وانبطحوا
ليزحفوا على الأر�ض..
كان ��ت �سقطتي قوية على الأر�ض ،فق ��ال �أحدهم�« :أظنه ا�ست�شهد..
جريحا �آخر!».
فلنذهب ونح�ضر ً
ب�صعوب ��ة بالغة ،متكنت �أن �أ�صدر �صو ًت ��ا خفي ًفا من حنجرتي كي ال
يرتكوين ومي�شوا:
 �أنا حي� ..أنا حي ..ال تذهبوا..ع ��ادوا �إ ّ
يل وحمل ��وين وع ��اد امل�سع ��ف ف ��وق ر�أ�س ��ي لتك ��رار جمل�س
العزاء...
 يا �أخ ،اقر�أ «وجعلنا»...ع ��ادت بي الذاك ��رة �إىل مع�سكر كرخة ،فلأين خفي ��ف الوزن ،كان
امل�سعفون دائ ًما يختارونني يف التدريب لو�ضعي على احلمالة.
كانت التمارين الع�سكرية هناك ترتافق مع املزاح وال�ضحك واللعب؛
�أم ��ا هن ��ا فامل�س�ألة بالغة اجل ّد ّي ��ة� .أنا جريح حقيق ��ي والرفاق الذين ال
�أعرفهم يحملونني لإخراجي من �ساحة املعركة.
حني و�صلنا �إىل نقطة االنت�شار ،و�ضعوا احلمالة على الأر���ض.
�سمعت �صوت «علي �شهبازي» هناك .بعد دقائق� ،أدخلوين �إىل غرفة
�صغرية .كنت �أغيب عن الوعي ثم �أ�صحو جمددًا ،فلم �أعرف �إن كان
«علي» ال يزال قربي �أو ال ،وعندما ا�ستعدت وعيي يف �إحدى املرات،
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وج��دت �أ ّن�ن��ي على حمالة داخ��ل «جيب» و�إىل جانبي جمموعة من
اجلرحى الآخرين .حني �أنزلونا وو�ضعونا على الأر�ض� ،سمعت ا�سم
«كتيبة الأن�صار» عدة مرات.
�أ�صبحنا يف منطقة مثلث معمل امللح -التي كنا فيها قبل � 3أو �أربع
�ساعات و�صلينا املغرب والع�شاء وانطلقنا منها� -شعرت �أن ثالث �أو �أربع
�سنوات قد م ّرت على هذه الوقائع! كنت �أتذكر الأماكن ب�صعوبة بالغة.
مل �أعرف من و�ضعني يف �سيارة الإ�سعاف ،لكن ما �أذكره �أن الطريق
ّ
واخل�ض ��ات القوية ل�سيارة الإ�سعاف
كان ��ت طويلة؛ �شدة الأمل من جهة
من جهة �أخرى� ،سلبا النوم من عيني.
عندم ��ا و�صلنا� ،أنزلوين باحلمال ��ة نف�سها �إىل داخل م�ستوعب كبري
م�ضاء بالكهرب ��اء� ،أدركت �أننا يف املركز ال�صح ��ي� .أحد اجلرحى من
الكتيبة الأوىل عرفني وبد�أ يطلب متو�سلاً املم ّر�ض:
 ب ��اهلل عليك ،اهتم بهذا اجلري ��ح� ...أال ترى بطنه قد متزّق� ..إنه�صغري ال�سن...
ثم التفت �إيل وقال:
يا �أخ «قابل»� ،ستعود �ساملًا معافى ...ال تقلق ...هل �أ�صبت يف �أماكن
�أخرى من ج�سدك؟
حاولت وحاولت من دون جدوى� ،أن �أتذكر ا�سمه .كان يتنا�سى وجعه
ويهتم بي .و�أخ ًريا جاء �أحدهم وعاين جراحي ثم ذهب� .أخرجوين من
امل�ستوع ��ب وو�ضعوين يف اله ��واء الطلق .كان اجلو ب ��اردًا .بد�أت نف�سي
حتدثني وتو�سو� ��س يل �أن �أغفو قليلاً  ،خطر على بايل فنجان �شاي من
«ال�سماور» يف املنزل وحلاف ّ
يغطيني ...ولكن جاءين فج�أة �صوت �آخر:
 -ال تنم ..ا ..يا �أخ ح�سن ..يا عمري ال تنم ..ا�ستيقظ...
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كان �أحده ��م ي�صفعن ��ي عل ��ى وجهي ،بال ��كاد فتحت عين ��ي ،ر�أيت
«�سريو� ��س مه ��دي بور» و«حمي ��د ر�ضا رم�ض ��اين» وهما م ��ن الإ�سعاف
احلربي .جل�س كل منهما �إىل جانب وبد�آ به ّز ر�أ�سي و�أكتايف كي ال �أنام.
�أخذوين يف مرك ��ب �إىل الطرف الآخر من نهر «�أروند» .يف الطريق
كان امل�سعفان يحدثاين كي ال �أغفو .حني كنت �أفتح عيني ،كنت �أ�شاهد
ً
خطوط ��ا منرية يف ال�سم ��اء؛ �شهب القذائ ��ف النم�ساوي ��ة �أو الفرن�سية
الت ��ي كان العراقي ��ون يطلقونها وق ��د �سمعت ب�أنها بعي ��دة املدى .كانت
ت�شب ��ه الألعاب النارية واملفرقعات التي متر بني جنوم ال�سماء والقنابل
امل�ضيئة اخلافتة وال نعلم �أين �ست�سقط و�أي نار �ست�شتعل.
حني نزلنا على ال�ضفة الإيرانية ،و�ضعوين داخل �سيارة �إ�سعاف.
ج ��اء «�سريو� ��س» معي ليمنعني م ��ن النوم ،و�أما «حمي ��د ر�ضا» فقد
غ ��ادر �إىل مكان �آخر .ح�ي�ن و�صلنا �إىل امل�ست�شف ��ى ،و ّدعني «�سريو�س»
� ً
أي�ضا ،وذهب ملتابعة عمله.
�سجل ��وا معلوماتي ال�شخ�صي ��ة .ثم جاءين
يف امل�ست�شف ��ى امليداينّ ،
رجل كبري ال�سن ،وقال يل:
�ستتح�سن حالك وتتعافى� .س�أعطيك حقنة وتنام .عندما ت�ستيقظ
ّ
�ستكون بو�ضع جيد.
بعدها� ،صارت الأ�ضواء امل�ستديرة فوق ر�أ�سي تختفي وتختفي وقبل
�أن ينه ��ي الع� � ّد للع�شرة ،مل �أع ��د �أدرك �شي ًئا� .أج ��روا عملية لبطني يف
غرفة العمليات وغيرّ وا �ضمادات يدي وكتفي.
كان ر�أ�س ��ي ي ��دور يف جول ��ة مظلمة و�ص ��وت مزعج يه ��در يف �أذين،
�ص ��ار ال�صوت يقرتب ويق�ت�رب �أكرث ،حني فتحت عين ��ي وجدت نف�سي
يف طائرة!
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مفتوحا ،وكنت �أ�شاهد ال�سماء والغيوم.
كان الباب اخللفي للطائرة
ً
�إنه ��ا امل ��رة الأوىل التي �أرك ��ب فيها طائ ��رة .كلما كن ��ت �أ�ستعيد وعيي
و�أ�سرتج ��ع حوا�س ��ي ،كان الأمل ي�شتد �أكرث .فج�أة ب ��د�أت الطائرة تهتز
ب�شدة ،ق ��ال املمر�ض املرافق لنا �إنها مط ّب ��ات هوائية؛ ال تخافوا ..من
علي م ��رة .ولكني كنت واع ًيا ح�ي�ن حطت الطائرة
�ش ��دة الوجع �أغمي ّ
بقوة على الأر�ض ثم توقفت.
جاء بع�ض اجلنود واملمر�ضني مل�ساعدتنا ونقلونا �إىل �صالون املطار.
�إنه مطار «م�شهد»� ...أخذوين �إىل م�ست�شفى «القائم» وهناك ا�ستقررت
ممنوعا من الطعام
يف غرف ��ة مع �سبعة �أو ثمانية جرحى �آخرين .كنت
ً
وال�شراب.
كان ��ت �إ�صاب ��ات رفاق ��ي يف الغرف ��ة متنوع ��ة ،وكان بع�ضه ��م ي�أكل
وي�شرب ،كما يحلو له.
وكنت �أعاين اجلوع
كان الي ��وم الرابع ع�شر من �شباط يكاد ينق�ضي ُ
والعط� ��ش .عندما ر�أيت �أنّ بع� ��ض اجلرحى يف الغرفة يتناولون الطعام
وي�شرب ��ون ال�شاي ،ا�شت� � ّدت رغبتي ب� ��أن �أ�شرب ولو قط ��رات من املاء.
كن ��ت منه ًكا من العط� ��ش يف منت�صف اللي ��ل ،وال �أدري ماذا �أفعل ومن
�أي ��ن �أح�صل على امل ��اء .وعلى الرغم من امل�صل املو�ص ��ول بيدي �إال �أن
العط�ش متثل يل كغ ��ول ال يرحم ،و�أخ ًريا نزعت �أنبوب امل�صل من يدي
ب�ش ��كل خمفي وو�ضعت ��ه على فمي وجترعت القلي ��ل منه! فماذا حدث؟
انتابن ��ي حال من الغثيان والدوار حتى وقت ال�سحر .قطرات امل�صل مل
ت ��ر ِو عط�شي و�س ��ارت عرب الأمعاء لت�ستقر يف الكي� ��س املو�صول مبعدتي
لإفراغ حمتوياتها!
�إن ��ه يوم اجلمعة وامل�ست�شفى مزدحم .على الرغم من الطق�س املثلج
والب ��ارد والعوا�صف التي كنا ن�شاهدها من النافذة� ،إال �أن الزوار كانوا
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ك�ث ً�را .اجلرحى واملر�ضى املج ��اورون يل ا�ستقبلوا الكث�ي�ر من الزوار،
وكانت �أجواء الأكل وال�شرب وال�ضيافة حافلة و ُمغرية ،الفاكهة والع�صري
و ..و�أما �أنا فكان ن�صيبي من كل هذا احل�سرة واحللق النا�شف!
تركت احلياء واملجامالت جان ًبا ،وا�ستغللت الفر�صة املنا�سبة بعيدً ا
ع ��ن �أع�ي�ن املمر�ضني ،قبل ��ت من �أحد ال ��زوار هدية ،عب ��ارة عن علبة
ع�صري فاكهة و�أخفيتها حتت الغطاء .ثم نقلتها �إىل حتت املخدة لتكون
يف م ��كان �أك�ث�ر �أم ًنا! فلم �أعد �أنظ ��ر و�أح ّدق يف الآخري ��ن ماذا ي�أكلون
وم ��اذا ي�شربون .قل ��ت يف نف�سي :هني ًئ ��ا لهم و�ألف �صح ��ة؛ فلي�أكلوا ما
ي�ش ��ا�ؤون� .أن ��ا لدي ع�صري و�س�أتناوله يف اللي ��ل و�أخرج معدتي من حال
العزاء واحلداد.
كان انتظ ��ا ًرا �صع ًب ��ا حت ��ى منت�ص ��ف اللي ��ل .ارت ��اح ب ��ايل م ��ن كل
املتابعات ،بد�أت العملية ،كانت علبة ع�صري تفاح .مل يكن هناك مفتاح
مفتاحا من املر�ضى الآخرين� ،سيفت�ضح �أمري وي�شون
للعلب� .إن طلبت ً
ب ��ي للممر�ضني .وقع نظري على الطاول ��ة املعدنية قرب التخت .ميكن
�إح ��داث ثق ��ب يف العلبة بزاويتها امل�س ّننة نه�ض ��ت قليلاً و�ضربت العلبة
ع� � ّدة م ّرات بزاوية الطاولة ،خ ��رج القليل من رطوبة الع�صري من ثقب
�صغ�ي�ر .ق ّربت العلب ��ة �إىل فمي ،و�إذا بي ��د تقف حائلاً بينن ��ا وت�صادر
العلب ��ة! �أح ��د املمر�ضني ظهر فج� ��أة و�أخذ الع�صري م ��ن دون رحمة وال
�شفق ��ة! بقيت وحدي عط�ش ��ان حما�ص ًرا بنظ ��رات املر�ضى واجلرحى
الآخرين ،الذين يحاولون معرفة ماذا يجري يف منت�صف الليل!
�آخر م� � ّرة �شربت املاء فيه ��ا ،كانت على ج ��ادة «�أم الق�صر» ،و�آخر
فنجان �شاي كان يف مع�سكر «كارون» .مل �أتب من �شيطناتي هذه!
عدت جمددًا لأنب ��وب امل�صل ،نزعته من يدي� ،سحبت قطرات منه
بفم ��ي ثم �أرجعته ملكانه .وحني �شربتها �شع ��رت بالندم لأين مل �أ�سحب
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�أكرث ،فامل�صل كان حلو املذاق هذه املرة.
مل �أ�ستط ��ع النوم .و�ضعت خطة لأ�ش ��رب جمددًا امل�صل يف الفر�صة
الت ��ي �أظ ��ن ب�أنه ��ا منا�سب ��ة ،ويف الوقت املح ��دد مددتُ ي ��دي لأ�سحب
الأنب ��وب؛ لكن املمر�ض الذكي الذي كان يراقبن ��ي من بعيد �أم�سك بي
باجلرم امل�شهود.
يدي االثنني بجانبي التخت .مل �أعد �أ�ستطيع �أن �أفعل �شي ًئا!
ثم ربط ّ
مل ينفع الرجاء والتو�سل �أبدً ا:
 ملاذا ال تهتمون؟ �أنا عط�شان ..عط�شان ..باهلل عليكم �شربة ماء..�أكاد �أموت من العط�ش...
�أحد املمر�ضني ال�شباب الذي كان كلما ر�آين ت�أثر و�أ�شفق على حايل،
ج ��اء وبلل قطعة معقمة وم�سح �شفت � ّ�ي بها .بعد �أن هد�أت قليلاً  ،تو�سط
يل هذا املمر�ض وطبيب �آخر ،فتم فك القيود من يدي!
بعد ظهر ذلك اليوم و�صلت �أمي و�أختي الكبرية.
كان ��ت �أختي تعمل ممر�ضة يف م�ست�شف ��ى «مهر» يف طهران .عندما
�شاه ��دت و�ضعي ،قالت :يجب �أن نذهب �إىل طه ��ران .املكان هنا لي�س
منا�س ًبا للعالج!.
عندم ��ا ر�أيت �أمي ،مل �أعد بحاج ��ة �إىل �أي �شيء ،حتى ل�شرب املاء!
حت ��ى ل ��و مل تقل �أي �ش ��يء ،كان يكفين ��ي �أن �أنظ ��ر �إىل وجهها القمري
لأن�سى �أوجاعي و�أحت ّرر من كل الهموم.
يف اليوم الت ��ايل حل�ضورهما ،وبعد �أن و ّقعت �أنا و�إياهما على وثيقة
خروج م ��ن امل�ست�شف ��ى وب�صمن ��ا بالإبهام� ،سمح ��وا لن ��ا بالرجوع �إىل
طهران.
يف املط ��ار ،ان�شغلت �أم ��ي و�أختي مبعامالت ال�سف ��ر ،بقيت لوحدي

576

الفصيل األول

م ��ع اجلندي املكل ��ف مبتابعة �ش� ��ؤون اجلرحى ،عندم ��ا الحظت �أن كل
الظروف منا�سبة ،قلت له:
 يا �أخ� ،أنا عط�شان ،والطق�س حار ..هل تناولني كوب ماء بارد.ذهب و�أح�ضر املاء ولكنه �س�أل:
 يا �أخ ،هل ي�ض ّر املاء بحالك؟ كال يا �أخ� ،أي �ضرر!؟عل ��ى الرغ ��م من �أنّ تعابري وجه ��ه ال توحي ب�أ ّنه اقتن ��ع بكالمي� ،إ ّال
�أن ��ه ناولني املاء ف�شربته ب�سرع ��ة و�أرجعت له الكوب .يف تلك اللحظات
عادت �أختي ،وكان �أول كالمها:
 مل ت�شرب ومل ت�أكل �شي ًئا؟ كال يا �أختي. هل �أطمئن و�أ�ص ّدق؟ بالطب ��ع ،عندما ن�صل �إىل طهران �أريد منك �أن ت�شرتي يل قنينةم�شروبات غازية!
وعدتني ب�أنها �ست�شرتي يل �صندو ًقا كاملاً عندما تتح�سن حايل.
يف الطائ ��رة ،قاموا بطي الأجزاء اخللفية لع ��دة مقاعد ،لكي يت�سع
املجال يل باحلمالة .توعكت و�ساءت حايل خالل هذه الرحلة ،فاعتربوا
ذلك ب�سبب املط ّبات الهوائية!
يف مطار طهران� ،أرادوا يف جلنة نقل اجلرحى �إر�سايل �إىل م�ست�شفى
الإم ��ام احل�سني ،Qلكن �أختي مل تقب ��ل و�أ�ص ّرت عليهم حتى وافقوا
عل ��ى �إر�س ��ايل �إىل م�ست�شف ��ى «مهر» ال ��ذي كان يهت ��م باجلرحى ذوي
الأو�ضاع احلرجة.
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كان املمر�ضون يف م�ست�شفى «مهر» يعرفونني؛ لأين كنت قد �أم�ضيت
م�شروع اخلدمة التطوعي ��ة يف الثانوية يف امل�ست�شفى ،حيث كنت �أخدم
يوما يف الأ�سبوع هناك .كانوا يقولون عني «الدكتور ال�صغري».
ً
حني عرف ��ت املمر�ضات و�صديقات �أختي ب� ��أن الدكتور ال�صغري قد
�أ�صي ��ب� ،أت�ي�ن كلهن لعيادت ��ي .قامت �أخت ��ي ب�إح�ضار �أف�ض ��ل الأطباء،
علي وحتديد الو�ضع والعالج الالزم؛
وحتى رئي�س امل�ست�شف ��ى ،للك�شف ّ
علي ح ًّيا حتى
كانت الآراء متفقة ب�أن هذه اجلراح وااللتهابات لن ُتبقي ّ
�صباح اليوم التايل .يا لهذه الب�شارة!
�أول عم ��ل قاموا به هو التربع يل بال ��دم .يف م�شهد قاموا بهذا مرة
واح ��دة ،ولكن هنا كانوا ي�صلون الكي�س تل ��و الكي�س بيدي .والهدف هو
تطه�ي�ر اجل�سم من االلتهاب .كان الأطباء يقول ��ون �إ ّنه ال ميكن القيام
ب�أي عمل جراحي ما دامت حال االلتهاب هذه موجودة .ارتفعت �أيادي
اجلميع بالدعاء؛ �أمي و�أخي و�شباب م�سجد احلي ورفاق املدر�سة.
�أم�ضي ��ت الليلة بهذه احلال؛ دم جديد ُي�ضخّ �إىل ج�سمي ودم ملتهب
علي فو ًرا.
يخرج منه ،كان �أي خلل بهذه العملية كفيلاً بالق�ضاء ّ
يف الي ��وم الثالث ملجيئي �إىل م�ست�شفى «مهر» ،حت�سنت حايل قليلاً ،
متعجبني من
كان ق ��د م�ضى �أ�سبوع كام ��ل على �إ�صابت ��ي وكان الأطباء ّ
بقائي على قيد احلياة!
ويف هذا امل�ست�شفى � ً
أي�ضا ،بعيدً ا عن عيون �أمي و�أختي واملمر�ضات،
كنت �أ�شرب من امل�صل املو�صول بيدي؛ ف�إن كان حل ًوا �شربت �أكرث .كنت
�أ�شرب مبقدار ال �أ�صاب معه بالغثيان؛ ولكن ،كنت �أ�صاب به �أحيا ًنا.
يف �أح ��د الأيام جاء زوار ك�ث�ر للجريح الآخ ��ر يف الغرفة وازدحمت
به ��م .كانت م�شكلت ��ه يف عينه� ،أح�ضروا له الكث�ي�ر من ع�صري اجلزر.
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يومه ��ا ت�صاحبت بال�سر م ��ع �أحد الزوار ،ف�ضيفن ��ي كوب ع�صري جزر
ف�شربته من دون �أن ينتبه املراقبون!
ما هي �إ ّال حلظات حتى و�صلت �أختي و�س�ألت:
 هل �أكلت �أو �شربت �شي ًئا؟جدا.
 كال! ل�ست عط�شان وال جوعان .حايل جيدة ًّوقفت قليلاً ثم ذهبت ملتابعة عملها.
كان ال�صدي ��ق اجلديد ال يزال يف الغرفة ّ
ويح�ضر ع�صري ليمونا�ضة
ف�شربته� .س�ألني:
 �إذا عرفت �أختك ،بالأمر فماذا �سيحدث؟قلت له:
 �أنا ال �أم ِلك اجلر�أة لأقول �شي ًئا لأختي� ،إ ّال �إذا قلت لها �أنت! كال ،كال� ،أنا � ًأي�ضا ال �أجر�ؤ!
مل مت� ��ض خم�س دقائق حتى ب ��د�أت الغرفة تدور حول ر�أ�سي و�صرت
دما .كنت بني ال�صاحي واملغمى علي ح�ي�ن �سمعت �أختي ت�صرخ
�أتقي� ��أ ً
على ذلك «ال�صديق» ،ثم �أخرجت اجلميع من الغرفة.
ا�ستم ��رت ح ��ال الغثيان وتقي�ؤ ال ��دم حتى امل�ساء .كان ��وا ي�ضعون يل
كي�س الدم تلو الكي�س ،كي �أبقى على قيد احلياة حتى ال�صباح.
يف تلك الليلة �أح�ضروا جهاز «�ساك�شن» لتفريغ كل حمتويات معدتي
وهكذا �أخرجوا ما �شربته من ع�صري!
�صراعا بني املوت واحلياة؛
ا�ستمر الو�ضع خط ًريا ملدة � 24ساعة؛ كان ً
ال�صراط الذي «� ّ
أدق من ال�شعرة و�أح ّد
حلظة بعد حلظة ،كن ��ت �أعاين ِ
م ��ن ال�سيف»؛ ج�س ��ر �أوله يف الدني ��ا و�آخره يف الآخ ��رةّ ،مت �ضخّ خم�س
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ع�ش ��رة وح ��دة دم يف عروقي ،لأمتك ��ن من ر�ؤية فجر الي ��وم التايل من
ناف ��ذة غرفتي يف امل�ست�شفى .و�صل الأم ��ر �إىل �أن الدم كان يخرج عند
التقي�ؤ لي�س فقط من فمي بل من �أنفي � ً
أي�ضا.
�إ ّن ��ه مطل ��ع الأ�سب ��وع الثال ��ث لإ�صابت ��ي ،مت نقل ��ي �إىل غرف ��ة ذات
�سري ��ر واحد� .أخربتن ��ا �أختي �أن الأطباء �سي�شكل ��ون جلنة للتباحث يف
ح ��ايل� .ضعفت ونحل ج�سمي حتى �ص ��ار �شكلي �شبي ًها بتالميذ املرحلة
االبتدائية! بع�ض الأطباء ،عندما كانوا يعرفون ب�إ�صابتي على اجلبهة،
كانوا ينظرون بده�شة وتعجب وك�أنهم يقولون «هذا؟».
قال �أحد الأطباء لأختي �إنّ املري�ض هنا �أ�شبه ما يكون بف�أر جتارب؛
و�إنّ عليك ��م �أن تر�سل ��وا جريحكم �إىل اخلارج؛ هذا ه ��و احلل الوحيد.
اقتنعت �أختي بكالمه ،وبد�أت العمل ال�شاق لتنفيذ تو�صيته.
يف �أواخ ��ر الأ�سب ��وع الثالث ،جاءت �أخت ��ي و�أبلغتني ب� ��أين �س�أ�سافر
للخارج خالل � 48ساع ��ة ،يف اليوم نف�سه ،جاء لعيادتي «�أحمد �أحمدي
زاده» م ��ن �شب ��اب الف�صيل -والذي كانوا يلقبون ��ه بالفنان .بقي عندي
ح ��وايل ال�ساعت�ي�ن وحتدثن ��ا وا�ستعدن ��ا الذكريات م ًع ��ا .فرحت �أختي
تتح�سن حايل بع ��د ر�ؤيته .جاء «�أحم ��دي زاده» ومعه �صور
وت�أمل ��ت �أن ّ
ال�شه ��داء ،و�أخ�ب�رين عن �شهادته ��م واح ��دً ا واحدً ا .تلقي ��ت منه خرب
�شهادة «حممد عليان جن ��ادي» ثم �أعطاين �شريط كا�سيت دعاء كميل
ال ��ذي كان «حم�سن كل�ستاين» قد ق ��ر�أه يف املع�سكر مع �شباب الف�صيل.
وكذلك ترك بع�ض ال�صور التي كانت معه �أمانة عندي وذهب.
بع ��د ظهر ذل ��ك اليوم ،و�ضع ��ت ال�شريط يف �آل ��ة الت�سجيل وجل�ست
أرهفت
�أح� � ّدق يف �صور ال�شباب ،دقق � ُ�ت النظر يف كل تفا�صيل ال�صورُ � ،
�سمعي ل�صوت الأخ «حم�سن» بينما �سافرت �إىل املا�ضي القريب.
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�أخذت �أ�سرتجع كل الذكريات الأوىل الرا�سخة يف خاطري وخيايل،
و�ص � اً
�ول �إىل �آخر الوقائع :ثكنة «دوكوه ��ه» ،وملعب املرا�سم ال�صباحية،
بحرية �سد «دز» و�صيد ال�سمك« ،كرخه» و«كارون» وم�ستوعبات «�أروند»
و«الف ��او» و«ج ��ادة �أم الق�صر» ...حت ��ى نقطة االنت�ش ��ار �إىل اللحظات
الأوىل للهجوم واال�شتباكات ...حتى الإ�صابة الأوىل والثانية والثالثة...
وانهم ��رت دموع ��ي .ال �أحد يف الغرف ��ة .كانت �أختي ق ��د تركتني لأخلو
بنف�سي م ��ع ال�شريط وال�صور والذكريات .بكي ��ت وبكيت .بكت ال�سماء
أي�ضا! فج�أة ّ
مع ��ي � ً
غطت الغيوم ال�سوداء �سم ��اء �شهر «ا�سفند» (�آذار)
ال�صافية وبد�أت زخات املطر ت�ضرب بقوة على زجاج نافذتي.
بقي ��ت �أبك ��ي ب�شدة ،حتّى ع ��ادت حال تقي� ��ؤ الدم واجتم ��ع الأطباء
واملم ّر�ض ��ون حول تختي جمددًا ،وعادت وحدات الدم لل�ضخ يف عروقي
واحدة بعد الأخرىُ .ع ْدتُ م ّرة �إىل ج�سر ال�صراط .بعد هذه احلادثة،
كان ر�أي الأطب ��اء �أن ال �أخ ��رج م ��ن امل�ست�شفى حال ًّيا و�أن ��ه ال ينبغي يل
التعر� ��ض لأي �ضغ ��وط ع�صبية �أو عاطفية؛ وعلي ��ه ال ينبغي �أن يزورين
�أح ��د من ال�شباب ورفاق ال�سالح ،كذل ��ك �أخذوا م ّني ال�شريط وال�صور
التي كانت �أمانة عندي و�أعادوها �إىل «�أحمدي زاده».
تعر� ��ض بنك ال ��دم يف م�ست�شفى «مهر» لأزم ��ة ونق�ص فادح يف تلك
الف�ت�رة .ل ��و كنت �سافرت �إىل اخل ��ارج ملا واجهت ه ��ذه امل�شكلة ،لأنهم
ي�ستخدم ��ون � اً
أم�صال حت ّل م�شكلة التربع بال ��دم .يف تلك الأيام مل يكن
عن ��دي خرب مبا يجري وراء الكوالي�س؛ ولكن فيما بعد عرفت �أن جميع
�أقاربي و�أ�صدقائي قد جا�ؤوا �إىل امل�ست�شفى وتربعوا يل بالدم.
يف �أح ��د الأي ��ام انت�شر خرب ب� ��أن وزير احلر�س ج ��اء �إىل امل�ست�شفى
لتفق ��د اجلرح ��ى و�أنه يق ��دم لكل منهم جه ��از «راديو» هدي ��ة .مل يطل
انتظ ��اري كث ًريا حتى دخ ��ل ال�سيد «رفيق دو�س ��ت» �إىل الغرفة مع عدد
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من الأ�شخا� ��ص .وكان معهم مرا�سل وم�ص ��ور .ازدحمت الغرفة كث ًريا
حتى �إنني �شعرت بدوار يف ر�أ�سي .تقدم الوزير وقبلني وحتدث بكلمات
مل �أ�سمعها و�سط تل ��ك الزحمة وال�ضو�ضاء واكتفيت بهز ر�أ�سي م�ؤيدً ا.
ثم ان�شغل الوزير بالإدالء بت�صريح لو�سائل الإعالم ،فج�أة عدت لأتقي�أ
دما ،ارتبك الأطباء وجتمدت الب�سمة على �شفاه الوزير.
ً
كانت الدماء تخرج من الأنابيب املو�صولة بني �أنفي ومعدتي�ُ .صدم
اجلمي ��ع وحتريوا ملا حدث ،وا�ضطر الوزير والهيئة املرافقة له للخروج
م ��ن الغرفة؛ هد�أت الأجواء ولكن نزيف ال ��دم مل يتوقف .عاد الأطباء
لو�ص ��ل �أكيا�س الدم ب�أنبوب امل�صل املعلق ف ��وق ر�أ�سي .هذه املرة كانت
�أزم ��ة ت�أمني الدم قد تفاقمت ،لي� ��س فقط يف م�ست�شفى «مهر» ،بل على
م�ست ��وى امل�ست�شفيات كلها .وعادت لعب ��ة احلافة ،بني املوت واحلياة...
وتلق ��ي ال�صفعات على وجهي كي ال �أنام� .إذا و�صل �ضغط دمي �إىل �أق ّل
من �ستة ،ف�سينتهي �أمري.
  ..ال تنم يا «ح�سن» ..ال تنم يا «ح�سن»..كان �أحده ��م ينادين ��ي و�صفعن ��ي ،كن ��ت غار ًقا يف ح ��ايل العجيبة
و�أتذكر �شي ًئا �شبي ًها مبا يح�صل..
 «حثن» ،ال تنم يا «حثن» ..ال تنم...عاد �صوت ليعيدين �إىل احلا�ضر:
 حبيبي يا «ح�سن»� ،أنا �أختك ..انظر �إ ّيل ،ها �أنا �أ�ضحك..
يا �أخي ..ال تنم..
ً
م�ستيقظا ،لأبقى على قيد احلياة .لكن
كانت ت�سعى جاهدة لتبقيني
رمو�ش ��ي كانت ثقيل ��ة وال متتثل للأوامر� .ضرب ��وين و�ضربوين ،نادوين
و�صفعوين مرا ًرا؛ لأبقى �صاح ًيا وح ًّيا.
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حمروما م ��ن «الراديو» هدية
مع ه ��ذا احلادث الذي ح�صل ،بقيت
ً
ال ��وزارة! كان زوج �أخت ��ي يعمل يف الإذاعة .عندما نف ��د الدم من بنك
ال ��دم يف امل�ست�شفى ،قام بالتعاون مع �أحد �أ�صدقائه القدامى ومن دون
�إجناز املراح ��ل القانونية والإدارية الالزم ��ة ،بو�ضع �إعالن فوري على
الإذاعة :جريح بعمر ال�ساد�سة ع�شرة .بحاجة ما�سة �إىل دم من فئة +B
يف م�ست�شفى «مهر».
وهكذا ،يف يوم واحد ،ت�ضاعف الزوار .من جميع الأنواع والأجنا�س؛
�أ�شخا� ��ص ال �أعرفه ��م ومل �أك ��ن قد ر�أيته ��م قبلها� .أث ��ار الأمر ف�ضويل
ف�س�ألت ما اخلرب .تبني عندها �أن زوج �أختي قد قام بذلك العمل وو�ضع
الإعالن يف الإذاعة .تبدلت �أجواء الغرفة بل الق�سم كله يف ذلك النهار.
ح�ش ��ود وازدحام ح� � ّدث وال حرج .امتلأ املكان بباق ��ات الورد .كان
�أهل ��ي ي�ستقبلونهم ويرحبون بهم ولأن الأطباء منعوا زيارتي فقد كانوا
يكتف ��ون ب�إلق ��اء التحي ��ة و�إظه ��ار املحبة من �أم ��ام الب ��اب .كان بينهم
�أ�صح ��اب القبعات واللح ��ى وربطات العنق والنظ ��ارات ،جا�ؤوا من كل
الفئ ��ات ،ابت�سم ��وا وذهب ��وا .امتلأ بنك ال ��دم يف ذلك الي ��وم ومل يعد
ب�إمكان ��ه ا�ستقبال املزيد من املتربعني ،و ّمت �ضخّ تلك الدماء يف م�صلي
حت ��ى �صباح اليوم التايل .ح ًقا ،ماذا ميكن للإعالم �أن يفعل! وح ًقا �إنّ
دوما!
�شعبنا مفعم باملحبة والعاطفة وجاهز للت�ضحية والعطاء ً
بعد ه ��ذا التيار الذي �أحدثت ��ه تلك املوجة من التربع ��ات والزوار،
زادت زي ��ارات الأطب ��اء م ��ن كل االخت�صا�ص ��ات � ً
أي�ض ��ا ،كان ��وا ي�أتون
وي�سلم ��ون ويطمئن ��ون �إىل حايل و ُيظه ��رون املحبة واالهتم ��ام؛ طبيب
عيون ،طبيب �أذن وحنجرة ،طبيب ،..كذلك املمر�ضات املتز ّينات بكل
�أن ��واع املاكياج ،كنّ ي�أتني � ً
أي�ضا ويدع�ي�ن اهلل يل بالعافية .وك�أن ق�صتي
قد حتولت �إىل ق�ضية وطنية.
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كيلوغراما ،بعدها مل يبق
كان وزين قب ��ل �إ�صابتي يف تلك الأيام 38
ً
�شيء! جثة نحيلة تكاد تختفي بني ال�سرير والغطاء الأبي�ض.
وج ��اء اليوم الذي �شاهدت فيه معج ��زة� :شيء مده�ش! كانت �أختي
�شعرت بامللل َف َخ َر َج ْت من الغرفة .كان
قد جل�ست جانبي على ال�سرير.
ْ
و�ضعي قد حت�سن وجتاوزت الأزمة التي حدثت .كان وقت �صالة املغرب
والع�شاء .بد�أت كالعادة:
 اهلل �أكرب .ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .احلمد هلل...بعد �إمتام ال�صالة وقراءة �آية الكر�سي ،جاءت ممر�ضة و�أخرجتني
م ��ن الغرفة وقالت يل� :سن�أخذك �إىل غرف ��ة العمليات .عندما و�صلنا،
ر�أي ��ت �أن املكان �شبيه بغرفة العملي ��ات يف م�ست�شفى «فاطمة الزهراء»
املي ��داين .مت حقن ��ي ب�إبرة فغبت ع ��ن الوعي .عندما ب ��د�أت با�ستعادة
وعي ��ي نقلوين �إىل غرفت ��ي وو�ضعوين على ال�سري ��ر .عندما ا�ستيقظت
ب�ش ��كل كامل ،وجدت �سجدة �صالة .هل كانت معي يف غرفة العمليات؟
كنت �أ�شعر بحال جيدة حينها .ناديت �أختي و�س�ألتها« :ماذا حدث؟».
قال ��ت« :لق ��د غفوت ل�ساع ��ات ،كان نومك عمي ًق ��ا لدرجة مل �أرغب
معها ب�إيقاظك».
�س�ألته ��ا� :أمل ت�أخ ��ذوين �إىل غرف ��ة العملي ��ات؟ �أمل �أخ�ض ��ع لعملي ��ة
جراحي ��ة؟ �أجابت متعجبة «كال ،وبالأ�صل م ��ن يجري عمليات يف هذا
يوما بعد
مناما ر�أيته؛ لكن بعده� ،صرت �أحت�سن ً
الوقت من الليل؟» كان ً
يوم ،وخ ّف ْت حال النزيف وااللتهابات .عاد �ضغط دمي حلاله الطبيعية
تقري ًبا .كان الأطب ��اء يتعجبون من هذا ال�شفاء التدريجي املت�سارع! مل
�أحتج بعدها للتربع ،وحت�سنت جراح كتفي وبطني.
يف عي ��د ر�أ� ��س ال�سن ��ة الهجرية ال�شم�سي ��ة  1365الن ��وروز(� 20آذار

584

الفصيل األول

ُ )1986كن ��ت ال �أزال يف امل�ست�شفى وقد ح�ضر عندي �أمي و�أبي و�أخواتي
و�إخ ��واين .ازدحمت غرفتي جم ��ددًا باملهنئني بال�سن ��ة اجلديدة؛ لكن
تتوعك حايل ،بل �إين كنت �أقوم لأرحب بالزوار وامله ّنئني.
هذه املرة مل ّ
بعد ع�شرة �أي ��ام� ،أعطاين الأطباء �إذن خروج من امل�ست�شفى؛ ولكن
ب�سب ��ب عطلة « 13فروردين» [يوم الطبيعة] تقرر �أن �أبقى يف امل�ست�شفى
و�أخرج يف يوم « 15فروردين» ( 5ني�سان) .يوم الوداع ازدحمت غرفتي
والق�سم جمددًا بل امل�ست�شفى ك ّله.
ال يزال كي� ��س �إخراج الف�ضالت مت�ص�ًلخاً بخا�صرتي .لقد بقي هذا
الكي�س مراف ًقا يل لعدة �أ�شهر تلت ،ويف �أحد �أيام ال�صيف تخ ّل�صت من
رفقته بوا�سطة عملية جراحية.
�شاه ��دت يف �إح ��دى اللي ��ايل �شب ��اب الف�صي ��ل الأول يف منامي؛ كل
�شه ��داء الف�صيل كانوا هن ��اك« :حممد عليان جن ��ادي»« ،حممد �أمني
�ش�ي�رازي»« ،علي قابل»« ،مهدي كبري زاده»�« ،سعيد بور كرمي»�« ،سهيل
موالي» ،وكان «حم�سن كل�ستاين» معهم فقلت له:
 مل ��اذا مل ت�أخ ��ذين مع ��ك يا �أخ «حم�س ��ن»؟ مل ��اذا تركتني وحدي؟وكعادته القدمية ّ
لف يده على كتفي وقال:
 «ح�س ��ن»� ،أنت � ًأي�ض ��ا كان يجب �أن ت�أتي ..يا �أخ ��ي ،كان يجب �أن
ت�أتي �إلينا..
كن ��ت �أبك ��ي يف املن ��ام وتنهم ��ر دموع ��ي بح ��رارة� .أخ ��ذ ال�شه ��داء
يعانقونني ،ولكن بكائي مل يهد�أ.
عندم ��ا و�صل ��ت �إىل البيت ،بحثت ف ��و ًرا عن حقيب ��ة اجلبهة .كنت
�أعل ��م ب�أنهم قد �أر�سلوه ��ا �إىل البيت و�أن �أهلي قد �أخفوها كي ال �أ�صاب
يدي بعد �أ�شهر من الفراق،
با�ضطراب عاطفي �إن ر�أيتها .وها هي بني ّ
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وق ��د �أحيت يف قلبي وخاط ��ري كل الذكريات؛ الو�صي ��ة التي كتبتها يف
«كرخ ��ة» ،كتب ��ي ودفاتري والتماري ��ن املدر�سية الت ��ي حللتها مب�ساعدة
«حمم ��د» و«�سي ��د ح�سن»؛ كتابات بخ ��ط �أيديهم ،كل �ش ��يء كان داخل
احلقيبة.
زارين �أح ��د �شباب الف�صيل يف �أح ��د الأيام �-أظنه «�سريو�س مهدي
ب ��ور» -وق ��ال« :لقد ر�أيت يف املن ��ام ب�أنك ا�ست�شهدت و�أن ��ا �أتكلم معك.
فقل � َ�ت يل :ي ��ا فالن� ،أنا ل�ست �شهي ��دً ا« .علي قابل» هو ال ��ذي ا�ست�شهد
و�أنت قد ا�شتبهت بني ا�سمينا .فرحت كث ًريا يف املنام كونك ال تزال على
قيد احلياة� .سعيت جاهدً ا للح�صول على عنوانك لآتي و�أراك».
ا�ست�شه ��د «�سريو�س مهدي بور» يف تلك ال�سنة  1986خالل م�شاركته
يف دورة دفاع جوي يف «مهران».
بعد فرتة طويلة زرت مقربة «به�شت زهراء» لأول مرة .عندما رجعت
�إىل البي ��ت �أ�صب � ُ�ت بحال ت�ش ّن ��ج ع�صبي .بعد ع ��دة فحو�صات وحتاليل
طب ّي ��ة ،تبينّ �أن �آث ��ار �أمواج انفجار تلك الدبابة ال ت ��زال يف ج�سدي و�أن
تخرثات دماء �صغرية قد ت�شكلت يف �أن�سجة دماغي ،وهي التي ت�س ّبب يل
آالما يف الر�أ�س بني فرتة و�أخرى .ولهذا ال�سبب؛ �إ�ضافة �إىل الأدوية التي
� ً
كن ��ت �أتناولها؛ �ضعفت ذاكرتي ومل تكن تعمل بانتظام ل�سنوات عديدة.
كن ��ت �أقر�أ �شع ًرا مرات ومرات كي �أمتكن من حفظه .مل �أكن هكذا قبل
الإ�صاب ��ة .رافقتني هذه احلال خ�ل�ال درا�ستي اجلامع ّية يف اخت�صا�ص
الطب الذي �أنهيته وتخرجت منه برفقة هذه الذاكرة وبهذه احلال!
مل تكن عمليات «والفج ��ر� »8آخر عمليات �أ�شارك فيها .على الرغم
ولدي �إعفاء م ��ن خدمة العلم� ،إ ّال �إنني عدت للجبهة
جريحا ّ
م ��ن كوين ً
وخدم ��ت يف كتيبة «حمزة» نف�سه ��ا .كانت احلرب قا�سية وم ّرة؛ لكن مل
يكن من خيار �آخر .كان علينا �أن نقاوم ونقاتل.
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دوما مثل
التجرب ��ة التي اكت�سبته ��ا من احلرب واجلبه ��ة ،ترافقني ً
«مع ّلم كبري» .لق ��د اختربت نف�سي يف �ساحة القتال وخا�صة يف املعارك
غري املتكافئة ليل  1364/11/24هـ� .ش1986/2/13( .م) .ونتائج هذا
االمتح ��ان تبقى دائ ًما يف ذهني� .إذا مل يع ��رف الإن�سان نف�سه ،فبماذا
يفيد وما هي قيمته؟
م ��ن �أجل الو�صول للكمال ،يج ��ب على الإن�سان �أن يعرف نف�سه � اًأول،
و�أنا عرفت نف�سي يف اجلبهة.
�أن ��ا اليوم كطبيب؛ عندم ��ا �أعاين ً
مري�ضا حال ��ه �صعبة� ،أح ّدثه عن
ذكريات ��ي ،عن تلك الأيام التي كنت فيها �أتنقل بني املوت واحلياة؛ ومل
�أ�ست�سلم؛ �أو �أنّ قدري مل يكن �أن �أ�ست�سلم.
وحال ًي ��ا� ،إن ُف ِت َح � ْ�ت �ساحات التحدي جمددًا ،ف� ��إين حا�ض ٌر وجاهز
وجم ّه ��ز بتل ��ك الروحية وذلك الإميان وكل م ��ا كان لدي يف ذلك العام
 1364هـ� .ش؛ �إن �شاء اهلل.
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 5-2الو�صية
الوثيقة رقم 109

ال�صورة رقم  78-عن اليمني :حممد
عليان جنادي ،غالم ر�ضا نعمتي
 6-2مقابلة مع �أخي ال�شهيد:

عل ��ى الرغم من �أين �أكرب �س ًّنا من حمم ��د� ،إ ّال �أننا كنا نبدو كتو�أم.
من ��ذ الطفولة الأوىل كنا نلع ��ب ومنزح م ًعا ،نق ��وم بامل�صارعة وحتدي
دوما .نبقى م ًعا يف الليل والنهار.
بع�ضنا البع�ض ،نتخا�صم ثم نت�صالح ً
كان يحب املالب�س ذات اللون الأحمر املائل �إىل البني .كانت خزانته
دوما
ق ��رب خزانتي ،لكنّ خزانته كانت �أ�شبه بدكان �صغري ،فهي مليئة ً
ب�أنواع امل�أكوالت« :لوا�شك» و«�ألوت�شه».1..
كان ل ��دى حمم ��د �ألب ��وم طوابع وكذل ��ك «البوم �ص ��ور العبي فريق
�شاه�ي�ن» لك ��رة القدم .كان هو يق ��وم بتجليد الكتب وي�ش�ت�ري الطوابع
ويبيعها .كانت خزانته مليئة ومزدحمة دائ ًما.
كان ي�شب ��ه والدن ��ا يف �أخالق ��ه ،يح ��ب النظ ��ام والرتتي ��ب .كان يف
ً
ون�شيط ��ا جدً ا .عندما كن ��ا نلعب كرة
الك�شاف ��ة عن�ص ًرا فع � اً�ال ،حيو ًّيا
� -1أنواع من الفاكهة المجففة �شبيهة بقمر الدين.

الفصل التاسع :الدماء

593

القدم كان ماه ًرا يف حرا�سة املرمى وكذلك بات ه ّدا ًفا ومهاج ًما قو ًّيا.
كان يح ��ب مادة الريا�ضيات ويحل متارينها ب�سهولة؛ يرك ّز تفكريه على
امل�س�ألة حتّى َِيجد احلل.
يف تلك الأيام كان ��وا يعر�ضون على «التلفاز» برنامج �ألعاب «�آ�سمان
وري�سم ��ان» .1مل يكن �شعر حممد �سه ��ل التم�شيط ،ولهذا كانوا ينادونه
«ري�سمان» هو نف�سه كان يقول «ريثمان»!
كان �أب ��ي يكتب له الكثري من الر�سائل .وهو كان يحب �أبي كث ًريا .مل
يك ��ن لدينا هاتف يف املنزل ،فكان حممد يت�صل مبحل �أبي ،الذي ي�أتي
بدوره ويطمئننا عنه ويخربنا ب�سالمته و�أحواله.
�أخربونا ب�شهادة «حممد» يف �أواخر �شهر «بهمن» [منت�صف �شباط].
�أ�صي ��ب ب�شظية يف ر�أ�سه م ��ن اخللف .وكذلك �أ�صي ��ب ب�شظية ّ
حطمت
قف�صه ال�صدري ،ولعل �شظية �أ�صابت قلبه � ً
أي�ضا.
الأغرا� ��ض ال�شخ�صية الت ��ي كانت مع جثمانه :بطاق ��ة عليها زيارة
عا�ش ��وراء� .صورة الإمام اخلميني { 140 ،.. ،توما ًنا� ،سجادة �صالة
و�سج ��دة .ه ��ذه الأغرا�ض مو�ضوعة يف واجه ��ة زجاجية يف املنزل وهي
دائ ًما ن�صب �أعيننا.
 7-2عنوان القرب
طهران  -به�شت زهراء -
قطعة ّ ،53
�صف  ،8رقم7

 -1ال�سماء والحبال.
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 3-2-3دفرت ح�سن �أعالئي نيا
الوثيقة رقم 113

�صورة رقم 82
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 4-3الو�ص ّية
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 5-3مقابلة مع والد ال�شهيد

ح�سن ه ��و ابني الثاين� ،أخالق ��ه و�سلوكه مثل �أخ�ل�اق والدته ،التي
كان ��ت بدورها حتبه ومتع ّلقة به كث ًريا .ج� � ّده كان �سيدً ا جليلاً من �أهل
«كلباي ��كان» وكان اجلميع يقول ��ون �إ ّنه �سيكون مثل ج ��ده؛ م�ؤم ًنا وحم ّل
ثقة النا�س.
يف �سن الثانية �أو الثالثة تع ّر�ض حلادث ،حيث �صدمته دراجة نارية
أفلت َيد �أ ّمه يف ال�شارع ،ف ُق ّطب ر� ُأ�سه بع ّدة قطب.
بعد �أن � َ
دوما هادئة وقوي ��ة ،غال ًبا ما
كان يه ��وى الر�س ��م كث�ي ً�را ،ور�سوماته ً
كان ير�س ��م الطبيعة؛ ال ��ورد والأ�شجار واجلبال واملي ��اه .وحتى يف َل ِع ِبه
وخا�صا ،فلم يكن ي�ؤذي �أحدً ا..
و�شيطنته كان مم ّيزً ا ًّ
كان يعاين يف املدر�سة من ِق�ص َر قامته .كان الطالب وحتى الأ�ساتذة
ينادون ��ه بـ«الفتى ال�صغ�ي�ر» .بد�أ قراءة الق ��ر�آن يف �سن مبكرة فحفظ
ق�ص ��ار ال�سور من اجلزء الثالثني .كلما كان جده يزورنا يف البيت كان
يلب�س عباءته ويلعب معه.
كان يعم ��ل مع ��ي يف امل�صبغة منذ �سنوات فت ّوت ��ه الأوىل .يذهب قبل
الظه ��ر �إىل املدر�سة وي�ساعدين بع ��د الظهر يف املحل .عند الأذان كان
ي�سبقني يف الو�ضوء ويقف يف املحل �أمام �أنظار اجلميع لي�صلي ثم يقر�أ
�آية الكر�سي بعد ال�صالة.
مل يك ��ن يه ��در وقته �أب ��دً ا .يف �إح ��دى ال�صيفيات انت�س ��ب �إىل نادي
م�صارع ��ة و�أ�صبح ماه ًرا يف هذه الريا�ض ��ة .عندما ذهبنا �إىل الزيارة
يف مدين ��ة «م�شه ��د املقد�س ��ة» التقطن ��ا له �ص ��ورة فوتوغرافي ��ة بلبا�س
الدراوي� ��ش والقبعة والف�أ�س اخلا�صني به ��م .عندما رجعنا من الزيارة
عرفت �أن �أكرث دعائه كان �أن تطول قامته!
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كان يتاب ��ع درو�س ��ه يف اجلبهة � ً
أي�ض ��ا� .أح�ضر �شهادت ��ه عند عودته
دوما
�إىل طه ��ران يف م�أذوني ��ة و�أراين �إياها .كنت �أن ��ا ووالدته ندعو له ً
بالعودة �ساملًا معا ًفى.
ال نن�س ��ى ذكرى �آخر لقاء به؛ كان يوم جمعة حني دخل املنزل وبيده
علب ��ة حلويات .كن ��ا جمي ًعا يف املنزل وكانت من �أطي ��ب احللويات التي
تناولناها يف حياتنا.
ودجاجا .قال «ح�سن» �إ ّنهم يف ليلة
�آخر غداء تناولناه م ًعا ،كان �أر ًّزا
ً
العمليات قد �أكلوا الأر ّز والدجاج يف اجلبهة � ً
أي�ضا.
 6-3عنوان القرب
طهران ،به�شت زهراء ،القطعة  ،53ال�صف  ،72رقم 2
ال�صورة رقم 83
ال�صورة رقم 84

الراوي :كلنام باقري.
املوقعية :م�سعف ،املجموعة الثانية.
تاريخ ومكان �أول مقابلة 1383 :هـ� .ش ( 2004م) دزفول.

الفصل العارش
«دز»

مل يك ��ن عمري قد جت ��اوز العا�شرة ،عندما تويف وال ��دي� .أخذ املاء
مع ��ه كل ذكري ��ات �أب ��ي و�أغرا�ضه .لقد رم ��ت �أ�سرتي يف م ��اء «دز» كل
مالب�س ��ه وتخته وتذكرة هويته ..حتى �ص ��وره .لقد �أخذت بحرية «دز»،
عرفت هذا بعد مرور الزمان .ال �أعلم
واع ،كل مباهجنا معها! ُ
ب�شكل ال ٍ
�وع م ��ن املر�ض كان قد فتك ب�أبي حت ��ى توجب رمي كل ما بقي من
�أي ن � ٍ
�أثره بهذه الطريقة.
ك ّن ��ا ثالثة �أخوة؛ �أن ��ا و�أخ �أكرب مني و�أخ �صغ�ي�ر يف الثانية �أو الثالثة
من عمره .بعد رحيل والدي ،وقع ِح ْمل �إدارة املنزل بكل ِثقله على كاهل
�أم ��ي و�أخي الكبري .يف تلك الأيام كان بيتن ��ا خال ًيا ،فقد باعت �أمي كل
الأغرا�ض واملفرو�شات ملعاجلة �أبي من مر�ضه الع�ضال.
حار�سا لل�س ّد .مل نكن نعرف ماذا يعني راتب
كان �أبي يف حياته يعمل ً
التقاع ��د وتعوي�ض نهاية اخلدمة .ولهذا مل نتابع م�سائل �سنوات اخلدمة
جدا بدون راتب التقاعد.
واملعامالت الر�سمية؛ فكانت حياتنا �صعبة ًّ
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ترك �أخ ��ي الدر�س واملدر�س ��ة وتوجه نحو العمل .و�أن ��ا � ً
أي�ضا �صرت
�أعم ��ل يف ف�صل ال�صيف خالل املرحلة املتو�سطة ،ويف ال�سنة التي تويف
فيه ��ا �أبي جاءت عالماتي املدر�سية بعك� ��س ال�سنوات املا�ضية ،متدنية،
فل ��م �أكن �أثاب ��ر و�أركز عل ��ى الدر�س حينه ��ا .وكانت هوايت ��ي وت�سليتي
الأ�سا�سية ال�سباحة يف مياه بحرية «دز» ال�صافية والباردة.
يف بع� ��ض الأحيان ،كنت �أرك�ض خلف ال�شاحنات التي حتمل القمح،
و�أحلقها حتى ت�صل ملكان تفريغ حمولتها ،وعندما يقوم العمال ب�إنزال
كنت �ألتقط احلبات التي تقع من الأكيا�س و�أتلذذ ب�أكلها.
�أكيا�س القمحُ ،
يف �أح ��د الأي ��ام ،كنت قد م�ل��أتُ كف ��ي بالقمح و�أح ��اول العبور بني
ال�سي ��ارات على اجل�سر القدمي يف «دزف ��ول» ،حني م ّرت �سيارة م�سرعة
بالق ��رب من ��ي ،وال �أعل ��م �إن كانت �صدمتن ��ي �أم ال؛ ولكن ��ي وقعت على
الأر�ض بقوة فخد�شت وجهي ور�أ�سي ويدي ،و�سالت الدماء مني .كانت
ي ��دي ال تزال مليئة بالقمح فو�ضعتها كله ��ا يف فمي كي ال تذهب هد ًرا!
جاء ع ّدة �أ�شخا�ص و�ساعدوين على القيام.
علمت �أم � ّ�ي ب�سرعة الربق ،وبالطبع ف�إن اخلرب و�صلها ّ
م�ضخ ًما من
الذي ��ن «ي�صنعون م ��ن احلبة قب ��ة»� ،إذ قالوا لها �إنّ فال ًن ��ا قد �صدمته
ويدي مباء «دز» ومل �أكن قد �أخذت
ال�سيارة ومات! ُ
قمت وغ�سلت وجهي ّ
�أنفا�سي بعد حت ��ى عر َف ْت �أمي باخلرب بهذه الطريقة ! ومن �شدة خويف
وتو�سط يل كي ال ت�ضربني
اختب�أت حت ��ت اجل�سر حتى �أتى �أخي الأكرب ّ
�أمي و�أعود للبيت ب�سالمة! يف تلك الليلة َر َق َع ْت �أمي بنطايل الذي متزّق
من عدة �أماكن.
كن � ُ�ت �أحب الهوايات الفنية .تع ّلمت الت�صوير واخلط من دون معلم
وال دورات تعليمية .كذلك كتابتي ملوا�ضيع الإن�شاء كانت ال ب�أ�س بها.

الفصل العارش« :دز»

601

يف ال�سن ��ة املتو�سطة الثالثة� ،أعطتنا معلم ��ة اللغة ال�سيدة «خادمي»
«�صف بيتك ومدينتك وبلدك».
مو�ضوع �إن�شاء عبارة ِ
م ��ا زل ��ت �أذكر بدق ��ة عب ��ارات ذلك املو�ض ��وع حت ��ى الآن؛ لأن هذه
اجلمالت الب�سيطة قد و�ضعت قدمي على م�سار �آخر وم�صري جديد!:
«مل ��اذا بع� ��ض البيوت كبرية ج� � ًّدا ومريح ��ة وبع�ضه ��ا الآخر �صغري
و�ض ّي ��ق؟ �إن بلدنا ميتلك كل �شيء :الأر�ض ،املاء ،النفط ،املعادن ،ملاذا
ينبغ ��ي �أن نعي�ش يف ظل الفقر وامل�صائب؟ كل هذه الرثوات والإمكانات
حولنا؛ ولكن موائدنا خالية.»..
انزعجت املعلم ��ة من مو�ضوع الإن�شاء ال ��ذي كتبته و�أر�سلت دفرتي
�إىل مدي ��ر املدر�سة .كان املدي ��ر ذا قامة مرعبة .كنت �أرجتف خو ًفا يف
الطريق �إىل مكتبه ،قر�أ مو�ضوعي وقال:
اقر�أ ،لأعرف ماذا كتبت؟قلت له« :لقد قر�أته مرة؛ لن �أقر�أه جمددًا».
�صفعني فج�أة على وجهي ثم �ضرب ر�أ�سي باجلدار.
ألقيت حبلها
تركت املدر�سة هر ًبا وغ�ض ًبا .بقيت غائ ًبا ملدة �أ�سبوع ،و� ُ
على غاربها!
ك ّن ��ا تلك الفرتة يف خريف و�شت ��اء 1978م1979 -م .كانت ال�شوارع
ا�شتقت
تغ� ّ��ص يوم ًيا باجلماهري الغا�ضب ��ة؛ تظاهرات وا�ضطراب ��ات.
ُ
للمدر�سة ولرفاقي فرجعت �إليها؛ وحاولت جاهدً ا حت ّدي �أوالد الأغنياء!
ف� ��إذا ن ��ال �أحدهم عالمة  16يف م ��ادة من املواد ،كن ��ت �أبذل ق�صارى
جه ��دي لأخذ  17على الأقل� .إىل �أن انت�ص ��رت الثورة يف �شهر «�شباط»
من ذلك العام (1979م).
يف �شه ��ر «حزي ��ران» من تل ��ك ال�سنة ،مررت عل ��ى املدر�سة ،ذهبت
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لأ�ستل ��م ال�شهادة والعالمات .وجدت مدي ًرا جديدً ا قد ح ّل مكان املدير
دخلت �إىل مكتبة املدير اجلدي ��د ،قام وا�ستقبلني
ال�سابق .مبج� � ّرد �أن ُ
بحفاوة بالغة وق� � ّدم يل ال�شاي والب�سكوت .تناول ��ت ال�ضيافة وم�سحت
أن�س تل ��ك ال�صفعة وما زلت �أ�شعر
يدي عل ��ى خ ّدي وك�أين �أقول� :أنا مل � َ
ب�أملها حتى الآن.
قب ��ل انت�صار الثورة كن � ُ�ت مول ًعا بقراءة كتب الدكت ��ور �شريعتي .يف
�أح ��د الأيام كنت �أنا ورفيقي «�إ�سماعيل ب ��ور كيواين» جال�سني يف زاوية
ال�ش ��ارع نقر�أ درو�سنا .م ّر �أحد عمالء ال�سافاك [املخابرات] وظنّ ب�أننا
نقر�أ كت ًبا ثورية ونوزع البيانات للنا�س .هجم علينا ب�سرعة ليعرف ماذا
نفع ��ل ولي�ضبطنا باجلرم امل�شهود ،لك ��ن عندما وجد �أن كتبنا مدر�سية
تركنا واختفى فو ًرا.
يف ي ��وم « 21بهمن» [� 10شباط؛ قبل ي ��وم واحد من انت�صار الثورة]
�شاهدتُ �شهادة �أحد ال�شباب يف ال�شارع .كان الع�سكريون قد جا�ؤوا من
ثكنة «دزف ��ول» و�أرادوا العبور من اجل�سر اجلديد للدخول �إىل املدينة،
لك ��ن ح�شود النا�س جتمعت عند اجل�س ��ر ومل ت�سمح لهم باملرور .فج�أة
�صرخ �أحد ال�شباب:
 هن ��اك �سي ��ارة «بي ��كان» تتجه �صوبن ��ا ،و�ضعها مري ��ب« !..تفرقاجلمي ��ع و�أ�سرعوا يف كل اجتاه .بقيت �أن ��ا و�أحد ال�شباب ،حيث ت�أخرنا
يف التح ��رك� .أ�صيب ذاك ال�شاب بر�صا�ص ��ة بينما ا�ستطعت �أنا الفرار
منه ��م ،لكن بعد �ساع ��ات ،اعتقلني �أحد عنا�ص ��ر «ال�سافاك» و�أوقفني
مقابل جدار ُكتب عليه «املوت لل�شاه» وقال يل:
التفت للوراء� ،س�أطيح بر�أ�سك فو ًرا...
 �إذا ّ -كان يحم ��ل بندقية « »G3؛ وقفت �ساك ًت ��ا ومل �أقل �شي ًئا؛ لكنه كان
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يبحث عن ال�شر! �س�ألني:
 ماذا كتبت هنا؟ �أنا ال �أرى �شي ًئا. هذا املكتوب بالأبي�ض .ماذا ُكتب؟ �أنت تعلم ماذا ُكتب ،فلماذا ت�س�ألني؟�ضغط بحرب ��ة البندقية على عنقي و�أل�ص ��ق ر�أ�سي باجلدار .فقلت
بهدوء.
 «املوت لل�شاه».ق ��ال« :ال ترف ��ع ر�أ�س ��ك عن اجل ��دار ...م� � ّد ل�سانك وام � ُ�ح به هذه
الكلمات فو ًرا!».
قل ��ت له�« :أن ��ا مل �أكتبها ولن �أقوم بهذا العم ��ل .اذهب وابحث ع ّمن
كتبها».
غ�ض ��ب وق ��ال�« :إن مل تفعل ما �آمرك� ،س�أرمي ��ك بطلقة واحدة مثل
رفيق ��ك» .نظرت بطرف عيني �إىل ذلك ال�ش ��اب ،كان قد فارق احلياة
اً
حماول حمو ال�شعار .بقي ل�ساين
م ��ن �شدة نزيف دمائه .مددتُ ل�ساين
يحرقني ملدة �شهر بعد هذه احلادثة .كان ال�شعار مكتو ًبا بالكل�س ..ولو
كان بالطب�شور ملا عانيت كل هذا الأمل.
على كل حال� ،أن�ستنا لذة االنت�صار وحالوته كل مرارات تلك الأيام؛
مع �أن الذكريات ال تزال متر يف البال.
يف العام 1979م� ،صرت ع�ض ًوا يف املجموعة التي ت�أ�س�ست يف امل�سجد
حلرا�سة احلي .هذه املجموعة �صار ا�سمها فيما بعد «التعبئة».
ال�سن ��ة التالي ��ة ،جاء �أحد �شب ��اب املجموعة وا�سم ��ه «رحمان» باك ًيا
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وق ��ال :ملاذا جتل�سون هكذا؟ لقد دخل البعثي ��ون العراقيون ...جتاوزوا
احلدود وو�صلوا حتى ج�سر «كرخه» .و�سي�صلون �إىل «�أندمي�شك» قري ًبا!
احلي للم�شاركة
مت ت�شكيل جمموعة من ع�ش ��رة �أ�شخا�ص من تعبئة ّ
يف مقاومة البعثيني� .أخذ �أخي الأكرب الذي كان � ً
أي�ضا يف التعبئة ،مكاين
يف تلك املجموعة ومل ي�سمح يل بااللتحاق والتوجه معهم للجبهة.
كانت الطائ ��رات احلربية العراقية تق�ص ��ف مدينة «دزفول» ب�شكل
يوم ��ي تقري ًب ��ا .التج� ��أ �أغلب النا� ��س �إىل امل ��دن القريب ��ة ً
حفاظا على
�أرواحه ��م ،ولك ��نّ �أمي رف�ضت ترك املن ��زل؛ ولع ّل ال�سب ��ب �إ ّننا مل نكن
نع ��رف �أحدً ا يف امل ��دن واملناطق املج ��اورة ،وكان علينا ن�صب خيمة يف
ال�صحراء؛ الأمر الذي فعله الكثري من النا�س.
يف خري ��ف 1980م وبعد م� � ّدة ق�صرية من حرب العراق على �إيران،
�ص ��رتُ عن�صر تعبئة ب�شكل ر�سمي ،وت�شكلت يف القوة اخلا�صة .و�صرت
�أقب�ض رات ًبا مقابل هذا العمل .قبلها مل نكن نقب�ض �أي �أموال حل�ضورنا
وم�شاركتن ��ا يف العم ��ل يف امل�سجد ،كنا �أحيا ًنا نتن ��اول الطعام يف مركز
وثم �إعالن «دزف ��ول» منطقة ع�سكرية،
التعبئ ��ة .عندما ب ��د�أت احلرب َّ
ولأ َّنه ��ا جبهة بحد ذاتها ،قامت التعبئة ب�إعادة هيكلة وجتديد الت�شكيل
لعنا�صرها .كان العدو يق�صف «دزفول» يوم ًيا بال�صواريخ والقذائف كي
يهجر كل �سكانها ،ف�إذا ا�ستطاع �أن يقطع جادة «خرم �آباد  -اندم�شك»
ّ
�سيجعل «دزفول» قاع ��دة خلفية ومركز دعم لقواته؛ هذا الهدف الذي
مل يتمكن اجلي�ش العراقي من حتقيقه �أبدً ا.
يف �شت ��اء 1981م ،ذهب � ْ�ت �أم ��ي و�أخواي االثن ��ان �إىل منزل �أخي يف
«م�سج ��د �سليمان» وبقيت وحدي يف «دزف ��ول» .كان �صمت القبور يخ ّيم
تهجروا ورحلوا منها� .أمي و�أخواي كانوا
على املدينة؛ �أغلب الأهايل قد ّ
من �آخر العائالت التي تركت «دزفول».
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مل تط ��ل �إقامة �أم ��ي يف «م�سجد �سليمان» ،فعادت يف ربيع � 1981إىل
«دزفول» .مل تكن ترتاح لرتك املنزل والبقاء يف �أي مكان �آخر.
كان �أخي ي�أتي �أحيا ًنا �إىل «خوز�ستان» ويخدم على خطوط متا�سها.
عندما يكون هو على اجلبهة ،كان َع َل َّي �أن �أبقى يف املنزل مع �أمي و�أخي
الأ�صغر .ممنوع �أن نكون نحن االثنان م ًعا على اجلبهة يف الوقت نف�سه!
هذا ما ا�شرتطته علينا �أمي.
ع�سكري «بوتني» واحد من نوع «تاف»
كان لدين ��ا نحن االثنني حذاء
ّ
رقم ثماني ��ة ،ينتعله الذي يذهب �إىل اجلبه ��ة .وهذا عذر �آخر ليذهب
�أحدن ��ا ويبقى الآخ ��ر يف املدينة .بوتني «التاف» �صناع ��ة �إيرانية متينة
وعملية.
عندما ح� � ّل العام  1361هـ� .ش(1982م)� ،ش ��ارك �أخي يف عمليات
«الفتح املبني» ،و�أ�صيب بجراح يف عمليات «بيت املقد�س» ،كنا قد اتفقنا
�أن التح ��ق �أن ��ا باجلبهة فور عودت ��ه ،لكن �أمي نق�ض ��ت ال�شرط القدمي
حيث قالت �إن �أخاك جريح وغري معافى ولهذا ال ميكنك الذهاب!
قم ��ت بخدع ��ة ب�سيطة لتح�صي ��ل ورق ��ة موافقة �أم ��ي للم�شاركة يف
القتال؛ كانت نائمة ف�أم�سكت ب�إ�صبع يدها وو�ضعت عليه ح ًربا و�أل�صقته
على الورق ��ة لتظهر ب�صمته ��ا عليها! احلم ��د هلل مل ت�ستيقظ و�أجنزتُ
مهمتي بنجاح!
يف �صي ��ف 1982م �شارك � ُ�ت يف عملي ��ات «رم�ض ��ان» .يف ذلك الوقت
كنت على خط ��وط التما�س يف «�شلمجة» حني
عرف � ْ�ت �أمي مبا قمت بهُ .
ألت وعرفت كل ما حدث.
ذهبت �إىل مركز التعبئة و�س� ْ
ْ
يف الع ��ام 1984م جنح ��ت يف امتح ��ان الدخ ��ول �إىل جامع ��ة �إعداد
املعلم�ي�ن .كن � ُ�ت يف بيتن ��ا � َ
أول حائ � ٍ�ز ال�شه ��ادة الثانوي ��ة ،ويدخ ��ل �إىل
اجلامع ��ة .رغ ��م �أن دخ ��ويل �إىل اجلامع ��ة قد ح� � ّل يل م�شكلة اخلدمة
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تابعت وب�شكل متواز الدر� ��س واحلرب م ًعا ،وحاولت
الع�سكرية ،ولك ��ن ُ
بذل �أق�صى جهدي يف املجالني.
كان حم ��ل درا�ست ��ي يف جامع ��ة ال�شهيد به�شتي لإع ��داد املعلمني يف
طهران.
كان ��ت احلياة اجلامعي ��ة اجلديدة يف العا�صم ��ة ويف مطلع ال�شباب
حافل ��ة بالذكري ��ات واملحط ��ات الالفت ��ة� :سك ��ن منا�سب وم ��كان جيد
للدرا�سة ،طعام جيد يف املطعم الطالبي ،التجوال والت�سلية والرحالت
داخ ��ل طهران يف �أي ��ام العطالت يف مدينة طه ��ران الكربى؛ ولكن كل
ه ��ذا مل يكن يقنعني وير�ضيني� .أن تكون «دزفول» م�سقط ر�أ�سي ،حتت
ق�صف البعثيني و�صواريخهم وال �أكون يف قلب املواجهة .تركت كل �شيء
يف طه ��ران ،ويف الع ��ام 1985م َّميمت وجهي �شط ��ر اجلبهة يف حمالت
تعبئة من طالب اجلامعات.
قبل �أن �أنطلق خلطوط التما�س� ،أخربت �أمي و�أخي .ف�أر�سل يل �أخي
«البوت�ي�ن» رقم  8كالع ��ادة .عندما نظ ��رت �إليه حترك ��ت كل الذكريات
انتعلت هذا البوت�ي�ن يف «كرخة» و«د�ش ��ت عبا�س» وقناة
القدمي ��ة ،لق ��د
ُ
«�شلمجة» وحتى «�آبادان» وغريها الكثري من املناطق الع�سكرية .عاد يل
هذا البوتني حاملاً معه كل تلك الأحداث والذكريات ،لريافقني غدًا يف
�أحداث �ست�صبح ذكريات جديدة ،وال �أدري �أين وكيف وماذا �سيحدث.
عندم ��ا �شاهد زمالئي يف اجلامعة هذا البوتني ،تعجبوا وقالوا�« :أال
يوزعون يف اجلبهة �أحذية ع�سكرية على املقاتلني؟».
كن ��ت �أم�سح البوتني� ،أجبتهم« :كال ،ال يعطون ،يجب على كل واحد
�أن يح�ضر بوتينه ولبا�سه و�سالحه معه».
يف تل ��ك احلمالت الطالبي ��ة الكربى ،رافق � ُ�ت  1999طال ًبا ذاهبني
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�إىل اجلبهة .نقلونا � اًأول �إىل «خوز�ستان» و�إىل ثكنة «دوكوهه» التي كانت
مركزًا للفرقة « 27حم ّمد ر�سول اهلل» Pقالوا يل :لأنك طالب جامعي،
يجب �أن تلتحق بالإ�سعاف احلربي.
عملت
قنا�ص ��ا وكذلك ُ
مل �أك ��ن ق ��د عمل � ُ�ت م�سع ًفا قبل ذل ��ك .كنت ً
م�ساعد رامي (�آر بي جي) ورامي ر�شا�ش.
�شاركت يف �شهر «دي» من العام 1364هـ�.ش 1يف دورة �إ�سعاف حربي
ُ
يف الكتيبة ال�صحية للفرقة « »27يف ثكنة «دوكوهه».
واملق�صات
كان ��ت حقائبن ��ا مليئ ��ة ب�أن ��واع ال�ضم ��ادات واملعقم ��ات
ّ
والأدوية وقطع التل�صيق ال�صغرية والكبرية وامل�صابيح و....
تع ّلمن ��ا خالل �أ�سابيع كل درو�س الإ�سع ��اف ،ويف الوقت نف�سه ق ّدمنا
يف املجم ��ع التعليم ��ي امتحانات جامعي ��ة عديدة ،حيث نل � ُ�ت عالمات
عالية يف مواد الأدب و�أ�ساليب الكتابة.
يف �أواخ ��ر كان ��ون الثاين ،كانت حت ��ركات الكتائ ��ب والأق�سام ت�شري
بو�ضوح �إىل اقرتاب موعد عمليات كربى .كانت ال ِف َرق جاهزة ومت�أهبة.
وقد مت توزيعنا بني الكتائب لرنافق املقاتلني يف ليلة الهجوم املنتظر.
التحق � ُ�ت بكتيبة «حمزة» ،وكانت وقتذاك خالية ،فال�شباب كانوا يف
م�أذونية وال �أحد يف اخليام .رجعوا بعد �أيام وعادت احليوية واالزدحام،
و ّمت فرزي �إىل الف�صيل الأول يف ال�سرية الأوىل يف كتيبة «حمزة».
ا�ستقبلن ��ي م�س�ؤول الف�صي ��ل بحرارة وحمب ��ة .كان �شباب «حم�سن
كل�ستاين» يعرفون بع�ضهم ً
بع�ضا جيدً ا وجتمعهم �صداقة حميمة .وكنت
�أنا اجلديد بينهم.
�أغلبه ��م كان من طالب املرحل ��ة الثانوية �أو املهني ��ة .كان الآخرون
 -1دي  1364هـ�.ش :من  20ك� 1985 1إلى  20ك1986 2م.
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يطلق ��ون عليهم لقب «�أطفال رو�ضة كل�ستاين» .كانت عالقتهم اجلميلة
ببع�ضهم البع�ض مثار �إعجاب ومديح لدى اجلميع.
�صرتُ �أنا عن�ص� � ًرا يف املجموعة الثانية يف الف�صيل .كان «�سريو�س
مه ��دي بور» م�سعف املجموعة الأوىل وم ��ن �أ�صحاب اخلربة والتجربة.
كان هو � ً
أي�ضا طال ًبا جامع ًّيا يف جامعة «ال�شهيد به�شتي» لإعداد املعلمني
يف طه ��ران ويتابع درا�سته يف اخت�صا�ص تعليم املرحلة االبتدائية .كان
م ��ن دفعة الع ��ام  1983فيما دخل ��ت �أنا اجلامعة يف الع ��ام  ،1984ومن
الذي ��ن �شارك ��وا يف عملي ��ات «بدر» وج ��اء �إىل اجلبه ��ة يف �صيف 1985
و�أ�صب ��ح قليل احل�ضور يف اجلامع ��ة .كان يتكلم بلكن ��ة «�آذرية» ويتمتع
مبهارة عالية يف �أعمال الإ�سعاف.
يف طابور ال�صف املر�صو�ص كنت �أقف وراء متخ�ص�ص التخريب يف
املجموع ��ة الثانية؛ «ح�سن قابل �أعال» �أ�صغر العنا�صر �س ًّنا يف الف�صيل؛
كان مقات�ًل�اً مثاب� � ًرا وتلمي � ً�ذا جمته ��دً ا� .أما ورائي ف ��كان يقف رجالن
كه�ل�ان مهمتهما حمل اجلرحى� .أحدهما كان ي� ��ؤم امل�صلني �أحيا ًنا يف
خيمة الف�صيل.
كن ��ت قد بد�أت بحفظ �سور القر�آن منذ م� � ّدة .طلبت يف �أحد الأيام
م ��ن «ح�سن قاب ��ل �أع�ل�ا» �أن ي�س ّمع يل .كان يق ��ر�أ �أول الآي ��ة و�أنا �أكمل
الباقي.
كانت هذه بداية تعريف عن قريب �إىل �شباب الف�صيل.
�س�ألني «ح�سن» عن �أ�سلوب حفظي للقر�آن وماذا يجب عليه �أن يفعل
ليب ��د�أ باحلفظ .قلت له «الرتكي ��ز والتمرين ...ك ّلما تلفظت ب�آية عليك
�أن تفكر بالآية التي تليها.1» ...
 -1في �آخر �أيامنا في مع�سكر «كرخه» ،علمت �أ ّنه قد حفظ مجموعة من �سور الجزء الثالثين.
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تعرف � ُ�ت � ً
أي�ض ��ا �إىل «�أ�صغر �أه ��ري»؛ كان مثاب ًرا عل ��ى مطالعة كتب
ال�شهيد مطه ��ري ،و�أنا كنت متعل ًقا بكتب الدكتور �شريعتي؛ تلك الكتب
التي امتزجت بذكريات الثورة ومطلع �شبابي .كان «م�سعود �أهري» ابن
ع ��م «�أ�صغر» ي�أتي �إلين ��ا � ً
أي�ضا ويجل�س �إىل جانبن ��ا .كان يريد التعرف
�أكرث �إىل كتب الدكتور �شريعتي .قلت له �إن كتب الدكتور تتميز ب�أ�سلوب
�أدب ��ي وجت ��ذب الق ��ارئ �إليه ��ا ،وبالطب ��ع ف�إنها حتم ��ل م�ضمو ًن ��ا قو ًّيا
و�أ�صي�ًل اً � ً
أي�ض ��ا ...حدثتهم بعده ��ا عن حادثة ح�صل ��ت معي يف جبهة
حار�سا
حار�سا -فقلت لهم« :منذ �سنوات ،كنت ً
«�آبادان» -عندما كنت ً
يف «�آب ��ادان» ،وجدت علبة كرت ��ون فيها كتب ،نادي ��ت ال�شباب :كنز...
تعالوا ...وجدت كن� � ًزا .ظ ّنوا ب�أنني وجدت ذه ًبا �أو جموهرات .عندما
ج ��ا�ؤوا و�شاه ��دوين �أق ّلب الكتب بي ��دي ،قالوا بتعجب� :أي ��ن هو الكنز؟
قلت :هذا هو ..جمموعة كتب الدكتور �شريعتي.»..
كان م�سع ��ود من هواة املطالع ��ة ،وكذلك من �أهل املناجاة والدعاء.
كان ينام ليلاً يف القرب ويناجي ربه .قلت له �إ ّنني عندما كنت يف العا�شرة
�أو الثاني ��ة ع�شرة من العم ��ر كان كل منا ي�ضع يف النهار عالمة خا�صة؛
قل ًما �أو ممحاة �أو ،..على قرب معني يف املقربة وجنري م�سابقة يف الليل
للعثور عليها .كانت املقربة خالية موح�شة يف تلك الأيام والليايل .فيما
بعد وب�سبب الثورة واحلرب� ،صارت املقربة عامرة مزدحمة.
�س�ألني «م�سعود» :و�أنت � ً
أي�ضا كنت ت�شارك يف هذه اللعبة.
 نعم ،قمنا بهذا عدة مرات. �أنتم �أهل القرى ،ما �أ�شجع قلوبكم.كنت �آخذ م�أذونيات ق�صرية �إىل املدينة� ،س�ألني «حم�سن كل�ستاين»
مرة« :باقري �إىل �أين تذهب يف كل هذه امل�أذونيات؟».
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ممازحا�« :أذهب لأت�أمل يف خملوقات اهلل اجلميلة !.»..
قلت له
ً
�أجابني�« :أنت � ً
أي�ضا تعرف هذه امل�سائل؟».
�ضحك ��ت وقلت له�« :أنا من دزفول» و�أعرف كل مناطق «خوز�ستان».
من ��ذ �أن بد�أت احل ��رب� ،صرت �أ�ش ��ارك على اجلبهة� .أنت ��م التعبويون
ت�أتون �إىل «خوز�ستان» لتحاربوا ،ولكن �أنا كل حياتي كانت هنا.» ..
ذهبت م ��رة �إىل زينبية «الأهواز»؛ حيث كان هناك حمطة �صلواتية
ت�ستقب ��ل املقاتلني وتق ��دم لهم ال�ضيافة لي�سرتيح ��وا من عناء احلرب،
ا�ستع ��دتُ حيويتي ون�شاطي هناك وعند رجوع ��ي� ،أعطوين مبل ًغا مال ًيا
� ً
أي�ضا كوين �أحمل بطاقة ع�سكرية من «الفرقة .»27
كان ق ��د م�ضى �أ�سبوع كامل على ح�ضوري يف الف�صيل الأول؛ ولكني
مل �أك ��ن قد اندجمت معهم كث ًريا .كان ��ت َج ْم َع ُت ُه ْم عامرة وكنت �أحيا ًنا
�أجل� ��س �إىل جان ��ب �أحده ��م �أو ع ��دد منه ��م و�أجتاذب معه ��م �أطراف
احلدي ��ث ،ولك ��ن مفت ��اح دخ ��ويل �إىل ناديه ��م كان م�سع ��ف املجموعة
الأخرى�« ،سريو�س مهدي بور».
كان ل ��دي كوفية بي�ض ��اء وبدل ��ة «�سبيليت» نايلون خ�ض ��راء وخوذة
معدنية� ،أغلب ال�شباب كان لديهم كوفية �أو �شال �أ�سود ،القليل جدً ا كان
معه بدلة نايلون خ�ضراء ،و�أنا الوحيد الذي كان لديه خوذة .تع ّلمت �أن
دوما بعد جترب ��ة عمليات «رم�ضان» .لو مل نكن ن�ضع اخلوذات
�أحملها ً
يف ان�سحابن ��ا م ��ن عمليات «رم�ض ��ان» ملا كنت الآن ح ًي ��ا و�أحدثكم عن
ه ��ذه الذكريات؛ ولواجه ��ت امل�صري الذي لقيه الكثري م ��ن ال�شباب يف
تلك العمليات.
علمن ��ا �أن الكتيبة �ستقوم مب�سري يف الليل .يف تلك الليلة بد�أت �س ّني
ت�ؤملني ب�شدة بعد الع�شاء .حاولت ت�سكينها من دون فائدة .دققت النظر
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الت�سو�س
فيه ��ا على املر�آة وحتت ن ��ور امل�صباح املعلق يف اخليم ��ة ،كان ّ
فعر�ضت م�شكلتي على م�س�ؤول الف�صيل .قال:
وا�ضحا،
ُ
ً
ال يوجد يف املع�سكر طبيب �أ�سنان؛ يجب �أن تذهب �إىل «دوكوهه».قل ��ت له :ال �أ�ستطيع التح ّمل �إىل الغ ��د� .أذهب الآن �إىل «�أندمي�شك»
�أو «دزفول».
كان الأمل ق ��د �أنهكني� .أخذت ورق ��ة امل�أذونية و�سرت وحدي ،تنقلت
بعدة �شاحنات على الطريق ،حتى و�صلت �إىل «اندمي�شك».
كان �أح ��د �أطب ��اء الأ�سنان يناوب يف امل�ست�شف ��ى اخلا�ص باملقاتلني.
عاي ��ن �س ّني و�أعط ��اين حقنة م�سكنة وق ��ال يل راجعني غ ��دً ا .مل �أقبل
بالأم ��ر وطلبت منه العم ��ل على �س ّني يف تلك الليلة .كان النعا�س يغالب
الطبيب ولكنه قام برتميمها ملدة ن�صف �ساعة ،ثم قال يل:
«نزعت م ��كان الت�س ّو�س يف �س ّنك وح�شوتُ مكان ��ه ،انتبه �إليها جيدً ا
ُ
�سرتتاح لعدة �أ�سابيع ثم عليك متابعة �إ�صالحها».
حني رجعت �إىل كرخه بعد منت�صف الليل ،كانت اجلادات وال�شوارع
مزدحمة وتفوح منها رائح ��ة العمليات .مل يكن قد �أ ّذن ال�صبح عندما
و�صل ��ت �إىل خيم ��ة الف�صيل .كان ال�شب ��اب قد عادوا للت ��و من امل�سري.
�س�ألني م�س�ؤول الف�صيل عن حايل ف�أخربته مبا حدث.
م ��ن ب�ي�ن جمي ��ع ال�شب ��اب ،كان «م�سع ��ود �أه ��ري» ميلك �آل ��ة ت�صوير
فوتوغرايف .التقطتُ ع ّدة �صور م ًعا .وك�أين قد �أ�صبحت �صدي ًقا حمي ًما له.
كن ��ت �أعلم ب�أنه كان م�سع ًفا يف «عملي ��ات بدر» .كان يهوى العمل يف
الإ�سعاف احلربي ،وك ّنا غال ًبا ما نتحدث عن هذه الإ�صابات اخلطرية..
طبيب م�ساعد ،وكان يخدم
بعد �أن حتدثنا عدة مرات ،عرفت ب�أن �أباه ٌ
يف «اندمي�شك» على اجلبهة هذه ال�سنة.
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�صوان
غادرنا معك�سر «كرخه» بالبا�ص؛ بعد �أن كنا تناولنا الغداء يف ٍ
كب�ي�رة مثل هيئات جمال�س العزاء .و�صلنا م�س ��ا ًء �إىل معك�سر «كارون»
ال ��ذي كانت اخليام فيه قريبة من بع�ضها البع�ض .كنا على بعد خطوة
كبرية واحدة من بدء العمليات .فلم يعد بالإمكان �إر�سال الر�سائل �إىل
كتبت برقية و�صار
الأهل من هناك .ميكن ا�ستخ ��دام التلغراف فقطُ .
عدد كلماتها خم�سني كلمة .قالوا ال ميكن �إر�سال �سوى ع�شرين!
قلت لعامل التلغراف:
اح ��ذف الكلم ��ات الإ�ضافية مثل من و�إىل وعل ��ى .. ،ي�صبح العددمنا�س ًبا:
فعلت هذا ،فلن يفهم معاين جمالت برقيتك �أح ٌد �سواك!
 �إن ُكانت �أمي قلقة عل � ّ�ي ب�شكل دائم .لقد عانت كث ًريا وعا�شت بالءات
�شاق ��ة بعد م ��وت �أبي .وكنت بني الوقت والآخ ��ر �أداريها و�أتوا�صل معها
و�أطمئ ��ن ع ��ن �أحواله ��ا .كانت ط ّلتي عل ��ى البيت مفاج� ��أة لها .مل تكن
امل�ساف ��ة كب�ي�رة بني معك�سر «كرخ ��ه» و«دزفول» .لكن ه ��ذه املرة ولأين
كنت �أعل ��م �أنيّ لن �أ�ستطيع زيارتها وال االت�ص ��ال الهاتفي؛ �أر�سلت لها
تلغرا ًفا ليطمئن بالها.
يف مع�سك ��ر «كارون»� ،أجرين ��ا يف �أح ��د الأيام من ��اورة على مواجهة
الهج ��وم الكيميائ ��ي؛ حي ��ث بقينا ل�ساع ��ات طويلة ونحن ن�ض ��ع القناع
الواق ��ي ونلب�س الب ��دالت النايلونية لنتعود على احلرك ��ة بها .حتى �إننا
منن ��ا يف الليل ونح ��ن ن�ضع الأقنعة .انقطع نف�س ��ي خالل النوم فغطيت
وجه ��ي بالبطانية ونزعت القن ��اع ،تنف�ست لعدة دقائق ث ��م �أعدته �إىل
وجهي؛ كررت هذا العمل مرات حتى طلع ال�صباح .يف تلك الليلة �أ�صبح
وج ��ه بع�ض ال�شباب �أحم ��ر كال�شمندر! بع�ضهم كان ق ��د تعر�ض �ساب ًقا
لإ�صاب ��ات كيميائية ،وبع�ضهم الآخر كان يعاين من �ضيق النف�س ،ولكنّ
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�أحدً ا منهم مل يعرت�ض .كانوا ّ
يتن�شقون الهواء املنع�ش ثم ي�ضعون القناع
جمددًا.
يف �إح ��دى املناورات ،مت� �زّق بنطايل ،لدرجة ا�ضط ��ررت �أن �أخلعه
و�ألب� ��س بدل ��ة النايلون� .س�ألت ال�شب ��اب �إن كان معه ��م �إبرة وخيط كي
�أ�صل ��ح البنطال؛ فل ��م �أجد .حني ا�ستيقظت من الن ��وم يف �صباح اليوم
ً
خميطا ومعل ًقا فوق ر�أ�سي.
التايل ،وجدت البنطال
�س�ألت احلاج «رحيمي» الذي كان ينام بالقرب م ّني:
 يا حاج ،من خاط البنطال؟ هل �أنت تع ّذبت و�أ�صلحته؟ نعم يا بني.�أردت �أن �أق ّبل يده فلم ي�سمح يل وقال:
مل �أفع ��ل �شي ًئا� ،إنه جمرد عمل ب�سيط ال ي�ستحق الذكر .كلما احتاج
ال�شباب خلياطة لبا�س ما يعطونه يل...
 يا حاج ،لو �أعطيتني �إبر ًة ًوخيطا لقمت �أنا بخياطته...
ق ��ال �ضاح ًكا« :قيمة العم ��ل �أن �أقوم �أنا ب�إجن ��ازه ،ف�أنا �أفرح كث ًريا
خلدمة �أي مقاتل».
كان الرج ��ل العجوز يعمل يف حمل اجلرحى؛ لكنّ بنيته القوية ت�شري
�إىل ما� ٍ��ض من العم ��ل البدين ال�شاق ،و�إىل قدرت ��ه على حمل اجلرحى
ب�سهولة .كان م�سرو ًرا وم�ستب�ش ًرا يف كل الأوقات.
كان يف ف�صيلن ��ا م ��ن كل الأن ��واع :خي ��اط ،ح�ل�اق� ،إم ��ام جماعة،
فيل�سوف ،فنان ،عارف ..و�أنا م�سعف تلك املجموعة الطيبة.
يف �أحد الأي ��ام ،ك ّنا واقفني قرب نهر كارون ،قال م�س�ؤول الف�صيل:
كل م ��ن ي�ستطيع �أن ي�سبح م ��ن ال�ضفة �إىل ال�ضف ��ة املقابلة فليقف �إىل
هذه اجلهة.

614

الفصيل األول

وقفت هناك مع ب�ضعة �شباب �آخرين.
كان امل ��اء موحلاً  .يف الظاهر هادئ ج� � ًّدا ،ولكن تيارات قوية كانت
جت ��ري يف داخله .من مل يكن حمرت ًفا بال�سباح ��ة فال �شك �أنه �سيغرق
ول ��ن يتم ّكن من اجتياز النهر .حت ��دث م�س�ؤول الف�صيل مع كل ال�شباب
الذين تط ّوعوا لل�سباحة.
كن ��ت قد عربت النهر و�أه � ّ�م بالعودة بينم ��ا كان الباقون مل ي�صلوا
حتى ملنت�صف امل�سافة .ا�ستغرق اجتيازي ورجوعي حوايل ع�شر دقائق.
�س�ألن ��ي م�سعود �أهري عن خربتي بال�سباحة .قلت له« :منذ طفولتي
و�أن ��ا �أ�سبح يف دز .وك�ب�رت بالقرب من املاء ،بالطبع م ��اء النهر ولي�س
ماء امل�سبح!».
كان ه ��و يتقن �سباحة الكرول وال�ضفدع ��ة ،ولكنه يتعب ب�سرعة .يف
الي ��وم التايل ،كان لدى الكتيب ��ة مناورة وعملي ��ات برمائية .قلت للأخ
كل�ست ��اين�« :أنا م�ص ��اب بنزلة برد ،لك ��ن �إن كان ر�أي ��ك �أن �أ�شارك يف
املن ��اورة ف�س�أ�شارك» .فطلب مني �أن �أبق ��ى و�أ�سرتيح كي �أكون م�ستع ًّدا
للعمليات احلقيق ّية القريبة.
عانين ��ا من اجلوع ال�شديد يف مع�سكر كارون حيث انخف�ض التموين
والدع ��م للن�ص ��ف .كان تدري ًب ��ا �إلزام ًّي ��ا على حت ّمل اجل ��وع .و�صل بنا
الأمر �إىل �أكل اخلب ��ز النا�شف واملتع ّفن .ومل نكن ن�ستطيع اخلروج من
املع�سكر كي نع ّو�ض هذا اجلوع يف املدينة.
كان «ج ��واد ن�ص�ي�ري» ب ��ور م�ساعد رامي الآر بي ج ��ي يف املجموعة
الثاني ��ة ،ي�شبهن ��ي يف ق ّلة ال ��كالم .تع ّمق � ْ�ت �صداقتنا �أك�ث�ر يف مع�سكر
كارون .طلب مني يف �أحد الأيام �أن �أكتب له عبارات للذكرى .ا�ستجبت
له وكتبت ب�ضع جمل على دفرته ال�صغري و�أبيا ًتا �شعرية[ :ترجمة ال�شعر]
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ال ميكن �إظهار �صرخة القلب املحرتق
ال ميكن احلديث مع �أحد عن اللوعة اخلف ّية
ما عانيته �أنا من جفاء الهجر
ال ميكن بيان حلظة منه مبئة �سنة كالم
ويف �آخ ��ر ال�صفح ��ة متنيت له التوفي ��ق�« :آمل �أن تك ��ون يف كل �أيام
دوما».
ناجحا منت�ص ًرا ً
حياتك ً
عندم ��ا �أعطيت ��ه الدف�ت�ر �س�ألن ��ي ع ��ن تاري ��خ والدت ��ي فقل ��ت ل ��ه
1344هـ�.ش1965(.م)� .س�ألني عن ا�سم «�إ�سماعيل» الذي �أ�س ّمي نف�سي
به .ف�أخربته:
«لدي �صديق حميم يف دزفول ا�سمه �إ�سماعيل ،ونحن رفاق منذ �أيام
ّ
الدرا�س ��ة االبتدائية ،ولدينا ذكريات قدمية زمان الثورة واحلرب .كان
رفاقن ��ا ميزحون معي ومعه ويقولون ع ّنا :ليل ��ى وجمنون ليلى .ك ّنا م ًعا
احلي ينادونني با�س ��م �إ�سماعيل وينادونه با�سمي.
دائ ًم ��ا .فكان �شباب ّ
ولهذا �صرت �أكتب ا�سمه دائ ًما �إىل جانب ا�سمي».
يف لي ��ايل ال�شت ��اء الطويل ��ة ،ك ّنا جنتمع فنق ��ر�أ الق ��ر�آن م ًعا .كانت
امل�صاح ��ف ال�صغ�ي�رة ال حت ��وي ترجم ��ة فار�سية للآي ��ات ،فطلب مني
ن�صريي بور �أن �أترجم لهم معاين الآيات .كنت قد در�ست يف اجلامعة
مواد اللغة العربية واملعارف وميكنني �أن �أقوم بالرتجمة.
�ال �أخرى ك ّنا جنري م�سابقات «م�شاعرة»؛ نتناف�س بالأ�شعار
ويف لي � ٍ
الدين ّية والعرفان ّية و�أحيا ًنا ب�أ�شعار اللطميات والأنا�شيد التي نعرفها.
�أب ��ى اجلوع �أن يرتكن ��ا بحالنا .يف �أح ��د الأي ��ام كان الطعام ح�ساء
«الآ� ��ش» بال�شعري ّية؛ ن�ص ��ف كا�سة ون�صف رغيف ل ��كل مقاتل! تذكرت
«الآ� ��ش» الذي كان ��ت ّ
حت�ض ��ره والدتي بالطحين ��ة ،كان عام� � ًرا بالأرز
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واملا� ��ش وت�سكب الطحينة عل ��ى وجهه ،كان طبقنا ال�شه ��ي يف ال�شتاء.
قمحا!
قلت لل�شباب :فليعطونا اخلبز على الأقل لن�شبع ،و�إال فليعطونا ً
م�صدوما لأنيّ كن ��ت �آكل القمح يف �أيام
كان م�سع ��ود �أهري ال يزال
ً
جال�سا �إىل جانبه على �ضفة نهر كارون،
طفولت ��ي! يف �أحد الأيام كن ��ت ً
�س�ألني:
 يا �أخ باقري� ،إذا ا�ست�شهدت هل ت�شفع يل؟ نعم. �ألي�س لديك رغبات يف الدنيا؟ �أحالم و�آمال؟ ه ��ل ميكن �أال يكون عن ��دي �آمال و�أحالم؟ �أح ��ب �أن �أكمل در�سيلدي م�شاريع
و�أُتق ��ن هواية التخطي ��ط و�ألتقط ال�صور الفوتوغرافي ��ةّ .
كث�ي�رة يف احلياة؛ ولك ّني الآن على اجلبهة ويج ��ب �أن �أكمل هذه املهمة
للنهاي ��ة� .إذا ا�ست�شه ��دتُ فما �أحالها م ��ن نهاية؛ ي � ُ
�زول عني كل تعب
العمل وامل�شاق يف الدنيا و�أنام بهدوء حتى يوم القيامة..
كان م�سعود يك ّرر اعتذاره م ّني على نهر كارون:
 ي ��ا �أخ باق ��ري �ساحمني ..ع ��ن مزاحي معك يف ذل ��ك اليوم حني�أخ ��ذت بوتينك و�أخفيت ��ه� .أ�س� ��أت الأدب معك ،العف ��و العفو �ساحمني
بلطف �أخالقك.
 يا �سيد م�سعود ما هذا الكالم الذي تقوله؟ مل تقم ب�شيء.. ويف يوم �آخر �أخذت بدلتك وخ ّب�أتها � ًأي�ضا ..كنت �أمزح!
وك�أنه كان يريد امل�ساحمة على كل مزحاته واحدة واحدة!
ح ��ان وقت توزيع الذخائر والتموي ��ن الع�سكري بني ال�شباب .و�ضعت
زادي و�أغرا�ض ��ي يف جعبت ��ي ،طوي ��ت ع ��دة �أرغفة خبز مرق ��وق لوا�ش
و�أدخلتهايف جعبة مطرة املاء و�أنا �أقول يف نف�سي� :إذا كنا عانينا كل هذا
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اجلوع قبل العمليات ،فماذا �سيح ّل بنا عند الهجوم على خط التما�س؟!
وكانت ب�ضع قنابل يدو ّية من ح�صتي � ً
أي�ضا.
بعد ظهر غائ ��م يف �أحد �أيام ال�شتاء ،ركبن ��ا �شاحنة ّ
مغطاة وتركنا
مع�سكر كارون ،و�صلنا م�سا ًء �إىل «بهمن �شري» وا�ستقررنا يف بيت قروي.
ودجاجا) .مل ي�أكل حم�سن
كان غداء اليوم التايل «ت�شلومرغ» (�أر ًّزا
ً
كل�ست ��اين منه� .أعطيته ً
بع�ضا من ح�صتي يف اخلبز كي ال يبقى جائ ًعا.
ومتعجب.
�أخذه م ّني وهو م�سرور
ّ
كان ��ت العمليات قد بد�أت الليلة املا�ضية ،وا ّتخ ��ذ القرار ب�أن تلتحق
«الفرق ��ة  »27يف الليل ��ة الثانية وت�شارك يف الهجوم .بع ��د الظهر ركبنا
ال�شاحن ��ة وغادرنا بهمن �ش�ي�ر وحت ّركنا �إىل الأم ��ام .كانت الطائرات
ترجلنا يف حقل
احلرب ّي ��ة املعادية تتح� � ّرك يف الأجواء ب�شكل م�ستم ��رّ .
نخي ��ل .انزلق ��ت قدمي ووق ْع ��ت يف جدول ماء ُموح ��ل� ،ساعدين احلاج
رحيمي على النهو�ض ،واحلمد هلل مل تتب ّلل جعبة الإ�سعافات.
و�صلن ��ا �إىل امل�ستوعب ��ات احلديد ّي ��ة التي �سنبيت فيه ��ا الليلة ،كان
و�ضعه ��ا الأمني ج ّي ��دً ا ولكنها �ضيق ��ة .ا�سرتحنا هن ��اك ،خلعت بدلتي
لتج � ّ�ف وارتديت بدل ��ة النايلون .مننا من جلو�س م ��ن دون القدرة على
اال�ستلق ��اء .كان �صوت مار�ش العمليات ُيبثّ م ��ن الإذاعة ،وكل الوجوه
ت�ش ّع �شو ًقا وحما�س ًة.
و�صلت وجبة «جمدرة الأرز» يف �أكيا�س نايلون .مل تكن
عند الظهرية ْ
رائحته ��ا جيدة .مل �آكل منها .فتح ��ت �أنا وم�سعف الف�صيل الثاين علبة
كن�سروة وتناولناها باخلبز الذي كان معي يف جعبتي� .أنهينا كل اخلبز
قبل البدء بالعمليات!
حت ّرك ��ت الكتيبة بع ��د الظهر .وقفنا قرب نهر كب�ي�ر حتى نركب يف
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زورق؛ لك ��نّ الق�ص ��ف امل�ستمر للعدو جعلنا ننتظ ��ر حتى وقت الغروب.
�صع ��د كل �سبع ��ة �أو ثمانية م ّن ��ا يف زورق؛ كل ف�صي ��ل يف �أربعة زوارق.
َه � َ�د َرت حمركات الزوارق التي انطلقت ب�سرع ��ة وكان رذاذ املاء ّ
ير�ش
عل ��ى وجوهنا ور�ؤو�سن ��ا .يف تلك الأجواء خطر على ب ��ايل املرحوم �أبي
والي ��وم الذي ت� �وفيّ فيه ،و�أنَّ مي ��اه دز الهادرة قد �أخ ��ذت كل �أغرا�ضه
علي الرحيل ،وت� ّأخر
وتراثه .هل كن � ُ�ت �أنا جز ًءا من ذلك الرتاث وكان ّ
موع ��دي حت ��ى هذا الي ��وم؟ هل تق� � ّرر �أن ي�أخ ��ذين املاء �أنا ه ��ذه املرة
و ُيبع ��دين عن �أم ��ي نحو احلياة الأبد ّية؟ �أم �أ ّنن ��ي �س�أعرب هذا املاء كما
عربتُ مياهً ا كثرية من قبل و�أتابع حياتي؟
�أعادتن ��ي قط ��رات ورذاذ امل ��اء املت�ساق ��ط على وجهي جم� � ّددًا �إىل
نف�س ��ي وحايل .غفلت لدقائق عن كل ما حويل وح ّلق ذهني كالع�صفور
انتبهت عرفت �أنّ انفجار قنابل الطائرات قد
يف بالد الالمكان! ح�ي�ن
ُ
�أحدث بركا ًنا مائ ًّيا هائلاً يف النهر؛ وقد و�صلنا �إىل ال�ضفة الغربية من
�أروند .كان الظالم قد ح ّل ب�شكل كامل.
ترجلنا من ال��زوارق وا�صطففنا طابو ًرا على الطريق ال�ساحلي.
ّ
�شاهدنا رادا ًرا من ال��رادارات التي ُيقال �إنها قادرة على ر�صد �أي
خملوق يتح ّرك على وجه امل��اء .و�صلنا بعد وق� ٍ�ت ق�صري �إىل بيوت
ا�سرتحنا فيها حتى منت�صف الليل ،حيث عدنا ف�صعدنا �إىل �شاحنة
وحت ّركنا جم ّددًا .كانت خمازن النفط الكربى يف مرف�أ الفاو حترتق
وتنري �سماء املدينة باللون الأحمر والدخان املت�صاعد .بعد �ساعة،
ترجلنا من ال�شاحنة يف �صحاري غرب الفاو والتج�أنا �إىل ال�سواتر
ّ
الرتاب ّية على اجلبهة اليمنى للجادة.
كان ��ت ال�سواتر مليئة باحلف ��ر الإفراد ّية �أو الثنائ ّي ��ة املفتوحة؛ لكنّ
ال�صقيع ورطوبة الأر�ض ال ي�سمحان باجللو�س .ال �أعرف من �أين �أح�ضر
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بع� ��ض ال�شباب بطانيات� .أم ��ا �أنا فبقيت �أرجتف ب ��ردًا يف خندق حتى
ال�صباح .بعد �صالة ال�صبح كنت قد �أُنهكت من ال�صقيع� .س�ألتهم :من
�أين جئتم بالبطانيات؟ من جتهيزات الكتيبة؟
�أج ��اب �أحدهم :كال ،خن ��دق العراق ّيني مل ��يء بالبطانيات ،اذهب
وتد َّثر بها.
و�أح�ضر واحدة َ
لكن مل يعد هناك فائدة من هذا ،فقد طلع ال�صباح و ا�شت ّدت نريان
الع ��دو من ��ذ الدقائق الأوىل ل�ش ��روق ال�شم�س ،وك�أنهم كان ��وا ي�ستع ّدون
للت�ص ّدي للهجوم.
�صباح ��ا يف ي ��وم � 12شباط ،ا�شت� � ّد الق�صف
يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة ً
املعادي لدرجة �صدرت معها الأوامر بالرتاجع �إىل جادة �أم الق�صر .مل
تك ��ن امل�سافة طويلة .عدة مئات من الأمتار تف�صلنا عن اجلادة املع ّبدة
ب�ي�ن الف ��او و�أم الق�صر .قطعنا ه ��ذه امل�سافة مب ��وازاة احلافة الرتابية
والتج�أنا �إىل اجلهة الي�سرى للجادة ،كذلك نريان الق�صف هناك كانت
� ّ
أخف قليلاً .
بع ��د ا�ستقرارنا هن ��اكُ ،جلت قليلاً يف الأه ��واز؛ كان هناك خنادق
وم�ستوعب ��ات وعنابر كب�ي�رة ودكان ومقهى ذو �ست ��ة �أو ثمانية �أ�ضالع.
وجدت يف م�ستوعب كبري حتت الأر�ض خمزن التجهيزات العراقي .كان
ملي ًئ ��ا بالأغرا�ض والب�ضائع املتن ّوعة؛ ب ��دالت جديدة ال تزال يف علبها.
يف ق�سم من املخزن كان هناك مواد غذائية؛ مع ّلبات حلم عجل ،حليب
نا�شف ،كاكاو ،و�أنواع الكن�سروة املختلفة و..
فتح � ُ�ت �إحدى علب اللحم ،مل تكن بحاجة ملفتاح� ،أكلت قليلاً منها،
ودع ��وت �أحد �شباب الكتيب ��ة مل�شاركتي ،لك ّنه امتن ��ع وقال رمبا مل يكن
الذب ��ح �شرع ًّيا .تابعت التجوال يف املخزن ،وجدت غا ًزا �صغ ًريا للطبخ،
جمعت يف كي�س
�سخن ��ت العلبة عليه وم�ل��أت معدتي اخلاوية .بعد ذلك
ُ
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كم ّي ��ة من املعلب ��ات والأغرا�ض الالزم ��ة و�أخذتها مع ��ي .كذلك ملأت
حقيبة الإ�سعاف ب�أغرا�ض الإ�سعاف اجليدة وخرجت من هناك .خطر
على بايل �أن �آخذ ه ��ذه العلب اجلديدة من البدالت و�أبيعها يف منطقة
«اجلمرك» يف طهران.
الإح�سا� ��س بالأمان واملعدة املليئ ��ة ،حقيق ًة فعال فعلهم ��ا بي .وك�أنّ
اللح ��م الذي �أكلته كان م�شكو ًكا في ��ه ،جعل هذه الو�سو�سات واخلياالت
املح�ضة تدور يف ر�أ�سي! �أين الفاو من «جمرك طهران»؟
لعنت ال�شيطان وقلت لنف�سي:
وبالأ�صل هل ميكن القيام بعمل كهذا؟ ُ
يا باقري هل جئت �إىل هنا كي جتمع الغنائم �أو لتقاتل العدو املعتدي؟!
كان غ ��داء ذلك اليوم مع ّلبات �سم ��ك التونة .ولكني ا�شتهيت اللحم
الأحمر جم ّددًا� .أ�شعلت الغاز ال�صغري ّ
و�سخنت علبة حلم� .أح�ضر �أحد
ال�شب ��اب ً
بي�ضا وزيتًا ومقالة ليقلي البي�ض عل ��ى الغاز ،قلت له�« :ألي�س
م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن �أهدر هذا الغ ��از على البي�ض املقلي؟ تع ��ال و�شاركني
حلم العجل» .مل يقبل وقال« :هذا اللحم غري �شرعي».
دعوتُ م�س�ؤول الف�صيل ،ولكنه رف�ض � ً
أي�ضا وقال يل :يا �أخ باقري ،ال
ُتكرث الطعام� ،إذا تق ّدمنا �إىل خطوط التما�س وحا�صرونا هناك ،حينها
قد ال ت�ستطيع التح ّمل.
قل ��ت له« :يا �أخ حم�سن ،ما دمنا نحن هنا ويوجد طعام �آكله ،وحني
ننقطع ..اهلل كرمي».
مل يتن ��اول �شب ��اب الف�صيل من تل ��ك املواد الغذائي ��ة �سوى احلليب
النا�شف .و�ضعوا البودرة يف غال ��ون ع�شرين ليرتًا و�أع ّدوا حلي ًبا ط ّي ًبا.
حني �سمع �شباب بقية الف�صائل باخلرب ،قالوا �ساخرين :ها هم �أطفال
رو�ضة كل�ستاين قد تناولوا حليبهم!
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عن ��د الغ ��روب� ،ص ��در الأم ��ر بالتح ��رك� ،ص ّلين ��ا املغ ��رب والع�شاء
وم�شين ��ا .عربنا �إىل جانب قاعدة �صاروخ ّية على الطريق .بعد م�سرينا
عدة كيلوم�ت�رات ،توقف الطابور .قلت للحاج رحيم ��ي� :أنا �س�أنام� ،إذا
�صدر الأمر بالتحرك �أيقظني.
ُت�س ّم ��ى املنطقة هناك مث ّل ��ث معمل امللح .بعد مدة تق� � ّرر �أن تتق ّدم
كتيبة حمزة حتى اجل�سر الكبري على جادة �أم الق�صر.
و ّدع ��ت �أ�صدقائ ��ي؛ ح�سن قابل �أعال واحل ��اج رحيمي ومهدي ملكي
وم�سع ��ود و�أ�صغر �أهري وج ��واد ن�صيب بور وم�س� ��ؤول الف�صيل حم�سن
كل�ستاين ،وطلبت منهم �أن ي�ساحموين.
قلت ملح�سن كل�ستاين� :أنت مثل �أخي الكبري؛ �ساحمني.
قال �ضاح ًكا:
 ي ��ا �أخ باق ��ري� ،إن كن � ُ�ت �أن ��ا � ًفعلت ما ق ��د �أزعجك
أي�ضا قل � ُ�ت �أو ُ
ف�ساحمني.
 �أخ حم�سن� ،إمنا �أتع ّلم منك ،ا�شفع يل.كان الوقت �ض ّي ًقا ُّ
و�صف الطابور م�ستع ٌّد للحركة .كنت �أو ّدع �سريو�س،
مه ��دي ب ��ور و�أق ّبله ف� ��إذا بالكتيب ��ة قد انطلق ��ت .عربنا مث ّل ��ث الطرق
ووقفن ��ا ملدة ن�صف �ساعة يف نقطة ع�سكرية ،حتى حانت حلظة انت�شار
ال�سر ّي ��ة الأوىل ،و�أمر االقتح ��ام للف�صيل الأول .كن ��ت يف �آخر ال�صف
املر�صو� ��ص .اقرتبنا من القوات العراقي ��ة لدرجة ك ّنا ن�سمع �أ�صواتهم.
كذلك كان �صوت حركة جنازير الدبابات يرتفع �أكرث ف�أكرث .فج�أ ًة بد�أ
اال�شتب ��اك ب�إلقاء عدد من القنابل اليدو ّي ��ة و�إطالق قذيفة �آر بي جي.
ب ��د�أت املعارك بعنف �شديد� ،شباب الف�صيل الأول -با�ستثناء امل�سعفني
وحمل ��ة اجلرحى -اقتحموا خط التما�س .انطلق ��ت �أنا و�سريو�س � ً
أي�ضا
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بع ��د دقائق معدودة� .أول جريح� ،أُ�صي ��ب يف قدمه .تق ّدم �سريو�س فو ًرا
ملعاجلته .قلت له :هل ت�ض ّمد جرحه �أنت؟
قال :تق ّدم �إىل الأمام.
�أخ ��ذتُ بندقي ��ة ذل ��ك اجلري ��ح ف ��و ًرا وهي م ��ن ن ��وع كال�شنكوف،
و�أحكمت ربط خوذت ��ي على ر�أ�سي ورك�ضت ب�سرع ��ة� .شاهدت انفجار
دبابت�ي�ن �أمامي .فج� ��أة ر�أيت م�سع ��ود �أهري والدماء ت�سي ��ل من ر�أ�سه
ووجه ��ه� .أخذته جان ًب ��ا و�ض ّمدت ر�أ�سه ج ّيدً ا وقل ��ت له :لو كنت و�ضعت
خوذة معدن ّية على ر�أ�سك ملا �أ�صابك هذا!
ع ��اد م�سعود فانطل ��ق للأمام ورك�ض ��ت �أنا وراءه � ً
أي�ض ��ا .بعد قليل،
متو�سط
�شاهدن ��ا بع�ض �شبابنا وهم يتح ّلقون ح ��ول �أ�سري عراقي .كان ّ
ويتو�سل ال�شباب
العمر وطويل القامة .كان يحمل �صورة زوجته و�أوالده ّ
� اّأل ي�ؤذوه� .أ�شفق قلبي على حاله.
اقرتبت من ��ه و�أفهمته ب�إ�شارة من يدي ب� ��أن ي�ضع يديه وراء ظهره.
ُ
جريحا على
و�ضع ال�صورة يف جيب ��ه ووقف .كان بع�ض ال�شباب ينقلون ً
احل ّمال ��ة .طلبت منه �شريط حذائ ��ه .قال :خذ هذا احلذاء ك ّله ..ماذا
ينفعني الآن.
جال�س ��ا القرف�صاء على جنب الطريق.
ربط ��ت يديه وقدميه ،وبقي ً
وتابعت معاجلة اجلرحى.
تركته
ُ
وج ��دت ب�ضعة جرح ��ى على اجله ��ة الي�سرى من اجل ��ادة ،اقرتبت
منه ��م .كان ��وا من �شب ��اب الف�صي ��ل الأول� .أحدهم ح�س ��ن قابل �أعال،
�أُ�صي ��ب بجرح عميق يف معدته .و�ضعت يدي على جرحه فبانت �أمعا�ؤه.
�ض ّم ��دت جراحه بعدة �ضم ��ادات كبرية .كان يت�أمل ب�ش ��دة ويك ّرر طلبه
م ّني« :يا �أخ باقري ،جرحي خطري ..ال ترتكني هنا ..خذين معك».
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 ال تقلق ال �شيء خط ًريا .ال�شباب هنا ،الآن ي�أتون ،وينقلونك للخط�ستتح�سن حت ًما.
اخللفي،
ّ
ال�شاب الذي كان بالقرب منه ا�ست�شهد فور �إ�صابته.
مل �أ�ض ّي ��ع �أي حلظ ��ة .ب ��د�أت �أبحث ع ��ن �شباب حم ��ل اجلرحى كي
�أد ّله ��م على مكان ح�س ��ن .التج�أتُ �إىل مكان خل ��ف دبابة كي ال �أُ�صاب
بالر�صا� ��ص املنهمر .فج�أة انفجرت تلك الدبابة م�صدر ًة �صو ًتا مرع ًبا
ونو ًرا مبه ًرا؛ رماين االنفجار من �شدته جان ًبا.
فتح � ُ�ت عيني على نور م�صباح كهربائ ��ي .كنت م�ستلق ًيا على �سرير
م�ست�شفى الزهراء Oامليداين .كانت �إحدى �أذ ّ
ين ال ت�سمع �أي �صوت
وكنت �أ�شعر ب�أمل �شديد يف كتفي الأي�سر.
قال يل الطبيب بعد معاينتي« :طبلة �أذنك قد متزّقت ،ولكن �سوف
تتح�سن».
ّ
هذه املرة � ً
أي�ضا حمت خوذتي املعدنية جمجمتي من الإ�صابة.
توجهنا
قب ��ل مغادرتي امل�ست�شف ��ى امليداين ،حقنوين مب�س ّك ��ن قويّ .
�إىل م�ست�شف ��ى ال�شهي ��د بقائ ��ي يف الأه ��واز .كن ��ت �أغف ��و و�أ�صحو على
الطري ��ق ،و�أ�سمع �أ�صوا ًتا مهمة تد ّوي يف �أذين .عندما وقفت لأول مرة،
قدمي ومل �أ َر البوتني .ناديت املم ّر�ض فو ًرا وقلت له :يا �أخي،
نظرت �إىل ّ
البوتني� ..أين و�ضعتم بوتيني؟
ق ��ال ب�ب�رودة وا�ضحة :لق ��د �أُ�صب ��ت بجراح ،م ��اذا تري ��د �أن تفعل
بالبوتني؟
قاطعت كالمه قائلاً  :فقط قل يل �أين هو البوتني؟
انزعج ولكن تابع بربودة :لقد تلوثت �أحذيتكم بالأ�سلحة الكيماوية،
رميناها جان ًبا مع �ألب�ستكم ،ال تقلق� ،أغرا�ضك ال تزال موجودة.
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قلت بحال من الأ�سى والأ�سف :البوتني..
متعج ًبا :ماذا تريد �أن تفعل بالبوتني؟ �إ ّما ُيدفن �أو ُيحرق..
قال ّ
 �أين و�ضعتموه الآن؟د ّلن ��ي على مكان؛ كان تلاًّ كب�ي ً�را من الب ��دالت والأحذية الع�سكرية؛
تقدمت به ��دوء .تناولت بع�ض الأحذية ودققت
مم ّزق ��ة ودامية وموحلة.
ُ
النظ ��ر فيه ��ا .مل يكن يف ذهن ��ي �أي �إ�شارة ت � ّ
�دل على بوتين ��ي وتذ ّكرين
الهم
يائ�سا� ،أحمل ّ
فيه .كلها �شبيهة ببع�ضها البع� ��ض .عدت �إىل غرفتي ً
والقل ��ق على �أخي الأكرب ،كيف �ستكون حاله �إن عرف ماذا ح ّل بالبوتني،
لع ّله ��ا �أوهام راودتني يف تلك الو�ضع ّية العجيبة! �أردت الرجوع �إىل مكان
قدمي مل حتمالين .كان ر�أ�سي يدور حول نف�سه.
الأحذية واملالب�س؛ لكنّ
ّ
انتقلنا �إىل مدينة �آراك بطائرة ع�سكرية ،ومن هناك �إىل امل�ست�شفى.
خ�ل�ال الأيام الع�شرة التي بقيتها هن ��اك ،كانوا يب ّدلون �ضمادات �أذين
وحت�سنت حالها.
وقد انتهى النزيف ّ
عن ��د خروجي م ��ن امل�ست�شفى� ،أخ ��ذوين �إىل غرف ��ة ليعطوين بدلة
وبوتي ًن ��ا جديدين .عدت وتذكرت بوتني �أخي .وك�أنه ال يريد �أن يرتكني
حكيت لهم ق�صتي لري�سلوين �إىل
و�ش�أين! �أرادوا �إر�س ��ايل �إىل طهرانُ ،
دزفول� .س ّلموين �أغرا�ضي وم�ستنداتي و�أر�سلوين يف �سيارة �إ�سعاف.
حاولت
عندم ��ا ر�أتن ��ي �أمي على مدخ ��ل املنزل ،انهم ��رت دموعها.
ُ
جاهدً ا تهدئتها ،ولكنها ا�ستمرت بالبكاء .قلت لها :يا �أمي �إن ا�ستمررت
بالبكاء �س�أعود �إىل اجلبهة.
و�ص ��ل �أخي بع ��د قليل ،وكذل ��ك �إ�سماعيل ب ��ور كيواين .كن � ُ�ت قليل
الكالم؛ �أ�ستمع �إليهم و�أجيبهم �أحيا ًنا بالكتابة على ورقة.
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كنت �أتابع العالج ب�سبب تقرير الأطباء الذي ي�شمل
حتى �أواخر ني�سان ُ
�إج ��ازة مر�ض ّية .بعد ذلك ذهبت عدة مرات �إىل مدينة �شرياز للمعاجلة
حت�سن �سمعي قلي�ًل اً ؛ لكن طبلة �أذين ال
وبع ��د خ�ضوعي لعملية جراحية ّ
�سرتم ب�شكل تدريجي.
تزال ممزّقة .قال الطبيب �إنها مّ
يف الع ��ام  1365ه� �ـ�� � .ش1986( .م) بعدم ��ا ق ّدم ��ت االمتحان ��ات يف
اخت�صا�ص علم النف�س وح�صلت على ال�شهادة اجلامعية ،عندما تخرجت
كان عل � ّ�ي �أن �أذه ��ب للمناط ��ق املحروم ��ة و�أق ��وم بالتدري� ��س يف املرحلة
أحببت كث�ي ً�را �أن �أعمل ويف الوقت نف�سه �ألتحق
االبتدائية لعدة �سنواتُ � .
أمت�سك بعملي
باجلبه ��ة .ولكني مل �أمت ّكن من ذلك يف تلك ال�سنة� .إن مل � ّ
يف التعليم ،يعطوه ل�شخ�ص �آخر.
عندما ر�أت �أمي �أنّ �أمنية امل�شاركة يف احلرب ال تزال تدور يف ر�أ�سي،
�شاركت �ساب ًق ��ا ومل �أقل �شي ًئا .ز ّورت ورقة ر�ضاي وب�صمت عني
قالت:
َ
و�أن ��ا نائمة ومل �أقل ل ��ك �شي ًئاُ .جرحت ومل �أقل �شي ًئ ��ا ،ولكن �إن ذهبت
الآن فلن �أ�ساحمك ولن �أقبل..
ث ��م �أجه�شت بالب ��كاء وقالت :عندما تتث ّبت يف عم ��ل ر�سمي ،اذهب
1
للجبهة ولكن هذه ال�سنة وال�سنتان ابقَ هنا..
ب ��د�أتُ التعليم يف قرية نائية يف حمافظة دزفول ،للو�صول �إليها كان
علي امل�شي على قدمي حوايل ال�ساعة بعد انتهاء الطريق املع ّبد.
ّ
بع ��د ه ��ذا ،مل ت�صلن ��ي �أي �أخب ��ار ع ��ن «الفرق ��ة  »27وكتيبة حمزة
والف�صيل الأول .مل �أبقَ معهم �أكرث من �شهر ،والآن قد َب ُع َد ْت امل�سافات.
 -1طال الزمان بهاتين ال�سنتين �إلى خم�س ع�شرة �سنة .وعندما �صرت ّ
موظ ًفا ر�سم ًّيا كانت
الحرب قد انتهت .لكن قلبي لم يطاوعني �أن �أترك تلك القرية؛ �أردت �أن �أ�ستم ّر في تعليم
الأطفال القرو ّيين.
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يف �إح ��دى املرات ،كن ��ت �أحت ّرى �أخبارهم من مرك ��ز تعاون الفرقة
 ،27قال ��وا �إنّ كتيب ��ة حم ��زة قدمت �أكرب عدد من ال�شه ��داء و�إنّ ن�صف
�شباب الف�صي ��ل الأ ّول �-أطفال رو�ضة كل�ستاين -ومعهم �أ�ستاذهم ،قد
ا�ست�شه ��دوا؛ املعل ��م وتالميذه الذي ��ن كانوا يح ّبون بع�ضه ��م ً
بع�ضا ح ًّبا
ج ًّما ،و�صلوا �إىل مقام ال�شهادة وتخ ّرجوا م ًعا.
عرفت �أنّ «�سريو�س مهدي بور» ما زال ح ًّيا ،لكنّ احلاج علي رحيمي
ُ
م ��ن عنا�صر حمل اجلرحى -قد ا�ست�شهد؛ وكذلك م�سعود �أهري ،وال�ش � ّ�ك �أنه قد �أُ�صيب وا�ست�شهد لكرثة ما تقدم للأمام يف تلك العمليات.
ربطت
لدي �أي خرب ع ��ن ذلك الأ�سري العراق ��ي الذي ُ
وبالت�أكي ��د لي� ��س ّ
يديه وقدميه ب�شريط بوتني �أحد جرحانا.
�أم ��ا ق�صة �شهادة «جنات باقري» فهي جدي ��رة �أن ُتروى! بعد مرور
حوايل �سنة على عمليات «والفجر  ،»8و�صلتني ر�سالة ُكتب فيها« :عائلة
ال�شهيد جنات باقري املحرتمة»!
مل �أد ِر حينها هل �أ�ضحك �أم �أبكي على نف�سي حني ر�أيت كلمة �شهيد
موجهة �إىل �أهلي ك ��ي يح�ضروا
ق ��رب ا�سمي .فتح ��ت الر�سالة .كان ��ت ّ
�إىل مي ��دان الإمام احل�سني Qيف طهران ومعهم �صورة �شم�س ّية يل،
للم�شاركة يف الذكرى ال�سنو ّية الأوىل ل�شهداء عمليات «والفجر .»8
احتفظ ��ت بهذه الر�سالة عندي ل�سنوات متمادية ،لك ّني بحثت عنها
م�ؤخ ًرا فلم �أجدها.
كذل ��ك و�صلتن ��ي ر�سائ ��ل عدة م ��رات م ��ن وزارة الرتبي ��ة والتعليم
ُتخربين ب�أين ميكنني �أن �أنقل مكان تعليمي �إىل منطقة ذات مناخ جيد
و�إمكاني ��ات عالي ��ة؛ ولكني مل �أقبل؛ وذلك �شك� � ًرا هلل على هذا التكامل
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ح�صلت عليهما يف �سنوات احلرمان تلك ،والتوفيقات
والر�شد اللذي ��ن
ُ
دمت �أ�ستطيع ،هنا على هذا الطريق،
التي وهبني اهلل �إياها و�س�أبقى ما ُ
لع ّل ��ي بذلك �أمت ّكن م ��ن املحافظة على ا�سم وذك ��رى �أولئك الع�شاق يف
القلوب العط�شى.
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وثائق الفصل العارش
اال�سم والعائلة
بهنام (جنات) باقري

الوثائق اخلط ّية ال�صور
6

9

الوثائق ال�شفه ّية
م�سجلة
 165دقيقة مقابلة ّ

 -1هبنام (جنات) باقري

 1-1املعلومات ال�شخ�ص ّية:

 �إج ��ازة من دار املع ّلمني ،مت ��زوج ،لديه ول ��دان ،معلم يف املرحلةاالبتدائية.
 تاريخ وحمل الوالدة1344 :هـ� .ش1965( .م) -مدينة دزفول. مدة امل�شاركة على اجلبهة ونوعها� 36 :شه ًرا -خدمة تعبئة (ب�سيج) العمليات واملوقعية :دزف ��ول 1359هـ� .ش1980( .م) ق ّنا�ص ،دفاعكرخ ��ه 1359هـ� .ش1980( .م) ق ّنا� ��ص ،عمليات رم�ضان م�ساعد رامي
�آر ب ��ي جي ،دفاع فك ��ه 1362هـ� .ش1983( .م) م�ساعد رامي �آر بي جي،
عمليات والفجر 8م�سعف.
 الإ�صابة :جراح يف الأذن والكتف الي�سرى (1364هـ� .ش). -ن�سبة الإ�صابة.15% :
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ال�صورة رقم 85

 2-1املذكرات املكتوبة
 1-2-1دفرت حممد جواد ن�صريي بور

الوثيقة رقم116

(ورقتان)

 3-1الكالم الأخري
الوثيقة رقم 117
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الراوي :مهدي ملكي
الت�شكيل :حمل اجلرحى ،املجموعة الثانية
تاريخ وحمل �أ ّول مقابلة1382 :هـ� .ش2003( .م) طهران

الفصل احلادي عرش
الصفري

التحق ��ت باجلبهة يف العام  1364هـ�� � .ش1985( .م) �ضمن «قوافل
طري ��ق كربالء» .كانت املرة الثانية يل يف امل�شاركة باحلرب؛ كان رحل ًة
جديدة و�سف ًرا �آخر و�صالة ق�صر.
قب ��ل �أن ي�ص ��ل قطار الق ��وات املتط ّوع ��ة �إىل حمط ��ة «�أندمي�شك»،
تو ّقفن ��ا يف ال�صحراء .مل نك � ْ�د نقف وننظر من ناف ��ذة القطار لنعرف
�سبب التوقف ،حتى �سمعنا �صوت امل�س�ؤولني ينادوننا:
ترجلوا
ترجلواّ ..
 ّقفزنا م ��ن القطار� ،صعدنا على درجات مدخ ��ل الثكنة على اجلهة
اليمنى ،وعربنا مركز احلرا�سة.
ك ّنا ننظر من جهة �إىل املقاتلني القدامى الذين يعرفون ماذا يفعلون
و�أي ��ن يذهب ��ون ،ومن جهة �أخ ��رى �إىل تلك الثكن ��ة املرتامية الأطراف
والتي لي�س لها �أ ّول وال �آخر.
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فان�ضممت
ّمت فرز وت�شكيل القوات ،وجرى �إحلاقي بكتيبة «حمزة»،
ُ
لل�سر ّية الأوىل ُ
و�ش ِّك ْل ُت يف الف�صيل الأ ّول .كان م�س�ؤول الف�صيل �شا ًّبا ذا
رحب
حلي ��ة ك ّثة ال�شعر وحاجبني عري�ض�ي�ن؛ ا�سمه «حم�سن كل�ستاين»ّ .
علي بع� ��ض الأ�سئلة ملعرف ��ة خرباتي وجتاربي
ب ��ي هو ومعاون ��ه وطرحا ّ
الع�سكر ّية ال�سابقة لتكليفي مبهمة يف الف�صيل.
�أخربتهما �أنيّ كنت رامي ّ
ر�شا�ش يف كرد�ستان.
كان ��ت جمموعة رم ��اة الر�شا� ��ش يف الف�صيل مكتملة ،فت � ّ�م تعييني
قنا�صا؛ �أغلب �شباب الف�صيل كانوا من عمري تقري ًبا.
ً
مل يك ��ن �شه ��ر «�آذر» (ت/2ك )1ق ��د انته ��ى ح�ي�ن غادرن ��ا ثكن ��ة
«دوكوهة» وانتقلنا �إىل مع�سكر خيام «كرخة» .مل �أكن قد �صرت �صدي ًقا
حمي ًما ل�شب ��اب الف�صيل بعد؛ لع ّل ال�سبب �أنّ �أغلبهم كان يدر�س ويقوم
بواجبات ��ه املدر�س ّي ��ة .كن ��ت �أق ّلل من ال ��كالم معهم ك ��ي ال �أثقل عليهم
و�أزاح ��م درو�سهم .بع�ض ال�شباب بقي يف «دوكوهه» لتقدمي امتحاناته،
وا�ضحا جناحهم وعالماتهم املرتفعة
ّثم يلتحق بنا .عندما عادوا كان
ً
يف االمتحانات.
يف مع�سك ��ر كرخه ،ب ��د�أت التدريب ��ات والتماري ��ن الع�سكرية .كانوا
يع ّلمونن ��ا عل ��ى ا�ستخ ��دام �أن ��واع الأ�سلح ��ة يف النه ��ار ،ونق ��وم مب�سري
ومناورات ليل ّية �أحيا ًنا.
ان�ضم مقاتل جديد
مل يك ��ن �شهر دي (ك /1ك )2قد انت�صف حني ّ
�إىل الف�صي ��ل .كان ً
تلميذا وجديدً ا على الأج ��واء .الأمر الذي �أ ّدى �إىل
متتني عالقتن ��ا و�صداقتنا نح ��ن االثنني .كنت �أتق ّرب من ��ه كي �أخ ّفف
عن ��ه ال�شعور بالوحدة والغربة؛ ذلك ال�شع ��ور الذي ج ّربته �أنا قبل مدة
ق�ص�ي�رة .كان ا�سمه «�سهيل موالن ��ا» وجرى �ض ّمه �إىل ق�سم التجهيزات
يف الف�صي ��ل .كان م ��كان ترا�صفنا نح ��ن االثنني يف �آخ ��ر الطابور .مل
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يكن �سهيل قد �ش ��ارك يف �أعمال اجلبهة وال خ�ضع لدورة ع�سكر ّية جاء
مبا�شر ًة من املنزل �إىل اجلبهة!
كان ال�شباب ميازحونه قائلني :حت ًما لديك وا�سطة كبرية لت�أتي �إىل
هذا الف�صيل؛ لأنّ قواته كانت مكتملة.
�س�ألته� :سهيل يف �أي �صف؟
 يف الثالث. نحن يف ال�صف نف�سه! كال �أنا يف الثانوي الثالث.أل�ست من مواليد 1969م؟
� َاملتو�س ��ط ب�شكل ا�ستثنائي ،كل �سنتني
 نع ��م ،ولك ّني ُقطعت مرحلة ّ
درا�س ّيتني يف عام واحد.
 �أن ��ا على العك� ��س منك� ،أع ��دتُ �ص ّفي يف �إح ��دى ال�سنوات ب�سببم�شاركتي يف القتال على اجلبهة.
 ال ب�أ�س� ،سندر�س م ًعا.ولع ّلي ب�سبب كالمه هذا� ،أو ب�سبب اجل ّو العام ل�شباب الف�صيل الذين
كان ��وا طال ًب ��ا مجُ ّدين ،انت�سب � ُ�ت �إىل جممع «ال�شهيد هم ��ت» الدرا�سي
وا�ستلمت كتبي وقرطا�س ّيتي هناك؛ بالطبع مل يكن �أحد م ّنا يتم ّكن من
احل�ض ��ور يف املجمع؛ فهو يبع ��د م�سافة طويلة عن مراكز الكتائب .كان
ك ّل م ّنا يدر�س بطريقته اخلا�صة يف مركز خدمته.
من �ألط ��اف اهلل� ،أنّ خيم� � َة ف�صيلنا كانت ت�ض � ّ�م مع ّل ًما؛ «�سريو�س
مهدي ب ��ور» الذي كان م�سع ًفا � ً
أي�ضا .يف الأي ��ام الأوىل الن�ضمام ُ�سهيل
مت�ض
�إىل الف�صيل ،كن ��ت �أجال�سه كث ًريا كي ال ي�شعر بالوحدة؛ لكن مل ِ
عدة �أيام حتى كان قد �سبقني وج ّمع حوله العديد من الأ�صدقاء.

634

الفصيل األول

كان مم ّي ��زًا ج� � ًّدا يف فهم درو� ��س الريا�ضيات واجل�ب�ر والهند�سة،
بينم ��ا �أغلب الطالب كانوا يعانون يف هذه املواد� .أ�صبح �سهيل م�ساعدً ا
تعليم ًّي ��ا لـ«�سريو� ��س» فكان ال�شب ��اب يرجعون �إلي ��ه مل�ساعدتهم يف ح ّل
متارين هذه الدرو�س.
ك ّنا دائ ًما يف حال در� ��س؛ �إما واجبات مدر�سة �أو تدريبات ع�سكر ّية
بني حم ��ل ال�سالح وحمل الكت ��ب والأقالم والدفاتر .كان ��ت مدة نومنا
قليل ��ة ج� � ًّدا ليلاً ونه ��ا ًرا .ال معن ��ى للتعب هن ��ا؛ ك ّنا ن�ستفي ��د من وقتنا
ون�ستغ ّل الدقائق ف�ضلاً عن ال�ساعات .كنت قد اختربت هذا يف جتربتي
ال�سابق ��ة يف كرد�ست ��ان ،و�أمت ّكن من حت ّمل ه ��ذه الأو�ضاع لكن «�سهيل»
كان ي�صع ��ب علي ��ه حت ّمل ال�سهر وق ّلة النوم� .أحيا ًن ��ا كان يغلبه النعا�س
وهو يقوم بح ّل مترين ريا�ضي!
كان �سهي ��ل االب ��ن الأك�ب�ر يف الأ�س ��رة .يف الأي ��ام الأوىل اللتحاق ��ه
بالف�صي ��ل ،و�صل مرة مت�أخ ًرا �إىل اخلط� .أمره م�س�ؤول الف�صيل مب�شي
البطة .مل يكن يعرف ما هي هذه العقوبة ،ولهذا ع ّلمه م�س�ؤول الف�صيل
هذه امل�شية ورافقه يف عقوبته كي ال يبقى وحيدً ا!
كان �سهي ��ل يت�أخر كث ًريا يف امل�سري عن باق ��ي عنا�صر الطابور .كان
الأخ ح�س�ي�ن فيا� ��ض معاون م�س� ��ؤول الف�صيل يرافق ال�شب ��اب من �آخر
ال�صف ،كان يقول ل�سهيل بلطف ومودة:
 مواليي ..التحق بالطابور ..لقد ت�أخرت يا �أخي.حدثنا الأخ فيا� ��ض يف �إحدى املرات عن جتاربه الع�سكرية ،قال يل
ول�سهيل:
 يف عمليات «والفجر  ،»4اختلط املنافقون بطابور ال�شباب ون�صبوالهم كمي ًنا؛ ثم قتلوا من قتلوا و�أ�سروا من �أ�سروا.
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تع ّود �سهيل ب�سرعة على الو�ضع اجلديد.
كان ثل ��ثُ �شب ��اب الف�صيل م ��ن موالي ��د 1969م؛ �أ�صح ��اب �أالعيب
ومقال ��ب وروح مرح ��ة .ومع �أنّ �أمري عبا�س كان م ��ن مواليد � ،68إال �أنه
ف ��اق اجلمي ��ع يف مقالب ��ه و�شيطنت ��ه .كان يق ّلد �صوت �صف�ي�ر ر�صا�ص
الأ�سلح ��ة املختلفة :دو�ش ��كا ،كال�شنكوف ،غرينوف ..وي� ��ؤدي كل منها
تخ�ص�ص يف ه ��ذه امل�صلح ��ة لدرجة �أين
بطريق ��ة ال ت�شب ��ه الأخ ��رىّ .
�شاهدت ��ه يف �إح ��دى املرات ق ��د جمع حوله ع ��ددًا من ال�شب ��اب وبد�أوا
يق ّل ��دون �صفري الأ�سلحة ب�ش ��كل جماعي! وبالطب ��ع مل �أت� ّأخر عن قافلة
املواه ��ب ،وتع ّلم ��ت تقليد �صفري قذيف ��ة اله ��اون ودوران الر�صا�صة يف
اله ��واء ب�شكل جيد .كان البع�ض � ً
أي�ضا يف �أوقات الفراغ يق ّلدون �أ�صوات
املار�شات الع�سكرية ،و�أ�صوات املرا�سلني احلرب ّيني الذين ينقلون وقائع
العملي ��ات على الإذاعة .ك ّنا ننتهز �أي فر�صة � ً
أي�ضا للعب كرة القدم يف
ملعب املرا�سم ال�صباحية للكتيبة.
ترجلنا من
�أخذن ��ا م�أذوني ��ة يف �أواخر �شه ��ر دي ( 20ك .)2ح�ي�ن ّ
القطار يف حمط ��ة ال�س ّكة اجلديدة يف طهران ،كان �صباح يوم اجلمعة
والثلج يت�ساقط على الأر�ض .عدنا �إىل ال�صالة الرباعية الركعات!
يف البي ��ت نقاهة وا�سرتاحة ،ح ّدث وال حرج .برغم حالوة �صعوبات
اجلبه ��ة� ،إال �أ ّنها �أتعبتني .كان للن ��وم مبالب�س النوم املريحة ومن دون
ا�ضط ��راب وانتظار طابور الإزعاج طع ٌم �آخر ول ّذة .تذ ّكرت �سهيل عدة
مرات ولكني مل �أكن قد د ّونت رقم هاتفه؛ كل ما كنت �أعرفه �أنه ي�سكن
يف منطقة «بريوزي».
انق�ض ��ت �أيام العطل ��ة ب�سرعة وحان وقت الع ��ودة �إىل اجلبهة .كان
الرج ��وع �إىل اخلدمة بع ��د امل�أذون ّية �شبي ًها بااللتح ��اق الأ ّول من جديد
املا�سة �إىل الن ّية الرا�سخة اخلال�ص ��ة ،قوة القلب ووداع
حيث احلاج ��ة ّ
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الأحبة .قالت يل �أمي« :يا بني ابقَ ملدة �أطول َمل هذه العجلة».
فما كان جوابي؟
ح�ي�ن ملح � ْ�ت �أمي ال�ت�ر ّدد يف وجه ��ي رافقتن ��ي حتى حمط ��ة ال�س ّكة
احلدي ��د لتطلب من امل�س�ؤول متديد م�أذون ّيتي ع ��دة �أيام �أخر ،وهكذا،
التقيت ب�شباب
تق� � ّرر �أن �أبقى يف املنزل ثماين و�أربعني �ساعة �إ�ضاف ّية.
ُ
ف�صيلنا يف حمطة القطار� :سهيل و�سريو�س و�أمري عبا�س و ..واعتذرت
من م�س�ؤويل الف�صيل.
ا�ست�أن�س ��ت ب�أجواء طه ��ران وك�أنّ امل�ش ّقات كانت تخيفني من العودة
�إىل اجلبه ��ة .م ��اذا ميكنن ��ي �أن �أفعل يف هذه احل ��ال؟ �أَ�أَرتع � ُ�ب و�أبقى
يف طه ��ران؟ �أم �أق� � ّوي قلبي و�أن�سلخ من �أجواء البي ��ت وطهران و�أ�سارع
لاللتحاق؟
رجع � ُ�ت �إىل اجلبه ��ة وكان موع ��د االمتحان ��ات املدر�س ّي ��ة قد حان.
جنحت يف جميع املواد مب�ساعدة �سهيل طب ًعا!
ذهبن ��ا �إىل حق ��ل الرماي ��ة جم� � ّددًا� .أطلق ��ت ع ��دة ر�صا�صات من
كال�شنك ��ويف الأخم� ��ص اخل�شبي لكي �أت�أك ��د من د ّق ��ة �إ�صابته .ذهبت
م ��رة مع «ح�سن قابل �أعال» لرماية الر�شا� ��ش بعد �أن �أخذتُ من معاون
الف�صي ��ل -الأخ فيا� ��ض -عدة طلقات ،رمينا بالق ��رب من �شيار جانب
اخلي ��ام .رافقنا �أحد الأ�صدقاء وكان مع ��ه �آلة ت�صوير .التقط لنا عدة
�صور ونحن نحمل ر�شا�ش الغرينوف.
وكتبت
ب ��د�أ حل ��ن الرحيل ُيدغ ��دغ الأ�سم ��اع .تناول � ُ�ت ورقة وقل ًم ��ا ُ
و�صيت ��ي ،ثم و�ضعته ��ا مع �أغرا�ض ��ي ال�شخ�صي ��ة و�س ّلمته ��ا �إىل مركز
«تعاون» الفرقة .ال �أعرف ملاذا مل يكتب �سهيل و�ص ّيته يف كرخة.
انتقلن ��ا �إىل مع�سك ��ر جديد ،بني �أ�شج ��ار النخيل بالق ��رب من نهر
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كارون .كان املط ��ر يت�ساق ��ط يف �أغل ��ب الأوق ��ات ،فك ّن ��ا نبق ��ى داخ ��ل
اخليام .لك ّننا تابعنا التدريبات الع�سكرية .قمنا مبناورة كربى وم�سري
لع ��دة كيلومرتات ونحن ن�ض ��ع الأقنعة امل�ض ��ادة للأ�سلح ��ة الكيمائية،
منه ًكاّ ،
تقطع ��ت فيه �أنفا�س قدام ��ى املحاربني ،فما بالك
كان تدري ًب ��ا ِ
باملقاتلني اجلدد من �أمثالنا.
كذل ��ك �أجرين ��ا يف �أحد الأيام من ��اورة عمليات برمائي ��ة .ركبنا يف
ق ��وارب من عل ��ى �ضف ��ة كارون وانطلقن ��ا داخل املاء ع ��دة كيلومرتات
توحلنا ب�شكل كامل.
وقمنا بهجوم على العدو االفرتا�ضي ،وبالطبع فقد ّ
وعليه ،فقد ازدهر عمل «ر�ضا �أن�صاري» الذي كان يقوم مب�سح الأحذية
يف الف�صيل.
يف �أح ��د الأيام ك ّنا نت ��د ّرب على م�ستوى الف�صيل ،ك ��دت �أن �أ�ضيع!
�أذكر �أ ّنه كان الي ��وم اخلام�س ع�شر من �شباط .حت ّرك طابور الف�صيل
داخ ��ل حقول الق�صب والأع�شاب الياب�س ��ة .مل �أعرف ماذا حدث ،و�إذا
ب ��ي �أجد نف�سي وحي ��دً ا! فج�أ ًة مل يعد هناك �أي �أثر مل ��ن كان �أمامي وال
اً
مذهول لع ّله مل مت ّر �سوى ثوان معدودة غرقت فيها
خلفي .بقيت متحيرّ ً ا
بالتفكري ف�إذا بي �أغفل و�أرى نف�سي وحيدً ا! تخ ّيلت الثعالب واخلنازير،
اق�شع� � ّر بدين وت�ص ّببت عر ًقا .ب ��د�أت �أرك�ض �إىل هنا وهناك لع ّلي �أجد
�آث ��ار ال�شباب؛ لك ّني مل �أعرث على �شيء .خطر على بايل �أن �أقف و�أبقى
�ساك ًت ��ا هاد ًئا و�أطرق ال�سمع مل ّيا لع ّلي �أ�سم ��ع �صو ًتا ما .وهذا ما حدث
فق ��د �أر�شدين �ص ��وت �أقدام ال�شباب على الع�ش ��ب الياب�س �إىل جهتهم،
َف َت ِب ْع ُت ال�صوت وو�صلت �إليهم.
يف ذلك اليوم ،هطل املطر وك ّنا داخل اخليمة .ال يزال �صوت �سقوط
قط ��رات املاء على �سقف اخليم ��ة يرت ّدد حت ��ى الآن يف م�سامعي .كنت
�أر ّكز بانتباه عل ��ى �سهيل مواليي اجلال�س على بعد مرتين مني والغارق
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يف �أفكاره .كانت خلوته بنف�سه جميلة ج ًّدا �إىل درجة مل يطاوعني قلبي
�أن �أك�سر هذا الهدوء العميق و�أحت ّدث معه.
كان جواد ن�صريي يجل�س خلفي� .أخذ ورقة من دفرته وناولني �إياها
ك ��ي �أكتب له عب ��ارات للذكرى� .أعطاين الورق ��ة وذهب ،وبقيت وحدي
�أفكر :ماذا �أكتب له .تذكرت ن�شيدً ا باللغة اللورية يقول�« :أماه �أماه �إنه
زمان احلرب» ،فكتبت له« :واهلل �إنّ كل �إن�سان �سيموت؛ �سواء يف �شبابه
�أو كهولت ��ه؛ يف احلرب �أو على الفرا� ��ش .هني ًئا ملن يقدم دمه على درب
الإمام احل�سني Qويجود بر�أ�سه ويديه يف �سبيل اهلل.
مهدي ملكي 1364/11/16هـ�.ش (1986/2/5م)
ح�ي�ن �أعدت له ورق ��ة الذكرى� ،س�ألن ��ي عن تاريخ والدت ��ي ومهمتي
ود ّونها حتت كلماتي :حمل اجلرحى.
نظرت جم ّددًا �إىل �سهيل مواليي .وجدته يكتب �شي ًئا هذه املرة� .إنها
و�ص ّيته .كانت خلوته تلك لهذا ال�سبب؛ الرتكيز على الكلمات الأخرية.
طننت يف �أول الأمر �أ ّنه يكتب ر�سالة فقلت له:
 يحتفظون حال ًّيا بالر�سائل ولن ير�سلوها �إال بعد العمليات. يا �سيد مهدي ،هذه لي�ست ر�سالة عاد ّية؛ �إنها و�ص ّية.�سكت وتركته يتابع كتابته .ح�ي�ن �أنهى مهمته ،اقرتب م ّني وبد�أ
ث � َّ�م ُّ
بالكالم واملزاح .من حديث �إىل حديث ،و�صلنا �إىل الكالم عن الطعام
و�أكل املنزل والوجبات املباركة التي ُتق ّدم عن روح الإمام احل�سنيQ
وانتقد «اليخنة» التي ّ
يح�ضرونها يف مطبخ الفرقة حيث يرتكون حبات
البطاطا كب�ي�رة وال ّ
يقطعونها ج ّيدً ا وال يح ّمرونه ��ا عند القلي فت�صبح
اليخنة كاحل�ساء! يف تلك الأيام ك ّنا نعاين اجلوع وق ّلما �شعرنا بال�شبع،
ك ّنا نت�س ّلى بهذه الأحاديث.

الفصل احلادي عرش :الصفري

639

مبح� ��ض ال�صدفة ،كان ع�شا�ؤنا يف تلك الليلة ح�ساء «الآ�ش»؛ ك�أ ّنهم
قد �ص ّبوا ً
بع�ضا من مياه كارون �أو الأمطار مع بع�ض حبات الفا�صولياء
واحلم� ��ص يف تل ��ك الطناجر الكبرية! كانت ح�ص ��ة كل مقاتل ع�شرين
ملعق ��ة من ماء احلم�ص ه ��ذا� .أكلت �أنا و�سهي ��ل يف ال�صحن نف�سه يف
تل ��ك الليلة ،مع اخلبز املرقوق -الذي كان ن�صفه عجي ًنا ون�صفه الآخر
حمرو ًق ��ا -وكنت �أت�ش ّوق يف خيايل لطبق م ��ن اليخنة اللذيذة يف منزل
�سهيل.
�أما بالن�سبة لق�صة انتقايل من مهمة القنا�ص �إىل «حمل اجلرحى»،
فال ��ذي ج ��رى �أنّ ف�صيلن ��ا كان ي�ض � ّ�م رجل�ي�ن عجوزي ��ن حلم ��ل ونقل
اجلرحى .م� ّؤخ ًرا ،ق� � ّرر امل�س�ؤولون �أن ُيبقوا �أحدهما يف خيمة الف�صيل
وال ي�ش ��ارك يف العملي ��ات .وهك ��ذا� ،ص ��رت يف حمل اجلرح ��ى و�س ّلمت
�سالح ��ي �إىل ق�س ��م الت�سليح (التجهي ��زات) وا�ستلم � ُ�ت ح ّمالة جرحى
و�صرت رفي ًقا لل�سيد رحيمي.
عندما ناديته لأول مرة وقلت له «يا حاج» ،قال يل �ضاح ًكا:
 ي ��ا �سي ��د مهدي ،حت ��ى الآن مل �أذه ��ب للحج يف مك ��ة� .صحيح �أنّأحب منك
ال�شب ��اب ينادونني «يا حاج»؛ لكن �أنا و�أن ��ت �سنرتافق م ًعا ،و� ّ
�أن يكون كل ما تقوله حقيق ًّيا يف الواقع.
وبعد ذلك مل �أنا ِده «يا حاج» �أبدً ا.
ح ��ان موعد الرحيل جم ّددًا ،تركنا املع�سك ��ر واقرتبنا خطو ًة �أخرى
نح ��و العمليات .قب ��ل �أن نتح� � ّرك� ،أعطونا ذخائ ��ر وت�سليحات� .أخذت
�أن ��ا عددًا م ��ن القنابل اليدوية فق ��ط ،ثم تناولت قذيف ��ة (�آر بي جي)
وو�ضعتها يف جعبتي لع ّلي �أ�ساعد قليلاً رماة الآر بي جي خالل املعارك.
يف الأيام الأخرية ّمت نقل «�سهيل» من �آخر الطابور �إىل الأمام ،و�صار
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مالزما يف ال�صف املر�صو�ص لـ«�سريو�س مهدي بور» .بعدها ،ق ّل
رفي ًقا
ً
توا�صلي مع �سهيل ،و�صار �صدي ًقا ل�سريو�س �أكرث من باقي ال�شباب.
وترجلنا من ال�شاحنات
تركنا مع�سكر كارون يف غ ��روب �أحد الأيام ّ
ّ
املغطاة على �ض ّفة نهر بهمن �شري .كانت الأمطار خفيفة ناعمة والأر�ض
موحل ��ة زلقة .ك ّن ��ا من�شي باحتياط �شدي ��د .كان ال�شباب يحملون جبلاً
من التجهي ��زات والأ�سلحة عل ��ى �أكتافهم ،ما يجع ��ل حركتهم مغامرة
خط�ي�رة .كنت �أتناوب م ��ع ال�سيد رحيمي على حم ��ل حمالة الإ�سعاف.
كان حملاً ثقيلاً !
عربن ��ا بالقرب م ��ن نهر بهمن �ش�ي�ر .انزلقت �أق ��دام ب�ضعة �شباب
ف�سقط ��وا � ً
وتوحلت بدالتهم .بعد م ّدة من ال�سري� ،أخذت الر�شا�ش
أر�ضا ّ
م ��ن الأخ نعمتي وحملته عنه كي ي�سرتيح قليلاً  .املطر ال يزال يت�ساقط.
ا�ستغرق امل�سري وقتًا طويلاً  .كان الليل قد انت�صف حني و�صلنا �إىل مق ّر
الكتيب ��ة يف بي ��وت قرو ّية قدمية .ق ��ام نعمتي يف تلك الليل ��ة وعلى �ضوء
الفانو� ��س ّ
بفك ر�شا�شه وتنظيف ��ه وتزييته ،كان الر�شا� ��ش قد وقع على
الوحل عدة مرات.
�صب ��اح اليوم التايل �أعلن عن خ�ب�ر بدء العمليات .ق ��ام امل�س�ؤولون
ب�ش ��رح الأو�ضاع وما يجري على املقلب الآخ ��ر من خط التما�س .طعام
ودجاجا) .بعد الظهر ،تقدمنا �إىل الأمام
الغداء كان «ت�شلو مرغ» (�أر ًّزا
ً
ع�ب�ر �شاحنات مك�شوفة .وعلى رغم �أين كن ��ت جديدً ا على الأجواء� ،إال
�أنّ قلقي كان على �سهيل .ولكن وجوده مع �سريو�س كان يطمئنني .حني
�أنظر �إليهما م ًعا �أ�شعر بعمق �صداقتهما وحمبتهما لبع�ضهما البع�ض.
ليلة � 11شباط ،مننا جال�سني يف م�ستوعب .كان املكان �ض ّي ًقا ج ًّدا.
يف �صبيح ��ة اليوم التايل ،كانت �أ�ص ��وات املار�شات الع�سكرية ترتفع
م ��ن املذياع .ارتفعت معنوياتنا كث�ي ً�را .يف ذلك اليوم كانت جملة «لقد
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حت ّررت الفاو» هي ّ
حمط كالم اجلميع .كان الفرح ي�سود الأجواء ويغمر
القلوب.
كانت الطائرات احلربية العراقية حت ّلق يف �سماء «�أروند» فتالقيها
امل�ض ��ادات الإيران ّي ��ة بطلق ��ات متتالية .تق� � ّرر �أن نعرب م ��ن ذلك املاء
الهادر حتت نريان العدو وطائراته املغرية؛ لكن غزارة الغارات منعتنا
من التح ّرك حتى الغروب.
كان ��ت ال�شم�س متي ��ل للغروب ح�ي�ن ركبنا القارب م ��ن جمرى نهر
أمواجا
فرع ��ي ودخلنا يف مي ��اه �أروند .مل يكن نه ًرا ،بل بح� � ًرا ً
هائجا و� ً
متالطمة .على ال�ضفة الأخرى مل يكن هناك جدول ماء هادئ لنتم ّكن
ترجلنا من القارب و�سط املياه الهادرة على ال�ضفة الغربية
من النزولّ .
لأروند .كان ال�شباب ميزحون م ًعا وي�س�ألون بع�ضهم البع�ض :هل نذهب
لل�سينما �أو املطعم؟
قال �أحد ال�شباب« :هيا لنذهب �إىل جلوكبابى�[ 1أي مطعم امل�شاوي]».1
حني ر�آنا ن�ضحك ،قال« :العراقيون لي�س لديهم حرف 'چ.»'2
بقينا حت ��ى منت�صف الليل يف مبن ��ى �إداري �أبي�ض الل ��ون و�إ�سمنتي
الهي ��كل .مل تنفع ح�شري ��ة ال�شباب يف البحث يف الغ ��رف املحيطة بنا.
كانت خالية!
ج ّهزنا الأجواء و�أقمنا دعاء التو�سل .بع�ض ال�شباب بقوا يف اخلارج
للحرا�س ��ة .كان الأخ فيا� ��ض يتف ّقده ��م .مل تك ��ن املدين ��ة ق ��د تط ّهرت
بالكامل ،واحتمال ت�س ّلل القوات العراق ّية وهجومها علينا موجود ويجب
االحتياط واحلذر ال�شديد.
 -1اً
بدل من چلو كباب.
ُ -2يلفظ «ت�ش».
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عند منت�صف اللي ��ل ،غادرنا مدينة الفاو وحت ّركن ��ا بال�شاحنة نحو
اجل ��ادة الإ�سفلت ّي ��ة بني الف ��او و�أم الق�صر .ح�ي�ن ابتعدنا ع ��ن املدينة
�شاهدنا خزانات النفط الكبرية وقد ن�شبت فيها النريان.
ترجلنا وجل�أن ��ا �إىل ال�سواتر الرتابية �إىل
حني و�صلن ��ا �إىل اجلادةّ ،
اجلهة اليمنى .متو�ضعت �أنا وال�سيد رحيمي يف خندق مك�شوف .ا�ضطر
بع�ض ال�شباب �إىل حفر خندق ب�أنف�سهم لالحتماء من الق�صف.
�أ�شرقت ال�شم�س وا�شت� � ّد ق�صف العدو .كانت قذائف الهاون ت�صفر
ثم تنفجر حولنا� .أُ�صيب عدد من �شباب الف�صيل الأول بجراح خمتلفة.
قبل الظهر� ،صدر الأمر بالتح ّرك من هناك .انتقلنا من ذلك املوقع
�إىل اجله ��ة الي�سرى من ج ��ادة �أم الق�صر .كانت نريان الق�صف هناك
�أق ��ل بكث�ي�ر .بد�أنا بالتج ��وال والتفتي� ��ش يف الد�شم العراق ّي ��ة ،فوجدنا
«دكان ��ة»� .أخذ ال�شب ��اب �إذن امل�س�ؤول�ي�ن و�أح�ضروا متوي ًن ��ا من هناك:
ب�سكويتًا و�شوكوال وع�ص ًريا وحلويات وحلي ًبا نا�ش ًفا.
يف اليوم الثالث والع�شرين من �شهر بهمن (� 12شباط) ،جاء م�س�ؤول
التخطي ��ط والعمليات يف الفرقة على دراجة نار ّية �إىل كتيبة حمزة .يف
ي�سر ل�سهيل التحاقه باجلبهة!
ذلك اليوم فهمت من هو الوا�سطة الذي ّ
كان خاله1؛ مل يكن �سهيل قبل ذلك قد �أخرب �أحدً ا ب�أ ّنه ابن �أخت فالن.
وق ��د عرفت يومها من الأخ فيا�ض به ��ذا ،ومل �أذكر هذا �أمام �سهيل وال
�أمام �أي �أحد �آخر.
مل يك ��ن قد ح ��ان موع ��د �أذان املغرب حتى ب ��د�أت مرا�س ��م الوداع
والعناق� .أخبار بدء الهجوم تت�س ّرب بني ال�شباب .و ّدعت ال�سيد رحيمي
 -1القائد �سعيد �سليماني ،ا�ست�شهد في العام 1384ه�.ش2005 /م في حادثة �سقوط طائرة
ع�سكر ّية كانت تق ّل قادة القوة البر ّية.
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�أ ّو اًل ث ��م الأخ فيا� ��ض وم�سعف الف�صيل ال ��ذي كان خوز�ستان ًّيا وقد جاء
من الق�س ��م ال�صحي يف الفرقة؛ ثم �شباب جمموع ��ة الرماية و ..باقي
ال�شب ��اب الأعزاء اً
و�صول �إىل �أحد �شب ��اب منطقتنا الذي ذ ّكرين مبحل
حلويات فالح ،فتح ّدثنا عنه و�ضحكنا م ًعا.
ك ّنا قد ذهبنا مرات عديدة م ًعا �إىل حلويات فالح يف ميدان �أبي ذر
يف طه ��ران وتناولنا عنده احللو بالق�شطة .يف ذلك الغروب قال يل بني
املزح واجل ّد:
 ملك ��ي ،هل ترانا نلتقي بعد هذا ونذهب م ًعا لأكل احللو بالق�شطةعند فالح؟
 �إنّ حلويات اجلنة �أطيب و�أل ّذ.1�ص ّلين ��ا �صال َت ��ي املغ ��رب والع�شاء ،و�ص ��در الأمر بالتح� � ّرك .كانت
ال�سم ��اء حالك ��ة الظالم ال ينريها �س ��وى القنابل امل�ضيئ ��ة �أحيا ًنا .بعد
م ��دة من ال�سري ،وقف الطابور لال�سرتاحة قليلاً  .كتيبة الأن�صار كانت
هناك � ً
أي�ضا .ذه ��ب م�س�ؤول ف�صيلنا لال�شرتاك يف جل�سة ميدان ّية على
بعد حوايل  40مرتًا من مكان ا�سرتاحتنا.
بعد قليل ،تبعه معاون ��ه � ً
أي�ضا .عندما رجع الأخ فيا�ض� ،أخربنا ب�أنّ
كتيبة حمزة �ستقتحم الي ��وم خط التما�س وت�سيطر على اجل�سر الكبري
عل ��ى ج ��ادة «�أم الق�صر» .ثم ق ��ام كل م�س�ؤول بتوجي ��ه عنا�صره و�شرح
و�ضعية العدو وقواته ..يوجد عدة دبابات حمرتقة وعدة دبابات �سليمة
على الطريق؛ ا�ضربوها وحت ّركوا مبا�شر ًة نحو اجل�سر.
انتع� ��ش جم ّددًا �س ��وق الوداع� .أن ��ا � ً
أي�ضا ق ّبلت «�سهي ��ل» على جبينه
وخ ّده .حني �صرنا وج ًها لوجه ،ملحت حتت �ضوء القنابل امل�ضيئة ،ب�سمة
 -1حتى الآن ،ما زلنا نذهب �أحيا ًنا م ًعا لتناول هذه الحلوى هناك.
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جميل ��ة مل �أ َره ��ا �ساب ًقا على وجه ��ه .ت�س ّمرت نظرات ��ي على احلاجبني
الك ّث�ي�ن ،الوج ��ه الأمرد والق ّبع ��ة ال�صوف ّية املن�سوج ��ة يدو ًّيا وقد ّ
غطت
ر�أ�سه اً
و�صول لأذنيه.
حت ّرك ��ت الكتيب ��ة جم� � ّددًا .جتاوزنا مث ّل ��ث م�صنع املل ��ح حيث كان
�شب ��اب كتيبة الأن�صار ،وكان ت�شكيل جل�سة م�س�ؤويل الفرقة والعمليات،
و�صلنا �إىل اخلط الأمامي؛ �ساتر ترابي �سبق وكان فيه عدد من القوات
املتمو�ضعة التي تركت �أغلبها املكان عند و�صولنا ،هذا االحتياط اتُّخذ
هناك كي ال يت�أ ّذى عدد كبري �إن ت�ساقطت قذائف العدو علينا.
بق ��ي �أق ّل من �ساعتني ملنت�صف الليل .انطلق ��ت قوات كتيبتنا .بدت
مر�صو�صا .حت ّركنا مب�شية
لن ��ا الدبابات املحرتقة .تقدم الطابور �ص ًّفا
ً
البطة قرف�صاء ،وبعدها بد�أن ��ا بالزحف .كانت �أ�صوات باللغة العربية
ت�صل �إىل م�سامعنا وت�شبه �صراخ قائد على اجلنود .امتلأ قلبي حما�س ًة
وتر ّق ًب ��ا .يف ذلك ال�صقيع كانت �شفتاي جم ّمدت�ي�ن كاخل�شب ،ول�ساين
كالما كث ًريا حول ليلة العمليات وها �أنا
جا ًّفا يف حلقي .كنت قد �سمعت ً
�أ�شارك يف الهجوم ليلة العمليات.
فج� ��أ ًة د ّوى �صوت انفجار قنبلة يدو ّية ،تبعه �صفري �إطالق قذيفة �آر
بي جي .ثم طلقات ر�شا�ش متو�سط كانت ت�ضعف ثم تقوى.
كن ��ت �أن ��ا وال�سي ��د رحيم ��ي ننتظر حرك ��ة امل�سعف�ي�ن .فج� ��أ ًة توقف
التفت �إىل نف�سي حينها :رك�ضت
الطاب ��ور .مل يعد �أحد يتح ّرك للأمامّ .
ب�سرع ��ة ح ��وايل مئة مرت .حني انتبه ��ت �إىل ما جرى ح ��ويل مل �أ َر �أحدًا
ممن �أعرفهم ،ال امل�سعف اخلوز�ست ��اين ،1وال ال�سيد رحيمي ،واحل ّمالة
ّ
امل�شرتك ��ة بيني وبينه .مل يك ��ن هناك �أحد من �شب ��اب الف�صيل هناك.
 -1نجات (بهنام) باقري.
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�صرت �أبحث عن �سالح� .أخذت بندق ّية كال�شنكوف من يد �أحد ال�شهداء.
كان قد �أُ�صيب بر�صا�صة يف ر�أ�سه و�سالت دما�ؤه على �إ�سفلت اجلادة.
تفح�ص ��ت البندق ّي ��ة وم�شي ��ت .كانت ن�ي�ران العدو غزي ��رة وتزداد
ّ
�ض ��راو ًة .ال يوج ��د �أي �أثر لعن�صر املفاج�أة وال لغفل ��ة العدو وق ّلة عدده!
�أفرغ ��ت ع ّدة مما�شط م ��ن �سالحي و�أعطيت قذيف ��ة الآر بي جي التي
كان ��ت بجعبت ��ي �إىل �أحد رم ��اة الآر بي جي .تقدمت هك ��ذا عدة دقائق
حت ��ى و�صل ��ت �إىل �آلي ��ة مد ّرعة عراق ّي ��ة .كانت متو ّقفة وتب ��دو ّ
معطلة.
كان الر�صا� ��ص ينهمر من كل حدب و�صوب .غ�ي�ر وا�ضح من �أين ت�أتي
الن�ي�ران املعادي ��ة وال ال�صديق ��ة .وك�أ ّنن ��ا اختلطنا بالعراق ّي�ي�ن .ولهذا
تراجعت قليلاً لأمتو�ضع يف مكان �آخر و�أجد �أ�صدقائي.
جريحا .كانت �شظ ّية قد �أ�صابت رجله
ر�أيت «�أ�صغر لك علي �آبادي» ً
وق ��د متزّق بنطاله� .أرجعه �أحد �شباب نقل اجلرحى �إىل اخللف ،د ّققت
نظ ��ري كث ًريا يف تلك الظلمة ،ولكن ��ي مل �أ�ستطع �أن �أجد ال�سيد رحيمي.
و�س ��ط ه ��ذه الأجواء الرهيب ��ة والر�صا� ��ص والقذائف مبختل ��ف الأنواع
والأحجام ،ك ّنا نحاول اللجوء �إىل �أي م�أمن ،و�إذا بي �أ�شاهد الأخ قيومي
م�س�ؤول ال�سر ّية الثانية ،قد وقف منت�صب القامة وهو يذكر ا�سمه ب�صوت
ويوجه ال�شباب� :أنا قيومي ..يا �شباب من هذه اجلهة.
ٍ
عال ّ
كانت �صرخات ��ه ال�شجاعة تعيد الروح واملعنوي ��ات ل�شبابه من جهة
وتد ّلهم على الطريق فال ي�شتبهون وي�ض ّلون الطريق من جهة �أخرى.
كان ��ت اجل ��ادة ت�شهد لهي ًبا جه ّنم ًّي ��ا .وك�أنّ الطلق ��ات كانت ت�صيب
اخلطاط كانت ت�صطدم ّ
الطلقات .ر�صا�صات ّ
بخطاط مقابل فتتق ّو�س
وتغيرّ م�سريها يف ظالم الليل.
مل �أعرف ماذا ينبغي �أن �أفعل .ال �أثر للأخ كل�ستاين وال للأخ فيا�ض
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وال للمقاتلني القدامى لأ�س�ألهم عن تكليفي .تق ّدم �شباب ال�سرية الثالثة
كان ّ
يدل على �أنّ ال�سر ّيتني الأوىل والثانية قد انهارتا! وهذا يعني �أنه مل
يب ��قَ �شيء من الف�صيل الأ ّول لل�سر ّي ��ة الأوىل التي كانت القوة ال�ضاربة
يف كتيب ��ة حمزة؛ �إم ��ا �أنّ ال�شباب ا�ست�شهدوا �أو ُجرح ��وا ،و�إما التحقوا
بال�سرايا الأخرى.
التحق ��ت �أنا � ً
أي�ض ��ا بال�سرية الثالث ��ة وتقدمت معه ��م .على اجلادة
و�صلنا �إىل �ص ّفني من املدرعات العراقية ،بع�ضها كان يحرتق والبع�ض
الآخ ��ر كان �سلي ًما .مل يكن عدد الآليات ل ُيح�صى وال نهاية لل�صف على
امتداد النظر.
رك�ض ��ت �إىل الأمام بني �ص ّف ��ي املد ّرعات� .شاهدت فج� ��أ ًة جند ّيني
عراق ّيني يخرجان من �إحدى امل�ص ّفحات وي�صرخان ب�صوت عال ،كانا
ورائ ��ي ،و�إن �أرادا االلتحاق بع�سكرهما ف�ل�ا بد لهما من املرور بالقرب
م ّني� ،أطلقت النار عليهما فالذا بالفرار نحو الطريق الرتابي املحاذي
للج ��ادة .قلت لنف�سي :كان عل � ّ�ي �أن �أرمي قنبلة يدو ّية ،فهذا �أف�ضل من
الر�صا�ص.
عندما �شاه ��دت هروب البعثيني ،ارتفع ��ت معنوياتي �أكرث وجت ّر�أت
على اقتحام عمق قواتهم .و�صلت �إىل ف�سحة �ساكنة هادئة؛ كان �صمت
مريب يل � ّ�ف املكان .فج�أ ًة وج ��دت نف�سي حما�ص� � ًرا بالعراقيني من كل
االجتاهات!
نظ ��رت حويل فر�أيت ج ّثة عراقي بالقرب م ّني .خطرت ببايل فكرة
فن ّفذته ��ا فو ًرا من دون �أي �إبطاءّ .
ذخ ��رت �سالحي و�ألقيت نف�سي على
الأر� ��ض وك�أنيّ ج ّثة هامدة .و�ضعت �أذين عل ��ى الإ�سفلت لأد ّقق ال�سمع
بالأ�ص ��وات .فو�ضى الكالم وال�صراخ العراق ��ي دليل على �ضياع وا�ضح
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لديه ��م .كانت �أ�صوات �أقدامهم مت ّر بالق ��رب م ّني لدرجة �أنيّ ت�ش ّهدت
علي ر�صا�صة الرحم ��ة! لكنّ �شي ًئا مل
وقل ��ت :ما هي �إال ٍ
ثوان ويطلق ��ون ّ
يحدث.
خفي .ال �ش ��يء وال �أحد بالقرب م ّني.
عيني ونظرت بطرف ّ
فتح ��ت ّ
رفع ��ت ر�أ�س ��ي باحتياط �شدي ��د .ال �أ�صوات وال ظ�ل�ال .نه�ضت ورجعت
للخلف.
كان �شبابن ��ا قد جت ّمعوا يف �أ ّول �صف املدرعات .التقيت بعدة �شباب
من عامل ��ي الإ�شارة واالت�ص ��االت ،عرفت �أنّ �أحد ق ��ادة ال�سرايا هنا.
انتبه ��ت �إىل مهمت ��ي الأ�سا�س ّية :حم ��ل اجلرحى� .أ�سرع ��ت �إىل جريح
على الأر�ض� .ساعدته للعودة �إىل الوراء .كان �شباب كتيبة الأن�صار قد
�أح�ضروا احل ّماالت و�أ�سرعوا للدعم ومل�ساعدة جرحى كتيبتنا.
جريحا �آخر؛ لكن يف و�سط الطريق انفجرت
رجعت جم ّددًا لأ�ساعد ً
دوي االنفجار� .شعرت
قرب ��ي قنبلة يدو ّية �أو قذيفة هاون  ،60فاج� ��أين ّ
ب� ��أمل �شدي ��د يف ر�أ�س ��ي و�أذين وكتفي الي�سرى .م�سح ��ت يدي على هذه
املوا�ض ��ع ،مل تتب ّل ��ل وال �أثر للدم ��اء .كاد ر�أ�سي ينفجر م ��ن �ش ّدة الأمل.
�أردت �أن �أ�ص ��رخ ولك ّن ��ي مل �أفع ��ل .كان ��ت �أ�ص ��وات االنفج ��ارات تد ّوي
يف �أذين .مل �أع ��د �أ�سم ��ع �أزيز الر�صا� ��ص ،و�صرتُ �أ�سم ��ع االنفجارات
القريب ��ة مني وك�أنها تبع ��د عدة كيلومرتات .نه�ض ��ت و�سرت قليلاً  .مل
�أك ��ن �أ�ستطيع ال�سيطرة على قدمي ،كنت �أم�شي و�أتعثرّ من دون تركيز.
وحت�س�ست ر�أ�سي بيدي لع ّل الدماء بد�أت بالنزيف .ال �أثر للجراح.
عدت ّ
م ��ا �سبب كل هذا الأمل؟ حتى تلك الليل ��ة مل �أكن قد �أُ�صبت بجراح .مل
علي �أن �أفعل؛ هل �أجل�س �أم �أ�سري.
�أعرف �س ّر ذلك الوجع ،وال ماذا ّ
قررت الرجوع للخلف؛ لك ّني ندمت فج�أ ًة وتو ّقفت .خطر على م�سمعي
ن�شيد «�أ ّماه �أ ّماه� ..إ ّنه زمن احلرب» .قلت لنف�سي يجب �أن �أتق ّدم و�أتابع
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امل�س�ي�ر .كان ��ت اجلادة َت ُّن ��ور نار؛ رماي ��ات قريبة ّ
متقطع ��ة .نظرت �إىل
ال�سماء فلم �أجد �أي جنمة .اختلط احلابل بالنابل فوق ر�أ�سي!
جريحا على الأر� ��ض .جل�ست قربه وقلت له:
م�شي ��ت قليلاً فوجدت ً
«يا �أخي� ،س�أحملك الآن و�أعيدك للخطوط اخللف ّية� .أين احل ّمالة؟».
كان ينظ ��ر �إ ّ
بتعجب .تذ ّكرت ال�صرخ ��ات التي ك ّنا نر ّددها �أثناء
يل ّ
املرا�سم ال�صباح ّية ف�صرت �أك ّررها و�أ�س�أل و�أجيب نف�سي:
 من الذي هرب؟ العدو. من الذي تعب؟ العدو. �أين العدو؟ �إ ّنه هنا.فج� ��أ ًة خط ��ر على ب ��ايل �أ ّنني قد �سمع ��ت هذه الكلم ��ات نف�سها من
�شجي ومرتفع
ه ��ذا اجلريح يف مع�سكر كرخه ح�ي�ن كان ينادي ب�صوت ّ
وال�شباب يجيبونه!
بد�أت �أ�شعر بالغثيان ،نه�ضت وم�شيت .كنت ال �أزال �أر ّدد ال�صرخات.
كان ينظر �إ ّ
متعج ًبا :كيف ميكنه �أن ي�ضحك؟
يل وي�ضحك! قلت يف نف�سي ّ
�أال ي�شعر بالأمل؟ ال ّ
�شك �أنّ الأمواج االنفجار ّية قد �أفقدته �صوابه! كنت
�أ�سم ��ع الطنني يف �إحدى �أذ ّ
ين و�صفري االنفجارات يف الأذن الثانية .مل
�أع ��د �أ�سمع �صو ًتا �آخر .قدم ��اي مل تعودا تتوازنان ،وكن ��ت �أ�سري و�أكاد
وا�ضحا
�أق ��ع مرة بعد مرة .ف�أ�ضبط نف�سي يف اللحظة الأخرية .مل يكن ً
م ��اذا ح ّل بي ،و�أي بالء �أ�صابني .كنت �أ�سري كالنائم و�أتكلم مع نف�سي:
ي ��ا �شباب ك ّلكم �ضيويف ّ
تف�ضلوا احللوى بالق�شطة على ح�سابي! موعدنا
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يف �ساحة «�أبو ذر» �أمام حمل احللويات.
�أيقظن ��ي رذاذ امل ��اء الب ��ارد على وجهي من غفلت ��ي ،فتحت جفوين
جل�ست يف مكاين.
املثقلة .انتبهت ج ّي ��دً ا� .سمعت �صوت حم ّرك قارب.
ُ
�صحت ب�صوت عال :من الذي تعب؟!..
فرفعت �صوتي �أكرث :من الذي تعب؟!..
مل �أ�سمع جوا ًبا
ُ
كان �سائق القارب ينظر �إ ّ
يل فقط وك�أنّ التعب مينعه من الإجابة!
عندما طلبت منه �أن يق ّلني وي�أخذين خلط التما�س �أدرك �أنّ و�ضعي
لي�س على ما يرام و�أنيّ ال �أعرف ما �أقول.
حت�سنت حايل قلي�ًل�ااً ر�أيت ح�س�ي�ن د�ستواره � ً
أي�ض ��ا على منت
ح�ي�ن ّ
اً
جمروحا .حت ّدث معي قليلاً
حماول �أن يه ّدئ من
القارب .كان �ص ��دره
ً
روعي.
و�صلت م ��ن منطقة اال�شتب ��اكات �إىل نه ��ر �أروند،
مل �أع ��رف كي ��ف ُ
وكيف عربت هذا الطريق الطويل .كنت �أفقد الوعي ثم �أ�ستفيق و�أنظر
وقعت على الأر�ض.
غبت عن الوعي وكم مرة ُ
جم ّددًا .مل �أعرف كم ُ
يف امل�ست�شف ��ى �س�ألوين ع ��ن معلوماتي ال�شخ�صي ��ة وكيف وماذا ح ّل
ب ��ي .مل �أكن �أتذ ّك ��ر ا�سمي! �أفرغوا حمتويات جيوب ��ي ود ّونوا معلوماتي
على �أوراقهم وذهبوا.
نقلوين من ذلك امل�ست�شفى امليداين �إىل م�ست�شفى يف الأهواز .كانت
ي ��دي الي�سرى ت�ؤملني كث ًريا؛ لكنها مل ُت�صب بج ��راح .حتى ذلك الوقت
تعجبي وال
مل �أك ��ن �أعلم ما الذي حدث يل بال�ضبط؛ وهذا ما كان يثري ّ
�أجد له تف�س ًريا.
ب�صديق ق ��دمي يف امل�ست�شفى� .س ّلم عل � ّ�ي ف�أجبته بعد مكث
التقي � ُ�ت
ٍ
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طويل .مل �أ�ستطع تذ ّكر ا�سمه �إال بعد فرتة.1
كانوا يعطوين حقنة دواء كل عدة �ساعات .الدوخة ال تزال م�ستمرة؛
وكذلك �صوت الطنني وال�صفري يف �أذين.
جاء وقت االنتقال جم ّددًا؛ هذه املرة �إىل طهران وبوا�سطة القطار.
ترجلنا يف حمطة قم .هناك انتبهت �أنهم قد و�ضعوا م�ش ًّدا على رقبتي
ّ
كي ال يتع ّر�ض ر�أ�س ��ي لالهتزاز ال�شديد يف القطار .انتقلت من قم �إىل
طه ��ران بالبا�ص ،وهناك �إىل م�ست�شفى «فريوزكوه» .قال يل املمر�ضون
كنت تريد االت�صال باملن ��زل �أعطنا رقم هاتفكم»:
املرافقون لن ��ا�« :إن َ
لكني مل �أجد من املنا�سب �أن �أتّ�صل يف �أو�ضاع كهذه.
وم�سحا �صوت ًّيا
يف م�ست�شفى فريوزكوه �أج ��روا يل فحو�صات و�صو ًرا
ً
للدم ��اغ .وكانت النتيج ��ة �أنّ كورتك�س الدماغ (الطبق ��ة اخلارجية من
املخّ ) قد �أُ�صيب بر�ضو�ض واهتزاز م� ٍؤذ.
حت�س ��ن و�ضع يدي الي�سرى ،ولك ّنه ��ا ال تزال ُت�صاب باخلدر �أحيا ًنا.
ّ
مل �أك ��ن �أ�ستطيع النوم ليلاً � اّإل بوا�سط ��ة امل�س ّكنات القوية� .أ�صبح الليل
والنه ��ار �س ّيان بالن�سبة يل� .أ�سهر ط ��وال الليل �أحيا ًنا� .أعادوا الفح�ص
وال�صور للدماغ بعد �أيام؛ وكانت النتيجة نف�سها.
يف �أوائ ��ل �شه ��ر �أ�سفن ��د (� 20شب ��اط) �أعط ��وين �إذن اخل ��روج من
امل�ست�شفى ،ونقلوين ب�سيارة الإ�سعاف؛ هذه املرة �إىل البيت.
عل ��ى مدخ ��ل البي ��ت ،ح�ي�ن ر�أتن ��ي �أم ��ي �أ�صابه ��ا الذه ��ول؛ لكنها
�ساعدتن ��ي على الدخ ��ول للمنزل .ثم قامت وه ��ي م�صدومة لرتتّب يل
مكان ا�سرتاحتي .كانت تتكلم معي وت�س�ألني �أحيا ًنا؛ لك ّني مل �أكن �أ�سمع
تح�سنت قال لي :كنت في ذلك اليوم
 -1حين عدت فر�أيته بعد عدة �أ�سابيع وكانت حالي قد ّ
مثل مالك العذاب! كانت عيناك حمراوين وتنظر �شذ ًرا �إلى الجميع ،تهد�أ ثم تثور فج�أة.
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�س ��وى �أ�صوات مبهم ��ة و�ضو�ضاء غري مفهومة ،وه ��ذا ما كان يزعجني
وي�ؤذيني.
أدركت م ��اذا ح ّل بي .يف ذلك
ح�ي�ن ر�أت �أم ��ي �أنّ كل ج�سمي �سليم � ْ
اليوم عاد �أبي باك ًرا من عمله� .أدرك اجلميع �أن ما يلزمني وي�ساعدين
عل ��ى ال�شفاء هو الهدوء وال�سكون .يف تلك الليلة وما تالها من الليايل،
بقي ��ت �أمي �ساهرة قرب �سريري .كنت �أرى �أمي احلنونة ت�ص ّلي وتدعو
قرب �سريري .وكذلك �أبي كان ي�ؤ ّمن يل كل ما �أطلبه بكل طيب خاطر.
يوما بعد يوم؛ لكنّ ال�صف�ي�ر ا�ستم ّر يف �أذين؛
تتح�سن ً
كانت ح ��ايل ّ
ي�شت ّد حي ًنا ّ
ويخف �أحيا ًنا؛ يف الليل �أكرث من النهار؛ �صوت ي�شبه ت�شوي�ش
التلفاز عند �إقفال البثّ ! �صفري م�ؤمل ومزعج ال ينتهي.
ب ��د�أتُ �أ�ستعيد ت ��وازين و�أعيد ترتيب �أو�ضاع ��ي و�أت�أقلم مع �إ�صابتي
ومع ه ��ذا الأمل والأذى الذي ح ّل بي� ،أخذت �أتذ ّكر رفاق اجلبهة و�أحنّ
�إليه ��م .ات�صل ��ت هاتف ًّي ��ا وا�ستع َل ْم ُت ع ��ن ال�شه ��داء واجلرحى يف تلك
العمليات.
كان �سهي ��ل مواليي �ضمن ال�شه ��داء .ذهبت �إىل بيت �أهله يف ذكرى
يوما على �شهادته .مل يكن قد ارتدى بدلة التعبئة �أكرث من
مرور �أربعني ً
�شهرين حني ا�ست�شهد .جاء يف �شهر دي ورحل يف �شهر بهمن (�شباط).
عرفت �أنّ ر�صا�ص ًة ق ��د �أ�صابت �صدره وقلبه فق�ضى نحبه فو ًرا .كذلك
ُ
ا�ست�شه ��د �إمام جماعة ف�صيلنا ال�سيد رحيمي و�أمري عبا�س � ً
أي�ضا .كان
عدد اجلرحى كب ًريا ،بع�ضهم �أتى لعيادتي وبع�ضهم ات�صل هاتف ًّيا.
كان ح�س ��ن قابل �أعال من اجلرحى ،وكانت حاله وخيمة .طلبوا منا
�أن ندعو اهلل ل�شفائه.
رحت يف ر�أ�سي
وج ُ
يف الع ��ام  ،1986التحق � ُ�ت باجلبهة مرة �أخ ��رىُ ،
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مرة �أخرى ،وح ّلت �ضيو ًفا على حياتي الآالم والأرق و�صفري الأذن.
يف ال�سن ��ة الأخرية للحرب ،يف الع ��ام 1367هـ� .ش ،)1988( .عدت
فالتحق ��ت باجلبه ��ة ورجع ��ت �إىل كتيبة حم ��زة .هناك التقي � ُ�ت بع�ض
الأ�صدقاء القدام ��ى� .شاركنا مع �شباب الكتيبة يف الت�ص ّدي للمنافقني
يف عمليات املر�صاد.
بعد انتهاء احلرب ،تابع ��ت درا�ستي وتخرجت من كلية احلقوق .لو
خال
كان �سهيل ح ًّيا لكان
مهند�سا مم ّيزً ا ،لطاملا كنت �أ�شعر ب�أنّ مكانه ٍ
ً
يف اجلامعة.
حني �أنهي ��ت درا�ستي ،افتتحت مكت ًبا لال�ست�شارات القانون ّية .بد�أت
�أعمل عل ��ى ملفات الن�صب واالحتيال والته ّرب م ��ن القانون واالعتداء
عل ��ى النا� ��س و ..و�أتذ ّك ��ر اجلبهة و�أهله ��ا بني احلني والآخ ��ر؛ يف �أيام
اجلبه ��ة مل يكن هناك �أثر لهذه الرذائ ��ل ،وكل �شيء هناك كان ير�شح
ف�ضيلة و�صفا ًء.
كان هن ��اك نريان ور�صا� ��ص ودماء وجراح وروائح ب ��ارود؛ لكن كل
ه ��ذا كان جميلاً  ،مل يكن هن ��اك �أي قبح وال حقد وال ح�سد يف القلوب.
�أهل اجلبه ��ة مل يكونوا يحتالون على الآخري ��ن ،وال ي�أخذون حقوقهم،
دوما ي�ؤثرون الآخرين على �أنف�سهم.
لي�س ذلك فح�سب ،بل كانوا ً
م ��اذا بقي الآن من كل تلك الف�ضائل؟ �أي ��ن الت�ضحية والفداء؟ �أين
الإيثار؟ لع ّلها موجودة ولكن ال نراها نحن.
ل ��و عاد بي الزمان �إىل ع�شري ��ن �سنة لكنت كما �أنا وف ًّيا للعهد الذي
قطعت ��ه .كلما �سمع ��ت �صوت �صفري -عندم ��ا يلعب ابن ��ي� -أعود لأيام
املا�ضي؛ بف�ضل اهلل الرحيم ،ال �أ�شعر ب�أي ذ ّرة ندم �أو تر ّدد حول الدرب
الذي اخرتته و�سرت فيه.
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وثائق الفصل احلادي عرش
الرقم
2

الوثائق املكتوبة

1

مهدي ملكي
ال�شهيد �سهيل مواليي

ال�صور

اال�سم وال�شهرة

الوثائق غري املكتوبة

2

11

8

6

 95دقيقة حوار
 95دقيقة حوار مع العائلة

م ��ن جمموع م�ستندات الف�صل� ،أُدرجت يف هذا الق�سم � 4أوراق من
الوثائق املكتوبة و� 5صور
 -1مهدي ملكي

 1-1املعلومات ال�شخ�صية

 �إجازة يف احلقوق ،مت� ّأهل وله ولد ،يعمل يف مكتب للمحاماة. تاريخ وحم ّل الوالدة :طهران .1969 م� � ّدة احل�ض ��ور يف اجلبهة ون ��وع امل�شاركة (ال�صف ��ة) :اثنا ع�شر�شه ًرا متط ّو ًعا يف �صفوف التعبئة.
 العمل ّي ��ات الت ��ي �شارك فيه ��ا والرت ��ب الع�سكر ّية :ب ��وكان1984 ،(ق ّنا� ��ص) ،عمل ّي ��ات والفجر ( 8م�سع ��ف) ،مه ّمة دفاع ّي ��ة يف مهران،
( 1986ق ّنا�ص) ،عمل ّيات مر�صاد (ق ّنا�ص).
 ع ��دد الإ�صاب ��ات :التع ّر� ��ض لع�ص ��ف انفجار يف الر�أ� ��س والرقبة(� ،)1985إ�صابة يف الر�أ�س (.)1986
 -درجة الإ�صابة.15% :
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 2-1مذكرات مكتوبة
 1-2-1دفرت
حم ّمد جواد ن�صريي بور,
الوثيقة رقم 118

 3-1الكالم الأخري
الوثيقة رقم 119

ال�صورة رقم 86

ال�صورة رقم  87ـ من الي�سار :مهدي ملكي ،ح�سن �أعاليي نيا
 -2الهشيد هسيل مواليي تفريش

 1-2بطاقة الهو ّية

ال�صورة رقم 88

الوثيقة رقم 120
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 2-2الو�ص ّية :الوثيقة رقم 121

 3-2مقابلة مع والد ال�شهيد

ُول ��د ُ�سهي ��ل يف �شهري ��ور م ��ن الع ��ام  .)1969( 1348وم�ضا ًف ��ا �إىل
درو�سه املدر�س ّية كانت والدت ��ه تع ّلمه �سو ًرا من القر�آن الكرمي .فحفظ
بع� ��ض �سور اجلزء الثالث�ي�ن .يف املرحلة االبتدائ ّي ��ةُ ،ق ّفز من ال�ص ّفني
الرابع واخلام�س ل�ش ّدة تف ّوقه.
جناح ��ا باه� � ًرا .وحي ��ث كان يح � ّ�ب
املتو�سط ��ة جن ��ح ً
ويف املرحل ��ة ّ
الريا�ض ّيات كث ًريا ،التحق يف املرحلة الثانو ّية بفرع الريا�ض ّيات والفيزياء.
ذات يوم ك ّنا يف «تفر�ش» �إىل جانب ب�ستان .وكان الب�ستاين يقطف ثمار
اجلوز ع ��ن طريق �ضربها بع�صا طويلة لت�سقط .وملّا كانت بع�ض ح ّبات
اجل ��وز ت�سقط يف غدير ماء مي ّر من حتت الأ�شج ��ار ،راح �أوالد العائلة
يجمعونها ،ولو مل يفعلوا ذلك ،لذهبت مع املياه هد ًرا.
ألت �سهيل :لمِ َ ال ت�أكل من هذا اجلوز؟
�س� ُ
قال :بابا! �ألي�س من الأف�ضل �أن نعطي الب�ستاين ثمن هذه اجلوزات؟
يجد نف ًعا .حني �أخذ
�أو�ضح � ُ�ت له امل�س�ألة بب�ضع كلم ��ات � ،اّإل �أنّ ذلك مل ِ
م ّني ثمن ح ّبات اجلوز و�أعطاها للب�ستا ّ
ين ،عاد ببع�ضها و�أكلناها م ًعا.
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�ش ��رع �سهيل بالعام الدرا�س � ّ�ي  .1986 - 1985وكان حينها يف ال�سنة
الثانو ّي ��ة الثالث ��ة .در� ��س الأ�شه ��ر الثالث ��ة الأوىل ،وتق� � ّدم بامتحانات
الف�ص ��ل الأ ّول ونال فيها درجة ج ّيد؛ لكنّ �أم ًرا �آخر كان ي�شغل تفكريه.
قال يل ذات يوم:
ــ �أبي� ،أريد االلتحاق باجلبهة.
ــ عندما تنهي ال�سنة الرابعة ،تذهب.
ــ ال �أريد �أن �أذهب قبل هذا الوقت.
ــ � ًإذا� ،أن ِه امتحانات ال�سنة الثالثة ،ومن ّثم اذهب.
ــ ال ،قبل هذا.
مل �أع ��د �أطيق �ص ًربا و�س�ألت ��ه« :لمِ َ بهذه ال�سرع ��ة؟ اذهب يف عطلة
وع � ْ�د عند ال�شروع يف امتحان ��ات �آخر العام
يوماُ ،
الأعي ��اد .اذه ��ب ً 45
الدرا�سي.
ــ ال ،يجب �أن �أذهب الآن.
يومه ��ا ،مهما فعلت لثنيه عن قراره مل يج � ِ�د نف ًعا .قال :هناك بعثة
طلاّ ب ّية ،و�أريد االلتحاق بها.
يجد كالم والدته نف ًع ��ا .كان قلبه يف مكان �آخر� .أخ ًريا،
كذل ��ك ،مل ِ
و ّقعنا على ورقة موافقة الأهل ،فذهب �إىل قاعدة مالك الأ�شرت والتحق
من هناك باجلبهة.
كان خ ��ال �سهيل يت�س ّنم م�س�ؤول ّية يف الفرق ��ة  .27لهذا ال�سبب ،كان
مرتاحا بع�ض ال�شيء .وبتو�صية منه ،التحق �سهيل بكتيبة حمزة.
ب ��ايل
ً
مل يك ��د مي�ض ��ي �شهر على ذهاب ��ه حتّى عاد يف م�أذون ّي ��ة .وحني عودته
متعج ًبا:
حمل معه بع�ض الكتب الدرا�س ّية والدفاتر� ،س�ألته ّ
 -ولدي� ،أنت ذاهب �إىل اجلبهة �أم �إىل املدر�سة؟ �أجابني ب�سرور:
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 يوج ��د الكث�ي�ر من التالم ��ذة يف ف�صيلنا؛ وهم يف ال�سن ��ة الثانو ّيةالأوىل �أو الثانية �أو ملتحقون باملعاهد الفن ّية .و�أنا �أقوم بتدري�سهم هناك.
مل ت ��دم م�أذون ّيت ��ه لأكرث من �أ�سبوع .جا َء �صباح ي ��وم اجلمعة وو ّدعنا
ع�صر ي ��وم اخلمي�س بغية العودة .ق ّبلت وجه ��ه .كانت عالمات الرجولة
بادية عل ��ى وجهه ويف �سلوكه .وكنت بدوري فخ ��و ًرا به؛ لك ّنني كنت قل ًقا
عليه .ذهب �سهيل ،و�أرقنا خلفه املاء .كان ذلك �آخر لقاء لنا به.
اخلا�صة
�إىل ذل ��ك الي ��وم ،كن ��ت حني �أ�سم ��ع املو�سيق ��ى الع�سكر ّي ��ة
ّ
بالعمل ّي ��ات� ،أ�شعر بال�سعادة .لك ��ن ،ال �أعلم لمِ َ انقب�ض قلبي حني �سمعت
املو�سيق ��ى
اخلا�صة بعمل ّيات «والفجر  .»8كنت قل ًقا؛ يف غاية القلق .قلت
ّ
لزوجتي:
 علين ��ا �أن نرتّب غرفة �سهيل .يلزمها طالء .علينا �أن نقوم ب�شيءيف ��رح �سهي ��ل ح�ي�ن عودت ��ه �إىل البيت .ذات ي ��وم ،ا�شرتي ��ت من حم ّل
ال�سمانة يف ح ّينا بع�ض قناين احلليب الزجاج ّية.
وقب ��ل �أن �أ�ص ��ل �إىل البي ��ت� ،سقطت القن ��اين الزجاج ّي ��ة من يدي
وانك�سرت .اعرتاين �شعور غريب بالقلق .قلت لزوجتي:
ــ �سن�سمع اليوم خ ًربا �س ّي ًئا.
ذهبت �إىل مركز عملي .حني ر�أى زمالئي حالتي ،قالوا يلُ :عد �إىل
ُ
البي ��ت .عدت .كنت �أنتظ ��ر و�صول خرب ما ،و�إذا بجر� ��س الباب ُيقرع.
كان جارنا .عندما �سمعته يذكر ا�سم �سهيل قلت:
ــ �أ�ستطيع حت ّمل �سماع ما عندك من �أخبار.
قال اجلار:
ــ لقد �أُ�صيب �سهيل.
قلت:
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ــ مل ُي�صب ،ا�ستُ�شهد.
اغت�سل � ُ�ت يف البي ��ت وذهبت �إىل مع ��راج ال�شه ��داء لأرى ابني .كان
ين ��ام به ��دوء .كان وجهه �سلي ًما� ،أ ّما �صدره ف ��كان مم ّز ًقا�ُ .س ّلمت �إلينا
مالب�سه و�أغرا�ضه ال�شخ�ص ّية .مل ي�صرف مبلغ املال الذي �أعطيته �إ ّياه
يف امل�أذون ّية الأخرية.
ذات ي ��وم� ،صادف �أن ر�أي ��ت مع ّلم �سهيل يف الثانو ّي ��ة .وكان ي�ستلم
م�س�ؤول ّية يف عمل ّيات (والفجر  )8يف عداد كتيبة حمزة � ،اّإل �أ ّنه مل يكن
يعلم ب�شهادة �سهيل .وحني علم بذلك ت�أ ّثر كث ًريا وقال:
 لق ��د تع� � ّرف �سهي ��ل ب�سرعة عل ��ى الأ�سلح ��ة .ج ��اءين ذات يوم،�أ�ش ��ار �إىل بندق ّيته وقال�« :إ ّنها مريح ��ة يف احلمل» .كان م�سرو ًرا لكونه
�سي�شارك يف العمل ّيات ليلة الهجوم .لقد كان يف املدر�سة تلميذا ممتا ًزا،
�شجاعا وذا روح ّية عالية.
ويف اجلبهة كان جند ًّيا
ً
وعلى الرغم من �صغر �س ّنه � ،اّإل �أنّ اجلبهة قد �صنعت منه رجلاً .
 4-2عنوان القرب
ّ
طهران ،به�شت زهراء ،القطعة ،53
ال�صف  ،79الرقم 3
ال�صورة رقم 89

ال�صورة رقم 90

الراوي« :ح�سني فيا�ض».
الت�شكيل :معاون م�س�ؤول الف�صيل.
تاريخ ومكان �أول مقابلة 1382:هـ� .ش ( 2003م) طهران.
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�أب�ص ��رت الن ��ور يف منطق ��ة «�سر�آ�سي ��اب دوالب» يف طه ��ران .كنت
االب ��ن الأخري لأهلي .كان �أبي بائ ��ع �أقم�شة .كنت يف الثامنة ع�شرة من
عم ��ري حني التحقت للم ��رة الأوىل باجلبهة يف �شت ��اء العام (1983م)
عن طريق مقر تعبئة «مالك الأ�شرت» ،وبقيت على خطوط التما�س حتى
خريف  1984حيث �أ�صبت بجراح يف وجهي ويدي اليمنى خالل عمليات
«والفج ��ر  »4يف مرتف ��ع «كاين مان ��كا»؛ اكت�سب � ُ�ت الكث�ي�ر من اخلربات
والتجارب يف تلك املدة.
�أ�صبحت اجلبهة بالن�سبة يل بيتًا ثان ًيا .كنت �أرغب بامل�شاركة يف كل
العمليات .مل تكن �صعوبات اجلبهة وم�شاكلها تعني يل �أي �شيء!
انت�سبت �إىل حر�س الثورة الإ�سالمية ب�شكل
يف خريف العام 1984م،
ُ
ر�سمي ،و�شاركت يف عمليات «بدر»؛ لكن بعد انتهاء العمليات ،اعرت�ض
نق�صا يف
م�س�ؤول ��و احلر�س على وج ��ودي يف اجلبهة ،وقال ��وا �إن هناك ً
قوات احلر�س يف «طهران»؛ ولكن يف ربيع  1985وبعد �إ�صراري ال�شديد
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قبل ��وا �أن ير�سل ��وين �إىل الأه ��واز لتك ��ون خدمتي على ح ��دود حمافظة
غبت
ير�ضني فرجع � ُ�ت �إىل «طهران» .حني ُ
«خوز�ست ��ان»؛ ولكن هذا مل ِ
لف�ت�رة عن العم ��ل ومل �أح�ضر �إىل مركز احلر� ��س ،ر�ضخوا لطلبي وقد
جنحت هذه احليلة ،فوافق م�س�ؤويل املبا�شر على انتقايل �إىل الوحدات
الع�سكرية املقاتلة.
يف �صيف الع ��ام 1985م ،كنت قد �أ�صبحت �ضمن عديد الفرقة «27
فرحا م�سرو ًرا ب�أين رجعت
حممد ر�سول اهلل Pوكتيبة «حمزة»؛ غدوت ً
م� � ّرة �أخرى �إىل الوحدات الهجومية القتالية خلطوط التما�س .يف ذلك
ال�صيف ،ذهبت مع الكتيبة �إىل اخلط الدفاعي يف «مهران» ،ا�ستقررنا
هناك مل ��دة �شهر .بعد رجوعنا ،ويف �شهر «مهر»  1364هـ� .ش (ت�شرين
الأول 1985م) ،كان ��ت ق ��د ح�صل ��ت جمموع ��ة مناق�ل�ات وحتوالت يف
قي ��ادة الكتيبة ،ف�أ�صبح «حممود �أمين ��ي» م�س�ؤول الكتيبة ،ومت نقلي �إىل
أ�صبحت معاون م�س� ��ؤول الف�صيل؛ هذه امل�س�ؤولية
الف�صي ��ل الأول حيث �
ُ
كنت �أقبلها و�أحت ّملها لأول م ّرة.
التي ُ
رام ورام ��ي �آر .بي .جي ،وكذلك م�س�ؤول
عملت
قب ��ل ذلكُ ،
َ
م�ساعد ٍ
طاق ��م الرمي .كان م�س�ؤول الف�صي ��ل تعبو ًّيا قد ًميا ،وعلى معرفة جيدة
ب ��كل عنا�صره؛ الذين كان ��وا يعرفونه وباحلد الأدنى ق ��د �سمعوا �صوته
يق ��ر�أ القر�آن ودع ��اء ال�صباح خالل املرا�س ��م ال�صباحية؛ �إنه «حم�سن
كل�ستاين».
يف �أحد الأيام �أر�سل يل «حم�سن» �أحد املقاتلني لكي �أح ّدد له موقعه
ومهام ��ه .كان ا�سمه «علي قابل» وقد �ش ��ارك �ساب ًقا يف عمليات «بدر».
بع ��د حواري مع ��ه ،عرفت ب�أن ��ه كان م�ساعد رامي �آر .ب ��ي .جي فقط،
ولدي ��ه خ�ب�رة ب�سيطة يف جمال التخريب وبع ��د �أن حتدثت مع «حم�سن
كل�ستاين» ،قلت له �أن يتوىل مهمة م�ساعد رامي ر�شا�ش.
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بعد �أيام جرت م�سابقة رماية بني عنا�صر الف�صيل؛ وح ّل «علي قابل»
الأ ّول يف الرم ��ي بالكال�شنكوف ،ف�أهداه م�س�ؤول الف�صيل علبة ب�سكويت
وا�ضحا ب�أنه قد �شارك يف دورات تدريبية
ورمانة واحدة كجائزة له .كان ً
وا�ستف ��اد منها ب�شكل مميز .ال �أظن ب�أنه تن ��اول �شي ًئا من تلك اجلائزة
يومها؛ ف�شباب الف�صيل حتل ّقوا حوله وق�ضوا على جائزته فو ًرا!
عندم ��ا ذهبنا من ثكنة «دوكوهه» �إىل �ساحل بحرية «دز» للم�شاركة
يف تدري ��ب عل ��ى العملي ��ات الربمائي ��ة ،انق�سم ��ت كتيبة «حم ��زة» �إىل
�سريت�ي�ن ،كن ��ا يف ف�صل اخلري ��ف� .أو�صين ��ا ال�شباب الأ�صغ ��ر �س ًنا �أن
يتناول ��وا «اللف ��ت» ،ك ��ي ال مير�ض ��وا وقلنا له ��م� :إن مل ت�أكل ��وا «اللفت»
و�أ�صابكم �أي مر�ض فال تفكروا �أبدً ا بامل�شاركة يف العمليات!
كان ��وا ي�ستمعون �إىل كالمنا ما بني امل ��زح واجلد ،لكنّ مائدة اللفت
دوم ��ا يف خيمة ف�صيلنا .بع�ضهم كان يبلع اللفت من دون
كانت عامر ًة ً
�أن ُ
يق�ضمه ،والبع�ض الآخر كان يغلق �أنفه بيده كي ال ي�شم رائحته.
�شمل ��ت تل ��ك ال ��دورة مه ��ارات ال�سباحة وقي ��ادة الق ��وارب وبع�ض
�أ�سا�سي ��ات الغو�ص وا�ستخدام �سرتة النج ��اة و ..كان ال�شباب يتعلمون
كل ه ��ذا ويقومون ب�صيد ال�سمك يف �أوقات الف ��راغ .كانت بحرية «دز»
أنواع ��ا عديدة من الأ�سماك ،فجذبت ال�شباب وا�صطادتهم قبل
حتوي � ً
�أن ي�صطادوا �أ�سماكها! بع�ضهم مل يذهب يف م�أذونية �إىل مدينته وبيته
وبقي ليمار�س هواية ال�صيد.
يف تلك الأي ��امّ ،مت ت�صوير فيلم عن ال�شب ��اب .وقد �صدرت الأوامر
حينها ب�أن تظهر عالمات النظ ��م واالن�ضباط يف الفيلم ب�شكل وا�ضح.
�صفي
�إ�ضافة �إىل كل جهود ال�شباب ُ
وقفت �أنا والأخ «حم�سن» من جهتَي ّ
الطابور للإ�شراف عل ��ى احلركة وحل�سن احلظ فقد مت �إجناز ت�صوير
الفيلم ب�شكل جيد.
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رجعنا �إىل الثكنة يف �أواخر �شهر «�آبان» [ 18ت�شرين الثاين] ،و�أخذ كل
�شب ��اب الكتيبة عطلة ملدة ع�شرة �أيام لتجديد ن�شاطهم بلقاء �أهاليهم.
كن ��ت �أعلم جيدً ا ب�أنني عندما �أ�صل �إىل «طهران» �سوف ت�ستقبلني �أمي
بف ��رح وتع ّد يل امل�أك ��والت ال�شهية ،و�س�أجال�س وال ��دي كل م�ساء عندما
يعود م ��ن املحل .وعندما �أري ��د الرجوع للجبهة جم ��ددًا و�أقوم ب�إعداد
حقيبت ��ي ،كيف �ست�أتي �أمي وتقول« :يا بنيَ ،مل هذه العجلة ،لقد رجعت
للت� � ّو ...ابقَ قلي�ًل�اً »؛ كانت الكلم ��ات والت�صرفات ق ��د �أ�ضحت معروفة
بالن�سبة يل وميكن تو ّقعها ب�سهولة.
ركبت �أنا و«حم�س ��ن كل�ستاين»
ذهبن ��ا ورجعن ��ا .يف طريق الع ��ودةُ ،
و«عل ��ي قابل �أعال» يف القطار يف مق�صورة واحدة .كان علي قد �أح�ضر
طي ر�أ�سها
مالعق معدنية لكل ال�شباب كي يتمكنوا خالل العمليات من ّ
وو�ضعها يف جيوبهم.
بعد امل�أذونية ،اكتمل ت�شكيل الكتيبة بان�ضمام قوات «قوافل كربالء»
�إليها .التحق منهم بالف�صيل الأول «علي �آقا رحيمي» ،ورجل �آخر ا�سمه
«احل��اج نا�صري» ،وكانت مهمتهما حمل ونقل اجلرحى يف املجموعة
الثانية .مل يكن �شهر «�آذر» [كانون الأول] قد انتهى عندما �صدرت الأوامر
جمددًا باالنتقال من ثكنة «دوكوهه»� ،إىل مع�سكر «كرخه» هذه املرة.
يف «كرخ ��ه» كان الطق�س باردًا وممط ًرا .على الرغم من �أننا و�ضعنا
ع ��دة طبق ��ات م ��ن النايلون عل ��ى �سق ��ف اخليم ��ة � ،اّإل �أن ال�صقيع كان
يخرتقه ��ا ب�سهول ��ة .يف الأيام املمط ��رة ،كنا نق�ضي �أغل ��ب الوقت داخل
اخليم ��ة ونعاين ليلاً من �شدة ال�ب�رد .عندما كنا جنتمع وجنل�س جمي ًعا
كان الأخ ��وان «حم�س ��ن كل�ست ��اين» و«حم�س ��ن ك ��ودرزي» يحدثاننا عن
رويت لل�شباب ق�صة �إ�صابتي
ذكرياتهما على اجلبهات .يف �إحدى املرات ُ
يف عمليات «والفجر :»4
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«يف عملي ��ات والفجر ،»4كنت يف عداد ق ��وات «كتيبة ُكميل» .1بد�أت
العمليات يف منت�صف �شهر «�آبان» ( 6ت�شرين الثاين) وا�ستطاع مقاتلو
الكتيب ��ة حترير قم ��ة جبل «/1904كاين مان ��كا» واال�ستيالء على مواقع
العدو .يف اليوم التايل بد�أ الهجوم امل�ضاد للقوات العراقية؛ كنا مقابل
ق ��وات احلر�س اجلمهوري العراقي وج ًها لوج ��ه .كنت مع قائد الكتيبة
ال�شج ��اع «�إبراهيم مع�صوم ��ي» .2بد�أ العط�ش ي�شتع ��ل ويزداد؛ مل يكن
لدين ��ا م ��اء وال طعام وكان ��ت الذخرية قليل ��ة وتكاد تنف ��د� .أفرغنا كل
املطرات التي حملها ال�شهداء .حني مل يعد هناك �أي �أمل ب�إيجاد املاء،
جتاهل ��ت املو�ضوع و�شغل ��ت نف�سي مبواجهة العراقي�ي�ن .يف هذه الأثناء
انفجرت قذيفة هاون �أمام وجهي مبا�شرة و�أدت �إىل ارجتاج دماغي!
عيني ،لكني �أغم�ضتهما
انت�ش ��ر الغبار والدخان يف كل الأرجاء �أمام ّ
ب�شدة؛ كان عملاً من غري انتباه وال فائدة منه .بعد حلظات ،وحني برد
جرح ��ي� ،شعرت ب�أن �شرايني وجهي ق ��د خرجت من مكانها و�أنّ وجهي
قد تال�شى وت�ش ّوه ب�شكل كامل ،كذلك �شعرت ب�أمل يف ع�ضالت �ساعدي
الأمي ��ن .ولكن �أقل من وجهي حني جتر�أت وفتحت عيني ،كانت �أكيا�س
تراب الد�شمة قد انهارت وا�سو ّدت من نار القذيفة.
كان �إىل جانب ��ي مقاتل ّ
بنظارات ،ورغ ��م �أ ّنه مل ي�صب � ،اّإل �أن �شكله
كان يوحي بالرعب ال�شديد .كانت دماء وجهي قد تناثرت على نظارته،
وال �شك �أنه كان يرى كل �شيء باللون الأحمر.
�شفتي
م�سح ��ت وجهي بالرتاب لأفه ��م ماذا حدث بدق ��ة .كان جلد ّ
وجبهتي قد متزق؛ كذلك �أنفي ،وكانت الدماء تنزف من �أ�سناين وك�أنني
�ُ -1ضمن هذه ال�سل�سلة �سادة القافلة ،كتاب «تحيا كتيبة ُكميل» الذي يروي بطوالت �شباب
هذه الكتيبة.
 -2بعد �إ�صابتي بجراح؛ �شرب هو ك�أ�س ال�شهادة.
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حي .وقع نظري عل ذلك ال�شاب ذي
قد ق�ضم ��ت ب�أ�سناين حلم حيوان ّ
النظارات .كان قد جت ّم ��د وت�س ّمر يف مكانه من �ضغط انفجار القذيفة
�أو من ر�ؤية وجه ��ي .و�أخ ًريا �أدرك �أنه يجب �أن ي�سعى لإح�ضار م�سعف.
ذه ��ب وعاد معه بعد قليل .و�ضع امل�سعف �أنبوب قلم حرب فارغ يف فمي،
ثم �ض ّمد كل وجهي بالقطن والقما�ش املعقم.
بع ��د �إ�صابتي ب�ساعة� ،سقطت القمة « »1904جمددًا وا�ستوىل عليها
العدو.» ...
يف الف�صيل الأ ّول رجالن عجوزان� ،أحدهما �إمام جماعة الف�صيل.
كان ال�شب ��اب غال ًبا م ��ا ي�ؤدون �صالته ��م جماعة يف ح�سيني ��ة الكتيبة؛
لكن خالل العوا�صف والأمط ��ار كانوا ي�صطفون داخل اخليمة ل�صالة
اجلماع ��ة .قبل ح�ضور ال�سيد «رحيمي» ،كان «�أ�صغر �أهري» -فيل�سوف
الف�صيل -ي�ؤم ال�شباب يف ال�صالة.
عندما جاء ال�سيد «رحيمي» رجع «�أ�صغر» للتنظري والفل�سفة.
كان ال�سي ��د «رحيمي» موظ ًفا قد ًميا يف «جه ��اد البناء» ولديه �سجل
حاف ��ل باخلدم ��ة هن ��ا منذ الع ��ام  1358ه� �ـ�� � .ش [1979م] .كان يتكلم
«الآذرية» ويتمتع بقامة �ضخمة وبنية قوية .مهمة حمل اجلرحى ونقلهم
إبداعا ع�سكر ًّيا كب ًريا؛ ولكنها حتتاج �إىل �صرب
مل تكن تتطلب مهارات و� ً
جدا ،وهذا ما يتحلى ب ��ه ال�سيد «رحيم ��ي» .كان �أ ًبا لثالثة ع�شر
كب�ي�ر ًّ
اب ًن ��ا وبع ��د �أن بلغ من العمر عت ًّيا ،ب ��دل �أن ي�سرتيح يف املنزل ،جاء �إىل
اجلبه ��ة متح ّملاً امل�شاق وال�صعوبات بكل رحاب ��ة �صدر وروحية عالية،
وكان يقوم ب�أعمال اخلياطة ملالب�س ال�شباب � ً
أي�ضا.
ولأين كن ��ت معاون الف�صيل ،كان ل ��دي مهمات وم�س�ؤوليات خا�صة.
كان «حم�سن كل�ستاين» ،يخربين �أحيا ًنا �أنه �ستجري هذه الليلة مناورة
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�أو م�س�ي�ر ليل ��ي -للف�صي ��ل �أو ال�سرية �أو الكتيبة -وكان عل � ّ�ي �أحيا ًنا �أن
�أذه ��ب مع �شاب �أو اثنني لنقوم بن�ص ��ب كمني لل�شباب �أثناء م�سريهم،
دوما
و�أن منطره ��م بالر�صا� ��ص والقنابل؛ وكنا نو�ص ��ي بع�ضنا البع�ض ً
باحلذر واالحتياط كي ال ي�صاب ال�شباب ب�أي مكروه.
يف �أحد الأيام قال لنا «�أمري عبا�س رحيمي» الذي كان م�شهو ًرا بلقب
«الأخ املهند�س»:
 �شاه ��دت يف املنام ب�أنني يف «خرم�شه ��ر» .كنت يف مدخل املدينة�أق ��ف حمد ًقا بال�سم ��اء ،و�إذا مباء زالل ينبع من ينب ��وع نور عند قدمي
وي�صل رذاذ املاء �إىل ر�أ�سي ووجهي.
حزما وج � ًّ�دا ،كذلك قام واحد �أو
يف�سرون له منامه ً
�صار ال�شب ��اب ّ
اثنان من ال�شباب بتقبيله وطلب ال�شفاعة منه؛ قاال له� :إن �شهادتك قد
مت �إم�ضا�ؤها بهذا املنام.
جدا ،وكنت �أغبطه كيف �أنه
�شخ�صا حمبو ًبا ًّ
كان م�س� ��ؤول الف�صيل ً
ومتطوعا .كان يرتدي
بعد كل هذه امل�ش ��اركات واملعارك ال يزال تعبو ًّيا
ً
مالب�س ب�سيطة ويقلل الطعام� ،أقام يف الف�صيل در�س قر�آن ،جمع حوله
ال�شباب الراغبني تعلم القر�آن ،فكان ��وا يرتّلون الآيات ب�أ�صوات و�أنغام
متعددة .كان هذا املعلم متمك ًنا من قراءة الأ�ساليب والأحلان املختلفة
مبهارة عالية.
كن ��ت �أعل ��م �أن ��ه كان �أحيا ًن ��ا قليل ��ة يقوم بق ��راءة جمال� ��س العزاء
واللطمي ��ات ،ولكن ��ه مل يتخذها عملاً
يتك�سب ب ��ه ،كان يك ّرر بني املزح
ّ
واجل ّد ب�أن �أجره كان دائ ًما طب ًقا من احللويات.
يف �أح ��د الأيام وج ��دت ظر ًفا يف �صن ��دوق التجهي ��زات .كان مكان
نومي بالقرب من ال�صندوق و�أمام مدخل اخليمة .وكان «حم�سن» ينام
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يف مقابل ��ي يف اجله ��ة الأخرى .تعجبت � اًأول من وج ��ود هذا الظرف يف
ال�صن ��دوق؛ لكن عندما فتحت ��ه فهمت الق�ضي ��ة .كان �شخ�ص جمهول
ق ��د و�ضع مبل ًغا من امل ��ال يف الظرف وكتب فيه �أن م ��ن يجده فلي�س ّلمه
�إىل «حم�س ��ن كل�ستاين» �أو يل� ،أنا وبال�صدفة فقد وجدته .كتب داخله:
فلي�ص ��رف هذا املال على �شباب الف�صيل� .أخربت «حم�سن» باملو�ضوع،
دق ��ق بالنظ ��ر وق ��ال :وك�أن من كتب ��ه �أع�سر وق ��د كتبه بي ��ده اليمنى �أو
بالعك�س».
ت�ص ��رف مبهارة كي ال يعرفه �أحد .مل يكن مبل ًغا ً
ب�سيطا؛ خم�سمائة
�أو �سبعمائ ��ة تومان .وق ��د مت �صرفه يف مدة �أ�سب ��وع �أو ع�شرة �أيام على
�شراء �أغرا�ض وحلويات وفاكهة لل�شباب.
قب ��ل �أن يعمل �أبي يف بيع الأقم�شة ،كان بائع حلويات وطاملا �ساعدته
يف مطلع �شبابي ،كنت �أعرف �أ�شياء عن احللويات وكيفية �إعدادها.
وكان رفاق ��ي يف احلي يغبطوين على ه ��ذا العمل قائلني :هني ًئا لك؛
ت�ستطي ��ع �أكل احللوي ��ات متى ت�شاء! ولهذا ال�سب ��ب كنت �أذهب مع الأخ
«حم�س ��ن» مل�ساعدته يف �شرائها من حمل احللوي ��ات القريب من ج�سر
«دزفول» القدمي.
عندم ��ا كان �شب ��اب الف�صائل الأخ ��رى ي�أتون لزيارتن ��ا يف خيمتنا،
كان ��وا يلت ّذون ب�سماع �صوت «حم�س ��ن» اجلميل وكذلك بطعم احللويات
اللذيذ.
تك ��ررت حادثة امل ��ال املجهول والظرف مرة �أخ ��رى ،هذه املرة كان
املبلغ ن�صف املبلغ ال�سابق.
عندما كنا نقوم مب�سري ،كنت �أرك�ض يف �آخر الطابور و�أقوم بت�شجيع
املت�أخرين و�إحلاقهم بامل�سري ،قائلاً لهم:
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 ات�صل بال�صف ...ارك�ض يا �أخي ...لقد ت�أخرت ..ه ّيا..ذات م ��رة ،وخالل مترين ع�سكري �ش � ٍ ّ
�اق ،الحظت �أن �أحد ال�شباب
يعرج يف م�شيته .مل يكن يظهر �أملًا �أو �شكوى؛ لكني ر�أيت كيف �أن قدمه
ملتهبة ومتقرحة اجللد� .أخربت الأخ «كل�ستاين» ،الذي �سمح له بانتعال
حذاء ريا�ضي كتاين يف التماري ��ن ال�صباحية حتى يتح�سن و�ضع قروح
قدمه.
يف �إح ��دى املن ��اورات ،الليلي ��ة� ،أ�صي ��ب اثنان من ال�شب ��اب بجراح،
علمن ��ا يف �صب ��اح الي ��وم الت ��ايل ب� ��أن �أحدهم ��ا ،وق ��د كان تعبو ًّيا ،قد
ا�ست�شهد .تركت �شهادته -ب�سبب �شظية قنبلة يدوية -ت�أث ًريا �سلب ًّيا على
معنويات اجلميع� .أقمنا لراحة نف�سه جمل�س ختم وذكرى ثالث و�أ�سبوع
يف ح�سيني ��ة الكتيبة ،بعد هذا احل ��ادث� ،صدر قرار مبنع حمل املعدات
الع�سكري ��ة خالل التدريبُ ،
وطل ��ب من كل من ميلك ذخرية �أن ي�سلمها
�إىل ق�سم الت�سليح يف الكتيبة.
ف�ض�ًل�ااً ع ��ن ت�شجيعي لأتابع درا�ست ��ي ،كان �شباب الف�صي ��ل �أحيا ًنا
ي�ضغط ��ون على الأكرب �س ًّنا ،مثلي ومثل الأخ «كل�ستاين» و«�أ�صغر �أهري»
و«ك ��ودزي» ك ��ي نروي له ��م ذكرياتن ��ا ومغامراتنا .كانوا بغاي ��ة ال�شوق
ل�سماع تفا�صيل �أحداث عمليات «والفجر-التمهيدية» و «والفجر واحد»
حيث كنت حينها �أخ ��دم يف كتيبة «ذو الفقار» احلديثة الت�أ�سي�س والتي
مت ت�شكيلها ملواجهة الآليات املدرعة وامل�صفحات املعادية.
قل ��ت لل�شباب :مل يكن لدى كتيبة «ذو الفقار» �سوى ثالثة ر�شا�شات؛
ر�شا� ��ش واحد لكل �سرية! يف مواجهات منطقة «ف ّكة» ال�صحراوية ،كان
الع ��دو ي�ستخدم بن ��ادق «ال�سيمين ��وف» املجهزة مبنظ ��ار ،والتي كانت
ت�صي ��ب ال�شب ��اب بدقة عالي ��ة� .إن �أخط� ��أ رامي الآر بي ج ��ي عندنا يف
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قذيفت ��ه الأوىل و�أطلق قذيفة ثانية من النقط ��ة نف�سها ،كانت ر�صا�صة
«ال�سيمينوف» تطبع ب�صمتها على جبهته فو ًرا.
ثم قلت لهم:
 كذلك ال�شباب الذين كانت معهم بنادق «كال�شينكوف» ،ينبغي �أنال يطلق ��وا النار من وراء بع�ضهم البع� ��ض من الد�شمة نف�سها .الأف�ضل
�أن يتحركوا ويغيرّ وا �أماكنهم .فبهذا الأ�سلوب ،تق ّل اخل�سائر وال يتمكن
العدو من معرفة �أعدادنا وموا�ضعنا.
يف �أح ��د الأي ��ام ،ح�ي�ن كان ال�سي ��د «رحيم ��ي» يخيط مالب� ��س �أحد
ال�شب ��اب ،جتاذبت معه �أطراف احلديث ،عرف ��ت ب�أن �أحد �أبنائه قاتل
يف عملي ��ات «خيرب» مع ��ه وكان يف �إح ��دى الكتائ ��ب املقتحمة خلطوط
التما�س:
 �أح ��د �أوالدي� ،أنهى خدمته يف هذا ال�صي ��ف منذ �أربعة �أو خم�سة�أ�شهر يف كتيبة الأن�صار وعندما عاد وا�ستقر يف املنزل نهائ ًّيا ،جئت �أنا
�إىل اجلبهة.
كان اثن ��ان م ��ن �أوالده من �أه ��ل اجلبهة .وقد �أو�ص ��ى �أحدهما وهو
املتزوج �أن يهتم بباقي �أفراد الأ�سرة.
كان �إع ��داد �أ�سماء املناوبني للحرا�سة الليلية جز ًءا من مهامي ،وقد
قمت ب�شكل دقي ��ق بو�ضع نوبة حرا�ستي مع ال�سيد «رحيمي» عدة مرات
لأتعرف �إليه �أكرث ف�أكرث.
بع�ض ال�شباب كانوا يوقظون املناوب التايل لهم ملجرد �إنهاء نوبتهم؛
لكنّ الغالبية منهم كان ��ت تت�أخر عمدًا ،فكانوا يحر�سون جز ًءا من نوبة
غريهم �أو يقومون بحرا�سة كل النوبة التالية لرييحوا �إخوانهم الباقني،
كنت �أنا و«كل�ستاين» نحر�ص على عدم وقوع هذا الأمر لأن احلرا�سة بحد
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ذاتها هي مترين على حتمل ال�سهر وعدم النوم .هذا الإيثار والت�ضحية
م ��ن ال�شباب جدير باالح�ت�رام ،ولكن على اجلميع �أن يع� � ّود نف�سه على
عدم النوم كي ال يتعر�ض مل�شاكل يف ليايل العمليات واملواجهات.
كانت كتاب ��ة كلمات الذكرى ،وطلب الكتابة م ��ن ال�شباب الآخرين،
ع ��ادة رائج ��ة وعر ًفا جيدً ا على اجلبهة� .أخ ��ذتُ �أول كتابة للذكرى من
«حمم ��د عليان جنادي»؛ �أهداين �صورة �شخ�صي ��ة له وقد كتب خلفها:
حتي ��ات ال ح� � ّد لها ،حل�ض ��رة �صاح ��ب الزم ��ان ونائبه باحل ��ق الإمام
اخلمين ��ي ،و�سالم عليك يا �أخ «فيا�ض»« .اذكروا انق�ضاء اللذات وبقاء
التبع ��ات» [الإمام عل ��ي  64/10/24 .]Qهـ�� � .ش ( 14كانون الثاين
1986م) «حم ّمد عليان جنادي».
�آخ ��ر م�أذونية �أُعطيت قب ��ل العمليات ،كانت مل ��دة �أ�سبوع يف �أواخر
�شه ��ر «دي» .يف الليل ��ة التي رجعن ��ا فيها للخدمة ،ق� � ّرر حم�سن �إجراء
مناورات ورماية ليلية لل�شباب يف مع�سكر «كرخة»؛ ولكن ب�شكل خمت�صر
بالت�أكيد .قال:
 �أريد �إخراج �أجواء «طهران» من ر�ؤو�س ال�شباب ،يجب �أن يرجعوا�إىل جهوزيتهم نف�سها التي كانت لديهم قبل امل�أذونية.
وكذل ��ك قمنا ،يف �صب ��اح اليوم التايل ،مب�س�ي�ر لل�سرية من ال�ساعة
العا�ش ��رة وحت ��ى ما قب ��ل الغ ��روب ،ال بد �أن م�س� ��ؤول ال�سري ��ة قد فكر
� ً
أي�ض ��ا بتجديد ن�ش ��اط ال�شباب .م�شينا حتى ج�س ��ر «كرخه» على جادة
«�أندمي�ش ��ك  -دهلران» ورجعنا .وقد �شارك ��ت يف امل�سري رغم تعر�ضي
أق�صر .ح�ي�ن رجعنا ،قلت لنف�سي:
لنزلة ب ��رد ،م�شيت مع ال�شباب ومل � ِّ
ي ��ا ح�سني لقد �أ�ضح ��ت قدماك حديد ّيتني� .سارت ��ا كل هذه امل�سافة مع
ال�شباب ومل تتعبا!
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�آخر من التحق بالف�صيل الأول واكتمل به عديد �أفراده ،كان م�سع ًفا
ا�سمه «جن ��ات باقري» .قبل هذا ،كان م�سعف الف�صيل «علي �شهبازي»
قد انتق ��ل للف�صيل الثالث ومل يبق عندنا �س ��وى «�سريو�س مهدي بور».
مل يكن ل ��دى امل�سعف اجلدي ��د فر�صة كبرية وم ّدة كافي ��ة للتعرف �إىل
�شباب الف�صي ��ل؛ فلم نكمل الأ�سبوع حتى غادرن ��ا «كرخه» .كان طال ًبا
جامع ًّيا ويتكلم بلهجة «خوز�ستانية» .عندما �أطل �إىل الف�صيل ،قمت �أنا
والأخ «كل�ستاين» بالرتحيب به وتعريفه ب�شكل عام �إىل �أو�ضاع الف�صيل،
ثم �أو�ص ��ى «حم�سن» «�سريو�س مهدي بور» ب�أن ي�شرح له الأو�ضاع �أكرث،
ويع ّرفه �إىل معلومات الف�صيل و�أحوال ال�شباب.
ذهبن ��ا �إىل حق ��ل الرماي ��ة يف مع�سك ��ر «كرخ ��ه» ،وج� � ّرب ال�شباب
�أ�سلحته ��م وحتققوا من دقة �إ�صابتها .نزلة الربد انتهت بعد �أ�سبوع من
تناول الأدوية واملداراة والتجاهل � ً
أي�ضا.
ال�ش ��وق وامل�شاعر اجليا�شة مع اق�ت�راب العمليات؛ كل ذلك �شافاين
م ��ن نزلة الربد ،لك ��نّ �شغ ًفا ما خفق يف قلبي .حتى ل ��و �شارك الإن�سان
ع�شر م ��رات يف العمليات ،ف�إنه يف املرة احلادي ��ة ع�شرة � ً
أي�ضا �سي�شعر
بهيبة املوقف .فهل اللعب مع املوت جمرد مزحة؟
و�ص ��ل بالغ ب�أن ي�س ّلم اجلمي ��ع كل �أغرا�ضهم ال�شخ�صية وحقائبهم
�إىل ق�سم الأمانات «التعاون» يف الفرقة .وهذا ي�شري �إىل هجرة جديدة
�أخرى .وقع نظ ��ري على �إمام جماعة الف�صيل ،كان غار ًقا يف التفكري.
كن ��ت �أظ ��ن ب�أنه يري ��د كتاب ��ة و�صيته؛ ولك ��ن مل يكن هناك �أث ��ر للقلم
والورقة .جل�ست بالقرب منه .قلت له:
 ه ��ل هناك �أي م�شكلة يا �سيد «رحيمي»؟ هل ج ّد عليك �شيء؟ هلتريد �أخذ م�أذونية؟
 -كال ،يا �سيد «ح�سني» ،ال �شيء مه ًّما.
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 هل ميكنني امل�ساعدة؟ كال� ،أنا �أقدر على معاجلة املوقف.عيني قال:
عندما ر�أى نظرة القلق يف ّ
 �أبي� ،أبي لي�س را�ض ًيا �أن �أكون يف اجلبهة ،وقد �أخذ مني وعدً ا ب�أنتكون هذه هي املرة الأخرية التي �أ�شارك بها يف احلرب.
 وهل قطعت له هذا الوعد؟ نعم ...ولك ّني �أظنّ �أين لن �أراه مرة �أخرى.حت�ي�رت كث ًريا .هذا الرجل يف اخلم�سني م ��ن عمره ،قد �ألزم نف�سه
ب� ��أن ال يغ�ضب �أباه من جهة ،وقلبه يح ��ن للح�ضور يف اجلبهة من جهة
�أخرى� .س�ألت نف�سي :هل يا ترى �سيح�صل ما يقول؟
يف تل ��ك الأيام وزع ق�سم التموين �أكيا�س ُمك�سرات هدايا من النا�س
للمقاتل�ي�ن .وجدت يف كي�س هديتي ر�سالة بخط ي ��د تلميذة يف املرحلة
وقويت
�شبعت بطوننا من �أكل املك�سراتْ ،
االبتدائية وا�سمها «مهرناز»ْ .
�أرواحنا بق ��راءة هذه الر�سائل .كنا نقر�أ ر�سائل بع�ضنا البع�ض وترتفع
معنوياتنا �أكرث.
كتب � ُ�ت و�صيت ��ي ،وو�ضع � ُ�ت �أغرا�ض ��ي الإ�ضافي ��ة مع �ص ��ورة «عليان
جن ��ادي» التذكاري ��ة ور�سال ��ة «مهرناز كوج ��ك زاده» ،داخ ��ل حقيبتي
و�سلمتها �إىل ق�سم «التعاون».
�آخر �إح�صاءات الف�صي ��ل يف «كرخه» ،كانت اثنني وثالثني مقاتلاً ؛
ثالثني من عنا�صر الف�صيل ،واثنني من �شباب الدفاع اجلوي املرافقني
لنا .كانا يخدمان يف الف�صيل ،الحتمال �أن نغنم �صواريخ �ضد الطريان
م ��ن العدو يف �صبيحة ليلة العمليات ،فيقومان ب�إطالقها على طائراته.
كانا �ضيفني مرافقني للف�صيل وي�أخذان الأوامر من م�س�ؤولهما.
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مناما �شاهده ،قال
قبل مغ ��ادرة املع�سكر ،روى يل الأخ «كل�ست ��اين» ً
�إ ّنه ر�أى �شهادة �شباب من الف�صيل ،و�إ ّنه هو ا�ست�شهد � ً
أي�ضا.
كنت �أنظر �إليه مرتددًا حائ ًرا يف �أمري ،هل �أ�صدق هذا �أم �أجتاهله
وك�أنني مل �أ�سمعه .كان وجهه يبدو �أجمل من املعتاد ،وت�صرفاته تفي�ض
باحل ��ب واحلنان .مل �أ�شعر بهذا يف تلك اللحظ ��ة فقط ،منذ عدة �أيام
و�أن ��ا �أراه ق ��د تغري عن ال�سابق .كنت قل ًقا علي ��ه وقل ًقا على نف�سي خو ًفا
من �أن يكون هذا لقاءنا الأخري .قلت له:
 �إن �ش ��اء اهلل ال �ش ��يء من هذا� ..ستبقى وت�ستم ��ر يف اخلدمة� .إن�شباب الف�صيل بحاجة �إىل �شخ�ص مثلك.
 يكف ��ي ..وال حاج ��ة للبقاء �أكرث ..لقد رحل كل ه� ��ؤالء الرفاق و�أنابقيت متح�س ًرا..
يف الي ��وم املحدد ملغادرتنا «كرخ ��ه» ،و�ضعنا �أغرا�ضنا منذ ال�صباح
الباكر يف ال�شاحنات� :صعدتُ �أنا �أ ّو اًل �إىل �صندوق ال�شاحنة التي ينبغي
رتبت كل �شيء بطريق ��ة دقيقة كي ال
�أن تت�س ��ع ل ��كل �أغرا�ض الكتيب ��ةُ ،
يك ��ون هناك فراغات ب�ي�ن الأغرا�ض .عندما امت�ل��أت ال�شاحنة ،قمت
بربط الأغرا�ض وتثبيتها باحلبال.
ث ��م غادرن ��ا مع�سك ��ر «كرخ ��ه» باحلافل ��ة .اجتهن ��ا �إىل املع�سك ��ر
الت ��ايل الذي كان عل ��ى ال�ضفة الغربية لنه ��ر كارون يف املنطقة العامة
لـ«دارخوين».
عندم ��ا و�صلن ��ا ،كان عنا�ص ��ر الف�صائل الأخ ��رى يحلقون حلاهم.
كان ��ت هذه �أوامر القي ��ادة .بالطبع ،مل يكن هن ��اك م�شكلة حلى وحلق
حل ��ى يف الف�صي ��ل الأول؛ �إال ل ��دى اثن�ي�ن �أو ثالثة من ال�ش ��اب .ال�سيد
ق�صرت
ق�صر حليته ،فربز �شاربه �أك�ث�ر من ال�سابق .كذلك ّ
«رحيم ��ي» ّ
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�أن ��ا حليتي ،كانت حليت ��ي ّ
تغطي جرح وجهي؛ ال منا�ص من ذلك ،يجب
حلق اللحى ،فق ��د كان هناك احتمال تع ّر�ضنا لهجوم كيميائي ،ووجود
اللحى الطويلة يعيق و�ضع القناع امل�ضاد؛ �إذ يجب �أن تال�صق الأطراف
البال�ستيكية للقناع الوجه ب�شكل كامل لكي يدخل الهواء للفم فقط من
املخ�ص�صة له.
فتحة الأنبوب
ّ
كان وجه ال�سيد «رحيمي» يحمل �آثار العمر وجتاعيده� ،ساعدته كي
ي�ضع القناع وي�سحب منه الهواء.
تابعن ��ا التدريب الع�سكري يف مع�سكر «كارون» .من التمارين الهامة
والك�ب�رى ،مناورة اقتح ��ام اجل�سر .تلك املن ��اورة �أجريناها قبل �أ�شهر
يف بح�ي�رة �س ��د «دز»� ،أعدنا تنفيذها يف نه ��ر «كارون» هذه املرة .بقينا
ل�ساعات و�سط املاء وكانت مناورة جيدة.
ازداد عم ��ل �إمام �صالة اجلماعة �أكرث من ال�سابق .كان ال�شباب يف
مع�سك ��ر «كرخه» ي�ؤدون �صالته ��م يف ح�سينية الكتيب ��ة؛ لكنّ مع�سكرنا
احلايل مع ّر� ��ض ب�شدة خلطر غارات الطريان ،ف ��كان على كل القوات
�أداء ال�ص�ل�اة يف خيامه ��م .مل يكن ال�سيد «رحيم ��ي» يطيل يف القراءة
للحم ��د وال�س ��ورة وال ذكر الرك ��وع وال�سجود؛ وبالأ�ص ��ل كانت معنويات
ال�شباب مرتفعة لدرجة �أنه لو �أطال ال�صالة فلن يعرت�ض عليه �أحد.
يف «كارون» ،ا�ستلمن ��ا �أ�سلحتن ��ا وذخائرن ��ا؛ وهي الت ��ي ُيفرت�ض �أن
نحمله ��ا يف العمليات القادمة .و�ضع � ُ�ت قذيفة (�آر بي جي) �إ�ضافية يف
جعبتي.
يف املرتفع ��ات وقم ��م «كاين مان ��كا» ،كان ��ت القنابل اليدوي ��ة ف ّعالة
وعملي ��ة ،ولك ��ن يف ال�سهول والأرا�ضي املنب�سط ��ة يف اجلنوب ،فالآر بي
ج ��ي هو احل ��ل .عندما وقعت الأ�سلح ��ة بيد ال�شباب ،ب ��د�أ �صغار ال�سن
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باللعب بها! مل تنفع حتذيراتي وال تنبيهات «حم�سن»؛ اجتاحتهم العجلة
ال�ستخ ��دام هذه الأ�سلحة والذخائر على ر�ؤو� ��س الأعداء لي ًال �أو نها ًرا.
غ ��اب عن بالهم ما ج ��رى يف مع�سكر «كرخه» وامل�صيب ��ة التي حلت بنا
عن ��د �شهادة ذلك املقاتل يف املناورة .عندم ��ا �شعرنا �أن الكالم ال ي�ؤثر
فيه ��م؛ و�ضعنا خطة؛ ب�أن تقع قنبلة يدوية ،ب ��دون �ضامن ،من يد �أحد
املقاتلني �أثناء ا�صطفافهم يف الطاب ��ور ...فيعاقب ذلك املقاتل وي�أخذ
در�سا وعربة!
الباقون ً
اخرتن ��ا �أنا و«حم�س ��ن» «ال�سي ��د رحيم ��ي» لتنفيذ ه ��ذا ال�سيناريو،
حتدثنا معه ووافق �أن ي�شاركنا التنفيذ.
بع ��د ظهر ذل ��ك النه ��ار ،حتركنا كف�صي ��ل وبعد م� � ّدة ،جل�سنا بني
النخي ��ل لي�سرتيح ال�شب ��اب� .أخرج «ال�سيد علي رحيم ��ي» هناك قنبلته
اليدوية وبد�أ باللعب بها ورميها بني يديه ثم �إم�ساكها.
كان يق ��وم به ��ذا بطريق ��ة يراه فيه ��ا كل ال�شب ��اب� .أم�س ��ك ال�سيد
«رحيمي» بال�ضامن .كن ��ت �أتابعه بدقة �شديدة .عندما �أخرج ال�ضامن
من القنبلة� ،صرخت �أنا ب�صوت عال:
  ..قنبلة..مل تنفجر القنبلة؛ لكن الأخ «كل�ستاين» خرج منت�ص ًرا وحقق هدفه،
قام خطي ًبا يف ال�شباب وح ّدثهم عن عدم االحتياط ووجوب احلذر.
كان ��ت �أيام ع�شرة الفج ��ر وذكرى انت�صار الث ��ورة (بداية �شباط).
يف الي ��وم الذي �أطلق عليه ا�سم «ي ��وم الثورة الإ�سالمية وال�شهادة» بثت
الإذاع ��ة نداء الإمام ،والذي كان احلاج «ال�سي ��د �أحمد» (ابن الإمام)
يتلوه من مقربة «به�شت زهراء» (جنة الزهراء) .انقلبت �أحوال ال�شاب
وانهمرت دموعهم .لع ��ل بع�ضهم كان يرى نف�سه على �أعتاب ال�شهادة،
والبع�ض الآخر كان يتح�سر حزي ًنا لأنه مل ُيرزق ال�شهادة.
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وق ��ع نظري على ال�سي ��د «رحيمي»؛ كان وجهه مبت�ًّل�اًّ بالدموع .بعد
الأخب ��ار ،جل�ست �إىل جانبه وحتدثنا م ًعا ،حتى و�صلنا �إىل ق�صة اللقاء
بالإمام (اخلميني):
 يف العام  1358هـ� .ش [ ]1979ر�أيت الإمام مرتني عن قرب؛ وكلتااملرت�ي�ن كانتا يف «ق ��م» .يف املرة الأوىل مرت ال�سي ��ارة التي كان الإمام
داخله ��ا من قرب ��ي ،ويف امل ��رة الثانية� ،شاه ��دت الإمام ق ��رب منزله؛
وكانت لفرتة �أطول من الأوىل.
ط ��ال حديثن ��ا ،انتبه ��ت وقتها فق ��ط للتاري ��خ العريق له ��ذا الرجل
ال�صام ��ت .كان ق ��د التقى بالإم ��ام يف العام 1963م وذل ��ك بعد خروج
الإم ��ام من معتقالت ال�ش ��اه ،وكان عمر ال�سيد رحيم ��ي � 27سنة؛ ذلك
اللق ��اء الذي كان ميكن �أن ي� ��ؤدي به �إىل ال�سج ��ن �أو النفي واملالحقة؛
كان لدي ��ه جعبة كبرية من الذكريات واملعلومات ولكن الوقت مل ي�سمح
باال�ستماع �أكرث.
بنا ًء على �أوامر القيادة ،مت و�ضع اللم�سات الأخرية على الت�شكيالت
الع�سكرية للقوات ومن جملته ��ا ف�صيلنا .كذلك تقرر �أن يبقى �شخ�ص
م ��ن كل ف�صي ��ل يف اخليمة حلرا�سة املخيم وعت ��اد الكتيبة .كان اتخاذ
الق ��رار يف هذا املجال �صع ًبا جدا؛ ولكن بعد ج ��دال ومناو�شات� ،أُجرب
«احل ��اج نا�صري» -زميل «ال�سيد رحيم ��ي» واملماثل له يف العمر � ً
أي�ضا-
عل ��ى البقاء .بعد هذا التغيري� ،أ�صبح «مهدي ملكي» من عنا�صر «حمل
اجلرحى» ،ف�س ّلم �سالحه و�صار زميلاً لل�سيد «رحيمي».
وعل ��ى الرغم من �أ ّنه يف مقتبل العم ��ر� ،إ ّال �أن قامته الطويلة وبنيته
القوي ��ة اّ
تدلن عل ��ى �أهليته لهذا العمل ال�شاق ال ��ذي يحتاج �إىل قدرات
كبرية.
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بع ��د هذا ،حتدثن ��ا وللمرة الأخرية م ��ع الأخ «كل�ستاين» حول �شباب
الف�صي ��ل ومهامه ��م ومعنوياته ��م .تف ّقدن ��ا بع ��د ذل ��ك ا�ستع ��دادات
املجموعت�ي�ن وجهوزية رماة الآر بي ج ��ي والر�شا�شات ،ب�شكل دقيق كي
ال نتعر� ��ض لأي م�شكل ��ة يف ليل ��ة العملي ��ات .كذلك د ّققن ��ا يف معنويات
ال�شب ��اب .با�ستثن ��اء واح ��د �أو اثن�ي�ن من ال�شب ��اب العادي�ي�ن الذين ال
يختل ��ف اجلو عندهم بني «طهران» واجلبهة ،ف� ��إن باقي ال�شباب كانوا
يع� � ّدون اللحظات بانتظار الهجوم وليلة العمليات .كنا قلقني على و�ضع
امل�سعف ،الذي التحق م�ؤخ ًرا بالف�صيل ومل يندمج بع ُد ب�أجواء ال�شباب.
كان ينبغ ��ي �أن يتعود عليه ��م وي�ست�أن�س حتى ب�أ�صواتهم ،كي يعرفهم يف
ظ�ل�ام الليل � ً
أي�ضا ،لكنه يف هذه امل ّدة� ،أم�ضى �أغلب �أوقاته بني زمالئه
اجلامعيني و�شباب يف ف�صيلني �آخرين ،ومن جهة �أخرى ،كان املطلوب
من ��ه � ً
أي�ضا االن�سجام والتعاون اجليد مع �شب ��اب نقل اجلرحى ل�ضمان
�إنقاذ �أرواح اجلرحى �أثناء املعارك.
يف �أح ��د الأي ��ام كان اجل ��و ماط ًرا وبق ��ي ال�شب ��اب يف اخليمة �أغلب
الوقت .بعد �صالة الظهر والع�صر جماعة ،جاءين «جواد ن�صريي بور»
كتبت
حام�ًل�اً دفرتًا �صغ�ي ً�را وطلب مني �أن �أكتب له عب ��ارات للذكرىُ .
و�أعدته له� .س�ألني � ً
أي�ضا عن تاريخ ميالدي وكتبه يف زاوية ال�صفحة.
يف ذلك اليوم ،جل�ست �أنظف �سالحي ،ولعلها املرة الأخرية؛ بندقية
ذات �أخم� ��ص ُيطوى ،قمت بتزييتها وتف ّقد دق ��ة �إ�صابتها .كان م�س�ؤول
الف�صي ��ل مثل جمي ��ع ع�شاق اهللً ،
ب�سيط ��ا وتراب ًّيا ،يحم ��ل كال�شنكو ًفا
وح ْم ُل هذا ال�سالح
ب�أخم� ��ص خ�شبي -مث ��ل عنا�صر امل�شاة العادي�ي�نَ -
�أ�صع ��ب م ��ن الأخم� ��ص احلديدي ال ��ذي ُيط ��وى ،وبالطب ��ع كان ذلك
«الكال�شنك ��وف» غنيم ��ة م ��ن غنائم ق ��وات العدو ممن كان ��وا يرتكون
�سالحهم ويهربون عند ا�شتداد املعارك.
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�أخربين الأخ «كل�ستاين» يف �أحد الأيام ،ب�أن قوات بع�ض الكتائب قد
تقدمت نحو خط التما�س ،و�أن «كتيبة حمزة» �ستلحق بهم قري ًبا.
بع� ��ض الأخبار التي كان يقولها يل ،كان يعود فيخربها لل�شباب بعد
�ساع ��ات �أو بعد �أيام؛ كذل ��ك كان يطلب مني �أحيا ًنا �أن �أقوم �أنا ب�إخبار
ال�شباب ببع�ض املعلومات.
يف اليوم التايل ،غادرنا مع�سكر «كارون» وتوجهنا �إىل قرية بالقرب
م ��ن نهر «بهمن �ش�ي�ر» ،و�صلنا مع حل ��ول الظالم؛ يف تل ��ك الليلة التي
ب ��د�أت فيها عمليات «والفج ��ر  ،»8قام ال�شباب باحلرا�س ��ة الليل ّية وفق
الئحة نوبات ،حت�س ًبا من خطر عنا�صر الطابور اخلام�س �أو جمموعات
الر�صد واال�ستطالع املعادية.
ظهر الي ��وم التايل ،الي ��وم الأول للعمليات ،كان الغ ��داء «ت�شلو مرغ»
[�أر ًّزا
ودجاجا] ،بالن�سبة يل وكوين قد تناولت هذا الطعام عدة مرات يف
ً
ال�سابق؛ مل يكن له نكهة خا�صة؛ �إ ّال مع ا�ستخدامي للملعقة التي �أهداين
�إياه ��ا الأخ «علي قابل» �ضمن جمموعة مالع ��ق �أح�ضرها من «طهران»
ب�ش ��كل خا�ص لليلة العمليات ،كان البع�ض يتن ��اول «ت�شلو مرغ» لأول مرة
على اجلبهة؛ �أما �أنا فكانت املرة الأوىل يل يف �شتاء العام 1983م.
بع ��د ظهر ذل ��ك اليوم ،غادرن ��ا ذلك البي ��ت الق ��روي وانتقلنا �إىل
عناب ��ر*�« 1أروند كنار» .مننا يف تلك الليلة ونحن جال�سون .وتناوبنا على
احلرا�سة � ً
أي�ضا �ضمن الئحة قمت �أنا والأخ «كل�ستاين» ب�إعدادها.
اليوم ذكرى انت�صار الثورة الإ�سالمية« 22 ،بهمن» [� 11شباط] .كانت
طائرات العدو تغري وتق�صف بجنون؛ رمبا لإ�شغال القوات وت�شتيتها؛ �أو
انتقاما لل�ضربة التي تلقاها العدو من حيث مل يكن يحت�سب.
ً
* م�ستوعبات �أو هنغارات حديدية.

678

الفصيل األول

بع ��د الظه ��ر ،تركنا املق� � ّر (العنرب) وذهبن ��ا �إىل مر�س ��ى الفرقة.
بع ��د �ساعة �أو �ساعتني من االنتظ ��ار� ،صعدنا �إىل الزوارق املتوقفة على
ال�ضف ��ة املوحل ��ة للنهر ،وتقدمن ��ا مئات الأمت ��ار حتى و�صلن ��ا �إىل نهر
«�أرون ��د» الهادر وانطلقنا عربه للأمام؛ يف ه ��ذه الأثناء كانت طائرات
الع ��دو تق�ص ��ف النهر واملناطق املحيطة به؛ ق�ص ��ف الطائرات مل يجد
نف ًعا لأن الزوارق �صغرية وال يمُ كن �إ�صابتها.
و�صلنا �إىل ال�ضف ��ة الأخرى من «�أروند» عند الغروب؛ �إىل الأرا�ضي
«مبان حكومية» .وعلى الفور
العراقية ومرف�أ «الفاو» .ا�ستقررنا يف عدة ٍ
لمت ال�شباب ب�أوقاتها ،مع التحذير
ُح ّددت الئحة نوبات احلرا�س ��ة و�أَ ْع ُ
ب�أن «الفاو» مل يتم تطهريها نهائ ًيا حتى الآن ،ويجب �أخذ �أعلى درجات
احليطة واحلذر.
كانت ليل ��ة الأربعاء واملوعد مع دعاء التو�س ��ل؛ كان الأخ «كل�ستاين»
�صاح ��ب الفكرة واملتاب ��ع لتنفيذها ،كان يعلم ب�أن هن ��اك فر�صة ووقتًا
كاف ًيا لهذا .جل�س ال�شباب يف غرفة بالكاد تت�سع لهم وغرقوا يف الدعاء.
يف هذه الأثناء تذكرت م�س�ألة احلرا�سة ،وخ�شيت �أن يكون احلار�س قد
ان�شغل بالدعاء وغفل عن مراقبة الأعداء.
ترك ��ت املرا�س ��م و�أ�سرع ��ت نح ��و املدخل ،كان ��ت نوبة «عل ��ي قابل»
وكان ظن ��ي يف حمل ��ه! فامل�ساف ��ة ال تزيد عن ع�شرة �أمت ��ار و�صوت الأخ
«كل�ست ��اين» ال�شجي ي�صل �إلي ��ه بو�ضوح ،كان م�ستغر ًق ��ا بكل خ�شوع يف
الدع ��اء واملناجاة .مل �أقل ل ��ه �أي �شيء وتابعت احلرا�س ��ة واالنتباه .مل
يطاوعني قلبي �أن �أرجعه من ال�سماء للأر�ض!
بعد دعاء التو�سل الذي مل ي�ستغرق �أكرث من ن�صف �ساعة ،ا�سرتحنا
حت ��ى منت�صف الليل حيث �ص ��در الأمر بالتحرك .ح�ي�ن �سمعنا �صوت
ال�شاحن ��ات ،ركبنا وانطلقنا� .سارت ال�شاحن ��ات بهدوء قرابة ال�ساعة.
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و�صلن ��ا �إىل م�سافة ع�شرة كيلومرتات عن «الف ��او» ،وترجلنا على جادة
«�أم الق�ص ��ر» .كان جت ّم ��ع الكتيب ��ة يف مكان واحد مي ّثل خط� � ًرا كب ًريا.
فانت�ش ��ر ال�شب ��اب ،كل اثنني يف نقط ��ة و�سط اخلن ��ادق املحاذية ليمني
اجل ��ادة .الكل هنا يقوم باحلرا�سة واملراقبة حماي ًة لنف�سه وللآخرين.
كان ��ت �أوامر الأخ «كل�ستاين» �أن ال يخ ��رج �أحد من اخلندق� .سرت على
طول اخلندق ذها ًبا و�إيا ًبا لأت�أكد من تنفيذ الأمر.
البع� ��ض مل يج ��د خند ًق ��ا ّ
فتد�شم ب�أكيا� ��س الرمل وجل� ��س ي�سرتيح
خلفها؛ ولكن من �أين ت�أتي الراحة؟! مل يرتك الربد لنا فر�صة للراحة.
بع�ض ال�شباب طلبوا بطانيات� .أبلغت الأخ «كل�ستاين» ،ولكن من �أين
ي�أت ��ي بها؟ عدد قليل م ��ن البطانيات كان غنائ ��م و�إ ّال فاملطلوب حت ّمل
الربد وال�صقيع.
�ص ّلين ��ا ال�صب ��ح عن قعود وبتي ّم ��م .مل يواجه قدام ��ى املحاربني �أي
م�شكل ��ة يف هذا الأمر� ،أم ��ا اجلدد ف�أخذتهم الده�ش ��ة� :صالة ال�صبح
ونحن جال�سون ،والبوتني يف �أقدامنا ،وتي ّمم بدل الو�ضوء؟!
�س�ألن ��ي بع�ضهم لريفعوا ال�شك باليق�ي�ن ويت�أكدوا من �صحة عملهم
«يا �أخ فيا�ض هل ن�صلي منتعلني البوتني؟»؛ �أو «يا �أخ فيا�ض� ،أال ميكننا
الوقوف وال�صالة من قيام؟» فكان جوابي:
 داخ ��ل اخلن ��دق ،م ��ن قع ��ود ،بـ«البوت�ي�ن» ،تي ّم ًما ،ركعت ��ي �صالةال�صبح قربة �إىل اهلل تعاىل...
يف تل ��ك الليل ��ة ،مل �أ�شع ��ر بق�سوة الربد لأنني كن ��ت يف حركة دائمة
ومتابع ��ة للأو�ضاع؛ لكنّ ال�شباب الذين بقوا جمربين على اجللو�س من
الليل حتى ال�سحر والفجر داخل اخلندق ،كانوا يرجتفون بردًا .غفوتُ
قليلاً فتابع الأخ «كل�ستاين» �ش�ؤون ال�شباب و�إدارتهم.
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عندما �أ�ضاء النهار ،نظرت حويل؛ �إنها �صحراء حتا�صرها النريان
من ثالثة اجتاهات :مدافع العدو ،ومدينة «الفاو» التي ينهمر الق�صف
عليها؛ وكذلك خط التما�س الذي يبعد عنا �أقل من كيلومرتين .عندما
ارتفعت ال�شم�س ،جاء الطريان احلربي وبد أ� بالإغارة على حميطنا .ولأجل
التخ ّل�ص من �شر هذا الق�صف� ،صدرت الأوامر باالنتقال �إىل اجلانب
الأي�سر للجادة ،والتح ّرك مبوازاة احلافة الرتابية والتقدم للأمام .فعلى
م�سافة كيلومرتًا �إىل الأمام كانت الغارات والق�صف �أقل بكثري.
عن ��د ال�ساعة العا�شرة تقري ًبا ،ح�ضر فري ��ق �إعالمي وقام بت�صوير
ال�شب ��اب يف اخلن ��ادق ،ولأنن ��ا يف اخلط الثاين ،مل ميك ��ث معنا طويلاً
وتابع م�سريه للخط الأول.
م�سموح ��ا لل�شباب اخلروج م ��ن اخلنادق
حت ��ى يف النه ��ار ،مل يك ��ن
ً
والد�شم م ��ن دون �سبب .كنت �أبلغهم التنبيه ��ات والأوامر من قبل الأخ
«حم�س ��ن» با�ستم ��رار« :ال يحق لأح ��د اخلروج من اخلن ��دق» �أو «ممنوع
التح ��رك والذه ��اب والإياب لأي م ��كان م ��ن دون �إذن» .يف ذلك النهار
وب�سبب ت�ساهل بع�ض ال�شباب ،فقد �أ�صيبوا بجراح من الق�صف املعادي.
يف تل ��ك اجلهة حي ��ث ك ّناّ ،
غطى امل ��اء الراكد �أجزا ًء م ��ن الأر�ض،
وبعده ��ا يوجد م�ستنقع ويظهر وراءه يف الأفق اخلليج الفار�سي .غ�سلت
يدي ووجهي بذلك املاء .كان ما ً
حلا لدرجة احرتقت معها ب�شرة وجهي.
فقمت وغ�سلته مباء مطره ال�شرب التي بحوزتي ّ
ليخف التهابه وحريقه!
ُ
كان الغ ��داء معلب ��ات ،تناولن ��ا الطعام ث ��م �أخذ ال�شب ��اب ا�سرتاحة
يف انتظ ��ار الأوام ��ر الآتي ��ة .عندما ت�أك ��د الأخ «حم�سن» ب� ��أين �س�أبقى
ً
م�ستيقظ ��ا ،ا�ستلقى يف خندق وغف ��ا حتت ال�شم�س؛ م�ستفيدً ا من دفئها
املمتع يف ذلك اجلو ال�شتوي البارد.
يف تلك الأثناء ،ر�أي ��ت الأخ «�سليماين» الذي كان م�س�ؤول التخطيط
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للعملي ��ات يف الفرقة .جاء والتقى م�س� ��ؤويل الكتيبة ،ثم �أتى و�س ّلم على
«�سهيل مواليي» الذي كان م�س�ؤول التجهيزات يف ف�صيلنا ورحل.
�صدر الأمر باال�ستعداد عند الغروب .ان�شغل ال�شباب بعناق بع�ضهم
البع�ض والوداع وطلب ال�شفاعة .ا�ست�أذن «علي قابل» ليذهب ويو ّدع �أخاه
الذي كان يخ ��دم يف ف�صيل �آخر .ذهب وعاد ب�سرعة .وكذلك قمت �أنا
بتودي ��ع ال�سيد «رحيمي» وال�شباب الآخرين وم�س�ؤول الف�صيل وم�س�ؤويل
ال�سرية و ...وا�ستودعتهم يف �أمان اهلل .عندما �صلينا املغرب والع�شاء،
ا�صط � ّ�ف �شباب الكتيب ��ة يف �صف مر�صو�ص .وق ��ف الأخ «حم�سن» على
ر�أ� ��س طابور الكتيبة؛ فهو م�س�ؤول الف�صي ��ل الأول يف ال�سرية الأوىل يف
«كتيبة حم ��زة» وكنت �أنا �أتابع ال�شباب يف �آخ ��ر الطابور� ،سار ال�شباب
بانتظ ��ام ملدة �ساعة وم ��ن ثم توقف الطابور .التج� ��أ ال�شباب كلهم �إىل
ال�ساتر الرتاب ��ي املحاذي للجادة .ذهب الأخ «كل�ست ��اين» للم�شاركة يف
جل�سة ميدانية وبعد ن�صف �ساعة ،و�صل بالغ «على القوات الر�سمية �أن
تنف�صل عن الطاب ��ور وتتجمع جان ًبا» .التحقت �أنا � ً
أي�ضا بتلك اجلل�سة؛
حتت ج�سر �إ�سمنتي كبري فوق جدول ماء على اجلادة.
وكان املو�ض ��وع هو اتخ ��اذ الق ��رارات النهائية ب�ش� ��أن عمليات هذه
الليلة .بع ��د و�صويل مبدة� ،أخذوا القرار الأخ�ي�ر ،ومت �إبالغه للجميع.
كان هن ��اك خريطة عمليات بني ي ��دي م�س�ؤويل الفرق ��ة والكتيبة ،وقد
ُب�سط ��ت على الأر� ��ض و ُو ِ�ضع فوقه ��ا �أوراق بال�ستيكي ��ة �شفافة .ر ّكزت
عليها لأرى ما اخلرب؛ �أين نحن و�إىل �أين نتحرك؟
كان اله ��دف املحدد ،ال�سيطرة على ج�س ��ر كبري على جادة «الفاو-
�أم الق�ص ��ر» ،ويف�صلن ��ا عنه م�سافة خم�سة كيلوم�ت�رات .كانت اجلادة
منب�سط ��ة وخالي ��ة من العوار� ��ض؛ �أي �إنّ قواتنا لي�س �أمامه ��ا �أي �ساتر
�أو ملج� ��أ يحميها .قال ��وا �إنّ العدو لي�س عنده �أي نق ��اط �أو حواجز على
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الطريق؛ هناك فقط عدة دبابات حمرتقة وخلفها عدة دبابات �سليمة؛
خن ��ادق ود�ش ��م وقوات الع ��دو لي�ست كث�ي�رة؛ �إىل ال�شرق م ��ن اجلادة،
الأر� ��ض �أكرث �صالب ��ة� ،أما جلهة الغرب فالأر�ض رطب ��ة وموحلة� ...أما
�آخ ��ر تو�صيات القادة فكانت «قوموا بالنفوذ من اجلهة الغربية للجادة
ك ��ي تك�سروا خط التما� ��س العراقي الأول ثم ط ّه ��روا املناطق ال�شرقية
وتق ّدموا حتى ت�صلوا �إىل اجل�سر.» ...
ف ��ور �إب�ل�اغ �أمر العملي ��ات ،جتدد ال�شغ ��ف وال�ش ��وق احلما�سي بني
ال�شباب ،وعادوا للعن ��اق والوداع وطلب امل�ساحمة من بع�ضهم البع�ض.
و�أن ��ا كذلك ق ّبل ��ت ال�سيد «رحيمي» للمرة الأخ�ي�رة؛ كان يقف منت�صب
القام ��ة وك�أنه يعانق احل ّمالة ،فلم �أ�ستطع معانقته جيدً ا! ا�ضطررت �أن
�أنحن ��ي و�أخف�ض ر�أ�سي لأقبل بقية �شباب الف�صيل من الفتيان ال�صغار
ال�س ��ن والق�صار القامة .و�ض ��ع «حممد عليان جن ��ادي» �صورة للإمام
اخلمين ��ي على �صدره وقد ثبتها بزر جيبة بدلته� .أغلب ال�شباب و�ضعوا
ُع�صاب ��ات ملونة عل ��ى جباههم وقد ُكت ��ب عليها« :هيه ��ات م ّنا الذلة»
و«زائر كربالء» و«يا ح�سني »Qو«يا علي »Qو ...انطلقنا �أخ ًريا،
عربنا مثل ��ث م�صنع امللح و�أكملنا امل�سري حت ��ى و�صلنا �إىل �سواتر دفاع
رملي ��ة .توقفنا هناك قليلاً كي نعيد ترتي ��ب كل القوات .كانت ال�ساعة
ما بني التا�سعة والعا�شرة ليلاً  ،ليلة « 24بهمن»  1364هـ�.ش [� 13شباط
1986م] .مت ت�شكي ��ل جمموع ��ة متقدم ��ة م ��ن م�س�ؤويل ال�سري ��ة الأوىل
وم�س� ��ؤول الف�صي ��ل الأول واثنني م ��ن رماة الآر بي ج ��ي وم�ساعديهما.
وجت ّه ��زْ ت �أنا وبقية �أف ��راد الف�صيل الأول للتحرك عل ��ى بعد �أمتار من
جمموعة االقتحام تلك .وكانت �آخر �أوامر الأخ «كل�ستاين»:
وج ْم َعه.
 «فيا�ض»� ،أ�شرف على �آخر الطابور وتابع َن ْظمه َذلك العمل الذي طاملا كنت �أقوم به .كنت �أعرف واجبي وم�س�ؤوليتي؛
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حري�ص غيور وقلق على �أرواح
لكن هذه هي العب ��ارات الأخرية مل�س�ؤول
ٍ
ال�شب ��اب وي�سعى لأداء التكليف امللقى على عاتقه .وذهب ،وم�شى خلف
املجموعة املقتحمة ليكون رائد هذا الطابور � ً
أي�ضا.
ح ��ان موعد االنت�شار ،ال �أثر لنور القمر يف ال�سماء ،القنابل امل�ضيئة
فقط تن�شر �ضوءها بعيدً ا وقري ًبا م ّنا ،كانت تنري ال�سماء .كان ال�شباب
يتحركون منحني الظهور من اجلهة اليمنى للجادة �إىل اجلهة الي�سرى.
ت� ّأخرنا يف التقدم ب�سبب ا�ضطرارنا يف �أماكن للزّحف وم�شية ّ
«البطة».
كانت �أ�صوات العراقيني ت�صل �إىل �أ�سماعنا.
مل �أح� � ّدد كم من الوقت م� � ّر بال�ضبط و�إذا بتكب�ي�ر ال�شباب ينه�ض
الطاب ��ور وننطلق للأمام .كان ��ت نريان الق�صف املع ��ادي كثيفة ،وك�أنّ
العراق ّيني كانوا يعرفون كل �شيء.
و�صلن ��ا �إىل حمل �سق ��وط �أول �شهيد لنا و�أول قتيل بعثي على م�سافة
ثالث�ي�ن مرتًا من النقطة الت ��ي زحفنا منها .تق ّدمنا ف� ��إذا ب�شهيد �آخر
وجري ��ح وقتلى من جن ��ود العدو .كانت اخل�سائر كب�ي�رة من الطرفني.
كان ميك ��ن حتديد م�سري حركة الق ّوة املقتحمة م ��ن �آثار القتل وال�سري
على خط �سقوط اجلثث .وعلى الرغم من ت�أثري بحال جرحانا� ،إ ّال �أنه
علي الإ�شراف على
مل يكن هناك جمال للتوقف ومتابعة �إ�سعافهم .كان ّ
حرك ��ة الطابور والتقدم بال�شباب للأمام .كان م�س�ؤول الف�صيل يقتحم
ويق ��ود �شبابه ب ��كل �شجاعة وب�سالة وكان واجب ��ي �أن �أ�شجع كل عنا�صر
الف�صي ��ل على احلركة ،ب ��كل �صرب ودقة ،لأعيد النظ ��م للف�صيل الذي
تفرق يف الهجوم وال �أ�سمح بت�شتت القوات وزيادة اخل�سائر.
تقدم ��ت كث ًريا للأمام ،وعلى الرغم من تناق�ص عديد الف�صيل� ،إ ّال
�أنن ��ي مل �أمل ��ح الأخ «كل�ستاين» .كانت نريان الأع ��داء قد حولت ال�ساحة
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أعد ُته �إىل ت�شكيل الطابور .كنت
�إىل جهنم .كلما ر� ُ
أيت مقاتلاً منفردًا � ْ
�أتق ��دم مرتًا بعد مرت� ،أحيا ًنا �إىل اليمني و�أحيا ًن ��ا �أخرى �إىل الي�سار �أو
و�سط اجلادة .بع ��د قليل بدت لنا الدباب ��ات املحرتقة ،كانت القذائف
والر�شا�شات تنهمر من كل اجلهات.
دم ��ا ممك ًنا بعالمة خط �أج�س ��اد ال�شهداء ،اختلط
مل يع ��د ال�سري ُق ً
احلابل بالنابل .كان ال�شهداء متفرقني يف �شتى الأنحاء .وال �إمكان بعد
ه ��ذا لإعادة تنظيم الطاب ��ور والعمل على نظم ��ه .كان ال�شباب يرمون
قذائف الآر بي جي ويطلقون ر�صا�ص «الكال�شينكوف» ويرمون القنابل
اليدوي ��ة .وباملقابل كان ��ت القنابل اليدوي ��ة ت�سقط � ً
أي�ضا ب�ي�ن �شبابنا.
فج�أة ناداين «ح�سني كل�ستاين» وهو �أخو م�س�ؤول ف�صيلنا:
 �أخ «فيا�ض» ،هل لديك قذيفة �آر بي جي؟�أعطيت ��ه القذيف ��ة التي كانت مع ��ي .و�ضعها على عج � ٍ�ل يف القاذف
و�س ّدد ورم ��ى .مل يكن هناك �أي فر�صة لل�س�ل�ام والكالم؛ عن الطابور
وملاذا تف ��رق؟ وهل تراجع العدو �أم ال ...و ..مل يكن لدي �أي �أخبار عن
«حم�س ��ن» .افرتقنا عن بع�ضنا البع� ��ض .و�صلت �أنا �إىل مكان الدبابات
املحرتقة ،فوق اجلادة وعل ��ى م ّد النظر وحيثما ت َر العني كانت القنابل
امل�ضيئ ��ة تن� � ّور ال�سماء يف تلك الليل ��ة املظلمة ،يوج ��د �آليات ومدرعات
للع ��دو .قلت يف نف�سي :كل هذا الع ��دد ومهما يكن ،يجب �أن ُيد ّمر حتى
ت�صل الكتيبة �إىل هدفها :اجل�سر الكبري عل اجلادة.
و�ص ��ل اخلرب ب�أن «ح�س ��ن �أمريي فر» -م�س� ��ؤول ال�سرية -قد ُجرح.
حتى ذلك احلني مل يكن هناك �أي معلومات عن «حم�سن كل�ستاين».
مل �أك ��ن ق ��د �أطلقت �أكرث م ��ن مم�شط «كال�شنك ��وف»؛ خو ًفا من �أن
ت�صي ��ب ر�صا�صات ��ي قواتن ��ا .مل �أ�صطدم بعد بالعراقي�ي�ن وج ًها لوجه.
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تذك ��رت كلمات «حم�سن»« :فيا� ��ض ،قم بالإ�شراف عل ��ى �آخر الطابور
كنت ال �أزال �أجترع تلك الغ�صة و�أمتنى لو كان هناك
لنظمه وجمع ��ه»ُ .
علي
جمال جلمع وتنظيم الق ��وات املتبقية وتوجيهها نحو الهدف .كان ّ
�أن �أقوم بعمل لإزالة هذا الهاج�س.
�س ��رتُ على اجلادة ،مبج ��رد �أن م�شيت قليلاً عل ��ى الإ�سفلت ،ر�أيت
�إىل جانبي ماللة كبرية للأعداء ،كانت هادئة مطف�أة .التج�أت وراءها
لأط ��ل على �أو�ضاع الع ��دو .يف تلك الأثناء ،فج�أة �سمع ��ت �سقوط قنبلة
يدوية قرب قدمي .مل يك ��ن هناك �أي وقت لر ّد فعل ،انفجرت القنبلة.
عندم ��ا �شاهدت �ض ��وء االنفجار �أغلقت عيني .وب�ش ��كل ال �إرادي وقعت
عل ��ى الأر�ض قرب جنزي ��ر املاللة م�ستلق ًيا عل ��ى �إ�سفلت اجلادة .وك�أن
ج ��ز ًءا من رجلي قد متزّق� .أ�صبت بذه ��ول من اخلوف والده�شة .على
الرغم من �أنيّ ق ��د �أ�صبت بجراح يف ال�سابق� ،إ ّال �أ ّنني ا�ضطربت وقلت
ي ��ا اهلل م ��ا الذي حدث فج� ��أة؛ ولك ��ن بالتدريج �أخ ��ذت �أ�ضبط و�ضعي
و�أ�سيطر عل نف�سي لأتق ّبل ب�أنني ُجرحت .وذلك لأ�ستعيد زمام املبادرة
يف تلك اال�شتباكات و�أنقذ نف�سي.
مل يك ��ن عن ��دي �أي خرب ع ��ن «حم�سن» وه ��ا �أنا الآن جم ��روح على
اجلادة قرب هذه املاللة وال �أحد يعرف عن �إ�صابتي �شي ًئا.
كان عل � ّ�ي � اًأول �أن �أجد مكا ًنا �آم ًن ��ا .كانت الر�صا�صات التائهة تطلق
من كل حدب و�صوب .كنت �أ�سمع �صدى ارتطام بع�ضها ب�أج�سام �صلبة.
خط ��ر يل ب� ��أن اللجوء �إىل ما ب�ي�ن جنازير املالالت هو ح ��ل جيد و�آمن
زحفت على الأر�ض حتى و�صلت.
ن�سب ًيا.
ُ
كان ��ت الدماء تنزف من رجل ��ي اليمنى غزيرة وك�أنه ��ا �أنبوب ماء.
الدم ��اء الأوىل خرجت وفجوة اجلرح مل تكن ق ��د فتحت بعد ،ثم �صار
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البخ ��ار يت�صاعد م ��ن الدماء اجلدي ��دة� ،إىل �أن خطر بب ��ايل �أن �أنزع
الكوفي ��ة عن رقبتي و�أربط به ��ا رجلي النازفة ،مل �أعد �أ�ستطيع حتريك
ي ��دي و�ساع ��دي .حاولت وحاولت م ��ن دون جدوى� ،أن �أرف ��ع يدي نحو
رقبت ��ي؛ مل �أقدر ،كنت كالطفل الر�ضيع العاج ��ز عن �إبعاد بعو�ضة عن
وجهه! �أو امل�شلول الذي ال يقدر على فعل �أي �شيء .بد�أت جفوين تطبق
عيني وتت�شو�ش الر�ؤية �أمامهما.
على ّ
كنت �أملح ظ�ل اً
�ال قامتة تتحرك �أمامي يف كل اجتاه .مل �أعرف ماذا
ح�ص ��ل ،ولكنني ر�أيت �شهيدً ا ي�سقط �إىل جانبي فج�أة .لعله كان �أ�صيب
قبل ه ��ذا وا�ست�شه ��د الآن� ،أو �أ�صي ��ب الآن و�سقط ف ��و ًرا� .سيطر النوم
عيني� .أردت �أن �أ�صرخ؛ لكن همهمة خافته كانت تنطلق
بالتدريج على ّ
م ��ن حنجرتي فال ي�سمعه ��ا �أحد .قل ��ت لنف�سي :يا فيا� ��ض ،وك�أنك قد
ً
م�شو�شا وي�سرح يف �ألف طريق وطريق ،وال
ا�ست�شه ��دت! لكن ذهني كان
�صحيحا يف الواقع.
طري ًقا واحدً ا
ً
بعد قليل ،رمبا ع�شر دقائق؛ �أقل �أو �أكرث .ا�ستعدتُ وعيي وتركيزي.
كان هن ��اك �شخ� ��ص يرتدي اللبا� ��س الرتابي اللون ويق ��ف فوق ر�أ�سي.
قلت :من جماعتنا! ف� ًإذا �أنا ال �أزال ح ًّيا!
ا�ستعدتُ معنوياتي عند ر�ؤيته .نزع حقيبتي عني وو�ضعها حتت ر�أ�سي
م�ستخدما كي�س الإ�سعاف الذي كنت
مثل و�سادة .ثم بد�أ بت�ضميد اجلرح
ً
�أحمله معي .دققت يف مالمح وجهه ،مل يكن من �شباب ف�صيلنا .عندما
رب ��ط جرحي ع� � ّدة مرات ووج ��د �أن نزيف الدم مل ينقط ��ع ،التفت �إىل
كوفيتي .ربطها فوق ركبتي فتوقف النزف �أو ّ
خف كث ًريا.
جريح ��ا �آخر بالقرب م ّنا .مل �أعرف
كان هن ��اك م�سعف �آخر يعالج ً
من هو ذل ��ك امل�صاب .و�ضعني عنا�صر حم ��ل اجلرحى على احلمالة.
عندما ر�أيت احلمالة ،تذكرت ال�سيد «رحيمي» يف لقائنا الأخري عندما
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قبلته وكانت احلمالة مان ًعا بيننا فلم �أعانقه كما يجب.
ا�ستلقيت منه ًكا على احلمالة .كانت عيناي تغلقان رغ ًما عني .كنت
�أعل ��م �أنه يج ��ب علي �أ ّال �أنام .كن ��ت متع ًبا ج ًّدا ،ولكن ��ي �سعيت جاهدً ا
ً
م�ستيقظا .كانت دماء كثرية قد نزفت من ج�سدي ف�صار باردًا
للبق ��اء
كلوح ثلج� ،إذا انخف�ض �ضغط الدم ،فاملوت حتمي!
و�أخ ًريا و�ضعوين على الأر�ض بالقرب من كوخ �صغري؛ �شبيه «ك�شك»
احلرا�س ��ة .حني �أدخل ��وين؛ �شاهدت «علي �شهب ��ازي»؛ م�سعف ف�صيلنا
الذي انتقل �إىل الف�صي ��ل الثالث .بعد �أن �أنهى �إ�سعاف بع�ض اجلرحى
الآخري ��ن ،و�ص ��ل �إ ّ
م�صباحا �آل ًّيا ،ثم
م�ستخدم ��ا
يل ،عاين جرح قدمي
ً
ً
و�ضع ع ��دة �ضمادات ف ��وق ال�ضم ��ادات ال�سابقة� .أخ ��ذوين بعدها �إىل
خ ��ارج تلك الغرف ��ة .بعد ذلك و�صل ��ت �سيارة «جي ��ب» وتوقفت هناك.
رفع ��وا احلم ��االت وو�ضعوه ��ا يف الق�س ��م اخللف ��ي للجيب ،ج ��اء دوري
فرفعوين ومل ينزلوين بعدها ،ثبتوين على الق�سم املرتفع من «اجليب».
فكنت �أ�شاه ��د كل �شيء ب�شكل �أف�ضل من الأعلى .وبالطبع ف�إن احتمال
جدا!
�إ�صابتي بر�صا�صة طائ�شة كان واردًا ًّ
انطلق ��ت ال�سيارة .كان اله ��واء البارد يلفح ج�سدي ف� ��أكاد �أجتمد.
وبينم ��ا ال�سي ��ارة ت�سري ،كان ��ت ت�صطدم باملطبات واحلف ��ر فرتتفع ثم
تهب ��ط .حلظة بع ��د �أخرى ،كنا نبتع ��د عن خط التما� ��س وتلك اجلادة
رجعت من العمليات �أو نزلت من ال�سماء للأر�ض �أو عدت من
امل�شتعلةُ .
الآخرة للدنيا؛ �إح�سا�س غريب مذهل.
توقفن ��ا� ،أنزلوين وو�ضعوين �إىل جان ��ب بقية اجلرحى على الأر�ض.
وع ��ادت �سيارة «اجليب» مرة �أخرى �إىل اخل ��ط الأمامي لتنقل جرحى
�آخرين .امل ��كان الذي و�ضعونا فيه ،كان مثلت ط ��رق م�صنع امللح .كان
�شب ��اب كتيب ��ة الأن�ص ��ار م�ستقرين هن ��اك .بقيت منتظ� � ًرا ملدة ن�صف
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�ساعة ،حتى جاء دوري لالنتقال ب�سيارة الإ�سعاف.
و�ضعوين باحلمالة يف الإ�سعاف وانطلقنا ،هنا ال �أثر للرياح الباردة.
عيني عدة مرات و�أطبقتهما فكنا قد و�صلناُ .فتح باب الإ�سعاف
فتحت ّ
�أدخل ��وين �إىل عن�ب�ر كبري في ��ه كهرباء .جاء ممر�ض ونظ ��ر �إىل رجلي
اجلريح ��ة .ال �أعلم �إن قام بفعل �ش ��يء ما �أم ال؛ بقي عندي ع ّدة دقائق
جريحا �آخر.
ثم ت ّفقد ً
بعد قليل� ،أخرجوين من العنرب ّ
وغطوين ببطانية ،كان الربد �شديدً ا
لدرجة كنت �أرجتف حتى مع الغطاء.
ا�ستيقظ � ُ�ت بعد دقائق ،على �صوت حم ��رك القارب ،كال؛ بل ب�سبب
قط ��رات املاء التي كانت تتناثر على وجه ��ي .انتبهت �أن احلمالة -و�أنا
فوقها -قد و�ضعت يف قارب.
عندما ا�ستيقظت جمددًا وج ��دت نف�سي يف م�ست�شفى ميداين .كان
الأطب ��اء هناك يرتدون مالب� ��س خ�ضراء� .س�أل ��ت املمر�ضني عن ا�سم
امل�ست�شف ��ى فقالوا« :فاطمة الزه ��راء»� .إ ّنه ا�سم امل�ست�شفى وكذلك كان
رمز العمليات الع�سكرية!
هن ��اك ،نزعوا عني لبا�س ��ي الع�سكري والـ«بوت�ي�ن» و�ألب�سوين لبا�س
امل�ست�شف ��ى .و�ضعوا �أغرا�ضي ال�شخ�صية يف كي� ��س نايلون ليعيدوها يل
عندما �أخرج م ��ن امل�ست�شفى .ثم دونوا معلومات ع ��ن �إ�صابتي و�أخذوا
من ��ي رقم هاتف وعنوان منزلنا .حقنوين �ضد «الكزاز» وبفيتامني «ك»
ال ��ذي ي�ساعد على انعقاد الدم ،ث ��م غيرّ وا يل ال�ضمادت وغ�سلوا مكان
اجلرح مب�ض ��اد لاللتهابات .بعد �ساعات مت نقلي من هناك �إىل مدينة
«الأهواز».
يف يوم � 13شباط �أدخلوين �إىل غرفة العمليات يف م�ست�شفى ال�شهيد
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«بقائ ��ي» يف الأه ��واز .بقي ��ت هناك ليلة واح ��دة� ،أر�سل ��وين بعدها �إىل
م�ست�شفى «كامياران» يف مدينة «م�شهد».
كان امل�ست�شف ��ى مزدح ًم ��ا ج� � ًّدا ،مل يك ��ن هناك م ��كان يف الغرف،
فو�ضع ��وين على �سرير يف املم ��ر .كان الأطباء واملم ّر�ضون مي ّرون قربي
يل .حتى ال�ساع ��ة التا�سعة مل ي� �� ِأت �إ ّ
وال �أح ��د ينظ ��ر �إ ّ
يل �أي طبيب ،وال
�شديد من
طعاما .كنت �أ�شعر ب�ضعف ٍ
و�ضعوا يل م�صلاً وال �أح�ضروا يل ً
اجلوع� .آخر طعام �ساخن تناولته ليلة  22بهمن (� 11شباط) يف البيوت
مقلي بالزيت املحرتق
ال�ساحلي ��ة املحاذية ل�شاطئ «الفاو»؛ «همربغر» ّ
وخم ّلل اخليار وخبز مرقوق ياب�س.
علي عدة �أ�سئلة،
بع ��د � 15ساعة� ،أتى الطبيب وعاين �إ�صابتي وطرح ّ
ثم �س�أل املمر�ضني متعج ًبا:
 مل ��اذا مل تق ّدم ��وا الطعام لهذا املري� ��ض؟! ال يعاين من م�شاكل يفالأع�صاب وال الدماغ؛ يجب �أن ي�أكل...
مل يح�ض ��روا الطع ��ام بع ��د ،وق ��د ارتفع ��ت معنويات ��ي ب�سبب كالم
الطبي ��ب! كان اجلرحى واملر�ضى العاد ّي ��ون لديهم من يرافقهم ولكني
مل �أرغ ��ب ب�إخب ��ار �أهلي بحايل .من ��ذ �سنتني ،عندم ��ا ُجرحت وجاءت
�أخت ��ي لعيادتي ،مبج ��رد �أن �شاهدت وجه ��ي م�صا ًبا ومتو ّر ًم ��ا� ،أغ�شي
عليه ��ا وغاب ��ت ع ��ن الوع ��ي .مل �أُ ِرد �أن �أثقل على �أحد ه ��ذه املرة .لكن
أعطيت هاتف منزلنا
عندما َن َف َدت طاقتي ومل �أع ��د �أ�ستطيع التح ّمل؛ � ُ
لإحدى املمر�ضات؛ لكنها قالت يل بوجه عبو�س:
 يا �سيد ،يجب �أن تنتظر لي�أتي دورك باالت�صال باملناطق� .س�أكتبا�سمك يف الالئحة؛ وعندما ي�صل دورك �سنخربك بذلك...
مل �أحم ��ل �أي ذكرى ط ّيب ��ة عن م�ست�شفى «كامي ��اران»؛ املكان الذي
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و�ضعوين فيه ،تلك املمر�ض ��ة ،طعامهم القليل واخلايل من امللح .ولوال
�شفقة �إحدى املمر�ضات وتعاونها ،حتى االت�صال الهاتفي بـ«طهران» مل
يكن ليح�صل!
مل يك ��ن لدينا هات ��ف يف منزل وال ��دي .حتدثت مع �أخت ��ي .عندما
�أخربته ��ا �أين �أ�صبت برجل ��ي و�إنها ملتهبة وتن ��زف� .س�ألتني بقلق« :مل
يقطعوا رجلك �ألي�س كذلك؟».
قلت« :كال ،ال تزال رجالي يل!».
مل يك ��ن قد ح�ض ��ر �أحد م ��ن �أهلي بعد ،ح�ي�ن �أدخل ��وين �إىل غرفة
العملي ��ات ليقوم الأطب ��اء بو�ص ��ل ال�شرايني والأع�ص ��اب املقطوعة يف
قدم ��ي اليمن ��ى .عندما ا�ستعدت وعي ��ي ،وجدت نف�س ��ي يف غرفة فيها
�أربعة �أ�س ّرة ،مع �إنها �صغرية وخم�ص�صة بالأ�صل ل�سريرين فقط.
يف يوم  28بهم ��ن (� 17شباط) ،جاءت �أمي ومعها ابن خالتي .لقاء
�أم ��ي �أعاد يل ال ��روح ورفع معنويات ��ي عال ًيا .ليبد�أ العط ��ف واالهتمام
الأمومي ومعه الفاكهة والع�صري والطعام املغ ّذي و...
�شاه ��دت �أ ّمي قدمي املجروحة وامللتهبة؛ ولكنها مل تقل �شي ًئا .كانت
قدمي من الركبة للأ�سفل تعاين من التهابات خ�ضراء ،وقد ا�سو ّدت كما
ُيق ��ال .مل تنجح عملية و�صل الأع�ص ��اب وال�شرايني كذلك كان الطبيب
املعال ��ج يغرز الإبرة يف باط ��ن قدمي ،ولكني مل �أك ��ن �أ�شعر ب�أي �شيء؛
�أرى الإبرة بعيني وهي تدخل يف قدمي؛ ولكن ،ال �أمل وال من ي�شعرون!
كان وج ��ه �أمي ميطر � ًأ�سى وخو ًف ��ا .كنت قل ًقا عليها وكانت هي قلقة
عل � ّ�ي .لكننا مل ننط ��ق �أي كلمة .عندما فقد طبيب ��ي الأمل ،جاء �أطباء
�آخ ��رون وقام ��وا مبعاينت ��ي .ح�ضروا بعده ��ا مرة �أخ ��رى و�شكلوا جلنة
طبية خا�صة بحايل؛ كانوا يتناق�شون ويتحدثون عن و�ضعي ،وما فهمت
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�أي كلم ��ة منهم؛ ا�صطالحات طبية وكلمات �أجنبي ��ة .نتيجة �آرائهم �أن
االلتهاب يتمدد ملا فوق الركبة ،و�أنه ينبغي قطع رجلي من حتت الركبة.
نظ ��رتُ �إىل وج ��ه �أ ّمي .ت ��كاد تنفجر م ��ن الغ�صة واحل ��زن .لكنها
حب�ست دمعتها واكتفت بالقول:
ْ
 �أماه ليتني كنت �أنا امل�صابة ولي�س �أنت!ولكي ال جترح م�شاعري وت�شجعني ،ع ّدلت من لهجتها وقالت:
 �ستتح�سن يا ولدي� ،إن �شاء اهلل...�أ�صابتن ��ي احلم ��ى ،فق ��د انتقل ��ت االلتهاب ��ات من رجل ��ي �إىل دمي
ورفع ��ت حرارة ج�سمي درجات ،وكذلك ف�إن رائحة التعفن كانت ت�ؤذي
كل املحيط�ي�ن بي .وك�أنه �صار واج ًبا عل � ّ�ي �أن �أقطع كل تع ّلق قلبي بهذه
علي وتخطف روحي
القطعة من ج�سدي التي َف�سدت و ُيحتمل �أن تق�ضي ّ
� ً
أي�ضا .ال خيار �آخر وال �سبيل� .س ّلمت قلبي للق�ضاء ور�ضيت بر�ضى اهلل.
يف �صباح �أح ��د الأيام� ،أخذوا من �أمي �إم�ضا ًء و�أثر ب�صمتها كوثيقة
و�ضعت نف�سي مكان
قبول بعملية قطع الرجل من حتت الركبة .للحظة،
ُ
�أمي؛ �إم�ضاء تعهد بالر�ضى عن قطع رجل االبن؛ ما �أ�صعبه ِمن موقف
خمي � ٍ�ف وقا�س؛ قمة العجز والت�سليم عند الأم� :إن و ّقعت ،يقطعون قدم
ابنها ،و�إن مل تفعل َي ْخ َ�سر روحه.
�أخ ��ذوين �إىل غرف ��ة العملي ��ات بعد ظه ��ر ذلك الي ��وم .يف الطريق
تو�سل ��ت بالإم ��ام الثام ��ن [الإم ��ام الر�ض ��ا ]Qو�أنا �ضي ��ف مدينته.
ا�ستع ��دت ذكريات �ضريحه ،املرقد املطه ��ر والقبة الذهبية .جرى على
ل�ساين ذكر «يا غريب الغرباء ويا معني ال�ضعفاء» حتى و�صلت �إىل داخل
غرفة العمليات .كان قلبي هاد ًئا مطمئ ًنا بذكر اهلل وذكر الإمام الثامن.
�شعرت بحال معنوية خا�صة .تذكرتُ َي َد ْي حامل لواء كربالء املقطوعتني
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وانهم ��رت دموعي .يف تلك احلال كنت م�ستع � ًّ�دا وراغ ًبا من كل قلبي �أن
ّ
يقط ��ع ج�سدي �إر ًب ��ا �إر ًبا يف �سبيل ر�ضى اهلل ،فلم يعد التخ ّلي عن قطعة
من رجلي �صع ًبا وال قا�س ًيا� .أعددتُ قلبي وف ّو�ضت �أمري �إىل اهلل.
كانت تلك العملي ��ة اجلراحية الثالثة التي �أُجريها .عندما ا�ستعدتُ
وع � ّ�ي .ر�أي ��ت �أمي و�أخ ��ي �أمامي .نظ ��رت للأ�سفل؛ ال �أث ��ر لرجل حتت
ال�شر�ش ��ف .لك ��نّ الأطب ��اء بع ��د العملية ،م ��ا زالوا قلقني م ��ن �أن تكون
االلتهابات قد متددت للق�سم الأعلى من الرجل .قوة االلتهابات منعتهم
من الإبقاء على ق�سم من اجللد لتغطية الق�سم املقطوع من الرجل.
مناما يف الليل ��ة التي ُجرح � ُ�ت فيها؛ ر�أت
كان ��ت �أمي ق ��د �شاه ��دت ً
ع�صفوري ��ن من طي ��ور احلب يزقزقان يف قف�ص وفج� ��أة يبد�أ �أحدهما
باالرجتاف وي�سقط مغ�ش ًّيا عليه على �أر�ض القف�ص .انتبهت من نومها
م�ضطرب ��ة وا�ستمرت حت ��ى ال�صبح بال�صالة وقراءة الق ��ر�آن والدعاء
ل�سالمة املقاتلني وانت�صارهم على املعتدين.
يف الي ��وم الثاين من �شه ��ر «�إ�سفند» (� 21شب ��اط) ،ا�ستطاعت �أمي
ومعها �أخت ��ي وابن خالتي ،وب�شق الأنف�س والرجاء والتهديد� ،أخذ ورقة
خ ��روج يل وانتق ��ال �إىل «طه ��ران» .عندم ��ا وقع نظري على ن ��ور القبة
ومرقد الإمام الثامن خاطبته عن بعد قائلاً :
 �إنّ رجلي املقطوعة هذه� ،أمانة عندك �إىل يوم القيامة!عندم ��ا و�صلن ��ا �إىل «طهران» نقل ��وين �إىل م�ست�شفى �أم�ي�ر امل�ؤمنني
 Qيف �ش ��ارع «�ستارخ ��ان»؛ م ��ا �إن عاينني الطبي ��ب و�شاهد ا�صفرار
وجهي ونحول ج�سمي حتى قال:
دما!...
 �أعطوه ًكان ا�س ��م الطبيب «مو�سى عدالت»؛ هذا اال�سم الذي ال �أن�ساه �أبدً ا؛
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حت�سنت حايل
�أول و�صفة �أعادت الروح جل�سدي .فور تلقي وحدتي دمّ ،
كث�ي ً�راَ .و ْ�ص َف ُت ��ه الثانية كانت عب ��ارة عن غ�سيل وتعقي ��م كامل اجلرح
وحم ��ل العمل ّية ،قامت املمر�ضات بها بدقة �شديدة .كان ال يزال يخرج
من جرح رجلي ت ��راب ورمال منطقة العمليات و ِق َط ��ع �شظايا القنبلة،
فكنت �أرميها يف وعاء خا�ص و�ضعته املمر�ضات حتت قدمي.
ُ
ال �أعل ��م كيف �أجروا يل يف «م�شه ��د» عملية جراحية بوجود كل هذه
الأج�س ��ام الغريبة يف رجلي؟! وهذا من �إتقان ومهارة �أطباء وممر�ضي
م�ست�شف «كامياران» وحنانهم الدافق! ي�ضاف �إىل ف�ضائلهم وح�سناتهم
الأخرى!
تق ّرر �أن �أدخل جم ّددًا �إىل غرفة العمليات بعد �أ�سبوع؛ والهدف هذه
املرة �ش ّد جلد الرجل ليغطي مكان القطع واجلرح ومن ثم تقطيبه.
اً
مو�صول بجانب اجلرح ليخرج
أفقت من املخدر ،ر�أيت �أنبو ًبا
عندما � ُ
منه التعفن والدم املتخرث �ضما ًنا لعدم عودة االلتهاب للرجل.
�أم�ضي � ُ�ت كل �شه ��ر «ا�سفند» (�شباط�/آذار)� ،أع ��اين الأمل واحلمى
و�آث ��ار اجلراح؛ مع ا�ستمرار وجود حوايل خم�سني قطعة �شظية �صغرية
م ��ن �أجزاء القنبلة يف رجلي .كان ��وا قد �أخرجوا ال�شظايا الكبرية؛ لكن
القطع ال�صغرية من ال�صعب �إخراجها ،وكذلك فهي ال ت�شكل خط ًرا وال
ت�ؤدي لاللتهابات.
اقرتب عيد «النوروز» ور�أ�س ال�سنة  1365هـ� .ش� 21 /.آذار1986م.
يف �أح ��د الأي ��ام وجدتُ فر�صة وف ��راغ بال لأ�ستعي ��د ذكريات ال�سنة
املا�ضي ��ة كله ��ا؛ انتبهت �إىل �أن رجل ��ي اليمنى تعر�ض ��ت لثالثة �أحداث
هام ��ة يف تل ��ك ال�سنة! يف امل ��رة الأوىل وقع �إبريق امل ��اء املغلي املو�ضوع
وبقيت �أعرج
عل ��ى املدف�أة النفطي ��ة [ال�صوبيا] عل ��ى قدمي ف�أحرقه ��ا ُ
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مل ��دة ع�شرة �أي ��ام ،مل �أمتكن فيها من انتع ��ال «البوتني» وال امل�شاركة يف
التدري ��ب والتمارين ال�صعب ��ة .واملرة الثانية الته ��ب ظفر �إ�صبع قدمي
اليمنى الكبري ب�سبب �ضيق البوتني وا�سو ّد لونه حتى وقع.
يف اللحظات التي ت�سبق حتويل العام اجلديد ،دعوت دعاء التحويل
(ي ��ا مقل ��ب القل ��وب والأب�ص ��ار ...ح� � ّول حالن ��ا �إىل �أح�س ��ن حال) يف
امل�ست�شف ��ى وطلبت م ��ن اهلل �أن مينحني ال�صرب والق� � ّوة لأعود جمددًا
خلدمة الدين والنا�س و�أرجع �إىل اجلبهة من جديد.
كيلوغراما؛ �ساب ًقا
خرجت من امل�ست�شفى كان وزين خم�سني
عندم ��ا
ُ
ً
كيلوغراما.
كيلوغراما! نزل وزين �أكرث من ع�شرين
كان اثن�ي�ن و�سبعني
ً
ً
كن ��ت �أ�شعر بال�ضعف يف ي ��دي ورجلي .مل �أكن �أ�ستطي ��ع امل�شي لوحدي
حت ��ى لو توك�أتُ عل ��ى الع�صا .طلب مني الطبي ��ب الفيزيائي املعالج �أن
�أم�شي و�أحترك.
رجعت �إىل البيت؛ برجل واحدة؛ ذهبت باثنتني وعدت بواحدة!
و�أخ ًريا ُ
ما �إن و�صل ��ت �إىل املدخل وخزانة الأحذية ،هجم ��ت الأفكار والذكريات
اً
م�شغول باملقارنة بني املا�ضي واحلا�ضرِ :رجالن
على ذهني� .أ�صبح فكري
ورج ��ل واح ��دة ،زوج �أحذي ��ة وف ��ردة واح ��دة .درجات املن ��زل التي كنت
علي؛ الألعاب
�أجتازها كل اثنتني بخطوة� ،أ�صبح عبور درجة منها �صع ًبا ّ
الت ��ي كنت �أمار�سها ومل �أعد �أقدر و ...كانت هذه الهواج�س جتعل العرق
البارد ين�ساب على ج�سدي ف�أ�شعر بالوهن وال�ضعف.
عندما بد�أت بامل�شي ،تعرفت ب�سرعة �إىل م�سري م�ؤ�س�سة «جانبازان»
ذهبت ورجع ��ت؛ وتعرفت هن ��اك �إىل �أ�صدق ��اء جدد من
[اجلرح ��ى]ُ .
اجلرح ��ى مثلي .كانوا هن ��اك وتوطدت عالقتنا .كن ��ت �أط ّلع على �آخر
الأخب ��ار منهم � ً
أي�ضا؛ وخا�صة ما يتعل ��ق باجلرحى؛ مثل ق�صة اجلريح
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الذي بُترِ َت ِرجله من فوق الركبة فدخل يف �أزمة وحب�س نف�سه يف البيت
ومل يخ ��رج منه لع� � ّدة �أ�شه ��ر ،ومل يرغب حتى يف لق ��اء �أقرب املقربني
عنه ،ثم ت�أقلم بالتدريج وتك ّيف مع �إ�صابته و...
كان مهمتي الثانية �أن �أزور الأ�صدقاء والأقارب الذين كانوا يقومون
بعيادت ��ي �أثناء م ّدة الع�ل�اج يف امل�ست�شفى .وبهذا كن ��ت �أبادل حمبتهم
مبحبة من جهة ،ومن جهة �أخرى كنت �أر ّوح عن نف�سي و�أ�ستعيد ن�شاطي
ومعنوياتي .يف �إحدى زياراتي ،عندما �أردت اخلروج ،مل يلتفت �صاحب
البيت وبد�أ يبحث عن «الفردة» الثانية من حذائي! ويقول:
 ال ب�أ� ��س ..الآن جندها ..يا ويلنا م ��ن �شيطنة الأوالد ..احلياة يفال�شقق هكذا! ..
عندم ��ا انتب ��ه �إىل امل�س�أل ��ة .. ،كان وجه ��ه حمم� � ًّرا م ��ن اخلج ��ل
واالرتباك..
قدما
مل يك ��ن ربي ��ع الع ��ام 1986م قد ح ��ل� ،إ ّال وكن ��ت قد و�ضع ��ت ً
�صناعي ��ة وتركت الع�صا تدريج ًّي ��ا� .إ�ضافة �إىل �صعوبة التع ّود على هذه
الرفيق ��ة اجلديدة ،كان هناك م�شكلة �أخرى هي الرائحة الكريهة التي
تنبع ��ث من جواربي .تعودت على هذا و�صرت �أغريها و�أغ�سل قدمي يف
كل مرة.
يف �صيف ذلك العام ،عاد احلنني �إىل اجلبهة ي�شعل كياين .فذهبت
م ��ن «طهران» �إىل «ك ��وزران»؛ املع�سكر ال�صيف ��ي للفرقة .تق ّدمت حتى
و�صلت �إىل خيام كتيبة «حمزة» الواقعة فوق اجلبل .كان احلاج «�أميني»
هو �أول من �شاهدته هناك .ا�ستقبلني بحرارة وحفاوة بالغة.
حتدثن ��ا ع ��ن ذكريات تلك الليلة ،فقال ل ��و مل يقاتل �شباب «حمزة»
ب�ض ��راوة لكان ممك ًنا �أن يقوم «الع ��راق» بهجوم م�ضاد ي�ستويل به على
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علي �أن �ألتحق باخلط اخللفي الداعم للجبهة.
كل املحور؛ ثم اقرتح ّ
 ي ��ا �أخ فيا�ض� ،أنت عن�صر متفرغ يف احلر�س الثوري ،وحيثما كانعملك ف�أنت يف خدمة اجلبهة.
بقيت يف اجلبهة ف�سترُ َب ْك
خلوت بعد ذلك بنف�سي و�صرت �أفكر� :إن َ
يف ليل ��ة العملي ��ات وت َْ�ض َط � ِ�رب .وله ��ذا �ص ��رتُ �أفك ��ر بن�صيحة احلاج
«�أميني».
ا�شت ��اق قلبي للف�صي ��ل الأول .ذهبت �إىل خيمة الف�صي ��ل .ال �آثار وال
�أخب ��ار عن املقاتل�ي�ن القدام ��ى .كان هناك بع�ض ال�شب ��اب يف اخليمة:
«�أحمد �أحم ��دي زاده» و«علي �شهبازي» و«�سريو� ��س مهدي بور» .جل�ست
و�صرت �أ�سرتجع معهم ذكريات ليلة العمليات .ذكر يل �أحدهم ب�أن �أحد
�شباب ال�سرية الأوىل يف ليلة العمليات ،ا�شتبه بيني وبني �أحد العراقيني
و�صار يناديه يا �أخ «فيا�ض»� ،أخ «فيا�ض» ..يا �سيد «ح�سني» التفت العراقي
فانتبه ال�شاب �إىل خطئه ولكن حني ال ينفع الندم ،فقد �أم�سك العراقي
ال�ضخم بالفتى الإيراين ورماه � ً
أر�ضا ثم �أطلق النار على ر�أ�سه� .أخط�أت
َ
الهدف �إال واح ��دة �أ�صابته يف جبهته .ولكن البعثي حني
طلق ��ات الر�شق
�شاهد الدماء تغطي وجهه ،تركه وم�ضى.
مل يع ��رف �أحد ا�س ��م ذلك الفتى؛ لك ��ن هذه احلادثة ت � ّ
�دل على �أن
املع ��ارك كانت بال�س�ل�اح الأبي�ض ووج ًها لوجه؛ ولك ��ن �أي وجه �ضد �أي
وج ��ه؟ الغيالن البعثية املدربة واملدججة بال�س�ل�اح مقابل فتيان �صغار
من دون جتربة ،ولكنهم مفعمون بالإميان وال�شجاعة.
كنت �أعلم ب�أن «حم�سن كل�ستاين» و«حممد عليان جنادي» و� ..آخرين
ق ��د ا�ست�شهدوا .ولكني هناك عرف ��ت ب�أن ال�سيد «عل ��ي رحيمي» � ً
أي�ضا
ق ��د ارتقى �شهيدً ا .قال ال�شب ��اب �إنّ ال�سيد «علي» كان ي�ساعد اجلرحى
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وينقله ��م للخط ��وط اخللفية ولكنه عندما الحظ نق� ��ص الذخرية �صار
يحمل ال�سالح والعتاد وينقله للمقاتلني� .آخر مرة تق ّدم للخط الأمامي
�سقط ��ت قنبلة يدوي ��ة وراءه ف�أ�صاب ��ت �شظية كبرية ر�أ�س ��ه ونال مقام
ال�شهادة.1
يف تل ��ك الليلة ،ا�ست�شه ��د «علي قابل» و�أخوه ال ��ذي كان يف الف�صيل
الثالث يف ال�سرية ،فارتفعا م ًعا �شقيقني �شهيدين.
تل ��ك الليلة ،كان ��ت �آخر ليلة عمليات �أ�شارك به ��ا يف حياتي؛ بعدها
تابعت خدمتي يف عمل �إداري يف وزارة احلر�س الثوري.
يف �أواخ ��ر الع ��ام 1986م تزوجت م ��ن امر�أة م�ضحي ��ة وف ّية ،تق ّبلت
�إ�صابتي و�ساعدتني كث ًريا فبذلت جهودًا كبرية لت�أ�سي�س �أ�سرة �صاحلة.
أ�صبت بحمى ورجفة.
يف �أحد الأيام وبعد الزواج ،التهبت رجلي ب�شدة و� ُ
�أخذتني زوجتي �إىل عيادة الطبيب ب�صعوبة .فكان كالمه:
 لن يبقى ح ًّيا حتى ال�صباح...كان ��ت رجلي املقطوعة قد انتفخت و�صارت بحجم و�سادة ،ومل تنفع
معه ��ا الأدوي ��ة والعالجات .و�صلت حرارتي للأربع�ي�ن .ا�ضطر الأطباء
علي
لإج ��راء عملية جراحية ،وعلى الرغم م ��ن �أن التخدير كان خط ًرا ّ
وم ��ن املمكن �أن ال �أ�ستعيد وعيي منه �أب ��دً ا� ،أجروا اجلراحة ،و�أخرجوا
التعفن من رجلي ،و�شاء اهلل �أن �أعود للحياة جمددًا.
هذه امل ��رة � ً
�رج الطبيب اجل� � ّراح ع ّدة �شظاي ��ا من رجلي
أي�ضا� ،أخ � َ
و�أعط ��اين �إياها .احتفظت بها كي ال تذهب ذكرى تلك الليلة وذكريات
�سن ��وات الدفاع املقد�س الثم ��اين من بايل �أب ��دً ا� .أراين الطبيب قطعة
 -1ف ��ي �شت ��اء العام 1987م� ،سمعت �أن ابن ��ه «جواد» قد ا�ست�شهد � ً
أي�ض ��ا بعد � 11شه ًرا من
�شهادة �أبيه.
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�سوداء و�س�ألني ما هذه؟ نظرت و�أجبته:
 �أيه ��ا الطبيب العزيز؛ ه ��ذه قطعة �إ�سفلت من ج ��ادة «الفاو –�أمالق�صر».
�أخذتها كذلك واحتفظت بها.
يف �أحد الأيام ،التقيت «علي بي بي جان» يف م�ؤ�س�سة اجلرحى .كان
قد فقد ب�صره .قنبلة عراقية �سلبت منه نور عينه .يف تلك الليلة اقتحم
عمق جبهة العدو و�أ�صيب بالقرب من املالالت.
مل تك ��ن احلرب ق ��د انته ��ت ،عندما تو ّفق � ُ�ت جمددًا للق ��اء الإمام
اخلميني{ .كان ابني يف الأ�شهر الأوىل من عمره� .أخذته معي .ك ّنا
بال�ضبط حتت من�ص ��ة الإمام يف ح�سينية «جماران» .حني دخل الإمام
كن � ُ�ت حتت املكان الذي وق ��ف الإمام عليه .رفعت ابن ��ي بيدي .عندما
�شاه ��د الإمام طفلاً �صغ ًريا التفت �إلي ��ه وم�سح على وجهه ور�أ�سه .كان
هذا �آخر لقاء مع مراد ال�شهداء والعا�شقني.
انته ��ت احلرب ،ورحل الإم ��ام � ً
أي�ضا .م�ضت �سنوات ط ��وال و�أنا ما
زل ��ت كلما ارتفعت حرارتي �أرجتف و�أخ ��اف �أن تكون رجلي قد التهبت
جمددًا.
قت لزيارة «م�شه ��د»� ،أتذكر م�ست�شفى «كامياران» وغربتي
ك ّلما تو ّف ُ
قت قلبي بنافذة ال�ضريح املبارك للإمام
يف ذل ��ك امل�ست�شفى ،وكيف ع ّل ُ
الثام ��ن ودخلت غرف ��ة العمليات حتت عنايته وحني غ ��ادرت «م�شهد»،
كن ��ت را�ض ًيا م�ستب�شر القلب ب�أين تركت �أمانة عند الإمام الر�ضاQ
وهذه الأمان ��ة املتوا�ضعة التي ال قيمة لها ،ميكن �أن تلفت نظره الكرمي
فريافقني َك َر ُمه ولط ُفه حتى املوت ويوم القيامة.
عملت يف �صناعة احللويات �أو جتارة القما�ش؛
لو مل تقع احلرب ،رمبا ُ
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ولكني الآن قد تقاعدت بعد خدمتي يف احلر�س الثوري وقلبي يرغب يف
متابع ��ة مهنة والدي يف احللويات .بعد تلك الليلة التي ال ُتن�سى ،واجهت
م�صاعب عديدة ،بع�ضها ال يعلمه �إال اهلل� .إليه �أرغب ومنه �أطلب ح�سن
العاقب ��ة يف حيات ��ي و�إن كان ��ت تلك الأمان ��ة مقبولة لديه ول ��دى الإمام
الثامن� ،أن يلحق بها بقية هذا اجل�سد والروح؛ �إن �شاء اهلل.
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الفصل الثاين عرش :األمانة

701

اجلراح:

 ك�سر عظام الفك والوجه واليد اليمنى1362 .هـ� .ش1983 /.م. �إ�صابة بالقنابل الكيماوية يف الرئة 1363هـ� .ش1984 /.م. قطع الرجل اليمنى من حتت الركبة  1363هـ� .ش1984 /م. ن�سبة الإ�صابة70% :ال�صورة رقم 91-من اليمني:
فيا�ض� ،أهري

 2-1املذكرات املكتوبة
 1-2-1دفرت حممد جواد ن�صريي بور
الوثيقة رقم 122
 3-1الكالم الأخري .الوثيقة رقم 123

ال�صورة رقم  92-وقو ًفا من الي�سار :فيا�ض،
حم�سن كل�ستاين ،مهدي كبري زاده ،ن�صريي
جلو�سا� :أحمد �أحمدي زاده.
بورً .

702

الفصيل األول

 -2الهشيد عيل رحيمي

 1-2الهو ّية :الوثيقة رقم 124

 2-2املذكرات املكتوبة
 1-2-2دفرت حممد جواد ن�صريي بور
الوثيقة رقم 125

ال�صورة رقم 93

الفصل الثاين عرش :األمانة

 3-2الر�سائل
الوثيقة رقم 126

الوثيقة رقم 127

703

704

الفصيل األول

 4-2الو�ص ّية

الوثيقة رقم 128

ال�صورة رقم 94

الفصل الثاين عرش :األمانة

705

 5-2مقابلة مع زوجة ال�شهيد [علي رحيمي].
كنت يف العا�شرة �أو احلادية ع�شرة عندما ز ّوجوين ل�شاب يف التا�سعة
ُ
انف�صلت عن
أجنبت طفل ��ي ال�سابع،
ُ
ع�ش ��رة .يف العام 1965م وعندما � ُ
زوج ��ي .كنت �أعي� ��ش يف منطقة «�آريان ��ا» وبالتدريج تعرفن ��ا �إىل �أ�سرة
«ال�سيد رحيمي» ،و�صار بيننا توا�صل وزيارات .كنت قد �سمعت من �أبي
ب�أنه رجل م�ؤمن ومن فدائ ّيي الإمام اخلميني ،و�أنه يعرف ال�سيد «نواب
�سمعت عنه �أنه يعمل يف
�صف ��وي» ولديه ن�شاط �سيا�سي وثوري .كذل ��ك
ُ
ف ��رن و�أنه ي�ض ��ع بيانات الإمام ب�ي�ن �أرغفة اخلبز ويوزعه ��ا على بيوت
النا� ��س .حتى ج ��اء اليوم الذي ح�ض ��ر والده ووالدت ��ه خلطبتي .يومها
متزوجا � ً
أي�ضا يف ال�سابق وقد انف�صل عن زوجته ولديه
عرفت ب�أنه كان
ً
ثالث ��ة �أبناء ويعي� ��ش معهم يف منزل وال ��ده ووالدت ��ه .التجربة املريرة
الت ��ي كنت ع�شتها يف زواجي منعتني من قب ��ول عر�ض ال�سيد «رحيمي»
بب�ساط ��ة؛ لكنّ �إ�ص ��رار وا ِل َد ْيه وزيارتهما املتك ��ررة مل ترتك يل اً
جمال
فقبلت وتزوجنا.
ُ
يف العام  1347هـ�� �.ش[1968م] بد�أت حياتنا امل�شرتكة ب�شكل ب�سيط
حب ال�سيد قد ا�ستقر يف
ومتوا�ضع ج ًّدا .مل مت�ض فرتة طويلة حتى كان ّ
قلبي و�أزال كل قلقي وهواج�سي .عندما �شاهدتُ تعامله الأبوي احلنون
مع �أوالدي ،اطم�أننت وارتاح قلبي.
بع ��د ع ��دة �أيام ،ج ��اء �أوالده � ً
أي�ضا للعي�ش معنا .بع ��د �سنة ولد ابننا
«ج ��واد» ،وبعده «حم�سن» و«مع�صومة»� .أ�صبحنا �أ�سرة مك ّونة من ثالثة
ع�ش ��ر ف ��ردًا .يف تلك الأي ��ام كان عن ��د ال�سيد «علي» مكت ��ب معامالت
عقاري ��ة؛ ولكن ��ه كان يق ��وم باال�ستخ ��ارة ويعتمد عل الق�ض ��اء والقدر،
لدرج ��ة مل يكن ينجز يف ال�سنة �أكرث م ��ن معاملة واحدة! �صارت ال�سنة
مت�ض ��ي وراء ال�سن ��ة ونحن يف حال فق ��ر مدقع .وعل ��ى الرغم من �أين
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�أ ّم ّي ��ة ومل �أتل ��قّ �أي تعلي ��م مدر�س ��ي �إ ّال �إين كنت �أعمل ك ��ي نتعاون على
تدب�ي�ر معي�شتنا� .أحيا ًن ��ا يف «طهران» و�أحيا ًنا �أخ ��رى يف «كرج» و�أينما
توافر عمل لت�أمني لقمة عي�ش للأوالد .مل نكن منلك حتى �أب�سط و�سائل
احلي ��اة يف البيت .كنا �أحيا ًنا ولأجل اال�ستماع �إىل �أخبار الثورة ،نذهب
�إىل بيت اجلريان!
يف العام 1977م ،تعر�ض ال�سيد «علي» حلادث �سري خطري ،فتك�سرت
كل �أ�سنانه ،ما ا�ضطره لرتكيب طقم �أ�سنان �صناع ّية.
عندما انت�صرت الثورة؛ ومت ت�شكيل «جهاد البناء» ب�أمر من الإمام،
�م ال�سيد «علي» �إىل «جهاد البناء» .يف العام  1359هـ�.ش [1980م]
ان�ض � ّ
�أعطون ��ا غرفة يف مبنى «جهاد البناء»؛ كانت غرفة �صغرية ج ًّدا وك�أنها
مكان م�صعد ّ
معطل ،و�صار عندنا نوع من اال�ستقرار الن�سبي.
كان يبق ��ى يف العمل ليلاً حتى وقت مت�أخ ��ر لدعم وجتهيز اجلبهة؛
تطوعا ومن دون حقوق وراتب ،فكنا نعاين �شظف العي�ش.
فيقوم بالعمل ً
وم�ضح ًيا .ي�ساعدين يف �أعمال املن ��زل .ك ّنا نتعاون م ًعا
كان حنو ًن ��ا
ّ
على غ�سل الألب�سة والبيا�ضات التي يح�ضرها للمنزل لتنظيفها.
كان يدفع فواتري املاء والكهرباء عن ح�ساب «جهاد البناء» ويرف�ض
ا�ستخدام �سيارات امل�ؤ�س�سة �أو الهاتف للأمور ال�شخ�صية .كان يف كثري
جدا من الطع ��ام كي ي�أكل الأطفال
من الأحي ��ان ،يتناول كمية �صغرية ًّ
�أك�ث�ر .و�أحيا ًنا كان يتذرع ب�أنه �سيتن ��اول الفطور مع الأخوة احلر�س يف
العمل ،يخرج من البيت من دون فطور .ومع هذا كان ً
ن�شيطا قوي البنية
واحلركة .كن ��ت �أمازحه ف�أقول�« :أنت ت�شبه �شا ًّبا يف الثامنة ع�شرة من
ول�ست كهلاً ».
العمر ُ
عندم ��ا بد�أت احلرب ،ق ّرر ال�سيد «علي» االلتحاق باجلبهة .مل �أكن
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را�ضية عن هذا القرار .قلت له:
 يا �سيد «علي» ،هل هذا ما اتفقنا عليه؟ �أنا وعدتك �أن �أبقى معك حتى �آخر العمر؛ ولكني مل �أكن �أعلم �أناحل ��رب �ستبد�أ� .إنه �أمر الإمام ويج ��ب �أن �أذهب� .أنت ال تزالني �صبية
وجميل ��ة؛ ال تعتمدي على الأوالد� .إن �أنا ا�ست�شهدت تزوجي حت ًما� .أرجو
�أن ت�س ّددي يل ديوين ،ال �أريد �أن يبقى حقّ النا�س يف ذمتي.
قل ��ت ل ��ه�« :أنت ال حتتاج للذه ��اب �إىل اجلبهة ،عمل ��ك يف امل�ؤ�س�سة
يعادل ثواب اجلهاد وال�شهادة».
 �أين �أنا من ال�شهادة؟تذهب.
 للأ�سف ف�أنا مق ّيدة بعهد الإميان؛ و�إ ّال ملا ُكنت �أَ َد َع َك ْ
ذهب � اًأول �إىل جبهة «كرد�ستان» .فيما بعد التحق «مهدي» و«حم�سن»
وكان ��ا قد ت�أ ّثرا -ب�أبيه ��م وذهبا �إىل احلرب � ًأي�ض ��ا .كان «مهدي» مع
�أبيه و�أ�صيب يف عمليات «والفتح املبني».
يف العام  1364هـ� .ش[1985م] ويف �آخر م�أذونية جاء فيها �إىل البيت
حمموما و�ضعيف
�أع ��ددت ل ��ه ح�ساء «�آب كو�ش ��ت» [مرق اللح ��م] .كان
ً
َ
ونحيل
اجل�س ��م� .س�ألت ��ه�« :أال ت�أكلون يف اجلبهة حتى �أ�صبح ��ت �ضعي ًفا
اجل�سم».
 «الأكل يف اجلبهة ،متوافر بكرثة؛ طعام �ساخن و�أطيب ما يكون!».تغريت ت�صرفاته؛ �صار �صامتًا و�صاب ًرا.
يف الليل ��ة الأخ�ي�رة لتلك العطل ��ة ذهبنا لزيارة وال ��ده الذي مل يكن
أنت يجب �أن تبقى
را�ض ًي ��ا بذه ��اب «علي» �إىل اجلبهة .كان يقول ل ��هَ �« :
يدي
وترع ��ى �ش�ؤون زوجتك و�أوالدك .مل يقبل ال�سيد «علي»� .صار يق ّبل ّ
وقدمي �أبيه واعدً ا �إياه �أن تكون هذه املرة الأخرية التي يذهب فيها �إىل
ّ
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اجلبهة .بكى والده وناح ولطم باللغة الرتكية؛ وك�أن قلبه �أخربه ب�أنه لن
يرى ولده بعد هذا اللقاء.
مق�صا كب ًريا و�إبرة
عن ��د الوداع ،كرر تو�صيته يل بالأوالد� .أخذ معه ًّ
وخيطا ًنا كي يقوم ب�أعمال اخلياطة و�إ�صالح ثياب ال�شباب .كان وداعه
يل ق�ص ًريا و�سري ًعا .بكيت كث ًريا و�شعرتُ ب�أنه لن يعود �إلينا.
يف اخلام� ��س والع�شرين من �شهر «بهمن»� ،أح�ضروا جثمانه �شهيدً ا.
كان ��ت �شظية قد �أ�صاب ��ت عنقه ،كان وجهه من دون حلي ��ة وال �أ�سنان،
بدا �أكرث اً
نحول .كانت تلك �أول مرة �أراه فيها من دون حلية .كان نائ ًما
بهدوء .طاملا مت ّنى �أن ي�ست�شهد ببدلة «التعبئة» وقد حت ّققت �أمنيته.
كان جدي� � ًرا بال�شه ��ادة ،ومن ح ّق ��ه �أن يغادر الدني ��ا ب�أف�ضل �شكل.
دف ّناه يف مقربة «به�شت زهراء» ،و�أقمنا له مرا�سم حافلة.
يف الع ��ام 1986م التح ��ق ابني «جواد» باجلبه ��ة .عندما كنت �أربط
له ُع�صابت ��ه على جبينه يف مركز «املق ��داد» كان م�شهد ت�شييع جثمانه
متج ّل ًي ��ا �أمام ناظري .بعد خم�س ��ة �أ�شهر ،عاد �شهيدً ا ودف ّنا ج�سده �إىل
جانب �أبيه.
يف الع ��ام 1993م وب�إ�ص ��رار الأوالد عل � ّ�ي �ساف ��رت �إىل م ّك ��ة لأداء
فري�ضة «احلج» .طوال فرتة ال�سفر كنت �أبكي على «ال�سيد علي» ،حز ًنا
على براءته وطيبته ،وكيف مل ي�ستطع �أن يذهب للحج .يف �إحدى الليايل
يف «مك ��ة» �شاهدت ��ه يف منام ��ي بلبا�س الإح ��رام الأبي� ��ض و«القلن�سوة»
البي�ضاء .قلت له و�أنا �أبكي.
 يا حاج ،لقد ا�شتقت �إليك .ليتك جئت �إىل هنا معي!قال �ضاح ًكا:
 -لقد كنت معك من اليوم الأول؛ لكنك مل تريني!
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م�ض ��ت ال�سن ��وات و�أن ��ا ك�ب�رت وهرم ��ت وانحنى ظه ��ري من حمل
م�شق ��ات احلياة وف ��راق �أحبتي .مل �أعد �أقوى حتى عل ��ى امل�شي؛ ولكني
كلم ��ا �سنحت يل الفر�صة �أذهب �إىل زيارة �ضريح «ال�سيد علي وجواد».
يف �إيران ،الكثريات مثلي من الأمهات والزوجات؛ لكن الويل ملن يخون
دينه ووطنه.
 6-2عنوان القرب
طهران ،به�شت زهراء القطعة  ،53ال�صف  ،70رقم 4
ال�صورة رقم 95

القسم الثاني

السرية األولى

الراوي :عربعلي قابل (�شهيد)
الت�شكيل :م�ساعد رامي �آر بي جي ،الف�صيل الأ ّول
الراوي :عبد اهلل قابل (�شهيد)
الت�شكيل :ناقل جرحى (م�ساعد م�سعف) ،الف�صيل الثالث

الفصل الثالث

عرش*1

المذكرات اليومية

نورد يف هذا الف�صل املذك ��رات اليومية املد ّونة لعربعلي قابل ،ومن
ثم املذكرات اليومية لعبد اهلل قابل.
تع ��ود مذكرات عربعلي �إىل �أ�شهر خلت قبل عملية «والفجر ،»8حتى
م ��ا قبل تنفيذ العملي ��ة بع�شرة �أيام ،فيما كتب عبد اهلل مذكراته خالل
الأيام الع�شرة التي انتهت بتنفيذ العملية.
النق ��اط على ال�سطر هي عالمة عل ��ى امتناعنا عن تكرار املوارد �أو
املوا�ضي ��ع املتفرقة .اجلدير ذكره �أنّ مطالع ��ة دفرت مذكرات عبد اهلل
قاب ��ل والبحث فيه ،كان عم�ًل�اً جذا ًبا وفريدً ا من نوعه ،كانت �صفحات
دفرت ال�شهيد ذات لون خافت وقد خ�ضبت بدمائه.
�سيتم عر�ض ورقات من هذا الدفرت يف وثائق هذا الف�صل.
ّ
* الف�صالن  13و 14؛ ترجمة الحاج علي مهدي.
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 -1املذكرات اليومية املدونة لعربعلي قابل
يوم ال�سبت  24فروردين [ 13ني�سان]

 ..وحممد عليان جنادي التحقوا باجلبهة.
لي�ًل�اً عقد م�س�ؤولو التعبئة جل�سة يف م�سج ��د الإمام الهادي ،Q1
وقد مت اختياري م�س� اًؤول تنظيم ًّيا.
عل ��وم احلي ��اة ،الدي ��ن ،اللغ ��ة العربي ��ة ،الأدب ،اجلغرافي ��ا .علوم
احلياة� :2ساعتان يف النهار� ،ساعة واحدة يف الليل .الدين �ساعة واحدة
نها ًرا و�أخرى ليلاً  .اللغة العربية نها ًرا �ساعتان ون�صف �ساعة يف الليل.
الأدب �ساعتان نها ًرا  .اجلغرافيا �ساعة ون�صف ال�ساعة نها ًرا ،ون�صف
�ساعة ليلاً .
يوم االثنني  26فروردين [ 15ني�سان]

�صباحا �إىل مدر�سة دار الفنون .بعد ذلك ذهبت �إىل املدر�سة
ذهبت ً
االبتدائية والح ًقا �إىل ال�سوق .بعد الظهر ذهبت �إىل ثانوية الإر�شاد يف
جدا.
يومي
يوما ممتا ًزا ًّ
الدرا�سي الأول وقد كان ً
ّ
يوم الأربعاء � 4أرديبه�شت [ 24ني�سان]

�صباحا �أخذت الأوالد مل�شاهدة العر�ض الع�سكري يف «يوم اجلندي»
ً
ّثم �أكملت طريقي �إىل املدر�سة .كانت املدر�سة مقفلة .ذهبت �إىل �ساحة
الإمام احل�سني  Qمل�شاه ��دة العر�ض الع�سكري .ليلاً  ،بعد ال�صالة،
عقدنا جل�سة للتعبئة يف امل�سجد.
يوم اخلمي�س � 5أرديبه�شت [ 25ني�سان]

يوما على �شهادة �صديقي وابن
اليوم ي�صادف ذكرى م ��رور �أربعني ً
 - 1في محلة مجيدية في طهران.
 - 2مواد ال�سنة الثالثة الثانوية في اخت�صا�ص العلوم االختبارية.
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يوما خلت
حملت ��ي حميد ،1تل ��ك ال�شهادة املفجعة واملظلوم ��ة� ..أربعون ً
منذ �أن طار �إىل مع�شوقه وانتقل �إىل لقاء اهلل تعاىل.
يوم الأربعاء � 18أرديبه�شت [� 8أيار]

ذهبنا �إىل حقل الرماية يف ثكنة الإمام احل�سني  Qونلت الدرجة
الأوىل يف م�سابقة الرماية.
يوم الأحد � 22أرديبه�شت [�12أيار]

 ..زرع ��وا عبوات �أمام «�شم�س العم ��ارة»� :سقط � 15شهيدً ا ،و�أ�صيب
�صمت اليوم ا�ستحبا ًبا..
خم�سون �آخرون بجراح  ..لقد ُ
يوم ال�سبت  4خرداد [� 25أيار]

�صباحا ودر�ست م ��ادة اجلرب.
ا�ستيقظ � ُ�ت عن ��د ال�ساع ��ة التا�سع ��ة ً
�أر�سلت ر�سالة �إىل عبد اهلل 2بوا�سطة الربيد .ذهبت ظه ًرا �إىل امل�سجد
لإقامة ال�صالة وحل�ضور جل�سة التعبئة.
..ق�صفت الطائرات العراقية �شارع «�أندي�شة».
يوم االثنني  6خرداد [� 27أيار]

 ..ليلاً ق�صفت الطائرات العراقية منطقة «جهارده مرتى ل�شكر».
بقينا هناك حتى ال�صباح نقوم ب�أعمال امل�ساعدة والإغاثة ،ورجعت
�إىل املنزل عند ال�ساعة  4:30فج ًرا.
يوم االثنني  31تري [ 22حزيران]

 ..وحمم ��د عليان جنادي جا�ؤوا يف �إجازة م ��ن منطقة القتال .كنا
خارجا برفقة ال�شباب منذ مطلع ال�صباح.
ً
 - 1حميد محمدي ا�ست�شهد في عملية بدر.
� -2آنذاك كان عبد اهلل موجودًا في منطقة القتال.
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يوم ال�سبت  5مرداد [ 27متوز]

 ..وحممد عليان جنادي عادوا �إىل اجلبهة .ذهبت �إىل امل�سبح.
يوم اخلمي�س  4مهر [� 26أيلول]

يوم ��ا رائ ًع ��ا ..ا�ستمعن ��ا �إىل جمل�س عزاء ولطمن ��ا �صدورنا .ال
كان ً
�أعل ��م احلال التي �أم�سي � ُ�ت عليها .فقد كنت �أجه� ��ش بالبكاء كلما ذكر
ا�س ��م الإمام احل�سني � .Qأم�ضيت الي ��وم كله �أبكي حتى الليل .كانت
ليلة احلادي ع�شر من �شهر حمرم ،ليلة غربة �أهل بيت الإمام احل�سني
رحت �أبكي ب�شكل دائم:
 .Qكانت قراءة النعي رائعةُ .
وا �أ�سف ��اه عل ��ى ورود حديق ��ة امل�صطف ��ى
تناث ��رت �أوراقه ��ا يف كرب�ل�اء وا �أ�سف ��اه
وقع ��ت وردة عل ��ى �ش � ّ�ط العلقم ��ي
انف�صل ��ت يدها ع ��ن ج�سده ��ا وا �أ�سفاه
كان جميلاً ج ًّدا� .ص ��رتُ �أبكي ب�شكل دائم� .أمتنى كث ًريا �أن حت�صل
جم ��ددًا تلك احلال التي غمرتني يف ذلك الي ��وم .كنت �أقر�أ كتا ًبا .وما
�إن وقع ��ت عيني على ا�سم الإمام احل�سني  Qحتى �أجه�شت بالبكاء.
كنت �أت�صور يف ذهني ق�صة �سبي ال�سيدة زينب  Oو�أبد�أ بالبكاء.
يوم اخلمي�س  25مهر [ 17ت�شرين الأول]

االلتح ��اق مبنطق ��ة القتال واالن�ضم ��ام �إىل كتيب ��ة احلمزة  Mيف
«الفرقة  27حممد ر�سول اهلل  .»Pوقفت بال�صف عند ال�ساعة الرابعة
والن�ص ��ف بعد الظه ��ر� .شباب الف�صي ��ل الأ ّول �شباب ج ّي ��دون� .صرت
م�ساع ��دً ا لرام ��ي ر�شا�ش ،م�ساعد الأخ غالم ر�ض ��ا نعمتي .بقيت اليوم
ب�أكمل ��ه عند �أخي عبد اهلل يف الف�صيل الثالث .ليلاً  ،بعد قراءة الدعاء
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منت يف احل�سينية برفقة �أخي.
يوم اجلمعة  26مهر [ 18ت�شرين الأول]

�صباح ��ا م ��ع عب ��د اهلل �إىل مرك ��ز االت�ص ��االت ،وبعد ذلك
ذهب ��ت ً
ق�ص ��دت دزفول للم�شاركة يف �صالة اجلمع ��ة .تناولنا الطعام والبوظة
قب ��ل ال�صالة .التقيت هناك بال�شباب ،وذهبن ��ا بعد ال�صالة �إىل ثكنة
توجهنا بعد الغداء
دوكوهة .كان طعام الغداء كبا ًبا بالأرز ولب ًنا وخياراّ .
�إىل ح�سينية احلاج ه ّمت ،و�شاهدنا فيل ًما هناك .وقفنا يف ال�صف عند
ال�ساع ��ة  4:20دقيقة ،ث ��م ذهبت عند ال�ساعة اخلام�س ��ة �إىل الف�صيل
الثالث لأرى عبد اهلل .كانوا قد قاموا بت�سوية ح�سابهم.
يوم ال�سبت  27مهر [ 19ت�شرين الأول]

ذهبنا بعد �صالة ال�صبح لتنفيذ الربامج ال�صباحية .اليوم �سيغادر عبد
اهلل �إىل طه ��ران .بعد ال�صالة وتناول طعام الغ ��داء رافقت عبد اهلل �إىل
املدينة .م�ضى هو �إىل طهران فيما رجعت �أنا �إىل دوكوهه .عندما و ّدعته
نظرت �إليه داخل القطار .انقب�ض قلبي و�شعرت باحلزن .ذهبت �إىل حمام
الثكنة .اغت�سلت ون�سيت مئزري هناك .ذهبت �إىل احل�سينية قبل ال�صالة
حيث قر�أت ما تي�سر من القر�آن حتى �شعرت باالرتياح واالنفراج.
حب عائلتي م ��ن قلبي �أثناء
 ..طلب ��ت من اهلل يف �صالت ��ي �أن ينزع ّ
خدمتي يف اجلبهة .لقد ا�شتقت �إىل عبد اهلل .جل�ست يف الغرفة �أنتظر
طعام الع�شاء .لقد �أحزنتني الوحدة ،ف�أنا �أحب البيت ومدينتي طهران
كث ًريا .كم �أرغب الآن �أن �أكون يف طهران ،ولكن ماذا �أفعل ،ف�إنّ �إمياين
باهلل ال ي�سمح يل بالعودة ،كما كان �إمياين هو الداعي يل للم�شاركة يف
اجلبهة.
عندما �أرى �شباب الف�صيل تنفرج �أ�ساريري� .إنهم �شباب طاهرون.
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م�ؤمن ��ون وقلوبه ��م �صافية ك�صفو ع�ي�ن املي ��اه� .إين لأغبطهم .لقد نفذ
الإمي ��ان �إىل �أعماق وجودهم فال يفكرون بغري اهلل .عندما �أحتدث مع
ال�شب ��اب �أبد�أ بالبكاء ،فاجلميع يتحدث ��ون بنف�س الع�شق هلل؛ بينما ج ّل
حديثي عن طهران ،وان ��ا �أتنف�س خو ًفا ومن انعدام الإميان� .أطلب من
اهلل �أن يجعلني واحدً ا منهم.
 ..كان �أح ��د ال�شب ��اب يبكي ،ظ ّل يبكي كذلك �أثن ��اء ال�صالة .ر�أيته
� ً
أي�ضا بعد ال�صالة وما زال يبكي .لقد غبطته كث ًريا.
متني ��ت لو �أن ذرة من �إميانه ت�صل �إ ّ
يل .ال �أدري ملاذا �أحب �أن �أكتب
بهذا القدر .رمبا هي عقدة يف قلبي �آن �أوان ح ّلها .واهلل العامل.
(ال�ساعة ال�سابعة وخم�س وع�شرون دقيقة ع�ص ًرا).
يوم الأحد  28مهر [ 20ت�شرين الأول]

�صباحا قبل حلول وق ��ت الأذان .بعد ال�صالة
ا�ستيقظت م ��ن نومي ً
برناجما جيدً ا ،ورك�ضنا مبا فيه
ذهبنا لأداء الربنامج ال�صباحي .كان
ً
الكفاية .يف طري ��ق العودة قر�أ م�س�ؤول الف�صيل الأخ كل�ستاين نع ًيا على
م�سامعنا :قدوة كل ح ٍّر ،يا عزيزي يا ح�سني..
و�أكملنا طريقنا �إىل مبنى كتيبة حمزة.
ظه� � ًرا ق�صدنا ح�سينية الفرقة لإقامة ال�صالة .بعد ذلك عدنا �إىل
مبن ��ى الكتيبة لتناول طعام الغداء .حتدث ال�شيخ الذي ي�ؤمنا بال�صالة
يف ح�سيني ��ة احل ��اج همت عن الدرا�س ��ة و�أهميتها بالن�سب ��ة للمقاتلني،
وعن �أهمية االلتحاق باجلامعة ،و�إن مل نتابع درا�ستنا ف�إن الآخرين من
�أعداء الثورة �سيح ّلون مكان عنا�صر حزب اهلل.
وق�صرت �سروايل اجلديد و�أ ّنقته 1وارتديته.
ذهبت �إىل خياط الثكنة ّ
 - 1جعلته �أني ًقا
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وقفن ��ا يف ال�صف عند ال�ساع ��ة الرابعة والع�شري ��ن دقيقة ع�ص ًرا،
وجمعنا القمامة املنت�شرة حول مبنى الكتيبة .ق�صدتُ احل�سينية لإقامة
�صالة املغرب� .أن�ش ��د الفتيان بني ال�صالتني ن�شيدً ا (يك دكلمه) ،كان
لطي ًفا ج � ًّ�دا .عدنا �إىل مبنى الكتيبة .تناول ��ت طعام الع�شاء الذي كان
«حل ًما باملرق» مع الأرز الذي ق ّدموه لنا على الغداء ،والآن �أريد �أن �أحل
جداول الكلمات املتقاطعة و�أخلد للنوم.
يوم االثنني  29مهر [ 21ت�شرين الأول]

ا�ستيقظ ��ت قب ��ل �أذان الفج ��ر ذهب ��ت �إىل �صالة اجلماع ��ة .وقمنا
يف ال�ص ��ف عن ��د ال�ساع ��ة اخلام�سة والأربع�ي�ن دقيق ��ة لأداء الربنامج
ال�صباح ��ي .ذهبنا �إىل �ساحة الغرف ��ة املخ�ص�صة للربنامج ال�صباحي
بعد ذلك �ألقى الأخ �شمخاين كلمة يف تلك ال�ساحة.
دار الكالم ح ��ول املبادئ الأ�سا�سية للمجتمع ،وقد �أكد على �ضرورة
ا�ستمرار احلرب حتى حتقيق الن�صر النهائي �إما بال�شهادة �أو بالذهاب
م�ش ًيا �إىل كربالء .عدنا �إىل مبنى الكتيبة وتناولنا طعام الفطور.
 ..بع ��د الظهر غ�سلت ثياب ��ي وق�صدت احل�سيني ��ة لإقامة ال�صالة.
حتدث ال�شيخ بعد ال�صالة حول الويل الفقيه.
الي ��وم كن ��ت حزي ًنا وق ��د ا�شتق ��ت كث�ي ً�را �إىل طه ��ران .ذهبت �إىل
احل�سينية وقر�أت القر�آن .لقد انفرجت �أ�ساريري بر�ؤية ال�شباب .عدت
�إىل مبنى الكتيبة بعد ال�صالة والآن �أنتظر طعام الع�شاء .ال�ساعة الآن
 8:15دقيقة م�سا ًء.
يوم الثالثاء  30مهر [ 22ت�شرين الأول]

�صباحا مع �أذان الفجر وذهب ��ت لل�صالة .بعد ال�صالة
ا�ستيقظ ��ت ً
ذهبن ��ا لأداء مرا�سم ال�صباح .يف �ساحة املرا�سم ال�صباحية يف الفرقة
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حتدث �إلينا م�س�ؤول منظمة ثار اهلل الأوىل حول تاريخ الثورة و�أكد على
ا�ستم ��رار احل ��رب .بعد ذلك رك�ضن ��ا قليلاً وعدنا �إىل مبن ��ى الكتيبة.
تناولن ��ا طع ��ام الفطور و�سبحت يف �أف ��كاري قليلاً  .عن ��د ال�ساعة 9:20
�صباحا كان لدينا ّ
�صف درا�سي حول �أ�صول العقائد.
دقيقة ً
عند ال�ساعة  4:20دقيقة ع�ص� � ًرا وقفنا يف ال�صف ورك�ضنا قليلاً ..
ليلاً خطب فين ��ا ال�شيخ قراءتي يف ح�سينية الفرقة .كان كالمه جميلاً
جدا ،وقد ن ّبه �إىل الكثري من امل�سائل كالإ�سراف وما �شاكل..
ًّ
قر�أ مرثية عن �أهل البيت  Rب�شكل لطيف وجميل ،وقد ا�ست�أن�ست
�أيمّ ا ا�ستئنا�س.
بع ��د ال�شيخ قراءت ��ي قر�أ �أح ��د املداحني جمل�س ع ��زاء ،والآن نحن
يف مبن ��ى الكتيبة ننتظر طع ��ام الع�شاء .ال�ساع ��ة الآن ال�سابعة وخم�س
و�أربعون دقيقة.
يوم الأربعاء � 1آبان [  23ت�شرين الأول]

ا�ستيقظ ��ت قب ��ل �أذان الفج ��ر وذهبت �إىل امل�صل ��ىّ .
حت�ضرت عند
ال�ساع ��ة  6:50دقيقة للمرا�س ��م ال�صباحي ��ة .كان الربنامج ال�صباحي
هذه املرة �أف�ضل من الأيام ال�سابقة ،ولكننا مل نحظ بليونة جيدة.
 ..ر�أي ��ت �أحد ال�شباب من منطقتي [ح ّين ��ا] .فرحت لدرجة �أو�شكت
�أن �أبد�أ بالبكاء .و�صل اليوم عدد كبري من العنا�صر من طهران.
رجعن ��ا �إىل مبنى الكتيبة لتناول الغ ��داء .انطلقت كتيبة حبيب �إىل
اخلط الدفاعي عند ال�ساعة الواحدة.
يوم اخلمي�س � 2آبان [ 24ت�شرين الأول]

 ..ذهبن ��ا �إىل املوع ��د ال�صباح ��ي ،ورك�ضنا قليلاً  ،ولك ��ن مل نح ّقق
الليونة املطلوبة.
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 ..ع ��ادت كتيب ��ة الأن�صار من اخل ��ط الدفاعي .التقي ��ت بال�شباب.
ذهب ��ت �إىل ح�سينية الفرقة لإقامة ال�ص�ل�اة ،وتناولت طعام الغداء يف
مبنى الكتيبة .مل جنتمع بعد الظهر [ مل نقف يف ال�صف].
يوم اجلمعة � 3آبان [ 25ت�شرين الأول]

ا�ستيقظ ��ت قب ��ل �أذان الفجر وذهب ��ت �إىل احل�سيني ��ة .قر�أت دعاء
الندب ��ة بعد ال�صالة منف ��ردًا .لق ��د ا�ست�أن�ست كث�ي ً�را وغرقت يف حال
معنوي ��ة .رجع ��ت �إىل مبنى الكتيب ��ة وتناولت طعام الفط ��ور .بعد ذلك
ذهبت وات�صلت هاتف ًيا بطهران وحتدثت �إىل �أمي و�أبي و�أختي ال�صغرية
«ر�ضوان»ُ .يذكر �أن �سماعة الهاتف كانت معطلة وكان التوا�صل ال�صوتي
م ��ن خاللها ردي ًئ ��ا .بعد ذلك ذهب ��ت �إىل دزفول وا�شرتي ��ت �صحيفة،
�أكمل ��ت طريق ��ي �إىل مكان �إقامة �صالة اجلمعة .ع ��دت �إىل الثكنة بعد
ال�صالة ،تناولت طعام الغداء ،وكتبت ر�سالة �أر�سلتها �إىل طهران.
جتمعن ��ا (يف ال�صف) عن ��د ال�ساعة  4:20دقيق ��ة ع�ص ًرا ،وحتدث
م�س� ��ؤول الف�صيل الأخ كل�ستاين .مل �أعد �أ�شعر بالوحدة� .أ�صبحت �أ�شعر
�أن اهلل معي قبل كل �شيء ،و�أن ال�شباب �أخوة يل.
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ع�شق ��ت اهلل �سبحانه ب�شكل عجي ��ب ،وكث ًريا ما
�أ�صبحت �أ�شعر �أين عا�شق .لكم �أحببت �أن �أعرف اهلل و�أن �أدركه و�أ�شعر
به يف كل ذرة من وجودي .ولكن ماذا �أفعل ،ف�أنا �أ�شعر به بقلمي وعقلي
فقط.
�أمتنى لو ا�ستطعت �أن �أخرب �أحدً ا بهذا ولكني خ�شيت �أن يفقد الأمر
�شي ًئ ��ا م ��ن قيمته .ل ��و ا�ستطعت ذل ��ك لأخ�ب�رت –� اًأول – حممد عليان
جنادي ،كان �شا ًّبا جيدً ا ذا �أخالق حميدة.
فق ��ط كان مت�صل ًب ��ا قليلاً  .كن ��ت �أ�ستح�سن �أخالق ��ه .كانت �أخالق
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الأخ كل�ستاين جيدة � ً
أي�ض ��ا .كانت تربطه عالقات طيبة بال�شباب وكان
حازما عند اللزوم.
ً
�إين لف ��ي عج ��ب ،كم �أن ��ا �ضعيف يف نف�س ��ي حتى تخيفن ��ي عط�سة
عط�سه ��ا حممد .فكيف يل �أن �أحتمل عذاب الذنوب التي �أذنبتها� .أرى
�أنه لي�س يل �إال �سبيل واحد ،وهو التو�سل بعفو اهلل و�شفاعة الأئمة R
وخ�صو�صا �سيدي �أبا عبد اهلل احل�سني .Q
ً
� ..أنتظر الآن طعام الع�شاء يف املبنى.
يوم ال�سبت � 4آبان [ 26ت�شرين الأول]

كانت نوبة حرا�ستي من الثاني ��ة حتى الثالثة فج ًرا .اغت�سلت غ�سلاً
واج ًب ��ا قب ��ل �أذان الفج ��ر .مل نذه ��ب �إىل املرا�سم ال�صباحي ��ة ،وعند
ال�ساع ��ة  8:30انطلقنا يف م�س�ي�ر .عندما و�صلن ��ا �إىل مق�صدنا �أقاموا
م�سابق ��ة رماية .نلت املرتب ��ة الأوىل يف الف�صي ��ل الأ ّول ،وح�صلت على
جائزة :ح ّبة رمان وب�سكوت.
يوم الأحد � 5آبان [ 27ت�شرين الأول]

ا�ستيقظت قبل �أذان الفجر وذهبت �إىل احل�سينية و�أقمت ال�صالة.
جتمعنا عند ال�ساعة  6:50دقيقة ،ثم انطلقنا لأداء الربنامج ال�صباحي.
كان الرك�ض جيدًا خالل هذا الربنامج ،وكذلك الليونة .بعد ذلك عدنا
�إىل املبنى وتناولنا طعام الفطور .بعد الظهر خلدت �إىل النوم ،ومن ثم
جتمعنا عند ال�ساعة  4:20دقيقة.
حت�سن قلي�ًللاً �سلوكي جتاه
الي ��وم مل يك ��ن ت�ص ��ريف �سي ًئا مع �أح ��دّ .
حممد عليان جنادي� .سلوك �شباب الف�صيل جتاه بع�ضهم البع�ض جيد
ن�سب ًّيا و�أنا � ً
أي�ضا �أ�سعى �إىل �أن ال �أمازحهم .بع�ض ال�شباب ميزحون مع
بع�ضه ��م البع�ض (و ُتك�سر احلواجز بينهم)� .أ�س� ��أل اهلل �أن يهدينا �إىل
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ال�صراط امل�ستقيم.
كان الأخ كل�ست ��اين يتحدث ويق ��ول�« :إذا ر�ضي اهلل عن عبده �أذاقه
ح�ل�اوة مناجاته وحفظ ��ه من ارتكاب الذن ��وب »..ك�أن اهلل �سبحانه قد
رعاين ونظر �إ ّ
يل بلطفه� ،أ�شعر يف داخلي برغبة بالدعاء واملناجاة.
ال ت�صدر مني الذنوب �إال ناد ًرا� .أ�س�أل اهلل �أن �أبقى على هذه احلال
دائ ًما و�أن �أحفظها .يف كل مرة �أذهب يف �إجازة �إىل املدينة �أف ِقد هذه
احلال ،ثم تنظف تلك البقعة ال�سوداء وتزول عند �أول دعاء� ،أو عند
ا�ستماعي ملجل�س عزاء �أو مع قليل من البكاء .يوم اجلمعة الفائت
كنت يف مزار «�سبز قبا» يف دزفول حيث وقع نظري على م�شهد ما
وارتكبت �إث ًما.
ليلاً � ،شعرت بال�ضربة �أثناء ا�ستماعي ملجل�س العزاء ،و�أدركت كيف
�أن ذلك الذنب قد �س ّود قلبي.
�إن �ش ��اء اهلل ،من الآن و�صاعدً ا �س�أ�سعى �أن �أ�سري يف املدينة ور�أ�سي
�إىل الأ�سفل حتى ال تقع عيني على �أجنبية ف�أرتكب ذن ًبا.
�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يعينني على هذا الأمر ..وال�سالم .ال�ساعة الآن
 7:40دقيقة م�سا ًء.
يوم االثنني � 6آبان [ 28ت�شرين الأول]

�صباحا قبل �صالة الفجر ،وذهبت �إىل احل�سينية و�صليت
ا�ستيقظت ً
فري�ضة ال�صبح ،بعد ذلك ذهبنا �إىل املرا�سم ال�صباحية.
بع ��د الفطور �أح�ضرت �صندوق ذخائر ً
فارغا لأ�ضع �أمتعتي بداخله.
ظه� � ًرا �صليت وتناولت طعام الغ ��داء .عند ال�ساعة  4:40دقيقة جتمعنا
يف ال�ص ��ف (الطاب ��ور) ورك�ضن ��ا قليلاً  ،ث ��م اندجمت ال�سري ��ة الثانية
بال�سر ّيت�ي�ن الأخري�ي�ن .لقد فكرت كث�ي ً�را اليوم ،فق ��د حتدثت مرة مع
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حمم ��د عليان جنادي ،وق ��د كان م�ستا ًء ملاذا �ألق ��ي التحية عليه! .كان
يت�صور �أن هذا الأمر �سيكون له ت�أثري يف خلو�ص ن ّيته.1
كان �شا ًّب ��ا فهي ًم ��ا .ي�سع ��ى دائ ًما �أن ال تكون له ع ��داوة مع �أحد ،ويف
�أغلب الأحيان يحا�سب نف�سه ويحاكمها.
م�س ��ا ًء ق ��ر�أ الأخ كل�ستاين دع ��اء الإمام علي  Qب�ي�ن ال�صالتني،
ف�أدرك ��ت �أن قلب ��ي قد تلطخ م ��رة �أخرى بال�سواد� .أ�شع ��ر �أن �سبب هذه
رواج ��ا بيننا وال نلتفت
النق ��اط ال�سوداء ه ��و الغيبة ،فهي �أكرث الذنوب ً
�إليه ��ا ،ويف �أغل ��ب الأحيان نغتاب بدون �أي التف ��ات وهذا الذنب عظيم
جدا ،ن�س�أل اهلل �أن نكون يف حفظ منه.
ًّ
الي ��وم ،كتب ��ت ر�سالتني واحدة لأهل ��ي والأخرى له ��ادي عامري..2
كتبت عن ف�صيلنا اجل ّيد وكيف نرى فيه مبادئ الأخ ّوة وامل�ساواة.
املب ��ادئ التي ال تتحقق �إال يف هذا املكان [اجلبهة] .اليوم كنت �أفكر
يف ال ��روح املعنوية العجيبة لل�شباب .فهم ال يفك ��رون بطهران �إطال ًقا،
وكل همهم و�شغلهم ال�شاغل عبادة اهلل �سبحانه وذكره وطاعته.
ليلاً  ،بعد الع�شاء حتدثت مع الأخ كل�ستاين حول الأخ م�سعود �أهري،
ففهم ��ت �إىل ح ّد ما طريقة تفكريه وتق ��رر �أن �أحتدث مع م�سعود قليلاً
عل ��ى �أن يك ��ون �أ�سا�س كالمن ��ا مبن ًّيا على ما يقوم ب ��ه كل �شخ�ص من
اختي ��اره ..كل �شخ� ��ص ي�ستطي ��ع �أن يزيد م ��ن احرتام ��ه �أو يق ّلله و�أنه
كيف لنا �أن نزيد من قيمتنا �أو ننق�صها من خالل حديثنا ..وال�سالم.
ال�ساعة  8:45دقيقة م�سا ًء.
 -1كان محمد عليان نجادي �أ�صغر �س ًّنا من علي قابل ،ومن الآداب �أن يلقي ال�صغير التحية
على الكبير.
 -2مقاتل �سابق في الف�صيل الأ ّول و�صديقي وابن منطقتي [مح ّلتي].

الفصل الثالث عرش :المذكرات اليومية

725

يوم الثالثاء � 7آبان [ 29ت�شرين الأول]

�صباح ��ا بعد �صالة الفجر ،ولكننا
ذهبن ��ا �إىل برناجمنا ال�صباحي ً
مل نرك�ض.
حتدث بع�ضهم �إلينا ،وقالوا �إننا ذاهبون �إىل بحرية �س ّد دز لإجراء
�صباحا ذهب ��ت �إىل دز برفقة �أربعة عنا�صر من
التدريب ��ات الربمائيةً .
ال�شب ��اب ،ون�صبنا اخلي ��ام وجهزناها .مرة �أخرى يغم ��ر احلزن قلبي
ف�أنا م�شتاق لطهران فقد تذكرت ال�شباب يف منزيل وحملتي.
كن ��ت حزي ًن ��ا كث�ي ً�را؛ ولكن ه ��ذا احل ��زن واال�شتي ��اق زال مع قدوم
روحا معنوية وعجيبة .اجلميع فرح
�شب ��اب الف�صيل .ح ًّقا �إنهم ميلكون ً
و�ضاحك.
روحا قوية وعجيبة
�إين �أتعج ��ب من حممد عليان جنادي فهو ميلك ً
أ�سا�سا ال جت ��د يف وجوده وكيانه �أي �أثر
قيا�س ��ا �إىل عم ��ره و�صغر �سنهً � .
ً
للرغب ��ة يف ه ��ذه الدنيا� .أ�س� ��أل اهلل �سبحان ��ه �أن يجعلن ��ي مثلهم .اهلل
�أك�ب�ر! كم ميكن �أن نرى عظمة اهلل يف هذا املكان! � ّأي �شباب هم ه�ؤالء
ال�شباب! �إذا ع ّددت �أ�سماءهم �ستجد كل واحد منهم يليق باجلنة.
م�س ��ا ًء قر�أنا دعاء التو�سل ،وم ��رة �أخرى �أ�شعر بال�سواد يف قلبي؛ �إذ
مل تخرج � ّأي دمعة من عيني .فقط �أخ ًريا عندما خرجت من احل�سينية
خرجت دمعة من عيني ،و�آمل �أن يزول ال�سواد عن قلبي بالقدر ذاته.
يوم الأربعاء � 8آبان [ 30ت�شرين الأول]

�صباحا لق ��راءة زي ��ارة عا�شوراء ث ��م ذهبن ��ا �إىل الربنامج
وقف � ُ�ت ً
ال�صباحي.
كان الربنام ��ج ال�صباحي يف هذا اليوم جمادًا ال روح له .فالربنامج
كان �س ّي ًئ ��ا ،وكذل ��ك كان الرك� ��ض والليونة .بعد طع ��ام الفطور ذهبت
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وم�سع ��ود �أهري ل�صيد ال�سم ��ك ،حت ّدثت معه و�أدرك ��ت كم هو �صغري.
بع ��د ا�صطي ��اد مقدار من ال�سمك رجعن ��ا �إىل املقر ،مل تكن احل�ص�ص
الدرا�سية قد بد�أت بعد� .أنا منزعج كث ًريا �إذ ال طاقة يل على الدرا�سة.
بعد الظهر من ��ت قليلاً  ،ثم جتمعنا عند ال�ساعة اخلام�سة ،وحتدث
الأخ كل�ستاين ي�س ًريا و�أو�صانا ب�أن ال ي�س�أل �أحد عن الق�ضايا الع�سكرية.
بع ��د �صالة املغ ��رب حتدثت مع الأخ كل�ستاين وقد كن ��ا متفقني يف �أكرث
امل�سائ ��ل .قال �إ ّن ��ه يعاين من مر�ض قلبي وال ي�ستطي ��ع القيام بالأعمال
احلربية .جاء �إىل هنا وم�ضت الأمور حتى الآن على خري ،والآن يرغب
باملغادرة .طلبنا منه البق ��اء وعدم تركنا .قرر الذهاب يف �إجازة حتى
انتهاء فرتة املخيم .العملية قريبة؛ هكذا بدا من خالل كالمه .حت ّدثت
مع ��ه عن ال�شباب ،كم هم جيدون ،و�أنّ مرتفعة يف الف�صيل� .إين �أغبط
ه� ��ؤالء ال�شباب كث�ي ً�را ،كم هم طاه ��رون و�أنقياء ،حتدثن ��ا � ً
أي�ضا حول
م�سعود �أهري.
قررت �أن �أنطل ��ق يف الدر�س ب�إذن اهلل ابتدا ًء من يوم الغد .ال�ساعة
 9:45دقيقة.
يوم

اخلمي�س � 9آبان [ 31ت�شرين الأول]

�صباح ��ا ذهبنا بعد الربنامج ال�صباحي يف م�سري و�صعدنا اجلبال.
ً
عربنا من الفجوة بني اجلبلني .كم كان الأمر عجي ًبا وجذا ًبا! ح ًّقا كان
ميكن �أن نرى اهلل بع�ي�ن العقل كيف جعل فجوة بحجم ت�سمح للإن�سان
بالعبور من خاللها رمبا ت�صبح عربة للمتكربين� .أثناء العودة تناق�شت
م ��ع حممد علي ��ان جنادي ح ��ول الف�صيل وعنا�ص ��ره .يف طريق العودة
قمنا بعمليات الرا ّبل .1ورجعنا عند ال�ساعة الرابعة �إىل مقرنا ثم مننا
 -1الرا ّبل العبور بين مرتفعين با�ستخدام حبل م�شدود وبكرة.
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بع ��د تناول طعام الغداء .در�ست قليلاً بعد �أن ا�ستيقظت من نومي ليلاً
قر�أن ��ا دعاء كميل بج ّو م ��ن ال�صفاء ،وتلذذنا كث�ي ً�را بقراءته .ال�ساعة
 8:45دقيقة.
يوم

اجلمعة � 10آبان [ 1ت�شرين الثاين]

بع ��د الربنام ��ج ال�صباح ��ي وتن ��اول طع ��ام الفطور ذهبن ��ا للم�سري
يف اجلب ��ال .يف �آخ ��ر امل�سري حت ��دث الأخ �صاب ��ري وهو �أح ��د املد ّربني
�شروح ��ا عن احل ��رب ،وق ��ال �إنّ ه ��ذه التدريبات
الع�سكر ّي�ي�ن ،وق ��دم
ً
�ضروري ��ة لنا لكي ن�ستطيع �أن نداف ��ع عن الإ�سالم والقر�آن يف � ّأي مكان
وزمان .فخلدت �إىل النوم بعد تناول طعام الغداء ومن ثم در�ست قليلاً .
�صباحا قر�أت دعاء الندبة وبعد الظهر قر�أت � ً
أي�ضا �سورة امل�ؤمنون .بني
ً
ال�صالتني حتدث �إمام اجلماعة حول حياة الإمام علي .Q
يوم

ال�سبت � 11آبان [ 2ت�شرين الثاين]

ا�ستيقظت قب ��ل �أذان الفجر وقر�أت �سورة م ��ن القر�آن املجيد ،بعد
ال�ص�ل�اة ذهبن ��ا لأداء الربنام ��ج ال�صباح ��ي حيث �أعلن ��وا �أن �صفوف
�صباحا بد�أ
العملي ��ات الربمائية �ستب ��د�أ من اليوم .عند ال�ساع ��ة ً 7:30
ال�ص ��ف التعليمي الأول� ،إنه در�س تعل ��م ال�سباحة .خالل هذه احل�صة
ع ّلمونا �سباحة الكورال .طب ًعا مل �أتعرف �إىل �أي �شيء لكي �أنفذه ب�شكل
عمل ��ي .عدنا �إىل خيمن ��ا بعد تنفيذ اختبار ال�سباح ��ة العملي ،ودر�ست
ف�صلاً من مادة علم املثلثات وتناولت فاكهة معلبة.
عن ��د ال�ساع ��ة  1:45دقيق ��ة كان لدين ��ا ح�ص ��ة درا�سية ع ��ن قيادة
ال ��زوارق ،وقد تعرفن ��ا خاللها �إىل �أنواع الزوارق .وم ��ن ثم ذهبنا �إىل
ال�سباحة ،حيث ق�ضينا ما يقارب ال�ساعتني يف املياه.
بع ��د عودتنا ذهبنا �إىل ال�صالة حيث حتدث ال�شيخ بني الفري�ضتني
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ع ��ن نقطة �أخرى من حي ��اة الإمام علي .Qال�ساع ��ة الثامنة وخم�س
ع�شرة دقيقة.
يوم االثنني � 13آبان [ 4ت�شرين الثاين�/أربعون الإمام احل�سني .]Q
�صباح ��ا ،ذهب ال�شب ��اب �إىل املدينة للم�شارك ��ة يف جمال�س العزاء؛
ً
فيما بقيت من �أجل الدرا�سة ودر�ست قليلاً  .ظه ًرا جاء ال�شيخ بروازيان
(حمم ��د بروازي) .لديه قدرة جاذب ��ة عجيبة! فلم �أعد �أ�شعر بالوحدة
هنا على الإطالق.
 ..ق ��ال الأخ كب�ي�ر زادة الآن« :اكت ��ب �إ�سمي �أنا � ً
أي�ض ��ا ،وكذلك فعل
حمم ��د عليان جن ��ادي» .ع�ص ًرا ذهب ��ت برفقة الأخ ��وة عليان جنادي
و�أحم ��دي زادة وب ��ور كرمي و�أكرب م ��دين �إىل ال�سباحة ،وق ��د ا�ستمتعنا
كث�ي ً�را .كذلك عاد ال�شباب ع�ص ًرا من �إجازته ��م يف املدينة .قررت �أن
�أحا�سب نف�سي ظه ًرا وليلاً من كل يوم؛ حتى �أ�صفي �أعمايل �إن كان ثمة
خط�أ فيها؛ قبل �أن تتثبت يف كتاب �أعمايل ال�سماوي.
يوم

الثالثاء � 14آبان [ 5ت�شرين الثاين]

توجهنا
ا�ستيقظ ��ت قبل �أذان الفجر وذهبت لأ�صلي �صالة ال�صبحّ .
�إىل �ص ��ف ال�سباح ��ة بع ��د الربنام ��ج ال�صباح ��ي ،ومن ث ��م ذهبنا بعد
التدريب �إىل داخل املياه ،و�سبحنا مبوازاة �سد البحرية ذها ًبا و�إيا ًبا.
عندما و�صلنا �إىل املخيم كنا متعبني منهكني .بعد الظهر كان لدينا
ح�ص ��ة جتديف وكنت �أن ��ا يف نوبة احلرا�سة .در�ست .لي�ًلراً قر�أنا دعاء
التو�سل و�شعرت ب�أن�س ولذة عارمة �أو كما يقال فرحت كث ًريا.1
يوم

الأربعاء � 15آبان [ 6ت�شرين الثاين]

�صباحا ذهبت �إىل احلمام لكي �أغت�سل ،ومن ثم ذهبت �إىل �صالة ال�صبح.
ً
(- 1حال كردم)
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احل�ص ��ة الأوىل كان ��ت ع ��ن التجدي ��ف .ج ّدفنا ب�شكل جي ��د ،ولكن
يف طري ��ق العودة وقعت حادث ��ة فدخل مقدار كبري م ��ن املياه �إىل �أحد
ال ��زوارق ما �س ّب ��ب وقوع �شا ّبني يف مي ��اه بحرية دز .الح ًق ��ا ذهبت �إىل
ال�صف حل�ضور ح�صة عقائدية.
يوم

اخلمي�س � 16آبان [ 7ت�شرين الثاين]

منام ��ا عجي ًبا ،وق ��د د ّونته يف �صفح ��ة يوم 31
ليل ��ة البارح ��ة ر�أيت ً

�صباحا ذهبت �إىل �ص�ل�اة اجلماعة وبعد الربنامج املعتاد،
خ ��رداد..1
ً
يف ح�صة تدري ��ب ال�سباحة تع ّلمنا طريقة ال�ضفدع .ظه ًرا جاء عنا�صر
الف�صي ��ل الثالث �إلينا وتناولنا طعام الغداء م ًعا .بعد الظهر كان لدينا
ح�ص ��ة ع ��ن التجدي ��ف ،وقد كانت جي ��دة ج � ًّ�دا .بعد انتهائه ��ا جمعنا
النفاي ��ات املتناث ��رة يف حميط �ساحتنا .لي�ًل�ااً مل �أذهب �إىل دعاء كميل
ومنت يف اخليمة.
يوم اجلمعة � 17آبان [ 8ت�شرين الثاين]

�أعلن ��وا اليوم �أن �صفوف الدر�س ّ
معطلة .عندما جت ّمعنا يف الطابور
حت� � ّدث قائد الكتيبة الأخ �أميني قليلاً  .وبعد الظهر جت ّمعنا مرة �أخرى
م�سج ��ل .مل �أ�شارك ب�سبب �أمل �أ�صابني يف
يف طابورن ��ا لت�صوير �شريط ّ
�أ�سناين وبقيت �أ�سرتي ��ح داخل اخليمة .ظ ّل الأمل يالزمني طوال اليوم
منزعجا ،تق ّرر �أن �أزور غدً ا طبيب الأ�سنان حتى ينزع �ضر�سي.
وكنت
ً
يوم ال�سبت � 18آبان [ 9ت�شرين الثاين]

�صباح ��ا �إىل ق�سم الرعاية ال�صحي ��ة ،وح�صلت على و�صفة
ذهب ��ت ً
لأحمله ��ا مع ��ي �إىل املدين ��ة .ركب ��ت با� ��ص �شب ��اب بو�شه ��ر املتّجه �إىل
�إندمي�ش ��ك� .أعط ��اين الطبي ��ب دوا ًء وق ��ال« :تعال يف الغ ��د» حتى �أنزع
 -1هذه الوثيقة لي�ست موجودة.
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�ضر�سك .ذهبت �إىل ثكنة دوكوهه ومنت هناك ليلاً .
يوم الأحد � 19آبان [ 10ت�شرين الثاين]

�صباحا �إىل املدينة لن ��زع �ضر�سي .و ّمت ذلك عند ال�ساعة
 ..ذهب ��ت ً
التا�سع ��ة وم ��ن ثم رجعت �إىل الثكنة .عندما و�صل ��ت �إىل خميم �سفينة
النج ��اة كان ��ت ر�سالة هادي عام ��ري قد و�صلت .حت ��ى الآن مل ت�صلني
�أي ر�سالة من �أهل ��ي .كان الدم ينزف من مكان �ضر�سي املنزوع ب�شكل
دائ ��م .ليلاً جاءنا �إم ��ام جمعة [ ..غري مفهوم] وحت� � ّدث �إلينا .مل يكن
يفق ��ه �شي ًئ ��ا وكان يتح ��دث وي�صرخ عب ًث ��ا .كان يتكل ��م ومل يكن كالمه
وا�ضحا؛ ال �أوله وال �آخره.
ً
يوم االثنني � 20آبان [ 11ت�شرين الثاين]

 ..كان ��ت الربام ��ج كاملعت ��اد :البداي ��ة الربنام ��ج ال�صباح ��ي ،ومن
ث ��م ح�صة ع ��ن التجديف .ح�ض ��ر املد ّرب ��ان الع�سكري ��ان الأخ �صابري
أ�سا�س ��ا مل يكونا يج ّدفان و�أم�ضي ��ا احل�صة باملزاح
وروغنكره ��ا معناً � .
[والتعليقات ال�ساخرة].
بع ��د ح�صة التجديف در�ست مادة اجل�ب�ر مع الأخ �شجاعيان 1حتى
قراب ��ة الظهر .بعد ذلك انطلقنا �إىل �صف ال�سباحة .ثم بقينا من دون
عمل حتى حلول الليل.
جتمعن ��ا يف الطابور عند  7:10دقائق م�س ��ا ًء بعد �صالة املغرب؛ ّثم
ذهبنا �إىل ح�صة جتديف .ج ّدفنا ملدة �أربع �ساعات .تعبنا كث ًريا .ج ّدفنا
وج ّدفن ��ا ومل ن�ص ��ل �إىل هدفنا� .أخ ًريا بعد كثري م ��ن اجلهد والإ�صرار
جدا
و�صلن ��ا �إىل ر�صي ��ف امليناء .مل يك ��ن �أح ٌد يج ّدف .ال�شب ��اب قليلاً ًّ
� -1شابور(مهدي) �شجاعيان ،قبل عملية «والفجر ثمانية» ترك الف�صيل الأ ّول لين�ضم �إلى
�أركان ال�سري ��ة ،وا�ست�شهد في ليلة ي ��وم )13/2/1986( 64 /11/24التي عرفت بليلة كتيبة
حمزة.
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م ��ا كانوا يج ّدفون ،وجتديفهم م ��ن دون نتيجة .و�صلنا �إىل املخيم عند
ال�ساعة  12من منت�صف الليل.
�أ�صبحت جاهزً ا للنوم بعد �أن ذهبت �إىل املرحا�ض.
يوم الثالثاء � 21آبان [ 12ت�شرين الثاين]

�صباح ��ا ا�ستيقظ ��ت يف وقت ال�ص�ل�اة رغ ًما عني .كن ��ت تع ًبا ج ًّدا.
ً
�صلي ��ت �صالة الفجر يف اخليمة ،ووقفن ��ا يف الطابور ال�صباحي بحذاءٍ
وثياب مبلولة.
ٍ
ذهبن ��ا �إىل الربنامج ال�صباحي ،وبع ��ده �إىل �صف ال�سباحة ،وبد�أنا
احل�صة بهذه الثياب املبلولة .يف البداية قمنا بحركات الليونة والإحماء؛
بج�سد عار بالطبع .كان املطر يت�ساقط خفي ًفا كالرذاذ ،وعندما و�صلنا
عندئذ قال م ��درب ال�سباحة
�إىل حاف ��ة املياه ازداد ت�ساق ��ط الأمطار.
ٍ
ميكنكم االن�صراف .عندما رجعن ��ا من حافة املياه ا�شت ّد هطول املطر
و�أ�صبح ��ت قطرات ��ه تنفذ كالإب ��ر يف الأب ��دان .راح اجلمي ��ع يرك�ضون
ب�أج�س ��اد عاري ��ة نحو املخيم .كان املطر يهط ��ل كال�سيل .عندما و�صلنا
�إىل اخليمة كانت الفو�ض ��ى تع ّمها .ليلاً ؛ وقفنا مرة �أخرى يف الطابور
بعد �صالة املغرب وذهبنا �إىل �صف ال�سباحة� .سبحنا ل�ساعتني �أو ثالث
ورجعن ��ا �إىل ه ��ذه اجلهة من امل ��اء� .أ�شعل ال�شب ��اب الدواليب كي ننعم
بال ��دفء قليلاً  ،ثم رجعن ��ا �إىل اخليم ب�أقدام حافي ��ة ،والآن �أنا جاهز
للنوم .ال�ساعة  10:45دقيقة.
يوم الأربعاء � 22آبان [ 13ت�شرين الثاين]

�صباحا مع حلول �أذان الفجر ،ولك ّني تباط�أت يف الذهاب
ا�ستيقظت ً
�إىل احل�سيني ��ة ب�سب ��ب الأمطار .توق ��ف هطول املط ��ر �سري ًعا ،فندمت
لأنني مل �أ�شارك يف �صالة اجلماعة يف احل�سينية .ذهبنا �إىل الربنامج
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ال�صباحي ،وبعد ذلك رجعنا �إىل اخليم.
عند ال�ساعة التا�سعة وع�شر دقائ ��ق التحقنا ّ
ب�صف «ال�سيطرة على
منطق ��ة حيوي ��ة» ،1وقمنا بتمويه �أنف�سنا �أثناء الهج ��وم� .أ�صبحت وجوه
اجلميع مثرية لل�ضحك .امتلأنا وحلاً من ر�ؤو�سنا �إىل �أخم�ص قدمينا.
التقطنا �صو ًرا بعد انتهاء ال�صف .ذهبت �إىل احل�سينية لإقامة ال�صالة
ومل �أجد فيها متّ�س ًعا فرجعت �إىل خيمة الف�صيل� .أقمت ال�صالة ب�إمامة
�أ�صغر �أهري.
من ��ت قليلاً بعد الظهر فل ��م يكن ثمة عمل .لي�ًل�اً ذهبت �إىل �صالة
اجلماعة ورجعت .والآن �أنا جاهز للنوم .ال�ساعة  9:15دقيقة م�سا ًء.
يوم اخلمي�س � 23آبان [ 14ت�شرين الثاين]

ا�ستيقظ ��ت قبل �ص�ل�اة الفجر وذهبت �إىل احل�سيني ��ة برفقة ال�سيد
ح�سن ر�ضي� .أقمنا ال�صالة وقر�أنا زيارة عا�شوراء وما تي�سر من القر�آن.
بع ��د ذلك ذهبن ��ا �إىل الربنام ��ج ال�صباحي ورك�ضن ��ا .حلقت �شعر
�صباحا قر�أت ف�صلني من
ر�أ�س ��ي وبقيت عاطلاً من العمل حتى اللي ��لً .
مادة املثلثات .ظه ًرا حللنا �ضيو ًفا عند الف�صيل الثاين على الغداء .ثم
ذهبنا بعد الظهر �إىل املاءُ ،جلنا قليلاً يف املحيط � ً
أي�ضا ،ثم ذهبت �إىل
احل�سينية قبل �ص�ل�اة املغرب ،و�أنهيت قراءة �سورة الق�ص�ص و�شرعت
بق ��راءة �سورة العنكب ��وت ،وقر�أت الآي ��ات الع�شري ��ن الأوىل من �سورة
العنكبوت.
لي�ًل�اً قر�أنا دعاء كميل ّثم رجعت �إىل اخليمة .الآن �أنا جاهز للنوم.
ال�ساعة  8:30م�سا ًء.
[ - 1رسبل گريي� :أي احت�ل�ال منطق ��ة ر�أ� ��س الج�س ��ر ،وهو ا�صطالح ع�سك ��ري كناية عن
ال�سيطرة على هدف �أو منطقة].
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يوم اجلمعة � 24آبان [ 15ت�شرين الثاين]

اليوم �سنجري من ��اورة ليلية .مل �أ�ش�أ �أن �أو�صي ،ولكن مبا �أنه ميكن
�أن ينق�ضي �أجلي الليلة �س�أتكلم بب�ضع كلمات:
�أطلب امل�ساحمة من �أبي و�أمي و�أختي و�أخي و�أ�س�ألهم �أن يدعوا يل.
�أرجو من جميع �أ�صدقائي ومعاريف �أن ي�ساحموين.
ال �أمل ��ك �شي ًئ ��ا من �أموال هذه الدنيا ،و�أت ��رك لأخي عبد اهلل حرية
الت�صرف بكتبي ومبا �أملك.
يوما.
لي�صلوا ع ّني �صالة ق�ضاء ما مقداره خم�سة ع�شر ً
�أ�س�ألكم الدعاء للإمام اخلميني.
�إن �شاء اهلل بعد �أن تفتح طريق كربالء �أ�س�ألكم �أن تنوبوا عني بزيارة
الإمام احل�سني  Qو�أن ت�س�ألوا اهلل �أن يجعلني يف زمرة �أ�صحابه.
�أطل ��ب م ��ن �أ�صدقائ ��ي �أن ال يرتك ��وا اجلبه ��ة ،و�أولئ ��ك الذي ��ن ال
ي�ستطيع ��ون امل�شارك ��ة فيه ��ا ليكون ��وا يف طه ��ران يف متاري� ��س املدر�سة
وامل�سج ��د� .أ�س� ��أل اهلل �أن يح�شرنا م ��ع ال�شهداء .وال�س�ل�ام ( .ال�ساعة
 6:10دقائق ع�ص ًرا).
يوم ال�سبت � 25آبان [ 16ت�شرين الثاين]

ليل ��ة البارحة قمنا مبن ��اورة جي ��دة .امل�شكلة الأ�سا�سي ��ة يف الكتيبة
�س ّببه ��ا ربابنة ال ��زوارق الذين ارتكبوا خط�أ .بقين ��ا عاطلني من العمل
حتى الليل.
يوم الأحد � 26آبان [ 17ت�شرين الثاين]

تي�س ��ر من الدعاء.
فج� � ًرا ّ
توجه ��ت �إىل امل�صلى� ،ص ّلي ��ت وقر�أت ما ّ
ذهبنا �إىل الربنامج ال�صباح ��ي ورك�ضنا� .أخربونا على مائدة الفطور
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ب� ��أن جنمع �أمتعتن ��ا وو�سائلنا ونتج ّهز لالنطالق .بع ��د جتميع �أغرا�ض
وو�سائ ��ل خيمتنا عدن ��ا �إىل امل ��اء لل�سباحة� .سبحن ��ا يف البحرية بدون
ارت ��داء �سرتة النج ��اة .بقينا �إىل الظه ��ر م�شغول�ي�ن بال�سباحة .ظه ًرا
ذهبت �إىل احل�سينية وقر�أت القر�آن� .أريد �أن �أختم القر�آن .لقد قر�أت
ثمان من كبار ال�سور .بد�أت من �سورة امل�ؤمن (غافر)
�إىل الآن ح ��وايل ٍ
وبقيت �سورة الفرقان فقط .بعد ال�صالة عدت �إىل اخليمة ،وبعد تناول
فرحا
الغ ��داء ركبنا �شاحن ��ة وانطلقنا نحو ثكنة دوكوه ��ة .كان اجلميع ً
ك�أنن ��ا ذاهب ��ون �إىل البي ��ت .كادت ال�شاحنة �أن تنحرف ع ��ن م�سارها
يف طري ��ق املخيم الرملي ،ولكن م�ضى الأم ��ر على خري .منت ليلاً بعد
الع�شاء .ال�ساعة  8:30م�سا ًء.
يوم االثنني � 27آبان [ 18ت�شرين الثاين]

ا�ستيقظت قبل �أذان الفجر ،وقر�أت �شي ًئا من القر�آن و�صليت �صالة
الليل .ويف الربنامج ال�صباح ��ي بعد �صالة اجلماعة ،حتدث �إلينا الأخ
مري كياين [معاون قائد الكتيبة] حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
والنظ ��م واالن�ضب ��اط يف حمي ��ط الكتيب ��ة .كذلك ق ّدم لن ��ا العم ح�سن
(ح�سن �أمريي فر) م�س� اًؤول جديدً ا لل�سرية الأوىل.
بعد تناول طعام الفطور جتمعنا مرة �أخرى يف الطابور عند ال�ساعة
العا�شرة والن�صف ،وذهبنا �إىل خارج الثكنة .حت ّدث �إلينا العم ح�سن عن
نف�سه و�أخالقه و�أ�سلوبه .عدن ��ا �إىل الثكنة .ح ّدثت حممد عليان جنادي
عن طباعي ،ثم ذهبنا �إىل «ح�سينية احلاج همت» لإقامة ال�صالة.
كالما ع ��ن �إجازة �إىل طه ��ران ،و�أ�س�أل اهلل
ب ��د�أ ال�شب ��اب يتناقلون ً
�أن نح�ص ��ل على �إجازة .ليلاً ذهب ��ت �إىل احل�سينية قبل �صالة املغرب
وبد�أت بقراءة �سورة الأحزاب .ها �أنا قد عدت و�أ�صبحت جاه ًزا للنوم.
ال�ساعة  9م�سا ًء.
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يوم الثالثاء � 28آبان [ 19ت�شرين الثاين]

ذهبت �إىل احل�سينية قب ��ل �أذان الفجر وقر�أت ما تي�سر من القر�آن
و�صلي ��ت �صالة الليل .ويف املوعد ال�صباح ��ي بعد �صالة اجلماعة ،كان
الع ��م ح�سن يتق� � ّدم ال�سري ��ة بنف�سه .قطعن ��ا حميط �ساح ��ة الربنامج
ال�صباح ��ي [�ساح ��ة الثكنة] حوايل خم�س مرات ً
رك�ض ��ا .قام ب�إعطائنا
ح ��ركات الإحماء العم ح�سن نف�سه .كان ممت ًعا كث ًريا ،وبعد ذلك عدنا
�إىل مبنى الكتيبة.
عن ��د ال�ساعة العا�شرة والن�صف حتدث الأخ مري كياين حول م�س�ألة
حفظ الأ�سرار الع�سكرية ،وقال �أنه يريد االنتقال لت�شكيل كتيبة جديدة.
ا�ست�أنفت قراءة �سورة الأحزاب يف احل�سينية بعد تلك اخلطبة.
بعد الظه ��ر ذهب الأخوان كل�ستاين و�شريازي يف �إجازة .ليلاً قر�أنا
دعاء التو�سل .خلدت �إىل النوم بعد تناول طعام الع�شاء.
يوم الأربعاء � 29آبان [ 20ت�شرين الثاين]

عن ��د الفجر ق�ص ��دت احلم ��ام لأغت�سل غ�س�ًلااً واج ًب ��ا .بعد �صالة
اجلماع ��ة بد�أت بق ��راءة �س ��ورة �سب�أ .رك�ضن ��ا كث ًريا خ�ل�ال الربنامج
ال�صباح ��ي ،وبعد ذلك قمنا بح ��ركات الليونة والإحماء .بعد الظهر مل
ح�ضرت
يك ��ن لدينا �أي عمل .كان من املحتمل �أن نح�صل على �إجازة� .أُ ِ
خيم الكتيبة من خميم �سفين ��ة النجاة .من املقرر �أن جنتمع بالطابور
عن ��د ال�ساع ��ة  10م�س ��ا ًء .فلدينا ح�ص ��ة درا�سية عن معرف ��ة النجوم.
جتهزت للنوم عند �أ ّول الليل.
يوم اخلمي�س � 30آبان [ 21ت�شرين الثاين]

ا�ستيقظ ��ت قبل �أذان الفج ��ر ،ولكن عدم توافر املاء يف بيت اخلالء
�ألزمن ��ي بانتظ ��ار دوري حت ��ى حل ��ول الأذان ،ويف بدايت ��ه ذهب ��ت �إىل
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احل�سينية .مل نرك�ض يف الربنامج ال�صباحي� .صعدنا �إىل �سطح مبنى
الكتيب ��ة وقالوا �إ ّننا ح�صلنا عل ��ى �إجازة ملدة ع�شرة �أيام .انتظرنا ورقة
امل�أذونية حتى الليل� .أخ ًريا حتركنا عند ال�ساعة  8م�سا ًء وركبنا القطار
يف اندمي�ش ��ك عن ��د ال�ساع ��ة  .9:30كنت م ��ع �أهري و�أحم ��دي زادة يف
املق�صورة ذاتها .ليلاً جتهزت �سري ًعا للنوم.
يوم اجلمعة � 1آذر [ 22ت�شرين الثاين]

توق ��ف القطار يف حمط ��ة �أراك لإقام ��ة �صالة الفج ��ر .مل �أمن بعد
ال�ص�ل�اة ورح ��ت �أج ��ول ب�ي�ن املق�ص ��ورات لأرى ال�شب ��اب .كان لدين ��ا
طعام ��ا للفطور ،تناولناها م ��ع ال�شباب.
خب ��ز وزبدة ومر ّب ��ى ومعلبات ً
تناق�ش ��ت مع �أ�صغر �أهري ح ��ول ق�ضايا احلرب املعا�ص ��رة .كان ميلك
واطالعا جيدً ا ح ��ول الأمور الراهنة .و�صلنا عن ��د ال�ساعة 7:30
وع ًي ��ا
ً
ترجل حممد عليان جن ��ادي و�آخرون .و�صلنا
ً
�صباح ��ا �إىل حمط ��ة قمّ .
عند ال�ساعة � 11إىل طهران ،وذهبنا مبا�شرة مع �أكرب مدين وبور كرمي
و�أهري و�أحمدي زادة لإقامة �صالة يوم اجلمعة.
 ..كان مفت ��اح البواب ��ة الرئي�سي ��ة ملنزلن ��ا بحوزتي ،ف�ش� � ّكل دخويل
املفاجئ �صدمة للجميع .بعد تناول الغداء جل�ست مل�شاهدة التلفاز.
يوم الثالثاء � 5آذر [ 26ت�شرين الثاين]

ر�أيت ليلاً يف املنام �أنن ��ي ا�ست�شهدت ،و�أن ر�صا�صة قد �أ�صابتني يف
ر�أ�سي ،حتدي ��دً ا يف �أذين اليمنى وخرجت م ��ن الأذن الي�سرى� .شعرت
�أنن ��ي فج�أة يف ح ��رم الإمام احل�سني  ،Qولكن مهم ��ا �أمعنت النظر
عل ��ى �أط ��رايف مل �أ َر ال�ضريح املقد� ��س ذا الزوايا ال�س ��ت .كان ال�شهيد
رجائ ��ي وال�شهيد باهرن نائمني هن ��اك ،وكان �صدراهما مليئني بالدم.
نه�ضت فج�أة من نومي.
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يوم الأحد � 10آذر [ 1كانون الأ ّول]

ذهب ��ت �إىل ال�س ��وق وا�شرتيت مئة ملعقة بع ��دد عنا�صر ال�سرية .يف
طري ��ق العودة �إىل بيتنا ،مررتُ مبعر�ض التعبئ ��ة يف م�سجد املح ّلة ،ثم
توجهت
ذهب ��ت �إىل �أخي عب ��د اهلل لرنجع بعد ذل ��ك م ًعا �إىل املن ��زلّ .
�أخت ��ي وقريباي ح�سن وحم�سن �إىل كركان عند ال�ساعة � .1:30أنا � ً
أي�ضا
انطلق ��ت عند ال�ساعة  1:55دقيقة� .أثناء ال ��وداع ،كانت والدتي حزينة
ج � ًّ�دا فقد ذهبت �أختي وها �أنا � ً
أي�ض ��ا �أذهب .كان فراقنا �صع ًبا عليها.
ركبت القطار عند ال�ساعة اخلام�سة والن�صف.
كان كل من �أحمدي زادة وفيا�ض وبي بي جاين وكل�ستاين و�شريازي
و�أن ��ا؛ جميعن ��ا يف مق�ص ��ورة واحدة .هن ��اك تعرفت �أك�ث�ر �إىل حم�سن
كودرزي .منت ليلاً يف مكان الأمتعة.
يوم االثنني � 11آذر [ 2كانون الأ ّول]

�صباح ��ا �إىل ثكنة دوكوه ��ه وذهبنا �إىل
و�صلن ��ا عن ��د ال�ساعة ً 7:30
مبنى الكتيبة.
يوم الثالثاء � 12آذر [ 3كانون الأ ّول]

ا�ستيقظ ��ت قبيل الفج ��ر� .صليت �صالة اللي ��ل يف احل�سينية وقر�أت
�شي ًئا من الدعاء ،وبعد �صالة اجلماعة كنت جاه ًزا للموعد ال�صباحي.
رك�ضنا قليلاً  ،و�أعطى ح�صة الليونة والإحماء العم ح�سن بنف�سه .عدنا
�إىل مبن ��ى الكتيبة لتناول طعام الفطور .م�ضت اال�سرتاحة من دون �أي
عمل حتى فرتة بعد الظهر.
جتمعن ��ا يف الطابور عند ال�ساعة  4ع�ص� � ًرا ،وقاموا بعملية �إح�صاء
لنا .بع ��د انتهاء عملية الإح�صاء ذهب ��ت �إىل احل�سينية وقر�أت القر�آن
حت ��ى حلول الأذان ،يف تلك الليل ��ة قر�أت جز ًءا من دعاء التو�سل ،ولكن
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ملا وجدت �أين ل�ست متفاعلاً مع الدعاء توقفت عن القراءة ونه�ضت.
جدا ،وقررنا �أن
كان ��ت عالقتي اليوم مع �أهري و�أحمدي زادة جيدة ًّ
نتناول طعام الغداء م ًعا .ليلاً عند ال�ساعة  8كنت جاهزًا للنوم.
يوم الأربعاء � 13آذر [ 4كانون الأ ّول]

ا�ستيقظ ��ت مع �أذان الفجر .ذهبن ��ا �إىل املوعد ال�صباحي بعد �صالة
اجلماعة ورك�ضنا قليلاً � .أعطى ح�سن قابل �أعال ح�صة الإحماء والليونة.
عدنا �إىل مبن ��ى الكتيبة لتناول طعام الفطور .كان �أ�صغر �أهري قد
ذه ��ب �إىل منزل عمه يف اندمي�شك يرافق ��ه �أحمدي زاده .عندما رجع
طعاما
قال �إ ّنه قد تناول طعام الغداء .حتدثنا م ًعا .قدموا لنا الهمربغر ً
على الع�شاء� .أكلنا قليلاً من الطعام وقررنا �أن نغيرّ يف �سلوكياتنا.
يوم اخلمي�س � 14آذر [ 5كانون الأ ّول]

ا�ستيقظ ��ت قبل �ص�ل�اة الفجر ..ذهبت الي ��وم �إىل املدينة وات�صلت
هاتف ًّيا باملنزل ..ليلاً حتدث ال�شيخ جنفي يف ح�سينية احلاج همت بعد
ال�ص�ل�اة .كان كالمه لطي ًفا ج ًّدا و�أمتع �أ�سماعن ��ا .دار مو�ضوع حديثه
حول ق ّلة تناول الطعام ،وماذا ن�أكل و�أي �شيء ن�سكبه يف داخل بطوننا.
�أ�صبحت جاهزً ا للنوم.
يوم اجلمعة � 15آذر [ 6كانون الأ ّول]

ا�ستيقظت مع �أذان الفجر .حتدث ال�شيخ جنفي بعد �صالة اجلماعة
يف احل�سين ّي ��ة« :العل ��م على ثالثة �أن ��واع :علم العقائ ��د ،علم الأخالق
وعلم الأحكام» .بعد ذلك ح ّد َثنا عن �أنف�سنا وح ّذر من خطورة ارتكاب
املعا�صي .بكيت كث ًريا.
بعد تناول الفطور ،ذهبت مع �أحمدي زاده يف �إجازة �إىل داخل املدينة
وعدنا .در�ست مقدا ًرا من درو�سي بعد �صالة املغرب وته ّي�أت للنوم.

الفصل الثالث عرش :المذكرات اليومية

739

يوم ال�سبت � 16آذر [ 7كانون الأ ّول]

ا�ستيقظ ��ت قبل �أذان الفجر� .صليت �ص�ل�اة الليل وقر�أت ق�س ًما من
الدع ��اء .مل �أذهب �إىل املوعد ال�صباح ��ي ودر�ست .بعد الفطور ذهبت
ك ��ي �أقدم االمتحان ،و�إن �شاء اهلل �س�أح�ص ��ل على عالمة ناجح .بقيت
من دون عمل حتى بع ��د الظهر .ع�ص ًرا ذهبت �إىل احلمام (مع �أ�صغر
�أه ��ري) .ليلاً حتدث ال�شيخ جاليل يف احل�سين ّي ��ة ،كان كالمه مبع ًرثا
ومل يك ��ن مه ًّم ��ا .بع ��د تناول طع ��ام الع�شاء حتدث ��ت مع �أ�صغ ��ر �أهري
وا�ستعددت للنوم.
يوم الأحد � 17آذر [ 8كانون الأ ّول]

 ..كن ��ت مك ّل ًفا اليوم ب�أعمال تنظي ��ف اخليمة ومل �أذهب �إىل املوعد
ال�صباحي .قال قائد الكتيبة الأخ �أميني �إ ّنه ابتدا ًء من 9/19على قوات
التعبئة متديد خدمتهم ثالثة �أ�شهر �إ�ضاف ّية .بدوري قمت � ً
أي�ضا بتمديد
فرتة خدمتي .ذهبت بعد الظهر �أنا و�أهري و�أحمدي زاده �إىل احلمام.
ليلاً عند ال�ساعة  9كنت جاه ًزا للنوم.
يوم االثنني � 18آذر [ 9كانون الأ ّول]

 ..الي ��وم كان مق� � ّر ًرا القي ��ام بتنظي ��ف احل�سين ّية اً
بدل م ��ن �إجراء
الربنام ��ج ال�صباح ��ي .بعد تناول الفطور ذهب ��ت يف �إجازة �إىل املدينة
أقدم �إىل املنزل حل�ضور جل�سة حماكمة
وات�صلت باملنزل .قالت �أميِ �« :
ح�س�ي�ن» .حتدثت �إىل الأخ احلاج �أمني وتق� � ّرر �أن �أغادر .انطلقت عند
ال�ساعة  3نحو طهران بالقطار.
يوم اجلمعة � 22آذر [ 13كانون الأ ّول]

�صباحا بعد ال�صالة ل�شراء اخلبز .يذكر �أين ر�أيت يف املنام
ذهبت ً
ليل ��ة البارح ��ة �أنيّ �أ�صبت بجراح .هذه امل ��رة �أ�صابت ر�صا�صة ظهري.
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كنت برفقة قابل �أعال.
بع ��د الفط ��ور ذهب ��ت �إىل حمطة �س ّك ��ة احلديد يف طه ��ران ل�شراء
تذك ��رة ،ا�شرتيت واحدة لقطار ال�ساعة  .4:30كان قطا ًرا �سريع ال�سري
خم�ص ً�صا للنوم .كنت حزي ًنا ج ًّدا� .أردت �أن �أبكي .جتاذبني يف داخلي
ّ
حديث ��ان؛ الأول يقول :طهران� ،أمي� ،أ�صدقائي يف البيت واملح ّلة ،و�آخر
يقول :اجلبهة ،الدعاء واملعنويات وال�شهادة .يف اخلال�صة كانت معركة
�شخ�صا
انت�ص ��ر فيها احلديث الثاين .فكرت قليلاً يف نف�سي :لقد كنت ً
�شخ�صا غار ًقا يف الف�ساد واخلطايا
�آذى الكثريين بلعبه و�شقاوته ،كنت ً
والذنوب ور�أيت كيف تب ّدلت �أحوايل مع انت�صار الثورة ،و�صرت على ما
�أن ��ا عليه الآن فو�ضعت قدمي يف اجلبهة و�أ�صبحت �أمت ّنى زيارة كربالء
وال�شه ��ادة� .أناجي اهلل تعاىل و�أب ّثه �أ�سراري ،هو اهلل الذي يبدل �إن�سا ًنا
ما يف حلظة واحدة.
يوم اجلمعة � 29آذر [ 20كانون الأ ّول]

ذهب �شباب الكتيبة �إىل خميم كرخة يوم الأح��د ،ولكن بقيت
�أن��ا و�أح �م��دي زاده للقيام ب��ده��ن اجل��دار الأم��ام��ي حيث البوابة
الرئي�سية ملبنى كتيبة �سلمان .ت�ساقط املطر ثالثة �أيام متتالية ومل
ن�ستطع القيام ب�أي عمل .لو ّنا قليلاً يف يوم الأربعاء ،وكذلك فعلنا
يوم اخلمي�س .كانت خطبة ال�شيخ جنفي يف ظهر يوم اخلمي�س عن
الأخ�لاق ومقام ال�شهيد عندما دخل عدد من عوائل ال�شهداء �إىل
احل�سين ّية وهم يرددون املرثيات .بكى ال�شباب يف ح�ضورهم .لقد
كان �أم ًرا رائ ًعا .بعد انتهاء قراءة املرثيات ا�ست�أنف ال�شيخ خطبته.
حت ّدث �صباح اليوم � ً
أي�ضا؛ كان حديثه عن الإمام �صاحب الزمان |.
وجلنا قليلاً يف املدينة .رجعنا �إىل
ذهبنا ظه ًرا �إىل �صالة اجلمعة ُ
ثكنة دوكوهه بعد �صالة اجلمعة.
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يوم ال�سبت � 30آذر [ 21كانون الأ ّول]

توجه ��ت يف �أول ال�صباح �إىل احلمام ،وبعد ذلك �إىل احل�سين ّية .بعد
ّ
ال�ص�ل�اة وتناول طع ��ام الفطور ،ذهبن ��ا لإجناز �أعمال الط�ل�اء ،وقمنا
بطالء الواجهة الأمام ّية ملبنى كتيبة �سلمان حتى فرتة بعد الظهر .ليلاً ،
بعد تناول طعام الع�شاء �أ�صبحت جاهزًا للنوم .وال�سالم .ال�ساعة .8:30
يوم الثالثاء  3دي

منذ ال�صباح ك ّنا ننتظر الآليات لتنقلنا �إىل خميم كرخة .ولك ّنها مل
تتوافر لهذا الغر�ض ..ذهبنا بعد �صالتي املغرب والع�شاء مع الأخ �أ�سد
اهلل بازوكي� 1إىل خمي ��م كرخة .ق ّبلت �أغلب �شباب الف�صيل و�أ�صبحت
جاهزًا للنوم .ال�ساعة التا�سعة وخم�س وثالثون دقيقة.
يوم الأربعاء  4دي [ 25كانون الأ ّول]

ا�ستيقظ ��ت عن ��د ال�ساعة  5فج� � ًرا و�ص ّليت يف اخليم ��ة .ذهبت �إىل
الربنام ��ج ال�صباحي حيث حتدث �إلينا الأخ �أمين ��ي وبعد ذلك رك�ضنا
ً
رك�ض ��ا جيدً ا .عند ال�ساعة  9كان لدينا ح�ص ��ة درا�سية عن �سالح الآر
در�سا يف هذا
بي ج ��ي ،و�أعطانا �أ�ستاذ التدريب الع�سك ��ري الأخ �سربي ً
ال�سياق� .أقاموا �صالة الظهر يف باحة الربنامج ال�صباحي .بعد الظهر
جتمعن ��ا يف الطاب ��ور بكام ��ل عتادنا وجتهيزاتن ��ا ،وذهبن ��ا يف م�سري،
�دي �أي عمل .ي�ش ��ار �إىل �أنّ عنا�صر
ث � ّ�م عدن ��ا .عند الغ ��روب مل يكن ل � ّ
الف�صيل الثالث من ال�سرية الثالثة ح ّلوا علينا �ضيو ًفا على طعام الغداء
ظه� � ًرا .ليلاً � ً
أي�ض ��ا ا�ست�ضفنا الأخ نائب قائد الكتيب ��ة ال�سيد جمتهدي
والأخ روغنكره ��ا قائ ��د ال�سرية .قال ال�سيد ح�س ��ن ر�ضي :اكتب ا�سمي
�أنا � ً
أي�ضا..2
 -1القائد ال�سابق لكتيبة حمزة.
[ - 2المق�صود :اجعل لي ن�صي ًبا في الدعوة على الع�شاء]
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يوم اخلمي�س  5دي [ 26كانون الأ ّول]

تي�سر من
ا�ستيقظ ��ت قبل الفج ��ر� .صليت �ص�ل�اة الليل وقر�أت م ��ا ّ
توجهت نحو احل�سين ّية ل�صالة ال�صبح ومن ثم ذهبنا
القر�آن .بعد ذلك ّ
�إىل �ساح ��ة املرا�سم املعت ��ادة ورك�ضنا .مل يكن ثمة عم ��ل حتى امل�ساء.
ظه� � ًرا ح ّل �شباب الف�صيل الثاين من ال�سرية الثانية �ضيو ًفا علينا على
مائدة الغداء .ليلاً ذهبنا لأداء برنامج «التدريب القتايل .»1ن�شري �إىل
�أنّ الي ��وم كان لدينا ح�ص ��ة درا�س ّية عن �سالح ر�شا� ��ش الـ  .BKCكنت
جاه ًزا للنوم بعد انتهاء برنامج احلرب الليلية عند ال�ساعة  9م�سا ًء.
يوم اجلمعة  6دي [ 27كانون الأ ّول]

�سق ��ط لنا البارح ��ة �شهيد خالل تنفي ��ذ برنامج التدري ��ب القتايل
و�أ�صي ��ب � ً
أي�ضا الأخ روغنكره ��ا بجراح .حتى ال�ساعة  8مل �أكن قد منت
أ�سا�سا .منت م ��ن ال�ساعة  8وحتى ال�ساعة  .12لقد فقدنا هذا ال�شهيد
� ً
نتيجة لعدم دقة وعدم احتياط �أحدهم .كان ال�شباب منزعجني .حتدث
املق�صر يف هذه احلادثة هم العنا�صر ولي�س
ال�سي ��د جمتهدي وق ��ال �إنّ ّ
امل�س�ؤول�ي�نً � .
أي�ض ��ا منت بعد الغ ��داء .مل يكن لدينا عم ��ل حتى امل�ساء.
�أ�صبح ��ت جاهزً ا للنوم عن ��د ال�ساعة � .8:30أ�ش�ي�ر �إىل �أنهم قدموا لنا
اليوم معلبات وفواكه مع ّلبة وكم ّية كبرية من احللوى.
يوم ال�سبت  7دي [ 28كانون الأ ّول]

 ..مل �أذهب �إىل الربنامج ال�صباحي .كنت �أ�شعر ب�صداع يف ر�أ�سي.
م�سرتيحا حت ��ى امل�ساء .يذكر �أ ّنه كان لدين ��ا ح�صة درا�س ّية عن
بقي ��ت
ً
�سالح الدو�شكا .مل �أقم ب�أي عمل حتى حلول الليل .قر�أت القر�آن اً
و�صول
�إىل �سورة ال�صف .م�سا ًء ا�ستعددت للنوم عند ال�ساعة .9:30
� - 1أو التدريب الليلي.
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يوم الأحد  8دي [ 29كانون الأ ّول]

ا�ستيقظ ��ت قبل �صالة الفجر .كان ل ��دي نوبة حرا�سة ليلة البارحة.
فج ًرا ،كن ��ت �أ�شعر بنعا�س �شديد �أثناء ال�ص�ل�اةً .
عو�ضا عن الربنامج
ال�صباح ��ي املح ��ذوف ،ذهبن ��ا يف م�س�ي�ر ورجعن ��ا ظه� � ًرا .قدم ��وا لنا
الب�سكوت والفواكه املعلبة اً
بدل من طعام الفطور.
ج ��اء اليوم �أخي عب ��د اهلل و . ..كان مق ّر ًرا �أن يلتحق ه�ؤالء ال�شباب
بفرق ��ة حممد ر�س ��ول اهلل  .Pليلاً يف ح�سينية الكتيب ��ة� ،أقمنا مرا�سم
ت�أب�ي�ن لل�شهيد مومي ��ان الذي فارقن ��ا �أثناء املناورة حي ��ث حتدث �أحد
امل�شاي ��خ وقر�أ الأخ كل�ستاين مرثية؛ لقد كانت املرا�سم جيدة ج ًّدا .عند
ال�ساعة  10كنت جاهزً ا للنوم.
يوم االثنني  9دي [ 30كانون الأ ّول]

ا�ستيقظت قبل �أذان الفجر .ليلة البارحة كان لدينا برنامج عن القتال
خارجا كل ف�صيل على حدة وتد ّربنا على معرفة النجوم.
الليلي .ذهبنا ً
بعد االنتهاء من العمل على معرفة النجوم حت ّدث الأخ كل�ستاين عن
الرتبي ��ة ال�شخ�صية والعائلية وبع ��د ذلك رجعنا �إىل خيمنا .ذهبت �إىل
ثكن ��ة دوكوهه .بعد ذلك تناول ��ت ال�ساندوي�ش يف املدين ��ة �أنا وعبداهلل
و�آخ ��رون ،ث ��م رجعت �إىل خميم كرخه .كان مق� � ّر ًرا �أن يلتحق عبداهلل
بالف�صيل الثالث ليعمل م�سع ًفا ينقل اجلرحى.
يوم الثالثاء  10دي [ 31كانون الأ ّول]

 ..يف الربنامج ال�صباح ��ي و�أثناء الرك�ض على �شاطئ كرخه ملأنا
حقائب ظهورنا باحلج ��ارة .متزقت حقيبة ظهري .رجعنا �إىل اخليمة
حي ��ث طلبوا م ّن ��ا �أن ال يتناول �أح ��د طعام الفطور .ج ��اء عبد اهلل بعد
الظهر وبقي �ضي ًفا عندنا يف الف�صيل الأ ّول على طعام الع�شاء.
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يوم الأربعاء  11دي [ 1كانون الثاين]

 ..ذهبت �إىل العم ح�سن بعد الفراغ من الربنامج ال�صباحي وطلبت
من ��ه �أن ي�سم ��ح لعب ��د اهلل و� ..أن ي�أت ��وا �إىل �سر ّيتنا فواف ��ق على الأمر
�صباحا ذهبت
والتحق ��وا بالف�صيل الثالث م�سعفني يف نق ��ل اجلرحىً .
�إىل �صف ريا�ضيات اجلرب ودر�ست� .أنا التلميذ الوحيد يف هذا ال�صف،
و�إن �شاء اهلل �سوف �أح�صل على عالمة النجاح .مل يكن ثمة عمل حتى
امل�ساء� .أيقظونا عند ال�ساعة  11وطلبوا م ّنا �أن ّ
نح�ضر �أنف�سنا لربنامج
الليلي� .أخربنا العم ح�سن �أننا �سنذهب وال�سرية الثالثة للقيام
القت ��ال ّ
ليلي طويل! انطلقنا عند ال�ساعة  12يف منت�صف الليل،
بربنام ��ج قتال ّ
�صباحا� .صلينا �صالة
وم�شينا من دون توقف حتى ال�ساعة  6:20دقيقة ً
الفج ��ر يف مركز التخريب التاب ��ع للواء �سيد ال�شه ��داء Q؛ وتناولنا
طعام الفطور يف حمط ��ة ج�سر كرخه املجانية ال�صلواتية .1رجعنا �إىل
حمل املخيم بعد ا�سرتاحة ق�صرية.
يوم اخلمي�س  12دي [ 2كانون الثاين]

يف طري ��ق العودة عربنا بجانب نهر كرخ ��ه وو�صلنا ظه ًرا �إىل حمل
خيمنا يف املخيم .ذهبت بعد الظهر مع �أ�صغر �أهري �إىل حمام املخيم،
وعند ال�ساعة  5:15دقيقة كنت يف ح�سينية الكتيبة لأداء �صالة املغرب.
يوم ال�سبت  14دي [ 4كانون الثاين]

 ..بع ��د الرك� ��ض ال�صباحي انطلقنا يف م�س�ي�ر ورجعنا عند ال�ساعة
 9:40دقيق ��ة .بعد ذلك ذهبنا �إىل �صف «ر�شا�ش الـً � ،»BKC
أي�ضا علمونا
الي ��وم بع�ض الفن ��ون والتكتي ��كات القتالية .ظه ًرا جت ّمعن ��ا يف طابورنا
مرة �أخ ��رى بعد ال�صالة ،وذهبنا �إىل �شاطئ نه ��ر كرخه للتد ّرب على
 -1م�صطلح يعني مجا ًنا؛ على �أن ُي�ص ّلي على محمد و�آل محمد.
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الرماي ��ة ،و�أطلقت اثنتني و�أربعني ر�صا�ص ��ة .عدنا �إىل اخليمة وذهبت
�إىل �صالة اجلماعة ،وبعد ذلك �أ�صبحت جاهزً ا للنوم.
يوم الأحد  15دي [ 5كانون الثاين]

 ..كان الرك�ض ال�صباحي على م�ستوى الكتيبة ،وقد رك�ضنا مبقدار
ما .عاقبونا بعد �إجناز حركات الليونة فرك�ضنا مرة �أخرى �إ�ضافة �إىل
املرة الأوىل .ا�ستلمنا اليوم �أقنعة م�ضادة لغازات الهجمات الكيماو ّية.
�أقي ��م �صف �أخ�ل�اق الأ�ستاذ مظاه ��ري امل�ص ّور عند ال�ساع ��ة العا�شرة
�صباح ��ا ،وقد غف ��وت من �أ ّوله �إىل �آخره .بعد الظه ��ر كان لدينا ح�صة
ً
ح ��ول مواجهة الهجوم الكيماوي ،ومل �أ�شارك بها لأين ذهبت �إىل �صف
اجلرب .ان�شغلنا بعد �صالة املغرب والع�شاء بخياطة �أكيا�س من اخلي�ش
لن�ؤ ّمن من خاللها ا�ستتا ًرا خليمتنا .بقينا منهمكني يف هذا العمل حتى
ال�ساعة الثانية ع�شرة ليلاً  ،وبعد ذلك �أ�صبحت جاهزًا للنوم.
يوم االثنني  16دي [ 6كانون الثاين]

 ..يف الربنامج ال�صباحي رك�ض اجلميع با�ستثناء رماة الآر بي جي.
عدن ��ا �إىل اخليمة ،وبعد تناول طعام الفطور در�ست مادة علم الأر�ض.
بع ��د الظه ��ر غطين ��ا خيمتن ��ا ب�أكيا� ��س اخلي� ��ش .بعد �صالت ��ي املغرب
والع�ش ��اء حتدث الأخ كل�ست ��اين عن ال�سلوكي ��ات ال�شخ�صية ،و�أتى على
ذك ��ر �أ�صدقائه الذي ��ن ا�ست�شهدوا يف عملية «والفج ��ر .»4بكى ال�شباب
بكا ًء كث ًريا.
ح�س�ي�ن كل�ست ��اين � ً
أي�ض ��ا بكى كث�ي ً�را� .أ�صبح ��ت جاه� �زًا للنوم عند
ال�ساعة التا�سعة والن�صف.
يوم الثالثاء  17دي [ 7كانون الثاين]

 ..ذهب ��ت بع ��د الربنامج ال�صباحي �إىل جمم ��ع املقاتلني الدرا�سي
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حي ��ث �أخذت كتاب علوم احلياة ودر�ست قليلاً حتى الظهر .بعد الظهر
كان لدين ��ا �صف عن القتال الكيماوي ،امليكروب ��ي والنووي» .وبقينا يف
هذا ال�صف حتى امل�ساء .ليلاً قر�أنا دعاء التو�سل يف احل�سينية .عندما
عدت �إىل اخليمة قمت بحزم جتهيزاتي وعتادي ب�إحكام.
كذلك تد ّربن ��ا ليلة البارحة على القتال يف ت�شكي ��ل مب�ستوى �سر ّية.
حت ��دث العم ح�سن قليلاً حول معرف ��ة النجوم والقرب [منزل الآخرة]..
رجعت �إىل اخليمة ومنت.
يوم الأربعاء  18دي [ 8كانون الثاين]

ا�ستيقظ ��ت مع �أذان الفجر .كان الربنامج ال�صباحي بعد ال�صالة،
ورك�ضنا فيه على م�ستوى الف�صيل .بعد ذلك ح�ضرنا �ص ًّفا حول احلماية
والأم ��ور الوقائية .ظه ًرا حللنا �ضيو ًفا عند الف�صيل الثالث من ال�سرية
الثالثة لتناول طعام الغداء .بعد الظهر ،قر�أت قليلاً يف مادة اللغة .بعد
ذلك كان لدينا �صف حول القتال الكيماوي ،امليكروبي والنووي.
يوم اخلمي�س  19دي [ 9كانون الثاين]

ا�ستيقظ ��ت قب ��ل �أذان الفجر� .صليت �صالة الليل وق ��ر�أت �شي ًئا من
الدع ��اء .ذهبن ��ا �إىل الربنامج ال�صباح ��ي بعد �ص�ل�اة اجلماعة .كان
برناجم ��ا �صع ًبا ه ��ذه املرة فقد رك�ضنا ونحن ن�ض ��ع الأقنعة .بعد ذلك
ً
ذهبن ��ا �إىل �ص ��ف احلماية والوقاية .رحنا بعد الظه ��ر �إىل �شاطئ نهر
كرخ ��ه ودخلنا هناك �إىل حجرة الغاز حي ��ث تنف�سنا من خالل الأقنعة
بع ��د �أن رموا قنابل م�سيلة للدموع .م�سا ًء ،ق ��ر�أت القر�آن يف احل�سينية
وته ّي� ��أت للنوم بع ��د قراءة دعاء كميل وتناول طع ��ام الع�شاء .ليلاً منت
و�أنا �أ�ضع القناع � ً
أي�ضا ،وذلك للتد ّرب والتم ّرن عليه.
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يوم اجلمعة  20دي [ 10كانون الثاين]

 ..زرتُ قب ��ل الظهر مع عبداهلل كتيب ��ة حبيب ورجعنا ظه ًرا .ق ّدموا
لنا الكراعني على مائدة الغداء .عر�ضوا لنا عند ال�ساعة  3بعد الظهر
الفيلم ال�سينمائي «عقود» بوا�سطة جهاز الفيديو ..ليلة البارحة ،قامت
كتيبة مالك مبناورة كبرية و�ضخمةُ .يحتمل �أن �ألتحق بكتيبة �أخرى يف
حال ع ��دم تنفيذ عملية .ريثما تذهب كتيبة حمزة �إىل اخلط الدفاعي
وترجع� .أ�صبحت جاه ًزا للنوم عند ال�ساعة .9:30
يوم ال�سبت  21دي [ 11كانون الثاين]

 ..مل نرك�ض �أثناء الربنامج ال�صباحي .التقطت وحدة الإعالم يف
الفرق ��ة �صو ًرا للف�صائ ��ل واحلظائر .ذهبت �أنا و�سي ��د ح�سن ر�ضا �إىل
جمم ��ع املقاتلني الدرا�سي حيث در�ست ومنت يف «�سايبان» قليلاً  .بقيت
نائ ًما حتى ال�ساعة احلادية ع�شرة .بعد ذلك ،رجعت �إىل اخليمة ومنت
مرة �أخرى حتى موعد حلول �أذان الظهر.
بعد الظهر انطلقنا يف م�سري امت ّد من جانب نهر كرخه حتى ّ
املحطة
ال�صلوات ّية على ج�سر النهر� .ص ّلينا هناك الع�شاءين ثم رجعنا .و�صلنا
عن ��د ال�ساعة  12:30يف منت�ص ��ف الليل �إىل اخليمة ،ومن ��ت بعد تناول
الع�شاء.
يوم الأحد  22دي [ 12كانون الثاين]

 ..ا�ست�أذن ��ت الأخ كل�ستاين قبل الربنام ��ج ال�صباحي ،وذهبت �إىل
احلمام ثم رجعت �إىل اخليمة ،وتناولت طعام الفطور .بعد ذلك ذهبت
م ��ع ح�سني كل�ستاين �إىل جممع املقاتلني الدرا�سي حيث مل جند معل ًما،
وبعد ذلك ذهبنا �إىل املكتبة ال�صوتية يف وحدة الإعالم يف الفرقة.
�أعل ��ن الأخ ح�سن �أمريي فر -العم ح�سن� -أنه ال يحق لأحد �أن ينام
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الي ��وم �أو حتى �أن ي�ستلق ��ي .لهذا ولإجناز هذا التدري ��ب القتايل بقينا
م�ستيقظ�ي�ن وجال�س�ي�ن �إىل حل ��ول اللي ��ل .لي�ًلماً منذ ال�ساع ��ة  11كنت
جاهزً ا للنوم.
يوم االثنني  23دي [ 13كانون الثاين]

�صباحا
� ..أعلنوا عن ح�ص�ص تدريب ّية على القتال الكيماوي :ح�صة ً
و�أخ ��رى � ً
أي�ضا بعد الظهر� .أعادوا �شرح جميع الدرو�س املتع ّلقة بالقتال
الكيم ��اوي م ��رة �أخ ��رى .ذهبت قبل الظه ��ر �إىل مكتب ��ة ال�صوتيات يف
م�سجل يحكي عن «ق�ساوة القلب».
وحدة الإعالم وا�ستمعت �إىل �شريط ّ
مل يك ��ن ل ��دي �أي مه ّمة حتى اللي ��ل .انطلقنا يف م�س�ي�ر ال�ساعة 12
ليلاً  ،وقمنا بدورية يف اجلبال املحيطة باملخيم .كان هذا امل�سري مفع ًما
بالكثري من ال�صفاء.
يوم الثالثاء  24دي [ 14كانون الثاين]

 ..يف طريق العودة من امل�سري الليلي و�صلنا �إىل اخليم لأداء �صالة
ال�صب ��ح .مل نرك� ��ض يف الربنامج ال�صباح ��ي .تناولت طع ��ام الفطور
يف الف�صي ��ل الثال ��ث برفقة �أخي عب ��د اهلل وبقيت نائ ًما حت ��ى ال�ساعة
العا�شرة .بعد ذلك ،ذهب ��ت �إىل جممع املقاتلني الدرا�سي (التعليمي)
ومن ��ت هن ��اك � ً
أي�ضا .رجعت ظه� � ًرا �إىل اخليمة وكن ��ت بال عمل خالل
ف�ت�رة بعد الظه ��ر .حتدثت م ��ع الأخ �أ�صغر �أهري والتقط ��ت �صورة مع
�أخي عبد اهلل .ليلاً قر�أ الأخ كل�ستاين دعاء التو�سل وقام ال�شباب بلطم
�صدوره ��م .كان ه ��ذا الأمر جيدً ا ج� � ًّدا ومفع ًما بالكثري م ��ن ال�صفاء.
ته ّي� ��أت للن ��وم عند ال�ساع ��ة ُ .10:15ي�ش ��ار �إىل �أنّ كتيب ��ة مالك وكتيبة
الأن�صار ذهبوا اليوم يف �إجازتهم.
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يوم الأربعاء  25دي [ 15كانون الثاين]

 ..ا�ستيقظ ��ت مع �أذان الفج ��ر وذهبت �إىل احل�سيني ��ة .بعد �صالة
ال�صب ��ح� ،ص ّليت �ص�ل�اة ق�ضاء وق ��ر�أت زيارة عا�ش ��وراء ودعاء العهد.
�أ ّدينا الربنامج ال�صباحي ورك�ضنا على م�ستوى الف�صيل .بعد الربنامج
ال�صباحي كان لدينا �صف درا�سي عن الإ�سعاف .مل نقم ب�أي عمل حتى
الظه ��ر .كان لدينا بعد الظهر � ً
أي�ضا �صف عن الإ�سعاف .بعدها ذهبت
م ��ع الأخ �سعيد بوركرمي �إىل احلمام ورجعنا مع حلول املغرب� .أ�صبحت
جاهزً ا للنوم بعد الع�شاء وبعد قراءة �سورة الواقعة.
يوم اخلمي�س  26دي [ 16كانون الثاين]

 ..قال الأخ �أميني �أثناء الربنامج ال�صباحي�« :ستذهب الكتيبة اليوم
يف �إجازة ملدة �ستة �أيام .نرجع يوم اجلمعة املقبل .انطلقت الكتيبة بعد
متوجهني نحو
الظه ��ر �إىل دوكوهه وركبنا قطار ال�ساع ��ة الثامنة م�سا ًء ّ
مدينة طهران .مل ي� ِأت حممد عليان جنادي برفقتنا .لقد التحق بدورة
تدريبية حول التخريبُ .ي�شار �إىل �أنّ �أحد �شباب حم ّلتي كان قد �أح�ضر
�أمان ��ة يل من طهران :لق ��د �س ّلمني جهاز الراديو ال ��ذي كانت �أمي قد
�أر�سلته يل.
يوم اجلمعة  27دي [ 17كانون الثاين]

1

�صباحا �أنا و�أمي يف حمطة قم .ذهبنا �إىل زيارة املقام
ترجل ��ت ً
ّ ..
هناك ،وركبنا البا�ص عند ال�ساعة  11:30وانطلقنا نحو طهران .و�صلنا
�إىل املنزل عند ال�ساعة .3:00
يوم اجلمعة  4بهمن [ 24كانون الثاين]

 ..يف طري ��ق الع ��ودة �إىل منطقة احلرب �ص ّلين ��ا �صالة ال�صبح يف
 -1المق�صود على الأرجح مقام ال�سيدة المع�صومة (�أخت الإمام الر�ضا ع).
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حمطة �أراك .كانت ال�سكة ّ
معطلة وبقينا حتى الظهر ننتظر �إ�صالحها.
�أُ�صلح ��ت ال�سكة وانطلق القط ��ار ،ولك ّنه توقف م ��رة �أخرى يف املحطة
«�سبع ��ة» .تناولت الل�ب�ن واخلبز على طع ��ام الغداء .كان لذي � ً�ذا ج ًّدا.
و�صلن ��ا عن ��د ال�ساع ��ة  7م�س ��ا ًء �إىل ثكنة دوكوه ��ه .بع ��د �أداء ال�صالة
انطلقن ��ا نحو خميم كرخه ،وو�صلن ��ا �إىل اخليم عند ال�ساعة  .9خلدت
�إىل النوم بعد تناول الع�شاء.
يوم ال�سبت  5بهمن [ 25كانون الثاين]

 ..ليل ��ة البارحة قمنا بتدريب ليلي عند ال�ساعة  .12:30بعد امل�سري
رجعن ��ا �إىل اخليم ��ة عن ��د ال�ساع ��ة  2بع ��د منت�صف اللي ��ل وخلدنا �إىل
الن ��وم .ا�ستيقظت مع �أذان الفج ��ر .مل �أذهب �إىل الربنامج ال�صباحي
بعد �صالة اجلماعة لأين كنت مك ّل ًفا ب�أداء اخلدمة يف اخليمة .انطلقنا
عند ال�ساعة  10مب�سري نحو املحطة ال�صلواتية عند ج�سر كرخه� .أثناء
الطريق حتدث الأخ كل�ستاين عن الهجوم املقبل وعن الإمام اخلميني.
تناولن ��ا طعام الغداء يف املحط ��ة ال�صلواتية عند اجل�س ��ر ،وتوقفنا يف
اجلب ��ل من ال�ساعة  2حتى  4حيث حتدث الأخ كل�ستاين مرة �أخرى عن
�أنواع الهجوم ومكانه ،وكيفية نقل الر�سائل �أثناء وقوفنا يف الطابور يف
ليل ��ة العملية ،وعن كيف ّية تع ّقب اخلطوات .رجعنا �إىل املق ّر .بعد �صالة
املغ ��رب ح� � ّل الأخوة جمته ��دي وروغنكره ��ا والعم ح�س ��ن �ضيو ًفا على
ف�صيلن ��ا لتناول طعام الع�شاء .لي�ًل اً �أ�صبحت جاه ًزا للنوم بعد تق�سيم
املخ�ص�ص حلقل الرماي ��ةُ .يذكر �أنّ الأخ ح�سني فيا�ض كان
الر�صا� ��ص ّ
ً
مري�ضا اليوم.
يوم الأحد  6بهمن [ 26كانون الثاين]

ا�ستيقظ ��ت مع �أذان ال�صبح� .ص ّليت ال�صالة جماعة يف احل�سينية.
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جت ّمعن ��ا يف طابورنا عند ال�ساع ��ة  6:15وانطلقن ��ا يف م�سري� .أ�صبحت
امل�ساع ��د الثالث لرامي الآر بي ج ��ي الأخ ح�سني كل�ستاين .لهذا ال�سبب
�أطلق ��ت قذيف ��ة �آر بي جي .رجعنا من حق ��ل الرماية �إىل اخليمة .منت
حت ��ى وقت �صالة املغرب .بعد ال�صالة ق ��ر�أ الأخ كل�ستاين مرث ّية كانت
جميل ��ة ج ًّدا وقد ا�ستفدت منها .حتدث بعد الع�ش ��اء � ً
أي�ضا مع ال�شباب
عن العملية.
 -2مد ّونات عبداهلل قابل اليوم ّية

�س�ل�ام على جمي ��ع ال�شهداء من �ص ��در الإ�سالم حتى ث ��ورة �إيران.
�سالم على �شهداء امل�ستقبل يف هذه العملية.
يوم اجلمعة  11بهمن [ 31كانون الثاين]

اليوم هو يوم اجلمعة الواقع فيه /31ك1986/2م ،وغدً ا هو الذكرى
التاريخي ��ة لدخول الإم ��ام اخلمين ��ي �إىل ربوع الوطن .الليل ��ة املا�ضية
«علي»
كانت مليئة بال�صفاء فقد قر�أ الأخ كل�ستاين دعاء كميل يف خيمة ّ
املخ�ص�ص ��ة للف�صي ��ل الأ ّول .تذك ��رت الإمام عل ًّي ��اQ
خ�صو�صا �أننا
ً
ك ّن ��ا بني �أ�شجار النخيل بالقرب من احلدود مع العراق .خال�صة القول
�صباحا ذهبنا �إىل برنامج ال�صباح ،وكان هذا
�إ ّنها كان ��ت ليلة ممتعةً .
خال ًف ��ا لأيام اجلمعة املا�ضية� .أرادوا من خالل ه ��ذا العمل �أن ي�ؤكدوا
�أنّ يوم اجلمعة يف احلرب لي�س بيوم عطلة .ترك الأخ �أمريي فر (العم
ح�س ��ن) مل�س� ��ؤويل الف�صائل �أن يفعلوا ما بدا له ��م بال�شباب .ذهبنا يف
م�س�ي�ر ،وعند الفط ��ور  -مت ّنينا لو تكونوا معنا -فق ��د تناولنا احلليب.
كان لدين ��ا �ص ��ف عن القت ��ال الكيم ��اوي ،امليكروب ��ي والإ�شعاعي .كان
تركيز القادة على هذا املو�ضوع واهتمامهم به عجي ًبا؛ لأنّ من ال يراعي
جانب االحتياط يف هذا ال�ش�أن �سيهلك.
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يوم الثالثاء  15بهمن [� 4شباط]

اقرتبت اللحظات الأخرية .مت�ض ��ي الأيام ك�سرعة الربق .يف الليلة
املا�ضي ��ة خرجن ��ا عند ال�ساع ��ة  5ع�ص ًرا م ��ن املخيم وبقين ��ا حتى 12
م ��ن منت�صف اللي ��ل لتنفيذ املناورة .ليل ��ة البارحة نقل ��وا كتيبة حبيب
�إىل منطق ��ة العمليات .اهلل وحده يعلم ما ال ��ذي �سيحدث خالل الأيام
القليل ��ة املقبل ��ة! �أحيا ًن ��ا �أفكر يف نف�سي َم ��ن ِمن ال�شب ��اب �سي�صل �إىل
مع�شوق ��ه يف امل�ستقبل القريب .وهل �س�أكون �أن ��ا �أحدهم� .أ�س�أل اهلل �أن
�أك ��ون واح ��دً ا من ه�ؤالء؛ و�إال ب� �� ّأي وجه �س�أذه ��ب �إىل حم ّلتي ومنزيل،
خ�صو�صا �إذا
و�أقول �إين كنت مع ال�شهداء يف املرتا�س ذاته!؟ الويل يل،
ً
بق ��ي �أحد �أج�ساد ال�شهداء يف مكان ا�ست�شه ��اده ومل ن�ستطع �سحبه� .إن
�شاء اهلل نرجع جمي ًعا مت ّوجني بالن�صر النهائي �ساملني �إىل منازلنا .ما
�أو ّد قوله هو� :إن ا�ست�شهد علي كيف يل �أن �أذهب �إىل البيت؛ و�أُجيب عن
أ�سا�سا! �أ�س�أل اهلل �أن نرجع �ساملني
ت�سا�ؤالت �أمي و�أبي؟ رمب ��ا ال �أذهب � ً
أ�سا�سا ال �أعلم ماذا �أكت ��ب .ال�ساعة الثانية من بعد
مت ّوج�ي�ن بالن�صرً � .
ظهر يوم � 1986/2/4إىل جانب نهر كارون.
يوم اجلمعة  18بهمن

الي ��وم ه ��و ي ��وم اجلمع ��ة  ،1986/2/7ته ّي� ��أت لتنفي ��ذ الربنام ��ج
ال�صباح ��ي بعد �صالة ال�صبح .وق ��د بد�أ فعلاً بتالوة القر�آن ،بعد ذلك
ف�صلوا رماة الأر بي جي وم�ساعديهم جان ًبا� .أ�صبح كل واحد منا يفكر
عل ��ى طريقته� .أن ��ا كنت يف حرية من �أم ��ري وال �أدري ما الذي يريدون
�أن يتكلم ��وا عنه .بعد وقوفنا يف الطابور حتدث نائب قائد الكتيبة الأخ
جمته ��دي بكلمات عن ليلة العملية وقال :لقد �س ّمموا ال�شباب يف عملية
والفج ��ر  4و� ..أ�شار �إىل اجلناية الأخ�ي�رة واعتربها معجزة ،وقال �إنّ
�إمام الزمان ناظر �إىل العملية املقبلة و�إىل املقاتلني الأعزاء.
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اخليان ��ة الت ��ي ح�صل ��ت هي �أن ��ه وبعد عج ��ز املنافقني ع ��ن توجيه
�ضرب ��ة للمقاتل�ي�ن بوا�سط ��ة الطعام وعوام ��ل �أخرى؛ قام ��وا هذه املرة
ب�إف�س ��اد عدد من �صواريخ الأر بي جي .وهو الذي كان يف ليلة العمليات
�سالحن ��ا الثقي ��ل بعد الإميان ب ��اهلل تعاىل .فت�ص ّوروا احل ��ال مع وجود
خيان ��ة وم�ؤامرة املنافق�ي�ن �أي فاجعة �ستح ّل بنا يف ليل ��ة العمليات� :أن
يرى ال�شباب دبابات الع ��دو وال ي�ستطيعون القيام ب�أي عمل ملواجهتها.
قال جمتهدي� :إنن ��ا ن�شكر اهلل تعاىل الذي �أوىل املقاتلني عناية خا�صة
و�أف�شل م�ؤامرة املنافقني �ضد الإ�سالم.
�أ�س� ��أل اهلل تع ��اىل �أن نكون يف العملي ��ة القادمة �أك�ث�ر توفي ًقا و�أكرب
ن�ص ًرا من العمليات التي خلت .على �أمل الن�صر النهائي للمقاتلني �ضد
الكفر العاملي )86/2/7( 64/11/18 .نهر كارون.
يوم ال�سبت  19بهمن

يوافق اليوم  ،1986/2/8من املق ّرر �أن تنتقل كتيبة مالك الأ�شرت �إىل
منطق ��ة القتال .حتدث �إلينا � ً
أي�ض ��ا الأخ جمتهدي حول املكان املق�صود
لنذهب �إليه .ليلاً  ،عند ال�ساعة  8:30غادرت كتيبة مالك.
يوم الأحد  20بهمن [� 9شباط]

�صباحا ،جت ّمعنا نحن � ً
أي�ضا يف طابورنا للقيام بالربنامج ال�صباحي،
ً
وتق� � ّرر �أن ننتقل اليوم �إىل اخلط ��وط الأمام ّية .كان ال�شباب حا�ضرين
�صباحا .ال�ساعة الآن ت�ش�ي�ر �إىل  12ظه ًرا.
لالنط�ل�اق منذ ال�ساع ��ة ً 8
جمي ��ع ال�شب ��اب �سامل ��ون وب�صحة جيدة .كذل ��ك كان عل � ّ�ي � ً
أي�ضا .غدً ا
�سيك ��ون �شعب �إيران �سعيدً ا وبالأخ� ��ص عوائل ال�شهداء .لك ّل واحد من
ال�شب ��اب حالته و�إح�سا�سه اخلا�ص ،دائ ًم ��ا عند اقرتاب العملية ي�صبح
ال�شباب على هذه احلال ..على �أمل الن�صر النهائي .نهر كارون.
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يوم االثنني  21بهمن [� 10شباط]

للأ�سف ف�إنّ جميع الكتائب غادرت البارحة وبعد ذلك انطلقنا نحن
ليلاً � .أثناء امل�سري عربنا نهر بهمن �شري .قطعنا جز ًءا من امل�سافة �س ًريا
عل ��ى الأق ��دام ،ولقد فاتكم م ��ا فاتكم فقد وقعت عل ��ى الأر�ض مرتني.
�أخ ًريا و�صلنا عند ال�ساعة الثانية فج ًرا �إىل البيوت القروية حيث حمل
ا�سرتاحتن ��ا .الليل ��ة متركزت كتائب الأن�صار ،عم ��ار وحبيب على خط
الهجوم .1كذلك نحن �ست�صدر التعليمات �إلينا اليوم (.)1985/9/12
على �أمل الن�صر النهائي ملقاتلينا� .ضفة نهر بهمن �شري.
�شرحوا لنا اليوم منطقة العمليات وتق ّرر �أن نتقدم �إىل خط الهجوم
الليلة .جاءنا خرب مفاده �أنّ �إحدى القواعد ال�صاروخ ّية التي كان مق ّر ًرا
�أن ت�سيط ��ر عليها فرقتنا قد ّمتت ال�سيط ��رة عليها من قبل فرقة «ويل
الع�صر|» وفرقة «كربالء  .»25انطلقنا بعد الظهر من بهمن �شري نحو
العنابر يف «�أروند كن ��ار» .انطلقت كتيبتا الأن�صار وع ّمار للتمركز عند
خ ��ط الهج ��وم .نحن الآن موج ��ودون داخل العنرب ،ال�ساع ��ة ت�شري �إىل
الثامن ��ة م�س ��ا ًء .على �أمل االنت�صار النهائ ��ي ملقاتلينا يف كل اجلبهات.
ن�شري �إىل �أننا جاهزون للذهاب �إىل خط الهجوم.
يوم الثالثاء  22بهمن [� 11شباط]

ا�سرتحن ��ا ليلاً داخل العنرب .منذ ال�صباح بد�أ العراقيون بالق�صف
ب�ش ��كل ه�ستريي .لع ّل العدو قد قام بهجوم ق ��وي ولكن مدفعيتنا كانت
�صباحا قال ��وا يف �أخبار ال�ساعة 8
تق�ص ��ف عليهم قذائفه ��ا كل دقيقةً .
�إ ّن ��ه حتى الآن ّمت نقل � 100أ�سري �إىل اخلط ��وط اخللفية جلبهتنا ،فيما
نحن ما زلنا مل نتق ّدم �إىل الأمام حتى اللحظة ،وننتظر �صدور الأوامر
 -1في هذا التاريخ تقدمت هذه الكتائب �إلى الخطوط الأمامية في الفاو وا�ستعدّت للهجوم.
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لك ��ي جنعل زمن ال�صدام ّيني دم ��ا ًراُ .يذكر �أنّ �أخي علي وحممد عليان
جن ��ادي موج ��ودان يف العنرب ال ��ذي خلفن ��ا� .أحيا ًنا يقوم ��ون بزيارات
خاطفة �إلينا.
من ��ذ ال�صباح زارتن ��ا املقات�ل�ات العراقية مرات ع ��دة ومل ت�ستطع
بح ��ول اهلل وقوته -فع ��ل �أي �شيء .يا �إلهي ،ا�صف ��ح عن جميع ذنوبنايف ه ��ذه اللحظات الأخرية ،واجعل الن�ص ��ر حليف مقاتلينا و�أطل عمر
�إمامنا بطول عمر ال�شم�س .ال�ساعة  8:39دقيقة� .صباح يوم  22بهمن.
لق ��د انتبهت الآن وتذكرت مبلغ ال� �ـ 500تومان الذي �أخذته من لواء
�سي ��د ال�شه ��داء .كان ذلك بع ��د عملية «عا�ش ��وراء  »3عندما �أعطوا كل
�شخ� ��ص  500توم ��ان ليذهب �إىل زيارة م�شهد� .أن ��ا � ً
أي�ضا ح�صلت على
هذا املبلغ ولكني مل �أو ّفق بالذهاب �إىل الزيارة� .أعطوا  500تومان �إىل
مكت ��ب دعم لواء «�سي ��د ال�شهداء» ،وادفعوا  500توم ��ان �أخرى �صدقة.
خذوا هذه املبالغ من املال الذي يعود �إ ّ
يل من اجلبهة .ال�ساعة .8:50
الي ��وم هو الث ��اين والع�شرون م ��ن �شهر بهمن [�11شب ��اط] و�سيخرج
النا� ��س جمي ًعا اليوم من بيوتهم كما ق ��ال ال�شيخ رف�سنجاين ،لي�شاركوا
توعد ب ��ه نظام البعث
يف املظاه ��رة� .آم ��ل �أن ال يتح ّق ��ق التهديد الذي ّ
النا�س يف طهران .وخال ًفا ملقولة �صدام �آمل �أن ي�شارك النا�س
العراقي َ
�أكرث و�أكرث وتنزل احل�شود �إىل ال�شارع لي�ش ّكلوا �سندً ا للمقاتلني .يف هذه
الأثناء يقاوم املقاتلون حتت نريان العدو الثقيلة ّ
وي�سطرون املالحم.
ج ��اء خرب مف ��اده �أنّ نائب قائد كتيبة عمار ق ��د ا�ست�شهد ،و�أنّ قائد
الكتيب ��ة قد �أُ�صي ��ب ب�إ�صابة بالغة .بلغ عدد قتل ��ى العدو �أكرث من 3000
قتي ��ل وو�صل ع ��دد �أ�سراه ��م �إىل � 800أ�سري .انطل ��ق الآن �شباب كتيبة
�أن�صار الر�سول �إىل الأمام لكي ي�ضربوا �-إن �شاء اهلل -اخلط الدفاعي
�صباحا عندنا يف الف�صي ��ل الثالث .حت ّلق
للع ��دوُ .يذكر �أنّ «عل � ّ�ي» كان ً
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الآن الطائ ��رة العراقي ��ة فوق ر�ؤو�سن ��ا لذلك التج�أن ��ا جمي ًعا �إىل داخل
العن�ب�ر .بع ��د ذلك و ّدعنا «عل ��ي» وم�ضىُ .يذكر �أن ��ه مل ي�صلنا �أي خرب
حت ��ى الآن ع ��ن كتيبة مالك الت ��ي تقدمت ليلة البارح ��ة �إىل الأمام ومل
ن ��د ِر ماذا فعل ��وا .كذلك ال نعل ��م �أين ا�ستق� � ّر الأمر بكتيب ��ة حبيب� .إن
�ش ��اء اهلل �سيك ��ون اهلل تعاىل نا�صرهم ومعينهم �أينم ��ا ح ّلوا 22 .بهمن
ال�ساع ��ة  2:30بعد الظهر .يف هذه اللحظ ��ة �أتت عدة مقاتالت عراقية
فتعام ��ل معها دفاعنا اجلوي .بحول اهلل وقوته احرتقت الطائرة ،وبعد
م�ستخدما
ذل ��ك انفجرت وقد كنت �شاهدً ا على احرتاقها .نزل الطيار
ً
املظ ّلة .لقد ُقتل هو الآخر � ً
أي�ضا.
وتوجهنا نحو ر�صيف امليناء .بقينا هناك
بعد ذل ��ك ركبنا ال�شاحنة ّ
لفرتة .عندما �أردت �أن �أركب يف الزورق ر�أيت �أحد �أ�صدقائي من ح ّينا.
امله ��م �أننا عربنا نهر �أرون ��د بالزوارق وو�صلنا �إىل ميناء الفاو يف �أر�ض
العراق .ا�سرتحنا حتى ال�ساعة  12منت�صف الليل يف املبنى الإداري.
يوم الأربعاء  23بهمن [� 12شباط]

نقلونا �إىل الأمام �إىل جادة �أم الق�صر .يبعد عنا خط الهجوم حوايل
 3كل ��م حي ��ث توجد كتيبة مالك هن ��اك ،وقد با�ش ��رت عملها ،وبح�سب
بع�ض الأخبار ف�إنّ كتيبتي الأن�صار وحبيب هناك � ً
أي�ضا .العدو يف حرية
عجيب ��ة من �أمره ،فهو يطلق النريان عب ًثا وب�شكل ع�شوائي� .أُ�صيب علي
ليلة البارحة بجراح �سطح ّية .تقع منطقة م�صنع امللح يف �شمال و�شرق
ج ��ادة �أم الق�ص ��ر ،وهي مقر تكتيك ��ي للجي�ش العراق ��ي ،وقد �أ�صبحت
حتت �سيطرة قوى الإ�سالم� .أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يرجع مقاتلونا الأعزاء
�صباحا يف
�إىل �أهله ��م م�ؤ ّزرين بالن�صر النهائي .ال�ساع ��ة  9:54دقيقة ً
 23بهم ��ن  ]86/2/12[.1364حممد علي ��ان جنادي و�أخي علي و�آخرون
موجودون يف مرتا�سهم ب�صحة وعافية.1986/2/12 .
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ال�ساع ��ة الآن 1:20دقيقة بعد الظهر .مروحي ��ات العدو ت�أتي ب�شكل
دائم و ُتناور .لقد ا�ستهدفت �إحدى هذه املروحيات -بحول اهلل وقوته-
وبد�أت بـ»الت�شقلب» و�سقطت.
ك ّنا جنل�س يف الد�شم ��ة عندما �سقطت قذيفة هاون ب�شكل مفاجئ،
�ص ��رخ �أحد ال�شب ��اب يف الد�شمة املج ��اورة قائلاً « :ي ��ا ح�سني» .ذهبت
�إلي ��ه ،كان يقول لقد �أُ�صبت بظهري .نظرت �إلي ��ه فوجدت �أنّ ال�شظايا
ق ��د �أ�صابت كتفه ورقبته من اخللف .بعد �أن �ضمدت جراحه نقلوه �إىل
اخللف 64/11/23 .ال�ساعة  4:30بعد الظهر .جادة �أم الق�صر.
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 3-1جزء من ر�سالة عبداهلل قابل

والدي و�أمي و�أختي الأعزاء ،رمبا هي اللحظات الأخرية وقد ال نرى
بع�ضن ��ا البع�ض بعد الآن ،وقد ح ��ان الوقت لأطلب منكم امل�ساحمة و�أن
�أ�شكركم على اجلهود التي بذلتموها من �أجلي خالل حياتي� .أ�س�أل اهلل
تع ��اىل �أن مينحكم الأج ��ر العظيم وال�صرب الكبري� ..أب ��ي و�أمي� ،أنتما
� ً
أي�ض ��ا ادعوا يل .ال تعلمون ب�أي حال نحن هنا .يف الليايل الباردة حتت
�أ�شج ��ار النخي ��ل يت�ض ّرع ��ون �إىل اهلل وينتحبون ويذك ��رون الإمام عل ًّيا
� .Qأنت ��م � ً
أي�ض ��ا ا�س�ألوا اهلل تعاىل �أن يحيطن ��ا بعناية خا�صة منه يف
بت
هذه اللحظات ،واطلبوا الن�صر من اهلل تعاىل .باخلال�صة ،لقد �س ّب ُ
لك ��م املتاعب؛ ولكن مل يكن باليد حيلة �س ��وى �أن �أقول لكم :ال تنتظروا
ابنكم ،لأنّ اهلل تعاىل ق ��د منّ عليكم بنعمة ،وعليكم �أنتم �أن تت�ص ّرفوا
به ��ذه النعم ��ة يف �سبيله .ول ��ن يكون �ش ��يء �أف�ضل م ��ن �أن تقدموا هذه
الهدي ��ة يف �سبيل اجلهاد �ضد �أعداء اهلل والإن�سان ّيةً � .إذا ال تنتظروين.
�إن ع ��دت �إليكم فا�شكروا اهلل تعاىل ،وا�شك ��روه �أكرث و�أكرث �إن مل �أعد؛
سنب الذين ُقتلوا يف �سبيل اهلل �أموا ًتا بل �أحياء
لأنّ القر�آن يقول« :وال حت� ّ
عند ربه ��م ُيرزقون» .ادعوا للإم ��ام اخلميني .ال�شه ��داء �أحياء ..اهلل
�أكرب؛ م�ض ّرجون بدمائهم ..اهلل �أكرب .عبداهلل قابل.
ال�صورة رقم 98
ال�صورة رقم 97
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 5-2مقابلة مع والدة ال�شهيد

عندم ��ا ُولد عبداهلل اخرتت ا�سم ��ه من القر�آن يف حرم «ابن الإمام
وحازما ً
ن�شيطا ّ
ومنظ ًما منذ
�صالح» 1يف جتري� ��ش .كان عبداهلل ج ّد ًّيا،
ً
خا�صا ولك ّنه كان
طفولت ��ه يف البيت ويف املدر�س ��ة .لقد كان ميلك وقا ًرا ًّ
اً
خجول.
بعد �سنة من والدة عبداهلل ُولد عربعلي .لقد اختارت اجلدة ا�سمه.
علي ا�س ��م معروف لدينا نح ��ن الإيران ّيني .لهذا قال ��ت اجلدة :لن�س ّمه
ع ��رب �أو عرب علي .يوجد عالقة مميزة بالإمام علي Qيف كا�شمري
ونائني حيث م�سقط ر�أ�سنا.
ك�ُب�رُ عب ��د اهلل وعلي م ًع ��ا ،كانا �صديق�ي�ن حميمني يح ��ب �أحدهما
الآخ ��ر .يت�صارعان مع بع�ضهم ��ا البع�ض ويلعب ��ان .اختلفت طباع علي
احلي ورفاق املدر�سة،
ع ��ن طباع عبد اهلل .كان يندمج �سري ًعا مع �أوالد ّ
أحب املزاح و�صعود اجلبال.
وي�صبح �صدي ًقا حمي ًما لهم .وقد � ّ
كان عل ��ي ين ��ام �إىل جانبي حت ��ى الثامنة من عم ��ره .كانوا يطلقون
علي ��ه ا�سم «دلوع � ِّأمه» يف البيت .ولكن لق ��د كان ح ًّقا �أكرث �شجاع ًة من
�أخيه الأكرب عبداهلل والتحق قبله باجلبهة.
اللع ��ب وال�شغ ��ب �سمتان بارزتان يف علي .وق ��ع ذات مرة على �أر�ض
احلم ��ام وان�شقّ ر�أ�سه فا�ضطررنا �أن نخيط ��ه حتى يتعافى .يوجد على
ج�س ��د علي عالم ��ة �أخرى هي الرقطة على �ص ��دره ،كانت رقطة كبرية
ن�سب ًّيا.
كانا كالهما يتابعان درو�سهما .ويف املرحلة الثانوية التحقا باجلبهة.
احلي الذي ن�سكن
طب ًعا كانا ين�شطان بفعالية كبرية يف مقر التعبئة يف ّ
� -1إمام زاده �صالح.
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فيه قبل التحاقهم ��ا باجلبهة .ولكن �أعمال احلرا�سة واحلرا�سة الليلية
مل تك ��ن لتقنعهم ��ا .يف الع ��ام  1983التح ��ق علي باجلبه ��ة ،ويف ال�سنة
التالية حلقه �أخوه لي�صبحا كالهما موجودين يف اجلبهة.
يف العام 1985م بعث ولداي كالهما ر�سالة يل من اجلبهة .مل يكونا
مي�ّل�اّ ن من الكتابة والدر�س .ولرمبا لهذا ال�سبب د�أبا على كتابة املزيد
من الر�سائ ��ل .رغم وجودهما يف اجلبهة ا�ست�أنف ��ا كالهما درا�ستهما.
دائ ًم ��ا كنت جتد كت ًبا درا�سية يف حقائبهما اخلا�صة باجلبهة� .أنا � ً
أي�ضا
كنت �أطلب منهما �أن يكتبا يل يف ر�سائلهما عن حال درا�ستهما.
أحب عل ��ي «الأرز
كان عب ��د اهلل يح ��ب طع ��ام الـ«ف�سنج ��ان» بينما � ّ
باللوبياء» .عندما كانا كالهما ي�أتيان م ًعا يف م�أذونية من اجلبهة كنت
يف ح�ي�رة من �أمري؛ � ّأي طع ��ام �أ�صنع �أ ّو اًل ،وفكرت ب�أن �أ�صنع لونني من
علي اختيار � ّأي طعام
الطعام و�أقدمهما على املائدة .ح ًّقا كم كان �صع ًبا ّ
�أ�صنعه قبل الآخر.
كان عب ��داهلل الأك�ب�ر �س ًّنا خج � اً
�ول ،بينم ��ا كان عل ��ي م�شاغ ًبا كثري
امل ��زاح .كان عب ��داهلل يت�أثر بالدغدغة ،وكان عل ��ي ميازحه ويدغدغه.
كنت �أحبهما باملقدار ذاته.
يف �إحدى املرات ا�شرتى علي ملعقة معدنية من ال�سوق .عندما �س�ألته
خم�ص�صة لليلة
لع ّله ��م ال يعطونكم مالعق �أجابني قائلاً « :هذه امللعقة ّ
الهجوم .مل �آخذ كالمه على حممل اجلد ،والح ًقا �أدركت ما الق�ضية.
أ�سبوعا واح ��دً ا .كان يوم اجلمعة
يف �إجازتهم ��ا الأخ�ي�رة ،مل ميكثا � ً
عندم ��ا �أتيا ،وهو ي ��وم عطلة ،ومن ثم غ ��ادرا يف �آخ ��ر الأ�سبوع .ق ّبلت
�أن ��ا ووالدهما وجهيهما .كانت هي الإج ��ازة الأخرية وقد غدوا كالهما
كثريي املزاح� .أ�صبح عبداهلل � ً
أي�ضا ميزح .كانا يت�صارعان مع والدهما.
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�أحيا ًنا ما كنت �أ�ستطيع �ص ًربا ،ف�أق ّدر �أنّ «علي» يتعب �أثناء امل�صارعة
وكن ��ت �أتق� � ّدم للدفاع عن ��ه ،ولكن يف الواق ��ع مل يكن الأم ��ر كذلك .كان
اهتماما
والدهما ي�صارعهما بليونة ومبا يالئم حالهما ،ولك ّني كنت �أُبدي
ً
بعل � ّ�ي؛ لأن ��ه كان �أ�صغر �س ًّنا .مل يكن الأمر بي ��دي حتى �إنيّ �صرخت ذات
أزج بك ��م جمي ًعا يف ال�سجن .يف
م ��رةّ :
تنحوا جان ًب ��ا .لقد دُه�س طفلي �س� ّ
�إجازتهم ��ا الأخ�ي�رة �صنعت لهما طع ��ام «الكتلت» ليتن ��اواله يف القطار،
وو�ضعته يف حقيبة عبداهلل .فقد كانا يف اجلبهة جن ًبا �إىل جنب.
بداي� � ًة �أتى جثم ��ان عبداهلل .كان �شه ��ر بهمن[�20شباط] قد �شارف
عل ��ى نهايته عندم ��ا ر�أيت جثته� ،أُ�صيب بج ��راح يف رقبته ويف �أ�ضالعه
وا�ست�شه ��د ب�سبب النزي ��ف .دف ّنناه و�أقمن ��ا � ً
أي�ضا مرا�س ��م ت�أبين ّية بعد
ً
متناق�ضا عن علي .ال �أعلم ما الذي
كالما
م ��رور ثالثة �أيام .ك ّنا ن�سمع ً
جرى لولدي :هل ا�ست�شهد �أم وقع يف الأ�سر؟ هل �أُ�صيب بجراح �أو..
ك ّنا ب�صدد التح�ضري لذكرى �أ�سبوع عبداهلل عندما و�صل خرب يفيد
ب�أنّ جنازة علي قد و�صلت .كان جثمانه قد احرتق من �صدره �إىل �أ�سفل
قدميه ،ومل يكن يحمل قالد ًة ع�سكر ّية .رمبا كان ال�سبب يف الت�أخري يف
�إح�ض ��ار جنازته هو عدم حيازة جثمانه القالدة ،ولأنّ الأخوين كليهما
كان ��ا قد ا�ست�شه ��دا يف الليلة ذاته ��ا .عندما �س�ألت زم�ل�اءه يف اجلبهة
والقت ��ال واملرتا� ��س :ملاذا مل يكن لدى علي ق�ل�ادة؟ �أجابوين :لع ّله �أراد
�أن يك ��ون �شهيدً ا جمهول الهوي ��ة .عند انتهاء الأ�سب ��وع الأول من �شهر
�أ�سفند[�28شب ��اط] ك ّنا ق ��د دف ّنا كال اجلثمان�ي�ن يف القطعة رقم  53يف
مقربة «جنة الزهراء» .لقد دُفن ولداي يف القطعة ذاتها.
ر�أي ��ت ملعقة بني الوثائق وامل�ستن ��دات التي �أُرفقت باجلثمان ،كانت
هي امللعقة ذاته ��ا التي ا�شرتاها علي قبل عدة �أ�شهر .كان ر�أ�س امللعقة
ملتو ًيا .عندما �س�ألت زمالءه يف القتال �أجابوين :مالعق اجلبهة خفيفة
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وقابلة للك�سر وال ميكن ثنيها .لهذا ال�سبب كان ال�شباب يه ّيئون مالعق
خا�صة ب�أنف�سهم ليلة الهجوم.
ُول ��د عبداهلل وعلي كالهما يف ف�ص ��ل ال�شتاء .كان عبداهلل يبلغ من
عاما .ونال االثن ��ان �شرف ال�شهادة يف ف�صل
العم ��ر ً 19
عاما وعلي ً 18
ال�شتاء.
ولدي �أعطاين اهلل ولدً ا �آخر �أ�سميته عبد العلي .لقد
بع ��د ا�ست�شهاد ّ
أرجح �شهيدً ا على �آخر.
�أخذت ا�سمه من عبد اهلل وعلي .مل �أ�ستطع �أن � ّ
ترب ��ط �صداقة قدمي ��ة عائلتنا بعائل ��ة ال�شهيد حممد علي ��ان جنادي.
ولدي.
�أ�صبحنا �أكرث قر ًبا وحميم ّي ًة معهم بعد ا�ست�شهاد ّ
 6-2عنوان القرب
طه ��ران  ،مقربة جنة الزهراء  ،القطع ��ة  ، 53ال�صف  ، 78ال�صف
 ، 78الرقم 8
ال�صورة رقم 103
ال�صورة رقم 102

الراوي :علي �شهبازي
الت�شكيل :م�سعف ،الف�صيل الثالث
تاريخ ومكان �أول مقابلة1988 :م ،دوكوهه
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عندم ��ا بد�أت احل ��رب ولكرثة الأخبار املحزنة الت ��ي كانت ت�أتي من
نف�سه ،ومل ي�سمح
اجلبهة ،مل يتمالك والدي ،الذي كان يعمل بالنجارةَ ،
ل ��ه قلبه باملكوث فالتحق باجلبهة .وم ��ا لبث �أن تبعه �أخي ،و�أخ ًريا جاء
دوري.
التحق � ُ�ت باجلبهة يف الع ��ام 1981م ،عن طريق رك ��ن دعم اجلبهة
يوما يف مدينة
واحل ��رب يف وزارة الرتبي ��ة والتعليم ،وخدمت م ��دة ً 45
الأه ��واز الت ��ي كان ��ت يف تلك الأثن ��اء ُتعت�ب�ر واحدة من م ��دن احلرب
والقت ��ال .كان حم ّل خدمت ��ي يف نقطة ال�شهيد جريف يف �إحدى �ضواحي
مدينة الأهواز .يف بداية الأمر كانت مهمتي احلرا�سة ،بعد ذلك �أوكلوا
�إ ّ
خ�صو�صا عندم ��ا الحظوا كفاءتي وقدرتي
يل القي ��ام ب�أعمال �أخرى؛
ً
على تقدير م�ساح ��ة غرفة �أو خمزن �أو باحة ومقا�ساتها ،وحتديد عدد
اكت�سبت هذه املهارة �أثناء
ال�صناديق التي ميكن و�ضعها بداخلها .فقد
ُ
عمل ��ي مع وال ��دي يف النجارة .كان ��ت ت�سلية ال�شب ��اب و�سرورهم يف �أن
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ي�س�ألوين :كم يبلغ طول ذلك ال�شيء �أو ال�شخ�ص ،وكنت �أجيبهم بد ّقة.
بع ��د مرور �أ�سبوع�ي�ن �إىل ثالثة �أ�سابيع �أوكل ��وا �إ ّ
يل � ً
أي�ضا القيام ببع�ض
�أعم ��ال النجارة،
ف�صنعت خ�ل�ال املدة التي ق�ضيته ��ا هناك  20غرفة
ُ
وبرجا للمراقبة.
�صغرية ً
مل يكن التحاقي باجلبه ��ة على هذا ال�شكل لري�ضيني .كنت �أت�ص ّور
اجلبه ��ة ب�ش ��كل �آخر ،ومل يكن ه ��ذا الذي �أتو ّقعه منه ��ا .هناك مل يكن
بع� ��ض الأ�شخا�ص يول ��ون ال�صالة والأمور املعنوي ��ة والروحية االهتمام
الكايف؛ الأمر الذي كان ي�ؤذيني.
بع ��د ذلك وحت ��ى �شت ��اء الع ��ام 1985م ان�شغلت بدر�س ��ي وواجباتي
املدر�سي ��ة يف مدين ��ة طهران .خالل ه ��ذا الف�صل عزمت م ��رة �أخرى
عل ��ى االلتحاق باجلبهة� .أر�سلني موق ��ع مالك الأ�شرت التعبوي للخ�ضوع
�إىل تدري ��ب ع�سكري .هناك وبع ��د انتهاء الدورة العامة خ�ضعت لدورة
�إ�سعاف حربي يف مكان قريب من جادة جالو�س ،وقد �صادف زمانه مع
عملية بدر.
يف تل ��ك الأي ��ام كان ابن عمي حا�ض ًرا يف اجلبه ��ة� .أثناء قيلولة يوم
اجلمع ��ة ر�أيت يف املنام �أنه قد ا�ست�شهد .ات�صلت باملنزل ،لكن �أحدً ا مل
يق ��ل �شي ًئا .عندما رجعت �إىل طهران �أدرك ��ت �أنّ ر�ؤيتي كانت �صادقة،
وقد ُف ّ�سرت.
يف ربيع العام 1985م وبعد انتهاء دورة التدريب الع�سكرية ،ح�صلنا
عل ��ى م�أذونية لعدة �أيام ،وبعد ذل ��ك التحقنا بجبهة اجلنوب .وهناك،
بع ��د حتديد م ��كان خدمتي يف فرق ��ة « 27حممد ر�س ��ول اهلل » تف ّرغت
للخدم ��ة والعمل يف م�ستو�صف «ثكن ��ة دوكوهه» .رافقني يف هذا ال�سفر
ال�سي ��دان «م�صطف ��ى بهار» و«ح�شم ��ت اهلل معتمدي» الل ��ذان كانا من
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زمالئ ��ي يف ال ��دورة التدريب ّي ��ة .ذهبت مل ��دة �إىل وح ��دة التخريب ،ثم
عدتُ جم ّددًا �إىل امل�ستو�صف ،لع ّلي كنت حريانَ و�أبحث عن �شيء �آخر.
ق�صدتُ �أخي الذي كان يعمل يف لواء «رم�ضان» لأ�ست�شريه حول مهمتي
الآتية ومكان خدمتي اجلديد .كان يكربين ب�سنوات ،وقد اكت�سب خرب ًة
راكمه ��ا من خالل عملي ��ات عدة �شارك به ��ا .نظر �إلين ��ا نحن الثالثة
متوج ًها �إ ّ
نظرة ،و ّ
يل قائلاً � :إن �أردت
خل�ص كل كالمه يف جملة واحدة؛ ّ
�أن تبقى ح ًّيا ابقَ يف عملك يف امل�ستو�صف ،و�إن �أردت �أن ت�ست�شهد التحق
بكتائب القتال والهجوم.
�س�ألته مبا�شر ًة :ماذا عن كتيبة حبيب وكتيبة حمزة.
قال ب�صالبة وب�شكل قاطع :ال تكاد تلتحق حتى ت�ست�شهد.
رجع � ُ�ت من عن ��ده مطمئن الب ��ال .فقد كان ��ت ال�شه ��ادة كل �أملنا.
كن ��ا نعلم �أنّ لكتائ ��ب الهجوم معنويات وروحية خا�ص ��ة� .أ�صبحنا �أكرث
اطمئنا ًنا �أنّ مكاننا هناك.
يف الن�ص ��ف الثاين من �شهر متوزُ ،ك ّلفت مع جمموعة من امل�سعفني
مب�أمورية يف كتيبة حم ��زة .رافقنا م�س�ؤول الرعاية ال�صحية يف الفرقة
�إىل مبن ��ى كتيب ��ة حم ��زة ال ��ذي كان يقع بع ��د ح�سينية «احل ��اج همت»
ليع ّرفن ��ا �إىل امل�س�ؤولني هناك .جل�س فريقنا منتظ ًرا يف غرفة «م�ساعد
الطبي ��ب» .كان �أثاثه ��ا غري مرتّب ،حتى احل�ص�ي�رة كانت مطو ّية ،وقد
و�ضع ��ت يف �إحدى زوايا الغرفة .تع ّرفنا بداي� � ًة �إىل م�ساعد الطبيب يف
ِ
نهم باخلروج م ��ن غرفة الرعاية
الكتيب ��ة ،ال�سي ��د «ت�ش�شمه اي» .ك ّن ��ا ّ
ال�صحي ��ة عندم ��ا �أتى قائ ��د الكتيبة .كانت ي ��ده الي�س ��رى �أول ما لفت
انتباهن ��ا ،وقد ُقطعت م ��ن فوق املرفق .كان يرتدي ثيا ًب ��ا تراب ّية اللون
وق ��د ثنى ك � ّ�م يده املقطوع ��ة حتى ال يبق ��ى مع ّل ًقا .كان طوي ��ل القامة،
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ورحب بهم
عري� ��ض املنكب�ي�ن .ي�صل ر�أ�س ��ي �إىل كتفه� .صافح اجلمي ��ع ّ
ف ��ردًا فردًا .كان يحمل ا�سم �أ�سد اهلل بازوك ��ي .حت ّدث �إلينا ملدة ع�شر
دقائق .ما �أذكره من كل كالمه ذاك �أنه قال« :ال يجولنّ �أحد يف الباحة
اً
و�سروال كرد ًّيا».
وهو يرتدي فانيلال
�أثن ��اء توزيع العنا�صر �أُر�سل ��ت �أنا و«�أ�صغر نيكبخ ��ت» �إىل الف�صيل
الأ ّول يف ال�سر ّي ��ة الأوىل .ا�ستقبلنا نائب م�س�ؤول الف�صيل ب�صد ٍر رحب.
تع ّرفنا �إىل وجهه يف باحة «الربنامج ال�صباحي» للفرقة ،و�سمعنا �صوته
يف مرا�س ��م الدعاء يف ح�سينية احلاج همت� .إنه حم�سن كل�ستاين الذي
�أخذ على عاتقه م�س�ؤولية الف�صيل يف وقت الحق.
يف تلك الليلة و�ضعت ر�أ�سي على و�سادتي -التي كانت غطا ًء مطو ّيا-
مرتاحا لأنتف�ض من نومي فج�أ ًة على �صوت خميف .بداي ًة
من ّع ��م البال
ً
جوي� ،أو �صوت �صاروخ �أتى خط�أ �إىل دوكوهه بعد �أن
اعتقدتُ �أ ّنه ٍ
ق�صف ّ
كان م�سريه االفرتا�ضي �سيو�صله �إىل دزفول .و�إذا ب�أ�صوات االنفجارات
و�إط�ل�اق النريان ت�أت ��ي من كل م ��كان .الدفاعات اجلوي ��ة � ً
أي�ضا كانت
ترم ��ي ب�شكل متوا�صل .نه�ضت من مكاين ورك�ضت نحو ال�شرفة� .أردت
�أن �أقف ��ز من الطابق اخلام� ��س �إىل الأ�سفل .عندما دققت النظر جيدً ا
م ��ن الأعلى وج ��دت م�س� ��ؤويل الف�صي ��ل وال�سر ّية يطلق ��ون الر�صا�ص.
عندئ ��ذ �أدركت �أنه تدريب على القتال الليل ��ي .1كنت من بني العنا�صر
ع�سكري.
الأخريين الذين وقفوا يف طابورهم .ولكن بدون عتاد وحذاء
ّ
طب ًع ��ا ،مل �أكن �أنا وحدي ال ��ذي �أُ�صيب بال�صدم ��ة .منحنا م�س�ؤول
ال�سر ّي ��ة -نح ��ن امل�صدومني -ث�ل�اث دقائق لنذهب ونرج ��ع مع كامل
�شخ�ص ��ا� .أثن ��اء عودتنا قطعنا
عتادن ��ا .ك ّن ��ا ع�ش ��رة �إىل خم�سة ع�شر ً
 - 1نوع من التدريب ويقال له «طابور ازعاج».
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ح ��وايل  50مرتًا م�ش ًيا؛ كقف ��ز الغراب عقا ًبا لن ��ا .وبح�سب قول �شباب
التعبئ ��ة �إنه ��ا مرا�سم ترحي ��ب الكتيبة بالق ��وات اجلدي ��دة وتعريفهم
بالكثري من الأمور :هذه الكتيبة كتيبة قتال ّية ،ال يوجد معنى هنا للأكل
والنوم ،عليكم �أن تكونوا جاهزين لهذه الأ�صوات وهذه املعارك ،الك�سل
ممنوع ..و�ألف كالم �آخر.
بع ��د �أيام غ ��ادرت الكتيبة «ثكنة دوكوه ��ه» .و�صلنا يف منت�صف ليلة
من الليايل الأوىل يف الع�شر الأواخر من �شهر متوز �إىل مدينة مهران.
كان مق� � ّر ًرا �أن نح ّل حم� � ّل كتيبة م�ستقرة عند اخل ��ط الدفاعي ملدينة
مهران .انف�صل فريقان م ��ن ف�صيلنا وا�ستق ّر كل واحد منهما يف جزء
من اخلط الدفاعي ملدينة مهران .كان لفريقنا د�شمتا جت ّمع ود�شمتان
للحرا�س ��ةُ .كت ��ب ا�سم ��ي يف �أعلى قائم ��ة احلرا�سة .ر ّددت كث�ي ً�را� :أنيّ
ُ
م�سعف وال �أ�ستطيع احلرا�سة ،ولك ّني مل �أجد �آذا ًنا �صاغية.
علي
كنت خائ ًفا من عمل احلرا�سة ،ما الذي يجب االنتباه �إليه ،ماذا ّ
�أن �أفعل عند ر�ؤية العدو ،وماذا على احلار�س فعله �إن �سمع �صو ًتا ما� .أثناء
عيني مفتوحتني ب�صعوبة ،وعندما كانت جفوين
احلرا�سة
ُ
حافظت على ّ
تطب ��ق على عين � ّ�ي �أتذكر ذلك العراق ��ي ذا ال�شارب العري� ��ض املزعوم،
و�أت�ص ّور �أ ّنه يكاد ي�صل �إ ّ
يل ليقطع ر�أ�سي فيطري النوم من عيني.
م ��ع طل ��وع نهار الي ��وم الأول حل�ضورن ��ا عند خط مه ��ران الدفاعي
وقع � ْ�ت عيناي عل ��ى جادة ت�صل �إىل داخل تراب الع ��راق ،ولوحة كبرية
خ�ضراء مزّقها الر�صا�ص ّ
وه�شمتها ال�شظايا وقد ُكتب عليها «كربالء-
 85كلم» .ح ًّقا تبلغ امل�سافة من هناك حتى كربالء  85كلم فقط؟
عيني وقلت يف نف�سي« :لو �أنّ احلرب مل تكن قائمة لقطعت
�أغم�ضت ّ
عيني عل ��ى قيظ �شدي ��د .كنت �أرى
كل ه ��ذه الطري ��ق زح ًف ��ا» .فتح ��ت ّ
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ال�سراب فوق الطريق ،تذ ّك ��رت عط�ش الإمام احل�سني  Qو�أ�صحابه
يف ي ��وم عا�شوراء .بكيت ثم هد�أت .قلت يف نف�سي :لقد جئت �إىل كتيبة
جيدة ،والكتيبة � ً
أي�ضا جاءت �إىل مكان ج ّيد!
كانت د�شمة جت ّمعنا هي د�شمة قيادة العراقيني �أثناء احتالل مدينة
مه ��ران .كانوا قد و�ضعوا يف �سقفها �أوتادًا من حديد ،يبعد كل وتد عن
الآخ ��ر م�سافة ع�شرين �سنتيم�ت ً�را ،وقد �أقاموا جدا ًرا �أمام باب املدخل
وذل ��ك ليح ّدوا من اخل�سائر �إذا ما وقع ��ت قنبلة من العدو االفرتا�ضي
يف داخل الد�شمة.
ك ّن ��ا يف خط دفاعي ه ��ادئ� .أدركنا �أ ّنه ما مل نزع ��ج العراق ّيني فلن
يقوم ��وا ب� ��أي مبادرة جتاهن ��ا ،ويف الوقت عين ��ه ،ف�إنّ �إجن ��از الأعمال
العادي ��ة اليومي ��ة يف ذلك الطق� ��س احلار كان �أم ًرا �صع ًب ��ا .وقد ك ّنا يف
ظرف مل يكن ي�صلنا فيه املقدار الكايف من الطعام وامل�ؤن .كان حم�سن
كل�ست ��اين يبذل ق�صارى جهده لي�س ّهل الأم ��ر على ال�شباب ،ولكي تبقى
روحياته ��م ومعنوياتهم قو ّي ��ة .من جهتهم ،عندم ��ا كان ال�شباب يرون
كي ��ف �أنّ حم�سن وبقي ��ة امل�س�ؤولني يبذلون ق�ص ��ارى جهودهم ،كان كل
واح ��د منه ��م يقوم مبا ي�ستطي ��ع فعله :ف�ت�رى واحدً ا د�أب ��ه ت�أمني املياه
الب ��اردة لل�شب ��اب ،و�آخر يه ّي ��ئ امل�صابيح ل ّلي ��ل ،وثال ًثا يفر� ��ش املائدة
ويجمعه ��ا ،و�آخ ��ر يغ�سل ال�صح ��ون والأواين ،و ..ومل يك ��ن �شيء ُيهمل
�أو ُي�ت�رك � ً
أر�ضا ،وكان ��ت الأعمال ُتنجز جميعه ��ا .كان اهتمام ال�شباب
بنظافة الد�شمة وحميطها �سب ًبا يف تقليل �إزعاج الذباب والبعو�ض.
ذات ي ��وم ،جاءنا خرب م ��ن الفريق الآخر ،ي�شك ��ون فيه عدم وجود
رادود (ق ��ارئ عزاء) و�إمام �صالة .ذه ��ب حم�سن كل�ستاين و�أقام لهم
ع ��دة مرا�سم �أدعية و�صالة جماعة حتى زالت �شكواهم .مل يكن لذلك
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الفري ��ق د�شمة جتمع ��ه .فكانوا يقر�أون �أدعيته ��م ويقيمون �صالتهم يف
فناء خارج ��ي �إىل جانب ال�ساتر الرتابي .ف ��كان �أن اتّخذت مرا�سمهم
�أجواءه ��ا وطابعها اخلا� ��ص� :أ�ص ��وات الر�صا�ص واالنفج ��ارات ُت�سمع
ب�شكل جي ��د ،و�أحيا ًنا ت�سقط قذيفة هاون عل ��ى مقربة منهم �أو بعيدة.
مهران مل تكن �أكرث من خراب ،ولكنّ �أطراف املدينة كان ملي ًئا بب�ساتني
النخيل� .أحيا ًنا كان ال�شباب القدامى يذهبون �إىل تلك البيوت اخلاوية
يجول ��ون بينها ،و�أحيا ًنا كان يذهب �أحدن ��ا �إىل ب�ستان النخيل ويح�ضر
مع ��ه ثم ًرا .يف �إحدى املرات رجع حم�سن كل�ستاين بكوفية مليئة بالتمر
الأ�صفر (البلح) فتل ّذذ اجلميع بتناوله.
يف منت�ص ��ف �شه ��ر �آب انته ��ت مهمة الكتيب ��ة الدفاعي ��ة يف مدينة
مه ��ران� .س ّلمن ��ا اخلط الدفاعي وعدنا �إىل ثكن ��ة دوكوهه .م�ضت �ستة
�أ�شه ��ر على وجودي يف اجلبه ��ة .كنت �أ�ستطيع احل�ص ��ول على ت�صفية
احل�س ��اب ،1ولكن عندما ح�صل عنا�صر الدفاع على �إجازة من الكتيبة
ح�صل ��ت �أنا � ً
أي�ضا على �إج ��ازة� .أثناء اخلروج م ��ن الثكنة ،كنت �أحمل
بي ��دي ورقتني :ورقة ت�صفي ��ة ح�ساب من الدائ ��رة ال�صحية يف الفرقة
و�أخ ��رى ورق ��ة م�أذونية م ��ن كتيبة حم ��زة .كنت �أ�ستطي ��ع -بعد انتهاء
الإجازة� -أن �أرجع �إىل الكتيبة �أو �أقوم بت�صفية احل�ساب النهائية.
غمرن ��ا جو م ��ن ال�صفاء يف مق�صورة القطار .ف�ل�ا رياء يف جمعنا.
هن ��اك مل يكن �شيء من مل ّذات الدنيا؛ وكان ال�صدق وال�صفاء والنقاء
واملعنوي ��ات بالق ��در الذي نتم ّناه ،وه ��ذا ما كنت �ألت ّذ ب ��ه .كان حم�سن
يرتجل يف ّ
حمطة «جهار دانك ��ه» قبل حمطة مدينة
كل�ست ��اين يري ��د �أن ّ
يهم بالنزول من القطار قر�أ بيتني جميلني من ال�شعر
طه ��ران .قبل �أن ّ
[- 1معاملة �إنهاء الخدمة في الجبهة والعودة �إلى المدينة]
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على م�سامع اجلميع:
يف طري ��ق الع�ش ��ق ل�سن ��ا ناق�ض ��ي العهود
ن �� �س�ت�رخ ����ص الأرواح يف ��س�ب�ي�ل��ه
ل � ��و ُم� �ل� �ئ���ت ال� ��دن � �ي� ��ا ب ��ال� �ي ��زي ��دي�ي�ن
ل ��ن ن �ت�رك � �س �ي��د ال�����ش��ه��داء وح �ي��دا
هذان البيتان جعالين �أغو�ص يف بحر �أفكاري .ذ ّكرنا بل�سان ال�شعر
�أن ال نك ��ون ك�صدي ��ق ن�صف الطريق ،بل فلرتجع ��وا� ،إنّ احل�سني Q
هن ��ا ،كل طري ��ق غري طري ��ق احل�سني ه ��و طريق ليزي ��د؛ ونحن نفدي
طري ��ق احل�سني ب�أرواحنا .كنت مرت ّددًا ماذا �أفعل وماذا �أقول لعائلتي،
هل �أقول لأمي و�أبي �إنيّ �أتيت يف �إجازة� ،أو �أقول �إين �أتيت لأبقى و�أتابع
درو�سي وفرو�ضي.
�شغ ��ل كالم حم�سن كل�ست ��اين ذهني« :يف هذا الزم ��ن عندما رهن
الكث�ي�رون �أنف�سهم لعملهم ومعي�شتهم وظيفتنا نح ��ن �أن نرهن �أنف�سنا
للحرب واجلبهة� .إن بقينا �أحياء حتى نهاية احلرب نرجع �إىل مدينتنا
ونهت � ّ�م ب�أعمالنا ،و�إن مل نع ��د وا�ست�شهدنا يف اجلبه ��ة ن ُكن قد ح�صلنا
على �سعادة الدنيا والآخ ��رة �أنْ بذلنا �أنف�سنا يف �سبيل الإ�سالم وطريق
كابدنا امل�ش ّقات واجلوع يف اخلط الدفاعي ملدينة مهران
الإمام» .لق ��د ْ
يف �شه ��ر �أب احلار ،ولكنّ قلوبنا كانت �سعيدة بر�ؤية بع�ضنا ً
بع�ضا .ك ّنا
ن�سكن بقراءة القر�آن والدعاء وحت ّلق قلوبنا عال ًيا يف ال�سماء� .أنا � ً
أي�ضا
حظي � ُ�ت ب�أ�صحاب طامل ��ا بحثت عنهم وبلغ ��ت �أملي ومن ��اي .ك�أنّ قلبي
�أ�صبح معقودًا على �شباب الف�صيل الأول .مل �أكن �أريد ومل �أ�ستطع حت ّمل
فراقه ��م .و�صل بي الأم ��ر �أن �أخفيت ورقة ت�صفي ��ة احل�ساب ال�صحية
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يف جيب ��ي ،وقررت �أن ال �أتكلم ب�شيء عن ه ��ذا الأمر .ف� ُّأي مكان �أبتغي
الذهاب �إليه هو �أف�ضل من املكان الذي كنت فيه؟
انته ��ت �إجازة الأيام الع�ش ��رة وذهبت يف اليوم املح� � ّدد �إىل ّ
حمطة
القط ��ار ،ولك ��نّ �أكرث ال�شب ��اب مل يح�ض ��روا يف املوعد املق� � ّرر .ال�شيء
الوحي ��د ال ��ذي خطر على بايل �أنه ��م �أحجموا وبق ��وا يف منازلهم حتى
ينعموا با�سرتاحة �أكرث طوال الطريق كنت �أفكر يف هذا املو�ضوع.
ما �إن و�صلت �إىل الثكنة حتى وجدتهم جمي ًعا هناك� .س�ألت وحتققت
م�ضي يوم�ي�ن �أو ثالثة �أيام من
فتب�ّي�نّ يل �أنه ��م رجعوا �إىل اجلبهة بعد ّ
�إجازاتهم� .أين تفكريي ال�ساذج من روحية �أولئك ال�شباب؟ ذهبت �إىل
الرعاي ��ة ال�صحية يف الفرقة ،وح�صل ��ت على م�أمورية جديدة يف كتيبة
حمزة ملدة ثالثة �أ�شهر التي كانت �آنذاك يف املخيم ال�صيفي للفرقة يف
كوزران .بعد ذلك انتقلت من دوكوهه �إىل باخرتان يف كرمان�شاه ،ومن
هناك �أكملت طريقي �إىل كوزران .هناك �أر�سلني م�س�ؤول عديد الكتيبة
مبا�ش ��ر ًة �إىل الف�صيل الأول .كان م�س�ؤول الف�صيل قد غادر وح ّل حم ّله
حم�سن كل�ستاين.
يف تلك الأثناء مل تكن هيكلية الكتيبة مكتملة ،ف�سنحت فر�صة جيدة
للتالميذ حتى يتابعوا درو�سهم وفرو�ضهم ب�شكل جيد وهم فارغو البال
يف ذلك الطق�س اجلبلي املنع�ش .كانوا يتابعون عملهم هذا بحما�س ق ّل
نظريه جتعل من يراهم على حالهم ي�شتاق ملتابعة درا�سته.
ح ��ان وقت االمتحانات� .أنا � ً
أي�ضا كان عل � ّ�ي تقدمي امتحان يف مادة
املع ��ارف الإ�سالم ّي ��ة .ذهب ��ت �إىل ح�صة االمتح ��ان يف املوعد املح ّدد.
وج ��دت �أحد �أف ��راد التعبئة من �سر ّيتن ��ا� .شاب لطي ��ف ،كثري احلركة
وال ��كالم ،ذو وج ��ه دائري وج�س ��م �أقوى م ��ن ج�سمي .ب� � ّدل مكانه مع

780

الرسية األوىل

الآخري ��ن عدة مرات قبل بدء االمتح ��ان .عندما بد�أ االمتحان مل يكن
تركي ��زه يف ورق ��ة امتحانه ،ب ��ل دائ ًم ��ا كان مراق ًبا لأطراف ��ه يف جل�سة
االمتح ��ان� .أمعنت النظر جيدً ا فوجدته ي�ض ��ع كتاب در�سه حتت رجله
ويفتحه يف الوقت املنا�سب ليكتب جواب الأ�سئلة منه.
بع ��د انتهاء جل�سة االمتح ��ان ،ذهب كل واحد م ّن ��ا �إىل خيمته .لقد
ح�س النهي عن املنكر .ق�صدته وقلت ما يف جعبتي من
�أزهر يف داخلي ّ
كالم� .أجابني �ضاح ًكا:
أ�سا�سا لن
ي ��ا �أخ ��ي ال ت�أخ ��ذ الأمور على حمم ��ل اجلد كث�ي ً�را� .أن ��ا � ً
�أجن ��ح ..وم ��ا الفرق يف �أن �أكتب نقلاً عن الكت ��اب �أو ال؟ ما الفرق بني
العالمة  2و  3والعالمة  7و 8؟
كان ا�سم ��ه حممد علي ��ان جنادي .كان ي�صب ��ح حمي ًما مع الآخرين
ب�سرعة ومل يكن يف قلبه �أي غ ّل �أو �ضغينة.
ت�ش ّكل ��ت هيئ ��ات للع ��زاء يف الكتيب ��ة يف �أيام �شهر حم ��رم احلرام.
�أحيا ًن ��ا � ً
أي�ضا ك ّنا نذهب �إىل الكتائب املجاورة كمالك وعمار والأن�صار
حل�ض ��ور جمال�س العزاء .ذهبنا يف يوم ��ي تا�سوعاء وعا�شوراء بالبا�ص
�إىل مدينة باخرتان يف كرمان�شاه و�شاركنا يف جمال�س العزاء ال�شعبية،
وتناولنا طعام «القيمة» مطه ًّوا ب�سمن كرمان�شاه.
يف �أحد الأيام ،خالل طريق عودتنا من م�سري متعب و�شاق ،مل يكن
ال�شب ��اب ير ّددون ال�شعارات التي يطلقها حم�سن كل�ستاين ب�شكل منظم
وبلح ��ن و�صوت عال .فما كان من حم�س ��ن �إال �أن �أوقف م�سري الف�صيل
حتى يرتاح ال�شباب فيج ّددوا ن�شاطهم وي�ستمع بدوره �إىل كالم قلوبهم.
�س�أل :ملاذا ال جتيبون جيدً ا؟ لع ّلكم تعبتم من اجلبهة؟
�أجاب ��ه �أح ��د ال�شباب ع ��ن ظهر قلب قائ�ًل:اً  :ملاذا نق ��ول كذ ًبا؟ لقد
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�شارف ��ت مهمة معظم ال�شباب على نهايتها ،ونح ��ن نريد �أن نرجع �إىل
مدر�ستنا ودرو�سنا..
بع ��د �أن ا�ستمع حم�سن �إىل كالم ال�شب ��اب العفوي قال :هذا الكالم
عالم ��ة على منتهى �صدقكم� .إن مل ت�ستطيعوا �أن تلتحقوا باجلبهة� ،إن
�ش ��اء اهلل �ستُنجزون � اً
أعمال جيدة والئق ��ة يف املدينة حتى ال يذهب ماء
وجه التعبئة وال ُيحبط �أجركم.
بع ��د �أن ا�ست�أنفنا م�سرينا ومع �أ ّنا ك ّنا من�ش ��ي �صعودًا ،لكن ال�شباب
كان ��وا ي ��ر ّددون هتاف ��ات حم�سن كل�ست ��اين ب�صوت عال وبلي ��غ .عندما
اقرتبن ��ا من املخ ّيم كان ع ��دد من ال�شباب يقف ��ون وي�شاهدون حما�سة
�شباب الف�صيل الأول.
يف �أواخر �أيلول ،عندما �أ�صبح الطق�س اجلبلي باردًاّ ،
و�ضبنا اخليم
يف �أح ��د الأي ��ام ب�ش ��كل مفاجئ و�سري ��ع وح ّملناه ��ا يف ال�شاحنة ،ومرة
�أخرى انطلقنا نحو اجلنوب وثكنة دوكوهه.
مل يك ��ن لكتيبة حمزة ن�ش ��اط الفت يف دوكوه ��ه .يف �أحد الأيام من
�أوا�سط �شهر مهر قالوا  :الليلة لدينا برنامج ليلي وعلى جميع العنا�صر
التج ّمع فوق �سطح مبنى الكتيبة.
ح� � ّل اللي ��ل ،اجلمي ��ع حا�ض ��رون على �سط ��ح املبنى .وم ��ع �أنّ عديد
الكتيبة مل يكن مكتملاً �إال �أنّ �ضيق املكان مل ي�سمح ب�أن نقف يف ت�شكيل
ع�سكري� .ش ّكلت ال�سرايا �صفو ًفا وجل�سنا على ال�سطح.
وقف ال�سيد ر�ضا د�ستواره وث ّلة �آخرون �إىل جانب �أ�سد اهلل بازوكي.
حت ّدث الأخ د�ستواره عن تاريخ كتيبة حمزة امل�ش ّرف و�شكر الأخ بازوكي
عل ��ى جهوده .ق ��ال �إ ّنه من املق� � ّرر �أن يت�س ّل ��م الأخ بازوك ��ي عملاً �أكرث
تخ�ص�ص ّية يف الفرقة ،و�سيرتك م�س�ؤولية كتيبة حمزة للأخ �أميني:
ّ
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كم ��ا تعلمون ف�إنّ الأخ بازوكي هو جري ��ح و�شهيد حي .احلاج �أميني
� ً
أي�ض ��ا ال يق� � ّل عنه �ش�أ ًنا فق ��د �أ�صابت ر�صا�صة دو�ش ��كا ر�أ�سه يف عملية
«الفجر »4و..
مل يك ��ن �أحد را�ض ًي ��ا عن مغادرة بازوكي .الت � ّ�ف ال�شباب حوله بعد
اجلل�سة وو ّدعوه.
يف الأي ��ام التالية ،مل ي�ستغرق الأمر كث�ي ً�را حتى �سلك احلاج �أميني
طريقه �إىل قلوب ال�شباب.
يف منت�صف ت�شرين الأول ،قام عدد من العنا�صر بت�صفية ح�سابهم
وغادروا ،وجاء عدد من العنا�صر اجلدد �إىل الكتيبة .يف بداية اال�سبوع
االخ�ي�ر من ال�شهر غ ��ادرت الكتيبة ثكنة دوكوهه لإج ��راء دورة تدريب
ع�سكري على العمليات الربمائية.
عل ��ى �شاطئ بحرية �سد دز ،تد ّربن ��ا على ال�سباحة ،ركوب الزوارق،
الهج ��وم من الياب�س ��ة على املاء ،والهجوم من امل ��اء على الياب�سة وغري
بح�صت ��ي �سباحة يف اليوم،
ذل ��ك ..بعد م�ض � ّ�ي عدة �أيام وملا ك ّنا نقوم ّ
�أ�صبح ��ت جميع ع�ضالتي وعظامي ت�ؤملني .كانوا ي�ضغطون علينا كث ًريا
حت ��ى ت�صب ��ح �أج�سامن ��ا �أكرث حت ّم�ًلواً ومقاومة .ولك ��ن بالرغم من كل
التع ��ب الذي ح ّل ب�أج�سادن ��ا �إال �أنّ الإيثار والت�ضحية مل يتغيرّ ا .يف �أحد
الأي ��ام ر�أيت «عرب عل ��ي قابل» يغ�سل الثي ��اب املتّ�سخة التي وجدها يف
معلوما من هو �صاحبه ��ا وبعد ذلك بد�أ
الط�ش ��ت اململوء والت ��ي مل يكن ً
بغ�سل ثيابه.
ذات ي ��وم ذهبن ��ا يف م�س�ي�ر طوي ��ل .ابتعدن ��ا ع ��ن مرك ��ز ال�شرطة
الع�سكري ��ة ملخيم �سفينة النجاة ،وم�شينا ع ��دة كيلومرتات �إىل الأمام،
و�أكملنا م�سرينا يف داخل �أخدود حتى و�صلنا �إىل �آخره .حيث كان يوجد
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مغارة ت�شبه النفق .كان ��ت الظلمة حالكة يف داخل املغارة .رحنا نخطو
خطواتنا به ��دوء ،ملت�صقني حتى ال ي�ضيع بع�ضنا البع�ض الآخر .كانت
جدران املغ ��ارة ك�أر�ضها ،ممل ��وءة باحل�صى وحب ��ات الرمل امللت�صقة
ببع�ضه ��ا (املتحج ��رة) فيما تنزل قط ��رات من املاء قط ��رة قطرة من
�سقفه ��ا .لقد �أزال امل�سري يف تلك املغ ��ارة اجلميلة التعب عن �أج�سادنا،
و�أخ�ي ً�را بعد حواىل ال�ساعة من ال�س�ي�ر ،خرجنا من الطرف الآخر من
النف ��ق .كان م�سري عودتنا �أكرث �إثار ًة للذكريات .نزلنا من فوق �صخرة
مرتفع ��ة با�ستخ ��دام احلب ��ال لن�سلك م�س�ي ً�را �أكرث �سهول ��ة ون�صل من
خالله �إىل خيمنا.
كن ��ت قد تعرف ��ت ب�أحمد �أحمدي زاده قبل م ��دة .ولكن ملا كان قليل
ال ��كالم فقد ط ��ال الأمر حتى �أعلم ما هو عمله؛ وم ��ا هي املناطق التي
ذه ��ب �إليها؛ وقد كان ت ��ر ّدده ب�شكل متك ّرر �إىل خيم ��ات �أركان ال�سرية
ّ
يدل على �أنه �أحد العنا�صر القدامى.
كان قد م�ضى حوايل �سنتني على وجوده يف اجلبهة .يف �صيف العام
 ،1982وبع ��د �إنهائه لدورة ع�سكري ��ة �أر�سل �إىل �سوريا وقام هناك بدور
تبليغ ��ي؛ بالإ�ضاف ��ة �إىل عمله الع�سك ��ري .كان ف ّنا ًنا ينج ��ز الت�صاميم
وير�س ��م على اجلدران .خدم ملدة �ستة �أ�شهر يف املنطقة احلدود ّية بني
لبن ��ان و�سوريا وبعد ذلك عاد �إىل �إيران� .شارك يف عمل ّيتي «والفجر»4
و«خي�ب�ر» و�أُ�صي ��ب بجراح يف �ساع ��ده .مع �أنه كان هاد ًئ ��ا ويتمتّع بذوق
ف ّني؛ �إال �أنه كان يحب �أن يكون �أحد العنا�صر يف كتيبة الهجوم.
مل يك ��ن يهتم كث ًريا بالن�شاطات الإعالمي ��ة .ذات مرة �أطلعني على
بطاقته الع�سكرية فوجدت �أنّ ا�سم �شهرته ُين�سب �إىل «طوزن» �س�ألته:
� -أين تقع طوزن هذه؟
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 ه ��ي قري ��ة معروف ��ة برمانه ��ا تق ��ع بالق ��رب م ��ن مدين ��ة «زوارهوارد�سنان» يف حمافظة �أ�صفهان.
تاريخ والدته يعود ل�شهر �أبان من العام ( 1344ت�شرين �أول .)1965
�س�ألته« :هل ولدت يف تلك القرية؟».
 كال ،ولدت يف مدينة طهران يف ليلة املبعث النبوي ال�شريف ولهذا�أ�سماين �أهلي �أحمد.
ر�أي ��ت دفرت مذكرات ��ه الإبداعي للم ��رة الأوىل يف خيمتنا يف خميم
�سفينة النجاة .كان دفرتًا م�ؤل ًفا من مئتي ورقة بحجم يكرب ورقة الـA4
قلي�ًل�اً وجل ��ده كحلي اللون� .أطلعني على دفرته م ��ن اخلارج فقط .وقد
قط ��ع وعدً ا للمقاتلني الذين د ّونوا مذك ��رات يف هذا الدفرت �أن ال يطلع
�أح ��دًا على م�ضامني مذكراته ��م قبل ا�ست�شهادهم .حت ��ى ذلك الوقت
امت�ل��أت خم� ��س ع�شرة �صفح ��ة من الدف�ت�ر .كان قد در� ��س الت�صميم
الكرافيك ��ي يف مدر�س ��ة الفن ��ون ،ولهذا ز ّي ��ن �صفحات دف�ت�ره ب�أجمل
الر�سوم ��ات والأ�شكال .فرتاه َ
احلكم الدين ّية من املجالت
قطع عبارات ِ
و�أل�صقها يف �أط ��راف ال�صفحات ،كذلك كان ي�ضع �صو ًرا لل�شخ�صيات
ين�س و�ضع �صورة كاتب التذكار يف زاوية ال�صفحة.
املرموقة فيها ،ومل َ
�إ ّنه الرابع من ت�شرين الثاين ،يوم التلميذ واليوم الأ�سا�سي يف �أ�سبوع
التعبئة املدر�س ّية .كانت ح ��وارات ذلك اليوم بني ال�شباب حول «ح�سني
فهميده» والدبابة العراقية ونوع القنبلة التي ا�ستخدمها لتدمريها.
يف تل ��ك الأيام قامت جمموعة من تالمي ��ذ ثانوية «�أبو ذر الغفاري»
م ��ن املنطقة الرتبوية الـ 14ملدينة طهران بزيارتنا يف اجلبهةّ ،
واطلعوا
عل ��ى كيفية التدريبات الربمائي ��ة هناك� .أن�شد له ��م حم�سن كل�ستاين
ن�شيد «يا �أ ّيتها الد�شم ��ة �س�أبقى مكاين» .ليلاً � ً
أي�ضا �شاركوا يف مرا�سم
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دعاء التو�سل معنا .عندم ��ا ر�أوا �أترابهم يخ�ضعون لتدريبات ع�سكرية
�شدي ��دة يف الف�صيل ،ويدر�س ��ون درو�سهم ولديهم تل ��ك الروح املعنوية
العالية ،تغريت �أحوالهم وبدا
وا�ضحا ت�أثرهم بذلك.1
ً
كان ال�شب ��اب يف ه ��ذه ال ��دورة يت�س ّل ��ون با�صطياد ال�سم ��ك .يف �أ ّول
�إج ��ازة ح�صل ��وا عليها ق�صدوا دزف ��ول وا�شرتوا �صن ��ارة �صيد ال�سمك
و�أح�ضروها معهم� .أ�صبح القيام بهذا العمل منتهى املتعة عند ال�شباب.
بع ��د ذلك ،مل يع ��د يذهب يف �إجازة �إىل املدينة �س ��وى ق ّلة قليلة .خالل
يوم واحد فقط ا�ستطاع «ح�سن قابل �أعال» ا�ستخراج حوايل  180كائ ًنا
ح ًّي ��ا من املاء .طب ًعا كان جز ٌء من هذه الكائن ��ات �أ�سما ًكا ميكن �أكلها،
بينما �أُرجع الباقي �إىل املاء.
يف �أح ��د الأيام ،كنا نقوم بدورية بالزورق يف البحرية .تقدمنا حتى
املنعط ��ف الأخري حيث النقطة الأقرب م ��ن ال�سد .كان احلار�س هناك
رج�ًل�اً م�س ًّنا ي�صطاد ال�سم ��ك ومل ي�سمح لنا �أن نقرتب �أكرث من حائط
ال�سد .بد�أ �أح ��د ال�شباب بالتحدث معه و�س�أله�« :أيها الوالد العزيز ،ما
هو حجم الأ�سماك هنا؟».
ح � ّ�ك ال�شيخ �صنارته وق ��ال« :يوجد �أ�سماك كب�ي�رة بكرثة؛ ولكن ال
ي�ستطيع �أحد ا�صطيادها».
 �أ�سماك كبرية ال تزن الواحدة منها �أكرث من ثالثة �إىل �أربعة كلغ؟؟ ثالث ��ة �إىل �أربعة كل ��غ؟! البارحة ا�صطدت واحدة ي�صل وزنها �إىل 18كلغ.
يف طري ��ق العودة ويف اخليمة كان حم ��ور حديثنا حول تلك ال�سمكة
 -1الح ًقا ر�أيت مجموعة من �أولئك التالميذ �أنف�سهم ين�شدون ن�شيد «يا �أ ّيتها الد�شمة» على
ذكرى ال�شهيد كل�ستاني.
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الكب�ي�رة .مل تكن الأ�سماك كبرية مبا يكفي عندن ��ا .حاز �أحد ال�شباب
الرق ��م القيا�سي با�صطياده �سمكة كان ��ت الأكرب ومل تكن تزن �أكرث من
كيلوغرام واحد.
جال�س ��ا عند البح�ي�رة ير�سم
يف �أح ��د الأي ��ام ر�أي ��ت �أحم ��دي زاده ً
املناظ ��ر اجلميلة املحيطة به ويل ّونها .كان يل ّون ب ��الأزرق البحرية التي
ر�سمها حني �س�ألته:
 يا �أحمد كم هو عدد �إخوتك؟ جميع ال�شباب يف اجلبهة هم �إخوتي.مل �أفه ��م ما الذي يق�صده وعاودت ال�س� ��ؤال« :كم لديك من الإخوة
يف املنزل؟».
لدي �أي
�أجابن ��ي وهو م�ستمر يف تلوي ��ن البحرية التي ر�سمها« :لي�س ّ
�أخ».
 هل لديك �أخت؟تزوجت ،م�ضى على زواجها عدة �سنوات.
 لقدْ
حتدثت معه �أكرث ،وعلمت �أنّ والده يعمل �سائ ًقا يف م�ؤ�س�سة الربيد.
لقد كان قليل الكالم لدرجة مل يكن يجيب فيها �إال بالي�سري الي�سري من
الكلمات.
كن ��ت قد ا�شرتيت فيل ًما لآلة الت�صوير من مدينة دزفول لكي �ألتقط
�ص ��و ًرا تذكارية م ��ع ال�شباب .ذات ي ��وم جاء �إىل خميمن ��ا ال�سيد ر�ضا
د�ست ��واره والأخ بازوك ��ي الذي كان ق ��د ُعينّ �آنذاك م�س� �� اًؤول عن وحدة
التدري ��ب الع�سك ��ري يف الفرق ��ة .كان م�س� ��ؤول كتيبة مال ��ك يرافقهما
� ً
أي�ضا .ا�ستغ ّل الفر�صة �أحد ال�شباب والتقط �صورة مع �أ�سد اهلل بازوكي
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فا�ستحيي ��ت �أن �أتقدم �إىل الأمام وع ��دت �أدراجي .فج�أ ًة ي�ضع �أحد يده
عل ��ى كتفي ،لقد كان هو بنف�سه .من امل�ؤ ّكد �أن ��ه كان قد ر�آنا -يعني �أنا
والأخ به ��ار -نحمل �آلة الت�صوير ب�أيدينا ووق ��ع يف قلبه �أننا نحن � ً
أي�ضا
نريد �أن نلتقط �صورة معه ولكننا خجلنا ومل نقدم على هذا الأمر .قال
بلطف وحنان:
 يا �أخ �شهبازي� ،أال تلتقط �صورة معنا؟التقطن ��ا �صورة �إىل جانبه والبهجة مت�ل��أ قلوبنا .بعد ذلك رافقناه
�إىل خيم ��ة الق ��ادة ودخلنا �إليها .بعد ال�سالم ،ق ��ال رفيقي لل�سيد ر�ضا
ممازحا :هل ت�سمح لنا �أن نلتقط �صورة معك؟
د�ستوارة
ً
ق ��ال مبت�س ًم ��ا� :إن كن ��ت �ستعطينا ن�سخ ��ة منها � ًإذا مل ��اذا ال ميكن؟
التقط �صو ًرا بالقدر الذي تريد.
نح ��ن بدورنا �أبدينا �شهامة والتقطنا ع ��ددًا من ال�صور .بعد انتهاء
ال ��دورة التدريبية عدنا �إىل مبنى كتيب ��ة حمزة يف ثكنة دوكوهه .كانت
رائح ��ة الإجازة تنت�ش ��ر يف الأجواء� .شاركت يف م�سابق ��ة الأحكام التي
�أقامتها الوحدة الثقافية ال�سيا�سية قبل ذهابي �إىل الإجازة.
ذهبنا بالقط ��ار �إىل طهران وعدنا بعد عدة �أيام� .أخربونا �أننا فزنا
يف م�سابقة الوحدة الثقافية (عقيدتي�-سيا�سي) .كانت جائزة امل�سابقة
كتاب �أ�صول الكايف وزيارة �إىل مدينة م�شهد .مع �أننا ك ّنا قد �أتينا حدي ًثا
م ��ن الإجازة �إال �أننا حزمنا حقائبنا و�أغرا�ضنا مرة �أخرى وتوجهنا �إىل
م�شه ��د برفقة الآخرين� .أم�ضينا �أربع ��ة �أيام ذها ًبا و�إيا ًبا ،ومكثنا ثالثة
�أي ��ام يف م�شه ��د .كنا جميعا ح ��وايل مئتي �شخ�ص .ان�ض ��م �إلينا ال�شيخ
ب ��روازي يف مدين ��ة طه ��ران� .أقمنا يف ح�سيني ��ة يف مدين ��ة م�شهد .ك ّنا
ن�صل ��ي �صلواتنا اخلم�س يف ح ��رم الإمام الر�ضا  .Qم ��ن جهة �أ ّدينا
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اهتماما جيدًا بن ��ا .كذلك خطب
زي ��ارة جيدة وم ��ن جهة �أخرى �أب ��دوا
ً
ال�شي ��خ بروازي فينا عدة م ��رات يف احل�سينية� .س� ��أل �أحد ال�شباب عن
اجلزيرة اخل�ض ��راء ف�أجابه ال�شيخ يف خطبة طويلة بحث فيها املو�ضوع
م ��ن كافة جوانبه ليجيب عن م�س�ألة هل هذه اجلزيرة هي مثلث برمودا
ذاك املوجود يف املحيط الهادئ �أم ال .كان ال�شباب ّ
متعط�شني للمعرفة.
كانوا يجتمع ��ون حول ال�شيخ وي�س�ألونه كلما �سنح ��ت الفر�صة لذلك .يف
�إح ��دى املرات �س� ��أل �أحدهم ملاذا قبل الإمام الر�ض ��ا  Qوالية العهد
من امل�أمون .كانت �أ�سئلة ال�شباب حول مو�ضوعات لطيفة وم�ؤ ّثرة ي�شتاق
اجلميع �إىل �سماعها.
عندم ��ا رجع ��ت م ��ن م�شهد وج ��دت �أنّ �أح ��دً ا �أخذ من ��ي مكاين يف
الف�صي ��ل الأول .لهذا ال�سب ��ب وبعد م�شاورة حم�س ��ن كل�ستاين ،ذهبت
�إىل الف�صي ��ل الثال ��ث لأك ��ون يف خدمة زمالئي اجلرح ��ى ،وقد كان يف
ا�ستطاعت ��ي �أن �أ�ست�أنف عملي يف الف�صيل الأول يف اخت�صا�ص �آخر .مل
ي�ستغرق الأمر كث ًريا حتى غادرنا ثكنة دوكوهه مرة جديدة.
كان ��ت الوجه ��ة هذه امل ��رة �إىل خمي ��م كرخه املع ��روف مبخيم فتح
املب�ي�ن .كان الطق� ��س ممط� � ًرا يف بداية ف�ص ��ل ال�شت ��اء .ربطنا اخليم
ب�إحكام ،ومنعنا دخول ماء املطر �إىل اخليمة .حتى ذلك احلني مل يكن
قلبي يجايف الف�صيل الأول ،وكنت �أذهب �أحيا ًنا للقاء �أ�صدقائي.
يف �أ�سبوع التعبئة ،ح�صل �أحمدي زاده و�شخ�صان �آخران من كتيبتنا
عل ��ى جائ ��زة «عن�صر التعبئ ��ة النموذج ��ي» .كان �أحم ��دي زاده يحمل
يف حقيبت ��ه قرطا�سية متنوع ��ة ،وو�سائل العمل الفن ��ي كقلم الر�صا�ص
واملق�ص وجم�ل�ات خمتلفة كان ي�ستخدمه ��ا يف تزيني دفرته
واملمح ��اة
ّ
يق�ص �أط ��راف �صورة
ذاك .ذات م ��رة طل ��ب م�ساعدت ��ي عندم ��ا كان ّ
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املخ�ص�ص لها يف
حم�سن كل�ستاين حتى ي�صبح حجمها منا�س ًبا للإطار ّ
�صفحت ��ه .قمت ب�أخذ �أبعاد ال�ص ��ورة وقيا�سها .طب ًعا مل يكن عملي من
دون �شوائ ��ب .بع ��د تهيئة ال�صورة �أل�صقها يف �صفح ��ة التذكار املكتوب
من قبل حم�سن كل�ستاين.
يف خمي ��م كرخه غادر م�س� ��ؤول ال�سرية الأوىل كتيب ��ة حمزة ليلتحق
بكتيب ��ة �سلمان التي كانت قد �أ�س�ست حدي ًث ��ا ،وح ّل حم ّله «ح�سن �أمريى
فر» يف م�س�ؤولية ال�سرية الذي كان امل�ساعد الثاين مل�س�ؤول الكتيبة � ً
أي�ضا،
ويبل ��غ من العمر حواىل� 25سنة؛ قوي البنية ،طويل القامة ،داكن اللون،
�شع ��ره جم ّعد� ،ص ��دره عري�ض وخ�صره نحيف .كن ��ا نناديه با�سم «العم
ح�سن» .ت�ضاعفت التدريبات الع�سكرية عدة �أ�ضعاف منذ يوم جميئه .ك ّنا
بع ��د انتهاء الربنامج ال�صباحي الذي ُين ّفذ على م�ستوى الكتيبة ،نتم ّرن
لف�ت�رة على م�ستوى ال�سري ��ة .ك�أنه كان قبل ذلك �أ�ست � ً
�اذا يف التدريبات
الع�سكرية .لقد كانت التمرينات التي يقوم بها دقيقة وحم�سوبة لدرجة
مل يك ��ن �أح ��د ي�شعر بالتعب جراء كل تلك احل ��ركات الريا�ضية .عندما
ن�صل �إىل خيمتنا بعد انتهاء الربنامج ال�صباحي ك ّنا جند �أنّ ال�سريتني
الأخريني قد تناولتا طعام فطورهما وخلدتا �إىل الراحة.
حظي � ُ�ت ب�أ�صدق ��اء جيدي ��ن يف الف�صي ��ل الثال ��ث .كان م ��ن بينهم
«عب ��داهلل قابل» الأخ الأك�ب�ر لعلي قابل الذي يعم ��ل يف الف�صيل الأول.
مل تنقط ��ع عالقتي بال�شب ��اب من الف�صيل الأول .عندم ��ا تق ّرر تو�صيل
�أ�س�ل�اك كهربائي ��ة من مو ّل ��د الديزل التاب ��ع لوحدة الدع ��م �إىل خيم
الكتيب ��ة تط ّوعت �أنا و�سريو� ��س بور للقيام بهذا العم ��ل .ا�ستغرق الأمر
أيام ��ا حتى �أو�صلن ��ا الأ�س�ل�اك الكهربائية �إىل اخلي ��م� .أطلق ال�شباب
� ً
عال يف الليلة الأوىل ،عندما �أُ�ضيئت خيمهم
�صيحات ال�صلوات ب�صوت ٍ
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بالكهرب ��اء بعد ت�شغي ��ل املو ّلد .كانت ليايل ال�شت ��اء طويلة؛ ولهذا كانت
خ�صو�ص ��ا بالن�سبة
الفائ ��دة املرج ّوة م ��ن م�صابيح الفلور�سن ��ت �أكرب
ً
لل�شب ��اب الذي ��ن كانوا يري ��دون �أن ينك ّبوا على درو�سه ��م بعد ن�شاطات
النه ��ار املتعبةً � .
أي�ض ��ا عندما تتواف ��ر الكهرباء نها ًرا ن�شاه ��د �أ�شرطة
م�سجلة لدرو�س �أ�ستاذ الأخالق ال�شيخ مظاهري.
فيديو ّ
مل يكتب لهذه الإمكان ��ات واملتع الكثري من العمر .يف �إحدى الليايل
ذه ��ب �أحد ال�شباب �إىل خيمة املو ّلد حتى ي�ش ّغل ��ه ،و�ضع الفانو�س عليه
أر�ض ��ا و�ش ّبت الن�ي�ران باخليمة واحرتق املول ��د � ً
فوق ��ع � ً
أي�ضا .يف خميم
كرخه ،خ�ضعنا لأنواع متعددة من التدريبات الع�سكرية .كان بينها مادة
معرف ��ة الأ�سلح ��ة والتعرف �إىل �س�ل�اح «ك ،م� ،أ» (كيماوي ،ميكروبي،
�إ�شعاع ��ي) .كانت غرفة الغاز هي �أحد التدريبات على مواجهة ال�سالح
الكيماوي .كنا ندخل جمموعة تلو جمموعة �إىل الغرفة املبن ّية من التنب
والط�ي�ن حيث يرم ��ون بداخلها قنبل ��ة م�س ّيلة للدموع .هن ��اك � ً
أي�ضا مل
ي�ضل ال�شباب الطريق ،ففي الوقت الذي تعر�ضوا فيه ل�ضيق يف النف�س
و�سالت دموعهم بد�أوا يلطمون �صدورهم ويقر�أون جمال�س العزاء.
يف الأ�سب ��وع الأخ�ي�ر م ��ن �شهر دي [منت�ص ��ف ك� ]2أر�سل ��ت الكتيبة
ال�شب ��اب يف �إجازة مرة أ�خ ��رى ،لع ّلها م�أذونية ال ��وداع .يف تلك الإجازة
كانت زيارة م�شهد من ن�صيبي مرة �أخرى ،كنت مع جمموعة م�ؤلفة من
�شخ�صا ،ركبنا مق�صورتني يف القطار .كان من
اثني ع�شر �أو ثالثة ع�شر ً
عنا�صر الف�صي ��ل الأول كل من حم�سن وح�سني كل�ستاين� ،أحمدي زاده،
�سعي ��د بوركرمي ومهدي كبري زاده .كان �سف� � ًرا ملي ًئا بالربكة ،وقد �أمتع
�أ�سماعنا حم�سن كل�ستاين خالل هذا ال�سفر بندب ّياته وجمال�س عزائه.
بع ��د �أن رجعنا �إىل املخيم يف نهاية الإجازة ذهبت الكتيبة �إىل حقل
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الرماي ��ة للقي ��ام بعملية ت�صحي ��ح للرماية عرب ت�صف�ي�ر الأ�سلحة .بعد
ذلك ت�س ّلمت وحدة التع ��اون يف الفرقة احلقيبة والأغرا�ض ال�شخ�صية
للأف ��راد ،وجت ّهزن ��ا ملغادرة خميم كرخ ��ه نحو املق�ص ��د التايل .كانت
رائحة العملية تنت�شر يف كل مكان.
با�صا وغادرنا خميم كرخه لن�صل
بع ��د ظهر يوم من الأيام ،ركبن ��ا ً
لي�ًل�اً �إىل م�ستق ّرن ��ا التايل� ،إنه خميم كارون ال ��ذي ن�صبت خيامه بني
ب�ساتني النخيل الكثيفة �إىل جانب نهر كارون.
ألقيت نظرة عل ��ى الأطراف .كانت �أر� ��ض الب�ستان مليئة
�صباح ��اُ � ،
ً
بالأع�ش ��اب التالفة والأغ�ص ��ان الياب�سة ،ما ّ
يدل بو�ض ��وح على �إهماله
منذ �سنوات عديدة .مل نكن نبعد كث ًريا عن نهر كارون .بالرغم من �أنّ
�أ�شج ��ار النخيل كانت ت�ش ّكل �سات ًرا جي ��دً ا للخيم �إال �أننا قمنا بتغطيتها
بالأغ�صان الياب�سة و�أكيا�س اخلي�ش.
ال�صحي يف املخ ّيم �س ّي ًئا .مل يكن عدد املراحي�ض كاف ًيا.
كان الو�ضع
ّ
عندم ��ا ك ّن ��ا ن�سري يلت�ص ��ق الطني املنت�ش ��ر يف �أر�ض املخي ��م ب�أحذيتنا
فيزيد وزنها كث ًريا .مل يكن الطعام بكميات كافية ،وكان �أقل من املخيم
ال�سابق .احلمام � ً
أي�ض ��ا كان بالقرب من مركز دعم الفرقة الذي يبعد
ع ��ن كتيبتنا م�سافة �ساعة من الزمن �س�ي ً�را على الأقدام ،كان احلمام
عبارة عن عنرب بداخله � 7إىل « 8دو�شات» حيث ك ّنا ننتظر ن�صف �ساعة
يف ال�ص ��ف حتى ي�أتي دورنا فندخ ��ل لال�ستحمام ،وال نكاد نفتح حنفية
املياه حتى ي�أتي النداء تلو النداء �أن« :يا �أخ� ،أ�سرع.» ..
يف �أح ��د الأي ��ام ،ق�صد �أح ��د ال�شباب مركز الدع ��م يف الفرقة لكي
كي�سا من اخلب ��ز الياب� ��س املتعفن
ي�ستح � ّ�م ،ويف طري ��ق عودت ��ه وج ��د ً
ف�أح�ض ��ره معه �إىل اخليمة .بقين ��ا لعدة �أيام نتن ��اول الأجزاء ال�سليمة
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من ذلك اخلبز حتى تغاث به بطوننا اجلوعى .كان مطبخ الفرقة يوزع
الطع ��ام على الكتائب م ��رة يف الأ�سبوع تقري ًبا ف ��كان ال�شباب يطلقون
على ذلك ا�سم «احلدث الأ�سبوعي» .كان يبدو وك�أ ّنهم يجمعون الطعام
املتب ّق ��ي على م ��دار الأ�سبوع ثم ي�ضعون ��ه جمددًا يف الق ��در ويخلطونه
ويقدمونه كطعام لل�شباب.
يف خمي ��م كارون ،قمنا مرة �أخرى بالتد ّرب على مواجهة الهجمات
الكيماوي ��ة .كان العراقي ��ون ق ��د وجهوا لن ��ا �ضربات �شدي ��دة بال�سالح
الكيم ��اوي خالل العملي ��ة ال�سابقة .هن ��اك قمنا � ً
أي�ضا بع� � ّدة مناورات
ليلي ��ة ،كان من بينها مترين عل ��ى ا�ستخدام الأقنع ��ة امل�ضادة لل�سالح
الكيم ��اوي ،حي ��ث قطعنا م�سافة �ست ��ة ع�شر كيلومرتًا -ذها ًب ��ا و�إيا ًبا-
ونحن ن�ضعها على وجوهنا.
التمري ��ن الت ��ايل كان عل ��ى كيفية التح ��رك يف جادة ق ��د غمر املاء
طرفيها .1يف املناورة الأخرية كان م�س�ؤول الكتيبة يردد على م�سامعنا
دائ ًما وب�شكل �صارم:
 ليلزم اجلميع مكانه يف الطابور وال يحدثنّ �أي انقطاع فيه..ح ًّقا؛ كم كان عملاً �صع ًبا وم�ضن ًيا ال�س ُري واجللو�س والقيام والرك�ض؛
خ�صو�صا بالن�سبة لنا نحن الذين كنا
ونحن نحمل كل تلك التجهيزات،
ً
يف �آخر الف�صيل الثالث عند م�ؤخرة طابور الكتيبة .ومن نافل القول لو �أنّ
ك ّل واحد من العنا�صر يف بداية الطابور ابتعد مل�سافة ع�شرة �سنتمرتات
ع ��ن العن�صر الذي يتقدمه ،ف�إ ّنه عندما جنمع هذه امل�سافات ال�صغرية
مع بع�ضه ��ا البع�ض وت�صل �إلينا يف �آخر الطابور �ست�صبح حوايل ع�شرة
�أمتار .وهذا يعني �أننا نحن يف �آخر الطابور كنا م�ضطرين �أن نرك�ض كل
 -1كان هذا التدريب ي�شبه بال�ضبط ما حدث معنا بعد ع�شرة �أيام في الفاو.
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امل�سافة �أو نتوقف وقفات غري حم�سوبة .لطاملا ك ّرر م�س�ؤول الكتيبة القول
�إ ّن ��ه كان موج ��ودًا يف عملية «والفجر  ،»4و�شاهد كي ��ف �أنّ �أحد ال�شباب
مل يحاف ��ظ على امل�سافة ،فتفرق الطابور و�ضاع ال�شباب ووقعوا يف كمني
العراقيني ،وبعد ذلك ا�ست�شهد عدد كبري من ال�شباب ،و�أ�صيب عدد �آخر
بجراح �إىل �أن التقى ق�سما الطابور جمددًا وات�صال ببع�ضهم جمددًا.
كان ��ت املناورات متعب ��ة ،ال �أدري ما كان ال�سب ��ب ،هل ب�سبب اجلوع
الذي مل يكن منه �شفاء� ،أو ب�سبب التجهيزات الثقيلة التي كنا نحملها.
كن ��ت �أحيا ًنا �أردد لنف�سي م�صرع بيت م ��ن ال�شعر حيث يقال�« :إن روح
امل�ؤم ��ن الكب�ي�رة ال تقب ��ل التمرد» ع�ساين �أق ��وى على نف�س ��ي ال�ضعيفة
و�أ�ستطي ��ع حتم ��ل التعب والعن ��اء ،ولكن يف بع�ض الأوق ��ات مل يكن هذا
امل�ص ��رع لي�أتي بنتيجة ،فكن ��ت �أحيا ًنا �أرغ ��ب يف التخ ّل�ص من كل تلك
الأثق ��ال امل�ضني ��ة و�أغطي نف�س ��ي بالأغطية القدمي ��ة يف خيمتنا و�أنام
و�أرت ��اح .كنت �أف ّكر رمبا ل ��و تناولنا كمية طعام �أك�ب�ر ال�ستطعنا حتمل
هذه امل�صاع ��ب �أكرث� .أحيا ًنا كنت �أقول � ً
أي�ضا« :رمبا لو امتلأت بطوننا
ل�شعرنا �أكرث بالنعا�س ولن جند طاقة على �إجناز �أعمالنا».
وح�ص�صا غذائية
يف �أح ��د الأيام وزع ��وا علينا الذخائر الأ�سا�سي ��ة
ً
حربي ��ة� .سمعت �أن كتائب حبيب وعم ��ار ومن بعدهما كتائب الأن�صار،
مال ��ك وال�شهادة قد غ ��ادروا جمي ًعا خمي ��م كارون .و�صل ال ��دور �إلينا
بعده ��م؛ ع�ص ��ر �أحد الأي ��ام ركبن ��ا �شاحن ��ات مغط ��اة وانطلقنا نحو
مق�صدن ��ا الت ��ايل .كان املطر يت�ساق ��ط ً
رذاذا خفي ًف ��ا .م�ضينا �إىل �أن
و�صلن ��ا �إىل نه ��ر بهمن �ش�ي�ر .ترجلنا هن ��اك من ال�شاحن ��ات ،وعربنا
م ��ن فوق ج�سر وم�شينا ن�صف �ساع ��ة تقري ًبا �إىل �أن بلغنا �إحدى القرى
ومتو�ضعنا يف بيوتها .تلك الليلة هي ذاتها ليلة بدء عملية «والفجر.»8
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بع ��د ظهر اليوم التايل غادرن ��ا �ضفة نهر بهمن �شري ب�شاحنات غري
مغطاة .كانت العملية قد بد�أت ومل يعد للتخفي تلك املنفعة الكبرية.
عن ��د الغروب و�صلنا �إىل �أروند كنار .كان هناك عدة عنابر جمهزة
�شخ�صا يف الوقت الذي
ال�ستقبالنا .نزل يف كل عنرب ثالثون �إىل �أربعني ً
�شخ�صا.
مل يكن يت�سع الواحد منها �إال لع�شرين
ً
جال�سا ،ونام �آخرون .كنت
ا�سرتاح البع�ض م�ستلق ًيا والبع�ض الآخر ً
�أرت ��اح يف و�ضعي ��ة اجللو�س يف �آخ ��ر العنرب .ذهب م ��ن كان يجل�س �إىل
جانبي �إىل احلمام وعندما رجع مل يجد مكا ًنا ي�ضع فيه قدميه ليدخل،
جال�سا عند الباب حتى ال�صباح.
فبقي ً
الي ��وم الت ��ايل كان ي ��وم الثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر بهمن (17
�شب ��اط) .كان �صوت الراديو يعلو من مكربات �صوت وحدة الإعالم يف
الفرقة ويذيع مو�سيقى العمليات الع�سكرية.
قرابة الظهر مت ا�سته ��داف مقاتلة عراقية و�سقطت .ر�أيت طيارها
خارجا .بعد �ساعة عندما غادرنا «�أروند كنار» لنذهب �إىل
يقف ��ز منها ً
حافة املياه ر�أيت مظلة ذلك الطيار العراقي وقد علقت ب�أغ�صان �إحدى
�شجرات النخل.
مل تك ��ن حا ّفة املي ��اه تبعد م�سافة كب�ي�رة عن «�أروندكن ��ار» .قطعنا
ق�س ًما منها بال�شاحنة والق�سم الآخر �س ًريا على الأقدام.
ترجلنا بعد ر�صيف املر�سى كيال ت�ستدل الطائرات على حمل جتمع
ال�شب ��اب .لقد �سلبت غ ��ارات الطائرات الأمن وال�سك ��ون من اجلميع.
كانت ّ
تنق�ض من �أعلى �إىل �أ�سفل لتطلق القنابل وال�صواريخ ثم مت�ضي.
م ��رات ع ّدة جاءنا �أم ��ر بالتفرق يف ب�ستان النخي ��ل حتى ال نتعر�ض
ل�ضربة جماعية.
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ا�ستغرق طريق ذهابنا ن�صف �ساعة .و�صلنا �إىل املر�سى الذي كان
يقع �إىل جانب منزل قروي ُبني من التنب والطني .كنا نرفع �أرجلنا
فوق الوحل والطني املنت�شرين على �ض ّفة النهر الفرع ّية لن�ضعها يف
داخل املركب.
عند ر�صيف املر�سى ،كانت هذه احلال العملياتية للفرقة .كان يركب
�شخ�ص ��ا م ��ن ال�شباب .يف الوق ��ت ذاته كان
يف كل زورق خم�س ��ة ع�ش ��ر ً
م�س�ؤول الدائرة ال�صحية يف الفرقة ي�سعى لينقل �سيارة �إ�سعاف بوا�سطة
مركب خا� ��ص �إىل اجلهة الأخرى من النهر .و�ص ��ل الدور �إىل الف�صيل
الثال ��ث وكنا نحن �آخ ��ر جمموعة ،قال ر ّب ��ان زورقن ��ا« :الب�سوا �سرتات
وا�ضح ��ا �أنه قد عمل
النج ��اة ه ��ذه» .كان التعب باد ًيا عل ��ى وجهه .كان ً
ب�ش ��كل متوا�صل منذ الليلة ال�سابقة� ،أعاد كالمه مرة ثانية وقاد الزورق
ب�سرع ��ة نح ��و �أروند .بداية مل � ِأع ��ر كالمه �أي �أهمية .قل ��ت« :قط ًعا؛ �إن
نه ��ر �أروند مثل بهمن �شري وكارون ودز» .ولكن عندما دخلنا من الرافد
الفرع ��ي �إىل نهر �أرون ��د �أدركت حينها ماذا يعني ه ��ذا النهر .التقطت
�سرتة النجاة وارتديتها .بعد ذلك �ضحكت على حايل وخياالتي؛ �إذ كنت
قد قلت يف نف�سي�« :إذا ا�ستهدف الزورق �س�أ�سبح لأ�صل �إىل ال�شاطئ».
بيدي وبد�أت
بع ��د �أن ارتديت �سرتة النجاة �أم�سكت بحاف ��ة الزورق ّ
�أع ��د اللحظات بانتظار و�صولنا �إىل ال�شاطئ الغربي لنهر �أروند ،ولكن
امل�ساف ��ة كانت طويلة .ومل تك ��ن طائرات العدو لتدعن ��ا و�ش�أننا .كانت
كن�س ��ر جائع يبحث عن فري�سته .كانت ال�صواريخ اجلوية تنفجر حولنا
يف امل ��اء فيهيج النه ��ر �أروند وتتالطم �أمواجه .م ��ع انفجار كل �صاروخ
�أو قنبل ��ة كانت املياه ترتفع �صعودًا يف الهواء عل ��ى �شكل نافورة وترجع
فتت�ساقط قطرات املاء على ر�ؤو�سنا ووجوهنا.
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ٌ
ر�صيف م�ؤلف من عدة قطع من ج�سر متحرك
�أخ ًريا ر�أينا املر�سى.
(ﭘل خي�ب�رى) و�أل ��واح من اخل�شب وجذوع النخ ��ل و�ضعت جميعها على
�شاط ��ئ النهر حت ��ى تر�سو الزوارق �إىل جانبها .ف�ل�ا جمرى نهر فرعي
للرتجل من الزوارق .نزل ال�شباب من زورقنا يف املاء على م�سافة حوايل
جال�سا �أنتظر توقف الزورق
خم�سة ع�شر مرتًا من الر�صيف ،فيما بقيت ً
�إىل جانبه .يف تلك الأثناء �أدى انفجار قذيفة �أطلقتها �إحدى الطائرات
�إىل تراج ��ع زورقنا يف عمق امل ��اء .قام الربان مرة �أخرى بقيادة الزورق
ب�أع�صاب هادئة �إىل الر�صيف حيث ترجل ال�شباب الباقون.
كان احل ��اج بخ�شي موجودًا على ال�شاطئ يعم ��ل على رفع معنويات
ال�شب ��اب .م�شين ��ا على الطري ��ق املع ّبد �إىل جان ��ب ال�شاطئ حوايل ربع
�ساعة من الزمن لن�صل �إىل منازل اتّخذناها حمل ا�سرتاحتنا.
كان الظ�ل�ام ق ��د ح ّل .عل ��ى وقع �أ�ص ��وات االنفج ��ارات التي ينبعث
�ضو�ؤه ��ا من بعيد والقنابل امل�ضيئ ��ة تت�ألق وتلمع يف ال�سماء .جلنا قليلاً
ب�ي�ن تلك البيوت النظامية ،و�أخ ًريا خلدن ��ا �إىل الراحة .تلك كانت ليلة
الأربع ��اء� ،أي منا�سبة دعاء التو�س ��ل ،و�صوت حم�سن گلستاين ي�صل من
الف�صي ��ل الأ ّول �إىل م�سامعنا .نحن � ً
أي�ضا تلونا الدعاء معه .هذا طعام
الع�شاء قد �أتى � ً
أي�ضا :همربغر وخبز اللوا�ش وكبي�س اخليار.
يف منت�ص ��ف اللي ��ل جاءن ��ا �أم ��ر بالتح ��رك .ث ��م و�صلت بع ��د ذلك
ال�شاحنات ،خالل عدة �ساعات مل يغم�ض لنا جفن من �شدة احلما�سة.
فل ��م نكن ندري �أين نحن ،مت ��ى و�إىل �أين �سنذه ��ب .ركبنا ال�شاحنات
وترجلنا بعد �ساعة على جادة مع ّبدة ُيقال لها جادة �أم الق�صر .ترجلنا
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يف موق ��ع «اله�ل�ال» ال�صاروخي .1وجل�أن ��ا �إىل ال�سوات ��ر الرتابية التي
�أقيم ��ت على ميني اجلادة .بقين ��ا هناك �إىل �أن �سطع �ض ��وء النهار ّثم
انتقلن ��ا �إىل الكتف الي�سرى من اجلادة واختب�أن ��ا هناك .خالل النهار
تفقدتنا الطائرات واملروحيات العراقية عدة مرات لت�س�أل عن �أحوالنا!
كنا نرى �آثار اال�شتباكات ون�سمعها من بعيد.
ظه ًرا انتقلنا مئات الأمتار وتقدمنا �إىل الأمام على امتداد اجلادة.
�أرهقتنا هذه االنتق ��االت �إىل �أن ا�سرتحنا يف مكان ،وا�ستحدثنا د�شمة
نحتم ��ي بها .جاء �أمر باالنتقال .قلت يف نف�سي :لي�ست اجلبهة �إال هذا.
لق ��د �أتي ��ت لتحارب .احلرب هي �ش ��يء يختلف عن املخي ��م والربنامج
ال�صباحي والتد ّرب على احل ��رب الليلية .لقد انتهى زمن الأكل والنوم
التقليدي واملعتاد على ر�أ�س ال�ساعة .ته ّي�أ للحرب.
عن ��د الغروب � ً
أي�ض ��ا جاءنا �أم� � ٌر بالتحرك .ق ّبلنا �شب ��اب الف�صيل.
التقيت «�أحم ��دي زادة» وو ّدعته � ً
أي�ضا .ج ��اءين «حممد �أمني �شريازي»
من الف�صيل الأ ّول ،وقال:
 يا �أخ �شهبازي� ،ساحمني ،ال تن�ساين من ال�شفاعة..مل �أك ��د �أكمل �ص�ل�اة الع�شاء حت ��ى انطلق طابور الف�صي ��ل الثالث،
ف�أو�صلت نف�سي �إليه على عجل .بد�أت الكتيبة تتحرك �إىل الأمام بهدوء
و�صم ��ت .عندما كانت القنابل ت�ضيء ال�سم ��اء يتوقف الطابور فنجل�س
وننتظر �إىل �أن تنطف ��ئ .بعد �ساعة من امل�سري ا�سرتحنا ن�صف �ساعة.
كان القادة ي�ستقرون حت ��ت ج�سر بالقرب م ّنا .كان بينهم احلاج ر�ضا
د�ست ��واره� ،أ�سد اهلل بازوكي وعدة �أفراد من وحدة ا�ستطالع العمليات.
 - 1ر ّبما ق�صد :الموقع ال�صاروخي ذو ال�سواتر الهاللية ال�شكل.
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يف ذل ��ك املكان ات ُِّخذ القرار حول العملي ��ة الليلية لكتيبة حمزة يف تلك
الليلة نف�سها .كان القرار :التقدم على جادة الفاو� -أم الق�صر واحتالل
اجل�س ��ر الكبري الذي يبعد �أربعة كيلوم�ت�رات �إىل الأمام ،ومن ثم يقوم
عنا�ص ��ر التخري ��ب يف الفرقة بتدمري اجل�سر؛ وبع ��د ذلك ت�شكيل خط
هجومي جديد خلف اجل�سر وا�ستحداث قناة لت�أمني مياه م�صنع امللح.
بع ��د �أن �أ�صبحت خطة العملية حتمية جاءن ��ا �أمر جديد بالتحرك.
احلاف ��ة الأمامي ��ة ملنطق ��ة القتال كان ��ت مق�صدنا الت ��ايل .كان ال�سيد
جمتهدي -امل�ساعد الأول لقائد الكتيبة -ي�سري مبحاذاة الطابور ويردد
ذك ًرا هلل يهبه ولل�شباب قوة القلب:
 يا منزل ال�سكينة يف قلوب امل�ؤمنني!يف تل ��ك الليلة قطعنا كيلوم�ت�رً ا واحدً ا خالل ثالث ��ة �أرباع ال�ساعة.
اجلميع م�شغول بذكر اهلل وبالتو�سل باملع�صومني .R
كنت قل ًقا جدً ا .قلق مقداره �ألف �ضعف من قلق التلميذ الذي ي�شارك
يف االمتحان ��ات الر�سمية للدخ ��ول �إىل اجلامعة .مل نكن نذهب لنواجه
ورقة و�أربعة �أ�سئلة ،بل كنا عازمني على مقارعة عدو جم ّهز بالعتاد يف
�ساحة القتال �أتى �إىل �أر�ضنا ل�سحقنا .طبعا ،يف تلك الأثناء ،نحن من
كان يبحث عن موطئ قدم يف �أر�ضه ع�سى �أن ن�ستحوذ على ورقة رابحة.
لقد زاد من قلقنا عدم معرفتنا ب�أر�ض العدو .بالن�سبة لذلك التلميذ مل
يكن خطر املوت وبرت الأع�ضاء والأ�سر حمد ًقا به؛ فيما نذهب نحن �إىل
معركة حلواها و«مق ّبالتها» املدفع والهاون والر�شا�ش واللغم والق�صف
اجل ��وي� .أ�ض ��ف �إىل ذلك �أن ��ه االمتحان الأول -بع ��د �أ�شهر من اجلهد
وال�سع ��ي -الذي �أواجهه وال�شبان اليافعني �أمثايل .مل ي�سبق �أن �شاركت
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يف امتحان من هذا القبيل .كذلك كان لبنيتنا اجل�سدية وقوتنا البدنية
قيا�سا �إىل العراقيني املتعجرفني الذين كنا قد �سمعنا عن
حكاية �أخرى ً
�أو�صافهم ور�أينا �صورهم.
م ��ا ذكرته هو واح ��د من اال�ضطرابات الكثرية ،وق ��د بقي عال ًقا يف
ذهني؛ تلك الأر�ض املجهولة واملعركة التي تقطع الأنفا�س.
م ��ع ذكر اهلل تعاىل واملع�صومني الأربع ��ة ع�شر الأطهار؛ تال�شى كل
ه ��ذا القل ��ق بالن�سبة لن ��ا جمي ًعا وكنا ن�ؤن� ��س قلوبنا �أنن ��ا حملنا دماءنا
1
و�أرواحنا ب�أك ّفنا وو�ضعنا �أرجلنا يف طريق يحمل م�شعله «�شيخ جماران»
لذلك ف�إن الأيدي الغيبية �سرتعانا وحتفظنا بكل ت�أكيد .وحت ًما ف�إن كل
م ��ا ي�صيبنا يف هذا الطريق الذي اخرتن ��اه ب�أنف�سنا �سيكون خ ًريا ،وكل
ما �سيحدث �سيكون جميلاً .
بع ��د وقفة عل ��ى احلافة الأمامية ح ��ان وقت االنف�ص ��ال .فانطلقت
ال�سري ��ة الأوىل .كان مقر ًرا �أن يقوم الف�صيل الأ ّول وفريق من الف�صيل
وع ِهد �أم ��ر تطهري اجلهة
الث ��اين بتطه�ي�ر اجلهة اليمنى من اجل ��ادةُ ،
الي�س ��رى منها �إىل الف�صيل الثالث والفريق الآخر من الف�صيل الثاين،
و� ً
أي�ضا على كال الفريقني التقدم بقدر ما ي�ستطيعون.
بع ��د �أن عربنا ال�ساتر الرتابي رك�ضنا قلي�ًل،اً  ،ومن ثم تق ّدمنا زح ًفا
منحن من اجلهة اليمنى للجادة �إىل اجلهة الي�سرى منها .وبعد
وبج�سم ٍ
ذل ��ك م�شينا م�شي ��ة البطة .ر�أيت �أول دبابة حمرتق ��ة على اجلادة .كان
جندي عراقي ّ
يتم�شى �إىل جانبها ،وقد و�صلنا ونحن من�شي م�شية البطة
�إىل م�ساف ��ة عدة �أمتار منه .لقد �أعمت عيناه الآية الكرمية َ } :و َج َع ْلنَا
 -1الإمام الخميني {.
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ي �أَ ْيدِي ِه ْم َ�س ًّدا 1{ ..ومل ت�سمع �أذناه � ً
أي�ضا الأ�صوات املحيطة.
مِ ن َب نْ ِ
�أو�ص ��ل �إلينا ال�شخ�ص الذي �أمامنا خ ًربا مفاده« :يبد�أ الهجوم عند
انفج ��ار �أول قنبلة يدوية وتكبري العم ح�سن» مت حترير «�أمان» الأ�سلحة
لت�صبح جاهزة لال�شتباك .اجلميع ينتظر �أن يعلو ذانك ال�صوتان.
ما �إن بد�أ الهجوم حتى امتلأ ج�سم ذلك العراقي ال�س ّيئ احلظ ثقو ًبا،
فلم يكد ي�ص ��ل �صوت انفجار القنبلة وتكبري الع ��م ح�سن �إىل م�سامعنا
حتى ا�سته ��دف عدد من ال�شباب ذلك امل�سكني بر�شا�شاتهم ،بعد رماية
ال�شب ��اب تدف ��ق �سيل من ر�صا�ص الع ��دو نحون ��ا� .أردت �أن �أ�صل بنف�سي
�إىل ف ��وق اجلادة ،ولكن مل �أ�ستطع .لقد كان الر�صا�ص غزي ًرا لدرجة ال
ميكن معها التقدم على اجلادة .حتركت من اجلهة الي�سرى للجادة .مل
ي�ستغ ��رق الأمر �أكرث من عدة دقائق حتى ا�ستط ��اع ال�شباب �أن يتقدموا
خم�سني �إىل �ستني مرتًا �إىل الأمام ،ولكن اخل�سائر مل تكن قليلة � ً
أي�ضا.
كان حم�س ��ن ك ��ودرزي اجلري ��ح الأول ال ��ذي �ضم ��دت جراحه .هو
�أح ��د �شباب الف�صيل الأ ّول .لقد ر�أيته يرج ��ع �إىل الوراء ي�ضع يده على
�ص ��دره وقد تغري لون وجه ��ه .ما �إن ر�آين حتى ن ��ادى« :يا �شهبازي» ثم
وق ��ع � ً
أر�ضا .حملت ��ه �إىل جانب الطريق وبد�أت �أ�سعف ��ه .كانت ر�صا�صة
ق ��د �أ�صابت قف�صه ال�صدري وكان جرحه يتعر�ض للهواء .مل يكن لديه
خربة ،فقط كان يعلم �أنه يف حاالت كهذه عليه �أن ي�ضع يده على اجلرح
وي�ضغ ��ط عليه .و�ضعت علي ��ه ً
وجب�ص ��ا (م�شمع) حتى ال
�شا�شا معق ًما
ً
ي�سحب الهواء.
� -1سورة ي�س ،الآية.9:
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حت�سنت حاله قليلاً بعد �أن �ضمدت جرحه جيدً ا وقال:
جدا ف�أخفيت
 بداية عندما �أ�صبت باجلراح كان الر�صا�ص غزي ًرا ًّنف�س ��ي ب�ي�ن اجلثث .بعد ذل ��ك بقليل عندم ��ا انخف�ضت ح ��دة النريان
رجعت �إىل اخللف.
كانت الد�ش ��م والدبابات العراقية ُتد ّمر واح ��دة تلو الأخرى ،ولكن
ك�أنه ال لها نهاية .كان عنا�صرهم منت�شرين كاجلراد.
�صحيحا .ذهبت
وا�ضحا �أن تقرير ا�ستط�ل�اع العمليات مل يكن
ً
ب ��دا ً
�إىل الأمام .ر�أيت الأخ بهار -م�سعف الف�صيل الثاين -يجل�س �إىل جانب
جريح .هو مهدي �شجاعيان عامل بريد ال�سرية حيث كان قد دا�س على
لغ ��م قفاز فبرتت رجاله كالهما ،واحدة من الأ�سفل والأخرى من فوق
الركبة .وقد نزف ب�ش ّدة .قلت لبهار« :هل تريد م�ساعدة؟».
 «كال ،اذهب واهتم بالآخرين».وج ��دت �أن مه ��دي �أ�صيب بج ��رح يف �ص ��دره كان بهار ق ��د �ضمده.
حتدثت معه قليلاً لكي �أ�سليه و�أعزيه ،فك�أنه مل ي�سمع �صوتي.
كان يلت ��ف فج�أة ،و�أحيا ًنا يح ��اول اجللو�س لريى رجليه املقطوعتني،
ومن ثم ي�سكن من جديد .نفد ال�شا�ش من امل�سعف (بهار) ،ولكن النزيف
مل يتوقف .ربط بهار كوفيته باجلرح � ً
أي�ضا ،ولكن من دون جدوى.
و�صل معتمدي -وكان م�سع ًفا يف الف�صيل الثاين � ً
أي�ضا -و�س�أل:
 �أال تريد م�ساعدة يا �أخ بهار؟قبل �أن يتفوه بهار بكلمة قلت:
� -أنا موجود هنا ،اذهب �أنت.
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م�ضى الأخ معتمدي وا�ستطاع بهار جاهدً ا �أن يوقف النزيف.1
بع ��د �أن ارتاح بايل انطلقت .و�صل ��ت �إىل طابور (رتل) العدو امل�ؤلل
ال ��ذي مل يكن له نهاية .ر�أيت معتمدي هن ��اك وقد ا�ست�شهد �إىل جانب
جري ��ح م�ستل ��ق بجانبه .ذهبت �إليه لأكمل عم ��ل معتمدي الذي مل ينته
منه .قال اجلريح بغ�صة ومرارة:
 لق ��د ا�ست�شه ��د من �أجلي .لو مل يكن م�شغ � اً�ول بت�ضميد جراحي ملا
ا�ست�شهد ،كان ي�ضمد جرحي عندما �سدد نحوه �أحد العراقيني من حتت
الدبابة .لقد ر�أيته ولكن انعقد ل�ساين ومل �أ�ستطع الكالم .مل ينتبه �إىل
العراقي مهما حاولت تنبيهه .كان يعتقد �أنني �أت�أوه ب�سب جرحي و�أملي،
ولكني كنت قل ًقا عليه .يف نهاية املطاف فعل ذلك العراقي فعلته..
كان يبك ��ي� .أن ��ا � ً
أي�ضا خنقتني الع�ب�رة �أنه ملاذا ال يحم ��ل امل�سعفون
�سالح ��ا �صغ ًريا يدافعون فيه عن �أنف�سهم .حت ��ى لو انتبه معتمدي �إىل
ً
ذلك العراقي ماذا كان ي�ستطيع فعله [وال �سالح بيده]؟
بد�أت ال�سر ّيتان الثانية والثالثة يف كتيبة حمزة عملهما � ً
أي�ضا .كانت
اال�شتب ��اكات �شديدة .كنت �أ�ضمد جراح �شاب حي ًنا و�آخذ بطرف نقالة
جريحا �إىل اخللف حي ًنا �آخر.
اجلرحى لننقل ً
ل ��و مل �أ�ض ّمد جراحه وبقي على الأر� ��ض ال�ست�شهد من �شدة النزف
وال�ضعف والربد.
يف �إحدى املرات عندما �أو�صلت �أحد اجلرحى �إىل نقطة االنف�صال
وج ��دت فو�ضى عارمة هناك .كان ناقل ��و اجلرحى يح�ضرون امل�صابني
�إىل ذل ��ك امل ��كان ،وي�ضعونه ��م � ً
أر�ض ��ا ويذهب ��ون .كان بع�ض اجلرحى
 -1الح ًقا �سمعت �أنهم ا�ستطاعوا �إي�صاله �إلى ر�صيف الميناء ،ولكنه ا�ست�شهد من �شدة النزيف.
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بحاجة �إىل اهتمام �أكرث.
ُجلت قليلاً يف املكان هناك .على بعد �أربعني مرتًا من اجلادة وجدت
غرف ��ة بني ��ت جدرانها م ��ن حجارة الباط ��ون و�صنع �سقفها م ��ن �ألواح
ال� �ـ .Plateدخل ��ت �إىل الغرفة و�أ�ض� ��أت امل�صباح الي ��دوي .كانت فارغة
تقري ًب ��ا .بدا يل �أن �أجعل من ذلك املكان م�ست�ش ًفى ميدان ًّيا �صغ ًريا .يف
تلك اللحظة ر�أيت ناقلي اجلرحى ي�ضعون حمالة على الأر�ض ،ناديتهم:
 يا �أخ� ،أح�ضر اجلريح �إىل هنا� ..أح�ضر احلمالة �إىل هنا..(�سراجا)
م�صباحا
هك ��ذا كانت انطالقة هذا امل�ست�شفى ،وج ��دت
ً
ً
نفط ًّي ��ا و�أ�شعلت ��ه� .شع نور خفيف يف تلك الغرف ��ة ال�صغرية .بعد دقائق
امت�ل��أت الغرف ��ة باجلرح ��ى .ومن ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن �أ�صبح ��ت �سيارات
الإ�سع ��اف تق�صد ذلك املكان لنقل اجلرحى .حتت �ضوء ذلك امل�صباح
النفطي كن ��ت �أنظر �إىل �ضمادات جراح اجلرح ��ى .فكنت �أ�ضمد مرة
�أخ ��رى اجلراح التي مل ُيع َ
نت بها ب�شكل جيد ،و�أترك اجلراح التي �أتقن
امل�سعف ��ون �ضمادته ��ا .بعد ذلك كن ��ت �أخرجهم � ً
أي�ض ��ا �إىل خارج تلك
الغرفة ريثما ت�أتي �سيارة الإ�سعاف وتنقلهم.
فج�أة �أح�ض ��روا عددًا من اجلرحى بح ��االت حرجة .واح ٌد خرجت
�أمع ��ا�ؤه و�آخر قطعت رجله ،وجريح وقع يف مياه خليج عبد اهلل املاحلة،
وذاك فق ��د عين ��ه ،و�آخر تعر� ��ض لع�صف انفج ��اري ومل يكن يدرك ما
الذي يفعله.
فقدت القدرة على متابعة العمل ،طلبت العون من اهلل:
 يا منزل ال�سكينة يف قلوب امل�ؤمنني� ،أدركني!أنفت عملي م ��ن جديد ،ولكن �أي
ذك ��رت هذا
ف�سكنت نف�س ��ي وا�ست� ُ
ْ
عمل؟ يف تل ��ك الأثناء كانت الثواين واللحظ ��ات م�صريية .فحني كنت
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منك ًّب ��ا على معاجلة �أحدهم؛ كنت �أعل ��م �أن العد العك�سي حلياة جريح
�آخ ��ر قد ب ��د�أ ورمبا تنتهي حيات ��ه �إن ت�أخرتُ ب�إ�سعاف ��ه� .أدت جراحهم
البالغ ��ة وحاالتهم احلرجة �إىل ا�ضطرابي وقلق ��ي� .أحيا ًنا كنت �أذهب
�إىل جري ��ح لأداوي ��ه فيموت؛ فتغم ��رين كل �أحزان الع ��امل .كنت �أعترب
نف�سي م�س� اًؤول عن موته.
مل يع ��د لدي الكثري م ��ن العمل يف تلك الغرف ��ة ال�صغرية فانطلقت
م ��رة �أخرى نحو مي ��دان القت ��ال .كان �شب ��اب كتيبة الأن�ص ��ار قد �أتوا
ب ��دون �أ�سلحتهم -مل�ساعدة ناقلي اجلرحى .تقدمت �إىل قلب املعركة.ما زالت م�ساف ��ة تف�صلني عن الطالئع الأوىل حيث وجدت عامل بريد
جريحا .كان قد �أ�صيب يف وجهه وجبهته .ذهبنا م ًعا �إىل مكان
ال�سرية ً
�آمن كي �أ�ضمد جراحه� .س�ألته:
 كيف �أ�صبت باجلراح؟ �أين ت�شعر بالأمل..�شخ�صا واق ًفا �أمامي .كان
 عندم ��ا عربت عن رتل الدبابات ر�أيت ًيحمل ً
ر�شا�شا ب�أخم�ص حديدي قابل للثني .اعتقدت �أنه ح�سني فيا�ض
نائ ��ب قائد الف�صيل .ناديته :ي ��ا ح�سني ،هل هذا �أن ��ت؟ �سحب �أق�سام
ر�شا�شه قبل �أن يلتفت �إىل اخللف� .أدركت �أنني �أخط�أت ،ولكن مت�أخ ًرا
ج ��دً ا .التفت خلفه .عين ��ان وا�سعتان ووجه �أ�س ��ود و�شاربان عري�ضان.
مل �أك ��د �أحترك من مكاين حتى �ضغ ��ط على الزناد ورماين ب�صلية من
الر�صا�ص .من بني تلك ال�صلية �أ�صابت ر�صا�صة يدي ثم وقعت � ً
أر�ضا.
بع ��د ذلك اقرتب من ��ي .و�ضع �سبطانة �سالحه عل ��ى ر�أ�سي و�أطلق علي
ر�صا�ص ��ة الرحمة! فتناثر الدم على عيني .مل �أكن �أ�صدق �أنني ما زلت
ح ًّيا .فتحت عيني روي ��دً ا رويدً ا .كان ر�أ�سي ي�ؤملني ولكن لي�س هناك ما
ي�ش�ي�ر �إىل عامل املوت ،ما زلت ح ًّي ��ا فالر�صا�صة قد احتكت بجمجمتي
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وذهب ��ت .عندما �أدركت جيدً ا ما الذي ح�ص ��ل وما يدور حويل نه�ضت
من مكاين ورجعت �إىل اخللف.
�أخ�ب�رين بق�صته بع ��د �أن لففت ي ��ده ور�أ�سه بال�شا� ��ش ب�شكل جيد،
وم�ضى وتركني �أفكر يف م�شيئة اهلل.
جريحا يت�أوه ويئن من
�إىل الأمام �أكرث ،بني مدرعات العدو؛ وجدت ً
الأمل .كان ق�ص�ي�ر القام ��ة ونحي ًفا .كان الظالم حال� � ًكا هناك .بدا يل
�أن ��ه «ما �شاء اهلل نانگري» الذي كان يعم ��ل يف وحدة الإعالم يف الكتيبة.
�ضمدت جرحه .بعد �أن فرغت من عملي �س�ألته:
 يا «ما �شاء اهلل » هل هناك جرح �آخر؟ف ��ارق احلياة يف تل ��ك اللحظة .فلم ي�صدر منه �ص ��وت �أو نف�س بعد
ذلك.
قلت :هني ًئا لك يا «ما �شاء اهلل »! لقد بلغت مناك..
ُ
فج�أة �أ�ضاءت قذيفة م�ضيئ ��ة ال�سماء فوق ر�ؤو�سنا .نظرت فوجدت
�أنه لي�س «نانگري» ولكنه جريح عراقي ذو وجه خ�شن و�شاربني عري�ضني.
كان ج�سم ��ه وبنيت ��ه �أ�شب ��ه «بنانگري»� .شع ��رت باخل ��وف وغ�ضب ��ت ،من
الوح ��دة وم ��ن احلزن والأ�س ��ى الذي بذلته ل ��ه .امتلأت ي ��داي وثيابي
دما .لع ّل انتابني اخلوف ودهمني عندما ر�أيت كل هذا
ور�أ�سي ووجهي ً
الدم خالل زمن ق�صري.
تذك ��رت مقولة مدربنا يف وحدة الرعاية ال�صحية حيث قال« :يجب
�أن ال يخ ��اف امل�سعف من ال ��دم ،و�إال ف�إنه �سيفق ��د معنوياته ويعتقد �أن
جمي ��ع �أفراد الف�صيل �أو ال�سرية ق ��د ا�ست�شهدوا .» ..ويف مقولة �أخرى:
«يجب علينا �أن نفكر باجلرحى و�أن ال نهتم بالعدو وبخ�سائرنا .علينا �أن
نح�صي اجلرحى حتى ال يكون فكرنا وعملنا يف املكان غري ال�صحيح».

806

الرسية األوىل

ع� � ّددت اجلرحى الذي ��ن �ضمدت جراحه ��م فوج ��دت �أنهم حوايل
داع للقلق .رجعت
الع�شري ��ن ً
جريحا .عزيت نف�سي قائ�ًل:اً ً � :إذا ال يوجد ٍ
�إىل غرف ��ة الإ�سع ��اف فوجدت �أن اجلريح ال ��ذي كان قبل ن�صف �ساعة
هناك ما يزال موجودًا يف مكانه يئن من الأمل� .س�ألت« :ما الذي يحدث
هنا؟».
قالوا« :ال �سيارة �إ�سعاف هنا».
تذكرت نائب م�س�ؤول وح ��دة الرعاية ال�صحية يف الغرفة الذي كان
ي�سعى لنقل �إ�سعاف بوا�سطة زورق خا�ص .ذكرته بالدعاء له يف قلبي.
كان احلاج ر�ضا د�ستواره موجودًا هناك .قلت له:
 يا حاج ،لدينا عدد كبري من اجلرحى� .إن مل نو�صلهم �سيفارقوناحلياة..
 �أخربناهم بوا�سطة جهاز الال�سلكي .وهم يف طريقهم �إلينا.مهما انتظرنا مل يحدث �شيء .كنت بحال من الغ�ضب �إذ مل �أمت ّكن
من فعل �شيء للجرحى .وقعت عيني على �آلية �إيڤا عراقية .ذهبت �إليها
ومهما حاولت �أن �أ�شغلها مل تعمل .مل �أكن �أ�ستطيع البقاء �ساك ًنا .عدت
مرة �أخرى �إىل غرفة الإ�سعاف لأكون باحلد الأدنى م�سل ًيا ومعز ًيا لهم.
هكذا كنت بنف�سي �أهد�أ و�أ�سكن � ً
أي�ضا.
و�صلت �سيارة اجليب القيادية لر�ضا د�ستوارة .كانت ت�ؤدي دور �سيارة
الإ�سع ��اف يف غيابها ،ملأنا ال�سيارة باجلرحى املحمولني على نقالة� ،أو
الآخري ��ن الذين ي�ستطيع ��ون التحرك حتى يتم نقله ��م ب�سرعة .مل �أعد
�أ�ستطيع القيام ب�أي عمل هناك فق�صدت �ساحة القتال مرة �أخرى.
جمروح ��ا �إىل جانب دبابة م�شتعلة
فج� ��أة ،بني رتل الدبابات ،ر�أيت
ً
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ق ��د �شبت به النار ومل يك ��ن با�ستطاعته �أن يخل�ص نف�سه .تبينّ �أ ّنه كان
جريحا ،كان قد �ضمد
�أحد العاملني بنقل اجلرحى ،وقد ذهب ليح�ضر ً
ٌ
م�سعف وا�ستط ��اع �أن يح�ضره �إىل اخللف ،ولكن ،يف اللحظات
جراحه
الأخ�ي�رة� ،شبت به النار .تق ّدمت �إىل الأم ��ام ،ولكني مل �أ�ستطع القيام
ب� ��أي عم ��ل .ويف املحاولة الثانية و�ضع ��ت يدي على وجه ��ي ع�سى �أن ال
يحرتق ب�أل�سنة النار امللتهبة ،ولكن مل �أ�ستطع فعل �شيء � ً
أي�ضا .ب ّلل �أحد
ال�شباب غطا ًء باملاء الراكد �إىل جانب الطريق ورك�ض به مقتح ًما قلب
النار لينجي اجلريح.
ر�أي ��ت ح�س�ي�ن گلستاين � ً
أي�ضا وق ��د �أ�صيب بجراح ،ففق ��د جز ًءا من
العظ ��م املتحرك يف ركبته ،وقام امل�سعفان بت�ضميد جراحه .كان يرجع
بنف�سه �إىل اخللف ومل يكن ي�سمح لأحد مب�ساعدته ويقول:
 اذهبوا واهتموا بباقي اجلرحى� .أنا يف و�ضع جيد..يف امل ��رة التالية التي ذهبت فيها �إىل غرفة الإ�سعاف وجدت جرافة
ت�ش ��ق ال�ساتر الرتابي حت ��ى تتمكن �سيارات الإ�سعاف م ��ن التقدم �إىل
الأمام.
مل يك ��ن �سائ ��ق اجلرافة ال ��ذي �أحي ��ط بالأ�ص ��وات وال�ضجيج يعري
انتباهً ا لأي �شيء �أو لأي �شخ�ص حوله ،وكان ج ّل اهتمامه من�ص ًّبا على
�إنه ��اء عمل ��ه ب�أ�سرع وقت ممك ��ن .كاد -ذات م ��رة� -أن ي�سحقنا حتت
العجلة ،ومرة �أخرى كاد �أن يدفننا حتت رف�شه الكبري.
جريح ��ا �آخر �إىل اخللف .كان
مرة �أخ ��رى ذهبت �إىل الأمام لأنقل ً
حممد قم�صري؛ �أحد �شباب الف�صيل الأ ّول ،وقد �أُ�صيب بفخذه و�أ�سفل
بطن ��ه� .أجن ��ز امل�سعف عمله بحذاقة ،وا�ستط ��اع �أن يوقف نزيف الدم،
ولك ��نّ لون وجه حمم ��د كان قد تغري ،فقد �أ�صيب باجل ��راح منذ بداية
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العملي ��ة ،وبقي على الأر� ��ض حتى ذلك احلني .و�ضعن ��اه على احلمالة
و�أخ ��ذت بطرفه ��ا من الأم ��ام وانطلقن ��ا .يف الطريق توقف ��ت احلمالة
ب�ش ��كل مفاجئ وارتف ��ع �صوت ت�أوه و�أنني حمم ��د� .سحبت احلمالة عدة
مرات ع�سى �أن تتحرك ولكن ك�أنها قد �أقفلت ومل تتحرك �أبدً ا� .أمعنت
النظ ��ر جيدً ا وجدت الط ��رف امل�سدل لكوفية حممد ال�س ��وداء قد علق
ب�شري ��ط �شائ ��ك .ف�صلت الكوفية ع ��ن ال�شريط ال�شائ ��ك ويف اللحظة
نف�سه ��ا �أدركت �أننا دخلنا حقل �ألغام .تعجب ��ت كيف �أنني ترددت عدة
ي�صبني �أي مكروه !1مرة �أخرى
مرات يف هذا الطريق ذها ًبا و�إيا ًبا ومل ِ
�أ�ص ��اب بده�شة م ��ن م�شيئة اهلل وتقديره اجل ��اري .قلت يف نف�سي :لقد
كانت كوفية حممد يف هذا امل�شهد مظه ًرا لقدرة اهلل تعاىل� ،إن مل تكن
�آية ظاهرة ووا�ضحة فماذا ع�ساها تكون؟
موحد ،وت ّوزعت
الح ًق ��ا ُ
ب�شكل ول � ٍ
قمت بتفق ��د املنازل التي بنيت ٍ
�ون ّ
جريحا لأنقله
عل ��ى اجلهة اليمنى من اجلادة؛ ع�سى �أن �أجد �شهيدً ا �أو ً
�إىل اخللفّ .
خططت جدران هذه املنازل ب�شكل ي�ساعد يف ا�ستتارها.
تقدمت قلي�ًل�ااً �إىل تلك اجلهة حتى بد�أ الر�صا�ص ي�أتيني من
م ��ا �إن
ُ
كل م ��كان ،من جهة تلك املن ��ازل ،من حتت الدباب ��ات ،من ال�صحراء
ومن امل�ستنقع ،ومل يكن من جمال للتقدم فرجعت �أدراجي.
يف تل ��ك الليلة تراجعت جميع قوات العمليات (الهجومية) يف كتيبة
حم ��زة ومل ت�ستطع الو�ص ��ول �إىل هدفها� .أ�صبحت نقطة االنف�صال هي
احلاف ��ة الأمامي ��ة ملنطق ��ة القتال جم ��ددًا .ما زال اجلرح ��ى يف داخل
غرف ��ة الإ�سعاف وخارجه ��ا ممددين � ً
أر�ضا .قام ��وا بتجبري يد �أحدهم
ولكنه ��ا كانت ما زالت ت�ؤمل ��ه .جل�ست وفككت �ضم ��ادة جرحه وو�ضعت
كي�سا من الألغام من ذلك المكان.
 -1في �صباح اليوم التالي جمعوا ً
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عليها جبرية مرة �أخرى بعد ذلك ع ّلقت يده برقبته بوا�سطة ربطة ،ثم
�أل�صقتها ب�صدره حتى ال تهتز .ما �إن ّ
خف �أمله حتى �شكرين.
ال زال �صوت ال�سيد ر�ض ��ا د�ستوارة بوا�سطة الال�سلكي يرتدد طال ًبا
�سيارة �إ�سعاف من اخللف:
 �أ�سد � -أ�سد ،ر�ضا ..يلزمنا «ممقاين» 1من عندك.�أجبته:
 م ��ن بني اجلرح ��ى يوجد عدة �أ�شخا�ص لديه ��م جراح �ش ّفاطة يفال�صدر ،وعدة �آخرون م�صابون بنزف وريدي..
�أجابني مبحبة ولطف:
عافاك اهلل ..على عيني ..قواكم اهلل..ً
�صارخا عرب الال�سلكي على القوات اخللفية .مل
وم ��رة �أخرى ينادي
يبق متّ�سع من الوقت حتى يطلع النهار واقرتب بزوغ الفلق .مل يبق رمق
يف ج�سم ��ي .كان �شباب كتيبة الأن�ص ��ار يرتبون د�شم احلافة الأمامية.
ج ��اء �أمر يق�ض ��ي ب�أن يج ّهز عنا�صر كتيبة حم ��زة �أنف�سهم للرجوع �إىل
اخللف ،الرجوع �إىل املكان ذاته الذي كنا فيه عند الغروب.
انطلقن ��ا يف طري ��ق الع ��ودة م�ش ًي ��ا على الأق ��دام .ج ��اء الكثري من
عنا�ص ��ر االحتياط �إىل احلافة الأمامية للم�ساعدة ومل يكن �شيء لينتج
من ج�سمنا املرهق ومعنوياتنا املهزومة .عربنا مث ّلث م�صنع امللح .كان
جدا.
الطق�س باردًا ًّ
فج�أة �سمعنا �صو ًتا جعلنا نقف يف �أماكننا من دون حركة:
 قف ..قف.. -2هي الكلمة الم�شفرة رمز لكلمة �إ�سعاف على جهاز الال�سلكي.
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عال:
قلت ب�صوت ٍ
 نحن قوات �صديقة.. ماهي كلمة ال�سر؟ نح ��ن قوات �صديق ��ة ،من �شباب كتيبة حم ��زة� ..أتينا من اخلطالأمامي..
عندما ت�أكد من كوننا قوات �صديقة �أظهر نف�سه وقال:
 يا �أخي ،تعال �إىل �أ�سفل ..اجلادة يف مرمى نريان املدافع املبا�شرة.باد علينا وبد�أنا بال�سري على كتف اجلادة
�أ�صغينا �إىل كالمه والتعب ٍ
الرتاب ��ي .وبعد دقيق ��ة واحدة �أ�صابت قذيفة مبا�ش ��رة املكان الذي كنا
فيه بال�ضبط فانبطحنا جمي ًعا على الأر�ض.
كان ��ت ت ��راودين �أف ��كار م�شو�ش ��ة .كان ذهن ��ي كطائر غ ��دا فري�سة
للعا�صف ��ة ،يط� � ّل يف كل حلظة على مكان ،يذه ��ب وي�أتي .فرتاه تارة يف
املخيمات التي كنا فيها ،و�أخرى يف التدريبات التي خ�ضعنا لها ،وثالثة
يع ّرج على ق�ص�ص الليلة املا�ضية.
�أخ�ي ً�را و�صلنا �إىل املق ��ر ،كان ثمانية �أفراد فقط من ال�سرية الأوىل
موجودي ��ن هن ��اك� .صلين ��ا �صالة ال�صب ��ح ونحن نرتدي ثيابن ��ا املليئة
بال ��دم وج�سمنا املعرق واملمزوج بالرتاب بع ��د �أن �أ�سبغنا التيمم .كنت
تع ًب ��ا ومره ًقا� ،أ�شعر بالنعا�س وي ��كاد النوم يغلبني ،وبطني ال طاقة لها
وال �صرب على اجلوع .ح�صلت على علبة فواكه معلبة من الدعم .ثقبتها
و�شرب ��ت ماءها ف ُردت روحي �إ ّ
يل قليلاً  .قل ��ت يف نف�سي :ال�شهداء الآن
�ضي ��وف عل ��ى مائدة �سيدي �أب ��ي عبد اهلل احل�س�ي�ن  Qو�أمه فاطمة
الزه ��راء  Oو�أن ��ت تفرح بالتفاح املعلب هذا! بع ��د ذلك �أنبت نف�سي
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بكل ما خطر على بايل ،وندبت �سوء حظي وعدم لياقتي وتفاهتي ..ثم
غلبني النوم من �شدة التعب.
مل �أك ��د �أ�ستيق ��ظ من نومي ال ��ذي ا�ستغرق عدة �ساع ��ات ،وقبل �أن
�أنه� ��ض من مكاين حت ��ى بد�أت تلك احل ��رب الذهنية ت ��دور يف ر�أ�سي:
ه ��ي حرب؛ وه ��ي عا�صفة� ،س�ؤال وج ��واب ،ت�أنيب وا�ستج ��واب و�أحيا ًنا
�أم� � ٌل � ً
أي�ض ��ا وب�شارة �أنه ما زال ��ت الفر�صة �سانحة .لق ��د قلت يف نف�سي
و�أن ��ا �أبكي� :إله ��يً � ،إذا لن �أرى �شب ��اب الف�صيل الثالث بع ��د الآن؟ �أين
ه ��م �شباب ال�سري ��ة الأوىل الآن؟ �ألن �أ�سمع �ص ��وت حم�سن بعد اليوم؟
�أي ��ن حممد عليان جنادي ،حممد �أمني �شريازي ،معتمدي والآخرون..
�شخ�صا ليهد�أ
لق ��د ا�ست�شهدوا جميعهم؟ خرجت م ��ن العنرب حتى �أرى ً
روع ��ي ،ولكني مل �أجد �أحدً ا .حتى �إن التقيت ب�أحد ما فاجلميع حالهم
كح ��ايل .ك�أن كتيبة حمزة قد ا�ستحالت ما ًء وذهبت �إىل باطن الأر�ض،
�أو رمبا �إىل ال�سماء.
كنت �أبكي و�أمت�شى و�أبحث ع ّمن ي�س ّليني ،ومل �أجد �أحدً ا .لقد ذهب
جميع �أ�صحابي ،فهم �إما �شهيد �أو جريح ،مل يبقَ �أحد منهم �أبدً ا.
و�أن ��ا على هذه احلال والأو�ضاع و�صل احل ��اج بخ�شي يحمل معه �آلة
الت�صوير خا�صته .ما �إن �أتى �إ ّ
يل حتى قلت باك ًيا:
 ما الذي تريد �أن ت�صوره؟ �أنني مل �أ�ست�شهد؟! يف ذلك اليوم رجعبع�ض اجلرحى الذين كانت جراحهم طفيفة �إىل الكتيبة فازداد عديد
قواته ��ا ع�شرة �إىل ع�شري ��ن عن�ص ًرا ،كان �سريو�س مه ��دي ﭘور وحميد
ر�ضا رم�ض ��اين من جملة ه�ؤالء .كان �سريو�س قد ل � ّ�ف رجله بال�شا�ش،
فيما لف رم�ضاين ر�أ�سه.
ه ��ل العمل مل يكن ليتق ��دم من دونهم؟ �أو هل للعمل �أن يتقدم كث ًريا
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بوجوده ��م؟ �أو �أنه ��م وج ��دوا �أنف�سهم يدين ��ون لأ�صحابه ��م ال�شهداء،
فرجع ��وا ليحاربوا حتى �آخر قطرة م ��ن دمائهم و�آخر نف�س يتن ّف�سونه؟
�إن كنت �أنا مكانهم هل كنت �س�أرجع؟
كن ��ا ثالثة �أ�شخا�ص� ،أقمن ��ا �صالتي املغرب والع�ش ��اء جماعة .كان
وي�ضج
�إم ��ام اجلماعة يقر�أ �س ��ورة الفاحتة ويبكي ،يقر�أ �س ��ورة بعدها
ّ
بالبكاء ،يقول ذك ًرا ويبكي ،وكذلك كانت احلال بالن�سبة للم�أمومني!
عند غروب يوم اخلام�س ع�شر من �شباط غادرنا املوقع «ال�صاروخي»
الهاليل وذهبنا �إىل املوق ��ع ال�صاروخي «ذوذنقة» الذي يبعد عنه عدة
كيلوم�ت�رات .املوقع الأول هو يف هذه اجلهة من اجلادة بينما يقع املوقع
الآخر يف اجلهة الأخرى منها .يف هذا املوقع الذي �أقيم على خليج عبد
دفاعا �ساحل ًيا لتح ��ول دون تقدم
اهلل كان ��ت ق ��وات كتيبة مالك تداف ��ع ً
حر�ست عدة �ساعات.
العدو من املاء .هناك
ُ
طعاما �ساخ ًنا وجيدً ا للع�شاء
يف ليلة الثامن ع�شر من �شباط �صنعنا ً
1
لنتناوله م ًع ��ا« ،يخنة القيم ��ة» بالبهارات واحلام� ��ض املجفف  .كانت
رائحته ��ا م�سك ��رة لدرجة مل ن ��درك كي ��ف �أقمنا �صالتن ��ا .كنا نتجهز
للجلو� ��س �إىل املائدة حني �سمعنا �صو ًتا ي�شبه ن ��داء قائد الكتيبة ي�صل
�إىل م�سامعنا من خارج العن�ب�ر الدافئ والناعم وامل�ضيء .رك�ضنا �إىل
اخلارج ،قال القائد:
 ليتجه ��ز كل م ��ن يري ��د امل�شارك ��ة يف العملي ��ة .عدي ��د ق ��واتاالنق�ضا�ض(الهجوم) قليل ..كل من يريد التربع ليكن جاهزًا ..يا علي..
كان نائب قائد الكتيبة برفقته .قال:
 - 1ليمو عماني.
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 اليوم �ستنق�ض كتيبة حبيب على خط العدو ،ومن املقرر �أن تنجزفرقتن ��ا املهمة الليلة ،بالإ�ضافة �إىل فرقت ��ي «ويل الع�صر|» و«علي بن
�أب ��ي طالب .»Qعلين ��ا احتالل ج�سر جادة �أم الق�ص ��ر و�إن �شاء اهلل
�سوف تتم ال�سيطرة عليه..
مل يكن ذلك الطعام اللذيذ من ن�صيبنا .وقفت �شاحنة تويوتا -من
الطراز احلدي ��ث -م�شغلة املح� � ّرك �أمام عنرب القي ��ادة وكان ال�شباب
املتربع ��ون يركبون فيه ��ا .ا�ستخرت اهلل بح�ضور قل ��ب وذكر ال�صلوات
وفتحت قر�آين اجليبي .نظرت فوقعت عيني على الآية} :فِي ِه َما َفاكِ َه ٌة
َون َْخ ٌل َو ُر َّما ٌن{ 1من �س ��ورة الرحمن� .أ�صبح قلب ��ي م�ستن ًريا .ازددت
يقينا �أن ذلك الطريق ال�صعب هو م�سري ال�سعادة و�إدراك النعم واللذات
الإلهي ��ة واملعنوية .جهزت حقيب ��ة الإ�سعاف و�أخذت عتادي وهربت من
ناق�صا ،وعذابات
تل ��ك الدنيا الدنية التي مل نر بعدها � اّإل عم�ًل�ااً يبقى ً
فرحا ولو ي�س ًريا .فررت
جمة و�شهادة الأ�صدقاء ،وحتى �إنها مل متنحنا ً
�إىل اهلل و�إىل امللذات اخلالدة.
عندما ر�آين احلاج �أميني جاهزً ا �س�ألني:
 ما هو اخت�صا�صك؟ �أنا م�سعف.مبا�شر ًة قال« :ال حاجة مل�سعف ،فقط م�ساعد رامي �آر بي جي.» ..
 «يا حاج ،ال�شباب ي�صابون باجلراح ،وجود امل�سعف �ضروري».وقف وتوجه نحوي قائلاً :
 كما قلت ،نريد عنا�صر قتالية فقط.� -2سورة الرحمن؛ الآية .68
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 مل يك ��ن باليد حيلة ،بحثت فوجدت بندقي ��ة كال�شنكوف وحقيبةذخائ ��ر فغدوت م�ساعدً ا لرامي �آر بي ج ��ي .الأخ امل�سعف «بهار» التقط
بندقية � ً
أي�ضا وحمل حقيبة وذخائر �آر بي جي وغدا م�ساعدً ا مثلي .بعد
ذلك ركبنا وانطلقنا.
بد�أ �أحد �شباب الإعالم الذي كان يرافقنا ب�إن�شاد ن�شيد «كل هدفنا
ه ��و عقيدتنا» .فتوجه قلبي نحو كربالء وم�صائب يوم عا�شوراء .ولكني
كنت �سعيدً ا �أنني وبعد حوايل  1300عام على تلك احلادثة املفجعة �أ�ضع
قدما على طريق �شهداء كربالء ،و�أركب يف �شاحنة حتملني �إىل �ساحة
ً
ه ��ي ميدان قتال بني ح�سني زمانه ويزي ��د ع�صره ال�سفاح� .شكرت اهلل
�إنن ��ي نزعت -بلطف منه -التعلق به ��ذه الدنيا الدنية من قلبي ب�سهولة
م�سرعا يف طريق �سفر
وحت ��ررت من التعلقات املادية ،وو�ضع ��ت قدمي
ً
مليء بهذا القدر من الأخطار.
تتقدم ال�شاحنة مب�صابيحها املطف�أة يف قلب الظالم فيما �أمتتم مع
نف�سي:
 يا منزل ال�سكينة يف قلوب امل�ؤمنني!عربن ��ا من نف ��ق الن ��ار واالنفج ��ارات وترجلنا بالق ��رب من اخلط
وا�ضحا منذ حلظة
الأمام ��ي و�أكملن ��ا طريقنا �س ًريا على الأقدام .ب ��دا ً
و�صولن ��ا �أن قوات الهج ��وم واالنق�ضا�ض تفتق ��ر �إىل التن�سيق والنظم.
قال ��وا :بداية تقوم كتيبة م ��ن فرقة «ويل الع�ص ��ر »7بالهجوم ثم تكمل
َ
العمل كتيبة «حبيب» من الفرقة  .27كانت كلمة ال�سر ،ال�سكني واملق�ص.
عندم ��ا يواجه �شخ�صان غريبان �أحدهم ��ا الآخر ويقول الأول�« :سكني»
على الآخر �أن يقول« :مق�ص» و�إال اعترب عد ًّوا� .أو �إن قال الأول« :ما هو
لون كوفيتك» على الآخر �أن يجيبه قائلاً « :لونها �أ�سود».
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بد�أ الهجوم بدون تن�سيق .ال �أدري هل عنا�صر فرقة ويل الع�صر
�أو فرقة علي بن �أبي طالب � Qأطلقوا �صيحات التكبري ب�أ�صوات عالية
هن ��اك �أمام �أعينن ��ا وانطلقوا؟! عل ًما �أن نقط ��ة انف�صالهم [انت�شارهم]
كانت عند ال�ساتر الرتابي الأمامي .عندما علت �أ�صواتهم بالتكبري ح ّول
العراقي ��ون امل ��كان �إىل جهنم؛ كان ��وا يطلقون يف كل دقيق ��ة حوايل مئة
قذيفة هاون تنفجر جميعها حولنا ،وقد الت�صقنا بال�ساتر الرتابي .كان
يوج ��د �إىل جانبنا قب�ضة[قطعة] هاون  60ملم ترد على م�صادر النريان
العراقية ب�شكل منتظم ودائم.
� ً
أي�ض ��ا كان ��ت دبابة تابعة لوحدة املدرع ��ات يف الفرقة  27تدك خط
الدف ��اع العراق ��ي بالقذائف املدفعي ��ة واملبا�شرة .فيما نح ��ن كنا كقوة
احتياط ،وقد جل�سنا �إىل جانب حفرة النريان هذه ننتظر الأوامر.
كنا من�شغلني بامل�شاهدة عندما جاء مقاتل �إىل مرتا�سنا وقال:
 �أيه ��ا الأخوة ،لقد و�صلت �سي ��ارة الذخائر� ،إن مل نتحرك ب�سرعة�ستتطاير ال�سيارة يف الهواء ..تعالوا لنفرغ ال�صناديق من ال�سيارة.
مل ي�صغ �أح ٌد �إىل كالمه .قلت لبهار« :هيا بنا نذهب للم�ساعدة».
قال بهار« :الذخائر �ضرورية بكل ت�أكيد .ما زلنا يف بداية اال�شتباك،
ولكن �أن يذهب واحد م ّنا �أف�ضل؛ ف�إن لدينا مهمة �أخرى».
�أجبته مبا�شرةً �« :إذا �أنا �س�أذهب� ..أنت ابق هنا».
ذهب ��ت ونقل ��ت ع ��دة �صناديق حت ��وي ذخائر ه ��اون  81مل ��م .بقي
ع ��دة �صنادي ��ق ،فق ��د �سقطت قذيف ��ة «�آر ب ��ي ج ��ي  »11عراقية حالت
دون نقله ��ا .ا�ستطع � ُ�ت التم ّل�ص من القذيف ��ة الأوىل ولكني �أ�صبت من
القذيف ��ة الثاني ��ة .ا�ستلقيت على الإ�سفل ��ت ف�أ�صاب ��ت �شظيتها �ساقي.
جل�س ��ت وو�ضعت يدي على اجلرح .كان الدم يتدفق .مل �أكن �أ�شعر ب�أي
Q
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�أمل .م�شي ��ت لأذهب �إىل بهار حتى ي�ضم ��د يل جرحي .كان بهار خارج
اً
م�شغول بتدعيم جدرانها .قبل �أن �أ�ص ��ل �إىل الد�شمة �أ�صابت
الد�شم ��ة
قذيفة دبابة مبا�شرة ال�سات ��ر الرتابي ،حيث كان مرتا�سنا .حال تراب
ال�ساتر دون تطاير ال�شظايا ،ولكن بهار والد�شمة امتزجا ب�شكل مل يعد
وا�ضحا يف قلب ذلك الرتاب والغبار .عندما انح�سر الغبار ر�أيت
�ش ��يء ً
بهار بني �أنقا�ض الد�شمة املنهدمة .كان ح ًّيا وقد �أ�صيب باجلراح.
عندما و�صلت �إليه ن�سيت �أوجاعي .كان الدم يغطي وجهه بالكامل،
مل �أ�ستطع �أن �أ�ساعده كث ًريا فقد نقلوه ب�سرعة� .شعرت باالرتياح.
م�ستخدما جتهي ��زات الإ�سعاف التي بحوزتي.
�ضم ��دت جرح رجلي
ً
كنت �أ�شعر بحدة ال�شظية و�أمل�سها بيدي� .أ�ستطيع البقاء �أو الرجوع.
جل�ست هن ��اك داخل د�شمة ن�صف مهدمة حت ��ى ال ت�صيبني �شظية
�أخ ��رى� .سمعت من الد�شمة املج ��اورة �صوت ت�أوه و�أن�ي�ن .كان ال�صوت
ي�صدر من جريح� .صرخت:
 م�سعف ..نريد م�سع ًفا..مل ي�سم ��ع �أح� � ٌد �صوت ��ي يف و�س ��ط جهن ��م تل ��ك املليئ ��ة بالأ�ص ��وات
وال�ضجي ��ج .ذهبت �إليه .وج ��دتُ جراحات ثال ًثا يف �ص ��دره .هو نف�سه
�أحد م�سعفي كتيبتنا .كانت حاله تبدو وخيمة .و�ضعت يدي على �صدره.
كان قلبه ينب�ض ببطء� .إنه بحاجة �إىل تدليك قلبي وتنف�س �صناعي.
بد�أت القيام ب�أعمال �إ�سعافه .و�صل �أحد املقاتلني .ا�ستطعنا م ًعا �أن
نح�س ��ن حاله� .أفاق ثم غاب عن الوعي جمددًا .مل �أعد �أ�ستطيع القيام
ّ
ب�أي عمل هناك� .أ�صبحت حايل �أكرث �سو ًءا.
كنت �أخ�شى �أن �أتركه هناك فيفارق احلياة .ولكني �أنا نف�سي مل يعد
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يل طاقة عل ��ى البقاء .يف النهاية تركته وحي ��دً ا� .1سحبت نف�سي زح ًفا
وانطلقت نحو اخللف و�أنا �أعرج .و�صلت �إىل حاوية حيث طوارئ اخلط
الأمامي .كان �صوت اجلرحى يعلو من داخلها .ما �إن دخلت حتى ناداين
�أحده ��م .كان الأخ «بهار» .كان �ص ��وت االنفجارات من حولنا يدوي يف
داخل تلك احلجرة احلديدية ويب ��دو اً
مهول .يف ال�صباح الباكر و�صلت
ع ��دة �سيارات �إ�سع ��اف ونقلت اجلرحى الذين كان ��ت �أحوالهم وخيمة.
كان عدده ��م كب ًريا لدرجة مل �أحظ بفر�صة لنقل ��ي� .أخ ًريا جاءت �آلية
نقل اجلند وقال �سائقها:
 كل م ��ن هو هنا علي ��ه �أن يركب� ،إنها و�سيلة النقل الأخرية ،من اليركب عليه �أن يرجع �س ًريا على الأقدام..
ركبن ��ا عل ��ى ذل ��ك احل�ص ��ان احلديدي وعربن ��ا من قل ��ب النريان
ال�صاخبة �ساملني.
عربن ��ا نه ��ر �أروند يف ظهر الي ��وم الثام ��ن ع�شر من �شه ��ر �شباط،
و�سجل ��وا ا�سمي وعنواين يف م�ست�شفى فاطم ��ة الزهراء Oامليداين،
ثم �أر�سل ��ت �إىل الأهواز بعد معاينتي وت�ضمي ��د جرحي� .أُجريت �صورة
�أ�شع ��ة لرجل ��ي يف م�ست�شفى ال�شهيد بقائ ��ي يف الأهواز .يف غروب ذلك
اليوم � ً
أي�ضا ركبت القطار متوج ًها نحو مدينة طهران.
و�صلن ��ا يف ال�صب ��اح الباكر �إىل مدينة قم .نقل ��وين من املحطة �إىل
«م�ست�شف ��ى نكوئ ��ي» يف مدينة ق ��م .هناك وبع ��د معاين ��ة الأطباء كان
ت�شخي�صه ��م �أن ��ه ُيف�ض ��ل ع ��دم �إخراج ال�شظي ��ة لأن ع�ص ��ب رجلي ما
يوما  ،عندما كنت �أتم�شى في مقبرة جنة الزهراء في طهران في القطعة
 -1بع ��د ع�شرين ً
( )53لف ��ت نظري وج ُه �شهي ��دٍ وتج ّمدت في مكاني .كان هو بذاته .كانت �أمه العجوز تغ�سل
بالطة قبره.
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زال �ساملً ��ا .بعد ذلك غ�سلوا جرحي ونظف ��وه وعقموه ،ومن ثم �ض ّمدوه
و�أر�سلوين ب�سيارة الإ�سعاف -بالطبع مع عكاز� -إىل منزيل يف طهران.
عند ب ��اب املنزل فكرت لو �أن والدتي ر�أتني بلبا�س امل�ست�شفى �أحمل
عكا ًزا ف�إنها �ست�صاب ب�سكتة قلبية  -ال قدر اهلل� .أعطيت العكاز ل�سائق
الإ�سع ��اف ،ومل �أطرق الباب؛ بل ناديت �أخي من وراء الباب اخلارجي.
ج ��اء وفتح الباب� .أخذت العكاز من ال�سائ ��ق و�أعطيته لأخي ،وغادرت
�سي ��ارة الإ�سعاف .تق ّدم ��ت حتى باب الغرفة من دون ع ��كاز وبدون �أي
�ضج ��ة .كان لدى �أمي �ضيوف .دخلت الغرفة ،جل�ست يف �إحدى الزوايا
و�ألقيت التحية.
التفتت والدتي متعجبة �إ ّ
يل وقالت والفرحة تغمرها:
 ال�سالم عليك يا روح �أمه!وقف ��ت وتقدمت نح ��وي .مل �أ�ستط ��ع الوقوف .جل�س � ْ�ت �إىل جانبي،
�أخذتن ��ي ب�أح�ضانها وقبلتن ��ي .حتى الآن مل تعرف �شي ًئ ��ا عن �إ�صابتي.
نظرت �إىل ر�أ�سي و�صدري وعانقتني مرة �أخرى.
ْ
لقد حت ��ررتُ من كل ذلك التع ��ب والأمل ،والعط� ��ش وال�ضغط الذي
متاما كما �أ�شعر عندما
الزمني لع ��دة �أ�شهر و�شعرت بال�سكون والراحة ً
�أقر�أ القر�آن �أو �أدعو بدعاء.
مل يطل �أمر �إخفائي ملا �أ�صابني ف�أدركت والدتي كل �شيء� .س�ألتني:
 ما هذه الثياب التي ترتديها؟ ملاذا ال تثني ِر ْجلك؟ط�أط�أتُ ر�أ�سي وقلت:
 �أ�صبت بجرح طفيف .لي�س �شي ًئا مه ًّما.و ّدع ��ت �أم ��ي �ضيوفها وج ��اءت �إ ّ
يل .ال منا�ص يل م ��ن �أن �أُجيب عن
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�أ�سئلتها .ف�أجبت عنها ك ّلها بال�صدق واحلقيقة.
حت�س ��ن جرح رجلي �سري ًع ��ا ،ولكنّ ذكريات تل ��ك الليلة والعرب التي
ّ
وغدت
�أخذته ��ا من م�شاركت ��ي يف تلك العملية بقيت عالق ��ة يف ذهنيْ ،
م�صباحا ي�ضيء يل الطريق وال يفارقني.
ً
يف تل ��ك الليل ��ة كان «�أحم ��دي زاده» ق ��د �أ�صي ��ب بج ��راح .ذات يوم
قر�أن ��ا م ًعا يف طه ��ران ذكريات ال�شهداء املد ّون ��ة ،ونهلنا من �أخالقهم
وروحيته ��م ومعنوياتهم .يف ذلك اليوم �أدركت قيمة عمل �أحمدي زاده،
وكذلك قيمة تلك الكتابات.
يف ربيع و�صيف العام  1986كنت حا�ض ًرا يف اجلبهة ،ولكن هذه املرة
مل �أكن يف كتيبة حمزة� .سمعت �أن �أحمدي زاده �أ�صيب مرة �أخرى ببطنه
يف خ ��ط الفاو الدفاعي يف �أواخ ��ر �أيام الربيع .كانت ه ��ذه هي �إ�صابته
التحقت مرة �أخرى بالف�صيل الأ ّول.
الثانية .يف خريف ذلك العام
ُ
ا�ست�شه ��د «�سريو�س مهدي ﭘور» يف خط مه ��ران الدفاعي يف �أواخر
ف�صل اخلريف.
يف تلك الأثناء كنت يف الد�شمة املجاورة عندما �سقطت قذيفة هاون
( 60ملم) على د�شمتهم ،وا�ست�شه ��د هو بالإ�ضافة �إىل ثالثة �أ�شخا�ص
�آخرين.
بع ��د ذلك احلني ،ازدادت مرافقتي لأحمدي زاده .يف ف�صل ال�شتاء
م ��ن ذل ��ك العام[ال�شم�س ��ي] �شاركت �أنا و�أحم ��دي زاده م ًع ��ا يف عملية
«كرب�ل�اء  .»5خالل تلك املدة كن ��ت �أ�ساعده يف احل�صول على ذكريات
مد ّونة من زمالئنا يف املعارك.
يف �آذار م ��ن الع ��ام  ،1987ذات ليل ��ة طلب من ��ي �أن �أد ّون له ذكرى.
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أ�سبوعا لكي �أكتب �شي ًئا و�أعيد الدفرت �إليه.
ا�ستغرقني الأمر � ً
يف النهاي ��ة؛ ا�ست�شهد �أحم ��د �أحمدي زاده يف عملي ��ة «كربالء »8يف
�شهر ني�سان من العام � ،87إىل جانب قناة �سمك �شلمجة ،وبقي جثمانه
يف منطق ��ة القت ��ال� .أنا � ً
أي�ضا كن ��ت موجودًا يف تلك الليل ��ة .وقد انتهى
متاما؛ كما ح�ص ��ل يف عملية ليلة
الأم ��ر ليلته ��ا بالرتاجع واالن�سح ��اب ً
 .1986/2/13و�ضع زمال�ؤنا جثمانه �إىل جانب اجلادة حتى ينقلوه �إىل
اخللف عندما ت�سنح الفر�صة .ولكن هجوم العراقيني املعاك�س يف �سحر
تلك الليلة ،مل يدع اً
جمال للقيام بهذا العمل.
حت ��ى الآن مل يرجع جثمانه الطاه ��ر .رمبا يكون يف مقربة جماعية
�أو رمبا حتت ردم �ساتر ترابي ،لعله يف حقل �ألغام �أو لعله ..ولكن دفرت
ذكرياته املد ّونة ما زال ح ًيا باق ًيا.
بع ��د نهاية احلرب ما زلت �أتت ّبع �أثر ذلك الدفرت الق ّيم ،و�أتابع م�آله
وم�ص�ي�ره .عندما كنت يف ال�سبعينات (الت�سعينات امليالدية) �أعمل يف
م�ؤ�س�س ��ة ال�شهي ��د و�صل ذل ��ك الدفرت �إىل يدي� .أدرك ��ت �أن من بني 85
�شخ�ص ��ا كتبوا مذكراتهم يف ذل ��ك الدفرت ،ا�ست�شه ��د �سبعة وثالثون.
ً
كن ��ت �أرغب �أن �أجعل من ذلك الدفرت كتا ًبا وم ��ا ا�ستطعت .وكان م�آله
�أن عر� ��ض يف متح ��ف ال�شه ��داء �أم ��ام �أع�ي�ن النا�س جمي ًع ��ا؛ يف �شارع
طالق ��اين يف مدينة طهران .اليوم � ً
أي�ضا ما زل ��ت �آمل �أن �أقدم -ب�شكل
من الأ�شكال -تلك الذكريات الثمينة �إىل الباحثني عن احلق والطريق
ال�سوي؛ م ��ن اجليل احلا�ضر وامل�ستقبلي .ويف ه ��ذا ال�سبيل �أعقد �أملي
على العون من اهلل تعاىل.
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وثائق الفصل الرابع عرش

الرقم
1

علي �شهبازي
ال�شهيد �أحمد
�أحمدي زاده طورزين

2

ال�صور
الوثائق املكتوبة

اال�سم وال�شهرة

5

31

25 142

الوثائق الغري مكتوبة
 265دقيقة مقابالت
 145دقيقة مقابالت مع العائلة
و 25دقيقة ب�صوت ال�شهيد

 -1عيل هشبازي

 1-1معلومات �شخ�صية

 لي�سان� ��س يف علم النف� ��س ،مت�أهل ،له ولد واحد ،يعمل يف م�ؤ�س�سةامل�ضحني (ايثار گران).
ال�شهيد و�ش�ؤون
ّ
 تاريخ وحمل الوالدة :العام  1968طهران. م ��دة امل�شاركة يف اجلبهة ونوع الع�ضوي ��ة� 25 :شه ًرا خدمة تعبئة؛و� 17شه ًرا خدمة جندية.
 تاري ��خ امل�شارك ��ة بالعملي ��ات والرت ��ب الع�سكري ��ة :الأه ��واز1982 ،(ال�شرط ��ة الع�سكري ��ة) ،خ ��ط دفاع مه ��ران( 1986 ،م�سع ��ف) ،عملية
والفجر( 8م�سعف) ،خط الفاو الدفاعي( 1987 ،م�سعف) ،عملية كربالء1
(م�سعف) ،خط مهران الدفاعي ( 1987م�ساعد طبيب الكتيبة) ،عملية

822

الرسية األوىل

كرب�ل�اء( 5م�ساع ��د طبيب الكتيب ��ة) ،عملية كرب�ل�اء( 8م�ساعد طبيب
الكتيبة) ،خط �شلمج ��ة الدفاعي( 1982 ،م�ساعد طبيب الكتيبة) ،خط
دوب ��ازا الدفاعي( 1988 ،م�ساعد طبيب الكتيبة) ،عملية بيت املقد�س 2
(م�ساعد طبيب الكتيبة) ،عملية بيت املقد�س( 4م�ساعد طبيب الكتيبة)،
خط دفاع �شاخ �شمريان( 1989 ،م�ساعد طبيب الكتيبة).
 تاريخ الإ�صابات� :إ�صابة بالرجل الي�سرى(� ،)1985إ�صاب ��ة كيماوي ��ة بالرئ ��ة واجلل ��د
(� ،)1986إ�صابة اليد الي�سرى والرجل الي�سرى
(� ،)1987إ�صابة اليد اليمنى (� ،)1988إ�صابة
كيماوية بالرئة (.)1989
 ن�سب ��ة الإعاق ��ة املئوي ��ة :مل يق ��دم على�إن�شاء ملف يف امل�ؤ�س�سة.
 2-1الوثائق املغتنمة من جبهة
البعثيني

 �شرح الوثيقة رقم � :141صورة لبطاقةجت ��وال يف منطقة القتال ممه ��ورة ب�إم�ضاء
قائد الوحدة عن �أ�شهر خريف العام 1984م.
�شرح الوثيقة رقم � :142صورة لبطاقة
جتوال يف منطقة القتال ممهورة ب�إم�ضاء
نقيب من الوح ��دة ال�صاروخية عن �أ�شهر
�صيف العام 1984م.
 3-1الكالم الأخري
الوثيقة رقم 143
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ال�صورة رقم 105

من اليمني :حممد كوثري،
�شهبازي ،م�صطفى بهار

 4-1املذكرات املكتوبة
1-4-1

دفرت �أحمد
�أحمدي زاده
الوثيقة رقم 144

(ورقتان)
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 -2الهيد أمحد أمحدي زاده طورزين

 1-2الهو ّية

الوثيقة رقم 145

 2-2ر�سالة
الوثيقة رقم 146

ال�صورة رقم 106
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 3-2املذكرات املكتوبة
 1-3-2دفرت ح�سن �أعاليي نيا
ال�صورة رقم 107-

من الي�سار� :أحمدي زاده،
حممد عليان جنادي
الوثيقة رقم 147

 4-2الو�ص ّية

 1-4-2و�صية العام 1985
الوثيقة رقم 148

ال�صورة رقم 108
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 2-4-2و�صية العام 1986

مت تفريغ هذا املنت عن �شريط �صوتي م�سجل.
�أنا �أوج ��د يف كل مكان مملوء بكامله بال�صفاء وحب اهلل تعاىل .هو
مكان يفوح عطر اهلل من كل نواحيه .عندما ترى �أي �شخ�ص �سيذ ّكرك
ب ��اهلل .هو مكان تتنزل في ��ه العطايا الربانية وتغم ��ره النعم الإلهية يف
كل حلظة .ت ��رى الع�شق �إىل عامل الوجود والع�شق �إىل اللقاء م�شهورين
يف �آن .ه ��م مل ي�أتوا ليبقوا ،وهم مل ي�أت ��وا ليذهبوا ،بل �إنّ ج ّل مطلبهم
و�أملهم �أن ي�ؤدوا وظيفتهم على �أكمل وجه مبا ير�ضي اهلل تعاىل.
�إن بق ��وا �سيتق ّدم ��ون جمددًا �إىل الأمام ،و�إن ذهب ��وا فهني ًئا لهم �إذ
�سينظرون �إىل وجه اهلل تعاىل..
م ��رت تلك اللحظات كال�ب�رق من �أمام ناظري .لق ��د انتهى كل ذلك
الكالم وذلك احلب يف ليلة واحدة .تلك الليلة كانت ليلة املغادرين لنا .ليلة
الو�صول �إىل و�صال احلق ،ليلة معرفة النف�س ،ليلة لقاء احلبيب وجتاهل
النف�س .ليلة مظلمة كانت ت�ضيئها قنابل العدو ال�ضوئية ونريان قذائفه.
يف تل ��ك الليل ��ة كانت �صيحات التكب�ي�ر عالية .بع�ضهم كان ��وا ي�ض ّرجون
بدمائهم ،وبع�ضهم الآخر كانوا يحملون �إىل
اخللف بعد �أن ي�صابوا بر�صا�صة �أو �شظية،
و�آخ ��رون م ��ا زال ��وا يتقدم ��ون �إىل الأمام.
يف تل ��ك اللحظات كان يوج ��د �أنا�س �آخرون
� ً
أي�ضا كانوا ي ��رون كل هذا امل�شهد ،ولكنهم
مل يكونوا قد وج ��دوا احلقيقة .هل �سي�صل
الدور �إ ّ
يل يف �آخر املطاف؟
الوثيقة رقم 149
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فق ��دت ثالث بنات وابني الوحيد قبل والدة �أحمد .كانوا �إما � اً
أطفال
�أو حديث ��ي الوالدة .يف العام  1962ولدت �أخ ��ت �أحمد الأكرب منه �س ًّنا،
وبقيت على قيد احلياة.
كنت ق ��د نذرت نذ ًرا لل�سيدة فاطمة� .Oأحم ��د � ً
أي�ضا ولد يف ليلة
املبع ��ث النب ��وي ال�شريف يف الع ��ام  1965وه ��و � ً
أي�ضا بقي ح ًّي ��ا بالنذر
والدعاء.
كان �أحم ��د يحب احليوانات املنزلية كالدجاجة والديكً � .
أي�ضا كان
يح ��ب الر�سم .كان ير�سم ب�شكل جيد ال�شج ��رة واجلبل والنهر ومظهر
الإن�سان واحليوان .لهذا ال�سبب ت�سجل يف مهنية الغرافيك.
التحق باجلبهة يف العام( ، 1982 )1361وخدم حتى العام()1366
1987؛ اي حوايل � 45شه ًرا.
يف نريوز العام( 1987 )1366جاء يف �إجازة للمرة الأخرية .يف املرة
الأخرية التي جل�سنا فيها �إىل املائدة ذاتها كان الطعام «اللحم باملرق»
كان يح ��ب ه ��ذا الطعام .و�ضعن ��ا � ً
أي�ضا عل ��ى املائدة الل�ب�ن واخل�ضار
الطازج واخلبز احل�صوي(ال�سنكك) .طلب مني �أن �أُجهز له �شي ًئا من
كزاد لطريقه .قال:
اللحمة املهوو�سة ٍ
جدا..
 تن ��اول اللحم املدقوق على مائدة الفط ��ور يف القطار لذيذ ًّكان يجي ��د رك ��وب الدراجات الهوائي ��ة والنارية جي ��دً ا .كان قد م�ضى
حوايل ال�سنتني على �شراء �أبيه دراجة هوندا  125له.
لقد حتولت هذه الدراجة �سب ًبا للتح�سر بعد رحيله .كان �أحمد ميلك
رخ�صة قيادة .يف تلك الأيام كنا منلك �سيارة بيكان من طراز ال.52
�أحيا ًن ��ا كان يرك ��ب هذه ال�سي ��ارة -ب� ��إذن والده -ويق ��وم بزيارات
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الرسية األوىل

ملن ��ازل �أ�صدقائه ورفاق خندقه ،و�إىل مقربة جنة الزهراء Oوينجز
م�ستعي ًنا بها الأعمال الفنية املتعلقة به.
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من اليمني� :أحمد �أحمدي زاده ،عبا�س اعتماديان
اً
وخجول .حت ��ى �إنه كان
كان �أحم ��د قلي ��ل ال ��كالم ،غار ًقا يف ذات ��ه
يخجل مني� ،أنا �أمه .عندما �أ�صابته �شظية يف بطنه وبقي عدة �أيام يف
امل�ست�شفى مل يخربن ��ا .يف �آخر املطاف جاء �إىل البيت وقال �إنه �أ�صيب
بجرح طفيف يف بطنه.
عندما بلغ الواحدة والع�شرين من عمره قلت له:
تزوج يا ولدي.يا �أمي العزيزة لقد تزوجت باجلبهة.دع املزاح جان ًب ��ا� ،إن �أردت �أن تذهب �إىل اجلبهة ،اذهب وانت�سبع�ض ًوا يف احلر�س .فتتزوج وتذهب �إىل اجلبهة � ً
أي�ضا.
-كال ي ��ا �أمي العزيزة� ،أحب �أن �أكون �أحد �أف ��راد التعبئة دائ ًما� .إن
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انت�سب ��ت للحر�س ي�صبح ذهابي �إىل اجلبهة للح�صول على امل�ستحقات
واملال .الآن ال �أريد اً
مال وال زوجة� .س�أتزوج بعد �أن تنتهي احلرب.
يف �صب ��اه مل يكن يحب يخنة الـ«قورم ��ه �سبزي» ولكنه كتب يل ذات
م ��رة من اجلبه ��ة يف ر�سالة« :ي ��ا �أمي �أنا هن ��ا �آكل الـ«قورم ��ه �سبزي»
والرت�شي � ً
أي�ضا».
كان �أحم ��د قد طلب من �أخت ��ه �أن تخيط قطعة قما�ش مكتوب عليها
«ي ��ا فاطم ��ة الزهراء» عل ��ى جيب قمي� ��ص جبهته .ذه ��ب �إىل اجلبهة
مرتد ًي ��ا هذا القمي�ص ،وبكل ت�أكي ��د ا�ست�شهد وهو يرتديه ونام يف قلب
الرتاب يف زاوية من �أر�ض �شلمجه.
هو � ً
أي�ضا قربه خمفي كال�سيدة الزهراء .O
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من الي�سار� :أحمد �أحمدي زاده ،فخر الدين حجازي،
حاج حممد بروازي.

القسم الثالث

كتيبة حمزة

الراوي :هادي قيومي
الت�شكيل :قائد ال�سر ّية الثانية
تاريخ ومكان املقابلة الأوىل 2003 :م ،طهران
الفصل اخلامس عرش*1

ليلة الرسطان

ح�ي�ن اتّ�ص ��ل احل ��اج �أمين ��ي -القائد اجلدي ��د لكتيبة حم ��زة -بي
أدركت �أنّ ث ّمة �أخبا ًرا قادمة من اجلبهة .فال�شواهد والقرائن
هاتف ًّي ��اُ � ،
كنت املد ّرب يف الثكنة،
كانت ت�ش�ي�ر �إىل �أنّ عمل ّية م�صري ّية بانتظارناُ .
وع�ض� � ًوا ر�سم ًّيا يف احلر�س الثوري ،وكانت معرفتي باحلاج �أميني تعود
�شجاعا و�صبو ًرا وهاد ًئا.
�إىل عمل ّي ��ات «والفجر »1يف الع ��ام  .1983كان
ً
وقد خبرِ تُ فيه هذه ال�صفات الثالث ور�أيتها �أثناء العمل ّيات ب�أ ّم عيني.
مل ي�ساورين �أدنى تر ّدد للعمل معه.
كانت زوجتي قد دخلت ال�شهر الأخري من حملها ،وك ّنا جمي ًعا ننتظر
بلهفة م�سافرنا ال�صغري الذي كان يتد ّلل ُقبيل قدومه .وعلى الرغم من
�أنيّ كن ��ت قل ًقا ج ًّدا عليه وعلى �أ ّم ��ه � ،اّإل �أنيّ انقطعت عن تلك العالئق
وان�سلخ � ُ�ت عنها� .شعرتُ ب�أنيّ وج ��دتُ مكا ًنا منا�س ًبا للعمل يف اجلبهة.
هت �إىل اجلبهة.
وتوج ُ
وكلتهما �إىل اهلل ّ
* الف�صالن 15 :و 16؛ ترجمة� :سمية يو�سف.
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الزمتني هواج�سي حتى «خوز�ستان» .كنت �أعلم �أنّ غيابي ي�ؤذيهما،
لك ّنن ��ي كنت �أعزّي نف�سي ب�أنّ ذهاب ��ي �إنمّ ا هو لأجلهما ،بل لأجل جميع
�أ ّمهات �إيران و�أبنائها� ،سواء حلا�ضرهم �أو ل َغ ِدهم .غري �أنّ اال�ضطراب
ع ��اد لي�ساورين جم ّددًا ،فكانت ال�سكينة تالزمني تارة وتهجرين طو ًرا.
كن ��ت �أتوا�صل عرب الهاتف �أو الر�سائ ��ل �أو التلغراف حتى اخلام�س من
كانون الأول حيث و�صلتني برق ّي ��ة عرب التلغراف مفادها« :هادي ،لقد
ُولد ابنك حممد» .كان ذلك يف �شهر ربيع الأ ّول .كنت قد �أخربتهم قبل
ذهابي ب�أ ّنه �إن كان ذك ًرا ف�س ّموه «حم ّمد»ُ .ولد حممد يف .1985/1/2
فذهبت لثالث ��ة �أ ّيام ثم عدت .يف
�أعطاين احل ��اج �أميني م�أذون ّية،
ُ
برحت �أت�ص ّور وجه طفلي الر�ضيع .لق ّلة ما ر�أيته كانت
طريق العودة ما ُ
بذلت جهدً ا ذهن ًّيا كب�ي ً�را لكي �أتذ ّكر
مالم ��ح وجهه تغيب عن ذهن ��يُ .
تفا�صيل وجهه و�أل�صقها م ًعا فت�ش ّكل وجه «حممد».
رافقن ��ي يف �سفري �شعور جديد ،ه ��و �شعور الأب ّوة املر ّكب من التع ّلق
ورجلي ،لك ّنها مل تفعل .بل
يدي
وامل�س�ؤول ّية .كنت �أظنّ �أنّ الأب ّوة �ستق ّيد ّ
ّ
زادت م ��ن �شعوري بامل�س�ؤول ّية جت ��اه جيل امل�ستقبل .كنت طوال الطريق
فرح ��ا ب�أنّ ه ��ذا ال�شعور الغري ��ب واجلديد مل ي ِعق حت ّرك ��ي ،و�إنمّ ا كان
ً
حم ّر ًكا يقودين �إىل الأمام.
يف �أوا�س ��ط �شه ��ر كانون الثاين تق� � ّرر �أن نغادر الثكن ��ة ونذهب �إىل
خم ّي ��م «كرخه»� .أذهلتني زحمة العمل عن حممد ووالدته ،وبات فكري
م�شغ � اً
�ول بعمل ال�سر ّية .قبيل مغ ��ادرة الثكنة ،ونظ ًرا لعلمي ب ُبعد املخ ّيم
عن املدينة� ،أجريت مكاملة هاتف ّية �أخرى مع العائلة.
�راي التي ال ُتن�سى م ��ن خم ّيم «كرخه»؛ كانت تع� � ُّريف �إىل ح�سن
ذك � َ
�أم�ي�ري فر؛ املعاون الثاين مل�س�ؤول الكتيب ��ة ،والذي �أ�صبح ُب َعيد و�صويل
قائ � َ�د ال�سر ّي ��ة الأوىل مع احتفاظه بالتو�صي ��ف ال�سابق .كان ع�ض ًوا يف
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احلر� ��س .وكان طويل القامة ،عري�ض املنكب�ي�ن ،وذا حلية �سوداء ك ّثة.
كان من مواليد «رف�سنج ��ان» وذا لهجة كرمان ّية ،لك ّنه ترعرع يف حم ّلة
«رباط كرمي» يف طهران.
كان ��ت خطط التدريب ��ات الع�سكر ّي ��ة والتمارين واملن ��اورات ُتع ّد يف
خيم ��ة الكتيب ��ةّ ،ثم يت � ّ�م تنفيذها عل ��ى م�ست ��وى الكتيب ��ة �أو ال�سر ّية �أو
املجموع ��ة .كنت �أق�صد خيم ��ة قيادة الكتيبة ب�ش ��كل متوا�صل ،ف�أت�س ّلم
خط ��ط املناورات والقتال الليلي ،و�أب ّلغها لقادة املجموعات الذين كانوا
يرت ّددون �إىل خيمة قادة ال�سرايا.
�شخ�صا .فيما كان لك ّل
كان ��ت خيمة قادة ال�سرايا تَ�س ُع خم�سة ع�شر ً
ت�ضم ك ّل
�شخ�ص ��ا �أو خيمتان متال�صقت ��ان ّ
ف�صي ��ل خيمة تَ�س� � ُع ثالثني ً
�شخ�ص ��ا .وكانت خيمة جتهيزات ال�سر ّية ت�ستوعب
منهما خم�سة ع�شر
ً
�شخ�صا ،وقد ُن�صبت قرب خيمة قادة ال�سرايا.
خم�سة ع�شر
ً
كان �شب ��اب التعبئ ��ة يخ�ضعون للتدريبات الع�سكر ّي ��ة ال�صعبة ب�شوق
ون�ش ��اط .كانوا م ��ن كا ّف ��ة �أطياف النا� ��س؛ �شي ًب ��ا و�شبا ًبا ،وم ��ن �أعلى
املدين ��ة و�أدناه ��ا .يف ال�سر ّية الثانية كان هن ��اك تلميذ مدر�سة يافع من
عائلة مر ّفهة .كان �أبوه �صاحب م�صنع ،و�صدي ًقا لل�س ّيد ح�سني د�ستواره
�شقيق ال�س ّيد ر�ضا د�ستواره؛ معاون قائد الفرقة .كنت على معرفة بوالد
ال َأخوين د�ستواره ،الذي امتهن بيع امللح الذي كان ي�ستخرجه من املنجم
ويبيع ��ه يف املدينة .معيار التفا�ضل يف اجلبه ��ة كان الأمور املعنو ّية� ،أ ّما
متاع الدنيا والأمور املا ّدية فلم يكن لها مكان داخل �إطار ال ِق َيم.
درو�سا ع�سكر ّية �أو
بعد املرا�س ��م ال�صباح ّية كانت ال�سرايا حت�ض ��ر ً
دين ّي ��ة ب�إدارة املد ّربني الع�سكر ّي�ي�ن �أو املب ّلغني التابعني للكتيبة .ما خال
بع� ��ض ال�صباحات التي كان العنا�صر قد قاموا يف لياليها مب�سري طويل
�أو مناورة �شا ّقة ،حيث كانت الدرو�س َّ
تعطل يف اليوم التايل.
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خالل جل�ساتنا يف خيمة الكتيبة �أخذتُ �أتع ّرف �إىل «�أمريي فر» �أكرث
ف�أكرث .لقد ُرزق مثلي بطفل يف ال�سنة ذاتها ا�سمه عبد اهللُ .ولد ابنه يف
�شهر ربيع الأ ّول � ً
أي�ضا ،ف�س ّماه با�سم والد النبي .P
ذات م� � ّرة ذهبنا م ًعا �إىل �أط ��راف املخ ّيم بغية �إيجاد مكان منا�سب
لإجراء املناورة �أو القتال الليلي .خالل الطريق �س�ألته:
 ح�سن ،متى انخرطت يف �صفوف احلر�س؟ يف العام .1982 هل كنت يف اجلبهة قبل ذلك؟ كنت تعبو ًّيا .وطئت قدماي ميدان اجلبهة لأ ّول م ّرة عام 1981م،بعد � ْأ�سر �أخي.
 متى وقع يف الأ�سر؟ يف �شهر ت�شرين الثاين من العام .1980 يف �أي منطقة؟ «مهران».�سب ��ق لـح�س ��ن �أن �ش ��ارك يف عمل ّي ��ات :الفتح املبني ،بي ��ت املقد�س،
رم�ضان ،م�سلم بن عقيل ،والفجر التمهيد ّية ،والفجر ،1والفجر ،4خيرب
وبدرِ .بدوره �س�ألني عن �سوابقي الع�سكر ّية ف�أجبته� .س�ألته جم ّددًا:
رحت لأ ّول م ّرة؟
 متى ُج َ يف �شت ��اء العام  .1983يف عمل ّي ��ات «والفجر التمهيد ّية» ،انفجرتبقرب ��ي قذيفة ه ��اون ( 60مل ��م) ،وكان لر�أ�سي ورقبت ��ي ن�صيبهما من
�شظاياها.
 -هل ُجرحت غري تلك امل ّرة؟
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 ُجرح ��ت يف عمل ّي ��ات «خيرب» � ًأي�ضا ،يف رجل ��ي وظهري .قبعت يف
امل�ست�شفى م ّدة �شهر كامل.
يف الفرتة ذاتها التحق �أخوه الأ�صغر معه � ً
أي�ضا بجبهة «كرد�ستان».
يف ال�سن ��وات الأوىل للح ��رب تولىّ م�س�ؤول ّية احلر� ��س يف «رباط كرمي»،
لك ّنه ما لبث �أن ترك العمل يف املدينة وذهب �إىل اجلبهة.
يف ذل ��ك اليوم وجدنا م ًعا مكا ًنا قرب النهر لإجراء املناورة ون�صب
�صب
كم�ي�ن ،ويف الليلة نف�سها �أج ��رت ال�سر ّيتان م ًعا مناورة ج ّيدة .كما ّ
عنا�صر الكمني نريا ًنا مبا�شرة على ر�ؤو�س الق ّوات املهاجمة.
ذات ي ��وم وبينما ك ّنا نعقد جل�سة يف خيمة قيادة الكتيبة� ،أح�ضر لنا
املك�سرات .وبعد �أن
الق ّيم ��ون على جتهيزات الكتيبة ب�ضع ��ة �أكيا�س من ّ
املك�سرات عل ��ى جميع عنا�صر الكتيبة؛
ت�أ ّكد احل ��اج �أميني من تق�سيم ّ
املك�س ��رات فيما ان�ساق
كي�سا وق ّدمه لن ��ا.
ُ
فت ��ح ً
ان�شغلت مع ح�سن ب�أكل ّ
حديثن ��ا �إىل «رف�سنجان» وب�ساتني الف�ست ��ق .كان لأبيه ب�ستان كبري من
الف�ستق ،وقد دعاين للذهاب �إىل هناك ب�صحبة العائلة.
يف خيمة م�س�ؤويل ال�سر ّية الثانية كنت وم�ساعداي «ح�سن خاين
وقا�سم ك��ودرزي» و�صياد �ساعي بريد ال�سر ّية� .أحيا ًنا كان مل�س�ؤول
ال�سر ّية م�ساعدان ،ولك ّل �سر ّية �أم�ين �س ّر .وك��ان يوجد يف بع�ض
ممن يخدم ب�شكل ح ّر يف ال�سر ّية .يف الأزمنة
الأحيان عن�صر �أو �أكرث ّ
احلرجة كان عنا�صر الق ّوات احل ّرة َي ِلجون ميدان العمل يف � ّأي مكان
ممُ �سكني بزمام امل�س�ؤول ّية؛ فلو ُجرح �أحد قادة الف�صائل �أو �أي قائد
�آخر ،و�أُخ��رج من امليدان �أخذ العن�صر احل ّر يف ال�سر ّية مكانه لكي
ي�ستكمل �إجناز العمل .طب ًعاُ ،قبيل العمل ّيات كان ق�سم االتّ�صاالت يف
الكتيبة ير�سل عام َلي �إ�شارة �أو ثالثة ع ّمال �إىل ال�سر ّية ،فكانت خيمة
الأركان مكان ا�سرتاحتهم.
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يف �أح ��د الأ ّي ��ام و�أثناء املرا�سم ال�صباح ّية الت ��ي جرت على م�ستوى
الفيل ��ق خطب حم�سن ر�ضائ ��ي ،القائد العام للحر� ��س الثوري .و�صلت
�إىل م�شا ّمن ��ا رائحة العمل ّيات .يف تلك الليلة ح�ضر والد زوجتي لر�ؤيتي
و�أطلعن ��ي على �أح ��وال العائلة .هو � ً
أي�ضا كان يخ ��دم يف الفرقة .عندما
ح� � ّل امل�ساء ذهبنا م ًعا �إىل ح�سين ّي ��ة الكتيبة لكي ي�ؤ ّدي نافلة الليل .كان
ممن
اجل� � ّو يف احل�سين ّية ب ��اردًا .يف تلك الليلة ر�أيت فيه ��ا عددًا كب ًريا ّ
ح�ضر للمناجاة يف ال�سحر .ال ب ّد �أنّ هذا كان د�أبهم ك ّل ليلة.
ُقرع ��ت طبول امل�أذون ّية على م�ستوى الكتيبة ومل ّدة �أ�سبوع واحد .كان
يوما .يف امل�أذون ّية ال�سابقة مل يت�سنَّ يل
ولدي حممد قد جتاوز الأربعني ً
ر�ؤي ��ة �أحد� .أ ّما يف هذه امل�أذون ّية فقد ّ
اكتظ املكان بالأ�صدقاء والأقرباء
الذين ح�ضروا �إىل منزلنا ليق ّدموا لنا التهنئة والتربيك.
مل �أ�شع ��ر كيف انق�ضى ذل ��ك الأ�سبوع .ركبت القط ��ار جم ّددًا نحو
اجلن ��وب .كن ��ت يف املق�ص ��ورة مع �أمريي ف ��ر ،وكانت فاكه ��ة جمل�سنا
احلديث عن حممد وعبد اهلل .بدا مثلي م�شتا ًقا لولده .حني و�صلنا �إىل
«كرخ ��ه» �أ�صدر احلاج �أميني �أمره بالذهاب �إىل حقل الرماية ،فذهبنا
وج ّرب جميع العنا�صر �أ�سلحتهم.
ويف �أحد الأ ّيام قال احلاج �أميني:
 بعد �أ�سبوع �سنغادر «كرخه»..انطل ��ق ع ّدة �أ�شخا� ��ص من كل �سر ّية لتجهيز املخ ّي ��م التايل؛ َن ْ�صب
اخليم وخ� �زّان املياه و . ..فيم ��ا �س ّلم الآخرون �أغرا�ضه ��م ال�شخ�ص ّية
غده
لق�س ��م الأمانات (التع ��اون) يف الفرقة .بعد ظهر الي ��وم التايل �أو ِ
كتبت �آخر ر�سالة يل
غادرنا خم ّيم «كرخه» باحلافالت .قبيل االنطالق ُ
و�أجري ��ت االتّ�صال الأخري� ،إذ كانت جمي ��ع �أ�شكال االتّ�صال يف املخ ّيم
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التايل غري ممكنة رعاي ًة ل�شروط ال�سالمة.
يف خم ّي ��م «كارون» مل يف�ص ��ل بني اخليم �س ��وى م�سافات ق�صرية،
وكان ��ت اخليم م�سترتة ب�شكل ج ّيد� .أ�صدر امل�س�ؤولون �أوامر م�ش ّددة ب�أن
حت�س ًبا لهجوم بالأ�سلحة الكيميائ ّية من ِقبل العد ّو.
ن�أخذ متام احليطة ّ
كان على العنا�صر حمل «الأقنعة الواقية» معهم �أينما ذهبوا .كما �صدر
ع�سكري بها .ب ��دوري �أ ّكدتُ على ق ��ادة الف�صائل
�أم ��ر ب�إج ��راء مترين
ّ
ب� ��أن يت�ش ّددوا يف هذا الأم ��ر من ًعا لف�شل العمل ّيات -التي ُبذلت ق�صارى
اجله ��ود للتّه ّي� ��ؤ لها -قب ��ل �شروعه ��ا ،يف حال ق�صف الع ��د ّو اخلطوط
اخللف ّي ��ة للمواجه ��ات بالأ�سلح ��ة الكيميائ ّي ��ة� .أحيا ًن ��ا كن ��ت �أرى �أحد
امل�س�ؤول�ي�ن يعاقب عن�ص ًرا عقا ًبا ع�سكر ًّيا؛ م�شي القرف�صاء� ،أو قيام -
جلو� ��س ...وحني ر�أيت �أن �أحدهم ذهب للو�ضوء �أو لق�ضاء احلاجة ومل
يك ��ن القناع بحوزته؛ �أعلمت �أف ��راد ال�سر ّية �أ ّنه يف حال تخ ّلف �أحد عن
الع�سكري املهم ف�سوف �أعاقبه بنف�سي.
االمتثال لهذا الأمر
ّ
�أ ّول م ��ن ُعو ِق ��ب كان حمم ��ود �أ�ست ��اد نظ ��ري .ر�أيته وق ��د خرج من
اخليم ��ة و�سار ب�ضع خطوات ،ومل يكن القناع الواقي بحوزته .وملّا ابتعد
م�ضيت نحوه و�س�ألته:
عن اخليمة
ُ
 �أين قناعك؟�أجاب م�ضطر ًبا:
 �س�آتي به اًحال.
ذه ��ب و�أتى به من داخل اخليم ��ة� .أ ّما عنا�صر املجموعة فحني ر�أوا
ا�ضطرابه خرجوا من اخليمة خل َفه .قلت له« :اتبعني».
 �إىل �أين؟� -إىل ال�سباحة.
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انطلق عنا�صر الف�صيل � ً
أي�ضا .هم�س ال�سيد ح�سني د�ستواره يف �أذن
مر�سى مهج ��ور قرب اخليم.
حمم ��ود �شي ًئ ��ا .م�ضينا حتى و�صلن ��ا �إىل
ً
وحني و�صلنا قلت له:
 اقفز يف املاء...جع ��ل مياطل وقد اعرتاه اخلوف واخلجل .ملّا ر�أيته على تلك احلال
غط�س � ُ�ت بنف�سي يف مي ��اه «كارون» .ف�أَتْبعن ��ي �أ�ستاد نظ ��ري ود�ستواره
التفت �إىل
وب�ضع ��ة �أ�شخا�ص �آخري ��ن قفزً ا يف املاء .بعد ع ّدة حلظ ��ات ّ
اخلل ��ف لأرى مئة �شخ�ص داخل املاء .عندما خرجنا قال يل العنا�صر:
«ك ّنا نغت�سل غ�سل ال�شهادة!».
الق�ص ��ة مرة �أخرى ،لكنّ بطله ��ا كان فتى ُيدعى �أمري
تك� � ّررت هذه ّ
ح�س�ي�ن مينائي .عندم ��ا انتبه �إىل �أ ّن ��ه كان واق ًفا قربي م ��ن دون قناع
م�سرعا و�أح�ضر قناعه.
الغ�صة .وحني �أمرته ب�أن يتبعني م�ضى
ً
خن َق ْت ��ه ّ
عندم ��ا ر�آين ال�شب ��اب ذاه ًبا نحو ال�ض ّف ��ة غ�ضب ��ان ،و�أحدهم يرك�ض
الق�ص ��ة ،فانطلقوا جمي ًعا يف �أثرن ��ا للم ّرة الثانية.
خلف ��ي باك ًيا عرفوا ّ
عند ال�ض ّفة قلت له:
 اقفز يف املاء.فعال �صوته بالبكاء� .أ ّما �أنا فلم �أنتظر وقفزتُ يف املاء ،فلحق الفتى
مت�ض �أكرث م ��ن دقيقة واحدة على وج ��ودي يف املاء حتى ر�أيت
ب ��ي .مل ِ
جميع عنا�صر ال�سر ّية قد قفزوا داخل النهر � ً
أي�ضا.
مل يك ��ن و�ضع الطعام والتجهيزات ج ّي ��دً ا يف خم ّيم «كارون» .فكان
معظ ��م ال�شب ��اب يعانون اجل ��وع يف �أغلب الأوقات .مل يك ��ن حت ّمل هذا
الو�ض ��ع بالن�سب ��ة لنا �صع ًبا ،نح ��ن ال�شب ��اب والعنا�صر القدام ��ى� .أ ّما
خ�صو�صا عندما
الفتي ��ان فكانوا يعانون ال َأم ّرين يف ظ ّل تلك الظروف،
ً
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ك ّنا نخ�ضع لتمارين �أو جنري مناورة �صعبة .ذات م ّرة و�إثر عودتنا من
ال�شباب خبزًا
مترين على م�ستوى الكتيبة ،ن َف َح (�أَم ّد) ق�سم التجهيزات
َ
ومت ًرا ،فعاجلنا تلك ال�ضيافة غري املنتظ َرة �أكلاً  ،والفرحة تغمرنا!
يف �أح ��د الأ ّيام ،وبعد تن�سي ��ق ّمت ما بني الكتيب ��ة وق�سم البحر ّية يف
الفرقة ،و�صلت ع ّدة زوارق حملت ال�شباب على متنها ،ف�أجرينا متارين
على املاء مل ّدة ن�صف يوم.
حد
ذات يوم �أُبلغنا ب�أن جنتمع يف خيمة قيادة الكتيبة .تع ّرفنا� ،إىل ٍّ
ما ،يف تلك اجلل�سة التي ُعقدت ب�شكل �س ّري� ،إىل منطقة العمل ّيات .يف
خت ��ام اجلل�سة تق ّرر �أن نذهب بعد �صالة فج ��ر اليوم التايل �إىل �أقرب
ليتم تعريفنا �إىل منطقة العمل ّيات عرب املنظار ِومن على
نقطة ممكنة؛ ّ
برج املراقبة.
�صباح اليوم التايل ،ومن دون �أن ّ
يطلع �أحد على ذهابنا ،م�ضينا على
جا ّدة «�آبادان» ،ودخلنا ب�ستان النخيل الواقع على �ضفاف نهر «�أروند».
كان هن ��اك برج يبلغ طوله �ستّني مرتًا .وقد ح�ضر قادة الكتائب يرافق
كلاًّ منهم م�س�ؤولو �سراياه الثالثة .ك ّنا ما بني الع�شرين والثالثني نف ًرا.
�أخذ قادة الكتائب ي�صعدون وينزلون؛ جمموع ًة بعد �أخرى .كان الوقت
الأمث ��ل للر�ؤية واال�ستطالع من �أ ّول ال�صباح حت ��ى �أذان الظهر؛ وذلك
لأنّ �ض ��وء ال�شم� ��س كان ي�سط ��ع على امل�شه ��د من خلفن ��ا� .أبدى احلاج
أي�ضا ،فوقف �آخر ّ
�أمين ��ي َج َلدً ا هذه امل� � ّرة � ً
�صف الكتائب؛ لكي يكون لنا
الوقت الكايف للتع ّرف والتوجيه.
و�ص ��ل دور كتيبة «حم ��زة» ،فتق ّدم احل ��اج �أميني و�صع ��د �إىل �أعلى
الربج ،فتبعه م�س�ؤولو الكتيبة واحدً ا تلو الآخر .كان حار�س برج املراقبة
ا�ستطلعت مع �أمريي ف ��ر ك ّل املنطقة عرب املنظار .كانت
�أعلى ال�ب�رج.
ُ
�شب ��ه جزيرة «الفاو» حماطة مبياه نهر «�أرون ��د» وخور «عبد اهلل» ،وقد
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ظه ��رت فيهم ��ا ال�سفن الغارقة .على اجلهة الأخ ��رى من اخلور بدا لنا
وا�ضح ��ا ك ٌّل من امليناء وم�صفاة النفط الكويت ّي ��ة املعروفة بـ«�أحمدي».
ً
من�صات �صواريخ هالل ّية ال�شكل و�أخرى م�ستطيلة .هذا وقد
كم ��ا ر�أيت ّ
ّمت تعي�ي�ن ج ��ا ّدة «�أ ّم الق�صر» كنطاق لعمل ّي ��ات كتائب فرقة « 27حممد
ر�س ��ول اهلل»  .Pكان ��ت تلك اجل ��ا ّدة ثالث الطرق الت ��ي تربط مبنطقة
«الفاو»؛ اجلا ّدة الأوىل :الفاو -البحار ،اجلا ّدة الثانية :الفاو -الب�صرة،
واجلا ّدة الثالثة :الفاو� -أم الق�صر.
مما قاله:
ا�ستمعن ��ا بد ّق ��ة �إىل كالم را�ص ��د ب ��رج املراقبة كام�ًل.اً ّ .
�أ�صاب ��ت قذيف ��ة دباب ��ة ال�ب�رج يف الي ��وم ال�ساب ��ق فجرحت ع ��ددًا من
الأ�شخا�ص ،ما رفع من معنو ّياتنا ب�ش ّدة! يف ذلك اليوم مل يحدث �شيء
حل�سن احلظ ،وعدنا جمي ًعا �ساملني �إىل املخ ّيم.
ثت و�أمريي فر� .س�ألته:
خالل الطريق حت ّد ُ
 هل ر�أيت عبد اهلل؟ عبد اهلل؟! �أجل ،خور عبد اهلل...ف�ضح ��ك ،و�أخذنا نتجاذب �أطراف احلدي ��ث بحميم ّية .ح ّدثته عن
والدي الذي اعتقله عمالء الـ«�سافاك» وال�شرطة يف ميدان «�آ�ستانه» يف
قم ،وذلك ليلة التا�سع من حم ّرم من العام  ،1966ومل ن َره بعدها �أبدً ا.
ق�صة زواجه قائلاً :
�أ ّما هو فح ّدثني عن ّ
 يف �صيف العام  1984ك ّنا �سبعة �أ�شخا�ص يف اجلبهة ،حيث عزمناجمي ًع ��ا عل ��ى �أن نذه ��ب يف �أق ��رب فر�ص ��ة �إىل طهران لأج ��ل اخلطبة
جت �إحدى
والزواج .ك ّنا من «رباط ك ��رمي»« ،ورامني» و«�شهر ري» .تز ّو ُ
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قريباتي ،و�أقمنا حفلاً متوا�ض ًعاِ .ب َدورهم ن ّفذ �أولئك ال�شباب ما اتّفقنا
علي ��ه � ً
أي�ضا ،فك ّنا جمي ًعا يف عمل ّيات «خيرب» عزّا ًبا ،وغدونا يف عمل ّيات
«بدر» مت� ّأهلني.
يف خم ّي ��م «كارون» ذهبنا �إىل ميدان الرماية م ّرة �أخرى .بعد ذلك
ت�س ّلم ال�شب ��اب املع ّدات احلرب ّي ��ة الأ�سا�س ّية واحل�ص� ��ص الغذائ ّية .يف
امل� � ّرة الأخ�ي�رة الت ��ي ا�صطففنا فيها �أ ّك ��دتُ جم ّددًا عل ��ى م�س�ألة حمل
الأقنعة الواق ّية يف ك ّل زمان ومكان.
�صباح اليوم املق ّرر ملغادرتنا املخ ّيم؛ جال �شباب ق�سم الإعالم على
العنا�صر فردًا ف ��ردًا بغية ت�سجيل ر�سائلهم .ج ��اءين �أحدهم ،فع ّرفت
جدا �أنْ :
وج ُ
هت ر�سال ��ة خمت�صرة ًّ
عن نف�س ��ي وذكرتُ عنوان بيتيّ ،ثم ّ
«وا�صلوا طريق الإمام احل�سني.»Q
ويف ظ ّل طق�س غائم خرج عنا�صر كتيبة «حمزة» من خم ّيم «كارون»
ترجلنا على
عل ��ى منت �شاحن ��ات م�سقوف ��ة ،وبع ��د برهة م ��ن الزم ��ن ّ
رتل ج�س َر النهر ،ثم
الأطراف ال�شرق ّية لنه ��ر «بهمن �شري» ،وعربنا يف ٍ
دخلنا قرية مهجورة واقعة غرب النهر ،ومتو�ضعنا هناك.
طوينا الليل ��ة داخل غرف �أحد البيوت القرو ّي ��ة .مل تنقطع �أ�صوات
االنفج ��ارات حلظ ��ة .ما برحت مدفع ّي ��ة ق ّواتنا ترم ��ي بقذائفها ،فيما
كان ��ت القنابل امل�ضيئة تنري ال�سماء البعيدة بال انقطاع ،ك�أ ّنه مهرجان
للأ�ضواء والأ�صوات.
يف �صباح اليوم التايل امل�صادف للعا�شر من �شهر �شباط ذهب احلاج
�أمين ��ي �إىل مق ّر قيادة الفرق ��ة� .أخ َربنا نائبه الأخ ال�س ّيد جمتهدي ببدء
العمل ّيات وك�سر ّ
أمامي للعد ّو .حينئذ �أُ ِذن لنا �أن ُنطلع عنا�صرنا
اخلط ال ّ
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عل ��ى ما بجعبتن ��ا من معلومات ،ففعلنا .يف ذلك الي ��وم ّمت توجيه جميع
جماهدي كتيبة «حمزة» و�إطالعهم على منطقة العمل ّيات ب�شكل دقيق.
ظهر اليوم نف�سه ،و�صل طعام العمل ّيات؛ مرق الدجاج مع الأرز .فما
كان م ��ن ال�شباب � اّإل �أن ّ
انق�ضوا عل ��ى الدجاج ،فكان يوم َ�سعدهم ،بعد
مقا�ساة �أ�سبوعني من اجلوع يف خم ّيم «كارون».
بع ��د الظهر انطلقنا على منت �شاحن ��ة مك�شوفة .كانت العمل ّيات قد
داع للكتمان .يف تلك امل� � ّرة �أخذ ال�شباب ينظرون
ب ��د�أت ،فلم يع ��د ث ّمة ٍ
بحر ّية ود ّقة .قبيل الغروب و�صلنا �إىل
من داخل ال�شاحنة �إىل ك ّل مكان ُ
د�شم «�أروندكنار»؛ مق ّرنا التايل .كان لك ّل �سر ّية د�شمتان غري كبريتني
كفاي ��ة ،م ��ا ا�ضط ّر ال�شب ��اب الذين �ض ��اق بهم امل ��كان �إىل اال�سرتاحة
جلو�سا حتى �أ�سفر ال�صبح.
ً
ّ
ال�صف
ج ��اء احلاج �أميني �إلينا ليلاً  ،بع ��د �أن �أم�ضى يومه مع قادة
الأ ّول يف املق� � ّر وق ��ادة «الفرق ��ة  .»27ه ��ذا وكان ق ��د ذه ��ب �إىل اجلهة
الأخ ��رى من «�أروند»؛ �أعني مدين ��ة «الفاو» ،فحمل لنا يف جعبته الكثري
يوجهن ��ا وير�شدنا عن
من ال ��كالم .حت ّدث معن ��ا لع ّدة �ساع ��ات ،وراح ّ
طريق اخلريطة.
�صباح احلادي ع�شر من �شهر �شباط كان العد ّو قد عرف لت ّوه مكان
ح�ص ��ول العمل ّي ��ات الأ�صل ّية ،ف�أخ ��ذ ي�شنّ غارات جو ّي ��ة �شر�سة .كانت
العمل ّي ��ات الوهم ّية قد ج ��رت تزام ًنا مع العمل ّي ��ات الأ�صل ّية يف جزيرة
«�أ ّم الر�صا� ��ص» العراق ّية ،وتك ّللت بال ّنجاح .يف ذلك اليوم ق�صد احلاج
�أمين ��ي مق ّر الفرقة مرة �أخرى ث � ّ�م عاد .كانت �أخباره حتكي عن جناح
كتائ ��ب «الفرق ��ة  »27املوجل ��ة بالعمل ّي ��ات يف مه ّمتها .بدورن ��ا �أو�صلنا
الأخبار �إىل �أ�سماع جميع ال�شباب بغية رفع معنو ّياتهم.
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وترجلنا بعد
بع ��د الظهر غادرنا الد�شم على منت �شاحن ��ات قلاّ بةّ ،
�ساعة عند مر�سى الفرقة الواقع على �أحد الأنهار املتف ّرعة من «�أروند».
نظ� � ًرا لق ّلة الزوارق وكثافة الغ ��ارات اجلو ّية ا�ضطررنا �إىل االنتظار يف
نواح ��ي املر�س ��ى ل�ساعة .و�صل دورنا بع ��د كتيبة «الأن�ص ��ار» .ركب �أ ّو اًل
�شباب ال�سر ّية الأوىل جمموعة تلو �أخرى ،ثم ركب �أمريي فر بعد جميع
ق ّوات ��ه على م�ت�ن الزورق وم�ض ��ى .ج ��اء دور �سر ّيتنا ،فكان ��ت الزوارق
امل�سرع ��ة تغادر ال�ض ّفة واحدً ا بعد �آخر ،وه ��ي ت�شقّ عباب مياه «�أروند»
انطلقت مع املجموع ��ة الو�سطى من �سر ّيتي ،فيما
املتالطم ��ة كاحلوت.
ُ
بقي م�ساعدي لكي ي�أتي م ��ع املجموعة الأخرية� .أثناء الطريق �أحتفتنا
الطائرات احلرب ّي ��ة بح�سن �ضيافتها .نظ ��رتُ �إىل ال�سماء و�إذ بي �أرى
�صاروخني ّ
ف�ضيني يخرجان من بطن الطائرة احلرب ّية ،و�أخذا بالهبوط
حتى �سقطا ق ��رب زورقنا بحيث ك ّنا قاب قو�سني �أو �أدنى من �أن ينقلب
الزورق بنا ر� ًأ�سا على عقب.
ترجلنا عند ال�ساح ��ل الغربي لنه ��ر «�أروند» ،حيث
يف عتم ��ة اللي ��ل ّ
وطئت �أقدامنا تراب «الف ��او»� .سرنا �ص ًّفا على اجلا ّدة ال�ساحل ّية مئات
الأمت ��ار �إىل الأم ��ام ،وا�ستقررنا يف منازل تابع ��ة مل� ّؤ�س�سات قد هجرها
التو�س ��ل .كان ذلك م�ساء
�أ�صحابه ��ا .يف تلك الليل ��ة قر�أ ال�شباب دعاء ّ
الثالثاء ،ليلة الثاين ع�شر من �شباط�َ .س َر ْت �إىل م�شا ّمنا رائحة خفيفة
ُمريبة؛ ك�أ ّنه ��ا رائحة �أ�سلحة كيميائ ّية ،ما حدا ب ��ي �إىل �إ�صدار تو�صية
بتوخ ��ي احل ��ذر .كان ا ُ
ّ
حل ّرا�س الليل ّي ��ون مك ّلفني باملب ��ادرة �إىل �إيقاظ
الآخرين مبج ّرد ا�ست�شمام رائحة م�شكوكة.
عن ��د انت�ص ��اف اللي ��ل ح�ضرت ال�شاحن ��ات لتنقلنا نحو ج ��ا ّدة «�أ ّم
ترجلنا منها بعد م�سري �سبعة �أو ثمانية
الق�صر» .ركبنا ال�شاحنات ث � ّ�م ّ
ترابي على ميني اجلا ّدة الذي
كيلومرتات .مترت�س ال�شباب خلف �ساتر ّ
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كان �سات� � ًرا هالل ًّيا لقاع ��دة مهجورة .بقينا حتى ال�صب ��اح ننتظر �أمر
مق� � ّر القيادة بالذهاب مل�ساندة الكتائب املوجلة بالعمل ّيات لكن مل يكن
ث ّمة حاجة لذلك .فجميع الأخبار كانت ّ
تزف ب�شائر الن�صر.
يف الي ��وم التايل ر�أيت عرب املنظار الق� � ّوات العراق ّية ،التي قيل �إ ّنها
ق� � ّوات احلر�س اجلمهوري ،تقات ��ل بجنون وع�شوائ ّي ��ة� .أ ّكد �أمريي فر،
ال ��ذي كان له �سابق ��ة يف املواجهات مع العراق ّيني يف ع� � ّدة جبهات� ،أنّ
البعث ّي�ي�ن يحاربون بته� � ّور وا�ستهتار موقعني ب�أنف�سه ��م اخل�سائر ،وهذا
يعني �أنّ فتْح جبهة الفاو قد فرط عقد عملهم و� ّ
أق�ض م�ضاجعهم!
�صباح ��ا ا�شت� � ّد الق�ص ��ف العراق � ّ�ي عل ��ى مو�ض ��ع
قراب ��ة التا�سع ��ة ً
ا�ستقرارنا� .أ�صدر احلاج �أميني �أم ًرا باالنتقال من ًعا لو�صول الأذى �إىل
ق ّوات الكتيبة.
بع ��د الظه ��ر و�صلت ر�سالة من احل ��اج �أميني يطل ��ب فيها من قادة
انطلقت
ال�ص � ّ�ف الأ ّول يف الكتيب ��ة الذه ��اب �إىل مث ّل ��ث م�صنع املل ��ح.
ُ
ب�صحب ��ة «�أم�ي�ري فر» و«ف ّرخ ��ي» .كان املث ّل ��ث يبعد عن جبه ��ة القتال
م�ساف ��ة كيلومرت واح ��د .حني و�صلنا وجدنا قادة ال�ص � ّ�ف الأ ّول للفرقة
أي�ضا .من َث ّم �سرنا م�ش ًي ��ا على الأقدام نحو ّ
هن ��اك � ً
اخلط الأمامي .يف
غ�ض ��ون ن�صف ال�ساعة التي ق�ضيناها هناك ّ
اطلعنا ،من خالل املنظار
و�صفح ��ة اخلارطة ،على منطقة العمل ّيات ب�أكملها ،وعلى �أو�ضاع ّ
اخلط
ونط ��اق عم ��ل الفرقة� .شاهدن ��ا ال�سات ��ر الرتابي املواجه ال ��ذي ُن�صب
عمود ًّي ��ا على اجلا ّدة ،والذي اخرتقته قذائ ��ف الدبابات املبا�شرة� .إىل
اجله ��ة الي�س ��رى كان خور عب ��د اهلل وامل�ستنق ��ع ،و�إىل اليمني عدد من
الغرف ال�صغرية امل�ست�ت�رة .بالإ�ضافة �إىل عدد من الد ّبابات وناقالت
اجلند املحرتقة على اجلا ّدة ،و�أخرى �ساملة كانت خلفها.
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نظ ��ر «ح�سن �أم�ي�ري فر» ع�ب�ر املنظ ��ار وق ��ال م�ستذك� � ًرا عمل ّيات
«والفجر:»1
 ينبغي ا�ستطالع هذه البي ��وت املر ّقطة �إىل اليمني بد ّقة ،و� اّإل فقديتع ّر�ض ك ّل من يتق ّدم ل�ضربة قا�سية.
عندم ��ا �أنهينا اال�ستط�ل�اع والتوجيه عدنا �أدراجن ��ا .خالل ذهابنا
�إىل اخل � ّ�ط الأمامي ورجوعنا منه ُجرح �ساع ��ي بريد الكتيبة -حم�سن
كاظمي -و ّمت نقله �إىل امل�شفى.
قبي ��ل الغروب م�ضينا �س ًريا على الأق ��دام نحو «مث ّلث م�صنع امللح»،
�سالكني الطريق نف�سها التي �سبق �أن �سلكتُها برفقة عدد من الأ�شخا�ص
يف و�ض ��ح النه ��ار .ا�ستغرق م�سرين ��ا �ساعة واحدة .م ��ا �إن و�صلنا حتى
الذت ق ّواتن ��ا ب�صدر ال�ساتر الرتابي .مكثنا �ساعة �إىل �ساعتني بانتظار
اتّ�ضاح مه ّمة الكتيبة وو�صول الأمر باالنطالق.
حتى ال�ساعة العا�شرة من م�ساء � 13شباط ،مل يكن من الوا�ضح بعد
املهاجمة.
� ّأي الكتيبت�ي�ن «-حمزة» �أم «الأن�صار»� -ستك ��ون هي الكتيبة ِ
املهاجمة؛ كان عل ��ى الأخرى االنتظار كق ّوة احتياط
و�أ ًّي ��ا كانت الكتيبة ِ
بغي ��ة دخولها املي ��دان عن ��د الل ��زوم .يف النهاية ،وحت ��ت ج�سر �صغري
عل ��ى جمرى مائي قريب ،حيث مق ّر قادة ال�ص � ّ�ف الأ ّول للفرقة ،ات ِّخذ
النهائي وانطلقت كتيبة «حمزة» .كما تق� � ّرر �أن تتمو�ضع �سر ّية
الق ��رار
ّ
«ال�شه ��ادة» اخلا�صة ،بقيادة الأخ �صفرخاين ،على ال�س ّد الغربي مل�صنع
امللح ،وال ��ذي يبعد م�سافة كيلومرتين تقري ًبا ع ��ن اجلا ّدة ،وذلك من ًعا
املهاجمة.
لو�صول � ّأي �ضربة على خا�صرة الق ّوات الأ�صل ّية ِ
م ��ا �إن و�ص ��ل خرب الهجوم �إىل �أ�سماع ال�شب ��اب حتى د ّبت احلما�سة
وال�شوق يف نفو�س اجلميع ،وازدحم �سوق الق ُبالت وطلب ال�شفاعة .لدى
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�شوب بك�آب ��ة .كنت م�سرو ًرا
ر�ؤيت ��ي ذل ��ك امل�شهد اعرتى قلبي �س ��رور َم ٌ
لأين ما� ٍ��ض �إىل العمل ّي ��ات ب�صحبة َمن هم بع�ي�ن اهلل ،وحزي ًنا �أت�ساءل
�أ ّيهم �سيكون بعد �ساعة واق ًفا على الرتاب �أو مم ّددًا عليه.
اجتمعنا جم ّددًا ،م�س�ؤولو ال�سرايا واحلاج �أميني وال�سيد جمتهدي؛
أخذ ور ٍّد يف
نبت الأم ��ر فيما يتع ّلق بخطط عم ��ل ال�سرايا .وبع ��د � ٍ
لك ��ي ّ
حم�ضر قائد الكتيبة ،تق ّرر �أن تتولىّ �سر ّية «ح�سن �أمريي فر» الهجوم،
فيما تت� �ولىّ �سر ّيتي �أنا مه ّمة التطهري حتى اجل�سر الكبري� ،أ ّما ال�سر ّية
الثالثة فتبقى كق ّوة احتياط لكال ال�سر ّيتني ،على �أن تت�ص ّدى ل ّأي هجوم
مرت ّد �صباح العمل ّيات ،وذلك خلف اجل�سر املد ّمر.
بعد تلك املق ّررات طوى رتل الكتيبة طريقه حتى جبهة املعركة التي
مل تكن تبعد �أكرث من م�سري ع�شر دقائق .امل ّرة الأخرية التي ر�أيت فيها
ح�س ��ن �أمريي فر كان ��ت يف منطقة ّ
خط التما�س� ،إذ كان ّ
ينظم �صفوف
خا�صة حت ��ت �إ�شراف ق�سم
عنا�ص ��ر �سر ّيت ��ه .وكان قد �ش� � ّكل جمموعة ّ
املعلوم ��ات يف العمل ّيات؛ بغية بدء العمل وك�س ��ر ّ
خط دفاع العد ّو .ق ّبلتُه
وطلب ��ت منه ال�شفاع ��ة .كانت عيناي م�س ّمرتني عل ��ى قامته حني �صدر
الأمر بتح ّرك ال�سر ّية الأوىل.
حت ��ت �سماء خلت من قم ��ر �أو جنم انطل ��ق �أف ��راد ال�سر ّية الأوىل،
ف�س ��اروا م ��ن اجلهة اليمنى جل ��ا ّدة «�أم الق�صر» نح ��و اجلهة الي�سرى،
كنت وف ّرخي �إىل جان ��ب احلاج �أميني يف
وهن ��اك بد�أت اال�شتب ��اكاتُ .
منطقة ّ
خط التما�س نراق ��ب حت ّركهم .كان �إطالق النار كثي ًفا من كال
دل على �أنّ العراق ّي�ي�ن مل ُي َ
الطرف�ي�ن ،م ��ا ّ
باغتوا .تو ّقعن ��ا �أن ت ِق ّل ح ّدة
نريانهم بعد ب�ضع دقائق ،لكنّ هذا مل يح�صل ،بل ا�شت ّدت كثافتها .كان
احلاج �أميني على اتّ�صال بـ�أمريي فر عرب الال�سلكي ،وذلك من خالل
م�ستخدما الرموز ولغة ال�شيف ��رة ،و�أحيا ًنا كان
عام ��ل الإ�شارة �أحيا ًن ��ا
ً
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ي�أخ ��ذ �س ّماع ��ة اجلهاز بنف�سه فري�سل ويتل ّقى .بع ��د مرور ربع �ساعة مل
ح�سا�سا
تع ��د ال�س ّماعة تبارح يد احلاج �أميني .ما عنى ب�أنّ الو�ضع بات
ً
�سمعت مرا ًرا خالل الكالم املتبادل كلمة «ال�سرطان» .كانت
�أو مت�أ ّز ًما!
ُ
كلمة «ال�سرطان» رم� � ًزا للآل ّيات املد ّرعة التي اتّ�ضح �أنّ َبرا ِثنها �أوقعت
بال�شباب� .سرعان ما و�صل خرب جرح ح�سن �أمريي فر .قلت يف نف�سي:
ال ب� � ّد �أنّ جرحه لي�س لدرج ٍة ُتعيقه ع ��ن موا�صلة عمله .كنت �آمل هذا،
لكنّ الأمر مل يكن كذلك .بدا �أنّ عدد �سراطني العد ّو وت�شكيالتهم كان
غري ذلك الذي �أُ ْخبرِ نا به.
انطل ��ق احل ��اج �أميني .عن ��د ذهابه �أم ��رين قائلاً « :اب ��قَ هنا خلف
ال�سات ��ر الرتابي قرب جهاز الال�سلكي بانتظار الأوامر .ال تتح ّرك حتى
�أطلب منك ذلك».
يف النهاية �ص ��در �أمر بتح ّرك ال�سر ّية الثاني ��ةَ .عبرَ ْ نا ّ
خط التما�س
ووا�صلن ��ا امل�س�ي�ر ح ��ذو الف�صي ��ل الأ ّول .كان ��ت اخل�سائر كب�ي�رة لكال
الطرفني ،فق ��د امتلأ جانبا اجلا ّدة وو�سطه ��ا بالقتلى واجلرحى .كان
م�سعفونا يتعاهدون �أمر اجلرحىَ .عبرَ رتل �سر ّيتنا و�سط ك ّل ذلك حتى
و�صلن ��ا �إىل املعركة الأ�صل ّية .وخال ًف ��ا ّ
خلطة حت ّرك ف�صيل �أمريي فر،
الذي كان القرار �أن يبا�شر العمل ّية يف اجلهة الي�سرى من اجلادة (خور
م�ضيت بق ّواتي نحو اجلهة اليمنى من اجلا ّدة ،لكي يت�س ّنى
عب ��د اهلل)؛
ُ
لل�شب ��اب اال�شتب ��اك مع جت ّم ��ع العد ّو يف تل ��ك اجلهة ،وبالت ��ايل ك�شف
م�صري تلك البيوت املر ّقطة.
يف تل ��ك الليلة ك ّنا قد ّ
توغلنا م�سافة مئ ��ة وخم�سني مرتًا �إىل الأمام
داخ ��ل �شرخ اجلا ّدة� ،أي ّ
أمامي للعد ّو ،حني ر�أيت ب�ضع دبابات
اخلط ال ّ
حمرتق ��ة .كان احلاج �أميني نف�سه هن ��اك � ً
أي�ضا .تداولنا �أو�ضاع ق ّواتنا
وموقع ّية العدو .قال احلاج �أميني:
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 مل يع ��د بالإمكان التعوي ��ل على ال�سر ّي ��ة الأوىل .ق ّيومي ،تق ّدم ماا�ستطعت .لدينا الكثري من العمل الليلة.
بع ��د م�سافة قليلة ر�أيت رتلاً م ��ن الدبابات وناقالت اجلند .ك ّنا قد
�أُبلغن ��ا ب� ��أنّ عددها لي�س كب ًريا ،غري �أ ّنه كان م ��ن الوا�ضح ج ًّدا يف تلك
ّ
ا�صطف قبالتنا .بعد التن�سيق مع احلاج
العتم ��ة �أنّ رتلاً ال نهاي ��ة له قد
ف�صلت
خ�ضم تلك الغوغاء،
ُ
�أميني وعقد جل�سة مع قادة املجموعات يف ّ
رماة الآر بي جي عن الف�صائل ،ووكلت �أمرهم �إىل قادة املجموعات لكي
تك ��ون اال�ستفادة منهم �أكرب .بعد تلك اخلط ��وة انف�صل الف�صيل الأول
ع ��ن ال�سر ّية الثاني ��ة ،هذا يف الوقت الذي ك ّنا ق ��د ابتعدنا قرابة (300
مرت) عن ّ
خط التما�س ،وقد م�ضى ن�صف �ساعة من بدء العمل ّيات.
كانت نريان الع ��د ّو غزيرة و�شديدة .قر�أتُ يف بع�ض الوجوه �أمارات
�ضع ��ف الهمم .لذا ما عدتُ �أ�سري منحن ًي ��ا �أو بطريقة (م�شية البطة)،
ب ��ل �أخذت �أذهب و�أجيء منت�ص � َ�ب القامة قرب رتل ق ّواتي الذين كانوا
عال؛
ق ��د الت�صقوا باحلا ّف ��ة الرتاب ّية للج ��ا ّدة ،وجعلت �أتك ّل ��م ب�صوت ٍ
بغي ��ة �شحذ همم َمن �ضعفت عزميت ��ه .فقد كان ل�سقوط عدد كبري من
ال�ضحاي ��ا م ��ن ال�سر ّية الأوىل وتع ّق ��د �أمور العمل ّي ��ات �أثرهما البالغ يف
�إ�ضعاف املعنو ّيات.
و�صلتن ��ا ر�سالة مفادها �أنّ الف�صي ��ل الأ ّول يف ال�سر ّية الثانية بقيادة
و�صلت �إليهم فر�أيت �أنّ
مت حتى ُ
الأخ مري�آخ ��وري قد واجه م�شكلة .تق ّد ُ
�أحدً ا منهم ال ي�ضغط عل ��ى الزناد .حت ّققت من موقع ّية ال�شباب .كانوا
على ُبعد خم�سني مرتًا من رتل الآل ّيات الع�سكر ّية� .أ ّما العراق ّيون فكانوا
قد �ش ّقوا قن ��اة يف الأر�ض ورموا ترابها �إىل اجلهة الأخرى .تلك القناة
وال�ساتر الرتابي ال�صغري الذي تاله ��ا كانا َع َقبتَني يف طريق ال�شباب.
ه ��ذا وكانت البيوت املر ّقط ��ة قد بدت على بعد مئة مرت من اجلا ّدة .مل
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يف�ص ��ل بني ال�شباب والعد ّو �سوى ع�شرين م�ت�رً ا .ك ّنا على هذا اجلانب
من القناة وكان العراق ّيون على اجلانب الآخر من ال�ساتر الرتابي الذي
يل ��ي القناة ،لكنّ �أحدً ا مل ي� ِأت بحرك ��ة .ك�أنّ الأج�ساد قد جت ّمدت .كان
على �أحد ك�سر هذا اجلليد .تط ّوع �أحدهم؛ ذاك الذي قد ال يتو ّقع �أحد
الفو�ضوي الرثثار :احلاج ها�شم!
تعبوي ال�سر ّية
ّ
منه ذلك� .إ ّنه ّ
كان يف الع�شرين من عمره ،وكان ُمفع ًما بالن�شاط واحليو ّية .كما كان
فو�ضو ًّيا وم�شاغ ًبا بع�ض ال�شيء .كانت حركاته من بني �سائر التعبو ّيني
ال تخل ��و من غراب ��ة .فقد كان با�ستطاعته ،مبف ��رده� ،إثارة الفو�ضى يف
الفرق ��ة ك ّلها ،ناهيك عن ال�سر ّية والكتيب ��ة .لقد فعلها ذات م ّرة ِفعلاً .
خا�ص ��ة بالفرقة قد
فف ��ي �أح ��د الأ ّي ��ام �أُب ِلغ اجلميع ب� ��أنّ د ّراج ��ة نار ّية ّ
ُف ِق ��دت ،و�أعني بـ« ُف ِقدت» �أ ّنها ُ�س ِرقت .ن ّقب عنا�صر ال�شرطة الع�سكر ّية
التابع ��ة للفرقة مع�سك َر «دوكوهه» املرتامي الأطراف ،وقلبوه ر� ًأ�سا على
عقب ،لك ّنهم مل يجدوا الد ّراجة النار ّية� .أين كانت الد ّراجة طوال تلك
حار�س
امل ّدة؟ كانت بحوزة ال�س ّيد ها�شم! متى عرفنا؟ حني قب�ض عليه ُ
املع�سك ��ر حلظ ��ة خروجه من املع�سك ��ر وهو على م�ت�ن الد ّراجة .خ�ضع
احل ��اج ها�شم للتحقيق من ِق َبل ق�سم الق�ض ��اء يف الفرقة ،و�أخذوا منه
تعهّدً ا بعدم القيام مبثل تلك الت�ص ّرفات ثانية� .أردتُ �أن �أ�صر َفه � ،اّإل �أنّ
تو�سط ��وا له لكي يبقى .غري �أ ّنه مل ّ
يكف عن �شغبه.
�أم�ي�ري فر و�آخرين ّ
فف ��ي خم ّيم «كرخ ��ه» مل يفت�أ ي�ستف ّز ع ��امل الدين ،ويقابل ��ه بال�سخرية
وهم ب�أن يغادر املع�سكر ،وكدنا
والهذر حتى تك ّدر خاطر ذلك امل�سكنيّ ،
�أن نبقى من دون �إمام لل�صالة لوال ّ
تدخل الآخرين.
ُق َبيل العمل ّيات ،اعرتت هذا ال�شخ�ص نف�سه -احلاج ها�شم� -سكين ٌة
عجيب ��ة �أثارت ا�ستغرابنا .ك�أ ّنه جمر حتت الرم ��اد �أو �ضو�ضاء يف قلب
ال�سكوت!
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�صحت قرب رتل الف�صيل الأ ّول من �سر ّيتي:
ُ
 �أطلقوا النار� ..أطلقوا النار على ه�ؤالء اجلبناء..كان احل ��اج ها�ش ��م �أ ّول املتق ّدم�ي�ن يف الهج ��وم ،ف�ص� � ّوب نحو �أحد
البعث ّي�ي�ن التع�ساء و�أخ ��ذ يرك�ض خلفه .فيما تولىّ �سائ ��ر العنا�صر �أمر
بق ّي ��ة اجلنود الذين ُقتل بع�ضهم ،والذ الآخ ��رون بالفرار .الحق احلاج
ها�ش ��م ذل ��ك العراق � ّ�ي التعي�س ّ
احلظ حت ��ى البيوت املر ّقط ��ة .وهناك
كان العراق ّيون قد ا ّتخ ��ذوا د�شمة ّ
للر�شا�ش الثقيل ،فما كان من احلاج
ها�شم � اّإل �أن د ّمرها .عندما ر�أى ال�شباب ب�سالته و�إقدامه تع ّب�أوا روح ًّيا
فتغيرّ ت املعادلة ،وح ّل التق ّدم والتطهري حم ّل اجللو�س والنظر.
رك� ��ض عراق ّيان نحو ناقالت اجلند ،ف�ش ّغ�ل�ا حم ّرك �إحداها وه ّما
أعطيت �أم� � ًرا لأحد رم ��اة الآر بي جي املح ��اذي يل ب�إطالق
بالف ��رارُ � .
النار ،فجثا على ركبته وا�ستع ّد لإطالق النار� .صحت:
 �أط ِلق� ..أط ِلق..انعطف ��ت ناقلة اجلند بغية الرجوع� .أ ّما رام ��ي الآر بي جي فكان ال
ي ��زال يعالج قب�ضة ال�سالح ،فم ��ا كان م ّني � اّإل �أن �أخذتها منه وو�ضعتها
عل ��ى كتفي لكي �أرمي بنف�سي ،غ�ي�ر �أنّ الناقلة اختفت .مل يكن ث ّمة �أثر
أرجعت الآر بي جي ل�صاحبه خائ ًبا.
لها �سوى دخان يف ال�سماءُ � .
�أ�صي ��ب مري �آخوري ،قائ ��د الف�صي ��ل الأ ّول بجروح ،ف�ش� � ّد امل�سعف
جرح ��ه و�أخ ��ذه العنا�صر املك َّلفون بنقل اجلرح ��ى .توا�صل التق ّدم على
هجوما على رت ��ل الآل ّيات الع�سكر ّية.
اجلا ّدة وطر َفيه ��ا ،و�شنّ ال�شباب ً
الال�سلكي،
كنت على اتّ�صال باحلاج �أميني؛ �إ ّما �أك ّلمه بنف�سي عرب جهاز
ّ
�أو يو�صل عامل الإ�ش ��ارة ر�سائلي �إليه .عندما
و�صلت �إىل الرتل وجدتُ
ُ
�أنّ ناق�ل�ات اجلن ��د قد ُر ِكنت قرب بع�ضها البع� ��ض بحيث ال ميكن فتح
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باب �إحداها .لع ّل ذلك كان من �أجل �أن ال يتم ّكن اجلنود العراق ّيون من
الرتجل منها والفرار.
ّ
لل�ص ��ف نهاية� .أبلغ � ُ�ت احلاج �أميني عرب جه ��از الال�سلكي
مل يك ��ن ّ
ب�إمكان ّي ��ة بدء عمل ال�سر ّية الثالثة .كنت م�شغ � اً
�ول بالتطهري حني ر�أيت
ق�سمنا العمل فيما بيننا ،فتولىّ هو و�سر ّيته -التي نزلت امليدان
ف ّرخيّ .
للتّو وما زالت تتمتّع بالن�شاط -مه ّمة تطهري اجلهة اليمنى للجا ّدة التي
كان ��ت الأ�صعب� .أ ّما �سر ّيت ��ي فتو ّلت مه ّمة اجلهة الي�س ��رى منها .فيما
كانت اجلا ّدة نف�سها ب ُعهدة كال ال�سر ّيتني.
�سمعت
ذات م� � ّرة ،وبينما كنت واق ًفا على اجلادة بني ناقالت اجلند
ُ
جلب ��ة عالي ��ة .كان �أحدهم يقول« :اقتله» ،وي�صي ��ح الآخر« :ال ،ال تقتله،
مت من ال�صوت و�إذ ب�ستة �أو �سبعة من �شبابنا ومعهم
حرام عليك» .تق ّد ُ
عراقي قد جل�س مطر ًقا بر�أ�س ��ه �إىل الأ�سفل� .سكت ال�شباب لدى
�أ�س�ي�ر
ّ
العراقي فقد عرف �أنني امل�س�ؤول حني ر�أى عامل الإ�شارة
ر�ؤيتهم يل� .أ ّما
ّ
برفقت ��ي .و�ضع احلاج ها�شم �سبطان ��ة �سالحه على �صدغ ذلك امل�سكني
وهو ينظر �إ ّ
يل مت�سائلاً �أَيقت ُله �أم ال؟ قال م�ساعدي و ُيدعى خاين:
 ي ��ا �أخ قيوم ��ي ،امنع ه� ��ؤالء� .صحي ��ح �أنّ ال�شباب ق ��د ا�ست�شهدواوج ِرحوا ،لكنّ هذا �أ�سري..
ُ
العراقي �أراد �أن ي�أخذ خاين
عرفت �أنّ الأ�سري
حني
ا�ستتب اله ��دوء ُ
ّ
ّ
م ��ن اخللف ويدخله �إىل ناقل ��ة اجلند ،غري �أنّ ال�شب ��اب اكت�شفوا �أمره
وحالوا دون ذلك .يا حلال الدنيا! لقد كان قلب خاين يحرتق عليه �أكرث
من الآخرين!
�أ�شرتُ �إليه ب�أن ينه�ض .عندما نه�ض ر�أيت �أ ّنه لي�س �إن�سا ًنا؛ بل مارد!
فق ��د كان ر�أ�سي ي�صل �إىل �صدره .كانت عيناه مغرورقتني بالدموعّ .
رق
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قلب ��ي حلال ��ه� .أر�سلته برفق ��ة �أحدهم �إىل اخللف بغي ��ة �أخذ املعلومات
العراقي و ُف ّ�ض النزاع يف � ٍآن م ًعا.
منه .وبذلك جنا
ّ
هم� ��س عامل الإ�شارة يف �أذين ب�أنّ احلاج �أميني يريدين يف �أمر ما.
جال�سا
رجعت �إىل اخللف م�سافة مئة مرت حتى و�صلت �إليه .كان احلاج ً
يف املكان نف�سه حيث انطلقت ناقلة اجلند العراق ّية الئذة بالفرار.
جل�ست بجانبه .كانت خال�صة حوارنا �أنّ قدرة كتيبة حمزة �شارفت
ُ
عل ��ى النفاد ،و�أنّ الطريق ما زالت طويلة حتى حتقيق هدف العمل ّيات.
طل ��ب م ّني احلاج �أن �أرج ��ع �إىل ّ
ّ
ال�صف
خط التما�س؛ لك ��ي �أُطلع قادة
الأ ّول يف الفرق ��ة على �أح ��وال الكتيبة والعد ّو و�أر� ��ض املواجهات .بينما
أهم بالنهو�ض لأن ّفذ �أمره �س�ألته م�ستغر ًبا:
كنت � ّ
 يا حاجَ ،مل ال تخربهم عرب جهاز الال�سلكي؟ م ��ن املمك ��ن �أن ينتب ��ه العراق ّي ��ون� .أخربتهم ع�ب�ر الال�سلكي ماأحد �أن يذهب ويخربه ��م بذلك �شخ�ص ًّيا ،وي�أتي
�أمكنن ��ي .ينبغي على � ٍ
بق ّوات الدعم.
وطويت الطريق حتى ّ
خط التما�س ً
رك�ضا ،والبالغة
انطلق � ُ�ت �سري ًعا
ُ
م�سافته ��ا ثالثمئة مرت .ع�ث�رتُ على ال�سيد ر�ضا د�ست ��واره .مل �أكن قد
هت �سوى بب�ضع كلمات حني قطع كالمي وقال:
تف ّو ُ
 يا �أخ ق ّيومي� ،أنا ال �أريد �أن �أرى قائد �سر ّيتي هنا �أثناء العمل ّيات...بغ�صة:
قلت ّ
�شباب حمت�شم...
 احلاج �أميني ...الد ّباباتُ ...فك ّرر قائلاً :
 على قائد ال�سر ّية �أن يبقى �إىل جانب ق ّواته .مكانك لي�س هنا...أهم بذلك حتى قال:
ُ
هممت بالرجوع .ما �إن ر�آين � ّ
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 �س�أر�سل �شباب «الأن�صار» �إىل الأمام بنف�سي...الق�صة
كان �إياب ��ي �أ�سرع من ذهابي.
ُ
ق�ص�صت عل ��ى احلاج �أميني ّ
و�صلت �إىل نهايتها �أبل َغنا ر�ضا د�ستواره عرب جهاز الال�سلكي
كاملة .وملّا ُ
ر�سال ��ة مفاده ��ا� :إنّ الأخ جعفر طه ��راين� ،أحد العنا�ص ��ر القدامى يف
ق�س ��م معلومات العمل ّيات و�أحد كوادر الفرقة� ،سيتق ّدم �إىل الأمام بغية
أيت �أنّ عملي قد انتهى
التح ّق ��ق من و�ضع ق ّواتنا وق ّوات العدو .عندما ر� ُ
تركت احلاج �أميني وعدتُ �إىل ق ّواتي.
هناكُ ،
و�صلت ق ّررتُ �أن �أكت�شف مدى ط ��ول رتل الآل ّيات الع�سكر ّية
عندم ��ا ُ
قمت بت�شكيل دور ّية م�ؤ ّلفة من خم�سة �أو �ستّة �أ�شخا�ص ،بعد ذلك
ذاكُ .
انطلقن ��ا .ك ّنا ن�سري من اجلهة الي�سرى للجا ّدة تارة ومن اجلهة اليمنى
له ��ا طو ًرا ،وعلى اجلا ّدة نف�سها تارة �أخ ��رى حتى و�صلنا �إىل نهاية رتل
طي م�سافة خم�سمئ ��ة �إىل �ستمئة مرت.
الد ّباب ��ات وناقالت اجلن ��د بعد ّ
كان عدده ��ا يقارب ال�سبعني� .أثناء الطريق كان ال�شباب يطلقون النار
�أحيا ًنا �أو يلقون القنابل اليدو ّية� .ساد املكان �صمت عجيب! بدت الأر�ض
حقيقي �س ��وى ر�صا�صات
وال�سم ��اء وهم ّيت�ي�ن .مل يكن ث ّمة �إط�ل�اق نار
ّ
كان ��ت ُتطلق م ��ن ر�شا�ش «دو�شكا» بعي ��د .وا�صلنا التق� � ّدم .بعد م�سافة
مئت ��ي مرت واجهتنا جمموعة حلقات من الأ�سالك ال�شائكة ،وهذا يعني
ع�سكري مهم .تابعنا �سرينا ّ
متوخني حيطة �أكرب.
�أننا اقرتبنا من مكان
ّ
�سب َقنا �أحد العنا�صر ،ما لبث �أن عاد وقال:
 لي�س هناك �شيء .ال يوجد على الطرف الآخر من الأ�سالك �سوىب�ضع جثث مم ّددة.
تق ّدمنا جمي ًعا .كانت �إحدى اجلثث تعود للحاج ها�شم ،و�أخرى لفتى
م ��ن ال�سر ّي ��ة الثانية .كما كان هن ��اك ج ّثتان لعراق َّي�ي�ن .ك�أ ّنهم تقاتلوا
قدامني ع ��ن ذينك القتيلني
رج�ًل�اً لرجل .ف�صلن ��ا جثتَي املجاهدين المِ َ
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و�أخرجناهما من بني الأ�سالك ال�شائكة لكي نحملهما معنا.
خ�ضم ذلك ال�سكوت تناهى �إىل �أ�سماعنا �صوت يرافقه
فج� ��أة ،ويف ّ
ن ��ور الح لأب�صارن ��ا .اختب�أن ��ا .كان ��ت مركب ��ة «جيب» عراق ّي ��ة .عندما
اقرتبت مبا فيه الكفاية �أطلقنا النار نحوها .بدورهم ر ّدوا علينا ب�شكل
ع�شوائي .كانت الغلبة لنا نظ ًرا لأننا ك ّنا نطلق النار على هدف متح ّرك
ّ
من مكان م�سترت .فج�أة اخرتق الأ�سماع �صوت غري منقطع لبوق املركبة.
ب ��دا وك�أنّ ال�سائق �أ�صيب بر�صا�ص ف َه َلك ووقع على املقود .اقرتبنا من
جريحا.
املركب ��ة بحذر .فق ��د كان من املمكن �أن يكون �أحده ��م ح ًّيا �أو ً
وعندما ر�أينا �أن لي�س هناك �سوى بخار مت�صاعد من دمائهم تق ّدمنا،
ف�أزح � ُ�ت ال�سائق عن املقود ِب َركلة م ّني لك ��ي يتو ّقف �صوت البوق .كانوا
ثالث ��ة �أ�شخا� ��ص .كان ال�شخ�ص اجلال� ��س قرب ال�سائ ��ق ً
�ضابطا .كما
ب ��دا �أنّ ال�شخ�ص الذي جل�س يف اخللف ه ��و من �أطلق النار علينا .قبل
وقوع تلك احلادث ��ة �أردت �أن �أجمع معلومات ا�ستخبار ّية �أكرب عن عمق
متاحا لذلك� .أبل َغنا
جبهة العدو ،لكن وبعد ذلك الت�أخري مل يعد الوقت ً
�اج �أميني ب�أنّ قي ��ادة الفرقة �أ�صدرت �أم ًرا بان�سح ��اب الكتيبة �إىل
احل � ُ
ّ
خط التما�س؛ نقطة بدء العمل ّيات .طب ًقا لهذا الأمر ك ّنا مك ّلفني ب�إخالء
اجلرحى وال�شهداء وتدمري �آل ّيات العد ّو ومد ّرعاته قدر امل�ستطاع.
لدى �سماعي ذلك الأمر املُ ّر �سرى التعب يف ج�سدي وروحي ،لكن مل
ظهر ذلك .فما كان ينبغي لق ّواتي �أن يروين خائ ًبا
يكن ث ّمة جمال لكي �أُ ِ
ومنك�س� � ًرا .ومهما كان الأم ��ر ك ّنا تب ًعا له؛ �سواء �أكان �أم� � ًرا بالتق ّدم �أو
يدي حتت ج ّثة
جعلت �أو�ص ��ي نف�سي بال�صرب.
ُ
الرتاجعُ .
نه�ضت وا�ض ًعا ّ
احل ��اج ها�شم وانطلقت .ح�ضر ال�شباب وم ّدوا يد العون ،وحمل �آخرون
ال�شهيد الآخر الهمام من كتيبة حمزة ،و�أخذنا نطوي م�سري العودة.
قب ��ل و�صولنا �إىل �آخر رتل الآل ّيات �أر�سل � ُ�ت �أحد ال�شباب لكي يد ّمر
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دباب ��ة مطف� ��أة كانت على اجله ��ة الي�سرى للجا ّدة ،فق ��د تكون م�صد ًرا
للم�شاكل لو بقيت �ساملة .كما �أنّ الأمر بتدمري الآل ّيات قد �صدر.
حني و�صلنا �إىل طابور الإخ��وة ر�أي��ت فرخي ،فتبادلنا احلديث.
كانت الأو�ضاع ُمع ّقدة؛ فقد اخت ّل نظم ق ّواتنا� ،أ ّما البعث ّيون فمنهم
من الذ بالفرار ،ومنهم من ُقتل �أو تظاهر باملوت ،ومنهم من اختب�أ
يف ُجحر ما .ومبا �أن تطهري املكان من العد ّو مل يكن ممك ًنا يف ذلك
الو�ضع؛ كان الأمر باالن�سحاب هو القرار الأمثل .ق ّررتُ وف ّرخي �أن
ند ّمر مد ّرعات العد ّو من نقطة نهاية الرتل ،غري �أنّ م�شكلة واجهتنا
وهي �أنّ اجلرحى وال�شهداء كانوا ال يزالون على �أر�ض اجلا ّدة وبني
الآل ّيات وعلى طرفيَ اجل��ادة � ً
�اج �أميني عرب جهاز
أي�ضا� .أبل ْغنا احل� َ
الال�سلكي بذلك ،فما كان جوابه � اّإل �أن قال :إ� ّنه من املق ّرر �أن تنجز
ق � ّوات كتيبتَي «الأن�صار» و«حبيب»؛ بالإ�ضافة �إىل وح��دة «تعاون»
الفرقة؛ مه ّمة �إخالء اجلثث �سري ًعا.
ريثما ينهي �أولئك عملهم باد ْرنا �إىل جمع الذخائر احلرب ّية،
فت�ش ّكلت على اجلا ّدة ت ّلة من الذخائر العائدة لنا وللعد ّو .هذا وقد
�سقط عدد من البعث ّيني الفا ّرين نحو «خور عبد اهلل» على الأر�ض بعد
�أن ا�ستهدفهم عنا�صرنا بنريانهم .قلت يف نف�سي :املوت بالر�صا�ص
خري من الغرق يف م�ستنقع اخلور.
قرابة الثالثة فج ًرا بد�أنا عمل ّية تدمري الآل ّيات ابتدا ًء من نهاية
الرتل .د ّمرنا ناقالت اجلند الأواخ��ر بوا�سطة الآر بي جي نظ ًرا
ي�صح االقرتاب منها يف تلك احلال.
لإمكانية وجود البعث ّيني فيها ،فال ّ
�أ ّما تلك التي يف �أوا�سط الرتل وبدايته فقد د ّمرناها بوا�سطة القنابل
اليدو ّية .كنت و�أحد ال�شباب نقفز فوق الناقلة؛ فريمي ك ٌّل م ّنا قنبلة
يدو ّية داخلها ّثم نقفز �إىل الأ�سفل .وهكذا فعلنا بالتالية والتالية.
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�أحيا ًنا ك ّنا ن�سمع �صوت �أحد العراق ّيني من بني الناقالت فننتقل �إىل
الناقلة التالية .ك ّنا نهدف من عملنا هذا �إىل عدم �إتاحة الفر�صة
للعراق ّيني؛ لأن ي�ش ّغلوا الآل ّيات يف �صباح اليوم التايل ،وال يكون هناك
�أدنى فر�صة لال�شتباك يف ال�ساعات املت� ّأخرة من تلك الليلة.
ذرعن ��ا الطريق جيئة وذها ًبا م ��ا بني كومة الذخائ ��ر ورتل الآل ّيات
م ّرات ع ّدة .فحني كانت ذخائرن ��ا تنفد ك ّنا نق�صد الت ّلة فنملأ جيوبنا
و�أيدينا ونقفل عائدين.
�صباحا .كان
يف نهاي ��ة املطاف �أنهينا عملنا عند ال�ساع ��ة اخلام�سة ً
احلاج �أميني ال يزال يف املوقع .قلت له �إ ّنني �س�أ�س ّلط �ضوء امل�صباح لآخر
م� � ّرة على الأج�ساد؛ لئ�ّل اّ يبقى جريح �أو �شهيد لن ��ا يف املنطقة ال �سمح
اهلل .عندما اطم�أنّ باله قفل عائدًا �إىل ّ
خط التما�س ب�إ�صرار م ّني.
�أجن ��زت العم ��ل ال ��ذي ذكر ُت ��ه ،وكن � ُ�ت �آخر َم ��ن خرج م ��ن ميدان
املواجهات.
يف ّ
رب
خط التما�س ُ
بحثت عن �أمريي فر � ،اّإل �أنّ �أحدً ا مل يكن لديه خ ٌ
يقني عنه .خالل ال�ساعات الع ّدة التي �أم�ضيناها يف امليدان �أَ ْولت وحدة
الهند�سة يف الفرقة عناية تا ّمة بهيكل ال�ساتر الرتابي الواقع على ّ
اخلط
الأمامي و�أعادت ترتيبه .كان هناك عدد هائل من ال�شهداء واجلرحى
املم ّددي ��ن على الأر� ��ضَ .ع َمد �أح ��د ُم�سعف ��ي ال�سر ّي ��ة الأوىل ،ويدعى
عل ��ي �شهبازي� ،إىل �إعداد ُح َج�ي�رة للإ�سعاف ،ومل ي� ُأل جهدً ا يف خدمة
اخلا�صة ِبر�ض ��ا د�ستواره ف َغ َدت �س ّيارة
اجلرح ��ى� .أ ّما مركبة «اجليب»
ّ
�إ�سع ��اف ّ
اخلط الأمامي .كانوا ينقلون فيها �أ ّو اًل اجلرحى؛ جمموعة تلو
�أخرى �إىل اخللف ،يليهم ال�شهداء .يف �إحدى امل ّرات ،وبينما كنت �أرفع
�أح ��د ال�شهداء لأ�ضعه على �سقف «اجليب» �سالت دماء حا ّرة من جميع
�أجزاء بدنه على ر�أ�س ��ي وج�سدي! كما كانت ج ّثة حممود �أ�ستاد نظري

الفصل اخلامس عرش :ليلة الرسطان

859

�صدي ��ق ال�سيد ح�سني د�ست ��واره الذي �سبق �أن ذك ��رتُ �أ ّنه كان يعي�شحي ��اة الرفاهية -مم ّددة على الأر�ض ،فما كان م ّني � اّإل �أن و�ضعتها هي
الأخرى على ظهر «اجليب».
تركت خ � ّ�ط التما�س كان �إخ�ل�اء ال�شهداء ق ��د �شارف على
عندم ��ا ُ
االنتهاء� .ص ��در الأمر برتاجع كتيبة حمزة �إىل اخلطوط اخللف ّية .هذا
يت �صالة ال�صبح ر�أيت
وقد كان مث ّلث م�صنع امللح مزدح ًما .بعد �أن �أ ّد ُ
ال�سي ��د ر�ضا د�ستواره يبحث بني جث ��ث ال�شهداء عن �شخ�ص ما .ما �إن
ر�آين حتى خاطبني قائلاً :
تلت �شقيقي يا �أخ ق ّيومي؟
 هل َق َحي .يقولون �إ ّنه جريح .حملوه �إىل اخللف..
 ال يا �س ّيد ر�ضا� ...إ ّنه ّلكنّ كالم ��ي مل يقنعه ،فوا�صل البحث بني ال�شهداء حتى تعب ّ
وكف
عن عمله.
كان ��ت ثيابي -كقما�ش ال�شوادر� -سميكة وثقيل ��ة ج ّراء الدماء التي
جزمتي .و�صل ��ت �شاحنة قالب
ج ّف ��ت عليها .كما ودخلت الدم ��اء �إىل
ّ
ك ّن ��ا قد غنمناها -لنقل ال�شه ��داء فيها .تعاون ال�شباب يف حمل جثثالأ�صدق ��اء وو�ضعوها داخل ال�شاحنة� .أ�صدق ��اء كانوا حتى ليلة الأم�س
يجل�س ��ون معنا على ه ��ذا الرتاب ،وكان ل ��ك ّل واحد منه ��م َمن ينتظره
يف البي ��ت �أو املدينة ،وكان ك ٌّل منهم عزي� � ًزا بالن�سبة لكثريين .حني ّمت
حتمي ��ل جثث الرفاق ،انعطفت ال�شاحنة ا�ستع ��دادًا للمغادرة و�إذ بنهر
من الدماء انهمر من خلفها و�سال على الرتاب.
ركبت اجلي ��ب وترك � ُ�ت ذاك املث ّلث الدامي ال ��ذي ال يمُ حى
ب ��دوري ُ
م ��ن الذاكرة ،وم�ضي � ُ�ت عائدً ا على الطريق الذي قطعن ��اه ذها ًبا و ُك ُّلنا
�أمل بالن�صر .كانت �سلواي الوحيدة �أنيّ �أ ّديت تكليفي يف ذلك الطريق
املل ��يء بالأخطار ،وقد �أ ّديت ��ه ب�شكل ج ّيد .كانت املركب ��ة ت�شقّ طريقها
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بقيت لأكون �شاه ��دً ا على ال�سيطرة
ُقد ًُم ��ا� ،أ ّما �أنا فكن ��ت �أت�ساءل :هل ُ
على ذلك اجل�سر وغريه من اجل�سور؟ غري �أنّ هواء �شهر �شباط البارد
مل ُي ِبق لذهني املُنهك رم ًقا لكي �أجد جوا ًبا لهذا ال�س�ؤال.
ُع ِّي َن ��ت قاع ��دة ال�صواريخ املهج ��ورة -املعروف ��ة بال�ساتر الهاليل-
حم�ًّل�اًّ ال�سرتاحتنا .عندما و�صلنا ان�ضممنا �إىل رفاقنا املجاهدين .مل
يك ��ن هناك �أكرث من مئ ��ة �شخ�ص من كتيبة حمزة .ع�ث�رتُ على زاوية
ومنت فيها.
ُ
ا�ستيقظت من نومي قبيل الظهر .ناولني الرجل الهرم املتوليّ �أمور
الطع ��ام يف ال�سر ّية الثانية كو ًبا م ��ن ال�شاي ،ف�شربته وزال ع ّني العناء.
كانت وظيفتي الأوىل يف ذلك اليوم �إعداد �إح�صائ ّية لل�سر ّية تبينّ عدد
طلبت م ��ن م�س�ؤوليَ الف�صيلني اللذين
أ�صحاءُ .
ال�شه ��داء واجلرحى وال ّ
بقي ��ا �ساملني �أن يح�ضرا �إح�صائ ّيتيهما .كم ��ا ذهب املعاون مري �آخوري
لإح�ضار �إح�صائ ّية الف�صيل الأول.
رب مف ��اده �أنّ اجلي�ش
العراقي �شنّ يوم �- 2/13أي يف رابع
و�ص َلن ��ا خ ٌ
ّ
خ�صو�صا عل ��ى جا ّدة «الفاو-
�أ ّي ��ام العمل ّيات -هجم ��ات مرت ّدة عنيفة
ً
الب�ص ��رة»� .أ ّما يف جا ّدة «�أ ّم الق�ص ��ر» فلم يتم ّكنوا من القيام ب� ّأي عمل
وذلك لأننا مل نرتك لهم � ّأي دبابة �أو ناقلة جند �ساملة.
يف الراب ��ع ع�ش ��ر من �شهر �شب ��اط �أبل َغني احلاج �أميني ب� ��أن �أ�ستع ّد
حل�ض ��ور جل�س ��ة يف املق� � ّر .بعد الظه ��ر ذهبنا م ًع ��ا ،يرافقن ��ا فرخي،
�إىل مق� � ّر التكتيك يف الفرق ��ة .كان قري ًبا .تناه ��ى �إىل �أ�سماعنا ب�شكل
متوا�صل �أ�ص ��وات متداخلة لعدد من الأجهزة الال�سلك ّية وجلبة �صادرة
م ��ن الغرف ��ة املحاذي ��ة للغرفة حيث اجلل�س ��ة املنعقدة .كن � ُ�ت �أك َرث َمن
مت حول جميع
حت� � ّدث يف تلك اجلل�سة الت ��ي دامت �ساعة واح ��دة .تك ّل ُ
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الأم ��ور ،حتى املاء والطع ��ام .يف نهاية اجلل�سة تق� � ّرر �أن �أذهب ِبر ْفقة
املقتح َم ��ة التالية بغي ��ة اال�ستفادة من معلومات ��ي .وهذه كانت
الكتيب ��ة ِ
وافقت بك ّل �سرور.
نتيجة كرثة الكالم! لك ّني
ُ
بق ��ي احلاج �أميني يف مق� � ّر �أركان الفرقة ،فيما ع ��دتُ وفرخي �إىل
مق ّرنا على منت �س ّيارة تابعة للكتيبة .تو ّليت القيادة بنف�سي .كان الظالم
أيت �س ّيارة ُقبالتي ،ف�أدرتُ
قد ح ّل .كنت �أقود مب�صابيح مطف�أة .فج�أة ر� ُ
املقود َف ِز ًعا ،وجنونا بلطف اهلل من احلادث .عندما �سكن روعي قلت:
«احلمد هلل ،م ّرت على خري!».
ق ��ال فرخ ��ي« :ي ��ا �أخ قيومي ،لو كن ��ت مكانك ملنع � ُ�ت حتى عجالت
ال�س ّيارة من �أن ت�سري على الرمل املحاذي للجا ّدة».
قل ��ت و�أن ��ا �أرى نف�سي حم ًّق ��ا�« :س ّيد مه ��دي ،هل ن�سي � َ�ت �أننا ن�سري
مب�صابيح مطف�أة.»!..
علي �أن
لك ��نّ فرخي مل ي�أبه ملا ُ
قلت وقال �إنّ قيادتي غري ج ّيدة ،و�إنّ ّ
� ّ
أتوخى الد ّقة �أكرث .مل �أ�سرت�سل يف اجلدال معه ،واكتفيت بقويل« :على
�سكت.
عيني» ،ثم ُّ
علمت ب�أنّ الفرقة ق ��د اتّخذت قرا ًرا
يف اخلام� ��س ع�شر م ��ن �شباط ُ
حا�س ًم ��ا بال�سيطرة الكاملة على اجل�س ��ر .كان ك ّل من كتيبتَي االقتحام
املتج ّددت ��ي الن�ش ��اط�« ،سلم ��ان» و«م�سلم» قد ت� ّأهبتا له ��ذا العمل .عند
و�صلت �إىل مق ّر كتيبة «�سلمان» .ورغ ��م �أ ّنه عمل غري �صائب،
الغ ��روب ُ
� اّإل �أنّ املجاهدي ��ن كانوا ي� ��ؤ ّدون �صالة اجلماع ��ة يف ال�ساحة املفتوحة.
التحق � ُ�ت ب�ص�ل�اة اجلماعة .كان ��ت القذائ ��ف تت�ساقط قري ًب ��ا وبعيدً ا
ث � ّ�م تنفج ��ر ،غ�ي�ر �أنّ �أحدً ا مل ي�أبه لتل ��ك االنفجارات .لق ��د كانت تلك
ال�ص�ل�اة ،بالن�سب ��ة لكثريين� ،آخر �ص�ل�اة لهم على وج ��ه الأر�ض .بعد
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تعقيبات ال�صالة ،طلب م ّني م�س�ؤول الكتيبة �أن �أحت ّدث مع ق ّواته ناقلاً
لهم جتربتي يف الليايل الثالث املا�ضية.
 ي ��ا �شب ��اب ،تو ّكل ��وا عل ��ى اهلل .ح ��ذا ِر �أن يخت� � ّل نظ ��م الف�صائ ��لواملجموعات .ال تتوانوا عن �إطالق ر�صا�صة اخلال�ص على جثث البعث ّيني،
فهم يتظاهرون باملوت عادة .كونوا جا ّدين يف عمل ّية التطهري .و...
ذك ��رتُ ك ّل جترب ��ة كانت يل م ��ن تلك الليل ��ة .حني �أنهي � ُ�ت كالمي
فبقيت
ان�صرف ��ت الق� � ّواتُ �إىل �إماكنه ��ا لال�ستع ��داد للهجوم� .أ ّم ��ا �أنا
ُ
هن ��اك لأ�شارك يف اال�ستعداد لعمل ّيات تلك الليلة �إىل جانب قائد كتيبة
«�سلم ��ان» .ذهبن ��ا م ًعا حت ��ى ّ
خط التما� ��س .كانت اجلبه ��ة قد �شهدت
تغ�ي�رات ج ّم ��ة ،كم ��ا ا�شت ّدت كثاف ��ة نريان الع ��دو� .أخذ ه�ل�ال ّ
ال�شهر
النحيف ي�س�ت�ر وجهه الرقيق .قبيل دقائق من ب ��دء عمل كتيبة �سلمان
تناهى �إىل �سمعي �صوت م�ألوف:
 ق ّيومي ،هل �أح�ضرت بندق ّيتك الليلة؟!كان ال�س ّيد ر�ضا د�ستواره ،الذي ح�ضر لإر�شاد كتيبة �سلمان .قلت:
 ال يا حاج ر�ضا! �أمل �أطلب منك �أن حتملها معك؟! ال م�شكل ��ة يا حاج! عندما ي�ست�شهد �أ ّول �شخ� ��ص �أو ُيجرح �س�آخذبندق ّيته.
 حتى ذلك احلني قد يفعل البعث ّيون فعلتهم.�دي قنبلت ��ان يدو ّيتان .ل ��ن �أ�سمح له ��م ب�أن
 حت ��ى ذل ��ك احلني ل � ّيفرحوا...
حت ّقق قادة كتيبة �سلمان من ّ
أو�صيت
خطة هجومهم للم ّرة الأخريةُ � .
ب� ��أن يوكلوا لإحدى ال�سراي ��ا مهمة التق ّدم من �أح ��د الأطراف؛ لتهجم
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عل ��ى جا ّدة «�أم الق�ص ��ر» من اخلا�صرة ،وذلك عل ��ى ُبعد مئات الأمتار
من نقطة بدء العمل ّيات.
م ��ا �إن بد�أت العمل ّيات حتى �أ�صيب م�س� ��ؤول ال�سرية الأوىل يف كتيبة
«�سلم ��ان» بج ��روح ،وهو امل�صري ذاته الذي كان مل�س� ��ؤول ال�سرية الأوىل
يف كتيب ��ة «حمزة» ،ما �أ ّدى �إىل تع ّقد عم ��ل ال�سرية� .أر�سل قائد الكتيبة
معاون ��ه لك ��ي يح ّل امل�شكل ��ة ،وقد ح ّله ��ا بالفعل .فل ��وال �شجاعته لبقيت
الأمور مع ّقدة .وهو نف�سه ارتقى �شهيدً ا.
عندم ��ا و�صل نب�أ �شهادة �صفا مظفري� ،ش ّكل قادة الكتيبة جمموعة
من �سبعة �أ�شخا� ��ص -وكنت واحدً ا منهم -لكي تتق ّدم وتعاين الأو�ضاع
عن كثب .عندما عربنا خ � ّ�ط التما�س تذ ّكرتُ ليلة  .2/13بدا ك ّل �شيء
متاما ،غري �أنّ العراق ّيني �أخلوا الدبابات وناقالت
كما كان يف تلك الليلة ً
اجلند املحرتقة وجا�ؤوا ب�أخرى �ساملة ً
عو�ضا عنها.
مل ت�ص ��ل جمموعتن ��ا �إىل رت ��ل الآل ّي ��ات الع�سكر ّي ��ة ،لك ��نّ الأخبار
الوا�صل ��ة عن مواجهات �سر ّيتَي كتيب ��ة «�سلمان» كانت حتكي عن ذلك.
طبق ما تو ّقعته� -أن ُتلحق اخللل يف �صفوفا�ستطاعت ال�سرية الثانية ِ
ت�شكيالت العد ّو ،و�أن مت ّهد الطريق الخرتاق جبهته.
كان البعث ّي ��ون يقاوم ��ون ب�ش ��كل متف� � ّرق .وقد ا�شتبك ��ت جمموعتنا
ال�صغرية م ��ع �إحدى جمموعاتهم وج ًها لوجه .رمي � ُ�ت القنبلتني اللتني
كانتا بحوزتي نحوه ��م ،فع َلت �صيحات الأمل منهم .فج�أة وجد ُتني وقد
اً
و�شمال َق ِل ًقا ،بينما
جعلت �أجيل بط ��ريف ميي ًنا
ابتع ��دتُ عن جمموعتيُ .
دوي انفجار قنبل ��ة يدو ّية خلفي ،تَال ُه مبا�شرة
�أن ��ا كذلك و�إذ بي �أ�سمع ّ
�أمل يف م� ّؤخ ��رة ر�أ�س ��ي .لقد � ِأ�صب � ُ�ت بجروح .حلل � ُ�ت الكوفية عن عنقي
بقيت ل�س ّببت املتاعب
وربطته ��ا حول ر�أ�سي .مل يعد بقائ ��ي جمد ًيا .فلو ُ
للآخري ��ن .فم ��ا كان م ّن ��ي � اّإل �أن انطلقت عائ ��دً ا �إىل اخللف .كان ث ّمة
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جرحى �آخرون على الطريق ف�سرتُ برفقتهم.
يف ّ
خط التما�س ر�أيت ر�ضا د�ستواره فقلت له:
 ي ��ا حاج ،لقد واجهت كتيبة «�سلمان» م�صري كتيبة «حمزة» نف�سه.�إنّ عدد د ّباباتهم ال ُيح�صى...
وم�ضيت
قلت هذا وق�صدتُ الدائرة ال�صح ّية� .ضمدتُ جرح ر�أ�سي.
ُ
و�صلت �إىل طهران.
من مكان �إىل �آخر؛ حتى
ُ
كان ولدي حم ّمد قد بلغ ال�شهر الثالث من عمره ،وقد حملت زوجتي
على عاتقها م�س�ؤول ّية احلياة بك ّل حم ّبة.
مل �أكم ��ل ف�ت�رة نقاهتي وعدتُ جم� � ّددًا �إىل «خوز�ستان» .تن ّق ُلت من
م ��كان �إىل �آخر حتى وجدتُ كتيبة حمزة يف د�شم وعنابر «�أروند كنار».
كانوا ي�ستع ّدون للذهاب �إىل خم ّيم «كارون» ،فرافقتهم.
با�ستخدامه ��م الأ�سلح ��ة ال�صاروخ ّي ��ة �ض� � ّد ق� � ّوات امل�ش ��اة ،ح � َ
�ال
العراق ّي ��ون دون و�صول ال�شباب �إىل اجل�سر تل ��ك الليلةُ .ج ّل ما تق ّدمه
ال�شباب خالل تل ��ك الليايل كان �أربعة كيلومرتات ،ويف الليلة ال�ساد�سة
ع�ش ��رة من ال�شه ��ر كان ال ي ��زال يف�صلنا عن اجل�س ��ر م�سافة كيلومرت
�شاخ�صا
�شاخ�صا لكال الطرفني؛
ون�صف الكيلومرت .بات اجل�سر ي�ش ّكل
ً
ً
للن�صر بالن�سبة لنا ،ولع ّله بالن�سبة لهم �شاخ�ص لل�شرف الذي عدموه!
لق ��د خ�سروا �شرفهم منذ �سنوات عديدة م�ض ��ت ،يوم قال �ص ّدام�« :إن
ا�سرتج ��ع الإيران ّيون خ ّرم�شهر ف�س�أ�س ّلمهم مفت ��اح الب�صرة» .ولك ّنه مل
يفع ��ل .ه ��ذا وقد �ش ��نّ نظام الع ��راق يف الثامن ع�شر م ��ن �شهر �شباط
هجوم ��ا م�ضا ًّدا ،و�أجرب الق� � ّوات الإيران ّية على الرتاجع ،فرتاجعنا �إىل
ً
الوراء ن�صف امل�سافة التي ك ّنا قد تق ّدمناها تقري ًبا.
مه ��دي ف ّرخي الذي ما فتئ يتّهمني بجهل ��ي بفنّ القيادة حني كنت
�أق ��ود ال�س ّي ��ارة ليل ��ة رجوعنا م ��ن مق� � ّر �أركان الفرقة �إىل مق� � ّر كتيبة
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حم ��زة ،تع ّر�ض نف�سه حل ��ادث �س ّيارة بعد �أربع وع�شري ��ن �ساعة ،و ُنقل
�إىل م�ست�شف ��ى «جنم ّية» يف طهران .تزام ��ن هذا احلادث -الذي �شاءه
امل ��وىل -مع و�ضع زوجته حملها يف امل�ست�شفى ذاته ،فذهب مهدي للقاء
جل مك�سورتني ومع باقة م ��ن الزهور طب ًعا! وبهذا
زوجت ��ه وابن ��ه ب َي ٍد و ِر ٍ
ُرزق ق ��ادة �سرايا كتيبة حم ��زة الثالثة خالل ذين ��ك اخلريف وال�شتاء
بذكور ،هم :عبد اهلل �أمريي فر ،وابني حممد ،وميثم فرخي.
حتى �أوائل �شهر �آذار كان ك ّل ظ ّننا �أنّ «�أمريي فر» قد ُجرح ،لك ّننا مل
جند له �أث ًرا يف � ّأي مكان .مل يكن ا�سمه موجودًا يف � ّأي م�ست�شفى .ذات
ي ��وم ق�صدتُ «معراج �شهداء الأهواز» بغي ��ة التع ّرف �إىل �أحد العنا�صر
املفقودين يف �سر ّيتي ،فر�أيت ج ّثة «�أمريي فر» هناك ،ف�أخربتُ عائلته.
ال �أدري مل ��اذا ا�س ��و ّدت ج ّثت ��ه وانتفخت .لع ّل ��ه كان قد �سق ��ط يف املياه
الراك ��دة بجانب اجلا ّدة .كان ق ��د �أ�صيب بر�صا� ��ص يف �صدره و ِرجله.
ه ��ذا وقد وجدتُ ورقة ُمرفقة باجل ّث ��ة ،فقر�أتها ،وقد ُك ِتب عليها� :أُخلي
يف  ،1986/2/16جا ّدة �أم الق�صر.
ُن ِقل ��ت ج ّثة ح�س ��ن �إىل طه ��ران ،فيما ُع ��دتُ �إىل خم ّي ��م «كارون».
وهن ��اك ذكرتُ يوم �صعدنا ب ��رج املراقبة برفقة �سائ ��ر م�س�ؤويل كتيبة
قلت لـح�سن:
حمزة .يومها ُ
 �سنذه ��ب �إىل خور عبد اهلل ،و�ست�ست�شه ��د يف ذلك املكان املوافقال�سم ابنك...
نب خيالك بعيدً ا! �س�أ�سقيك هذا ال�شراب و�أ�ص ّلي على
فقال :ال يذه ّ
حم ّمد و�آل حم ّمد.
وهكذا ،فقد �أتى على ذكر ا�سم ابني يف كالمه � ً
أي�ضا.
حل َقت ق ّوات كتيبة
�أعي ��د ت�أهيل كتيبة حمزة يف خم ّي ��م «كارون» .ف�أُ ِ
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�سلم ��ان بكتيب ��ة حمزة .لق ��د �أده� ��ش فتح «الف ��او» الكثري م ��ن الق ّوات
القدمي ��ة وجذبه ��م �إىل اجلبهة� .أح ��د ه� ��ؤالء كان الأخ كربيائي الذي
�أ�صيبت رجله يف عمل ّيات «بيت املقد�س» ،فلم يعد قاد ًرا على العمل كما
يف ال�سابق .وقد عاد بع�ض جرحى عمل ّيات الفاو من امل�ست�شفى امليداين
�أو من طهران �إىل املنطقة .وهكذا ُك ّلفت الكتيبة ذات ال�سر ّيتني مبه ّمة
الدف ��اع على ج ��ا ّدة �أم الق�ص ��ر .بعد انتهاء ف�ت�رة امل�أمور ّي ��ة ُعدنا �إىل
عنابر «�أرون ��د كنار» .وهناك ح ّلت ال�سن ��ة ال�شم�س ّية اجلديدة ،1365-
فعاد �أفراد الكتيبة �إىل طهران يف �إجازة مل ّدة ع�شرة �أ ّيام.
ذهب � ُ�ت �إىل «رب ��اط ك ��رمي» يف �أ ّول فر�صة ،فتف ّقدتُ �أ�س ��رة ال�شهيد
ح�س ��ن �أمريي ف ��ر ،وق ��ر�أت الفاحتة عن ��د �ضريح ��ه� .أُط ِلق عل ��ى مق ّر
التعبئ ��ة التدريب ��ي يف «رباط كرمي» ا�س ��م «مق ّر ال�شهي ��د ح�سن �أمريي
ف ��ر التدريبي» .بعد ذلك ق�صدتُ منطق ��ة «جهاردانكه» وتف ّقدتُ �أ�سرة
ال�شهي ��د كل�ست ��اين .ال �أزال �أذك ��ر من �شه ��داء تلك العمل ّي ��ات :احلاج
ها�شم� ،أ�ستاد نظري ،مينائي ،وكثريين غريهم.
حني انتهت امل�أذون ّية ،عدن ��ا �إىل اجلبهة لنبد�أ من جديد .فاحلرب
ملّ ��ا ت�ض ��ع �أوزارها ،ومل تكن ث ّمة فر�ص ��ة لال�سرتاحة واجللو�س .مل يكن
�أح ��د يف ّكر بالبقاء يف املدينة� .أ ّم ��ا �أولئك الذين ذاقوا مرارات اجلبهة
فكانوا �أ�ش ّد �شو ًقا للعودة �إىل �ساحات اجلهاد.
قح َمت كتيبة حم ��زة يف قتال َر ُجل
يف �شه ��ر �آذار م ��ن الع ��ام � 1986أُ ِ
ِل َر ُج ��ل مع البعث ّينيَ ،ف ُه � ْ�م من بد�أ الهجوم هذه امل� � ّرة .حني و�صلنا �إىل
ّ
اخلط الأمامي وجدن ��ا �أنّ �شكله قد خ�ضع لتغيريات ج ّمة ،وقد �أجريت
علي ��ه �أعم ��ال هند�س ّية كثرية .فخ � ّ�ط التما�س بات عل ��ى م�سافة ب�ضعة
عمودي
كيلومرتات �إىل الأمام من مث ّلث م�صنع امللحُ .حفرت قناة ب�شكل
ّ
ترابي على
عل ��ى اجلا ّدة .قبل القناة مب�ساف ��ة خم�سمائة مرت ُبني �ساتر ّ
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هيئ ��ة يد ع�صا (هال ّ
ترابي ذو
يل ال�شكل)� .أ�سف ��ل منه ا�ست ِ
ُحدث �سات ٌر ّ
جدارين .كما �إنّ امل�ستنقع على اجلهة الي�سرى من اجلا ّدة كان قد ّ
جف
فكان العنا�صر يتن ّقلون عربه.
متو�ضع ��ت ف�صائ ��ل كتيبة حمزة الثالث ��ة على النح ��و الآتي :واح ٌد
على ّ
اخلط الأمامي ،الثاين على مث ّلث م�صنع امللح ،والثالث �إىل الوراء
قلي�ًل�اً ؛ يف قاعدة «ذو زنق ��ة» ال�صاروخ ّية .كان ه ��ذا التمو�ضع للح�ؤول
دون وقوع �ضحايا بال طائل.
يف ليل ��ة الهجمة املرت ّدة �شنّ البعث ّي ��ون هجومهم على ّ
خط التما�س.
كان احل ��اج �أميني نف�سه داخل القناة .بادرت الق ّوات امل�ساندة بالتق ّدم
ال�سري ��ع م ��ن مث ّلث م�صن ��ع امللح والقاع ��دة ال�صاروخ ّي ��ة وذلك ب�شكل
تدريج � ّ�ي؛ للوق ��وف يف وج ��ه العد ّو .عن ��د منت�صف الليل هاج ��م العد ّو
الرتابي اله�ل�ا ّ
يل ال�شكل ،فوقعت ق ّوات ��ه يف ح�صار مطبق بني
ال�سات ��ر
ّ
ك ّل من القناة ،اجلا ّدة على امتدادها ،وال�ساتر الرتابي ذي اجلدارين.
فكان ��ت النريان تنهمر عليهم من ثالث جهات� .سقط لنا يف تلك الليلة
مئة �شخ�ص ما بني �شهيد وجريح ،كما و�أ�صيب ح�سني د�ستواره يف الليلة
نف�سها بجروح للم ّرة الثانية.
بعد تل ��ك الهجمة امل�ض ��ا ّدة اخلائب ��ة ر�ضي نظام الع ��راق بخ�سارة
�أر�ضه واحتاللها من ِقبل �إيران .ث ّبت كال الطرفني مواقعهما ،واقت�صر
املدفعي.
عملهما على تبادل الق�صف
ّ
كن � ُ�ت يف اجلبهة عندما ُولد حم ّمد ،وحني نط ��ق �أوىل كلماته ،وكذا
حني �سار �أوىل خطواته � ً
أي�ضا .جئت ذات يوم يف �إجازة فر�أيت يف وجهه
مالمح حال ال تمُ حى من ذاكرتي بتا ًتا .حا ٌل بني البكاء وال�ضحك ،بني
احل ��زن والفرح .لقد ُ�س� � ّر لر�ؤيتي ويف الوقت عين ��ه كان يف ّر م ّني .كان
م�سرعا �إىل �أح�ضاين ت ��ارة وي�شعر بالغربة طو ًرا .يومها التهب
يرك� ��ض
ً
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ك ّل كياين ،ومل �أعلم كيف �أت�ص ّرف �إزاء ذلك الغم! � اّإل �أ ّنه مل يكن باليد
حيلة .مل يكن ب�أيدينا حيلة� .إ ّنها احلرب!
حم ّم ��د اليوم رجل �أ ّمت الع�شرين م ��ن عمره� .أ�ستطيع الآن �أن �أعتمد
أق�ص ��ر �أنا وغريي يف
علي ��ه .لك ��ن ماذا عن عب ��د اهلل �أمريي ف ��ر؟ �أمل � ّ
ح ّقه؟ فهو مل يج� � ّرب من ذلك ال�شعور املختلط الذي ر�أيته يومذاك يف
وجه ولدي فا�شتعلت� ،س ��وى ال�شعور بالغربة .ومل يذق ل ّذة طعم ح�ضن
الأب� .ألي� ��س ه ��و �أقرب �إىل اهلل من ابني؟ مل يب ��قَ يل من تلك احلرب
املهولة �س ��وى بع�ض اجلراح الت ��ي بقيت �آثارها يف ج�س ��دي واملذ ّكرات
التي كتبتها .لكن يف قلوب عوائل ال�شهداء ،يف قلب عبد اهلل �أمريي فر
جراح ال تعرف االلتئام .فلريحمنا اهلل جمي ًعا ،فلريحمنا اهلل!
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وثائق الفصل اخلامس عرش

ال�صف
2

هادي قيومي
ال�شهيد ح�سن �أمريي فر

ال�صور
الوثائق املكتوبة

1

اال�سم وال�شهرة

1

8

5

7

الوثائق غري املكتوبة
مقابلة لـ 245دقيقة
مقابلة مع العائلة لـ 115دقيقة

قيومي
 -1هادي ّ

 -1 -1معلومات �شخ�صية

 �إج ��ازة يف العل ��وم الرتبو ّية ،مت� ّأه ��ل وله ثالثة �أبن ��اءّ ،موظف يف
م� ّؤ�س�سة الثقافة والفن التابعة لبلد ّية طهران.
 تاريخ وحمل الوالدة� :سنة  ،1961قم. مدة احل�ضور يف اجلبهة ونوع اخلدمة :خم�سة ع�شر �شه ًرا خدمةيف التعبئة ،وخم�سة وع�شرون �شه ًرا خدمة يف احلر�س الثوري.
 التاري ��خ اجله ��ادي والرت ��ب الع�سكر ّي ��ة� :آب ��ادان ( 1980ق ّنا�ص)،مهاب ��اد( 1981 ،ق ّنا�ص) .عمل ّي ��ات طريق القد�س (رام ��ي �آر بي جي).
عمل ّيات حممد ر�سول اهلل (� ��ص) (رامي �آر بي جي) ،عمل ّيات والفجر1
(مع ��اون �سري ��ة) ،عمل ّي ��ات والفجر( 4مع ��اون �سري ��ة) ،عمل ّيات خيرب
(مع ��اون كتيبة) ،خ ��ط �شاخ �شمريان الدفاع ��ي( 1984 ،معاون �سرية).
عمل ّي ��ات بدر (قائد �سرية) عمل ّيات والفجر ( 8قائد �سرية)ّ .
خط الفاو
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الدفاعي( 1986 ،قائد �سرية) .عمل ّيات كربالء ( 4قائد �سرية) .عمل ّيات
كربالء ( 5قائد �سرية) ،عمليات كربالء ( 8قائد �سرية) ،عمل ّيات بيت
املقد�س ( 2قائد كتيبة) ،عمل ّيات مر�صاد (عن�صر ح ّر يف اللواء).
 جراح ��ه� :إ�صابة يف الرج ��ل اليمنى (� ،)1983إ�صاب ��ة يف م� ّؤخرةالر�أ� ��س (� ،)1985إ�صابة كيميائ ّية يف الرئة والعني (� ،)1985إ�صابة يف
مرفق اليد الي�سرى (.)1986
 درجة الإ�صابة% 10 : 2 -1الكالم الأخري
الوثيقة رقم 150

ال�صورة رقم 111

ال�ص ��ورة رق ��م  112-ال�ص � ّ�ف الأمام ��ي :ق ّيومي .ال�ص � ّ�ف اخللفي،
ال�شخ�ص الثاين والثالث من الي�سار :ح�سن �أمريي فر� ،أ�سد اهلل بازوكي.
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 -2الهشيد حسن أمريي فر

 -1 -2بطاقة خدمة

الوثيقة رقم 151

ال�صورة رقم 113

 -2 -2ر�سالة

الوثيقة رقم ( 152ر�سالة �إىل خم ّيم الأ�سرى الإيرانيني يف العراق)
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 -3 -2مذ ّكرة ّ
خطية
 -1 -3 -2دفرت �أحمد �أحمدي زاده

الن�سخة املل ّونة لهذه الوثيقة يف ال�صورة رقم 143؛ �ضمن ال�صفحات
املرفقة �آخر الكتاب.
ال�صورة رقم 114-

من اليمني :ح�سن
�أمريي فر� ،أ�سد
اهلل بازوكي ،علي
مريكياين
 -4 -2الو�ص ّية
ن�سخة ّ
خط اليد غري متوافرة.
�أعزّائي ،دين الإ�سالم اليوم هو امل�س�ؤول عن حتقيق ال�سعادة والهناء،
وال�ضام ��ن لتحقي ��ق الراحة والرف ��اه يف املجتمع ،وال ميكن ��ه الأخذ بيد
النا�س نحو التع ��ايل والتكامل � اّإل حني يكرث الفداء يف �سبيله ،وترخ�ص
الأرواح ،ويطي ��ب اجل ��ود بالأنف�س يف �سبيل تطبي ��ق �أحكامه .فكما قال
قائد الثورة الكبري :عندما يتذ ّوق النا�س ل ّذة الثقافة الإ�سالم ّية �سينت�شر
الإ�س�ل�ام ب�سرعة على امتداد العامل ،ويع ��ود املحرومون وامل�ست�ضعفون
ذل املجرمني َ
�إىل ح�ضن الإ�سالم ،ولن ينحنوا �أمام ّ
والظ َلمة �أبدً ا ،ولن
يط�أطئوا ر�ؤو�سهم لهم تعظي ًما.
�أعزّائي ،ا�شكروا اهلل كث ًريا على نعمة القيادة العظيمة التي منّ اهلل
به ��ا علينا ،فت�شملنا بذلك رحمته وبركاته ون�صره ،ونو ّفق لأداء تكليفنا
بالنح ��و الأح�سن .لقد �أوجب اهلل علينا احل ��رب والقتال وقال� :إ ّنه و�إن
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ون�ص ��ب ،و�أنتم لهذه امل�ش ّقات كارهون،
كان يف احل ��رب والقتال م�ش ّقة َ
ولكن اعلموا �أنّ عاقبة هذه ال�صعوبات وامل�آ�سي خري و�سعادة لكم*.1
لدي كالم مع عوائل ال�شهداء الأعزّاء.
يف اخلتامّ ،
ي ��ا عوائل ال�شه ��داء� ،أ ّيه ��ا الآباء والأ ّمه ��ات ،ويا زوج ��ات ال�شهداء
و�أبناءه ��م .اعلموا �أنّ اهلل تعاىل يريد بعباده كم ��ال اللطف واملرحمة،
وال ي�أم ��ر عب ��اده � اّإل مبا فيه علو درجات �إميانه ��م ومقامهم ومنزلتهم.
�صحي ��ح �أ ّنكم فقدمت �أعزّاءكم ،وال �ش � ّ�ك �أنّ حت ّمل فقد الأح ّبة وفلذات
الأكب ��اد �أم ٌر �صعب ،ولكن ،مب ��ا �أنّ هذا العمل هو امتثال للأمر الإلهي،
وفقدكم �أح ّبتكم كان يف �سبيل اهلل ،فكونوا على يقني ب�أ ّنكم مل تخ�سروا،
الرب القادر املقتدر.
بل �إ ّنكم تركتم �أيدي �شهدائكم و�س ّلمتموها ليد ّ
�أعزّائي ،من امل�س ّلم �أنّ حت ّمل فقد ال�شباب �أمر مرير ،و�أنّ فقد الولد
وال ��زوج والأخ والأب �أمر ال يطاق ،ولك ��ن اعلموا �أنّ حفظ الإ�سالم �أع ّز
من دماء �شهدائنا.
يا من ق ّدم ��وا �أح ّبتهم قرابني يف �سبيل اهلل اعلموا �أنّ لكم عند اهلل
مقاما رفي ًعا ج ًّدا.
ً
 -5 -2مقابلة مع ابن ال�شهيد
مما ق ��د �سمعته ،ومن �أخبار
م ��ا �س�أقوله لكم ب�ش� ��أن والدي �إنمّ ا هو ّ
�أم ��ي وج ّدتي والأ�صدقاء واملعارف .لقد �أتعبوا �أنف�سهم و�ساهموا يف �أن
�أتع ّرف �إىل والدي من خالل ذكرياتهم رغم ِق َ�صرها.
لق ��د كان يل م ��ن العم ��ر ب�ضعة �شه ��ور عندما ا�ست�شه ��د �أبي .اليوم
عاما على ذلك الوقت وميلأين ال�شوق ل�سماع �أخباره.
م�ضى ع�شرون ً
* م�ضم ��ون الآي ��ة :كتب عليكم القتال وهو كره لكم وع�سى �أن تكرهوا �شي ًئا وهو خير لكم..
(البقرة؛ ق�سم من الآية .)216
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�سجل �أبي تاريخ والدتي -التي كانت يف خريف العام  1985م-
لق ��د ّ
يف بطاقة الهو ّية يف �شهر �آب [الذي �سبق] .وهذا ّ
يدل على �أ ّنه كان على
عجلة لكي �أتع ّلم .كان يريدين �أن �أ�صل بدرا�ستي �إىل مرتبة ما.
والدي الق�صرية هو �أ ّنهما كان يتبادالن املح ّبة.
ما �أعرفه عن حياة ّ
كانت �أ ّم ��ي ،كغريها من زوجات املجاهدين ،حتم ��ل على كاهلها عبء
البعد الثقيل عن �أبي .عب ٌء ت�ضاعف ثقله �أ�ضعا ًفا كثرية بعد �شهادته.
يحب الريا�ضة؛ فريق «رباط كرمي» لكرة القدم،
قيل يل �إنّ �أبي كان ّ
ال ��ذي كان �أح ��د �أفراده ويلعب يف خ � ّ�ط الدفاع ،فاز م� � ّرات ع ّدة بلقب
البطولة .كما قيل يل �إ ّنه كان ُمل ًّما بامل�صارعة التقليد ّية.
قال ��وا يل �إ ّن ��ه ويف ال�سنوات الأوىل للح ��رب كان م�س�ؤول احلر�س يف
مدين ��ة «رباط كرمي» ،لكن العمل خلف اجلبهة مل يكن بحجم طموحه،
فتوجه �إىل اجلبهة.
ّ
بق ��ي يل ب�ستان ف�ستق يف «رف�سنجان» كذك ��رى من �أبي .لقد �أم�ضى
املرحل ��ة املبكرة م ��ن �شبابه هناك .ك ّلم ��ا ق�صدتُ رف�سنج ��ان وب�ستان
أ�شم رائحته و�أ�سمع وقع �أقدامه قرب كل �شجرة.
الف�ستق ذاكّ � ،
ً
مربوطا
تقول والدت ��ي �إنّ ج ّثة والدي كانت قد ا�سو ّدت .وكان فخذه
بكوف ّية وث ّمة �أث ��ر لر�صا�صة �أ�صابت �صدره .و�أحدثت لدى خروجها من
اخللف فجوة كبرية يف ظهره.
لدي م ��ن معلومات عن رجل يقولون «�إ ّن ��ه كان والدي»،
ه ��ذا ك ّل ما ّ
لك ّن ��ي �أ�شعر ب�سعادة ال تو�صف كوين اب ًنا لبطل قاتل يف اجلبهة بب�سالة؛
لكي �أعي�ش وجميع �أطفال �إيران براحة� .أنا �أعلم �أنّ الأمن الذي نعي�شه
الي ��وم �إنمّ ا هو نتيجة ت�ضحيات ��ه وت�ضحيات رفاق دربه ،وعلينا �أن نق ّدر
هذا الأمر.
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طهران ،رباط كرمي ،مزار �شهداء �إمام زاده عماد
ال�صورة رقم 115

ال�صورة رقم 116
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الراوي :حممود �أميني
التو�صيف :قائد كتيبة
زمان ومكان املقابلة الأوىل1992 :م ،طهران
الفصل الاسدس عرش

اجلادة الثالثة
ّ

يف منت�ص ��ف �آذار 1م ��ن الع ��ام 1985م ،ويف عمل ّي ��ات «بدر» ،كانت
�صبت
قدماي قد وطئتا للت ّو اجلهة الأخرى من الهور و�شرق دجلة حني �أُ ُ
بجروح .ف�أرجعوين� ،أنا القادم لت ّوي ،لت�ستغرق فرتتَي العالج والنقاهة
رحت كنت قائد كتيبة كميل.
ع ّدة �شهور .عندما ُج ُ
يف �صيف العام  1985عدتُ �إىل منطقة احلرب .حينها كانت الفرقة
ق ��د ّ
ألت عن
حطت رحله ��ا يف خم ّيم «ك ��وزران» احلدي ��ث الإن�ش ��اء� .س� ُ
موق ��ع كوزران ،قيل يل �إ ّنها منطق ��ة واقعة بني «باخرتان» (كرمان�شاه)
و«�إ�سالم �آباد».
و�صل � ُ�ت �إىل هن ��اك ،فم ��ررتُ عل ��ى مق� � ّر الفرق ��ة �أ ّو اًل و�أعلمته ��م
بح�ض ��وريّ ،ثم ق�صدتُ مق� � ّر «كتيبة كميل» ،فلم �أج ��د �سوى عدد قليل
م ��ن اخليام �شبه املقفرة .فبعد �إ�صابتي� ،سقط امل�ساعدون و�سائر قادة
الكتيبة ما بني �شهيد وجريح ،وق ّدمت الكتيبة يف عمل ّيات «بدر» خ�سائر
� - 1أواخر العام الهجري ال�شم�سي .1363
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ج ّمة .مل يبقَ من الكتيبة �سوى ق ّلة قليلة.
�أ ّول ّ
خط ��ة خطرت يف بايل كانت �إعادة بن ��اء هيكل ّية الكتيبة � ،اّإل �أنّ
�آرا ًء �أخ ��رى ُطرح ��ت بني �شه� � َري �آب و�أيلول من الع ��ام  ،1985وظهرت
�أمامي ُ�سب ٌل �أخرى.
كان ��ت كتيبة حم ��زة بقيادة الأخ اجلريح �أ�س ��د اهلل بازوكي ،جارتنا
يف «ك ��وزران» .لقد عرف ��ت «�أ�سد اهلل» منذ عمل ّي ��ات «ف ّكة» �سنة .1982
علي ذات يوم �أن
يف تل ��ك العمل ّيات بُترِ ت يده من �أعلى املرف ��ق .اقرتح ّ
�أتولىّ قيادة كتيبة حمزة .ملّا �س�ألته عن ال�سبب ،قال �إنّ الفرقة اقرتحت
عليه �إن�شاء وحدة التدري ��ب الع�سكري ،و�إ ّنه رف�ض االقرتاح لتبقى راية
كتيب ��ة «حمزة» مرفوعة ،لكن ُبعيد جميئي �أخ�ب�ر قيادة الفرقة ب�أ ّنه �إن
وافق احلاج �أميني على توليّ م�س�ؤول ّية الكتيبة ف�سيكون حا�ض ًرا لإن�شاء
تلك الوحدة.
كنت �أتف ّهم �شعوره .فك ّل قائد تربطه با�سم كتيبته وذكرياتها عالقة
وطي ��دة وم�شاع ��ر ج ّيا�شة .مل ُي ِرد لكتيبته التي ب ��ذل جهودًا حثيثة م ّدة
�سنة كاملة ً
حفاظا عليها �أن يمُ حى ا�سمها دفعة واحدة .و�أنا ،كذلك ،لو
لدي ال�شعور نف�سه جتاه كتيبتي.
مل �أفقد ق ّواتي دفعة واحدة لكان ّ
كان ه ��ذا احل ��وار ال يزال قائ ًم ��ا وملّا ي�صل �إىل نتيج ��ة ُترجى؛ حني
حزمن ��ا �أمتع ��ة ال�سفر تارك�ي�ن «ك ��وزران» لنق�صد مع�سك ��ر «دوكوهه».
يف «دوكوه ��ه» �أخ ��ذتُ �أج ��ادل نف�سي .در�س � ُ�ت الظ ��روف وقمت ببع�ض
فقطعت �آمايل من كتيبة
اال�ست�شارات ،ويف نهاية املطاف ح�سمت ر�أيي،
ُ
كمي ��ل و�إعادة �إ�صالحها ،وقبلت م�س�ؤول ّي ��ة قيادة كتيبة «حمزة» .وبهذا
مل يبقَ من كتيبة «كميل» � اّإل ا�سمها وذكراها.
خا�ص.
يف ذلك احل�ي�ن وقبله؛ مل يكن للكتائ ��ب يف «دوكوهه» مب ًنى ّ
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عندم ��ا و�صلن ��ا �إىل «دوكوه ��ه» ،ونظ� � ًرا �إىل انع ��دام الق� � ّوات يف كتيبة
«كمي ��ل» ،ا�ستق� � ّرت ق ّوات كتيبة «حم ��زة» يف مبنى ُكتب ف ��وق بابه ا�سم
«كميل» .وعندما بات �أمر دمج الكتيبتني قطع ًيا �أخذ ا�سم كتيبة «حمزة»
مكانه �أعلى الباب.
بعد انحالل كتيبة «كميل» �أح�ضرنا التجهيزات التموين ّية والإعالم ّية
اخلا�صة بها �إىل كتيبة «حم ��زة» .كان لكتيبة «كميل» تاريخ عريق ،فقد
ّ
ا�سم و�شعا َر الكتيبةُ .خيرّ ت الق ّوات
كان لدينا حتى ظروف ر�سائل حتمل َ
1
يف الكتيبة بني االن�ضمام �إىل كتيبة «حمزة»� ،أو ت�صفية ح�ساباتهم � ،أو
ان�ضم ال�سيد حممد جمتهدي معي
�أخذ م�أذون ّية .من بني كوادر الكتيبة ّ
م�ساعدي يف كتيبة كميل� -إىل كتيبة حمزة.�أقيم ��ت جل�س ُة تعارف بين ��ي وبني ق ّوات كتيبة حم ��زة وودا ٌع لـ«�أ�سد
اهلل بازوكي» يف �أج ��واء حميم ّية .اجتمع �شباب كتيبة حمزة على �سطح
املبن ��ى ،وع ّرفن ��ي ر�ض ��ا د�ست ��واره �إىل �أف ��راد اجلمع امل�ؤ ّل ��ف من مئتي
�شخ�ص .قال يف نهاية حديثه ع ّني:
 الأخ �أميني جريح � ًأي�ضا� .أ�صيب بر�صا�صة «دو�شكا» يف ر�أ�سه ،وقد
ملأوا ق�س ًما من جبهته بالإ�سمنت.
ثت مع ال�شباب
ت�ل�اه بازوكي فتح ّدث لع ّدة دقائ ��ق ،ويف اخلتام حت ّد ُ
ع�ش ��ر دقائق � ً
أي�ضا .ح�ي�ن انتهت اجلل�سة حت ّلق اجلمي ��ع حول �أ�سد اهلل
غ�صة عميق ��ة؛ كانت يل
ليو ّدع ��وا قائده ��م .ملح � ُ�ت يف عيون بع�ضه ��م ّ
منوذجا ُيحتذى.
ً
يف الن�ص ��ف الأ ّول من �شهر ت�شري ��ن الثاين �أم�ضيت وقتي يف ترتيب
 - 1معامل ��ة خروج العنا�صر من الجبهة بعد �أداء وظائفهم وم�أمور ّياتهم التي ُحدّدت لهم،
�أو انتهاء �أعمال المحور� ،أو لأي �سبب �آخر كاالن�صراف من الجبهة..
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�أمور كتيبة حمزة .قام عدد من العنا�صر بت�صفية ح�سابه واملغادرة من
البداية .فيم ��ا �أخذ بع�ضهم �إجازة فذهب ّثم عاد .حني انتهى الذهاب
أعلمت اجلميع ب�أنّ على الراغبني بالبقاء يف الكتيبة �أن يق ّدموا
والإياب � ُ
تعهّدً ا باحل�ضور لثالثة �أ�شهر؛ لكي يت�س ّنى يل التعويل على ق ّواتي خالل
�إعداد اخلطط ،ولن ي�س ّوى ح�ساب �أحد قبل انتهاء الأ�شهر الثالثة.
كان ق ��راري الأ ّول م ��ع قي ��ادة الفرقة ه ��و خ�ضوع عنا�ص ��ر الكتيبة
ل ��دورة تدريب ّية على العمل ّيات الربمائ ّية� .سع ًيا م ّني لإ�صالح ت�شكيالت
الكتيب ��ة حلل � ُ�ت ال�سر ّية الثانية التي كانت تفتق ��ر �إىل الكوادر والق ّوات؛
وذلك لتكميل ال�سر ّيتني الأُخريني .كان علي ليائي قائد ال�سرية الأوىل،
وقا�س ��م كاركر قائد ال�سرية الثالثة� .أ ّم ��ا علي مريكياين معاون الكتيبة
فبات معاوين اخلا�ص .كان ه�ؤالء الثالثة من كوادر كتيبة حمزة الذين
بق ��وا معي� .أ ّم ��ا ال�سيد حممد جمته ��دي الذي جاء برفقت ��ي من كتيبة
أبقيت كُلاًّ من م�س�ؤويل �أق�سام
كميل فع ّينته م�ساعدي الثاين .هذا وقد � ُ
التجهيزات� ،ش�ؤون العاملني ،التعاون ،اال�ست�شفاء (الدائرة ال�صح ّية)،
الت�سليح ،االت�صاالت ،املع ّدات والإعالم يف م�س�ؤولياتهم يف الكتيبة.
توجه ��ت الكتيب ��ة ب�سر ّيتَيها املكتملت�ي�ن و�أق�س ��ام �أركانها نحو
به ��ذا ّ
خم ّيم «�سفينة النج ��اة» التدريبي الواقع على �ضفاف بحرية �سد «دز»،
وامل ��ز ّود بخي ��م جاهزة مع ّدة ل�سك ��ن العنا�صر .قبل االنط�ل�اق راف َقتنا
�سري ��ة من الق ّوات التابعة لوحدة «ذو الفق ��ار»  -وهي ق�سم املع ّدات يف
الفرق ��ة  -لئلاّ تذهب قدرات مد ّربي وح ��دة البحرية ُ�سدى .ح ّل �أولئك
�ضيو ًف ��ا على كتيبة حمزة �أثناء م� � ّدة الدورة التدريب ّية ،بعد ذلك عادوا
�إىل عملهم اخلا�ص.
يف تل ��ك الدورة جرى التدريب على طريقة ا�ستخدام �سرتة النجاة،
ال�سباحة� ،إدارة الد ّفة ،اال�ستتار يف املاء والياب�سة ،وكذا طريقة الهجوم
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م ��ن الياب�سة �إىل املاء وبالعك�س .ويف نهاية الدورة �أقيمت مناورة مه ّمة
وناجح ��ة يف �أخ ��ذ موطئ ق ��دم على �ساحل الع ��د ّو .كانت مي ��اه بحرية
«دز» ب ��اردة يف تلك الأجواء اخلريف ّية ،وق ��د حت ّملت الق ّواتُ التدريبات
والتمارين وتل ّقتها بقوة وثقة .يف يوم املناورة اخلتام ّية ح ّل ك ٌّل من قائد
الفرقة :حممد كوثري ،ومعاونه ر�ضا د�ستواره ،وم�س�ؤول وحدة التدريب
الع�سك ��ري� :أ�سد اهلل بازوكي يرافقه ��م �آخرون من قادة الفرقة �ضيو ًفا
علينا؛ لي�شاهدوا نتيج ��ة التدريبات .وقد ّمت ت�صوير فيلم لهذه املناورة
ُبثّ عرب �شا�شة التلفاز.1
�س ��ررتُ للق ��اء �أ�سد اهلل� .إذ م ��ا برح رفاقه الذين بق ��وا يف الكتيبة،
مثل قا�سم كاركر ومريكياين ،يح ّدثونني عن خ�صاله احلميدة ،فكنت
يوم ��ا بع ��د يوم .كان ل ��ه من العمر ح ��واىل ثماين
�أزداد �شو ًق ��ا لر�ؤيت ��ه ً
وع�شري ��ن �سنة .بع ��د عمل ّيات «خيرب» التي ا�ست�شه ��د فيها قائد الكتيبة
أ�سد اهلل بازوكي لي�س ّلموه راية الكتيبة .كان
ح�سن زماين ،ق�صد رفا ُقه � َ
�أ�سد اهلل حينها يعمل يف طهران �إثر قطع يده يف عمل ّيات «والفجر.»1
كان ال�شهي ��د ح�سن زماين من قدام ��ى املجاهدين يف اجلبهة ،ومن
ذوي الأ�سم ��اء الالمع ��ة يف كتيبة حم ��زة .ولقد ُز ّينت عتب ��ة باب مبنى
الكتيب ��ة العلي ��ا يف مع�سكر «دوكوهه» با�سمه املب ��ارك منذ العام .1984
ويف � ّأي مكان ُن�صبت لوحة مكتوب عليها« :نقطة ال�شهيد ح�سن زماين»
كانت هذه اللوحة ُتع ِلم بح�ضور كتيبة حمزة.2
�إنّ تاري ��خ كتيب ��ة حم ��زة حافل وجدي ��ر باملطالعة .فق ��د � ّأ�س�س هذه
 - 1قام بت�صوير الفيلم قا�سم دهقان ،وهو �أحد قادة الفرقة القدامى الذي تف ّرغ للأعمال الف ّنية
في الجبهة بعد تع ّر�ضه لإ�صابة .في النهاية ا�ست�شهد الحاج قا�سم في �آب من العام .1996
 - 2ت� ّأ�س�ست كتيبة حمزة على يد ر�ضا جراغي في �شباط  ،1982وذلك قبل عمل ّيات «الفتح
المبين» .وقد ا�ست�شهد ر�ضا �سنة  1983في عمل ّيات «والفجر »1وكان قائد فرقة.
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الكتيب ��ة َمن بق ��ي من ق� � ّوات كتيبة «�سيف» الت ��ي انح ّلت بع ��د عمل ّيات
«والفج ��ر .»1يومه ��ا ت� �ولىّ ح�سن زم ��اين يف خم ّيم «قالج ��ه» م�س�ؤول ّية
الكتيب ��ة .وقد ارتقى �شهيدً ا يف جزي ��رة «جمنون» بعد �أن ّ
�سطرت ق ّواته
�أروع املالح ��م يف عمل ّيتَي «والفج ��ر »4و«خيرب» .بعد ذلك ق�صدت هيئ ُة
�أركان كتيبة «حم ��زة» االخ بازوكي الذي رفع بدوره راية الكتيبة ثانية.
بعد ح�ض ��وره يف ّ
خط «�شاخ �شمريان» الدفاعي �سن ��ة  ،1984وامل�شاركة
يف عمل ّي ��ة «بدر» ،وكذا قيادة ّ
خط الفرقة الدفاعي يف «مهران» �س ّلمني
بازوكي م�س�ؤول ّية الكتيبة وذلك �سنة .1985
يوما ،وبعد
ا�ستغرق ��ت دورة التدريب عل ��ى العمل ّيات الربمائ ّي ��ة ً 15
انق�ضائها قفلنا عائدين �إىل مع�سكر «دوكوهه» .ومبا �أنّ معظم الق ّوات
كان من ال�شباب والفتيان وهواة ال�سباحة وركوب الزوارق ،فقد ّ
تخطوا
�صعوب ��ات التدري ��ب وم�شاكله من خ�ل�ال الت�سلية والرتفي ��ه ال�سليمني؛
ك�صي ��د الأ�سماك ،فبات ��وا �أكرث حيو ّي ��ة .حينها �أيقن � ُ�ت �أنّ يف جعبتهم
كنت �أم� � ّر �أحيا ًنا
�ارب ع ��ن العمل ّيات املائ ّي ��ة .يف املخ ّي ��م التدريبي ُ
جت � َ
ب�شي ال�سمك بوا�سطة �سيخ تنظيف البندق ّية،
بجانبه ��م وهم م�شغولون ّ
فكان ��وا يدعونني �إىل مائدتهم .كان رواج ف ��نّ �صيد الأ�سماك وطهوها
�إحدى نتائج تلك الدورة التدريب ّية � ً
أي�ضا!
بع ��د و�صولن ��ا �إىل املع�سك ��ر مررتُ عل ��ى مبنى قي ��ادة الفرقة وعلى
ال�سيد ر�ضا د�ستواره لتل ّقي الأمر التايل .كان الأمر كالآتي :ع�شرة �أيام
م�أذون ّية!
نقلت فيه خرب امل�أذون ّية �أثناء املرا�سم ال�صباح ّية
�صباح اليوم الذي ُ
للكتيب ��ة ،مل �أ َر بري ��ق ال�سعادة يف ع�ي�ن �أي عن�صر م ��ن العنا�صر .كان
م ��ن الوا�ض ��ح �أنيّ نقلت لهم خ ًربا بائ ًت ��ا ،و�أنّ «�إذاع ��ة التعبئة» �أطلعت
املجاهدين املحرتمني على تفا�صيل عمل الكتيبة!
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ذهب � ُ�ت �أنا � ً
أي�ضا م ��ع العنا�صر يف �إجازة .تف ّق ��دتُ زوجتي و�أطفايل
وعائلتي ورفاقي ،ثم عدتُ �أدراجي.
علمت ب�أن الفرقة تل ّقت �أم ًرا بزيادة عدد الكتائب
ما �إن عدتُ حتى ُ
وا�ضحا للعيان وجود حركة
بغية اال�شرتاك يف العمل ّيات الآتية .لهذا كان ً
د�ؤوب ��ة يف ك ّل مكان بهدف ت�شكيل كتائب جديدة .من بني كوادر كتيبتنا
تل ّق ��ى علي مريكي ��اين �أم ًرا بت�شكي ��ل كتيبة .لدى ر�ؤيتي له ��ذه الأو�ضاع
ب ��ادرتُ �سري ًعا �إىل االت�ص ��ال هاتف ًّيا بعدد من رفاق ��ي القدامى الذين
وطلبت منهم احل�ض ��ور الفوري �إىل مع�سكر
كان ��وا يعمل ��ون يف طهران،
ُ
«دوكوهه» .من بني ه�ؤالء كان هادي ق ّيومي ومهدي فرخي.
يف �شه ��ر كان ��ون الأ ّول خ�ضعت الكتيب ��ة لتغيريات ج ّمة ف ��كان ال ب ّد
م ��ن �إجراء ترتيب ��ات جديدة فيها .انف�صل ع ّن ��ا ك ّل ِمن علي مريكياين
واحلاج علي ليائي وعدد �آخر بغية ت�شكيل كتيبة جديدة با�سم «�سلمان».
م ��ن جهة �أخرى ح�ض ��ر ق ّيومي وفرخي من طه ��ران لكي ي�ساعداين يف
�إدارة الكتيبة .تزامنت هذه الأحداث -بلطف املوىل -مع �أ�سبوع التعبئة
�ضجة يف
وتواف ��د «قا�صدو كرب�ل�اء» ،الذين �أث ��ارت �أمواج ح�ضوره ��م ّ
مع�سكر «دوكوهه».
م ��ع و�صول الق ّوات املتواف ��دة اكتملت ت�شكيالت جمي ��ع الكتائب مبا
احلجة م ّرة �أخرى يف املرا�سم ال�صباح ّية:
فيه ��ا كتيبة حمزة ،ف�أَتمْ َ ْم ُت ّ
�أنّ على من يرغب البقاء يف الكتيبة احل�ضور م ّدة ثالثة �أ�شهر ،و�أ ّنه لن
ي�س ّوى ح�ساب �أحد يف و�سط الطريق.
كان قادة �سرايا كتيبتي حينها :ح�سن �أمريي فر؛ قائد ال�سرية الأوىل،
هادي قيومي؛ قائد ال�سرية الثانية ،مهدي فرخي؛ قائد ال�سرية الثالثة،
ما �ش ��اء اهلل نانكري؛ م�س� ��ؤول الإعالم ،حميد �سربي؛ م�س� ��ؤول الت�سليح
م�ساع � ِ�دي ،قا�سم
(الذخ�ي�رة والعت ��اد الع�سك ��ري) ،ال�سيد جمته ��دي؛ ِ
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كارك ��ر؛ عن�صر ح ّر ،وغريهم ...ه� ��ؤالء هم �أنف�سهم الذين رافقوين يف
عمل ّيات «والفجر »8التي بد�أت يف � 9شباط .1986
كان ح�س ��ن �أم�ي�ري فر رفيق اجله ��اد القدمي لـبازوك ��ي .وقد �س ّلمتُه
م�س�ؤول ّي ��ة ال�سرية الأوىل ،التي تقع على عاتقها �أ�ش ُّق الأعمال عادة ،بعد
ا�ست�ش ��ارة بازوك ��ي .احلدث الذي ال �أن�س ��اه من تلك الأ ّيام ه ��و �أنّ قادة
ال�سرايا الثالثة كانوا جمي ًعا بانتظار �أ ّول مولود لهم ،فكانوا يبحثون عن
هاتف عند � ّأي فر�صة �سانحة؛ بغية حمادثة عائالتهم يف طهران� .أذكر
�أنّ ابن �أمريي فر �سبق الآخ َرين يف الوالدة ،و�أ ّنهم �س ّموه عبد اهلل.
اجتمعنا ذات يوم يف مق ّر الفرقة؛ فتق ّرر �أن نبحث عن مكان لن�صب
اخليام يف �أطراف الثكنة؛ لئلاّ تبقى جميع الكتائب يف داخلها ،فيته ّدد
اجلوي .مل يكن
أرواح ال�شباب وم�ص َري العمل ّيات املقبلة خط ُر الق�صف
ّ
� َ
املخ ّي ��م ال�ساب ��ق للفرقة الواقع �ش � َ
�رق الثكنة� ،آم ًن ��ا جغراف ًّيا .فقد كان
أحد �أطرافه جب ٌل ،فيما حتيط ال�صحراء بجهاته الثالث الأخرى.
يح ّد � َ
ح�ض ��ر ذلك االجتماع ك ٌّل ِمن ال�س ّيد ر�ض ��ا د�ستواره� ،أ�سد اهلل بازوكي،
جعف ��ر حمت�شم ،ن�ص ��رت �أكربي ،علي مريكياين ،و�آخ ��رون .كان ذلك
ُقبي ��ل الظهر .قال �أحدهم« :ه ��ذا غري ممكن اليوم ،الوقت يقرتب من
الظهر ،وحتى نذهب ونعود �سيت� ّأخر الوقت».
�أ ّما �أنا فقلت:
�سن�صل ُظه ًرا �إىل مقام الويل ال�صالح
 على العك�س ،الوقت منا�سبِ .«�سبزقبا» يف «دزفول» ،فن�ؤ ّدي �صالتنا ،ونزور ال�ضريحّ ،ثم نتناول طعام
الغداء �ضيو ًفا على ال�سيد ر�ضا د�ستواره .بعد ذلك نقوم بعملنا.
ح�سمت �صلوات الأ�صدقاء الأمر� .أ ّما د�ستواره فبقي متحيرّ ً ا َمل اخرتتُ
ْ
�أن «�أَ ْخ ِرب بيته» من بني جميع �أولئك! لكن مل يكن لديه �سبيل للفرار.
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فتوجهنا نحو
بع ��د ال�صالة والغداء م�ضين ��ا على جا ّدة «دهل ��ران»ّ ،
منطقة «�شاوريه» الواقعة غرب نهر «كرخه» ،والتي تبعد م�سافة ثمانني
كيلوم�ت�رً ا عن ثكنة «دوكوه ��ه» .لكنّ �أ�سد اهلل بازوك ��ي �أ�شار �إىل مكان
قري ��ب من النهر يبعد ن�صف امل�ساف ��ة ال�سابقة .بتوجيه منه ذهبنا �إىل
«�شاوريه» و�إىل املكان الذي �أ�شار �إليه .كان نظام �صدام قد �شقّ طريقه
تعج
الرمل � ّ�ي املليء باملنعطف ��ات يف �سنوات االحتالل ،وكان ��ت املنطقة ّ
باملق ّرات والد�شم التي ا ّتخ ��ذت �شكل حدوة اخليل .بدا مكا ًنا منا�س ًبا.
م ��ن فوق مرتفع بعل ّو مئتي مرت �أخذن ��ا جنول بنظرنا على �أر�ض املخ ّيم
واد
امل�ستقبلي الذي يقع �إىل ال�شرق منه نهر «كرخه» الهادر ،ويف غربه ٍ
ف�سي ��ح ي�شبه الدهليز .وبو�ضع برج للحرا�سة �أمكن مراقبة جميع �أنحاء
املخ ّي ��م .هذا وقد بدت الأخادي ُد الكث�ي�رة والوديان التي تتخ ّللها؛مكا ًنا
منا�س ًبا ال�ستقرار الكتائب.
حظ ��ي املكان بر�ض ��ى اجلميع ،و�أخذ ك ّل قائد يعينّ م ��كان كتيبته �أو
ً
معرت�ضا:
ق�سمه ،و�إذ ب�صوت بازوكي يرتفع
 ماذا عن ق�سم التدريب الع�سكري؟!قال ر�ضا د�ستواره:
 �إنّ � َأر�ض اهلل وهذا اجلبل وا�سعان؛ وك ُّل م�سلم له مكان يكفيه.
ّثم �أردف م�ش ًريا �إىل �شمال املخ ّيم:
خا�ص ��ا بالتدري ��ب
 �سيك ��ون �أعل ��ى املدين ��ة و«�شم�ي�ران» خم ّي ًم ��ا ًّالع�سكري!
ا ُّتخ ��ذ ملق ّر كتيبة حمزة مكا ٌن يف زاوية املخ ّي ��م ،والذي يعترب مكا ًنا
ج ّي ��دً ا م ��ن الناحي ��ة الأمن ّي ��ة .فق ��د �أحاطت الت�ل�ال بجهتي ��ه الغرب ّية
واجلنوب ّية ،وكان طريق الو�صول �إليه عرب اجلهة ال�شرقية وال�شمال ّية.
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غادرن ��ا املكان عند الغروب .كان ب�إمكان وحدة الهند�سة الع�سكر ّية
يف الفرق ��ة �إجناز بناء ال�ساحة و�إن�شاء الطرق يف غ�ضون �أ�سبوع واحد.
هذا وقد تق ّرر ا�ستقرار �شرطة حرا�سة الفرقة يف تلك املنطقة بد ًءا من
اليوم التايل.
يف طريق العودة مررنا ثاني ًة على بائع الكباب الدزفويل حيث �أكلنا
ُظه� � ًرا .كان طع ��ام ع�شائنا على نفق ��ة احلاج عباديان؛ م�س� ��ؤول ق�سم
التموين والتجهيز �آنذاك.
ح�ي�ن رجعن ��ا �إىل الثكن ��ة تق ّرر �إر�س ��ال جمموعة م ��ن ك ّل كتيبة �إىل
أر�سلت لهذا
املخ ّي ��م اجلديد؛ بغية امل�ساعدة يف �أعمال البن ��اء .بدوري � ُ
العمل جمموعة من 15
�شخ�صا ب�إ�شراف ح�سن �أمريي فر.
ً
يف �أوا�س ��ط �شهر كانون الأ ّول ،ت�س ّلم العنا�صر غري امل�س ّلحني �أ�سلح ًة
م ��ن ق�س ��م الت�سليح يف الكتيب ��ة ،وا�ستع� � ّدت الكتيبة لالنتق ��ال� .أخ ًريا؛
ويف ي ��ومٍ �شددن ��ا ال ّرح ��ال نح ��و املخ ّي ��م اجلديد على م�ت�ن احلافالت
وال�شاحنات.
اخلا�صة بالكتائب
يف خم ّي ��م «كرخه» ب ��د�أت التدريبات والتماري ��ن
ّ
والأق�س ��ام ،وكن ��ت �أ�ش�ت�رك بنف�سي يف املرا�س ��م ال�صباح ّي ��ة ومتارين
الليونة والريا�ضة ال�صباح ّية التي كانت تقام غال ًبا على م�ستوى الكتيبة
م�ستغرقة وقتًا طويلاً .
قام حميد �سربي؛ م�س�ؤول التذخري يف الكتيبة -الذي خ�ضع ل�شتّى �أنواع
التدري ��ب الع�سكري الكال�سيكي ،والذي كان ذائ ��ع ال�صيت يف الرماية-
ب�إن�ش ��اء ع ّدة �صفوف للتدريب الع�سكري لل�شباب �أ�سبوع ًّيا .فكان يع ّلمهم
فيها طرق ا�ستعمال �أنواع الأ�سلحة العاد ّية وكيف ّية ف ّكها وتركيبها.
متنوعة لتعليم الق ّوات
هذا وقد �أقام ق�سم الإعالم يف الكتيبة �صفو ًفا ّ
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املع ��ارف العقائد ّية .تولىّ �إدارة بع�ض تلك ال�صف ��وف �أ�ساتذة يف ما ّدة
م�سجلة وم�ص ّورة.
العقي ��دة ،فيما كانت ُت َبثّ يف البع�ض الآخ ��ر �أ�شرطة ّ
ومب ��ا �أنّ خيمة الإع�ل�ام كانت ُتعن ��ى ب�إقامة املرا�س ��م ال�صباح ّية وبثّ
القر�آن الك ��رمي والأذان يف �أرجاء ال�ساحة ،فقد كانت اخليمة الوحيدة
املز ّودة بالتيار الكهربائي من مو ّلد يعمل على البنزين.
بع ��د م� � ّدة �أح�ضرن ��ا �إىل الكتيبة -مب�ساع ��دة م�س� ��ؤول التجهيزات
والتموي ��ن -مو ّل ��دً ا كهربائ ًيا يعمل على الكاز ،فت� �ولىّ ال�شباب �أنف�سهم
مه ّمة التمديدات الكهربائ ّي ��ة �إىل كا ّفة خيم الكتيبة بغية �إنارتها ليلاً .
� اّإل �أنّ تل ��ك الإنارة وفرحة ال�شباب مل تدُم لأكرث من �أ�سبوع واحد ،فقد
وع ِط َبت جميع الأ�سالك!
ا�شتعل املو ّلد واحرتق؛ ُ
حينما كان �أحدهم يدخل ِفناء الكتيبة مل يكن يجد �صعوبة يف العثور
عل ��ى خيمة القيادة فيها .فقد كانت �شاحنة «تويوتا» وقاطرة مركونتني
بجانب خيمتن ��ا غال ًبا .كان لك ّل كتيبة �شاحنت ��انُ ،و�ضعت �إحداهما يف
ت�ص ��رف ق�سم التجهيزات يف الكتيبة .يف العام نف�سه ا�سرتجعت وحدة
النق ��ل يف الفرق ��ة ال�شاحنات القدمية م ��ن جميع الأق�س ��ام والكتائب،
وا�ستبدلته ��ا ب�أخرى ذات هياكل جديدة ،ف ��كان ال�شباب ُيطلقون عليها
ا�سم «التويوتا الفا�سقة» ب�سبب �شكلها اخلارجي اجلميل!
يف خيمة قادة الكتيبة التي ُت�س ّمى بخيمة القيادة؛ كنت �أنا وم�ساعداي
و�ساعيا بريد و�أمني �س ّر الكتيبة وعد ٌد من العنا�صر احل ّرة .عندما كانت
تقام يف خيمتنا جل�سة مع قادة الكتائب كان املكان ي�ضيق باجلميع.
كان ذل ��ك يحدث ع ّدة م ّرات �أ�سبوع ًّيا .يف تلك اجلل�سات كنت �أنقل
�إليه ��م الأخب ��ار اجلديدة� ،أو نتح ��ادث ب�ش�أن التخطي ��ط ملناورات على
�صعيد الكتيبة.
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رائجا يف
يف كتيب ��ة حمزة كان ارت ��داء البنطال
ّ
الكردي -كم ��ا كان ً
ممنوعني� .أ ّما م�س ّنو الكتيبة املعتادون على
بع�ض الكتائب -والتدخ�ي�ن
َ
التدخ�ي�ن ،فقد ُ�سمح لهم بالتدخني يف اخلف ��اء وبعيدً ا عن الأنظار .مل
مدخ ًن ��ا .و�إن كان ث ّمة ّ
يك ��ن �أحد يف خيم ��ة �أركان الكتيبة ّ
مدخن فكان
احرتاما لأمري .كنت �أعتمد االعتدال
ميتنع عن التدخني داخل اخليمة
ً
والو�سط ّي ��ة يف ك ّل الأمور .فالتدخني يف امللأ العام ممنوع على اجلميع،
�أ ّما كب ��ار ال�سنّ الذين ق�ضوا ُعم ًرا وهم ميار�سون هذه العادة اخلاطئة
خمفي.
م�سموحا له ��م بالتدخني بق ��در رفع احلاجة ب�ش ��كل
فق ��د كان
ً
ّ
كانت هذه طريقتي يف جمال� ��س العزاء � ً
أي�ضا .وقد ر�ضي ال�شباب بهذه
الطريق ��ة وتق ّبلوها ب�شكل �صحيح .فلو �س ّب ��ب من�ش ٌد ما يف كتيبة حمزة
ومرجا كان ال�شباب �أنف�سهم يبتعدون عنه.
هرجا ً
ً
كان ��ت الأعم ��ال التدريب ّي ��ة يف الكتيب ��ة ت�سري على ما ي ��رام� ،إىل �أن
ح ��دث يف �إحدى املناورات �أن ا�ست�شهد �أحد التعبو ّيني ،كما �أ�صيب الأخ
�سربي بجروح طفيفة �سرعان ما برئ منها.
ك� � ّدرت تلك احلادثة الأليمة �صفو حياة اجلميع .مل يكن بيدي حيلة
تق�صي �أ�سبابها .وكانت النتيجة �أن �أمرتُ ب�أن ي�س ِّلم ك ّل من بحوزته
�سوى ّ
ن ��وع من العتاد احلربي �سالحه �إىل ق�سم الت�سليح يف الكتيبة ،و�أبلغتهم
ب�أ ّنه ال يحقّ لأحد حمل ال�سالح �سوى م�س�ؤويل الف�صائل وال�سرايا .وقد
�أقمنا يف الكتيبة جمل�س ت�أبني تخليدً ا لذكرى رفيق جهادنا ال�شهيد .يف
تل ��ك الأيام � ً
أي�ضا ق ّدمت كتيبة «الأن�ص ��ار» �شهيدً ا يف �إحدى مناوراتها،
ما زاد من عزميتنا على ّ
توخي احليطة �أكرث.
ب�ي�ن �أواخر �شهر كان ��ون الأ ّول وبداية كانون الث ��اين ،ح�ضر حم�سن
ر�ضائ ��ي �إىل خم ّي ��م «كرخ ��ه»� .أُ ْخبرِ ن ��ا من مق� � ّر الفرق ��ة فذهبنا �إىل
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هن ��اكُ .وج ��د يف خيمة قي ��ادة الكتيبة هات ��ف ع�سك ��ري 1ت�صلنا عربه
الأخب ��ار العادية من ِق َب ��ل ق�سم االتّ�ص ��االت يف الفرقة� .أ ّم ��ا الر�سائل
امله ّم ��ة وال�سر ّية فكان �ساعي بريد الفرق ��ة يبلغنا بها ح�ضور ًّيا .عندما
و�صلت �إىل خيمة املق ّر كان جميع م�س�ؤويل الكتائب والأق�سام يف الفرقة
ُ
حا�ض� � ًرا .كن ��ت من�شغ�ًل اً باال�ستف�سار ع ��ن �أحوال بازوك ��ي حني بد�أت
اجلل�س ��ة .حت ّدث حم�سن ر�ضائي ،وقد جل�س ب�إزائه حممد كوثري ،مل ّدة
�ساع ��ة �أمام احلا�ضرين .م ��ا بقي يف ذاكرتي من كالمه ه ��و� :إنّ ك�سر
خ � ّ�ط العد ّو والتق ّدم �إنمّ ا هو ن�صف العمل فح�سب� ،أ ّما الن�صف الآخر،
ولع ّله �أ�صعب من الأ ّول ،فهو حفظ املنطقة املح ّررة .ف�ص ُّد هجوم العد ّو
امل�ض ��اد يف نه ��ار العمل ّيات ال يق ّل �أه ّمية عن التق� � ّدم ليلة العمل ّيات ،بل
ق ��د يكون الأ ّول �أك�ث�ر �أه ّمية ..لو جنح الع ��د ّو يف �إجبارنا على الرتاجع
�أثن ��اء الهجوم امل�ضاد ،فك�أنمّ ��ا مل نقم ب� ّأي عمل ّية ..ال ينبغي للق ّوات �أن
تخلد �إىل ال ّراحة مبا�شرة بعد العمل ّيات ،عليهم �أن يحفروا د�ش ًما لهم،
�أو �أن يع� � ّدوا ملج�أً ول ��و كان �صغ ًريا وم�ؤ ّقتًا؛ لكي ي�أمن ��وا �ش ّر الر�صا�ص
وال�شظايا املتطايرة.
ق ��ام حم�س ��ن ر�ضائي يف تل ��ك اجلل�س ��ة بتحليل نقاط ق� � ّوة اجلي�ش
العراق � ّ�ي ونق ��اط �ضعفه ،و�أعل ��ن �أنّ العمل ّيات القادم ��ة �سترتك ت�أث ًريا
بال ًغا على ظ ��روف و�أو�ضاع منطقة ال�شرق الأو�س ��ط بر ّمتها� .سي�صيب
الهل� � ُع حماة نظ ��ام العراق ،و�ستفقد ط ��رق �إمدادات الع ��د ّو �أمنها .يف
خت ��ام حديثه �ش ّدد عل ��ى �أه ّمية التدريبات مقاب ��ل الأ�سلحة الكيميائ ّية
الت ��ي كان ��ت مت ّثل حيل ��ة العد ّو اجلدي ��دة ،والت ��ي كان يلج� ��أ �إليها عند
املواقف احل�سا�سة.
 - 1تلف ��ن قورباغ ��ه اي؛ الهات ��ف القدي ��م المربع ال�ش ��كل ذو القر�ص الدائ ��رة الذي ي�أخذ
الأرقام بالإ�صبع مع عقارب ال�ساعة..
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ت�ل�ا ذلك تقرير و�ضعه قائد الفرقة بني ي ��دي القائد العام للحر�س
الثوري يرتبط بالو�ضع العام للفرقة ،ومدى جهوز ّية الكتائب .بعد ذلك
�أ ّدين ��ا �صالة اجلماعة ث � ّ�م جل�سنا على مائدة الع�ش ��اء .بالطبع ،املكان
هن ��ا لي�س «دزف ��ول» ،وبالتايل مل نح� � ّل �ضيو ًفا على �أح ��د .كان الطعام
ح�صة ك ّل �شخ�ص حم ّددة
طعام الفرقة و�سائر التعبو ّيني نف�سه ،وكانت ّ
وم�ساوية حل�ص�ص الآخرين.
يف اليوم الت ��ايل جرت مرا�سم �صباح ّية م�شرتكة على �صعيد كتائب
ووح ��دات الفرقة كا ّفة ،وخطب حم�سن ر�ضائي �أمام جموع املجاهدين
جماعي.
الثائرين� .أثناء ورودهم �أن�شد �شباب كتيبة حمزة �شع ًرا ب�شكل
ّ
كان ��ت تلك الأبيات ال�شعر ّية تتناه ��ى �إىل الأ�سماع كل �صباح من �ساحة
اخلا�صة بالكتيبة:
املرا�سم ال�صباح ّية
ّ
ي� �ج ��ب ال� �ع� �ب ��ور م� ��ن ال ��دن� �ي ��ا ِب � ُي �� �س��ر
ي� � �ج � ��ب اال� � � �س � � �ت � � �ع� � ��داد ل � �ل � �ف� ��داء
دام
�أن من�ض ��ي نح ��و احل�س�ي�ن بوج ��ه ٍ
م� ��ا �أج� �م� �ل ��ه م� ��ن ع � � ��روج �إن� ��� �س ��اين
ُ�س َّر ال�شباب كث ًريا ل ��دى ر�ؤيتهم القائد العام للحر�س الثوري ،وبعد
�سماعه ��م خطابه �أخذ ك ّل واح ��د منهم يتك ّهن حول منطق ��ة العمل ّيات
وا�ضحا من خ�ل�ال الأحاديث التي ُطرحت ب� ��أنّ «�إذاعة
القادم ��ة .ب ��دا ً
التعبئة» مل ت�ستطع هذه امل ّرة �أن تق ّدم � ّأي تخمني يقارب الواقع .م�سا ًء،
عندم ��ا ُعقدت جل�سة يف خيم ��ة قيادة الكتيبة ،كان ظ ��نّ قادة ال�سرايا
�أ ّنن ��ي على علم مبكان العمل ّيات ،وعلى ح ّد ق ��ول التعبو ّيني� :إنّ الق�ضية
لدي �أنا
م ��ن باب «قال ��وا ال ت ُقول ��وا» � .اّإل �أ ّنه وحتى ذلك احل�ي�ن مل يكن ّ
أي�ض ��ا �أدنى ّ
� ً
اط�ل�اع على منطق ��ة العمل ّيات .يف ذلك احل ��وار ال�ساخن
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رجعت بذاكرتي �إىل
�أخ ��ذ ك ّل واحد يديل بدلوه ويق� � ّدم حد�سه .بدوري ُ
الوراء ،فح ّدث ُته ��م عن تخميني فيما يرتبط بعمل ّي ��ات «والفجر »7التي
كنت قد �سمعت ّ
خطتها قبل عمل ّيات «بدر».
يوم ��ذاك َع ِلم � ُ�ت م ��ن الأخ د�ست ��واره ب� ��أنّ ق ��ادة اجلي� ��ش واحلر�س
يخطط ��ون لعمل ّية تق ��وم على عبور نهر «�أروند» ،وه ��ي ّ
ّ
خطة ُتعتبرَ غري
نظامي كال�سيكي .ومبا �أنّ تلك
قابل ��ة للتنفيذ يف انظمة وخط ��ط جي�ش
ّ
البقع ��ة كانت املنطقة الوحيدة الت ��ي مل ت�صل �إليها جبهات القتال فقد
عر�ض � ُ�ت تك ّهنات ��ي حينها يف اجلل�س ��ة ،وقلت :رمبا ع ��ادت تلك الفكرة
�إىل احلي ��اة ثاني ��ة ،ولع ّله قد تق� � ّرر العمل يف ذلك امل ��كان جم ّددًا .كما
�إنّ تاريخ العمل ّي ��ات املا�ضية يلفت نظر املرء �إىل املكان نف�سه .بعد فتح
«خ ّرم�شهر» �أُق ِفلت 1املنطقة �إثر عمل ّيات «رم�ضان» يف منطقة «�شلمجه»
ونقط ��ة حرا�سة «زي ��د» .كانت تلك املنطقة النقط ��ة الأقرب �إىل مدينة
الب�صرة يف العراق .يف �شتاء العام  1983وني�سان جرت عمل ّيتا «والفجر
التمهيد ّي ��ة» و«والفج ��ر »1يف منطقة «ف ّكة»ّ ،
وتعط ��ل طريق احل ّل ذاك.
يف �شت ��اء العام  1984و�شتاء العام التايل ج ��رت عمل ّيتا «بدر» و«خيرب»
الكبريتان يف الهور العظيم بغية النفوذ �إىل الب ّوابة ال�شمال ّية للب�صرة،
النهائي .بناء على ذل ��ك كان ال�سبيل الوحيد
ولك ��ن مل يتح ّقق اله ��دف
ّ
املتب ّق ��ي لك�س ��ر ذلك احل�ص ��ار ّ
وفك عق ��دة العمل ّيات هن ��اك هو عبور
نه ��ر «�أروند» ال�صاخ ��ب � .اّإل �أنّ عمل ّيات «والفجر »7التي كان من املق ّرر
�إجرا�ؤه ��ا بالتع ��اون ما بني اجلي� ��ش واحلر�س تو ّقف ��ت ب�سبب اختالف
وجهات النظر يف طريقة العمل .كان اجلي�ش ّ
يخطط لأخذ موطئ قدم
على �ساحل الع ��د ّو بالطريقة الكال�سيك ّية وعرب نريان املدفع ّية الثقيلة.
� -1أقفلت المنطقة �أي ُك�شف �أمرها؛ وبالتالي لم يعد العمل فيها ممك ًنا ،وذلك ب�سبب يقظة
وتع�سر العمل ّيات ،وترافق ذلك مع �سقوط عدد كبير من ال�ضحايا.
العد ّو ّ
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يف حني �أنّ ر�ؤية احلر�س كانت مبن ّية على العمل ّيات املباغتة والليل ّية.
كان ث ّمة عدد كبري من التالميذ يف كتيبة حمزة .حتى العام 1983م،
وبحك ��م توايل العمل ّي ��ات الع�سكر ّية مل يجد الط�ّل�ااّ ب التعبو ّيون فر�صة
للدرا�س ��ة .لكن ،وبعد عمل ّيات «خي�ب�ر» ،حيث بات يف�صل بني العمل ّيات
ف�ت�رة زمن ّية طويل ��ة ،ق ّرر الطلاّ ب احلا�ض ��رون يف الوحدات الع�سكر ّية
العلمي .يف ذلك الوقت ،وحل�سن ّ
احلظ ،كانت كتيبة
متابعة حت�صيلهم
ّ
ت�ضم مديري مدار�س ف�ضلاً عن مع ّلمني ،حتّى �إنّ الأخ مظ ّفر
«حم ��زة» ّ
امل�س� ��ؤول الرفيع امل�ست ��وى يف وزارة الرتبية والتعلي ��م -كان موجودًا.وبذلك فقد كانت العنا�ص ��ر الب�شر ّية متوافرة من �أجل جناح التالميذ
يف بلوغ مقا�صدهم.
كنت � ّ
يوما فر�أيت �أحد املجاهدين غار ًقا يف
أمت�شى يف �ساحة الكتيبة ً
مطالع ��ة كتاب ما .كان م�شدودًا �إىل عمله بالكامل بحيث مل يلتفت �إ ّ
يل
� اّإل بعد �أن �صرتُ مواج ًها له .حني ر�آين �أ ّدى التح ّية واالحرتام .قلت له
اً
م�شغول بالدر�س:
وقد غمرتني الفرحة لر�ؤيته
 ادر�س ج ّيدً ا لكي ال تت� ّأخر عن زمالئك لدى عودتك �إىل بيتك. حا�ضر يا حاج ...ولكن �ألي�ست اجلبهة جامعة كما يقولون؟ح ّركت ر�أ�سي مواف ًقا .فقال:
 � ًإذا ما دمنا �أتينا �إىل اجلامعة فما الداعي �إىل الذهاب واحل�ضوريف �صفوف الأكابر جم ّددًا؟
ح�س الدعاب ��ة يف عينيه ،و�ضحكنا م ًعا .نظ ��رتُ �إليه ،فر�أيت
ر�أي ��ت ّ
في ��ه ً
�وي� ،سعيد ،طريف،
خليطا م ��ن الف�ضائل :فتى ياف ��ع ،تلميذ ،تعب � ّ
حمب ،ج ��ريء و ...وغريها من ع�ش ��رات الف�ضائل التي رمبا
م� ��ؤ ّدبّ ،
خادما -يف
علي .غمر كياين �س ��رور عظيم لكوين قائدً ا �-أعني ً
خفي ��ت ّ
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اجلبهة لديه �أمثال ه�ؤالء املجاهدين.
ليلي للحف ��اظ على جهوز ّية
يف �إح ��دى الليايل ق ّررن ��ا تنظيم م�سري ّ
الكتيب ��ة .ك ّنا بانتظار تو ّقف الذهاب والإ ّي ��اب ونوم اجلميع و�سكونهم.
جل�سن ��ا ورحنا وجئنا وانتظرن ��ا ،لكن من دون ج ��دوى .ففي ال�ساعات
ً
م�ستيقظا
الت ��ي ت�سبق طلوع ال�صباح �إذ يحلو النوم ،كان ن�صف الكتيبة
ومن�شغلاً
بتهجد الليل.
ّ
كان ��ت ثياب ��ي متاثل ثي ��اب التعبو ّيني هيئ ��ة ولو ًنا� .أحبب � ُ�ت �أن �أكون
زي
كالآخري ��ن � .اّإل ح�ي�ن كنت �أذه ��ب �إىل جل�سة ر�سم ّية فكن ��ت �أرتدي ّ
احلر�س الثوري.
كن ��ت و�سائر قادة الكتيبة نق�صد خيم الف�صائل بني احلني والآخر،
فنح ّل �ضيو ًفا عليهم .يف بع�ض الأحيان ،كان �أحد الف�صائل يدعو ف�صيلاً
�آخ ��ر فيخربوننا بذل ��ك .حينئذ كان ال�شب ��اب �أنف�سه ��م يه ّيئون �ضيافة
�إ�ضاف ّية كعلبة حلوى �أو بع�ض اخل�ضار �أو الفاكهة �أو �شراب اللنب « 1دوغ».
�أ ّي ��ام اجلمعة؛ كانت الكتيبة تعطي �إج ��ازة ق�صرية الأمد للعنا�صر،
ف ��كان �أك�ث�ر العنا�صر يق�ص ��دون املدينة ل�ش ��راء احلاجي ��ات �أو �إجراء
املكامل ��ات الهاتف ّية �أو اال�ستحمام� .أحيا ًنا كنت وم�س�ؤولو ال�سرايا نذهب
�إىل «دزف ��ول» بق�ص ��د الزيارة وال�سياح ��ة يف � ٍآن .كان ا�سم بائع الكباب
املع ��روف يف املدين ��ة «�إح�سان» ،ذاك ال ��ذي ق�صدناه برفق ��ة د�ستواره
وعباديان و�سائر الأ�صدقاء م ّرات ع ّدة ،و�أ�سعدنا النفو�س بتناول الغداء
عنده .كان ح�سن �أمريي فر يتلو هذه الآية من باب الفكاهة:
 هل جزاء الإح�سان � اّإل الإح�سان؟كان يق�صد بذلك -بال قيا�س �أو ت�شبيه� -أ ّننا حني ن�أتي �إىل «دزفول»،
 - 1دوغ؛ اللبن الم�ضاف �إليه الماء -ي�شبه معلبات العيران في لبنان.
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يح�سن �أن ال نق�صد حمل الكباب «�إح�سان»؟
�أَ ُ
يف �أواخ ��ر �شه ��ر كان ��ون الأول  ،85ذهبنا �إىل حق ��ل الرماية ليج ّرب
العنا�ص ��ر �أ�سلحتهم .وب�سبب احلادث الذي وق ��ع يف املناورة التي جرت
قبل ع ّدة �أ�سابيع� ،أ ّكدتُ �أن ال جمال للمزاح ،و�أنّ على القادة �أن ال يغفلوا
عن عنا�صرهم ولو للحظة .حل�سن احلظ مل يح�صل هناك � ّأي مكروه.
كان ��ت الكتيبة على �أ ّمت اجلهوز ّية� .أبلغ � ُ�ت مق ّر القيادة وال�سيد ر�ضا
د�ست ��واره بجهوز ّي ��ة الكتيبة ،وطلب � ُ�ت م�أذونية لهاّ .مت ��ت املوافقة على
ذل ��ك :خم�سة �أ ّي ��ام ،بالإ�ضاف ��ة �إىل «يومني على الطري ��ق» .كانت تلك
امل�أذونية الأخرية للكتيبة قبل عمل ّيات «والفجر .»8قبيل الذهاب �أ ّكدت
على اجلميع �أن ال يتك ّلموا مع �أحد يف طهران حول و�ضع الكتيبة والفرقة
والتدريب ��ات والتمارين الع�سكر ّية وتنظيم الق ّوات ومنطقة ا�ستقرارهم
وك ّل م ��ا يعلمون ��ه ع ��ن اجلبه ��ة؛ وذلك لك ��ي ال يكون م�ص�ي�ر العمل ّيات
القادمة عر�ضة لفتنة العد ّو.
يف الأي ��ام الأخ�ي�رة من �شهر كان ��ون الأول �شارك � ُ�ت يف جل�سة قيادة
الفرقة .كانت الفرقة يف حالة من الفو�ضى ب�سبب نقل الق ّوات وانتقالها.
بعد ذلك توالت اجلل�سات الواحدة تلو الأخرى.
يف �أح ��د الأ ّي ��ام غادرن ��ا خم ّي ��م «كرخ ��ه» برفق ��ة د�ست ��واره و�سائر
وتوجهنا نحو جا ّدة «الأهواز» و�ص � اً
�ول �إىل «دارخوين» .كان
امل�س�ؤول�ي�نّ ،
املخ ّي ��م اجلديد للفرقة -وبالطبع ل�سائر الفرق -يقع هناك ،غرب نهر
«كارون» ،م ��ن جن ��وب «الأهواز» حتى «خرم�شه ��ر» ويف �أطراف ب�ساتني
النخي ��ل .بعد �أنّ ح� � ّدد ال�سيد ر�ضا موقع ك ّل كتيب ��ة ،رجعنا �إىل خم ّيم
وتوجه ��ت جمموعة م ��ن كل كتيبة -كما ج ��رت العادة -نحو
«كرخ ��ه»ّ ،
طلبت من امل�س�ؤولني تهيئة الق ّوات
املخ ّي ��م اجلديد بغية ن�صب اخليامُ .
لت�سليم حقائبهم وو�سائلهم ال�شخ�ص ّية �إىل «ق�سم التعاون» .كما طلبت
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منه ��م �أن يكتب ��وا �آخر ر�سائله ��م؛ لأنّ جميع �أ�ش ��كال االت�صال بطهران
�ستكون مقطوعة يف املخ ّيم اجلديد ،و�ستقت�صر على الر�سائل الواردة.
دب الن�ش ��اط واحلما�س ��ة يف الكتيب ��ة م ��ن جديد .يف زواي ��ا الباحة
ّ
و�أطرافه ��ا ان�شغ ��ل بع�ض العنا�صر بكتابة و�صاياه ��م لكي ي�س ّلموها �إىل
ق�س ��م تعاون الفرقة م ��ع و�سائلهم ال�شخ�ص ّي ��ة� ،إذ �إنّ حقائب اجلرحى
ر�سل �إىل عناوين بيوتهم بعد العمل ّيات .كانت الو�ص ّية
وال�شهداء كانت ُت َ
التي كتبتُها قبل عمل ّيات «الفتح املبني» ال تزال بحوزتي .بعد مرور ع ّدة
�سنوات فتحت الظرف وقر�أت حمتواها .مل يكن ث ّمة ما �أ�ضيفه .كالمي
اكتفيت بكتابة تاريخ اليوم �أ�سفل الو�ص ّية
هو ذاك الذي كنت قد كتبته.
ُ
اجليبي الذي الزمني
وو ّقعتهاّ ،ثم و�ضعتها قرب كتاب «مفاتيح اجلنان»
ّ
من ��ذ العام 1983؛ حينه ��ا و ّزعت الفرقة كتب «املفاتي ��ح» على اجلميع،
ف ��كان �أحدها م ��ن ن�صيبي .كان حجم الكتاب ّ
وخط ��ه ج ّيدً ا؛ ال �صغ ًريا
وال كب ًريا.
قب ��ل مغادرتنا خم ّيم «كرخه» خط ��ب ال�س ّيد جمتهدي ذات ليلة يف
جمع ق ّوات الكتيبة خطبة رائعة نفذت �إىل قلوب اجلميع .كانت خطبته
ع ��ن ال�شه ��ادة وال�شفاع ��ة .كان اجلميع� ،شي ًب ��ا و�ش ّبا ًن ��ا ،يبكون؛ ال من
اخلوف ،بل �شو ًقا �إىل ال�سبيل ال�سامي الذي اختاروه.
يف الي ��وم التايل غادرن ��ا خم ّيم «كرخه» .انطلقن ��ا عند الظهر بغية
الو�ص ��ول �إىل خم ّيم «كارون» م�س ��ا ًء .كان املخ ّيم اجلديد �صغ ًريا ج ًّدا،
وكانت اخليم �ض ّيقة .ن ّبهت �إىل �ضرورة �سرت اخليام ج ّيدً ا.
يف خم ّي ��م «كارون» كانت املرا�سم ال�صباح ّي ��ة والتمارين الريا�ض ّية
التي تليها تقام كما يف ال�سابق .وكنت �أتر ّدد ب�شكل متوا�صل بني الكتيبة
ومق� � ّر قيادة الفرقة .رحلة كانت ت�ستغ ��رق يف كل م ّرة ما بني الع�شرين
دقيقة �إىل ن�صف �ساعة بال�س ّيارة.
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ت ��ارة كن ��ت �أذهب لتل ّق ��ي خرب جدي ��د ،و�أخرى كان ��وا ي�ستدعونني،
وط ��و ًرا �أذهب و�سائر القادة حل�ضور جل�سة مع م�س�ؤويل مق ّر القيادة �أو
قي ��ادة الفرق ��ةِ ..بدوره ما برح ر�ضا د�ستواره ي�ؤ ّك ��د ك ّل مرة على تعليم
�س ُبل الت�ص ّدي للهجمات الكيميائ ّية.
ذات م� � ّرة تق� � ّرر �إجراء من ��اورة م�شرتكة بيننا وب�ي�ن ق�سم البحر ّية
لأخ ��ذ موطئ قدم عند �ساحل الع ��د ّو االفرتا�ضي .لدى عودتي �أعطيت
وو�ضعت بالتعاون مع
م�س�ؤويل ال�سرايا والوحدات التوجيهات الالزمة،
ُ
�أمريي فر ،قيومي وفرخي ّ
خطة ج ّيدة �أجريناها بنجاح يف اليوم التايل
مب�ساع ��دة ق�س ��م البحر ّي ��ة يف الفرقة .يف تل ��ك املناورة رك ��ب ال�شباب
على منت ال ��زوارق لع ّدة �ساعات يف نه ��ر «كارون» ،و�أحكموا يف النهاية
ال�سيطرة على �ساحل العد ّو االفرتا�ضي.
هذا وقد �أجرينا ،بن ��ا ًء على تو�صيات د�ستواره ،مناورة تدريب ّية على
م�ستوى الكتيبة يف كيف ّية الت�ص ّدي للهجمات الكيميائ ّية .يف تلك املناورة
�س ��ار جمي ��ع عنا�صر الكتيب ��ة ل�ساعات ،وا�ضع�ي�ن الأقنع ��ة الواقية على
وجوهه ��م ،ومرتدين ال�سرتات الواقية من املطر لك ��ي يتع ّرفوا �إىل هذه
قمت يف تلك املناورة ال�شا ّقة مب�شاركة �أفراد كتيبتي.
ال�صعوبات .وقد ُ
خميم «كارون» ذهبنا �إىل حقل الرماية لتجريب الأ�سلحة جم ّددًا
يف ّ
ورف ��ع �إ�شكاالتها .وح�س ًن ��ا فعلنا� ،إذ �إنّ بع�ض قذائ ��ف «الآر بي جي» مل
عر�ضت امل�شكلة على م�س�ؤول الت�سليح يف الكتيبة؛
تعمل ح�سب ما �أذكر.
ُ
لكي يتن ّبه عند ا�ستالم العتاد احلربي.
توا�صل ��ت م�شكلة نق� ��ص املواد الغذائ ّية يف املخ ّي ��م اجلديد .عندما
عر�ضت ذلك على ق�سم التموين يف الفرقة تبينّ �أنّ تلك مل تكن م�شكلة
ُ
كتيب ��ة «حمزة» فح�سب� ،إذ لي�س بو�سع الفرقة تخزين كم ّيات كبرية من
امل ��واد الغذائ ّية وذلك لأ�سباب �أمن ّية ووقائ ّية .وعلى الرغم من �أنّ ذلك
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مل يك ��ن عذ ًرا اً
ربر نق�ص كم ّي ��ة املواد الغذائ ّية � ،اّإل �أ ّننا مل جند
مقبول ي ّ
حيلة �سوى القبول والتح ّمل.
ف�ضلاً ع ��ن ال�سرايا كان ��ت �أق�سام الكتيب ��ة منهمكة بعمله ��ا وت�أدية
وظائفها بج ّدية.
كان ت�سجي ��ل الر�سائ ��ل وت�صوير ال�شب ��اب جز ًءا م ��ن الأعمال التي
�أجنزه ��ا ق�سم �إعالم الكتيبة ب�شكل ج ّي ��د ُقبيل العمل ّيات ،وكنت ّ
مطل ًعا
على �سري عملهم ورا�ض ًيا عنه .كان «�ألبوم» �صورهم الذي �أع ّدوه فريدً ا
م ��ن نوعه .فقد �أخ ��ذ ق�سم �إعالم الكتيبة �ص ��و ًرا لعنا�صر الكتيبة فردًا
فردًا ،البالغ عددهم �أربعمئة عن�صر!
�أ ّم ��ا ق�سم االتّ�صاالت فقد كان ي� ��ؤ ّدي عمله ب�صعوبة وج ّدية .كذلك
ق�سم اال�ست�شفاء (الدائ ��رة ال�صح ّية) يف الكتيبة الذي كان ي�سعى بك ّل
م ��ا �أوت ��ي من ق ّوة لكي ال يواجه � ّأي من العنا�ص ��ر م�شكلة ما ف ُيحرم من
امل�شارك ��ة يف العمل ّي ��ات .كما �أخذ �شباب ق�سم التع ��اون يع ّدون �أنف�سهم
للأ ّي ��ام الآتية ال�صعبة واملليئة بالعمل .مل ي� �� ُأل ق�سم التجهيز والتموين
ُجه ��دً ا يف توفري ُ�سبل الراح ��ة لل�شباب ،على الرغم من �أنّ النق�ص كان
�س ّيد املوقف دائ ًما ويف ك ّل مكان.
عيت
ا�ست ُْد ُ
كان قد م ّر على وجودنا يف خم ّيم «كارون» ع�شرة �أ ّيام حني ْ
جلل�س ��ة يف مق� � ّر الفرقة .وهناك تق ّرر �أن نذه ��ب �إىل منطقة العمل ّيات
انطلقت برفقة �أمريي
اخلا�صة بها .يف املوعد املح ّدد
لتل ّقي التوجيهات
ُ
ّ
فر ،ق ّيومي وف ّرخي نحو جزيرة «�آبادان» ومنطقة «�أروندكنار» .وهناك،
ق ��رب ب ��رج للمراقبة ،نقل لن ��ا م�س�ؤولو ال�ص � ّ�ف الأ ّول يف الفرقة ك ّل ما
يعرفونه عن منطقة العمل ّيات العتيدة:
� -ستج ��ري العمل ّيات املقبلة يف مدينة «الف ��او» العراق ّية ،ومرحلتها
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الأ�سا�س عبور نهر «�أروند» .لن ت�شارك الفرقة  27يف اخلطوة الأوىل ،بل
�سيكون عملها يف العمق والداخل .فبعد ك�سر ّ
اخلط الأمامي وال�سيطرة
تتوجه «الفرق ��ة »27نحو جا ّدة «�أم
عل ��ى الفاو [من قبل ق ��وات الهجوم] ّ
الق�ص ��ر» .هذه اجل ��ا ّدة هي اجلا ّدة الثالث ��ة الواقعة مب ��وازاة «�أروند»،
والت ��ي تقع على �ساحل «خور عب ��د اهلل» واحلدود العراق ّي ��ة  -الكويت ّية
باتجّ اه ال�شمال .عندها �ستخو� ��ض كتائب الفرقة غمار العمل ّيات كتيبة
تلو الأخ ��رى بغية �إي�صال ّ
خط الفرقة �إىل مثل ��ث م�صنع امللح الذي هو
النهائي لنطاق عمل فرقتنا...
احل ّد
ّ
بع ��د ذل ��ك ،وبينما كان ��ت ال�شم�س ت�سط ��ع على املنطقة م ��ن خلفنا
حي ��ث الوقت الأن�سب للم�شاهدة� ،صعدنا برج املراقبة العايل  -الذي مل
خا�ص ��ا بالفرقة - 27جمموعة تلو �أخ ��رى ،ونظرنا عرب املنظار يف
يك ��ن ًّ
ك ّل ناحي ��ة :ال�ساحل الغربي لأروند ،ميناء الف ��او امل�ضيء ،مدينة الفاو،
جا ّدة الفاو -البحار ،ج ��ا ّدة الفاو -الب�صرة اال�سرتاتيج ّية وجا ّدة الفاو
الثالث ��ة التي يطلق عليه ��ا ا�سم «�أ ّم الق�ص ��ر» ،والواقعة يف عمق اجلبهة
العراق ّية .بعد ذلك �ألقينا نظرة على جتهيزات العد ّو وان�شاءاته املحكمة
الت ��ي كانت تق� � ّل �أو تبدو كذلك ك ّلما ابتعدنا بنظرنا ع ��ن �أروند .بنظرة
من�صات �صواريخ يف املنطقة يط َلق على اثنتني
�شامل ��ة �أمكن ر�ؤية ثالث ّ
منها «ه�ل�ايل» و«ذوزنقه» .كان م�صنع امللح ومث ّلث ��ه من املعامل البارزة
على ج ��ا ّدة �أم الق�صر ،والتي كانت مفاتيح ّ
خط ��ة معركة «الفرقة .»27
نظرن ��ا عرب املنظار �إىل كل مكان ُكتب ا�سم ��ه على اخلارطة ،ومل نرتك
مكا ًنا منها.
كان �أ�س ��د اهلل بازوك ��ي موجودًا يومئذ ،ف�أف ��رغ يل ما يف جعبته من
معلومات .كانت اخلارط ��ة وال�صورة اجلو ّية بني �أيدينا .جل�سنا يف ظ ّل
نخلة ،وبد�أنا احلديث عن العمل ّيات فما لبثنا �أن �سقنا احلديث �إىل ك ّل
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اتجّ اه؛ �إىل املا�ضي وامل�ستقبل .عرفت عن ما�ضيه �أ ّنه ح�ضر قبل الثورة
جندي ومظ ّلي .كان ع�ض ًوا يف الكتيبة الرابعة للحر�س .تز ّوج بفتاة
دورة ّ
بيت
من �أقاربه وله ولدان ،وهم يعي�شون الآن جمي ًعا يف «�أندمي�شك» يف ٍ
م�ست�أجر ه ّي�أه لهم مق ّر القيادة.
كان ��ت فك ��رة ج ّيد ًة ن ّفذها بع� ��ض القادة الذين كان ��وا موجودين يف
يوما
اجلبهة ب�شكل دائم .من خاللها كان با�ستطاعتهم ر�ؤية زوجاتهم ً
�أو بع�ض يوم يف الأ�سبوع ،على الرغم من ابتعاد عائالتهم عن �أقاربهم
يف طهران .كانت م ّدة ابتعادي عن عائلتي طوال �سنوات احلرب الثماين
تط ��ول ،ومل �أ�ستط ��ع �أن �أقوم مب ��ا قام به غريي ،فل ��م �أ�ستطع احل�ضور
بقربهم � اّإل يف فرتة اال�ست�شفاء بعد ك ّل �إ�صابة �أو يف امل�أذون ّيات.
ثت يف الوقت املتبقي مع ال�سيد ر�ضا د�ستواره حول عمل ّيات
حت ّد ُ
«والفجر »7التي مل ُتن ّفذ بتا ًتا .بدوره �أ ّكد �أنّ املنطقة التي �أخذت بعني
النظر يف تلك العمل ّيات كانت �أعلى قليلاً من نطاق العمل ّيات الآتية،
وبالطبع فقد كان عبور نهر«�أروند» جز ًءا منها .كما �ش ّدد على الفكرة
القائلة �إنّ هذا العمل ال ميكن �إجنازه بالطريقة الكال�سيك ّية ،وقال:
�إ ّن��ه لهذا ال�سبب لن يكون للجي�ش ح�ضور �سوى من خالل املدفع ّية
والق ّوات اجل ّوية.
عدن ��ا �إىل خم ّيم «كارون» بذهن ممتلئ .ب ��دت الكتيبة يف حال من
الن�ش ��اط املتج� � ّدد .كان ق�سم الت�سليح يف الكتيب ��ة ي�س ّلم ال�شباب العتاد
احلرب � ّ�ي .كم ��ا �س ّلم ق�س � ُ�م التموين احل�ص� َ��ص الغذائ ّي ��ة احلرب ّية �إىل
م�س�ؤويل التموين يف ال�سرايا ،فو ّزعوها بدورهم بني الق ّوات� .أ ّما �شباب
ق�س ��م الإع�ل�ام فكان ��وا يوا�صلون عمله ��م يف تلك اللحظ ��ات املزدحمة
بالذكريات .مل يكن �أح ٌد عاطلاً من العمل.
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�أخ ًريا ،وبعد �أن طرق �سمعي خرب انتقال الكتائب الأخرى من خم ّيم
«كارون» ج ��اء دور كتيب ��ة «حم ��زة» .كان يتحتّم �أن تت � ّ�م عمل ّية االنتقال
خمفي وعرب �شاحن ��ات ّ
مغطاة� .أ ّكدت وح ��دة �أمن املعلومات يف
ب�ش ��كل
ّ
الفرق ��ة على �أن ال يخرج �أح ��د ر�أ�سه من حتت ال�شادر ،و�أن ال تظهر �أي
أبلغت قادة
بندق ّية خ�ل�ال عمل ّية االنتقال وحركة ال�شاحنات ...بدوري � ُ
ال�سراي ��ا والوحدات بك ّل ذل ��ك؛ لكي يت�ش ّددوا يف مراقب ��ة تنفيذه ،لئلاّ
يكون م�صري عمل ّيات بتلك الأهم ّية رهينة �أخطاءٍ �سخيفة.
كان ��ت امل�شكلة الكربى قبيل التح ّرك هي اختيار حر�س للخيام ،التي
بقيت من�صوبة لتكون لنا مكا ًنا لال�سرتاحة عند عودتنا (بعد العمليات)،
فل ��زم �أن يكون حار�س خليام ك ّل ف�صيل� .أ ّما احل ّرا�س َ
املنتخبون فكانوا
�شخ�صا �صادف
�إ ّما رجلاً كب ًريا يف ال�سنّ � ،أو ً
جريحا جاء على ع ّكازه� ،أو ً
�أن مر�ض يف تلك الأ ّيام� ،أو� ..إثر ذلك ن�شب خ�صام عجيب بني َ
املنتخبني
وامل�س�ؤولني .من كان احل َكم بني ه�ؤالء؟ �أنا .مل �أد ِر كيف �أت�ص ّرف حيال
ه ��ذه امل�صيبة التي كنت بالطبع قد واجهتُها م ��را ًرا! فاحلرب �ض ّد �ألف
تعبوي
بعث � ّ�ي
عراقي وج ًها لوج ��ه وج�سدًا جل�سد كانت �أ�سهل م ��ن �إقناع ّ
ّ
متح ّم�س و�صل �إىل النقطة الأخرية بقبول هذا الأمر.
انطلقنا بعد الظهر ،فو�صلنا م�سا ًء �إىل قرية «�أبو �شانك» الواقعة
على �أط��راف نهر «بهمن �شري» .كانت تلك الليلة ليلة بدء عمل ّيات
أننت
«والفجر »8الكبرية يف �أر�ض العدو ويف منطقة الفاو .عندما اطم� ُ
أبلغت العنا�صر
�إىل ا�ستقرار كامل الكتيبة يف البيوت القرو ّيةُ � ،
التعليمات الوقائ ّية ال�صادرة عن مق ّر القيادة ،وكان ال�سيد جمتهدي
رفيقي كعادته يف كل مكان.
ثت �إىل ال�سيد جمتهدي وبق ّية الأ�صدقاء
عندما �سنحت الفر�صة حت ّد ُ
الذين خربوا احل ��رب حول جميع ما يتع ّلق بعمل ّي ��ات «والفجر ،»8و�أق ّر
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اجلمي ��ع -وكانوا �سع ��داء لذلك -ب�أ ّن ��ه قد ّمتت درا�س ��ة ك ّل خطوة من
العمل ّي ��ات ،وجرى التفكري حوله ��ا بد ّقة؛ من جملة ذل ��ك وجود كتائب
«الفرق ��ة  »27يف منطقة �آمنة قريبة م ��ن منطقة العمل ّيات ،على الرغم
من �أنّ ا�شرتاك تلك الكتائب يف العمل ّيات كان يف اخلطوة الثانية ح�سبما
تق ّرر .كان دخولنا �إىل املنطقة يف الوقت املنا�سب؛ ال مب ّك ًرا وال مت� ّأخ ًرا.
فلو ح�ضرنا يف وقت مب ّكر لكان من املمكن �أن يتن ّبه العد ّو لتج ّمعنا ،ولو
و�صلن ��ا مت� ّأخرين لكان من املحتم ��ل �أن يق�صف العد ّو ب�أ�سلحته اجلو ّية
ج�س ��ور نه� � َري «كارون» �أو «بهمن �شري» ،فتحب ��ط العمل ّيات قبل بدئها.
طريق ��ة انتقال الق� � ّوات ،و�ض ُع املنطقة حتت املراقب ��ة قبل فرتة طويلة،
أهم من ذلك ك ّله عمل ّية العبور من �أروند ال�صاخب ،ك ّل ذلك ّ
دل على
و� ّ
ف�سررنا من �أعماق قلوبنا لذلك!
التدابري العالية التي اتّخذها القادةُ ،
يف العا�ش ��ر م ��ن �شهر �شباط ق�صدتُ مبفردي ع�ب�ر �شاحنة �صغرية
خا�ص ��ة بالكتيبة مق ّر القي ��ادة امل�ستق ّر يف منطق ��ة «�أروندكنار» .كانت
ّ
خ�شخ�شة الأجه ��زة الال�سلك ّية والر�سائل املتبادل ��ة ب�شكل متتابع ُت�سمع
�إىل خارج حجرة القي ��ادة .كان ث ّمة قادة كتائب �آخرون غريي .وه�ؤالء
مثلي مل ي�ستطيعوا البق ��اء �ضمن كتائبهم يف تلك الدقائق .كانت زوايا
تعج بخرائط منطق ��ة العمل ّيات .كان اخلرب
حجرة القي ��ادة وجدرانها ّ
يتل ��و اخل�ب�ر ،واجلميع ت ّواقون للخرب الالحق .حت ��ى ذلك احلني عملت
الوح ��دات املقتحم ��ة ب�ش ��كل ج ّيد وجنح ��ت يف عملها .كم ��ا �إنّ العمل ّية
املوهم ��ة يف جزيرة «�أم الر�صا�ص» كان ��ت ذات ت�أثري كبري ،ما �أ ّدى �إىل
تخ ّب ��ط الع ّدو وحريته .عالوة على حترير الفاو ،كان عبور نهر «�أروند»
الثائ ��ر نف�س ��ه و�أخ ��ذ موطئ ق ��دم على �ساح ��ل العد ّو معج ��زة حت ّققت
باللطف الإلهي!
بع ��د �ساع ��ة ركبن ��ا عل ��ى م�ت�ن زورق برفقة ال�سي ��د ر�ض ��ا د�ستواره
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وتوجهنا نح ��و ال�ض ّفة الأخرى م ��ن �أروند ،ووطئت
وم�س�ؤول�ي�ن �آخري ��ن ّ
�أقدامنا تراب مدينة الفاو املح ّررة.
كان �أزي ��ز الر�صا�ص يتناه ��ى �إىل الأ�سماع من كا ّف ��ة �أنحاء املدينة
وا�ضحا �أنّ املدينة ملّا ُتط ّهر ب�شكل ج ّيدُ .جلنا يف
و�أزقتها و�شوارعها .بدا ً
املدينة على منت �س ّيارة كان الإخوة قد غنموها من العدو� .شمال غرب
املدينة كان هناك مبنى مرتفع �أ�شار �إليه د�ستواره ،ف�صعدنا جمي ًعا �إىل
�سطح ��ه .كان ��ت املدينة خالية من املدن ّي�ي�ن� .شاهدنا من خالل منظار
�أحد املرافقني جا ّدة «�أم الق�صر» التي كانت متت ّد نحو الغرب وال�شمال
الغربي .م ��ن هناك كانت قاعدة ال�صواري ��خ الهاللية ال�شكل وا�ضحة.
م ��ن الأعلى حت ّدثنا حول جميع ما يتع ّل ��ق بالعمل ّيات؛ و�ضع جبهة العد ّو
وجبهتنا ،الكتائب التي دخل ��ت العمل ّيات يف الليلة الأوىل لعمل الفرقة،
الكتائب االحتياط ّية ،كتائب الليايل الالحقة و..
بعد برهة عدنا �أدراجنا برفقة �سائر قادة الكتائب .فيما بقي ال�سيد
ر�ض ��ا د�ستواره و�أ�س ��د اهلل بازوكي يف الف ��او� .سبق �أن �سمع � ُ�ت ب�أنّ من
املق� � ّرر �أن تدخ ��ل الق ّوات �أر�ض العراق عرب مروح ّي ��ات «�شينوك» ،لكن
حتى ذلك احل�ي�ن كانت الكتائب املوجلة بالعمل ّيات قد و�صلت �إىل هذه
اجلهة عن طريق املياه وعلى منت الزوارق.
علمت �أنّ كتيبة «حمزة»
و�صلت �إىل اجلهة الأخرى من «�أروند» ُ
حني ُ
ق ��د انتقلت من قري ��ة «�أبو�شان ��ك» �إىل د�شم «�أروندكن ��ار» التي ال تبعد
كث�ي ً�را عن مق ّر الفرق ��ة  .27وقبل حلول الغروب ان�ضمم � ُ�ت �إىل ال�سيد
جمتهدي وق ّوات كتيبتي.
جاء ك ّل ِمن ح�سن �أمريي فر ،هادي ق ّيومي ومهدي فرخي �إ ّ
يل بغية
فتحت
يهم منها لقادة الف�صائلُ .
�سماع الأخبار اجلديدة م ّني ،ونقل ما ّ
خارطة العمل ّي ��ات التي كانت وحدة معلوم ��ات العمل ّيات قد �أعطتنيها،
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فو�ضعته ��ا عل ��ى الأر�ض �أمام اجلم ��ع ،و�أخذت �أخربهم مب ��ا �شاهدته.
اعرتته ��م الده�ش ��ة مثلي ،مع ف ��ا ِر ٍق �أنّ الذي �سمع ��وه ب�آذانهم كنت قد
�شاهدته ب�أ ّم عيني.
كان ��ت ليلة احلادي ع�شر من �شهر �شب ��اط الليلة الأوىل التي دخلت
دعونا جمي ًعا لن�ص ��ر رفاقنا املجاهدين .بعد
فيه ��ا الفرقة  27امليدانَ .
عيني لن تذوقا طعم النوم يف
ذل ��ك خلدتُ �إىل النوم� .إذ كنت �أعلم �أنّ ّ
الطرف الآخر من «�أروند»!
�صباح اليوم التايل املوافق لذكرى انت�صار الثورة الإ�سالم ّية ّ
زف لنا
بريد الفرقة �أخبار الن�صر ،فق ��د ح ّققت كا ّفة كتائب الفرقة الأهداف
املر�سومة لها .كما �إنّ �ش ّدة هجمات العد ّو اجلو ّية كانت خري دليل على
�أ ّنهم بوغتوا و�أدركوا للت ّو ماذا يجري حولهم!
بعد ظهر احلادي ع�ش ��ر من �شباط جاء الأمر من ِقبل مق ّر القيادة
بالتح ّرك .فم�ضين ��ا �إىل ر�صيف املر�سى بوا�سط ��ة ال�شاحنات .مل يكن
طي ذلك الطريق
املكان يبعد �أكرث من �سبعة �أو ثمانية كيلومرتات ،لكنّ ّ
بوا�سط ��ة ال�شاحن ��ات كان من �أجل ع ��دم الت�س ّبب للإخ ��وة بالعناء من
جهة ،ول�ضمان �أمنهم و�سالمتهم من جهة �أخرى.
يتم نقل كتيبة «الأن�صار» ،وبعدها و�صل
عند الر�صيف انتظرنا ريثما ّ
دورنا .بني النور والعتمة عربنا نهر �أروند ال�صاخب ،وما �إن ح ّل الظالم
حتى كانت كتيب ��ة حمزة قد ا�ستق ّرت ب�شكل كامل يف مدينة الفاو .لدى
و�صولن ��ا �إىل اجلهة الأخ ��رى �ش ّغلنا جهاز الال�سلك ��ي اخلا�ص بالكتيبة
لك ��ي نكون على ّ
اطالع تا ّم ب ��ك ّل حركة �أو تغيري طارئ �أو �أمر �صادر .يف
تل ��ك الليلة كانت كتيبتا «مالك» و«الأن�صار» و�سر ّية «ال�شهادة» اخلا�صة
تخو� ��ض املعارك ،فيما كانت كتيبة حمزة «كتيب ��ة االحتياط» .يف الليلة
نف�سه ��ا كان م ��ن املق ّرر �أن ت�سيط ��ر كتيبة مالك على قاع ��دة «ذوزنقه»
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ال�صاروخ ّي ��ة القريبة من خور عبد اهلل واملليئة بالعديد والعتاد ،وذلك
مل يكن بالعمل ال�سهل.
منت�ص ��ف الليل تق ّدمن ��ا من الفاو حت ��ى ج ��ا ّدة �أم الق�صر وقاعدة
ال�صواري ��خ على م�ت�ن ال�شاحن ��ات ،وا�ستقررنا خلف ال�سوات ��ر الرتاب ّية
الهالل ّية ال�ش ��كل ،والواقعة على ميني اجلا ّدة .تل ��ك الليلة ُو ّفقت جميع
الكتائ ��ب التي خا�ضت املع ��ارك يف عملها ومل يكن ث ّمة حاجة �إىل كتيبة
«حمزة».
كان الث ��اين ع�شر م ��ن �شباط ي ��وم الهجمات امل�ض ��ا ّدة الثقيلة التي
�شوه ��دت �أماراتها بدون منظ ��ار� .أ�صدرتُ �أم ًرا للق� � ّوات باالبتعاد عن
ج ��ا ّدة الب�صرة واال�ستقرار يف �أطراف جا ّدة �أم الق�صر .يف ذلك اليوم
طال ��ت �شرارات تلك الن�ي�ران الثقيلة بع�ض �أط ��راف موا�ضع ا�ستقرار
كتيب ��ة حمزة م ��ا �أ ّدى �إىل �إ�صابة اثنني من املجاهدين بج ��روح� .أُب ِلغنا
�أنّ الكتائ ��ب الأخرى ،و�إن كانت قد جنح ��ت يف عملها � ،اّإل �أ ّنها خ�سرت
الكث�ي�ر م ��ن ق ّواتها حتى عل ��ى م�ستوى الق ��ادة .فقد ا�ست�شه ��د ك ّل من
م�س�ؤول 1كتيبة عمار ومعاونه 2يف احلادي ع�شر من �شباطّ ،ثم ا�ست�شهد
َخ َل ُفهما 3يف الثاين ع�شر منه.
بعد ظهر الثاين ع�شر من �شباط جاءين ر�ضا د�ستواره� .ش ّك ُلت و�إ ّياه
وقادة ف�صائل ��ي الثالثة جل�سة يف د�شمة عراق ّية .يف تلك اجلل�سة �شرح
د�ست ��واره على �صفح ��ة اخلارطة �آخر �أو�ضاع خ � ّ�ط ق ّواتنا ّ
وخط العدو.
بعده ��ا ق�صدنا جمي ًع ��ا مث ّلث م�صنع املل ��ح ومن َث ّم خ � ّ�ط التما�س لكي
نعاي ��ن ما �سمعناه .كان خ � ّ�ط التما�س يبعد م�ساف ��ة كيلومرت واحد عن
 - 1ر�ضا �إ�صفهاني
� - 2أمير كره ك�شا
 - 3ح�سن �شيخ �آذري
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ً
منخف�ضا ج ًّدا وغري � ِآمن .بعد مرور ن�صف
املثلث ،وكان �ساتره الرتابي
�ساع ��ة على ح�ضورنا يف ّ
أمامي ُج ��رح �ساعي بريد الكتيبة فلم
اخلط ال ّ
منكث بعدها ،وقفلنا عائدين �إىل مق ّر كتيبة حمزة .ح ّل امل�ساء ،ف�أمرنا
الكتيبة باالنطالق �إىل الأمام لكي ت�ستق ّر يف د�شم كتيبة «الأن�صار» .يف
تل ��ك الليلة كان م ��ن املق ّرر �أن تخو�ض كتيبة «الأن�ص ��ار» املعركة ونكون
نح ��ن يف احتياطه ��ا .كان ��ت كتيبة «الأن�ص ��ار» قد �سيط ��رت على مثلث
م�صن ��ع املل ��ح يف الليلة الفائتة من دون �أن تق� � ّدم خ�سائر ُتذكر .عندما
تعج بالق ّوات .وقع
و�صلن ��ا املثلث ر�أيت د�شم كتيبة «الأن�صار» ما ت ��زال ّ
نظري على نائب قائد الكتيبة 1ف�س�ألته:
 ملاذا مل ت�ستع ّدوا للعمل ّيات؟فقال:
 بقي ��ت ق ّواتن ��ا ترزح حتت النار من ال�صب ��اح حتى الغروب .كانتخ�سائرن ��ا يف ال�صب ��اح �أكرث من ليلة الأم� ��س �إذ خ�ضنا املعركة .مل يعد
لدينا قدرة على العمل..
م�ضيت وقائد كتيبة «الأن�صار» -احلاج جعفر حمت�شم� -إىل د�ستواره
ُ
وبازوكي .فما كان من د�ستواره � اّإل �أن �أ ّكد الكالم نف�سه و�أردف قائلاً :
 وردت كتيب ��ة «حم ��زة» امليدان للت� � ّو ،وت�ستطي ��ع �أن مت�ضي بالعملُقد ًُما .الأف�ضل �أن تكون كتيبة «الأن�صار» يف االحتياط.
قلت لـر�ض ��ا د�ستواره �إنّ عل � ّ�ي �إطالع م�س�ؤويل �سراي ��اي لأرى مدى
جهوز ّيتهم!
�أر�سل ��ت �ساعي بري ��د الكتيبة خل � َ�ف� :أمريي فر ،ق ّيوم ��ي ،وف ّرخي.
ح�ض ��ر الثالثة وعقدن ��ا جل�سة طارئة حتت ج�سر �صغ�ي�ر بح�ضور ر�ضا
 - 1ر�ضا بور �أحمد (�شهيد عمل ّية كربالء.)5
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د�ست ��واره .كان �أ�سف ��ل اجل�سر مكا ًن ��ا منا�س ًبا لن�ش ��ر اخلارطة وت�سليط
ن ��ور امل�صباح عليها .هناك �شرح د�ست ��واره و�ضع كتائب الفرقة ،وطلب
أمامي للفرق ��ة ،ونتق ّدم به حت ��ى ج�سر جادة
م ّن ��ا �أن نح� � ّرك اخل � ّ�ط ال ّ
«�أم الق�ص ��ر» الكب�ي�ر .عندم ��ا �أعلن ق ��ادة �سراياي الثالث ��ة عن كامل
جهوز ّيته ��م ُرفعت جميع ال�شكوك ،ويف ال�ساع ��ة التا�سعة من تلك الليلة
حم�سوما �أمر خو�ض كتيبة حمزة املعرك ��ة وبقاء كتيبة «الأن�صار»
ب ��ات
ً
يف االحتي ��اط .بالطب ��ع ،ك ّنا على ّ
اطالع ب�أنّ تل ��ك الليلة ،وبالتزامن مع
معركتن ��ا� ،ستخو�ض �سري ��ة «ال�شهادة» اخلا�صة -بقي ��ادة �صفرخاين-
معرك ��ة على ال�س ّد الغربي مل�صنع امللح املوازي جلا ّدة �أم الق�صر .ولكن
مب ��ا �أ ّنه ��م كانوا على بع ��د م�سافة كيلوم�ت�ر واحد �أو �أكرث م ّن ��ا ف�إننا مل
نك ��ن نراهم .كان هذا العمل يه ��دف �إىل ت�شتيت انتباه الق ّوات املعاد ّية
و�إ�ضعاف قواهم.
يف اجله ��ة املقابلة �أبل َغنا عنا�صر معلومات العمل ّيات عن وجود عدد
م ��ن الدبابات املحرتقة وبع�ض ناقالت اجلن ��د ال�ساملة املتمو�ضعة على
جا ّدة �أم الق�صر .كما علمنا ب�أنْ لي�س ث ّمة حقل �ألغام للعد ّو ،و�أنّ جبهته
ّ
لي�س ��ت عميقة .كانت ر�ؤية ق ��ادة
ال�صف الأ ّول تقوم على ما يلي :مبا �أنّ
كتيب ��ة «الأن�ص ��ار» مت ّكنت يف الليل ��ة الفائتة من التق� � ّدم خم�سة �أو �ستّة
كيلوم�ت�رات ،ف�إنّ با�ستطاع ��ة كتيبة حمزة التق� � ّدم �إىل اجل�سر املح ّدد
ب�سهول ��ة ،وبالتايل التق ّدم باخل � ّ�ط الأمامي للفرقة [�إىل م�سافة مهمة].
هذا وقد وعد د�ستواره ب�إي�صال جتهيزات الفرقة وذخائرها �إىل ّ
اخلط
الأمامي لئلاّ تبقى كتيبة حمزة مبفردها ،ولتتم ّكن من الر ّد على هجوم
الع ��د ّو امل�ض ��اد و�ص ّده ريثم ��ا ت�ستق ّر ق� � ّوات االحتياط .كم ��ا تل ّقى ق�سم
«التخري ��ب» يف الفرق ��ة �أم� � ًرا بالت� ّأهب خلف «كتيبة حم ��زة» بغية و�ضع
املتفجرة على �أعمدة اجل�سر الكبري ا�ستعدادًا لتفجريه
العبوات واملواد ّ
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وتدمريه مبج ّرد ال�سيطرة عليه.
ريثم ��ا يبد�أ العمل عقدتُ جل�سة بح�ضور �أ�س ��د اهلل بازوكي وم�س�ؤويل
�سراي ��اي الثالثة لكي ن�ص ��ل �إىل �أف�ضل ّ
خطة للهجوم .راجعنا معلوماتنا
ثانية .مل يكن �أمامنا ح ّل �سوى العبور من جا ّدة �أم الق�صر وطرفيها وذلك
ب�سبب وجود م�ستنقع على ي�سار اجلا ّدة ،ووجود مياه راكدة على ميينها.
اقرتح � ُ�ت �أن تتولىّ ال�سري ��ة الأوىل االقتحام� .أ ّي ��د بازوكي اختياري،
لع� � ّل ذلك ب�سبب معرفت ��ه اجل ّيدة بـ�أمريي فر وثقته الكب�ي�رة به� .أم ّدين
عهدتُ �إىل ق ّيومي �أمر ال�سيطرة على اجل�سر،
ت�أييد بازوكي بق ّوة القلبِ .
وو�ضعت ال�سرية الثالثة يف احتياط ال�سريتني� ،إ�ضافة �إىل �إيالئها م�س�ؤول ّية
ُ
�ص ّد الهجمة امل�ضا ّدة �صب ��اح اليوم التايل للعمل ّيات .كنت �أعلم �أن مه ّمة
الدفاع �صباح العمل ّيات ال تق ّل �أه ّمية عن الهجوم ليلتها.
أر�سلت قادت ��ي لكي يخربوا قادة الف�صائل ويتو ّلوا
�أنهينا حديثنا ،ف� ُ
توجي ��ه ق ّواتهم .م ّرت برهة ق�صرية و�إذ بهالل ال�شهر الدقيق يظهر ثم
ما يلبث �أن يختفي م�ؤذ ًنا ب�ساعة االنطالق.
ت� ّأهب ��ت الكتيبة ،ما لبثت �أن �أخذت ت�شقّ طريقها داخل �أر�ض العد ّو
ويف جن ��ح الظالم م�ش ّكل ��ة رتلاً م�ؤ ّل ًفا م ��ن �أربعمئة نف ��ر� .أبل َغنا ح�سن
خا�ص ��ا بهدف اقتحام خطوط العد ّو وتوجيه
�أمريي فر بت�شكيله فري ًقا ًّ
�أ ّول �ضرب ��ة ل ��ه .ونظ ًرا لأنّ عر�ض منطقة العمل ّي ��ات لي�س �سوى اجلا ّدة
وطرفيها فقد وافقتُه الر�أي .فوجو ُد ق ّوات �إ�ضافية لي�س �أم ًرا غري مجُ ٍد
فح�س ��ب ،ب ��ل �إ ّنه يعيق التح� � ّرك � ً
أي�ض ��ا .جعلتني كفاءت ��ه وفكرته �أكرث
طم�أنينة ،وبعثتا ّيف �أملاً متج ّددًا بالن�صر.
�أخذنا موا�ضعنا يف ّ
أمامي للفرقة  27على جا ّدة «الفاو � -أم
اخلط ال ّ
الق�صر» .اتّ�صل ر�ضا د�ستواره عرب جهاز الال�سلكي مبق ّر قيادة الفرقة
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ألقيت نظرة على �ساعة
طال ًب ��ا الإذن ببدء العمل ّيات من حم ّمد كوثريُ � .
�دي .كانت ت�شري
ي ��دي الليل ّية التي كنت ق ��د �سرتتُ زجاجها ٍ
برباط جل � ّ
�إىل العا�شرة والربع .ما �إن و�صل �إذن قائد الفرقة حتى �أمرتُ بانطالق
ال�سرية الأوىل التي �ستعرب ال�ساتر الرتابي ّ
خلط التما�س -حيث ا�ستقرار
كتيبة حبيب -وتب ��د�أ العمل ّيات .تق ّدم �أمريي ف ��ر يرافقه عن�صران من
عنا�ص ��ر معلومات العمل ّيات وبقية �أفراد فريقه ،وحلق به �سائر عنا�صر
ال�سر ّي ��ة بعد �أن ع�ب�روا ال�ساتر الرتاب ��ي بفوا�صل زمن ّي ��ة متف ّرقة .كان
جه ��از الال�سلك ��ي اخلا�ص بال�سر ّية يعم ��ل � ،اّإل �أنّ �أحدًا مل يتح ّدث عربه
لئ�ّل�اّ يتن ّبه الع ��دو .كانت اللحظات مت ّر ببطء .م� � ّرت برهة ق�صرية من
دون �أن تن�شب � ّأي مواجهة .تناهى �إىل �سمعنا ب�ضع كلمات مرموزة عرب
جه ��از الال�سلكي� .أو�ضح عامل الإ�ش ��ارة �أنّ الق ّوات واجهت حقل �ألغام.
دوي �إطالق نار
تعج ُ
بت م ��ن ذلك ،لك ّني لبثت منتظ ًرا .بعد قلي ��ل ُ�سمع ّ
ّ
كثيف على ُبعد مئة وخم�سني مرتًا ،كما اخرتق عدد من القنابل امل�ضيئة
عنان ال�سماء ،فراحت الق ّوات املوجودة على ّ
خط التما�س تطلق نريانها
على جهة القنابل امل�ضيئة بهدف م�ساندة جماهدي كتيبة حمزة� .أخذت
نريان العد ّو ت ��زداد كثافة .بدا الو�ضع م�ضطر ًبا� .أثار خرب حقل الألغام
قلق ��ي .مل �أكن �أتو ّقع مثل هذه املقاومة من ِقبل الع ��دو� .أخذتُ �أت�ساءل:
ه ��ل كان ث ّمة خط�أ يف معلوماتن ��ا �أو ح�ساباتنا؟ هذا ومل ُت�صلح الر�سائل
الال�سلك ّي ��ة من �سوء حايل .كنت قل ًق ��ا .تناولت �س ّماعة جهاز الال�سلكي
لأت�صل بـ�أمريي فر .حني ّمت االت�صال به عرفت ب�أ ّنه �أ�صيب بجروحً � .إذا،
وانطلقت بنف�سي
كان قلقي يف حم ّل ��ه .مل � ِأطق البقاء ف�أخربتُ د�ستواره
ُ
نح ��و امليدان ،فتبعني عام�ل�ا الإ�شارة� .أ ّما ال�س ّي ��د جمتهدي وال�سر ّيتان
الأخريان فقد بقوا خلف ال�ساتر الرتابي ّ
خلط التما�س.
بعد ع� � ّدة خطوات �صار �أزيز الر�صا�ص ي�أت ��ي من ك ّل حدب و�صوب
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و�ص ��ار يتطاير حولنا .بدا من خالل ن�ي�ران العراق ّيني �أ ّنهم مل ُي َ
باغتوا
و�أ ّنه ��م كانوا باالنتظار .بعد برهة ق�صرية وج ��دتُ «ح�سن �أمريي فر».
كان ��ت ر�صا�ص ��ة قد �أ�صابت فخ ��ذه ،فراح يقود ق ّواته وه ��و جال�س على
الأر� ��ض .كان قد رب ��ط جرحه بالكوف ّية ،غ�ي�ر �أنّ الدماء �صبغت فخذه
بالكامل� .س�ألتُه غري مكرتث جلرحه:
 ما اخلرب؟ العراق ّي ��ون يب ��دون مقاومة �شر�سة� .أعداده ��م كبرية .لديهم منالد ّبابات واملد ّرعات فوق ما تت�ص ّور.
قل ��ت يف نف�سي :لع ّلهم جا�ؤوا بجمي ��ع هذه الدبابات وناقالت اجلند
�إىل اجلا ّدة �أ ّول الليل.
 �إنّ د�شمه ��م يف اجلهة اليمنى �أكرث منها يف الي�سرى ،وهناك عددمن الر�شا�شات الثقيلة ُيطلق النار من و�سط املياه يف اجلهة الي�سرى...
قلت له:
 ارجع �إىل اخللف� ..س�آخذ مكانك..بعد م�سافة ق�صرية ر�أيت «حم�سن كل�ستاين» ف�س�ألته:
 كيف حالك يا �س ّيد حم�سن؟�أجابني بهدوء:
 لي�ست �س ّيئة يا حاج. �سمع � َ�ت ب�أنّ الذهاب �إىل كرب�ل�اء يتط ّلب بذل الدماء؟ ذاك الدمهو دمك...
الغم� .س�ألته عن و�ضع العد ّو .قال:
ف�ضحك ،ولكن بوجه يغ�شاه ّ
حم�صنون.
 -كاجلراد املنت�شر على اجلا ّدة وطرفيها ،كما �إ ّنهم ّ
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اخلا�صة والف�صائ ��ل الثالثة يف ال�سري ��ة الأوىل ك ّل
بذلت املجموع ��ة
ّ
م ��ا بو�سعهم ،فاقتحم ��وا ّ
العراقي الأمام ��ي ،وتق ّدموا م�سافة مائة
اخلط
ّ
وخم�س�ي�ن م�ت�رً ا .غري �أ ّنهم ق ّدم ��وا الكثري من اخل�سائر يف ه ��ذه الأمتار
املئة واخلم�سني التي ا�ستغرق التق ّدم فيها خم�س ع�شرة دقيقة .كان رتل
الآل ّيات املد ّرعة العراق ّية يبدو حتت نور القنابل امل�ضيئة كح ّية حديد ّية.
اتّ�صل ��ت ع�ب�ر جه ��از الال�سلك ��ي و�أ�ص ��درتُ �أم� � ًرا لل�سر ّي ��ة الثانية
مت�ض ب�ض ��ع دقائق حتى كان ق ّيوم ��ي بجانبي يتبعه رتل
باالنط�ل�اق .مل ِ
�سر ّيت ��ه .ارتفعت معنو ّيات اجلميع لدى ر�ؤيتهم وقد و�صلوا �إلينا �سري ًعا.
�أخ�ب�رتُ ق ّيومي ك ّل ما �أعلمه؛ لكي يبد�أ مه ّمته ّ
طلبت منه
باطالع كاملُ .
�أن يتق ّدم من اجلهة اليمنى من اجلا ّدة ،و�أن يعمد �إىل تطهري د�شم تلك
اجلهة واجلا ّدة نف�سها .فمن اجلهة الي�سرى منها حيث امل�ستنقع مل يكن
ث ّم ��ة خطر يته ّددن ��ا .عند ال�ساعة احلادية ع�ش ��رة ليلاً  ،حلظة انطالق
ال�سرية الثانية ،كنت ال �أزال �أظنّ �أنْ لي�س على اجلا ّدة �أكرث من ع�شرين
�أو ثالثني دباب ��ة .مل يكن يف�صل بني نقطة انطالق ال�سرية الثانية ورتل
الآل ّي ��ات العراق ّية �سوى م�ساف ��ة خم�سني م�ت�رً ا .كان الرجل منهم يربز
لدبابة .مع تق ّدمهم بات عمل امل�سعفني ونقل اجلرحى �أف�ضل.
بع ��د برهة ق�ص�ي�رة اتّ�صلت بـق ّيوم ��ي عرب اجله ��از الال�سلكي .بدا
من كالمه �أ ّنهم �أحلق ��وا هزمية نكراء بالعد ّو � ،اّإل �أ ّنهم كانوا يحتاجون
�إىل امل�سان ��دة ب�سبب وجود عدد هائل م ��ن الآل ّيات واجلنود العراق ّيني.
تق ّدم � ُ�ت حتى رت ��ل الآل ّي ��ات العراق ّية .كانت ناق�ل�ات اجلند تقف على
اجل ��ا ّدة وطرفيها؛ وهي مفتوحة بقدر مرور �س ّي ��ارة فقط� .أ ّما ناقالت
اجلن ��د فقد كانت من القرب �إىل بع�ضها البع�ض بحيث كنت �أم ّر بينها
لدي ،الذي كان يحم ��ل على ظهره
ب�ش ��كل جانب � ّ�ي� .أ ّما عامل الإ�ش ��ارة ّ
جعبة جهاز الال�سلكي ،فقد كان مي ّر بينها ب�صعوبة .مل �أ َر طوال عمري
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�ري م�شهدً ا كهذا .حينئذ �أدرك ��ت �أنّ احل ّية احلديد ّية كانت من
الع�سك � ّ
نوع «كوبرا» ،ولكن ال نهاية لها!
ح ��ان وقت دخول ال�سرية الثالثة املعركة .و�صل مهدي فرخي وق ّواته
طلبت منه ومن ق ّيومي التق� � ّدم من طرفيَ اجلا ّدة
ُبعي ��د اتّ�ص ��ايل بهمُ .
أوكلت امله ّمة الأ�صعب،
�إىل نهاي ��ة رتل الآل ّيات بغية التطهري الع�سكريُ � .
وه ��ي التق ّدم من اجله ��ة اليمنى للجا ّدة وتطهريه ��ا� ،إىل �سرية فرخي
نظ� � ًرا لكونها وردت املي ��دان للت ّو ،ومل ت�ستنفذ طاقتها بعد .كان ال يزال
يف�صلنا عن اجل�سر م�سافة خم�سة كيلومرتات .مل �أد ِر كيف ال�سبيل �إىل
ال�صعب وم ��ا بقي كان �سهلاً � ،أم
طي ه ��ذا الطريق .هل �أجنزنا العمل ّ
ّ
وا�ضحا.
�أننا ك ّلم ��ا تق ّدمنا كانت الأمور �ستزداد تعقي ��دً ا؟ ال �شيء كان
ً
وكان علينا متابعة العمل على �أي حال.
م�ض ��ى وقت طويل على ترك ��ي ّ
خط التما�س .كنت ق ��د �أجريت ع ّدة
اتّ�ص ��االت ال�سلك ّية بـر�ضا د�ستواره ،ولكن �أ ّنى ميكن �شرح ذلك الو�ضع
الال�سلكي ولغة الرموز؟! مل �أ�ش�أ التح ّدث
احلرج وطلب امل�ساع ��دة عرب
ّ
التن�ص ��ت العراق � ّ�ي �إىل معرفة �شيء عن
يتو�صل ّ
م ��ن دون رموز؛ لئ�ّل�اّ ّ
إيالما .لذا
و�ضعن ��ا .فلو �أدرك العد ّو ق ّلة عددنا لأنزل بن ��ا �ضربة �أ�ش ّد � ً
وطلبت من ��ه الرجوع �إىل خ � ّ�ط التما�س و�إخبار
�أخ�ب�رت هادي ق ّيوم ��ي
ُ
مف�ص ��ل ،وب�أن ي�أتي
د�ست ��واره مبا علي ��ه الكتيبة من و�ضع ح ��رج ب�شكل ّ
بكتيبة «الأن�صار» �إن �أمكن.
م�ضى ق ّيومي ،و�سرعان ما عاد خايل الوفا�ض وحيدً ا� .س�ألته:
 ماذا حدث؟ عندما ر�آين د�ستواره قال :ال �أريد �أن �أرى قائد �سر ّيتي هنا! ه ��ل ذك ��رت له م ��ا ل ��دى العراق ّيني من ك � ّ�م هائل م ��ن الدباباتوناقالت اجلند؟
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 ال! هل طلبت منه �إر�سال �شباب كتيبة «الأن�صار»؟ ال! ماذا فعلت � ًإذا؟!وعدت فح�سب .مل يد ْع يل د�ستواره اً
جمال لأن �أنطق بكلمة.
 ذهبت ُ�أر�سل � ُ�ت ق ّيوم ��ي �إىل ق ّواته .ف ّك ��رت للحظة �أن �أذه ��ب بنف�سي لك ّني
�سرع ��ان م ��ا �صرفت النظر عن ذل ��كً � .إذا كي ��ف يل �أن �أنقل جمريات
العمل ّي ��ة �إىل د�ستواره ومق ّر القيادة؟ الطريقة الوحيدة التي خطرت يف
بايل هي �أن �أك ّرر عرب جهاز الال�سلكي وبفوا�صل زمن ّية:
 �سرطان � ..سرطان..طلبت من د�ست ��واره �أن يقف على ال�سات ��ر الرتابي ّ
خلط
بعد ذل ��ك ُ
التما�س وي�شاهد ال�سرطانات من هناك حتت نور القنابل امل�ضيئة .فمن
جه ��ة مل �أ�ش�أ ترك �أر�ض املعركة ،ومل �أ�ستط ��ع �إي�صال ر�سالتي وا�ضحة
عرب جه ��از الال�سلكي من جهة �أخرى ،كم ��ا �إنّ د�ستواره �أجاب م�س�ؤول
�سريتي بتلك الطريقة ،لذلك ك ّله مل �أجد �أمامي �سوى ذلك احل ّل.
بع ��د قليل و�ص ��ل جعفر طه ��راين ،وكان من قدام ��ى املجاهدين يف
اجلبه ��ة ،برفقة ر�ضا د�ستواره الذي ح�ضر ملعاينة الو�ضع عن كثبّ ،ثم
فرحت ملجيئه وم�شاهدته ،وكذا لعودته
العودة بتقرير �إىل مق ّر القيادة.
ُ
�ساملًا� .أ ّما جعفر طهراين فبقي .ت�شاورنا م ًعا ،بعد ذلك �أخذ يرت ّدد بني
مق ّر القيادة وميدان املعركة مرا ًرا ناقلاً الأخبار وحاملاً الأوامر.
جال�سا ب�ي�ن جهتني غلب ��ت الفو�ضى عل ��ى بع� ��ض �أجزائهما.
كن ��ت ً
جهتي مت ّدد اجلرح ��ى وال�شهداء ،وكنت � ُ
أ�شرف على عمل
فعل ��ى �إحدى ّ
امل�سعف�ي�ن ونقل اجلرحى .وعلى اجلهة الأخرى ا�ستق ّر رتل �آل ّيات العد ّو
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الت ��ي ان�شغل ��ت �سريتا كتيبت ��ي بتدمريه ��ا وتطهريها ،فيم ��ا كنت على
ال�سلكي دائم بقائديهما.
اتّ�صال
ّ
الأو�ض ��اع ما زال ��ت م�ضطرب ��ة ،والطريق طويلة حت ��ى الو�صول �إىل
اجل�سر .فج�أة ظهر �شباب كتيبة «الأن�صار»� .س�ألني قائدهم:
 �أهذا �أنت يا حاج �أميني؟ �أجل. نحن م�ستع ّدون للعمل.�شخ�صا لإي�صال الق ّوات امل�ساندة
كانوا قرابة ف�صيل واح ��د .ك ّل ُ
فت ً
امل�ضي
�إىل ق ّيوم ��ي .كان من الوا�ضح �أنّ ف�صيلاً واح ��دً ا لن يتم ّكن من
ّ
بالأمور ُقد ًُما.
اتّ�ض ��ح يل من خالل االتّ�صاالت الال�سلك ّية التي جرت بني د�ستواره
وحمت�ش ��م -قائ ��د كتيبة «الأن�ص ��ار»� -أنّ كتيب ��ة «الأن�ص ��ار» لن تدخل
املعرك ��ة ب�شكل كامل .ق ��ال حمت�شم� :إ ّنه ال ي�ستطي ��ع العبور من منطقة
مل يت � ّ�م تطهريها وال موا�صلة التق ّدم� .أ ّما د�ستواره فقد �أجربين بالق ّوة
جم� � ّددًا على جمع ق ّوات ��ي وموا�صلة التق ّدم .بدا متع ًبا ،وكان يتك ّلم بال
علي �أن
رموز .فما كان م ّني � اّإل �أن �أجبته بالنفيّ � .أي ق ّوات يق�صد؟ من ّ
عيني ك ّل هذا العدد من
�أجمع؟ ماذا كان بو�سعي �أن �أفعل و�أنا �أرى ب�أ ّم ّ
�ضغطت
ق ّواتي قد �سقطوا بني �شهيد وجريح؟ حني تك ّلم بال رموز ثانية
ُ
الال�سلكي؛ لكي ي�سود �صمت على الأثري وال ي�ستفيد العد ّو
على ز ّر جهاز
ّ
رفعت يدي عن الز ّر ف�صاح د�ستواره:
مما �سمعه من حوارنا .بعد برهة ُ
ّ
 يا �أخ �أميني� ،أم�سك ز ّر ال�س ّماعة ب�شكل �صحيح..جاءنا جعفر طهراين ،ولكن ه ��ذه امل ّرة ب�أمر ان�سحاب كتيبة حمزة
�إىل خ � ّ�ط التما� ��س؛ �أي الرج ��وع �إىل حي ��ث ك ّنا .فما مل يك ��ن ث ّمة قرار
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ناديت ق ّيومي
ب�إح�ضار ق� � ّوات ال�ستكمال عملن ��ا فال خيار �آخر لدين ��اُ .
و�أبلغته �أمر االن�سحاب .على الرغم من �أنّ ما طلبتُه كان �أم ًرا �صع ًبا � اّإل
التعجب والطاعة
�أ ّن ��ه ق ِبل من دون � ّأي جدال .ر�أي � ُ�ت يف وجهه عالمات ّ
يف �آن م ًعا.
اتّ�صل � ُ�ت ال�سلك ًّيا بـفرخي  .كان ��ت �سر ّيته قد عربت رتل الآل ّيات � ،اّإل
�أنيّ فهم ��ت من كالم ��ه �أنّ العراق ّي�ي�ن املختبئني داخ ��ل ناقالت اجلند
وحتته ��ا قد عاث ��وا ف�سادًا بنظ ��م ق ّواته .وه ��ذا ما �أ�شار �إلي ��ه حمت�شم
يف كالم ��ه :ال ميك ��ن التق ّدم بنحو م�ؤ ّثر م ��ن دون تطهري ،وحتى لو كان
التطه�ي�ر ج ّيدً ا فلن يك ��ون بالإمكان ال�سري ُقد ًُم ��ا ك ّل تلك امل�سافة .لع ّل
�شباب كتيبة «حمزة» وقعوا �ضح ّية هذا التناق�ض .حني تكون املعلومات
ناق�صة �أو خاطئة فلن يكون � اّإل ما كان.
واف ��ق فرخي على �أم ��ر االن�سحاب � ً
أي�ضا .فم ��ع ت�شتّت نظم ق ّواته مل
يك ��ن لديه ح� � ّل �سوى الإطاعة .ل ��و كان ث ّمة خم ��رج �أو مف ّر يف ظروف
بحج ��ة ما� ،أو لتم ّردوا وحالوا ب�إيثارهم وفدائهم دون ف�شل
�أخرى لأتَوا ّ
العمل ّيات .لك ّنهم ما قبلوا الأمر باالن�سحاب �سوى لق ّلة احليلة ،وهو �أمر
يتط ّلب �شجاعة ال مثيل لها .االن�سحاب جزء من القتال ،وهو �أحيا ًنا نوع
من التكتيك.
بات الأمر باالن�سحاب علن ًّيا و�سارت عملية �إخالء اجلرحى وال�شهداء
بوت�ي�رة �سريعة .كانت وظيفة جميع �أفراد الكتيبة يف تلك الظروف �أن ال
جريحا �أو �شهيدًا على �أر�ض املعركة قبل طلوع ال�صباح .يف ذلك
َيدع ��وا ً
املر�سل من ِقبل كتيبة «الأن�صار» �أ�سلحتهم
احل�ي�ن و�ضع �أفراد الف�صيل َ
يف د�شمهم ،و�أعانوا �شباب كتيبة حمزة يف عملهم.
كان ��ت امله ّمة الأخرى تدمري الآل ّي ��ات العراق ّية .تولىّ هذه امل�س�ؤول ّية
ك ٌّل ِمن ق ّيومي وفرخي وب�ضعة عنا�صر مد ّربني .قبل �أن ي�شرعوا بعملهم
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�أو�صيتهم ب�أن ّ
يتوخوا احلذر من �أ�سفل ناقالت اجلند وحتى من اجلثث.
ف�ل�ا يبع ��د �أن تنتف�ض �إحدى اجلث ��ث من مكانها فج�أة وتطل ��ق النار �أو
تلوذ بالفرار! بد�أ ال�شباب عملهم من نهاية الرتل وجعلوا يتق ّدمون بعد
تفجري الآل ّيات واحدة تلو الأخرى.
كان انب�ل�اج �صب ��اح يوم � 13شب ��اط و�شي ًكا .عند ال�ساع ��ة ال�ساد�سة
جنزت مه ّمة تدمري �آل ّي ��ات العد ّو .وقبل ذلك ّمت �إخالء جميع
�صباح ��ا �أُ ِ
ً
اجلرح ��ى وال�شهداء من �أر�ض املعركة .دن ��ا بزوغ نور ال�شم�س ،ومل يبقَ
لنا عمل فغادرنا املنطقة ب�أقدام ثقيلة ،تلك املنطقة التي تَع ّمد ك ّل �شرب
جريح من جرحان ��ا .عندما و�صلنا
منه ��ا بدم �شهيد م ��ن �شهدائن ��ا �أو ٍ
�إىل ال�سات ��ر الرتاب ��ي اخللفي ّ
خلط التما�س ،ت�شابه امل ��كان علينا .فقد
رفع ��ت اجل ّرافات ال�ساتر وبا�شرت العمل يف مكان �آخر .كانت �أ�صواتها
تتناهى �إىل الأ�سماع من مكان قريب� .صنع �شباب ق�سم التخريب حقل
�ألغ ��ام �أمام ال�ساتر الرتابي وجعلوا له مع ًربا ّمت �إقفاله عقب رجوع �آخر
عن�صر من الكتيبة.
خلف ّ
خط التما�س افرت�ش اجلرح ��ى وال�شهداء من عنا�صر كتيبتي
الأر� ��ض ،ومل جند �س ّيارة �إ�سعاف ،بل حتّى �س ّيارة عاد ّية حتملهم .جاء
ر�ض ��ا د�ستواره ب�سيارة من نوع «جيب» ،ف ��كان يحمل معه جمموعة وما
يلب ��ث �أن يعود� .أظهرت �أو�ضاع الكتيب ��ة �أنّ ن�صف �أفرادها �سقطوا بني
�شهي ��د وجريح .ر�أيت �أ�س ��د اهلل بازوكي هن ��اك .كان ال�شباب يجل�سون
جماعات و�أ�شتا ًتا .فما كان من بازوكي � اّإل �أن جعل مي�سح على ر�ؤو�سهم
ووجوهه ��م وي�س�أل اهلل لهم العافية .ف�أولئ ��ك كانوا من عنا�صره � ً
أي�ضا.
�س�ألني عن حال �أمريي فر .قلت:
 لقد �أ�صيب بجروح.� -سمعت ذلك ..هل نقلوه �إىل اخللف؟
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بقيت يف ّ
خط التما�س
مل يك ��ن يل علم .كان القلق يطفح من وجههُ .
حتى �إخالء �آخر جريح .التجربة اجلميلة ذاتها التي حملتها يف ذاكرتي
من عمل ّيات «والفجر »4والأخدود
اجلوزي* 1يف مرتفعات «كاين مانكا».
ّ
بقيت هناك � ً
أي�ضا حتى �إخالء �آخر جريح من الأخدود.
ُ
ُنقل ال�شهداء على منت ال�شاحنة � ً
أي�ضا .ذهبت ال�شاحنة وجاءت
م��را ًرا حتى ّمت �إخ�لاء جميع ال�شهداء .وحني مل يبقَ �أحد من كتيبة
حمزة يف ّ
خط التما�س غ��ادرتُ املكان وان�سحبت �إىل مثلث م�صنع
امللح .وهناك � ً
مكثت حتى ُنقل �شهداء الكتيبة وجرحاها �إىل
أي�ضا ُ
ّ
اخلط اخللفي للفرقة .بعدها عدتُ على منت �شاحنة �صغرية �إىل مق ّر
الكتيبة يف القاعدة الهالل ّية برفقة جمموعة من امل�س�ؤولني ،وخلدتُ
�إىل النوم ُ�س َويعات.
بع ��د ظهر يوم � 13شباط طلبت من ق�سم �ش� ��ؤون الأفراد يف الكتيبة
تق ��دمي �إح�صائ ّية بعدد ال�شهداء واجلرح ��ى وكانت على ال�شكل التايل:
جريحا .مل يبقَ م ��ن ال�سر ّية
قراب ��ة ال�سبعني �شهي ��دً ا ،ومائة وثمان ��ون ً
الأوىل �أكرث من ع�ش ��رة �أ�شخا�ص �ساملني� .أ ّما ال�سريتان الثانية والثالثة
فقد �سقط ن�ص ��ف �أفرادهما بني �شهيد وجريح .بات ثلثا ق ّوات الكتيبة
غري م� ّؤهلني للعمل.
كان حق ��ل الألغ ��ام الذي مل يج ��د العراق ّيون فر�ص ��ة لتغطية �ألغامه
بال�ت�راب والك� � ُّم الهائل من الآل ّي ��ات املد ّرعة �أمري ��ن مل نكن على علم
ب�أ ّولهم ��ا ،كم ��ا ُ�ص ّور لنا الث ��اين بطريقة م�ص ّغرة ج� � ًّدا .هذان الأمران
�أف�ش�ل�ا العمل ّيات بر ّمتها ،و�شتّتا �شمل ال�سر ّية الأوىل يف كتيبة «حمزة».
ح�ي�ن نق ��ل يل «ح�س ��ن �أمريي فر» خ�ب�ر وجود ه ��ذا الع ��دد الكبري من
* جاء في الن�ص� :شيار «كردويي».
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الد ّباب ��ات وناق�ل�ات اجلند قلت ل ��ه� :إ ّنك خمطئ ،م ��اذا تفعل ك ّل تلك
الدبابات والناق�ل�ات على اجلا ّدة! لكنّ دخول ق� � ّوات ال�سر ّيتني الثانية
والثالث ��ة �أر�ض املعرك ��ة ،وبجعبتها معلومات �أ�ص � ّ�ح� ،ساهم يف تقلي�ص
حج ��م ال�ضربات ،وخ ّوله ��ا يف الواقع �أن ت�س ّدد �ضرب ��ات �أف�ضل للجي�ش
العراق � ّ�ي و ُتف ّرق �صفوفه .وم ��ع ذلك فقد نال ال�سر ّيتني م ��ا نالهما ِمن
َت ِبعات ذلك النق�ص واخلط�أ يف املعلومات.
�أ ّما حم�سن كل�ستاين ،قائد الف�صيل الأ ّول يف ال�سرية الأوىل ،والذي
مازحت ��ه يف ميدان املعركة ُمر ّددًا قول احل ��اج ه ّمت ال�شهري« :الذهاب
�إىل كرب�ل�اء يتط ّلب بذل الدماء» ،فقد نال مع كثري من عنا�صر ف�صيله
الفتي -الذين كانوا طليعة الكتيبة -و�سام ال�شهادة.
ّ
يف � 13شب ��اط ق�صف ��ت الطائرات احلرب ّي ��ة العراق ّي ��ة مدينة الفاو
وطرقه ��ا واملواقع امله ّمة فيها ق�ص ًفا مر ّكزًّا .كان �سرب الطائرات ي�شنّ
هجوما جو ًّيا َّثم يغادر ،فرتتفع �إثر ذلك �سحب الدخان
ك ّل ن�صف �ساعة ً
والنار من خمازن النفط يف الفاو .كانت م�ضا ّداتنا اجلو ّية تقوم بعملها
خ�ضم ذلك املخا�ض مل يجد من تب ّقى من كتيبة حمزة،
ب�شكل ج ّيد .يف ّ
حرجا يف �أن يخلدوا
الذين ق�ضوا ليلة ع�صيبة يف معركة طاحنة داميةً ،
دوي كل ذلك
�ضيق من ّ
�إىل الراحة بال خوف من الهجمات اجلو ّية ،وال ٍ
الق�صف واالنفجارات.
و�صل ��ت �أنباء من جا ّدة الف ��او  -الب�صرة ،ذات الأهم ّية ،مفادها �أنّ
�شر�سا .لو كانت مواقعنا قد �سقطت
الع ��د ّو ي�شنّ هناك ً
هجوما م�ضا ًّدا ً
على تلك اجلا ّدة ومت ّكن العراق ّيون من التق ّدم لوقعت جا ّدة �أ ّم الق�صر
وجمي ��ع الق� � ّوات املرابطة عليها يف دائ ��رة احل�صار ،ولأُبي ��دوا جمي ًعا!
لذل ��ك فقد ك ّنا نتابع �أخبار تلك املنطق ��ة على الدوام .كنت �سعيدً ا ب�أنّ
تدم�ي�ر �آل ّي ��ات الع ��د ّو املتمو�ضعة على ج ��ا ّدة �أم الق�صر ل ��ن مي ّكنه من
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القيام ب� ّأي عمل ُيذ َكر.
خل ��وتُ ونف�سي ،و�أخذت �أق ّوم يف ذهني عمل اجلميع؛ قيادة الفرقة،
وح ��دة معلوم ��ات العمل ّي ��ات ،نف�س ��ي ،ق� � ّوات كتيبتي والتدريب ��ات التي
تل ّقوه ��ا ...وعملي ��ات «والفج ��ر  »8وذلك حتى �صب ��اح الثالث ع�شر من
در�ست عمل كل واح ��د منهم وح ّللته مبو�ضوع ّي ��ةّ .ثم �أعطيت
�شب ��اط.
ُ
عالمة لك ّل منهم .بني ذلك ك ّله نقدتُ نف�سي كالتايل:
كان با�ستطاعت ��ي �أن �أمت� � ّرد عل ��ى �أمر د�ست ��واره بعد ته� � ّرب كتيبة
«الأن�ص ��ار» م ��ن العمل ّي ��ات� ،أو �أن �آتي بع ��ذر ،لك ّن ��ي مل �أفعل .فخربتي
الع�سكر ّية كانت تق�ضي ب�إطاعة القيادة .ومن دون هذه الإطاعة  -التي
ع�سكري
كان من�ش�أه ��ا فينا الع�شق والتع ّقل �أكرث من كونه ��ا ذات من�ش�أ
ّ
نجز .لق ��د �أطعت الأوامر وحدث ما
بح ��ت -ما �أُ ِ
جنز عمل �صعب ولن ُي َ
حدث ،وجرى ما جرى على ق ّواتي .ال ي�ستطيع �أحد �أن يخ ّمن ماذا كان
م�ص�ي�ر العمل ّيات وق ّوات الكتائب الأخرى ل ��و مل �أُ ِطع الأمر .لع ّل ق ّواتي
كانوا كب�ش فداء مل�صري العمل ّيات �أو لرفاقهم املجاهدين.
علمت مبك� � ًرا �أنّ من املق ّرر �أن تخو�ض كتيبتي املعركة ،رمبا -بل
لو ُ
ألقيت نظرة
مما ب�أيدينا م ��ن معلومات ،ول ُ
كنت حت ّق ُ
ومن امل�ؤ ّك ��دُ -
قت ّ
عل ��ى املنطقة عرب املنظار ،ولأعدتُ النظر يف جميع العوائق واملعلومات
واح ��دً ا واح ��دً ا ،ولواجه � ُ�ت عنا�ص ��ر املعلومات الت ��ي �أع� � ّدت التقرير،
�صحة معلوماته ��مّ ،
ولنظمت �صفوف ق ّواتي
وحت ّدث � ُ�ت �إليهم للت�أ ّكد من ّ
على �أ�سا�س مواجهة الآل ّيات ،و...
أنهيت نقد نف�سي مبا فيه الكفاية حتى �شعرتُ بدوار �شديد يف
ما �إن � ُ
نه�ضت لكي �أذهب �إىل د�ست ��واره .حل�سن احلظ كانت ال�س ّيارة
ر�أ�س ��ي.
ُ
اخلا�صتان بالكتيبة قد جاءتا من اجلهة الأخرى من
والد ّراجة النار ّية
ّ
«�أرون ��د» .كان د�ست ��واره ال يزال يف ّ
اخلط الأمام � ّ�ي ،ف�س ّلمته �إح�صائ ّية
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الكتيب ��ة حتت اجل�سر نف�سه القريب م ��ن مث ّلث م�صنع امللح .فهمت من
كالمه �أنّ كتيبة حمزة ق ّدمت �أكرب عدد من اخل�سائر .ثم قال:
 قام العراق ّيون اليوم بتطهري اجلا ّدة فح�سب .مل يفعلوا �شي ًئا غريه...كان عنا�ص ��ر الر�صد ق ��د �أفادوا ب� ��أنّ العراق ّيني �سحب ��وا الدبابات
وناقالت اجلند املحرتقة بوا�سطة القاطرات.
عند الغروب رجع � ُ�ت �إىل مق ّر الكتيبة .مل َت ُقم الفرقة يف تلك الليلة
ب� ّأي عمل.
يف اليوم الرابع ع�شر علمنا �أنّ الفرقة تنوي خو�ض املعركة جم ّددًا،
فذهب � ُ�ت وقيوم ��ي وفرخي �إىل قائد الفرقة لنقل م ��ا عاي ّناه تلك الليلة،
ع�س ��ى �أن ينفع الق ّوات املقتحمة .ويف جل�سة امت ّدت ل�ساعة واحدة �أفرغ
كل واحد م ّنا ما يف جعبته ،وكان قيومي �أكرث من تك ّلم بيننا.1
يف تل ��ك اجلل�سة �أبدى قيومي ا�ستعداده ملرافقة �أع�ضاء قيادة كتيبة
�سلم ��ان يف الهج ��وم التايل؛ لكي ي�ض ��ع خربته وجتربت ��ه يف تلك الليلة
حت ��ت ت�ص ّرفه ��م على �أر�ض املي ��دان .ال ح ّد لطاقته! ذك ��ر ال�شباب �أ ّنه
يف هج ��وم ليلة الثالث ع�شر كان ي�صيح�« :أين �أنت يا �صدام؟ لقد جئنا
لنقاتلك.»..
بق ��ي قيومي هن ��اك� .أ ّما �أنا وفرخي فقفلن ��ا عائدين �إىل مق ّر كتيبة
«حمزة».
يف الي ��وم اخلام�س ع�شر كان ��ت الفرقة ت�ض � ّ�ج باحلما�سة والن�شاط
املتج ّددي ��ن ا�ستع ��دادًا للهج ��وم التايل .كان ��ت وظيفة كتيب ��ة «حمزة»
الذه ��اب �إىل قاعدة «ذوزنقه» ال�صاروخ ّية لك � ّ�ي تت�ص ّدى للهجوم على
هجوما على
�ساح ��ل «خور عب ��د اهلل»� .إذ كان من املمكن �أن ي�شنّ العدو ً
� - 1سن�أتي على ذكر مح�ضر تلك الجل�سة كاملاً في المجلد الثاني من هذا الكتاب.
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جا ّدة �أم الق�صر من اخلا�صرة.
�أوائ ��ل اللي ��ل تع ّر� ��ض فرخي حل ��ادث �سي ��ارة مريع بحي ��ث ا�ضطر
ال�شب ��اب �أن ُيخرجوه من بني �أنقا�ض ال�سي ��ارة ّ
املحطمة .حني ُنقل �إىل
لدي �سوى قيومي الذي تق ّرر ا�شرتاكه يف الهجوم مع
امل�ست�شفى ،مل يبقَ ّ
كتيبة �سلمان.
يف ليل ��ة � 16شباط �أ�صيب قيومي بجروح خالل هجوم كتيبة �سلمان،
فكان هذا م�صري قائد ال�سرية الثالثة يف كتيبتي! جدير بالذكر �أنّ الفرقة
ّ
باخلط الأمام ��ي � اّإل �أ ّنها مل ت�صل �إىل اجل�سر � ً
أي�ضا.
ا�ستطاعت التق ّدم
ُ
على بعد كيلومرت ون�صف الكيلو من اجل�سر تو ّقفت العمل ّيات و�أ ِّجلت �إىل
النهار .ويف النهار حالت دبابات العد ّو و�آل ّياته دون تق ّدم ق ّواتنا.
يف ليلة � 18شباط حاولت ق ّوات الفرقة جم ّددًا الو�صول �إىل اجل�سر،
�شر�سا .ما
لك ��نّ العراق ّيني منعوه ��ا و�ش ّنوا يف ال�صباح ً
هجوما م�ض ��ادًا ً
فتم تثبيت مواقعنا على
ا�ضط ّرنا �إىل الرتاجع م�سافة كيلومرت ون�صفّ ،
بعد ثالثة كيلومرتات من اجل�سر.
يف تلك الأ ّيام �أُطلق على ذلك اجل�سر ال�صعب املنال «ج�سر �ص ّدام»،
و�أ�شي ��ع ب�أنّ �ص ّدام نف�سه ي�شرف عل ��ى الق ّوات املدافعة عن اجل�سر .كل
ذل ��ك مل يكن مه ًّم ��ا بالن�سبة لنا ،ما �أه ّمنا ه ��و �أنّ الفرقة  27بذلت ك ّل
م ��ا بو�سعها لل�سيط ��رة على اجل�سر ،لك ّنها مل تتم ّك ��ن من ذلك .كما �إنّ
البعثي �أبدى عنادًا �شديدً ا ،وخ�سر كث ًريا من نخبة ق ّواته من �أجل
العد ّو
ّ
احلفاظ على اجل�سر الذي كان مي ّثل لنا �أه ّمية ا�سرتاتيج ّية.
يف يوم � 20شباط �صدر �أمر مبغادرة كتيبة حمزة منطقة العمل ّيات.
يومها كان لدى هذه الكتيبة قرابة  110عنا�صر .ذهبنا على منت �شاحنات
�إىل ال�ساحل الغربي ،ومنه عرب الزوارق �إىل ال�ساحل ال�شرقي� .أم�ضينا
النهار يف د�شم «�أروندكنار» .ويف امل�ساء ذهبنا �إىل خم ّيم «كارون» على
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يوما خرجنا من املخ ّيم وعددنا
منت احلافالت املطلية بالوحل .قبل ً 13
 ،400وها نحن الآن نعود �إليه وال يتجاوز عددنا � 100شخ�ص.
و�ص ��ل ه ��ادي ق ّيوم ��ي �إىل املخ ّي ��م؛ وكان ق ��د ُجرح قبل ع� � ّدة ليال
قائدي �سريت َّي
خ�ل�ال مرافقته كتيبة �سلمان� .س ��ررتُ لر�ؤيته ،وتذ ّكرت َ
الآخ َري ��ن :ح�سن �أمريي فر ومهدي فرخي .مت ّنيت من ك ّل قلبي لو كانا
حا�ضرين هنا � ً
أي�ضا.
�شاركت يف جل�سات مق ّر قيادة الفرقة ،والتي
ابتدا ًء من اليوم التايل
ُ
كانت ُتقام يوم ًّيا و�أحيا ًنا م ّرة ك ّل يومني� .صدر عن اجلل�سة �أمر ب�إعادة
هيكل ��ة الفرقة�ُ .صو ِدق يف تلك اجلل�سات على قرار تكميل كتيبة حمزة
عدد من الكتائب املنح ّلة.
بق ّوات ٍ
�أ ّم ��ا امله ّمة الثانية فكان ��ت �إجراء بع�ض التعدي�ل�ات على �إح�صائ ّية
ق� � ّوات الكتيب ��ة حتى ذل ��ك احلني لأق� � ّدم بها تقري� � ًرا �إىل مق� � ّر قيادة
مت التقرير ُك ِّلف عدد من العنا�صر التابعني ل�سرية
الفرق ��ة .عندما ق ّد ُ
«ال�شه ��ادة» اخلا�ص ��ة وكتيبة «�سلم ��ان» باالن�ضم ��ام �إىل كتيبة «حمزة»
لتكمي ��ل ت�شكيلتها .كان ق ��ادة �سراياي الثالث ��ة يف الت�شكيلة اجلديدة:
قا�س ��م كاركر ،ه ��ادي قيومي ونعم ��ة اهلل �سوري� .أ ّم ��ا ال�س ّيد جمتهدي
الذي ُجرح يف عمل ّيات الليلة الثالثة ع�شرة فقد عاد ليعينني يف موا�صلة
العمل .وقد بعث ح�ضوره الأمل يف قلبي.
عندما �سنحت الفر�صة ذهب ق ّيومي للبحث ع ّمن ُفقد من عنا�صره،
فتع ّرف يف �إحدى امل ّرات �إىل ج ّثة «ح�سن �أمريي فر» يف «معراج �شهداء
�أه ��واز»� .إذ مل جتد عائل ��ة «�أمريي فر» له �أث ًرا حت ��ى ذلك اليوم ،وكان
�آخ ��ر خرب لدينا عنه �أ ّنه ُجرح� .أخ�ب�رتُ بازوكي بالأمر ،فتغيرّ ت حاله.
فه ��و � ً
أي�ضا مل يكن يتو ّقع هذا اخل�ب�ر .وا�سيتهّ ،ثم حت ّدثنا م ًعا ،و�أخذتُ
احلدي ��ث يف ك ّل اتجّ ��اه لك ��ي �أُن�سيه .يف تلك الأي ��ام كان يف ّكر يف �إعادة
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عائلته من «�أندمي�شك» �إىل «باكد�شت ورامني» لق�ضاء عطلة العيد.
يف �أح ��د الأ ّي ��ام كنت يف مق� � ّر القيادة فجاءن ��ا نب�أ �شه ��ادة بازوكي
ال ��ذي قلب �أح ��وال اجلمي ��ع .كان ذاه ًبا لتف ّقد مواق ��ع الفرقة يف جا ّدة
�أم الق�ص ��ر حي ��ث ا�ست�شهد عل ��ى مثلث م�صنع املل ��ح ،واملعروف مبثلث
«حمت�ش ��م» .يومها ك ّنا كال�سمكة داخ ��ل املاء ،فرفاق اجلهاد ميلأون ما
الغ�صة حينها .فيما بعد ،وحني خال املكان من
حولنا ،فلم ن�شعر ب� ��أمل ّ
حولنا ،عرفنا ِع َظم ما ح ّل بنا.
يف الن�صف الأول من �آذار عادت كتيبة «حمزة» �إىل املنطقة للمرابطة
على ّ
خط دفاع جا ّدة «�أم الق�صر» .رابطنا م ّدة � 5أ ّيام يف ّ
أمامي
اخلط ال ّ
و� 10أ ّي ��ام يف االحتي ��اط .ق�ضينا ليلة ر�أ�س �سن ��ة  1365هـ� -ش (� 20آذار
 )1986يف عنابر «�أروندكنار» ،ما لبثنا �أن عدنا يف الثاين والع�شرين من
�آذار �إىل خم ّي ��م «كارون» ،وم ��ن َث ّم �إىل مع�سك ��ر «دوكوهه» .ويف النهاية
يوما من العناء وامل�ش ّقة.
ذهبت الكتيبة يف م�أذونية بعد �ستّني ً
يف طهران ق�صدتُ �أ ّو اًل «باكد�شت ورامني» ،فتف ّقدتُ عائلة بازوكي،
وقر�أت الفاحت ��ة عند �ضريحه .كان غرو ًبا كئي ًب ��ا� .شعرتُ بحزن مرير
يف قلب ��ي .لق ��د كان بازوكي رجلاً فريدً ا .بعد ذل ��ك ق�صدتُ امل�ست�شفى
ذهبت �إىل
لعي ��ادة مهدي فرخي ،و�أطلعته على �أخب ��ار اجلبهة .من َث ّم ُ
«جهاردانك ��ه» حيث �ضري ��ح حم�سن كل�ستاين ،قائ ��د الف�صيل الأول يف
ال�سري ��ة الأوىل ،والتي ك ّلما انت�سب �أحد ال�شب ��اب اليافعني �إىل الكتيبة
�أر�سلته �إىل ف�صيل كل�ستاين؛ ليتم ا�ستيعابه فيه .فقد كنت مرتاح البال
بالن�سب ��ة لكا ّفة �ش�ؤون الف�صيل الأول .بعد ذلك حاولت قدر الإمكان �أن
�أتف ّق ��د عوائل �شه ��داء كتيبتي مب�ساعدة «ما �ش ��اء اهلل نانكري»؛ م�س�ؤول
الإعالم يف الكتيبة.
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بع ��د امل�أذوني ��ة عدن ��ا �إىل املع�سكر .يف مق� � ّر قيادة الفرق ��ة �أُقيمت
جل�س ��ات متتالية لدرا�سة نتائج عمل ّي ��ات «والفجر .»8يف الن�صف الأول
م ��ن �شه ��ر ني�سان �أعادت الفرق ��ة « 5ن�صر» ّ
خط الدف ��اع على جا ّدة �أم
الق�صر �إىل «كتيبة حبيب» التابعة للفرقة « 27حممد ر�سول اهلل» .P
ذات يوم كان ح�سن حمقق -م�س� ��ؤول كتيبة «حبيب» -ي�ستعر�ض يف
�إحدى اجلل�سات تقري ًرا حول و�ضع ّ
اخلط وق ّواته:
 �إنّ نريان قذائف املدفع ّية العراق ّية كثيفة جدًا� .إ ّنهم يق�صفون ّخط
التما�س على الدوام بقذائف هاون ( 60ملم) يطلقون قذائف هاون (81
الرتابي ذا اجلدارين بقذائف هاون
ملم) على اجل ��ا ّدة ،يد ّكون ال�ساتر
ّ
(120ملم) ،ويق�صفون القاعدة ال�صاروخ ّية بقذائف هاون (120ملم)،
�إ�ضاف ��ة �إىل القذائف املدفع ّية� .أ ّما ُج َدد اخلطوط اخللف ّية فيق�صفونها
مبداف ��ع (130ملم) و�أخرى فرن�س ّية .زد على ذلك �أ ّنهم ي�ش ّنون هجمات
على ّ
أمامي باملروح ّيات وطائرات (..)PC7
اخلط ال ّ
قلت يف نف�سي :فليكن اهلل بعون الكتيبة التالية!
التفت �إ ّ
يل حممد كوثري -قائد
�شارف ��ت اجلل�سة على االنتهاء حني َ
الفرقة -وقال:
 �ستت�س ّل ��م كتيب ��ة «حم ��زة»� ،إن �ش ��اء اهللّ ،خط الدف ��اع من كتيبة
«حبيب» .م�ستع ّدون� ،ألي�س كذلك؟
مل يك ��ن الرف� ��ض غري جم � ٍ�د فح�س ��ب ،بل �أطل ��ق حم ّق ��ق ر�صا�صة
اخلال�ص بقوله:
 عل ��ى كتيبة «حم ��زة» ت�س ّلم ّاخلط ف ��و ًرا .لقد �أُ ِنه ��ك �شباب كتيبة
«حبيب» ،ولدينا الكثري من ال�شهداء واجلرحى� ..إن ت� ّأخرمت يف املجيء
فقد ي�ؤ ّدي ذلك �إىل �سقوط ّ
اخلط!
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�أعطيت ��ه وعدً ا ب�أن �أُع ّد كتيب ��ة حمزة للتح ّرك �سري ًعا� .أثناء الطريق
عار�ضت ِللحظ ��ة �أمر القائد ،و�أخ ��ذت �أخاطب
�شع ��رت بالندم لأنن ��ي
ُ
أتيت �إىل اجلبهة لت�أكل وتنام يف املع�سكر �أم لتقاتل؟
نف�س ��ي قائلاً  :هل � َ
مقتحمة فال ترت ّدد �أبدً ا..
الآن ومبا �أ ّنك �أردت �أن تكون يف كتيبة جهاد ّية ِ
كن ��ت غار ًقا يف احلدي ��ث مع نف�سي حني و�صل ��ت �إىل مبنى الكتيبة.
�أر�سل � ُ�ت خلف قادة �سراياي الثالث ��ة ،فل ّما ح�ض ��روا �أبلغتهم مب�أمور ّية
الكتيب ��ة اجلديدة ،ونقلت له ��م �أخبار ّ
خط الدفاع لك ��ي ي�ستع ّدوا .على
الفور بادر ق�سم ت�سليح الكتيبة بتوزيع الأ�سلحة والذخرية على ال�شباب،
ث � ّ�م ذهبت ال�سرايا �إىل حقل الرماية الواحدة تلو الأخرى ،بعدها �أعلن
اجلميع عن جهوز ّيته.
مل مي� ِ��ض على الوع ��د الذي قطعتُه لـمح ّق ��ق � 24ساعة عندما كانت
الكتيب ��ة م�ستع� � ّدة لالنط�ل�اق .بعد الظه ��ر م�ضينا على م�ت�ن حافالت
مطل ّي ��ة بالط�ي�ن �إىل «�أروندكنار» من دون � ّأي تو ّق ��ف ،وق�ضينا الليل يف
د�ش ��م املنطقة .عند غروب اليوم التايل عربنا نهر «�أروند» ،وا�ستقررنا
م�سا ًء يف القاعدة ال�صاروخ ّية يف منطقة «خور عبد اهلل».
ّمت تبديل كتيبة «حبيب» بكتيبة «حمزة»؛ د�شمة �إىل د�شمة ،وجمموعة
�إىل جمموعة ،وف�صيل �إىل ف�صيل و�سرية �إىل �سرية .ا�ستم ّر هذا الأمر
لليلت�ي�ن؛ لك ��ي ال ي�شع ��ر العراق ّيون بذلك ،ولئ�ّل�ااّ تك ��ون ق ّواتنا عر�ضة
للق�صف املعادي املر ّكز ،ولتتع ّرف قوات كتيبتنا �إىل جتارب قوات كتيبة
حبي ��ب املفيدة يف فر�صة زمن ّية �أطول .لق ��د �أ ّكد يل قائد الكتيبة نف�سه
�أنّ و�ض ��ع ّ
هجوما يف � ّأي حلظة .هذا وقد
اخلط مت�أ ّزم ،وقد ي�شنّ العد ّو ً
جري ��ت تغيريات ج ّمة على جمي ��ع اخلطوط اخللف ّية ،وكذا على ّ
اخلط
�أُ ِ
الأمامي ،وبات �شكل املنطقة وهيئتها خمتلفني كث ًريا ع ّما يف ال�سابق .يف
�شهر �شباط حني بد�أت العمل ّيات ،كانت جا ّدة �أم الق�صر جا ّدة �إ�سفلتية
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ترابي من �إ�سفلت اجلا ّدة
�صحراو ّي ��ة عادية .يف �شهر �آذار ُ�صنع �سات ��ر ّ
ومما حتته من تراب� .أ ّما يف �شهر ني�سان فقد كان ا�ستحداث عدد من
ّ
ا ُ
ترابي وقناة كفيلاً بتغيري �شكل املنطقة بالكامل.
جل َدد و�ساتر ّ
بات ّ
خط التما�س على بعد  3كلم من مثلث م�صنع امللح ،كما بقيت
الع�صي .ب�ي�ن املثلث ّ
وخط التما�س
م�ساف ��ة  3كل ��م للو�صول �إىل اجل�سر
ّ
مل يع ��د ث ّمة �أثر للإ�سفل ��ت ،بل كان هناك طري ��ق رمل ّية حم�صورة بني
�ساتري ��ن تراب ّيني مرتفعني .على بعد كيلومرت واح ��د قبل ّ
خط التما�س
ا�ستحدث ��ت قن ��اة خمف ّي ��ة بعم ��ق م�ت�ر واحد وط ��ول ح ��وايل  150مرتًا
ِ
داخ ��ل جبهة العدو؛ وذل ��ك بغية ت�أمني اجلناح الأي�س ��ر ّ
خلط التما�س.
ا�ستحدث �ساتر
عل ��ى م�سافة كيلوم�ت�ر واحد من القن ��اة ،ومبوازاته ��ا،
ِ
تراب � ّ�ي بجدارين جلهة اخلور ميت ّد حت ��ى امل�ستنقع ،و ُن�صبت فيه د�شمة
خا�صة بق� � ّوات وحدة «ذو
«دو�ش ��كا» .يف ذل ��ك ال�ساتر كان ث ّم ��ة د�شمة ّ
الفق ��ار»؛ ق�سم املع� � ّدات والت�سليح يف الفرقة .ه ��ذا ومل يجل�س اجلي�ش
العراق � ّ�ي -على اجله ��ة املقابلة -مكت ��وف اليدين ،ب ��ل ا�ستحدث قناة
�ساعدته على ّ
التوغل �إىل حيث ا�ستطاع من جهة خور عبد اهلل� ،أي من
اجلهة ال�شمالية ّ
خلط متا�سه.
�ش ّك ُلت وكلاًّ ِمن د�ستواره وجعفر تهراين و�آخرون جل�سة للتن ّب�ؤ ّ
بخطة
الع ��دو يف هجمته امل�ضا ّدة املحتمل ��ة .ك ّنا نتو ّقع �أن ي�ش ��نّ نظام العراق
هجوم ��ه من اجلناح ال�شمايل ّ
خلط الدف ��اع ،و�أن ي�ستفيد من الزوارق.
لذا تق ّرر ،بعد ا�ست�شارة الرفاق� ،أن �أ�ضع �سر ّيتني يف اخلطوط الأمام ّية،
و�أترك �سرية احتياط يف عنابر القاعدة ال�صاروخ ّية.
يف ليلت ��ي  17و� 19شب ��اط تف ّقدتُ ّ
خط الدفاع م ّرات ع ّدة؛ ل ّأطلع عن
كث ��ب على جمريات الأحداث هناك ،فيم ��ا �أم�ضيت الليايل الأخرى يف
مق� � ّر التكتي ��ك .يف تلك الأحيان ح�ي�ن كان ي�ستلزم الأم ��ر ح�ضوري يف

926

كتيبة محزة

ّ
اخلط كنت �أُ َب َّل ��غ عرب جهاز الال�سلكي ،ف�أح�ضر �سري ًعا �إىل هناك على
الد ّراجة النار ّي ��ة .يف ليلة الع�شرين �أخربتُ ر�ضا د�ستواره ب�أنيّ �س�أبقى
يف اخل � ّ�ط طوال اللي ��ل .فقال د�ست ��واره�« :س�آتي �أنا � ً
أي�ض ��ا» .حني �سمع
جعفر طهراين بذهاب كلينا �إىل ّ
اخلط �أراد املجيء معنا .ك�أنّ �شي ًئا ما
وق ��ع يف قلوبنا نحن الثالثة .لكن ،نظ ًرا لعدم �إمكانية خل ّو مق ّر القيادة
املركزي ،فيما
من قائد بقي د�ستواره هناك بغية حفظ االت�صال باملق ّر
ّ
هت و«جعفر طهراين» نحو ّ
اخلط.
توج ُ
ّ
ُج� � ّل ما كانت الفرقة قد �أع ّدت ��ه للمواجهة هو متو�ضع دبابة مه ّمتها
الدفاع عن ّ
خط التما� ��س� ،ساتر ترابي ذو جدارين ،وعدد من املخازن
امل�ل��أى بالذخرية ،واملوجودة يف �أماكن منا�سبة ع ّدة؛ لكي ال نحتاج �إىل
ذخرية اخلطوط اخللف ّية ون�ضط ّر �إىل نقلها خالل هجوم العد ّو.
خا�صتي يف القناة املخف ّية من �أ ّول الليل.
ا�ستق ��ررتُ وع ّمال الإ�شارة ّ
كان ��ت الفرق ��ة تلك الليل ��ة على �أهب ��ة اال�ستعداد .عن ��د منت�صف الليل
�شوهد رتل من العراق ّيني يقرتب ما �أمك َنه من ّ
خط متا�سنا .ك ّنا نراهم
ِ
ب�ش ��كل وا�ض ��ح من القناة املخف ّي ��ة من اجلانب بل من اخلل ��ف تقري ًبا.
�أعلم � ُ�ت الق� � ّوات امل�ستق ّرة عل ��ى ّ
خط التما� ��س بح�ضورهم عرب اجلهاز
الال�سلك ��ي .كانت ق ّواتنا متيقظ ��ة ومنتبهةّ .
عط ��ل العراق ّيون الألغام،
واقرتبوا من الأ�س�ل�اك ال�شائكة .بعد ذلك وبحماق ��ة م�شهودة� ،أخذوا
الأق�س ��ام جمي ًع ��ا ويف �آن واح ��د ،فكان ه ��ذا كاف ًيا لتنبي ��ه ق ّواتنا ب�شكل
�أف�ض ��ل! �إ ّما �أ ّنهم مل يكونوا عل ��ى ّ
اطالع بفنون القت ��ال الليلي� ،أو �أ ّنهم
كان ��وا خائف�ي�ن وم�ضطرب�ي�ن .كانت ق ّوات خ � ّ�ط التما� ��س تنتظر �أمري
والأيادي عل ��ى الزناد .كانت ّ
خطتي �أن ن ��د َع البعث ّيني يقرتبون �إىل ح ّد
الإمكان؛ لكي نتم ّكن من �إيقاع �أكرب عدد من اخل�سائر يف �صفوفهم.
ويف الوق ��ت املنا�سب �أمرتُ ب�إط�ل�اق النار .ويف حلظة واحدة �ضغط
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اجلمي ��ع على الزناد ،ف�سقط العراق ّيون على الأر�ض وعلت �صرخاتهم.
لو �أمرت ب�إطالق النار مب ّك ًرا لالذوا بالفرار� ،أو مت� ّأخ ًرا لتم ّكن بع�ضهم
م ��ن عبور ال�سات ��ر الرتابي خل � ّ�ط التما�س .بعد �أن تبع�ث�ر نظم الق ّوات
املعادي ��ة ا�ستم ّرت ق ّواتنا ب�إطالق نريانه ��ا على جبهة العدو نح َو ن�صف
�ساعة ،فيما مل ت�ستطع نريانهم املتف ّرقة �إحداث � ّأي فارق.
عن ��د ال�ساعة الواحدة فج ًرا �ساد اله ��دوء �أرجاء املكان ،لك ّنه هدوء
ي�سب ��ق العا�صفة .كان م ��ن الوا�ضح �أنّ تلك الهجم ��ة لي�ست ك ّل ما لدى
البعث ّيني من ق ّوة .انتظرنا خطوتهم التالية .انتاب جعفر طهراين القلق
م ��ن هدوئهم ،ال ��ذي فاق احل ّد .ه ��دوء ا�ستم ّر ل�ساعت�ي�ن؛ من ال�ساعة
الواحدة حتى الثالثة فج ًرا.
هجوما ه�ستري ًّيا من جهة اخلا�صرة
عند ال�ساعة الثالثة �شنّ البعث ّيون ً
على ال�ساتر الرتابي ذي اجلدارين .لو جنحوا يف ذلك لوقعت جميع ق ّوات
ّ
الرتابي
خط التما�س يف دائرة احل�ص ��ار .عربت طالئع ق ّواتهم ال�ساتر
ّ
ومت ّكنوا من ال�سيطرة على د�شمة الدو�شكا .كنت من داخل القناة �أ�شرف
على ال�ساتر الرتابي وعلى ّ
خط التما�س يف �آن� .أطلقت الق ّوات امل�ستق ّرة
يف القناة نريا ًنا كثيفة نحو ال�ساتر ،حتى ا�ضطر م�ساعد رامي الر�شا�ش
�إىل تغيري �سبطانة الر�شا�ش م ّرات ع ّدة.
ذهبت برفقة جعفر طه ��راين باتجّ اه ال�ساتر الرتابي .اتّ�صل جعفر
ُ
بق�س ��م املد ّرع ��ات يف الفرقة .بعد برهة و�صل ��ت الدبابة امل�ستق ّرة قرب
ال�سات ��ر �إىل �أر� ��ض املعرك ��ة .م�ضى ن�ص ��ف �ساعة على �ش ��روع الهجمة
العراق ّية الثانية ،فيما ا�ستم� � ّرت املواجهات على الوترية ذاتها .و�ش ّنت
خط التما�س ،فبات ّ
هجوم ��ا على ّ
خط الدفاع يف جا ّدة
الق ّوات املعادية ً
�أم الق�صر مه ّددًا ب�شكل ج ّدي .ع ِقب ق�صف الدبابة الإيران ّية -التي مل
تتم ّكن من التق ّدم على الطريق الرتاب ّية �أكرث من ن�صف امل�سافة ب�سبب
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الوحول -تراجع العراق ّيون �إىل ما وراء ال�ساتر الرتابي ذي اجلدارين.
عند ال�ساعة الرابعة والن�صف فج ًرا �ساد الهدوء الأجواء من جديد،
وا�ضحا �أ ّنهم
� اّإل �أ ّنهم كانوا يظهرون لنا حتت نور القنابل امل�ضيئة .بدا
ً
م ��ا زالوا يف مكان قريب ،فيما كان بزوغ �شم�س النهار و�شي ًكا ،وهو �أمر
مل�صلحتنا.
يف تل ��ك الدقائ ��ق املتبق ّية حتى ال�صب ��اح حتتّم عل ��ى العراق ّيني �إ ّما
الهجوم ثانية �أو االن�سحاب كاملاً  .بينما هم حيارى يف البقاء �أو العودة
وق ��ع ع ��دد منهم �-ساملني وجرحى -يف الأ�سر� .أ ّم ��ا نحن ف�سقط لنا يف
ذل ��ك الهجوم امل�ضاد الذي �ش ّنه العدو ليلاً نحو مئة بني �شهيد وجريح.
يف تلك الليلة � ً
أي�ضا ا�ست�شهد جعفر طهراين الذي كان رفي ًقا �شفي ًقا يل.
بقي � ُ�ت قائدًا لكتيبة حم ��زة -مرياث �أ�سد اهلل بازوك ��ي -حتى نهاية
احل ��رب عام  .1988كانت كتيب ��ة «حمزة» بيتي الأ ّول .كن ��ت �أق�ضي ُج ّل
�أ ّيام ��ي وليا ّ
يل يف الكتيبة؛ ما خ�ل�ا �أ ّيام امل�أذون ّيات واال�ست�شفاء .كان ك ّل
ان�ضم بع�ضهم
واح ��د من التعبو ّي�ي�ن قد �أ ِن�س بكتيبة ما� .أواخ ��ر احلرب ّ
�إىل عوائل ال�شهداء .يف الأيام الأخرية للحرب ا�ست�شهد «بهروز بازوكي»
�شقيق �أ�سد اهلل -يف عمل ّيات «مر�صاد» .كنت حينها م�س�ؤول �أحد حماورالفرقة ومه ّمت ��ي الإ�شراف على عدد من الكتائب ،وكان بهروز معاوين.
اجلوي اال�ضطراري على تقاطع
ذات م ّرة ق�صفت طائرات العد ّو املدرج
ّ
«�إ�سالم �آباد -كرمان�شاه� -أندمي�شك» ،ما �أ ّدى �إىل �شهادة بهروز.
�إنّ �صحيف ��ة �أعم ��ال كتيبة «حمزة» بع ��د بازوكي م�ش ّرف ��ة .ومل تق ّل
ف ّعالية الكتيبة يف العمل ّيات من بعده ع ّما م�ضى �إن مل نقل �إ ّنها زادت.
يف ح ��رب ال�سنوات الثماين ُجرح � ُ�ت  5م ّرات ،ال يزال ك ّل ِمن ر�أ�سي
ورجل ��ي وحنجرت ��ي وظهري يحتف ��ظ بذكريات منها ،م ��ا خال اجلروح
ال�سطح ّي ��ة التي تع ّر�ضت لها ،وبقيت �شظاي ��ا �صغرية و�أخرى كبرية يف
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ج�س ��دي � .اّإل �أنّ احل ��رب تخ ّل ��ف �آثارها على روح الإن�س ��ان ونف�سه �أكرث
مم ��ا تخ ّلفه يف ج�سده .ففي احلرب يتغ�ّي�ررّ الإن�سان .لو مل تكن احلرب
ّ
يف حيات ��ي ويف �إي ��ران لكنت �إن�سا ًن ��ا �آخر من دون �أدن ��ى ّ
�شك .فميدان
القت ��ال ي�سهم يف ن�ضج الإن�سان .يف زمن ال�صل ��ح والهدوء يولد النا�س
م ّرة وميوتون م ّرة� ،أ ّما يف احلرب فقد يطوي املرء هذه الفرتة الطويلة
م ّرات وم ّرات!
يف لي ��ايل العمل ّيات الت ��ي ال ُتن�سى ،كان العبور م ��ن نقطة االنطالق
مي ّث ��ل والدة ،ولع ّل ��ه مي ّث ��ل مو ًت ��ا� .إذ يرتك امل ��رء جمي ��ع العالئق خلف
ال�سات ��ر الرتابي ،وي�شقّ كالزورق عباب البحر الهائج �إىل حيث ال عروة
�ستم�سك بها ،وال �أمل ُيتع َّلق به �سوى اهلل .االنطالق من ال�ساتر الرتابي
ُي َ
لي�س عملاً ج�سد ًّيا فح�سب ،بل هو هجرة روح ّية .كما �إنّ م�شاهدة �ضوء
�صبح العمل ّيات والدة جميلة .فر�ؤية نور ال�شم�س بعد كل تلك ال�صعاب؛
من انفجارات ور�صا�ص ،ومطر وبرد �أحيا ًنا ،وجراح و�شهادة و�أ�سر ،مل
تكن مبنزلة والدة للأ�شخا�ص فح�سب ،بل هي والدة للحياة� .أ َوال يحكي
العب ��ور من بني ّ
أفقي ،والنجاة بالنف�س من بني وابل
زخات الر�صا�ص ال ّ
القذائف واملدافع العمودي �ش ّدة الت�صاق املوت باحلياة وامتزاجهما؟
لك ��نّ الدميوم ��ة -يف الب�ي�ن -هي للحي ��اة وال�سع ��ي املق ّد� ��س فيها.
فاحل ��رب ،و�إن طالت� ،إنمّ ا هي كط ّل الربيع� ،أ ّما احلياة فهي نهر دائم
اجلري ��ان .احلرب نار تحُ رق اجل�سد والروح لتُزهر احلياة من بينهما.
ت�ضج باملعاين ال�سامية والعرفان ّية-
كانت احلرب -ال �س ّيما حربنا التي ّ
�صق�ًل�ااً للج�سد والروح .على الرغم من �أنّ احلرب مظلمة قبيحة ُم ّرة،
� اّإل �أ ّنه ��ا ت�صن ��ع الب�ش ��ر واحلي ��اة .من ذا ال ��ذي ال يلت ّذ لر�ؤي ��ة �شجاعة
فرحا؟ ال تتج ّل ��ي تلك ال�شجاع ��ة �إال يف �ساحة
جماه ��د وال يكاد يط�ي�ر ً
املعركة ويف قلب النار والدخان والدماء!
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لق ��د م ّرت �سنون على نهاية تلك احلرب بجميع ما حملت من ويالت
ودم ��ار وقتل � ،اّإل �أ ّنها ال ت ��زال مت ّثل مدر�سة لنا ولأبنائنا .يف تلك احلرب
مل يح � ِ�ن �أبناء هذه الأر�ض ر�ؤو�سهم �أمام الظلم ،ومل يخ�ضعوا ّ
للذل .لقد
وقف ��وا ب� ٍأيد خالية وذادوا عن دينه ��م و�أر�ضهم .لقد انتهت احلرب؛ لكنّ
ذكرياته ��ا املفعم ��ة بال ِعرب ال ُتن�سى .ك ّل َمن خطا خط ��وة يف تلك احلرب
وطني �سعى يف خلق ملحمة .لقد ب ��ذل جماهدو الف�صيل الأول
ه ��و بط ٌل ّ
�أرواحهم من �أجل الإ�س�ل�ام و�إيران ،ومن �أجل ابت�سامة �أزهرت على ثغر
أبدي على
الإمام اخلميني .فلتُخ َّلد �أ�سما�ؤهم وذكراهم! واخلزي والعار ال ّ
من �أ�شعل فتيل احلرب من البعث ّيني وجميع داعميهم والرا�ضني بفعلهم!
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وثائق الفصل الاسدس عرش

ال�صف
1

حممود �أميني جز
ال�شهيد �أ�سد اهلل بازوكي

2

ال�صور
الوثائق املكتوبة

اال�سم وال�شهرة

11 2
14 209

الوثائق غري املكتوبة
مقابلة لـ 415دقيقة
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 -1حممود أميين جز

 -1 -1املعلومات ال�شخ�صية

 �إج ��ازة من الكل ّية احلرب ّي ��ة ،مت� ّأهل ،وله ولدان ،يعمل يف احلر�سالثوري (عميد).
 تاريخ وحم ّل الوالدة� :سنة � ،1956أ�صفهان. م� � ّدة احل�ض ��ور يف اجلبهة ون ��وع اخلدمة� :أربعة ع�ش ��ر �شه ًرا يف�صفوف التعبئة ،وخم�سة و�سبعون �شه ًرا يف �صفوف احلر�س الثوري.
اجلهادي والرت ��ب الع�سكر ّيةّ :
خط دف ��اع دلهران1981 ،
 التاري ��خّ
و( 1982عن�ص ��ر ح ّر يف ال�سرية) ،عمل ّيات الفتح املبني (قائد ف�صيل)،
عمل ّي ��ات بيت املقد�س (قائد �سرية) ،عمل ّي ��ات رم�ضان (قائد �سرية)،
عمل ّي ��ات م�سلم ب ��ن عقيل (قائد �سري ��ة) ،عمل ّيات والفج ��ر التمهيد ّية
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(قائ ��د كتيب ��ة) ،عمل ّي ��ات والفجر( 1قائ ��د كتيبة) ،عمل ّي ��ات والفجر4

(قائد كتيبة) ،عمل ّيات خيرب (قائد كتيبة) ،عمل ّيات بدر(قائد كتيبة)،
عمل ّيات والفجر( 8قائد كتيبة)ّ .
خط دفاع الفاو( 1986 ،قائد كتيبة).
ّ
خط دفاع مهران(1986 ،قائد كتيبة) .عمل ّيات كربالء( 1قائد كتيبة).
عمل ّي ��ات كربالء( 5قائد كتيبة) .عمل ّيات كربالء( 8قائد كتيبة)ّ .
خط
دفاع دوبازا( 1987 ،قائد كتيبة) .عمل ّيات بيت املقد�س( 2قائد كتيبة).
عمل ّي ��ات بيت املقد�س( 4قائد كتيبة)ّ .
خط دف ��اع �شاخ �شمريان1988 ،
(قائد لواء) .عمل ّيات مر�صاد (قائد لواء).
 اجلراح التي �أ�صيب بها� :إ�صابة يف ال�ساق الي�سرى ( ،)1982ك�سريف عظمة ّ
كف اليد الي�سرى (� ،)1982إ�صابة يف الرئة ( ،)1982جروح
يف العنق والظهر ( ،)1983ك�سر يف اجلمجمة وجرح يف ال�ساعد الأمين
( ،)1983ج ��روح يف الفخذي ��ن والكت ��ف (� ،)1984إ�صاب ��ة يف ال�س ��اق
الي�سرى ( ،)1986جروح يف اجلبهة والوجه ( ،)1986جروح يف ال�ساق
والفخذ الأمين (� ،)1987إ�صابة كيميائ ّية يف الرئة ( ،)1988جروح يف
الوجه وال�صدر (.)1988
 ن�سبة الإ�صابة50% : -2 -1الكلمة الأخرية
الوثيقة رقم 153وال�صورة رقم 117

اجلادة الثالثة
الفصل الاسدس عرش:
ّ
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ال�صورة رقم 118

ال�صورة رقم  - 119من اليمني :حممود
�أميني ،ال�سيد حممد جمتهدي
ال�صورة رقم  - 120من الي�سار� :أ�سد اهلل
بازوكي ،ال�سيد ر�ضا د�ستواره
ال�صورة رقم  121-من الي�سار� :أ�سد اهلل
بازوكي� ،أمري عبا�س رحيمي
ع�سكري
� -3 -1أمر
ّ

من ��ع ا�ش�ت�راك املجاهدين التعبو ّي�ي�ن الذين تق� � ّل �أعمارهم عن 17

عاما يف العمل ّيات.
ً

الوثيقة رقم 154
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 -2الهشيد أسد الله بازوكي

 - 1 -2املالحظات(مذكرات)

الوثيقة رقم 156

الوثيقة رقم 157

ال�صورة رقم 122

الوثيقة رقم ( 155خم�س �أوراق)

اجلادة الثالثة
الفصل الاسدس عرش:
ّ

 -2 -2ورقة الرموز وال�شيفرة

الوثيقة رقم ( 158ورقتان)

 -3 -2ر�سالة
الوثيقة رقم 159

 -4 -2الو�صية

- 5 -2
مقابلة مع زوجة ال�شهيد

كان �أ�سد اهلل ابن خايل .وبرغم
وجود هذه ال�صل ��ة القريبة مل �أكن
عل ��ى ّ
اط�ل�اع دقي ��ق عل ��ى تفا�صيل
حيات ��ه وعمل ��هُ .ولد �سن ��ة  1957يف
«بيالقي الر» .لك ّنه ترعرع ون�ش�أ يف
«باكد�شت ورامني».
قبل الثورة وح�ي�ن �أنهى درا�سته
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الثانو ّي ��ة ،التحق بالق ّوات اجلو ّية يف اجلي�ش .وبعد انت�صار الثورة دخل
يف �صف ��وف احلر�س الثوري ،وذه ��ب �إىل كرد�ستان ملحاربة املجموعات
املناه�ضة للثورة.
�شجاعا
�سمعت عنه �شا ًّبا
مما
ُ
يف تلك الأ ّيام ق ّلما ر�أيته ،لك ّنه بدا يل ّ
ً
ً
ومن�ضبطا .فيما بعد تبينّ يل �أ ّنه ودود
وم�ؤم ًن ��ا ،ويف الوقت عينه ج ّد ًّي ��ا
ومت�سامح � ً
أي�ضا.
حب ،فتز ّوجنا عام � .1981أقيم حفل زفافنا بنحو
ربطتني به عالقة ّ
ج ّيد وفق العادات والتقاليد العائل ّية.
بقيت �أنا يف طهران.
بع ��د الزواج م�ضى �أ�سد اهلل �إىل اجلبه ��ة فيما ُ
تع ّر� ��ض يف عمل ّيات بي ��ت املقد�س (حترير خ ّرم�شه ��ر) جلروح طفيفة
لك ّنه مل ي� ِأت �إىل طهران لتل ّقي العالج.
يف خريف العام  ،1982ولد ابننا الأ ّول؛ علي.
بعد �سنة �أ�صيب �أ�سد اهلل و�أخوه الأ�صغر «م�سعود» بجروحُ .ج ِرح �أ�سد
اهلل ج ّراء انفجار قنبلة ،واحرتقت يده الي�سرى وتال�شت بحيث ا�ضط ّر
�إىل قطعه ��ا من فوق املرفق .كانت اليد نف�سها التي �أ�صيبت ب�شظايا يف
كرد�ست ��ان .كما ُجرح فخذه الأمين والته ��ب .جا�ؤوا به �إىل طهران بعد
فذهبت لر�ؤيته خ ��ارج وقت الزيارة .كانت
م ��رور �أ�سبوع عل ��ى �إ�صابته،
ُ
اً
مو�صول �إىل يده اليمنى ،فيما
حاله �س ّيئ ًة .كان كي� ��س املغ ّذي(امل�صل)
�أُ ْخفي ��ت الي�سرى حتت ّ
البطان ّية .ما �إن ر�آين حتى �س�ألني عن علي .بعد
ذلك �أزاح ّ
أل�ست م�ستاءة؟».
البطان ّية ب�إعياء وقال« :هل ترين حايل؟ � ِ
قلت�« :أ�شكر اهلل �أ ّنك ال تزال على قيد احلياة .وهذه اجلروح �سرعان
ما ترب�أ».
بع ��د �إ�صابت ��ه ُطلب منه البق ��اء يف طه ��ران ،وت ََ�سلُّ ��م م�س�ؤول ّية غري

اجلادة الثالثة
الفصل الاسدس عرش:
ّ
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القتال ،لكنّ �أ�سد اهلل قال�« :أنا م�ستع ّد �أن �أكون يف خدمة التعبو ّيني بيد
واحدة و�أن ال �أبقى يف طهران».
يف �شت ��اء الع ��ام  ،1984وبع ��د �أن تعاف ��ى ب�ش ��كل ن�سب � ّ�ي ذهبنا �إىل
كرد�ست ��ان وبالتحديد �إىل مدين ��ة «�سنندج» املنكوبة ،على �أمل �أن نبقى
م ًع ��ا م ّدة �أط ��ول .فقد حت ّملت �سنتني م ��ن البعد عن �أ�س ��د اهلل ،وكنت
حا�ضرة ملرافقته �أ ّنى ذهب ،ولو حتت وابل املدافع والقذائف.
رغم فقدانه �إحدى يديه ،كان �أ�سد اهلل يقوم بكثري من الأعمال لوحده.
حت ��ى �إ ّنه كان يق ��ود بيد واحدة .لقد كان ّ
ي�سجل
منظ ًم ��ا يف عمله .فكان ّ
اليومي يف دفرت �صغري لكي ال يغفل عن � ّأي عمل .كما كانت ثيابه
برناجمه
ّ
أق�ص ك ّمه لكي ال يعيقه فمنعني
مر ّتب ��ة ومكو ّية ً
دوما� .أردت ذات م ّرة �أن � ّ
الكم فلن يكون قابلاً لال�ستفادة ثانية».
قائلاً �« :إن
ِ
ق�ص�صت ّ
�شخ�صا
كان �أ�س ��د اهلل رجل ح ��رب ،لك ّنه عندما يكون بقرب ��ي �أراه ً
�آخ ��ر .مل يكن يطيق ر�ؤية �أذى عائلته �أو مر�ضها ،وكان دائم القلق على
�سالمتن ��ا .ال �أدري كيف كان يقوى ،بقلبه احلنون ذاك ،على القتال يف
احلرب؟!
ع ��ام  1984ذهبنا �إىل «�إ�سالم �آباد الغ ��رب» و�سك ّنا يف منزل قريب
من املع�سكر حيث حم ّل خدمة �أ�سد اهلل.
هت لوجود ورم
يف �أح ��د الأ ّيام ،وبينما كنت �أُل ِب�س ول ��دي «علي» ،تن ّب ُ
�صغري حتت �إبطه� .أخذناه �إىل طبيب املع�سكر .احتمل الطبيب اجل ّراح
وجود مر�ض ال�س ّل وقال« :هذا الورم هو �أحد عوار�ض مر�ض ال�س ّل».
توجهنا على الفور �إىل طهران ،فقيل لنا �إنّ الورم غري خطري حل�سن
ّ
احل � ّ�ظ ،و�إ ّنه ال داعي للجراح ��ة .الأمر ال ي�ستدعي �سوى �إخراج ال�سائل
من الداخل على ثالث مراحل ،بعدها يزول الورم ب�شكل نهائي.
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بع ��د �إجراء الأعمال الأ ّول ّية رجعنا �إىل املنطقة الع�سكر ّية .بعد �أ ّيام
ح�ض ��ر �أ�س ��د اهلل ب�شكل مفاج ��ئ �إىل البيت .وعندم ��ا �س�ألته عن �سبب
جميئه قال« :غدً ا موعد زيارة طبيب علي»!
ع ��ام  ،1985ويف �أوج الق�ص ��ف ال�صاروخ ��ي على امل ��دن احلدود ّية،
ذهبن ��ا �إىل «دزف ��ول» ،وا�ستقررنا يف بيت م�ست�أج ��ر .يف �أحد الأ ّيام ه ّز
ً
�سمعت �صوت املو�سيقى الع�سكر ّية
�صاروخا .كنت ك ّلما
املدينة اثنا ع�شر
ُ
�أو جر� ��س اخلطر اع�ت�راين اخلوف ،ف�أجل�س منتظ ��رة وقوع حادثة ما.
يف بع� ��ض الأحيان كنت �أم ّل ك ّل تلك الأ�سف ��ار احلرب ّية و�أبد�أ بال�شكوى،
في�ضحك �أ�س ��د اهلل قائلاً « :يا �س ّيدة� ،إ ّنه لمَ ِن دواعي ال�سرور �أن تتع ّريف
�إىل مدن كثرية خالل هذه الأ�سفار»!
يف �شه ��ر رم�ضان من تلك ال�سنة ،كنت يف �أيام حملي الأخرية ،ومبا
�أنّ جمي ��ع الق ّوات عادت �إىل طهران ،عدنا �إىل طهران � ً
أي�ضاُ .ولد ابني
الث ��اين يف �أ ّي ��ام ذكرى �شه ��ادة الإمام علي  ،Qف�س ّمين ��اه «مرت�ضى»
�إحيا ًء ملظلوم ّية �أمري امل�ؤمنني .كان مرت�ضى ي�شبه �أباه .وهو الآن ي�شبهه
�إىل ح ّد كبري � ً
أي�ضا.
يف تلك الأ ّيام كان �أ�سد اهلل كثري امل�شاغل ،وق ّلما ك ّنا نراه .كنت �أع ّد
اللحظات بانتظار ر�ؤيته .وبدوره كان يح�ضر لر�ؤيتنا ولو لب�ضع �ساعات
�إن ا�ستطاع.
كان عل ��ي قد جتاوز ال�سنتني من العمر ،وكان حديث العهد بامل�شي،
ويتك ّلم ب�شكل ج ّيد .كان مول ًعا بكرة القدم ،وقد طلب من �أبيه ذات م ّرة
�أن ي�ش�ت�ري له كرة .مل يرتك �أ�س ��د اهلل مكا ًنا يف املدينة � اّإل وبحث فيه،
ف�إيج ��اد كرة قدم يف تل ��ك املدينة املنكوبة كان عم�ًل�ااً �شا ًّقا .لك ّنه على
الرغ ��م من ذلك ع ��اد �إىل املنزل �أوا�سط الليل وبي ��ده كرة بال�ستيك ّية.

اجلادة الثالثة
الفصل الاسدس عرش:
ّ
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و�س ّر لر�ؤية الكرة ،فما كان
كان عل ��ي نائ ًما .عندما ق ّبله والده ا�ستيقظ ُ
منه � اّإل �أن رمى نف�سه يف حجر �أبيه وهو ي�ضحك .يف تلك الليلة بقي علي
و�أبوه يلعبان بالكرة حتى وقت مت� ّأخر.
يف �آخ ��ر م�أذون ّية له �أثنى �أ�سد اهلل على طبخي ،وقال« :ال �شيء يعلو
على طبخ املنزل»!
�سجادة ال�صالة
يف �آخ ��ر غروب له يف املنزل جل�س وقت الأذان على ّ
وجعل يبكي .مل �أكن قد ر�أيته قبل ذلك احلني يبكي ،فظننت �أنّ مكروهً ا
مل �أعلم به قد وقع لأخيه .جل�ست بجانبه و�س�ألته عن �سبب بكائه .قال:
«�أ�شعر بك�آبة غريبة .ك ّلما �سمعت با�سم علي احرتق قلبي ملظلوم ّيته».
�سمعت نب�أ �شهادتي؟».
ثم �س�ألني« :ماذا �ستفعلني لو
ِ
قلت« :ما هذا الكالم؟ �أنا ال �أطيق ذلك� ،س�أموت!».
فق ��ال بحال من ال�ضح ��ك امل�شوب بالبكاء« :لي� ��س الأمر كذلك� .إنّ
اهلل مينحك �ص ًربا لن تتخ ّيليه!».
تلك الليلة كان قلبي ينبئني ب�أنني لن �أراه ثانية� .صباح اليوم التايل
ح�ضر ر�ضا د�ستواره مبك ًرا ليذهبا م ًعا .عند ذهابه ،وخال ًفا للعادة ،مل
يق ّبل الطفلني ،واكتف ��ى ب�إلقاء نظرة عليهما .ثم قال�« :س�أعود �سري ًعا،
ونذهب م ًعا �إىل طهران».
كما وعد علي ب�أن ي�أخذه يف امل ّرة القادمة لر�ؤية البحر.
وا�ضحا �أنّ لديهما عملاً مه ًّما .كان ذلك يف �شهر
م�ضيا �سري ًعا .بدا ً
�شباط .بعد �أ ّيام
�سمعت �أخبار عمل ّيات «والفجر »8عرب املذياع.
ُ
يف �أوائ ��ل �شه ��ر �آذار� ،أخربين �أ�صدقا�ؤه ذات ليل ��ة ب�أ ّنه ُجرح ،لك ّني
كنت على يقني ب�أنّ �أ�سد اهلل قد نال ال�شهادة.
عندم ��ا و�صلت �إىل طه ��ران كان والده قد علم ب�أم ��ر �شهادته .كان
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الر�صا�ص قد فلق م� ّؤخر ر�أ�س �أ�سد اهلل وخا�صرته.
يف ذل ��ك اليوم ما ب ��رح علي يدور حويل وي�س�ألن ��ي« :هل �أ�صيب بابا
بر�صا�صة؟ � ًإذا متى �سي�أتي لنذهب �إىل البحر؟».
م�ض ��ى �أ�س ��د اهلل ،لكنّ ذك ��راه ال تزال ح ّية يف قلب ��ي .لقد كان والد
ابن � ّ�ي و�شريك حيات ��ي .ال �أزال حتى اليوم �أك ّلمه يف وحدتي و�أب ّثه لواعج
�أ�شج ��اين .حني ا�ست�شه ��د �أبوهما كان علي ومرت�ض ��ى �صغريين لدرجة
�أ ّنهم ��ا ال يذكران �شي ًئا عن ��ه ،لك ّنهما مع ذلك يعلمان ج ّي ��دً ا �أنّ �أباهما
كان رجلاً عظي ًما ،رج�ًل�اً يع�شق عائلته وولديه ،لك ّنه بذل مهجته فدا ًء
لع�شق �أ�سمى.
ٍ
 -6 -2عنوان ال�ضريح

طهران ،جادة ورامني ،باكد�شت ،رو�ضة �شهداء باكد�شت.
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األول
 - 1قدامى الفصيل ّ

 - 2الدرس والمهارة (الشطارة)
 - 3ثكنة دوكوهه

خميم سفينة النجاة التدرييب
ّ -4
المأذونية
-5
ّ

خميم كرخه
ّ -6

خميم كارون
ّ -7

أم القرص)
 - 8منطقة
عمليات( :هبمن شري ،أرون كنار ،الفاوّ ،
ّ
جادة ّ
رصايف
 - 9الهشيد أمري همايون ّ

جدول أسماء هشداء الفصيل األول

هشداء ليلة عمليات  - 1986/2/13جادة أم القرص:

هشداء العمليات األخرى:

أسماء األفراد المتبقني من الفصيل األول:

944

الفصيل األول

األول
 -1قدامى الفصيل ّ

ال�صورة رقم /124عام  1982من اليمني ،ال�شخ�صان الأ ّول والثاين:
حم�سن كل�ستاين ،العقيد علي �صياد �شريازي.

ال�صورة رقم /125عام  1983ـ من اليمني ال�شخ�صان الأ ّول والرابع،
واحلاج حم ّمد �إبراهيم ه ّمت.
�أحمد �أحمدي زاده،
ّ

ملف الصور

945

ال�ص���ورة رق���م /126ع���ام  1983م���ن الي�س���ار ،ال�شخ�ص���ان الرابع
وال�ساد�س� :أ�سد اهلل بازوكي ،حممود �أميني.

ال�ص���ورة رق���م /127ع���ام  1984ـ ال�شخ����ص الث���اين اجلال����س �إىل
الي�سار ،حم�سن كودرزي.

946

الفصيل األول

 -2الدرس والمهارة (الشطارة)

ال�ص���ورة رقم /128م���ن اليمني� :أحم���د �أحم���دي زاد ،مهدي كبري
زاده ،ح�سني كل�ستاين ،م�سعود �أهري ،غالمر�ضا نعمتي.

ال�صورة رقم /129من الي�سار :حم ّمد �أمني �شريازي.

ملف الصور

947

ال�صورة رقم /130االمتحانات املدر�سية.

ال�ص���ورة رقم /131ال�ص ّ
���ف الأ ّول م���ن اليمني ،ال�شخ�ص���ان الأ ّول
والثال���ث� :أحم���د �أحم���دي زاده ،غالمر�ضا نعمتي ،ال�ص ّ
���ف الثاين من
الي�سار :مهدي كبري زاده� ،أكرب مدين.

948

الفصيل األول

ال�صورة رقم /132من اليمني ال�شخ�صان الأ ّول والثاين� :أ�صغر�أهري،
�أحمد �أحمدي زاده.

ال�صورة رقم /133
غالمر�ضا نعمتي.

ال�صورة رقم /134
�أحمد �أحمدي زاده.

ملف الصور

949

ال�صورة رق���م /135دفرت �أحمد �أحمدي زاده (مذ ّكرات مكتوبة من
قبل �سعيد بور كرمي ـ راجع :م�ستندات ووثائق الف�صل الأ ّول).

950

الفصيل األول

ال�صورة رق���م /136دفرت �أحمد �أحمدي زاده (مذ ّكرات مكتوبة من
قبل مهدي كبري زاده ـ راجع :م�ستندات ووثائق الف�صل الثاين).

ملف الصور

951

ال�صورة رق���م /137دفرت �أحمد �أحمدي زاده (مذ ّكرات مكتوبة من
قبل حم ّمد عل ّيان جنادي ـ راجع :وثائق الف�صل التا�سع).

952

الفصيل األول

ال�صورة رق���م /138دفرت �أحمد �أحمدي زاده (مذ ّكرات مكتوبة من
قبل ح�سن �أمريي فرـ راجع :وثائق الف�صل اخلام�س ع�شر).

 -3ثكنة دوكوهه

ملف الصور

953

ال�صورة رقم /144فوق ب ّوابة مبنى كتيبة حمزة ـ من الي�سار :ح�سني
ف ّيا�ض.

ال�صورة رق���م /139على �سطح مبنى كتيبة حمزة ـ من اليمني :حممود
�أميني.

954

الفصيل األول

ال�ص���ورة رقم /140املعر����ض الذي �أقيم مبنا�سب���ة «�أ�سبوع التعبئة»
يف ق���وات التعبئةـ من اليم�ي�ن :مهدي كبري زاده� ،أحم���د احمدي زاده،
غالمر�ضا نعمتي ،ح�سن �أعاليي نيا�،أكرب مدين.

ال�صورة رقم /141ح�سين ّية ال�شهيد ه ّمت ـ ال�شيخ حم ّمد بروازي.

ملف الصور

خميم سفينة النجاة التدرييب
ّ -4

955

ال�ص���ورة رقم /142ما بني ت�شري���ن الأ ّول وت�شرين الثاين من العام
 1985ـ �أثناء التدريب على العمل ّيات الربمائ ّية.

ّ
ال�صف اخللف���ي يف الو�سط:
ال�ص���ورة رق���م /143بح�ي�رة �س��� ّد دز ـ
حم�سن كل�ستاين.

956

الفصيل األول

ال�صورة رقم /144التد ّرب على اال�ستتار والتمويه.

ال�صورة رقم /145باحة املخ ّيم.

ملف الصور

957

ال�ص���ورة رقم /146الوافقون من الي�سار :عربعلي قابل  ،غالمر�ضا
نعمتي ،حمرم نعمتي ،اجلال�سون من الي�سار ،ال�شخ�صان الأ ّول والثالث:
ح�سن �أعاليي نيا� ،أ�صغر علي لك �آبادي.

ال�صورة رقم /147من اليمني :ح�سن ر�ضي ،ر�ضا �أن�صاري ،حم ّمد
جواد ن�صريي بور ،وال�شخ�ص الذي يف املق ّدمة هو عربعلي قابل.

958

الفصيل األول

ال�صورة رق���م /148من اليمني :ر�ضا �أن�ص���اري (ما�سح الأحذية يف
الف�صيل).

ال�صورة رقم /149خيمة الف�صيل الأ ّول.

ملف الصور

959

ال�صورة رقم /150خيمة القيادة ـ من اليمني :ال�شخ�ص الأ ّول ،الثالث،
واخلام�س :حممود �أميني ،حم ّمد كوثري ،ال�س ّيد ر�ضا د�ستواره.
المأذونية (اإلجازة)
-5
ّ

ال�صورة رق���م /151يف امل�أذون ّية(ذاهب���ون يف �إجازة) ،من اليمني:
ح�سن ر�ضى� ،أكرب مدين ،غالمر�ضا نعمتي ،حم ّمد عل ّيان جنادي.

960

الفصيل األول

ال�صورة رقم /152يف مق�صورة القطار.

ال�ص���ورة رق���م /153الواقف���ون من اليم�ي�ن :عربعلي قاب���ل� ،أحمد
�أحم���دي زاده ،ح�س���ن ر�ض���ي ،مهدي كب�ي�ر زاده ،ح�س���ن �أعاليي نيا/
اجلال�سون من اليمني� :أكرب مدين ،حم�سن كل�ستاين.

ملف الصور

ال�صورة رقم /154م�شهد املق ّد�سة.
خميم كرخه
ّ -6

ال�صورة رقم /155املجموعة الأوىل من الف�صيل الأ ّول.

961

962

الفصيل األول

ال�صورة رقم /156املجموعة الثانية من الف�صيل الأ ّول.

ال�صورة رقم /157جمموعة من الف�صيل الثاين.

ملف الصور

ال�صورة رقم /158جمموعة من الف�صيل الثالث.

ال�صورة رقم /159قادة ال�سر ّية الأوىل.

963

964

الفصيل األول

ال�ص���ورة رقم /160يف باح���ة املرا�سم ال�صباح ّي���ة للكتيبة ـ ال�سر ّية
الأوىل من كتيبة حمزة.

ال�ص���ورة رقم /161جا ّدة املخ ّيم ـ من الي�سار� :أمري عبا�س رحيمي،
علي بي بي جاين.

ملف الصور

ال�صورة رقم /162تو ّزع اخليم يف (املع�سكر) ـ مهدي ملكي.

ال�صورة رقم /163
احلفرة (القرب)
اخلا�صة ب�أفراد
ّ
الف�صيل الأ ّول
ال�شخ�ص النائم
�أمري عبا�س رحيمي.

965

966

الفصيل األول

ال�صورة رقم /164خيمة الف�صيل الأ ّول.

ال�ص���ورة رقم /165ال�شخ����ص النائم :م�سع���ود �أهري/من الي�سار:
�أ�صغر �أهري.

ملف الصور

ال�صورة رقم /166م�س�ؤول كتيبة حمزة :حممود �أميني.

ال�صورة رقم /167حممود �أميني يف خيمة الف�صيل الأ ّول.

967

968

الفصيل األول

ال�ص���ورة رقم /168قادة ال�سر ّية الثاني���ة ـ ال�شخ�ص الثالث الواقف
م���ن الي�س���ار :هادي ق ّيوم���ي ،وال�شخ�ص الث���اين اجلال�س م���ن الي�سار:
ح�سن �أمريي فر (م�س�ؤول ال�سر ّية الأوىل).
خميم كارون
ّ -7

ال�ص���ورة رق���م /169ما بني �شهري كانون الث���اين و�شباط من العام
� 1986صالة اجلماعة يف باحة املخ ّيم.

ملف الصور

ال�صورة رقم /170من اليمني :علي �شهبازي.

ال�صورة رقم /171حم�سن كل�ستاين.

969

970

الفصيل األول

عمليات:
 -8منطقة
ّ

أم القرص)
(هبمن شري ،أرون كنار ،الفاوّ ،
جادة ّ

ال�صورة رقم �10/172شباط 1986بيت يف قرية �أبو �شانك يف منطقة
بهمن �شري.

ال�صورة رقم � 11/173شب���اط  1986منطقة �أروند كنار� ،إىل جانب
العنابر.

ملف الصور

ال�صورة رقم �/174أروند كنار.

ال�صورة رقم /175على �ض ّفة �أحد �أنهر �أروند كنار.

971

972

الفصيل األول

ال�صورة رقم /176ال�ساحل الغربي لنهر �أروند.

ال�صورة رقم /177عند مدخل مدينة الفا ّو.

ملف الصور

973

ال�ص���ورة رقم /178جا ّدة �أ ّم الق�صر ،حتت ج�سر �صغري ،حم ّل �آمن
لعقد القادة اجتماعاتهم.

ال�صورة رقم /179
ج�سر �صغري بالقرب
من مث ّلث م�صنع امللح.

974

الفصيل األول

ال�صورة رقم /180جا ّدة �أ ّم الق�صر ،مث ّلث م�صنع امللح.

ال�ص���ورة رقم /182الغرف املر ّقطة بهدف التمويه يف حميط جا ّدة
�أ ّم الق�صر.

ملف الصور

975

رصايف
 -9الهشيد أمري همايون ّ
(راجع كتاب :قبل الكالم)

ال�صورة رق��م /183ثكنة دوك��وه��ه ،الباحة الأمام ّية ملبنى كتيبة
حمد كربيايي� ،أمري
حمزة ـ من الي�سار ،ال�شخ�صان الثاين والثالثّ :
همايون �ص ّرايف.
ال�صورة رقم /184ولد �أمري همايون
�ص��� ّرايف يف الع���ام  1967يف مدين���ة
لن���دن .حي���ث كان والده �آن���ذاك م�شغوال
بالدرا�س���ات العلي���ا -الدكت���وراه ،وق���د
رج���ع �إىل �إيران حينما ناله���ا .كان �أمري
همايون طالب ًا يف ال�سن���ة الأوىل هند�سة
معمار ّية حني التح���ق باجلبهة ،وقد نال
ال�شهادة ما بني �شهري �آذار وني�سان من
العام  1986يف ج���ا ّدة �أ ّم الق�صر ،وذلك
�أثن���اء ت�ص ّديه لهجوم �ش ّن���ه الع ّدو ،وكان
حينها �ساعي بريد ال�سر ّية.

جديد سلسلة اسدة القافلة

 . 19تلة جاويدي و�سر �أ�شلو

 . 20نور الدين ابن ايران

 .21دا (ج� / )1أماه

 . 22الرو�ضة احلادية ع�شر

 . 23زقاق نقا�شها

 . 24الف�صيل الأول
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&
&

أنا عىل قيد احلياة
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