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إاشرة

مل جند اأف�صل من كلمات الإمام اخلامنئي { تقدمًيا لهذا الكتاب؛ 

اإذ يقول: »اإّن ذكريات ال�صنوات الثماين من الدفاع املقد�س �صارت ثروة 

وطني���ة عظيمة. ويف هذه الذكريات م���ن الكرثة والتنوع والعمق والنطق 

ما يعج���ز اأّي ل�صان ناطق ولغة معربة عن بيانها باأ�صرها وبكل اأبعادها. 

..فلق���د م�صى عل���ى احلرب ثالث���ون عامًا تقريب���ًا. واليوم ح���ن ُيوؤّلف 

كت���اٌب عنها، اأنا العبد احلقري، رغم اأين كنُت حا�صرًا و�صاهدًا وحميطًا 

بالكث���ري من الأم���ور، حن اأقراأ ذل���ك الكتاب، اأّطلع عل���ى مقداٍرعظيم 

وع���امٍل كبري من امل�صائل التي يطرحها ب�ص���اأن الأ�صخا�س وال�صخ�صيات 

والأق���وال واحِلَكم. وما ُنق���ل عني لي�س من كالم���ي، واإمنا هو من كالم 

مقات���ل همداين حيث قال: »اإذا اأردَت اجتياز الأ�صالك ال�صائكة، فعليك 

العبور اأوًل من اأ�صالك نف�صك ال�صائكة«. نحن حينما نكون اأ�صرى اأنف�صنا 

ل ميكننا اإجناز �صيء. هذا ما عّلمنا اإياه هوؤلء املجاهدون. 

.. اإّن اأح���د م�ص���ادر الق���وة الثقافية، ه���ذا النبع الفيا����س لطاقات 

الدف���اع املقد����س. اإذا ا�صتطعنا ا�صتثم���اره، �صتقوى ثقاف���ة البلد، وبهذا 

يتحق���ق الإنتاج الثقايف. فف���ي احلقل الثقايف، كما ه���و الأمر يف املجال 

القت�ص���ادي، اإذا مل ننتج حاجاتنا باأنف�صنا �صن�صطر اإىل ال�صترياد من 
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ا،  اخلارج.. يجب ترويج الكتاب واملفاهيم، وعر�صها يف قالب الفّن اأي�صً

واإدراج اأف�صله���ا يف الكت���ب الدرا�صي���ة، وتخ�صي����س حم���اور يف مناهج 

اجلامع���ات ح���ول ق�صايا الدف���اع املقد�س. ف���ال ن�صمح ب���اأن ت�صيع هذه 

الق�صية بكل �صهولة«.)كلمته في لقاء القائمين على« راهيان نور« 2017/3/6(

يع���ّرف احل���اج قا�صم �صليم���اين رفيق درب���ه »مري ح�صين���ي« فيقول: 

»كان كب���ري فرقة »ث���ار اهلل 41«، وهو ال�صخ�س الذي م���ا زلُت حلّد الآن 

اأ�صع���ر بغيابه يف كّل مهّمٍة؛.. لقد كان �صاحب روٍح عظيمة، كان مبنزلة 

مال���ك الأ�صرت بكّل ما للكلمة من معًن���ى. .. كان قائًدا بكّل اأبعاد القائد 

الإ�صالم���ي وف���ق التعري���ف الأ�صيل لأم���ري املوؤمن���نQ.. كل من كان 

ي�صتم���ع اإىل تالوته القراآنّية العذب���ة ي�صاب بالذهول. كان خطيًبا؛ واإذا 

�صرع بالكالم، كان ����� بح�صب تعبري ال�صباب �� ي�صحُر القلوب. وكانت كّل 

كلماته م�صحوبًة ب�صواهد الآيات والروايات.

.. اأم���ا يف البعد القيادي، فلقد كان �صاحب الراأي الأكرث �صوابّيًة يف 

اجلل�صات ب�صكٍل دائم..

�صهُد اهلل اإّنني مل اأ�صاهد يف وجه ال�صهيد مري ح�صيني اأّي نوع من 
ُ
..اأ

اخل���وف، ويف اأ�صعب الظ���روف.. كان هذا ال�صهي���د العظيم يقُف ثابت 

الق���دم، وكنا جميًعا ُنذهل من حتّركات���ه.. كان يعّبئ ال�صباب ويحّركهم 

وميازحهم يف تلك اللحظات احل�ّصا�صة.

.. مل اأ�صاه���ده يوًم���ا يرتك نافلة اللي���ل، كما اإّنن���ي مل اأ�صاهده ينهي 

نافل���ة لي���ٍل من دون بكاء، واهلل �صاهٌد، اأّننا كن���ا ن�صتيقظ على بكاء هذا 

ال�صهيد العظيم،.. كان عامَلًا ل حّد له من العرفان.

و�صع  وتعّقد  ا�صتداد  عند  ح�صيني  مري  جم��يء  اإّن  ب��اهلل  ..اأق�صم 
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اأّول  ال�صهيد مري ح�صيني  .. كان  باأكملها،  اجلبهة، كان كمجيء فرقة 

من يتقّدم واآخر من يرجع. 

اإّنني مل اأ�صاهد ال�صهيد يف اأّي وقٍت يتحّدث عن نف�صه اأّنه منقذ العملّيات 

الفالنّية وو.. لقد كان جنديًّا جمهوًل«. )قاسم سليماني-ذكريات وخواطر؛ ص 72-71( 

يف هذا الكتاب؛

 �صعى اأحمد دهقان باأ�صلوبه الروائي اجلديد اإىل الك�صف عن واحدة 

م���ن ال�صخ�صيات التي اأوجدت حتولت يف اجلبهات؛ وثروة من الرثوات 

الثقافية التي حتّدث عنها الإمام اخلامنئي..

يف رحلة تعّرِفه اإىل "مريح�صيني"؛ وباأ�صلوبه ال�صّيق؛ ياأخذنا الكاتب 

حة  - يف زمان���ه احلا�ص���ر- على اأجنح���ة ذكريات مفعمة باحلي���اة نا�صِ

باآي���ات ال�ص���دق؛ مقتفًيا اآث���ار "جوه���رة" مكنونة؛ فيع���ّرج على ذاكرة 

الأ�صح���اب ويرت�صف من عبق مرويات ُخّط���ت باأقالم و�صفْت بع�صًا من 

ت�صحيات عامل ال�صهداء وجميل ما راأوا وجمال ما �صنعوا..

ي�صر مركز املعارف للرتجمة اأن يقدم هذا الإ�صدار اجلديد »جوهرة 

هامون«  يف �صل�صلة �صادة القافلة التي ت�صدر تباًعا؛ �صمن جمموعة اأدب 

اجلبهة؛ ول ي�صعنا اإل اأن ن�صكر كل من �صاهم يف هذا العمل ل �صيما: 

املرتجم���ة: اإمي���ان �صال���ح؛. املح���ّررة: حن���ان ال�صاحل���ي؛. امل�صحح 

اللغوي: عدنان حمود؛. املخرج الفّني: علي عليق. 

وكذل���ك ال�صكُر مو�صول لالإخ���وة يف دار املعارف الإ�صالمية الثقافية 

الذين ن�صروا الكتاب. 

مركز املعارف للرتجمة





{فرح���ن مبا اآتاهم اهلل من ف�س���له وی�س���تب�رشون بالذین مل 

یلحقوا بهم من خلفهم اأال خوف علیهم وال هم یحزنون}آل عمران 170 

مقّدمة الكتاب

نحمد اهلل ال���ذي وّفقنا لنخّط على �صدر ه���ذه ال�صفحات البي�صاء 

كلم���اٍت ُن�صجت بغْزِل العاطفة وامل�صاعر الرقيقة، لتظهر اأ�صالًة وبراءًة؛ 

.Rاأ�صبه بقدا�صة النور والغيث وكرامات الأئمة

�صحي���ح اأّن املجال ل يّت�صع لأداء حق اأولئ���ك الذين عرجوا اإىل فلك 

الأفالك؛ ممتطن �صهوة ال�صهادة القانية؛ لكنه �صّرع لنا كّوة نطّل منها 

عل���ى املعرف���ة الوارفة التي َغَر�ص���ت يف اأذهاننا مع���اين ومفاهيم العّزة 

والعظمة لثّلة من رجال اهلل الأخيار.

وق���د اجتمعن���ا يف اأك���رث مراح���ل التاريخ جالل���ة، اأي ع�ص���ر الثورة 

الإ�صالمي���ة، لنكّرم ذك���رى رجاٍل اأطهارٍ تناث���رت اأكمامهم لتتفتح اأكمة 

اأخ���رى، وقد ازدانت حياتهم، بل ومماتهم بال�صالبة والإعجاز الواهب 

للحياة. ول عجب اإن مل�صن���ا هذا الكمال والفخر والكربياء والإعجاز يف 

�صخ�سِ قائدهم - الذي بف�صل اأنفا�صه القد�صية ونه�صته الإلهية - ُكتب 
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لهذه الأمة البقاء وال�صتمرار. وقائٌد كاخلميني الذي هو بحٍقّ روح اهلل، 

يتطل���ب موالن كهوؤلء هم رهن اإ�صارت���ه، يتناف�صون على م�صرح الع�صق 

يف ن���رث جواهر اأرواحهم، وي�صلون اإىل اأعمق واأجمل املفاهيم الإن�صانية 

والإلهية يف �صوح مقارعة احلق للباطل، وكاأّن م�صهًدا اأقد�َس واأعمَق وفاًء 

لأ�صحاب الإمام احل�صنQ، يتكّرر يف زماننا واأر�صنا!

اإّن الذك���رى الندي���ة لهوؤلء املتوا�صعن الذين التحق���وا باملالأ الأعلى 

والذين عبقْت حياتهم بالفخر واحليوية، قد اأ�ّص�صت لنعقاد هذا املوؤمتر 

التكرميي ل�صهداء احلر�س الثوري و8000 من �صهداء حمافظتي كرمان، 

و�صي�صت���ان وبلوت�ص�صتان، وما ه���و اإل ف�صحة للوفاء ببع�س َديٍن يف رقابنا 

لأولئ���ك الأ�صاو�س ال�صاخمن يف تاريخ الإ�ص���الم، ول �صك اأّننا عاجزون 

عن الإيفاء بذلك يف خ�صّم هذه اللجج املتالطمة.

ل ي�صعن���ا هنا �صوى اأن نتوجه بال�صك���ر لكل من �صاهم بنحو يف كتابة 

وتاألي���ف ون�ص���ر كتب ومذك���رات �صهدائن���ا العظام، خا�ص���ة موؤلف هذا 

الكتاب وكل من �صاهم يف ن�صره وتوزيعه.

اأمتن���ى اأن تتبع هذه اخلطوة خطوات اأو�ص���ع واأكمل؛ يف هذا الطريق 

املحفوف بامل�صاق؛ لتكرمي �صهدائن���ا. وحًقا، نبقى قا�صرين عن حتقيق 

ذلك مهما حاولنا.

ويف النهاية، اأه���دي �صالمي واإخال�صي لقائد ثورتنا املبّجل احلامي 

الأكرب لقيمنا.

قائد فرقة »ثار الله 41« والأمني العام للم�ؤمتر

�سردار قا�سم �سليماين 



بني يدّي ثالث علب كرت�نية بّنّية الل�ن ور�سالة تق�ل:

»ال�سالم عليكم،

اأر�س���ُل اإليكم جمم�عة من الكتابات ح�ل حياة ال�س���هيد »مري 

قا�س���م م���ري ح�س���يني« لالإفادة منه���ا يف تاألي���ف كت���اب املذكرات، 

كما اأُجري���ت التح�سريات الالزمة متهي���ًدا ل�سفركم اإىل �سي�ستان 

ليت�سّن���ى لك���م اإج���راء املزيد م���ن التحقيق���ات ومقابل���ة اأ�سخا�ٍص 

عاي�س����ا ال�سهي���د والتق����ا ب���ه يف جبه���ات القت���ال يف اخلط�ط 

اخللفية والأمامية. وقد ُحّدد م�عد �سفرك يف نهاية الأ�سب�ع«.

اأتفاج���اأ بالأمر! رجل ل اأعرف غ���ري ا�سمه، وثالث علب كبرية 

مليئة بالأوراق!

اآخ���ُذ العلبة الأوىل واأف���رُغ الأوراق امل�ستن�سخة بداخلها على 

الأر����ص. ينتابني اخل�ف من كرثتها. اأحمل اآخر ورقة وقد ُدّون 

عليه���ا الرقم 1834. اأ�س���رُب الرقم بثالثة فياأت���ي حا�سل ال�سرب 

�سادًما!

ل اأدري م���ن اأين اأبداأ. اأعاهُد نف�س���ي اأن اأقراأ جميع الكتابات، 

ومن ثّم اأ�سُع خمطًطا ذهنًيا واأبداأ الكتابة. 

الفصل األول
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لل�سف���ر.  برنام���ج ذهن���ّي  الأوراق وو�س���ع  اأ�س���رُع بت�سّف���ح 

فه���ذه هي امل���ّرة الأوىل التي اأ�ساف���ر فيها اإىل �سي�ست���ان التي لها 

يف خمّيلت���ي �س�رت���ان خمتلفتان: �س����رة �سي�ست���ان الأ�ساطري 

والآداب ال�سارب���ة يف عم���ق التاريخ، و�سي�ست���ان وبل�ت�س�ستان 

التي تر�سخت �س�رتها يف ذهن كّل اإيراين معا�سر.

اأم�س���ُك باإح���دى الأوراق، وق���د ُكت���ب يف اأعاله���ا ا�س���م »ر�سا 

من�س�ر ب�ستاين«، واأبداأُ القراءة:

تعرف���ُت اإليه قرب �صهري���ج املاء حيث كنت اأم�ص���ي خدمة العلم يف 

الكتيبة 148 م���ن فرقة »خرا�صان 77«. كنُت غريًبا، كانت الغربة اأحياًنا 

تنه�س فوؤادي فاأتذكر �صي�صتان لكن...

ذل���ك اليوم، كنُت اأقف بالقرب م���ن �صهريج املاء. جاء وحتدث اإىل 

.. كاأنني يف 
1
اأحدهم. اأ�صغيت اإىل كالمه؛ كان يتحدث باللهجة الزاُبلية

حلم! مل اأ�صدق اأنن���ي �صاأجد يف هذه الرّبية من يتحدث بلغتي ولهجتي. 

اأ�صرعت نحوه و�صاألته: »هل اأنت زابلّي يا �صيد؟«.

قال: »نعم«، ورحنا نتج���اذب اأطراف احلديث. عندما هّم باملغادرة 

ق���ال يل: »نح���ن جريانكم و�صاآت���ي لزيارت���ك ثانية«. طبًع���ا وفى بوعده 

وزارين ثانيًة.

يف احلقيق���ة، مل اأع���رف حينها اأنه معاون قائ���د فرقة »ثار اهلل 41«، 

وعندم���ا علمُت ذلك خجلت كث���رًيا من نف�صي، فاأنا ل�ص���ُت �صوى جندّي 

ب�صيط، بينما هو معاون قائد فرقة، لكّنه متوا�صع..

1-  زابل: مدينة في محافظة سيستان وبلوتشستان تقع على بحيرة هامون.



15 الفصل األول

 عن كيفّية 
1
اأقّل���ُب ال�سفحات، هنا حتّدث »ح�سني �سحرا نفرد«

تعارفهما:

ذهب���ُت اإىل اجلبه���ة اأول م���رة يف ت�صرين الثاين اأو كان���ون الأول من 

ع���ام 1982م. كن���ت قد �صمعت كثرًيا عن »م���ري ح�صيني«؛ لكنني مل اأكن 

قد التقيت به بعد. من خالل ما �صمعته عنه، تخيلته رجاًل �صخَم اجلثة 

يحي���ط به 4 اأو 5 مرافقن. طاملا حت���دث املقاتلون عنه خا�صة القدامى 

منهم الذين اأ�صهبوا يف �صرد ذكرياتهم معه.

يف اأح���د الأي���ام، ذهب���ُت مع ع���دد من الرف���اق للتج���وال يف حميط 

املع�صك���ر. اأن���ا و»�صفر زاده« وع���دد من املقاتل���ن القدام���ى. ُجلنا هنا 

وهن���اك اإىل اأن ق���ال »�صفر زاده«: »هذا حقل األغ���ام يتدّرب فيه الرفاق 

من وحدة التخريب، فلنذهب اإليهم«.

انطلقنا وكان علينا عبور القناة، ثم الأ�صالك ال�صائكة، فحقل مليء 

باأن���واع الألغام. كنا نتقدم داخ���ل القناة اإىل اأن قال �صفر زاده: »توقفوا 

كي ل نعلق يف الألغام«.

مل نك���ن ق���د التفتن���ا اإىل الألغام املزروع���ة حتى قبل دخ���ول القناة، 

والت���ي ا�صطدمنا بها يف طريق العودة. قال �صفر زاده: »ل تتحركوا من 

اأماكنكم«.

كن���ا 4 اأو 5 اأ�صخا����س، ويف املقدم���ة »�صف���ر زاده« ال���ذي راح يفكك 

الألغ���ام املزروعة يف طريقنا، ومن بينها األغ���ام م�صيئة. عندما خرجنا 

من القناة قال »خو�س نظر«: »ماذا نفعل بهذه؟«.

.NAVARD 1- تكتب بالفارسية نورد وتلفظ
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كان »خو����س نظ���ر« ق���د اأح�صر معه ع���دًدا م���ن الألغام واق���رتح اأن 

نحرقها.

اأ�صعلنا الن���ار واألقينا فيها اأحد الألغام امل�صيئة، فارتفع ل�صان اللهب 

الأزرق يف ال�صماء، وغطى املكان �صحابة من الدخان.

بداأن���ا نهرول خوًف���ا، ويف تلك الأثناء �صرخ اأحده���م: »لقد جاء مري 

ح�صيني!.. مري ح�صيني«.

اأقب���ل �صاب ب�صي���ارة جيب نحونا فعطفنا طريقن���ا وفررنا. من اليوم 

الت���ايل، �صاركن���ا يف املرا�صم ال�صباحي���ة حيث ا�صطّفت ق���وات الألوية 

الثالث���ة: »ح���زب اهلل، جن���د اهلل، روح اهلل«. بعد تالوة الق���راآن الكرمي 

واملرا�ص���م، اعتلى مري ح�صيني املنرب وتال اآية من الذكر احلكيم ثم بداأ 

ال���كالم. مل اأك���ن اأت�صور اأنه حمّدث لبق اإىل ه���ذه الدرجة، فقد ُجذبنا 

جميعنا و�ُصحرنا بكالمه حيث قال:

- اأيها الإخوة! مِل تعبثون بحقل الألغام؟ ماذا لو انفجر اأحدها..

عندها فقط اأدركنا خطورة عملنا. ا�صتاأُت من نف�صي كثرًيا وخجلت 

م���ن عت���اب مري ح�صيني لنا. الأم���ور اجلديدة الت���ي �صاهدتها يف الآونة 

الأخرية، غّم البعد عن الديار، عدم الت�صابه ما بن ال�صورة التي خلتها 

عن القائ���د واحلقيقة التي تبعد عنها كل البعد، �صلوكنا اخلطر وتاأنيب 

ال�صم���ري املختلف كليًّا ع���ن اأّي تاأنيٍب اآخر تعّر�ص���ُت اإليه خالل �صنوات 

حياتي و... كان لكل �صيء طعٌم اآخر يف اجلبهة!

اأغرُق يف الق���راءة، كانت النقطة امل�سرتكة بيني وبني ه�ؤلء، 

اأنن���ي ت�قفت عن���د بداية التع���ّرف اإليه. لقد تع���ّرف كلٌّ منهم اإليه 
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يف م���كان خمتل���ف. يلف���ت نظ���ري اأوراق مط�ية ق���د ُكب�ست مًعا 

يف قع���ر العلبة مكت�بة باحل���ر الأزرق على عك�ص باقي الأوراق 

امل�ستن�سخة:

»كتبت هذه ال�صطور القليلة من املذكرات تلبية لطلب اأحد الأ�صدقاء 

وهذا ما تذكرته بعد مرور حوايل 15 �صنة. هكذا تعرفت اإليه..«.

���ا اأن���ه حتّدث ع���ن اأول لق���اء له مبري  الطري���ف يف الأم���ر اأي�سً

ح�سين���ي، وانتابن���ي ف�س����ٌل لأع���رف كي���ف تع���ّرف اإلي���ه باق���ي 

الأ�سخا�ص:

كن���ت يف كتيبة الهجوم، انته���ى عملي وعدت اأدراج���ي اإىل اخلطوط 

اخللفية. ركبت �صاحنة تويوتا �صغرية )بيك اأب( وعندما غرّيْت وجهتها 

ل منها. حينه���ا وقع نظري على  عند مف���رتق الطرق، ا�صط���ررُت للرتجُّ

م���راآة ال�صاحنة و�صاهدت قيافتي التي تغرّيْت كثرًيا ب�صبب الرتاب واحلّر 

والعرق. وقفُت يف اجلهة املقابلة للطريق. راأيُت اأحدهم يقف اإىل جانب 

الطريق املو�صل اإىل اخلط الأمامي، ما اإن راآين حتى اأقبل نحوي و�صاألني: 

»هل عدَت الآن من اخلط الأمامي يا اأخي؟«.

اأجبت���ه: »نعم«، ث���م �صاألني عن الأو�صاع هناك وع���ن اأو�صاع الكتيبة 

وال�ّصرية التي كنت فيها.

 والأو�صاع يف اخلط هناك ل باأ�س بها.
1
- كنت يف »كو�صك«

فاطمة  كتيبة  ال�صهيد �صدوقي من  �صرية  اأّنني كنت يف  اأخربته  كما 

1-  كوش���ك: اس���م منطقة، وقد ُسّمي كتاب »تراب كوشك الناعم« باس���مها، وهو اإلصدار األول من 
سلسلة سادة القافلة.
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الزهراءO. عندها، �صاألني وهو ينظر اإيّل من راأ�صي اإىل اأخم�س قدمي:

- من اأين اأنت؟

- من �صي�صتان، جزنيك زابل.

فج���اأة، انفرجت اأ�صاري���ره، دنا مني اأكرث و�صاألن���ي عن ا�صمي وا�صم 

والدي واحلّي الذي اأ�صكنه وغريها من الأ�صئلة.

كن���ا ل ن���زال نتح���ّدث عندما و�صل���ت �صاحن���ة تويوتا، ترّج���ل منها 

�صائقه���ا واأ�ص���رع نحونا قائ���اًل: »اأخ مري ح�صيني! كتيب���ة الإمام احل�صن 

العامل���ة مقابل خمفر زيد، وعلى م�صافة من خمفر احل�صينية، مل توّفق 

يف مهمته���ا، وقد طلبوا منك التوج���ه يف اأ�صرع وقت ل�صتطالع الأمر يف 

اخلط اإذ يجب اقتحامه والتقّدم مهما كان«.

بعد هذا، اأ�صّر الرج���ل الذي عرفت للتو اأنه مري ح�صيني علّي لأعود 

اإىل املع�صك���ر. لكن ال�صائق طلب مني مرافق���ة مري ح�صيني اإىل اخلط. 

ومب���ا اأنن���ي رغبت بذلك كث���رًيا، اأ�ص���ررُت على مرافقت���ه فوافق. ركبنا 

�صاحنة التويوتا وانطلقنا نحو اخلط الأمامي.

عندم���ا و�صلنا اإىل مفرتق كو�صك- خمفر زي���د، َحَرف مري ح�صيني 

امل�صري نحو اخلط الذي قيل اإّنه يعاين من م�صاكل. قلت:

- �صمع���ت اأن الوحدات العاملة هناك قد اأخفقت و�صيطر العراقيون 

على ال�صاتر الرتابي.

�صحك عالًيا عندما �صمع مقولتي هذه وقال: 

- الأم���ر لي�س كما يقول���ون، فاخلط ما زال باأيدي مقاتلينا، اإذ لدينا 

هناك لواء م�صاة موؤّلف من 6 عنا�صر.
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ظننت يف البداية اأنه ميزح، لكن عندما و�صلنا اأدركت اأنه كان جاًدا، 

فل���م يكن يف اخلط غري 6 عنا�صر، اأحده���م �صيد يعتمر عمامة خ�صراء 

ينادونه ب�»�صيد«، واآخر من اأبناء »�صريجان« يدعى »رئي�صي«.و�صاأخربكم 

عن كيفية تعّريف اإليهم:

عندم���ا اقرتبن���ا م���ن اخل���ط، اأو�ص���اين م���ري ح�صين���ي اأن اأقفز من 

ال�صاحن���ة مبجرد توقفها واأن اأجد لنف�صي ملجاأ منا�صًبا، فاملنطقة كانت 

حت���ت اأنظار العدو ومرم���ى نريانه. اأمطرنا الع���دو بوابل من الر�صا�س 

فت�صاع���د الدخ���ان والغبار والرتاب م���ن حولنا وانعدم���ت الروؤية حتى 

مل�صاف���ة 10 اأمت���ار. خّففت ال�صاحن���ة �صرعتها فقفزت منه���ا ومل اأَر اأين 

ذه���ب مري ح�صيني اأو ال�صائق. غّطت نريان العراقين املنطقة بتمامها، 

فاأل�صق���ت راأ�ص���ي بالأر�س وتوقع���ت اأن تخرتق ر�صا�صة �ص���دري يف اأّي 

حلظ���ة. مّرت حوايل 4 دقائق قبل اأن تخّف حدة النريان، عندها رفعت 

راأ�صي. لكّن الغبار والدخان والبارود حجبت عّني روؤية ما حويل. ناديت 

م���ري ح�صيني ع���دة مرات، لكن م���ن دون جدوى، فخ�صي���ت اأن يكون قد 

ا�صت�صهد هو وال�صائق.

بع���د دقائق، اجنل���ى الغبار والرتاب. نظرت يف الأنح���اء، فلم اأَر اأثًرا 

لل�صاحنة، واأدركت اأنها جنت. يف تلك الأثناء، �صمعت �صوت مري ح�صيني 

عن مييني، يناديني من م�صافة 100 مرت تقريًبا مهروًل نحوي. مل اأ�صتطع 

اأن اأجيب���ه خمافة اأن يعرف الرا�صد العراقي الذي ل يبعد عني اأكرث من 

100 م���رت اأنني على قيد احلي���اة. عندما راأى اأنني ل اأجي���ب اأو اأحترك، 

ظّن اأنني اإما ا�صت�صهدت اأو ُجرحت. نظرت اإليه بطرف عيني. كان يعدو 

م�صرًعا نحوي وعلى م�صافة حوايل 4 اأمتار مني، رمى بنف�صه يف حفرة ثم 

ناداين ب�صوت خافت. اأجبته وحذرته من الرا�صد العراقي:
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-  من الأف�صل اأن ل تتحرك.

�صكتنا وبقيت متظاهًرا باملوت بينما راح مري ح�صيني يراقب الرا�صد 

العراقي ثم قال يل:

- عندما اأبداأ بالرك�س انه�س من مكانك واتبعني.

ما هي اإل حلظات حتى انطلق من حفرته ب�صرعة الربق فلحقت به. 

قطعت م�صاف���ة 100 م للو�صول اإىل ال�صاتر اخللف���ي ب�صرعة مل اأعهدها 

من قبل. فالفا�صل بن احلياة واملوت منوط بطول  خطواتنا وق�صرها. 

و�صلنا اإىل ال�صاتر الرتابي لهثن، كنا يف غاية ال�صرور لأننا ابتعدنا 

ع���ن مرمى ن���ريان الرا�صد العراقي. عل���ى م�صاف���ة 30 اأو 40م، ُن�صبْت 

نقطة مراقبة اأخرى للعراقين، ولول اأزيز الر�صا�س املتفرق لكنا �صمعنا 

اأ�صواته���م و�صراخه���م بو�ص���وح. ا�صطررنا للتحدث ونح���ن منبطحن 

تقطيًعا للوقت.

قال مري ح�صيني: »ابَق هنا كي اأخرب ال�صباب بالن�صحاب من املنطقة 

عند ال�صاعة الثامنة«. 

مل اأفهم ق�صده. ذهب وبعد عدة دقائق راأيت اأحدهم مقباًل نحوي. 

هن���ا تعرف���ت اإىل »رئي�صي«. كان يله���ث وي�صحك يف اآن. م���ّد يده نحوي 

وقال: »اأنا رئي�صي يا �صيدي، من اأبناء �صريجان«.

�صحك���ت لطريق���ة كالمه. ت�صافحن���ا؛ وجاء البقي���ة فتعّرفت اإليهم 

ومكث���ت م���ع كل واحد دقيقت���ن اأو ثالًثا، كما تعّرف���ت اإىل ال�صيد هناك 

حي���ث اأ�صي���ب بجروح. وّزَعن���ا »مري ح�صين���ي«، وتق���رر اأن نن�صحب اإىل 

اخلل���ف. ليتقّدم عن�ص���ران اإىل الأمام وثالثة اآخ���رون يحملون ال�صيد، 
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ث���م انطلقُت اأن���ا يف اأثرهم وم���ن خلفي »م���ري ح�صيني« ال���ذي حّدد لنا 

امل�ص���ري قائاًل: »انطلقوا بفا�ص���ل م�صاف���ة 100 اإىل 150م اإىل اأن ت�صلوا 

اإىل الدبابت���ن املحرتقتن، حينها توقفوا وانتظ���روين هناك«. انطلقت 

املجموع���ة الأوىل، ثم حملت املجموع���ة الثانية ال�صيد وحتركوا. بعدها، 

نه�صت من مكاين وب���داأت بالرك�س خلفهم، كان »مري ح�صيني« قد اأّكد 

علينا اأن نرك�س ما ا�صتطعنا. 

بع���د اأن قطع���ُت حوايل 800 م���رت، فوجئ���ُت برتل م���ن املقاتلن عن 

ر عددهم بكتيب���ة. انف�صل عنه عدٌد م���ن العنا�صر واأقبلوا  ميين���ي، يقدَّ

نح���وي. ظننت اأنهم عراقيون، فاأطلق���ت العنان لقدمّي. عندما اقرتبوا 

من���ي م�صافة 30 مرًتا تقريًب���ا، رميُت بنف�صي يف اإحدى احلفر ثم نطقُت 

بال�صهادت���ن وترقبُت و�صولهم. كان���وا يتحدثون باللغة الفار�صية فذهب 

عني الروع و�صرخت: »ل تطلقوا النار، اأنا اإيراين«.

دنوا مني فنه�صت من مكاين وتعانقنا. �صاألوين:

-  من اأين اأتيت؟!

حّدثتهم مبا جرى معي. ثم �صاألني اأحدهم: 

- هل كانت املجموعة التي تنقل اجلريح معك؟

قلت لهم: »نعم«، ثم اأ�صرت اإىل اأماكن نقاط املراقبة العراقية وخط 

الأعداء. فقالوا يل: 

- اإذا كنت تخ�صى الن�صحاب وحدك فلرن�صل معك من يرافقك!

-  ل! فالأخ »مري ح�صيني« اآٍت يف اأثري.
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؟«. 
1
كانوا يعرفونه ف�ص���األ اأحدهم ممازًحا: »تق�صد ابن خال ر�صتم

�صحكُت وودعتهم متابًعا ان�صحابي.

يف اجلان���ب الآخ���ر للق�ص���ة، اأن »مري ح�صيني« عندم���ا راأى من بعيد 

�صرُت، فاأكمل 
ُ
اأنن���ي قد حو�صرت واأنهم يقومون با�صتجواب���ي، ظّن اأنني اأ

�صرت 
ُ
ان�صحاب���ه من طريق اآخر. و�ص���ل اإىل باقي الإخوة واأخربهم اأنني اأ

ثم ا�صطحب معه ثالثة عنا�صر وعاد لُيحّررين. ومبا اأنني �صعرت بالأمان 

لوج���ود املقاتل���ن، تابعت �صريي به���دوء ومل اأكد اأقط���ع م�صافة 400 مرت 

تقريًبا، حتى التقيت ب�»مري ح�صيني« وعنا�صره. تعانقنا و�صاألني بتعّجب:

- اأمل تقع يف الأ�صر؟

اأجبت �صاحًكا:

- ل ي���ا اأخ م���ري ح�صين���ي، ال�صباب من ل���واء »املهدي 30« م���ن اأبناء 

، يهدي 
2
�ص���رياز. وقد اأو�صاين اأحدهم اأن اأق���ول لك اإّن »ابن عم �صعدي

ال�صالم اإىل ابن خال ر�صتم!«.

عرفه »مري ح�صيني« فوًرا وقال: 

3
- اإنهم ذاهبون يف مهمة لل�صيطرة على املثلثات

تابعن���ا �صرين���ا نحو اخلط���وط اخللفي���ة وو�صلنا اإىل حي���ث ينتظرنا 

عن�صران اآخران. وبعد دقائ���ق معدودة، مّرت كتيبة اأخرى، وهي كتيبة 

ا تتقّدم  الدعم والإ�صناد لكتيبة الهجوم على املثلثات. كانت الآليات اأي�صً

1- رستم بطل أسطوري خيالي.
2- سعدي: أحد أهم الشعراء اإليرانيين القدماء، من مدينة شيراز.

3- قد يقصد مثلثات الطرق، أو السواتر الثالثية األضالع.
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فركبن���ا اإحدى �صاحن���ات التويوتا ال�صغ���رية وعدنا اإىل اخلل���ف. مل اأَر 

العنا�ص���ر ال�صت���ة ثانية، لكنن���ي التقيت مرات وم���رات ب�»مري ح�صيني«، 

حامل لواء منطقتنا »�صي�صتان«. حًقا! اإنه فخر »هامون«.

كن���ُت ل اأزال غارًق���ا باملطالع���ة. اأ�سح���ُب علبة اأخ���رى ُحزمْت 

ب�سري���ط بال�ستيك���ي اأ�سفر الل����ن. مل اأفلح يف ح���ّل عقدته مهما 

حاول���ت، فاأ�ستع���ني باأ�سن���اين. اأفت���ح العلبة واأرى �س����رًة تعل� 

الأوراق. اآخذه���ا. كانت لرجل يحمُل مك���ّر �س�ٍت ويقُف خطيًبا 

مقابل جم����ٍع ترتدي اللبا�ص الع�سكري تق���ف كاأن على روؤو�سها 

الطري م�سغيًة بانتباه اإىل خطابه. اأُمعُن النظر يف مالمح وجهه، 

كان نحي���اًل وذا مالمَح رقيقٍة واأنٍف ظريف. مل اأعرفه! اأنظُر خلف 

: »ال�سهيد القائد مري قا�سم  ال�س����رة وقد  ُكِتَب عليها بخط ِمع�جٍّ

مري ح�سيني، م�ساعد فرقة »ثار الله 41««.

اأنظُر اإىل ال�س����رة ثانية، مل اأكن اأعتقد اأنه ال�ساب نف�سه الذي 

م���ن املقرر اأن نق�سي معه اأياًما ولي���ايل. لقد كان تعارفنا اإليه غري 

مت�ّقع.

اأت�سّفُح الأوراق واآخذ اإحداها. هي كلمات ر�سا ن�ر اإلهي:

اأك��رث من مرتن،  األتِق »مري ح�صيني«  لكنني مل  ت�صّدقوا،  لن  »رمب��ا 

كانت املرة الأوىل يف عام 1981م حن ذهبت لعيادة اأحد الأقارب يف اأحد 

 ل اأعرف اأين اأذهب. 
1
ا يف »�صاحة اآزادي« م�صت�صفيات طهران. وقفُت متحرّيً

فجاأة، وقع نظري على �صاب ح�صن الهندام، تقّدمت منه و�صّلمت عليه، ثم 

اأخربته بحايل. كان زابلًيّا من اأبناء مدينتي فقال يل: »لنذهب مًعا«.

1- ساحة الحرية.
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 .Qيف ذل���ك الوق���ت، كان يتلّق���ى التدريبات يف ثكن���ة الإمام علي

ذهبن���ا بداية اإىل امل�صت�صف���ى ومن ثم اإىل الثكنة. وعن���د الع�صر ذهبنا 

اإىل �صاحة »جتري�س« وا�صرتينا بع�س الكتب. 

بع���د ذل���ك الي���وم، كان الرفاق الذي���ن يذهبون اإىل جبه���ات القتال 

يحمل���ون يل اأخب���اره ويحدثونني عن �صجاعته، تهّج���ده وكالمه القاطع 

ككالم مال���ك الأ�صرت... واأحياًن���ا كان اأحدنا ير�ص���ل ال�صالم والتحيات 

بوا�صطتهم اإىل الآخر.

يف امل���رة الثانية عام 1985م يف مدينة قم، حيث ذهبُت مع عدد من 

الأ�صخا����س اإىل من���زل ال�صهيد حمم���ود �صعيدي، وكان »م���ري ح�صيني« 

���ا. التقينا وحتدثنا، كنت اأحمل كت���اب »درو�س يف الفل�صفة«  هن���اك اأي�صً

فقال: »يا له من كتاب رائع!«.

عنده���ا اأدركت مدى ع�صقه للمطالعة. فيم���ا بعد، كنت اأتتّبع اأخباره 

عرب الرفاق اإىل اأن علمُت اأنه يف عمليات »كربالء 5« قد ....

���ا لدي���ه الكث���ري ليق�ل���ه. حتّدث يف  »عل���ي جني���ب زاده« اأي�سً

كتابات���ه عن خمتل���ف العمليات، واأعلم اأنه يج���ب اأن اأ�ستفيد منها 

يف مكانها املنا�سب، لكن �ساأبداأ الآن من حيث التقيا اأول مرة:

كّن���ا يف عملي���ات »والفجر 3« داخل خن���دق. كان العراقيون يحاولون 

بكل قّوتهم ا�صتعادة ال�صيط���رة على منطقة »مهران«، وما زالت قذائف 

املدفعي���ة والهاون تت�صاقط يف الأنحاء حمدث���ة �صحًبا من الدخان، وقد 

تغلغل دخان البارود يف حلقوم كل واحد منا.

ب���داأ العدو هجوًما م�صاًدا، وكّن���ا حوايل 70 عن�صر دفاع يف اخلندق 
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بقي���ادة ال�صهيد اأحمد اأميني، يف املقابل ا�صطّفْت قرابة 80 دبابة للعدو 

حل�صارنا.

�ص���ّد انتباهي ذلك ال�ص���اب الواقف عند اآخر اخلن���دق يتحدث عرب 

جهاز الال�صلكي با�صتمرار. اأده�صني هدوء اأع�صابه، اإذ مل يكن يكرتث 

حتى ل�صقوط قذيفة الهاون بالقرب منه. �صاألت ال�صهيد اأميني: 

- من ذاك الواقف اآخر القناة؟

- األ تعرفه؟ اإنه مري ح�صيني م�صوؤول عمليات الفرقة.

لقد �صمعُت عنه وعن �صيته الذائع، لكن مل األتِق به عن قرب. عندما 

اقرتب العراقّيون اأكرث، ذهبُت اإليه وقلت له: 

- اأخ م���ري ح�صين���ي، لقد تقّدم العراقيون، ول منل���ك ذخائر اأو حتى 

قذائف اآر بي جي، ومعظم قواتنا اإما ا�صت�صهدوا اأو ُجرحوا..

مل يدعني اأكمل كالمي قال:

- لقد حا�صرناهم فال تقلق.

ثم م�صح على راأ�صي ووجهي وقال: 

- توجد ذخائر يف اآخر اخلندق، اذهب مع بع�س العنا�صر واأح�صرها 

و�صوف نق�صي على عدّونا ها هنا اإن �صاء اهلل. 

كان ذلك اأول لقاء يل ب�»مري ح�صيني«.

اأقّرر جم���ع الأوراق لأ�سعها يف مكانها لأجّه���ز نف�سي لل�سفر، 

كان ينبغي علّي اإلغاء جميع م�اعيدي قبل النطالق نح� البقاع 

التي ن�ساأ فيها وترعرع »مري ح�سيني«.
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اأُرّت���ب الأوراق كم���ا كان���ت، لك���ن مل اأ�ستط���ع من���ع نف�سي من 

ا�سرتاق النظر اإىل بع�ٍص منها، فتقع عيناي على مذكرات »ح�سني 

جهان تاب«:

»قي���ل لن���ا اإّن مري ح�ص���ن �صياأتي الي���وم اإىل مدر�صتن���ا لإلقاء كلمة، 

واأخربون���ا اأن���ه من ق���ادة احلر�س الث���وري. اأعتقد اأنه ج���اء يف احل�صة 

الثاني���ة وا�صطففنا يف الباح���ة. مل يبُد على هيئته اأن���ه من القادة، كان 

نحي���اًل ق�صري القام���ة. عندما بداأ كالمه كان التالم���ذة ي�صّجون، لكن 

بعد ب�صع دقائق خّيم ال�صكون على املكان، وت�صّمر حوايل األف اإن�صان يف 

اأماكنهم ماأخوذين بكالم���ه، وحركاته و�صكناته. اأذكر اأنه قال: »اإذا مل 

تعق���دوا العزم اأنتم اأيها ال�صب���اب، وتتطّوعوا للذهاب اإىل اجلبهات فما 

اإن تنتهي احلرب �صتخجلون من ال�صهداء وال�صعب...«.

يف كل كلمة من كلماته، كمنت قوة خفية �صلختنا عن ذواتنا وواقعنا، 

ويف �صباح اليوم التايل تطّوع اأغلُب التالمذة للذهاب اإىل اجلبهات.

اأ�س���ُع الأوراق يف املغّلفات الكرت�نية، ث���م اأحزمها بال�سريط 

الأ�سف���ر باإح���كام. ت�ستح����ذ فك���رة ال�سف���ر والتع���ّرف اإلي���ه على 

���ا! اأّي رجٍل ه� »م���ري ح�سيني«؟! ق���راأُت يف اإحدى  تفك���ريي. حقًّ

ال�سفح���ات اأنه ا�ست�سهد وه� يف ال�23 من العمر. هل هذا ممكن؟ 

ه���ل م���ن املمكن اأي ي�س���ل �سخ�ص يف هذه ال�س���ّن اإىل هذا املقام؛ 

واأن يجذب اإليه كّل ه�ؤلء املحّبني واملعجبني يف العامل؟

لدّي األف �س�ؤال و�س����ؤال، واأعلم اأنني �ساأح�سل على اأج�بتها 

م���ا اإن تطاأ قدماي اأر����ص »�سي�ستان«. لذا عل���ّي النطالق من دون 

تاأخري.



قبيل املغيب ل تزال احلافلة ت�سّق باأنينها »املتمّغط« املت�ا�سل 

قل���ب ال�سح���راء. ب���دا ال�سب���اب وكاأنه يل���ّف الأج����اء، والرياح 

ال�ساخنة تخ���رتق �سق�ق الن�افذ فتبت���ّل ظه�رنا بالعرق. خارج 

الن�اف���ذ، رياح عا�سفة تذري الغبار والأتربة الناعمة يف ال�سماء 

فيذكرنا بال�سباب.

قطعن���ا م�ساف���ة 100 كل���م اأو اأكرث، م�س���ري ي�م كام���ٍل. واأ�سعر 

الآن كمن تعّر�ص لل�سرب من ِقَبل األف رجٍل �سي�ستاين من اأولئك 

الرجال الذين قراأت عنهم يف الأ�ساطري وحكايات العه�د الغابرة، 

ف���كل خاليا ج�سمي ت�ؤملني. وها هي احلافلة مليئة باأن�اع الب�سر 

وه���م يرت���دون املالب����ص ال�سي�ستاني���ة التقليدي���ة واملناديل على 

روؤو�سه���م معق����دة. من ح�سنات ه���ذه الرحلة الط�يل���ة، اأّن لدّي 

ال�ق���ت ال���كايف لأ�س���األ عن املكان ال���ذي اأق�سده اأي���ن وكيف ه�؟ 

يلتفت الرجل اجلال�ص يف املقعد اأمامي ويق�ل: »�سن�سل قريًبا«.

كنت اأهرب اإىل اخل���ارج من العامل املجه�ل الذي اأقرتب منه، 

اأجل���اأ اإىل اخلارج، اأ�سغي اإىل زمزمات الرياح واأخرج من جيبي 

�س����رة َمن لأجله قطعُت هذه امل�ساف���ات، فاأتاأّملها بدقة. اجلم�ع 

ذاتها والرجل الق�سري القامة والنحيل ذاته!

الفصل الثاين
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اأنظ���ر م���ن الناف���ذة اإىل حي���ث ميت���د الب�س���ر، �سه����ل جرداء 

منب�سط���ة و�سحراء ل نهاية لها. يلتفت اجلال�ص يف املقعد اأمامي 

ثانية ويق�ل:

- دعن���ي اأخربك اأن �صي�صت���ان لي�صت ما ت���راه الآن، بل هي خ�صراء 

خ�صب���ة، يعمل اأهلها يف الزراعة وتربية املا�صية، حتى اإّن والَد من جئَت 

لأجله مزارٌع، و�صوف اأخربَك اأين يجب اأن تنزل من احلافلة.

يق�س���د والد م���ري ح�سيني طبًعا. ينظ���ر اإىل ال�س�رة فاأحملها 

بطريقة ت�سهل عليه الروؤية. يبت�سم فاأ�ساأله من دون اأّي مقدمات: 

- مل تخرين كيف تعرفت اإليه؟

وكاأمنا �ساألت �س�ؤاًل يف غري حمله، اختفت الب�سمة عن �سفتيه 

وقال: 

- مل اأّدِع اأنني اأعرفه، لكنني �سمعت عن �سيته، كما اإّنهم رفع�ا 

�س�رته على راأ�ص جادة »جزنيك«، �ساأريك اإياها عندما ن�سل.

ن�س���ل اإىل منطق���ة ذات رب�ات، فراحْت احلافل���ة تلتّف ح�لها 

لن�ست����ي بعدها على �سهل اأخ�سر. كاأنن���ي يف حلم وقد ُقذف بي 

من عامل اإىل عامل اآخر. �ستان ما بني هذا املكان وذاك الذي خّلفناه 

وراء تلك الكثبان! 

�سه����ل خ�سراء عل���ى امتداد الب�سر، م���زارع القمح وال�سعري 

والر�سيم، قد اأنه�ا ح�ساد بع�ص املحا�سيل. بني خي�ط ال�س�ء 

امل�سمحلة اأ�ستطيُع روؤية رج���اٍل ون�ساٍء ي�س�ق�ن اأمامهم قطعان 

الغنم واملاعز، وبي�ٍت تت�ّزع هنا وهناك ب�سق�ٍف مقّببٍة يت�ساعد 
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دخان كثيف من مداخن بع�سها.

تتغلغ���ل من �سق����ق الن�افذ رائحة �سناب���ل ال�سعري، وينت�سر 

غب���ار القمح الذهبي يف الأج����اء. حقيقًة، مل اأكن اأت�ّقع هذا، لقد 

كانت �سي�ستان خمتلفة متاًما عن ت�سّ�راتي الذهنّية.

يلتف���ُت اجلال�ص يف املقّدمة ويق�ل: »عليك اأن تنزل هناك«، ثم 

ي�سري بي���ده اإىل نقطة قريب���ة. اأنه�ص من م���كاين ب�سرعة واأق�ل 

ب�س�ت عال: »اأريد النزول عند راأ�ص جادة جزنيك«.

اأوّدع القريب���ني من مقعدي واأّته اإىل مقدمة احلافلة. و�سيًئا 

ف�سيًئ���ا، تظهر مع���امُل ل�حٍة كبرية؛ حي���ث اأرى مالمَح وجه »مري 

ح�سين���ي« ب��س����ح. تت�ّق���ف احلافلة اأم���ام الل�حة فاأن���زُل منها 

ويناولن���ي م�ساعد ال�سائق اأغرا�سي م���ن �سندوقها اجلانبي. ها 

قد و�سلت اإىل »�سي�ستان«!

اأق���ُف اإىل جان���ب اجلادة حي���ث متّر �سي���ارة ت�ي�ت���ا بيك اأب 

فاأ�س���ري بيدي اإىل املكان الذي اأق�سده واأركب. احرتاًما ل�سم ذلك 

ال�س���اب ال�سي�ست���اين البهّي الطلع���ة، ي��سلني ال�سائ���ق اإىل باب 

ال���دار. اأترّجُل من ال�سيارة واأق���رع الباب. اأغادر �سيارة البيك اأب 

بينما اأحّدق بالغبار الذي اأثارته خلفها. ُيفتح الباب، وظهر رجل 

عج�ز اأبي�َص ال�سعر يذّكرين من دون اإرادة مني ب�»زال«1. 

اأع���رف اأّنه���م عل���ى عل���م م�سب���ق مبجيئ���ي. اأعّرفه ع���ن نف�سي 

ويق�ل: »اأنا والد مري قا�سم، احلاج مراد علي«.

1- والد رستم، بطل أسطوري في الشاهنامة، و»زال« تعني الشعر الشديد البياض أيًضا.
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ي�سّمن���ي العج����ز اإليه وندخل مًع���ا. ي�ستقبلني خ����ار بقرة 

يف زاوي���ة الفن���اء منّر بالقرب منها، كم���ا اأرى �سيدًة عج�ًزا اأمام 

الإي�ان.

كث���رًيا ما قراأت ع���ن ت�سبيه الظه���ر املح���دودب بالق��ص، لكن 

ل���� اأردن���ا الإن�ساف يف ال��س���ف لقلنا اإّن ظهر ه���ذه ال�سيدة كان 

�سديد النحن���اء كق��ص �ُسّد اإىل اأق�ساه متهي���ًدا لنطالق ال�سهم؛ 

اإّنه���ا والدة مري قا�سم. ندخ���ل الدار حيث ح�س���ر اجلميع، اإخ�ُة 

واأخ����اُت مري قا�سم. جنل�ص ونتناول ال�سيافة. نتحّدث اأّوًل عن 

الرحل���ة الط�يل���ة والتعب، ثم تع����د ب��سلة احلدي���ث اإليه. يبداأ 

اأخ�ه الأكر مري عبا�ص الكالم:

لطامل���ا امت���زج ا�صم �صي�صت���ان بالبطولة وال�صجاعة الت���ي ات�صف بها 

اأجدادن���ا اإ�صاف���ة اإىل التدّي���ن. عندما اأم���ر بع�س خلف���اء الأموّين �صّب 

الإمام عليQ مل ير�صخ ال�صي�صتانّيون لالأمر. كما جاء يف بحار الأنوار 

 ،Qاأّن الطائفت���ن الوحيدت���ن اللت���ن مل ترتّدا عن ولي���ة الإمام علي

هما اأهل املدينة واأهل �صي�صتان. ورغم كل التهديد والوعيد الذي مار�صه 

اخللفاء حتى و�صل بهم الأمر اإىل حلق روؤو�س الن�صاء، مل يفلحوا بجعلهم 

.Qي�صيئون الكالم عن الإمام

يف ذل���ك الزمن، هاجر 7 اإخوة وابن عٍمّ لهم من احلجاز اإىل اإيران 

وانت�صروا فيها. بقي واحد منهم يف بلوت�ص�صتان، وعا�س اآخر يف قائنات، 

واآخ���ر يف �صرياز وواحد يف ي���زد، وتوّجه اثنان اإىل اأفغان�صتان بينما جاء 

اثن���ان اآخران اإىل �صي�صتان، وطائفتنا هي من ن�صل اأحدهم. عندما جاء 

وكالء النفو����س اإىل �صي�صت���ان م���ن اأج���ل اإ�صدار بطاق���ات الهوية للمرة 
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الأوىل، كان���وا يدّونون ا�صم العائلة التي يذكره���ا ال�صخ�س. على �صبيل 

املثال اأحدهم قال: »نحن من طائفة مري، ونعي�س يف ناحية بلدة ناروئي 

 . ومن هنا جاء ا�صم عائلة اأحد فروع طائفتنا »مري 
1
ناروئي(

 
)�صه���رك

�صهركي«، وفرع اآخر ُيعرف با�صم »مري« ونحن »مري ح�صيني«.

م���ا زال النا�س هنا يحملون كث���رًيا من الذكريات ع���ن والدي احلاج 

»م���راد علي«. لق���د تعّر�س لالعت���داء خ���الل ان�صغاله باأعم���ال الزراعة 

ال�صيفي���ة يف املراعي، لكنه قاومهم ومل يخ�صع لهم، ويحكي كبار ال�صّن 

اأن���ه تعارك مع 7 اأ�صخا�س وح���ده وهزمهم. مل يكن له نّد يف املنطقة من 

حي���ث �صرعة املن���اورة وقوة ال�صاعدين. وقد اأخربن���ا اأنه قطع عهًدا على 

، يف حّينا اأن ل ي�صعى طوال حياته يف 
2
نف�صه يف مقام »اأبو الف�صل العبا�س«

طلب املال اأو اأن يظلم اأحًدا. وهذا ما يو�صينا به على الدوام، حتى اأثناء 

رع���ي الغنم عندما يدخل خروف ما اأر����س اأحدهم، كان يذبح اخلروف 

.Q ويوّزعه اأ�صحية. وما من �صيء اأهم عنده من ع�صق اأهل البيت

كان »مري قا�صم« اآخر العنقود وطفل العائلة املدّلل. يف ال�صف الأول 

الأ�صا�ص���ي مل يرغب بالذهاب اإىل املدر�ص���ة والبتعاد عن والَدْينا. كنُت 

حينها يف ال�صف اخلام�س الأ�صا�صي واأخي مري ح�صن يف ال�صف الرابع، 

كان علين���ا اأن نقطع م�صافة 2 كلم تقريًب���ا، امل�صافة الفا�صلة بن قريتنا 

»�صفدر مري بيك« واملدر�صة. كّنا طوال العام الدرا�صي نتناوب على حمل 

»م���ري قا�صم« وحمل كتبه اإىل املدر�صة. اأم���ا يف املدر�صة، فكان اإما ياأتي 

اإىل �صف���ي اأو اإىل �صف »مري ح�صن«، وقد ن�ّصقنا الأمر مع الناظر كي ل 

1- شهرك: بلدة صغيرة.
2- المقام أو المنزل الذي عرف بمقام حيث نزل فيه أبو الفضل العباس.
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يعرت����س اأحٌد على ذل���ك. كان هذا داأبنا طوال الع���ام، وحدث يف بع�س 

الأحيان اأن �صاعدنا رفاقنا على ذلك. لكن يف ال�صف الثاين الأ�صا�صي، 

اأظه���ر تفّوًق���ا واأ�صب���ح التلمي���ذ الأول يف ال�صف وُعّن عريًف���ا عليه. يف 

املرحل���ة الثانوي���ة، انتقلنا نح���ن الثالث���ة اإىل املدينة ملتابع���ة الدرا�صة، 

وا�صتاأجرن���ا منزًل هناك لهذا الغر�س. فكن���ا ندر�س طوال ت�صعة اأ�صهر 

ون�صاعد والدنا يف اأعمال الزراعة يف الأ�صهر الثالثة املتبقّية.

عملْت والدتي، منذ �صغرنا، على زرع العقائد الدينية فينا؛ رغم اأنها 

مل تك���ن متتلك من العلوم �صيًئا غري م���ا تلّقته يف �صفوف القراآن. كانت 

تعّلمن���ا الأدعي���ة والأدعية اليومي���ة. كما اهتّم وال���دي بتعليمنا ال�صالة 

يف اأوقاته���ا، واأّدت تل���ك الرتبية لأن ينادي اجلمي���ع »مري قا�صم«؛ خالل 

درا�صتن���ا يف »زابل«، ب�»�صيخك« اأي ال�صي���خ ال�صغري، اإذ اإّنه كان يرتدي 

العباءة وي�صلي وهو يف تلك ال�صّن.

اأ�صب���ح م���ري قا�صم يف ع���ام 1979م ع�صًوا فخرًي���ا يف حر�س الثورة، 

والتح���ق يف عام 1981م باجلبهة، واأول عملية �ص���ارك بها، كانت عملية 

»بي���ت املقد�س«، اآنذاك كنت يف اجلبه���ة وعندما عدت اأخربوين اأنه قد 

�صارك فيها، وب�صبب ما �صهدُته من ق�صاوة يف احلرب من جهة، وحمبتي 

وتعّلقي مب���ري قا�صم من جهة اأخرى، متنيت ل���و اأنني ذهبت وعدت اإىل 

اجلبهة األف مرة على اأن يذهب هو. 

بعد اأخيه الأكر مري عبا�ص، تت�سّدى اأخته ال�سيدة مع�س�مة 

مري ح�سيني، للكالم:

عندم���ا بلغُت �ص���ّن الدخول اإىل املدر�صة ومل يك���ن يف قريتنا مدر�صة 

ابتدائي���ة، اأر�صلن���ي والدي اإىل قري���ة جزنيك. بقي���ت اأ�صبوًعا كاماًل يف 
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من���زل عمي وع���دُت ع�صر اخلمي����س اإىل منزلنا يف قري���ة »�صفدر مري 

بيك«. لق���د ا�صتقت للجميع خا�صة ملري قا�صم. ما اإن اقرتبت من املنزل 

حت���ى رك�س م���ري قا�صم نح���وي، وكان ي�صغ���رين كث���رًيا، عانقته وفرح 

كثرًيا، ثم حملته على اأكتايف ودخلنا املنزل مًعا.

ترك���ت املدر�ص���ة بعده���ا اإذ مل اأحتّمل البع���د عن العائل���ة وعن مري 

قا�صم باخل�صو�س. وبعد �صنوات، ذهبت اإىل الكّتاب لتعّلم القراآن، كان 

م���ري قا�صم يف 12 من العمر حينها. قل���ت لوالدي: »ما الفائدة من تعلم 

القراءة واأنا ل اأجيد الكتابة؟!«.

ما اإن اأنهيت كالمي حتى األقى مري قا�صم بيتن من ال�صعر: 

ل اأدري ما اأكتب الرياع يف يدي حريان  

ل اأدري ما اأكتب م�صّو�س الفكر م�صّتت  

بهُتّ ل�صرعة بديهته يف الرّد.

ربي���ع ومنت�صف الع���ام 1978م ومع اأّن قريتنا �صغ���رية، اإل اأّن اأهلها 

ق���ّرروا القي���ام والتظاهر �صد ال�ص���اه. �صارت ح�ص���ود النا�س ذلك اليوم 

يتقّدمه���م ال�صيد حمم���د الطباطبائي مرّددين ال�صع���ارات. كان معظم 

امل�صاركن من ال�صباب، ومن بينهم اإخوتي الذين كانوا اأّول املتظاهرين، 

و�ص���ل املتظاهرون اأم���ام املخفر واأحرق���وا �صورة ال�ص���اه وزوجته »فرح 

ديب���ا«. جرى كل ذلك اأمام اأعن اجلن���ود الذين كادوا ينفجرون غيًظا، 

وهناك َذَبَح والدي خروًفا اأ�صحية.

غ���داة ذلك اليوم، عاود النا�س التظاه���ر، وجاء اجلميع اإىل منزلنا 

حيث طهونا اخلروف للغداء، كانت ملري قا�صم واأخي مري ح�صن م�صاركة 
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وا�صعة يف تلك الأيام، فقد اقرتنت روحهما بالثورة.

د فر�صًة  فيم���ا بعد، و�صى اأحده���م با�صميهما اإىل املخفر ال���ذي تر�صّ

للقب�س عليهما والقت�صا�س منهم���ا، وهذا ما جعلنا نعي�س القلق الدائم 

عليهما. لكّن اهلل رّد كيدهم واقتلع الطاغوت من جذوره وكّف �صّرهم عّنا. 

بع���د ذل���ك، تت�ىّل اأخت���ه الثاني���ة، فاطمة مري ح�سين���ي الكالم 

وحُتّدثنا عن اإحدى ذكرياتها: 

كّلم���ا قراأت اآية »اأ�ص���ّداء على الكفار« تذّكرت اأخ���ي مري قا�صم. كان 

ودوًدا م���ع الأ�صدقاء �صديًدا على الأع���داء. مل يكن يتحّمل اأن ينال اأحٌد 

من الثورة اأو من ال�صهداء ب�صوء.

ا�صت�صهد �صهرنا عام 1983م، وكان مري قا�صم حينها يف اجلبهة. يف 

مرا�صم الع���زاء، قال اأحد الأقارب: »مِل يذهب���ون اإىل اجلبهات؟ ها قد 

ذهب »بهمن« فا�صت�صهد واأ�صبح حتت الرتاب!«.

اآمل هذا الكالم قلوبنا جميًعا وع�ص�صُت على اجلرح اإىل اأن عاد مري 

قا�صم م���ن اجلبهة. كنت ذاهب���ة اإليه عندما األفيته واقًف���ا عند الباب، 

دخلن���ا اإىل الدار وحّدثت���ه مبا جرى يف غيابه. ما اإن اأنهيت كالمي حتى 

نه����س من مكانه غا�صًبا وخ���رج. يف تلك الليلة اأر�ص���ل ر�صالًة اإىل قائد 

احلر�س الثوري �صكا فيها ذلك الرجل. غداة ذلك اليوم، جاء والد ذلك 

ال�صخ�س اإىل اأخي مري قا�صم وراح يرجوه ويبكي كي يتنازل عن �صكواه. 

ت�صّف���ع والدي ل���ه ف�صحب مري قا�صم �صك���واه. كان مري قا�ص���م م�صداَق 

الكالم الإلهي اجلميل.
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، دعت الإذاع���ة النا�س اإىل 
1
م���رة ثانية، يف ذك���رى انت�صار الث���ورة

التكب���ري م���ن على �صطوح املن���ازل يف ال�صاعة التا�صعة لي���اًل. بداأ هطول 

املطر ال�صديد اأول الليل، وكاأن ال�صيول تنهمر من ال�صماء. امتالأت اأزقة 

قريتن���ا باملي���اه واقرتبت ال�صاعة م���ن التا�صعة، فقال م���ري قا�صم: "هيا 

انه�صوا لن�صعد ال�صطح".

مل يك���ن بالإم���كان اخلروج خطوة واحدة م���ن الغرفة يف ذلك املطر 

الغزي���ر، لكن "مري قا�صم" قال: "لنذهب اإىل امل�صجد، فعلى اجلميع اأن 

يكرّبوا الليلة".

ا�صتع���ّدت والدتي للخروج قبل اجلميع وكان املطر ينهمر من ال�صماء 

كال�صي���ل، و�صُع���ب امل�ص���ي عل���ى والدت���ي. دنا م���ري قا�صم منه���ا وجل�س 

القرف�صاء اأمامها ثم قال: "اركبي على ظهري لنذهب".

وقبل اأن تقوم والدتي باأي رّد فعل، حملها على ظهره وانطلق م�صرًعا 

نحو امل�صجد.

تل���ك الليلة، خرج���ت اأول تكبرية م���ن حنجرة مري قا�ص���م، ثم تلتها 

تكبريات من باقي البيوت. كانت تلك ليلة انت�صار الثورة.

ي���ديل كُلّ واح���د منه���م باإحدى ذكريات���ه مع مري قا�س���م وكاأن 

الذك���رى ع���ادت بهم اإىل ذلك الزم���ن. يّتكئ الرج���ل العج�ز الذي 

�سّبهته ب����»زال« على اجلدار الطيني، يحّدق ب�سرود ذاهاًل عن كّل 

ما ح�له.

اأيقن���ُت اأّن الذكرى حملته اإىل تل���ك الأيام، حني كان مري قا�سم 

1- 22 بهمن )11شباط(.
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اآخ���ر العنق����د املدّلل معهم وبينه���م. اأنه�ُص من م���كاين للمغادرة 

قائ���اًل اإيّن �ساأع����د ثانية. ي�سّرون علّي للبق���اء لكّنني اأق�ل اإّنني 

بحاجة لأُخرج اأوراقي واأقراأها من جديد. 

اأوّدعهم واأن�سرف. اأ�سل بعد عدة خط�ات اإىل الطريق املعّبد 

واأرك���ب �سيارة بيك اأب يف طريقها اإىل مدينة زابل. كان العن�ان 

بح�زتي ف�جدته؛ غرفة �سغرية يف مكان هادئ.

ما اإن اأ�سل حتى اأخرج اأوراقي، اأريد اأن اأقراأ اأكرث عن طف�لته. 

تقع عيناي اأول الأمر على كتابات �سلطان علي اأحمدي:

لق���د تعّرفت اإليه قبل احلرب. كان يقط���ع يومًيا م�صافة 24 كلم على 

الدراجة النارية بن قرية جزنيك ومدينة زابل.

كنا زمالء درا�صة. كان لدينا معلِّم ي�صاألنا يف كل ح�صة ب�صعة اأ�صئلة 

حول الدر�س، يف اأحد الأيام كّنا يف باحة املدر�صة، قال »مري ح�صيني«:

ا لالإجابة. - مل اأحفظ در�صي ول�صت م�صتعًدّ

- اإًذا ماذا �صتفعل اليوم؟

- �صحيح اأنني مل اأدر�س، لكنني ل اأخاف من املعلم، و�صاأقول له اإّنني 

غري م�صتعدٍّ لالإجابة. 

مل اأب���اِل بكالمه يف تلك الأيام، لكن عندما اأ�صبح مري ح�صيني، مري 

ح�صيني ال�صهري، اأدركت متاًما معنى ومغزى كالمه.

اأُخ���رُج الأوراق م���ن احلقيبة واأرّتبه���ا رزًما رزًم���ا يف اأرجاء 

الغرف���ة ول اأت���رك لنف�سي غري ف�سحة �سغ���رية يف ال��سط. اأرفع 

ال�رقة التالية وقد ُكتب اأعالها، »مذكرات مهدي مري« واأقراأُ فيها:
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جئن���ا اإىل مدينة زاب���ل للدرا�صة اإذ مل يكن يف قريتنا مدر�صة ثانوية. 

كان يف املدين���ة �صالتا �صينما. وكنت اأرتادهم���ا مع اأ�صدقائي، لكن مري 

قا�ص���م ومري ح�صن مل يذهبا معن���ا اأبًدا. مهما حاولنا مل نفلح يف حّثهما 

على مرافقتنا، لي�س هذا فح�صب، بل كانا ينهياننا عن ذلك. 

يف اأح���د الأيام، ر�صم���ت والأ�صدقاء خطة جلّرهم���ا اإىل ال�صينما باأي 

ا، عدنا اإىل املنزل لهثن واأخربنا مري ح�صيني اأّن  حيلة.  كن���ا 15 �صخ�صً

عراًكا ح�صل وتعّر�صوا لرفاقنا بال�صرب. بالتاأكيد ثارت ثائرة مري قا�صم 

الغي���ور. و�صع ع�صا حتت قمي�صه »البلوت�صي« وانطلق معنا نحو ال�صينما. 

كنا طوال الطريق نقول: »عدميو املروءة كانوا اأكرث مّنا عدًدا و و..«

و�صلن���ا ودخلنا اإىل قاعة النتظ���ار يف ال�صينما، كدنا نرق�س فرًحا. 

�صاألنا مري قا�صم:

- اأين هم؟

- لندخل.

ارتاب من الأمر فاأحلحنا عليه: 

- لندخل، فاجلميع يف ال�صالة.

قال لنا وهو مي�صك بالع�صا من فوق قمي�صه باإحكام:

- اأخرجوهم لنتعارك هنا!

اأ�صررن���ا عليه ثانية لندخل، لكّنه رف����س وخرج من ال�صينما فتبعناه 

جنّر اأذيال اخليبة وراءنا. 

   ه���ذا التعط����ص ملعرفة املزيد ين�سيني تع���ب الطريق. اأجل�ُص 
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و�س���ط الغرف���ة وحيًدا يف مقاب���ل فتّ�ة هذا الرج���ل ال�سي�ستاين، 

واأ�سرع بقراءة مذكرات غالم علي �ساحبي: 

كنت اأعمل يف املطحنة واأتاأمل باهتمام القمح الذي حتّول اإىل طحن 

حتت رحى مطحنة الزمن. تلك كانت احلياة!

�صباح ذلك اليوم، حا�صروا املطحنة فجاأة، وانت�صرت قوات احلر�س 

الثوري يف الأرجاء. تقدم اأحدهم مّنا وقال: املطحنة م�صادرة.

مل نع���رف �صبب تل���ك الت�صرفات. وقفنا حيارى ل ن���دري ما الأمر. 

جلاأ كّل منا اإىل زاوية طلًبا لالأمان. تقّدم هو وقد عرفته فيما بعد؛ كان 

م���ري ح�صيني. عندما راأى خوفنا، عانقنا، فذه���ب عنا الفزع. نظر اإىل 

ا، ث���م اأخرج �صوًرا  وجوهن���ا وابت�صم حم���اوًل زرع البت�صامة عليها اأي�صً

لالإم���ام واأل�صقه���ا على �صدورنا وق���ال: »ل تنزعجوا! لق���د جاء الإمام 

ليحّررنا من نريان العبودية، تابعوا اأعمالكم«. كانت تلك بداية معرفتي 

بذلك الرجل العظيم واحلليم.

يحّل الظالم، واأن���ا ل اأزال اأنّقب يف تلك الأوراق واأتفّح�سها، 

ياأخ���ذ من���ي التع���ب كل ماأخ���ذ، فاأمت���ّدد عل���ى الأر�ص حي���ث اأنا. 

اأح���اول تنظي���م برنامج عملي؛ لكّن ذهني يعج���ز عن ذلك. تخطر 

ه���ذه الفكرة على ب���ايل واأنا بني احللم واليقظ���ة، وهي اأن اأحّقق 

يف الغ���د عن ذهابه للم���رة الأوىل اإىل اجلبه���ة. واأ�ست�سلم بعدها 

ل�سبات عميق.



مع اأننا يف منت�سف ف�سل الربيع، اإل اأّن ال�سيف حّل باكًرا على 

ا م�سبًعا بالرط�ب���ة. قال�ا: »مل يهّب  �سي�ستان، ف���كان الطق�ص حارًّ

الن�سيم الي�م، لكن ما اإن يحدث ذلك حتى تتح�ّسن حال الطق�ص«.

كن���ُت قد ق���راأت يف الكتب اأّن الرياح التي ته���ّب على �سي�ستان 

ت�ستم���ّر 120 ي�ًم���ا، َفُرْح���ُت اأنتظرها. عندما �ساأل���ت عن م�عدها 

قال�ا اإنها ت�سل بعد 15 ي�ًما تقريًبا.

اأقّرر م�اعدتها واأ�سغل نف�سي بقراءة املذّكرات هرًبا من امللل. 

بدايًة، اأقراأُ مذكرات »اأمري عبا�ص �سحرا ن�سني«: 

كّن���ا يف ثكن���ة »دو كوه���ه«، كان الطق�س ب���ارًدا، لذا اأ�صعلن���ا املدفاأة 

النفطي���ة و�ص���ط الغرف���ة، وكان اأهايل »زنكي« ق���د اأر�صلوا لن���ا الف�صتق 

النيء، فو�صعناه يف وعاء معدين لتحمي�صه على املدفاأة.

�صلبن���ي ذلك الف�صتق احلاّر لّبي، فرحت اأتناوله بنهم من دون انتباه 

مني اأنه ح�صتنا نحن الثالثة. فجاأة دنا مري ح�صيني مني، حمل امللعقة 

الت���ي كنا نحرك بها الف�صتق وو�صعها على يدي فقفزت من مكاين، لقد 

ا ف�صاألته بحّدة:  كانت حارة جدًّ

- ما الذي فعلته يا اأخ مري ح�صيني؟

الفصل الثالث
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اأجابني بهدوء كاأّنه يحاول تهدئتي:

- انظ���ر، هكذا هي الذنوب الت���ي يرتكبها الإن�ص���ان يف هذه الدنيا، 

يق���وم بها بجهال���ة وغفل���ة و�صيًئا ف�صيًئ���ا ترتاكم لت�صب���ح جباًل، جتلب 

اجلحيم لالإن�صان. على الإن�صان اأن ينتبه لأعماله و�صلوكه الدنيوي.

كالمه هذا بقي حلقة يف اأذين ودر�ًصا لن اأن�صاه ما حييت. 

مرة اأخرى، كنت يف مع�صكر »حميد الثائر« للتدريب، والطق�س احلار 

ق���د اأنهك قوانا. تق���ّرر اأن يلقي »مري ح�صيني« كلم���ة فينا، لكنه مل يكن 

ق���د و�صل بعد. نال العط����س مّنا؛ لكّننا انتظرنا و�صول���ه وانتهاء كلمته. 

ج���اء بج�صم���ه النحيف، قال ب�صم اهلل، وبداأ ال���كالم. حّدثنا عن الإمام 

احل�ص���ن، عن ال�ص���رب والتحّمل ظهرية اليوم العا�ص���ر. وقال اإّنه علينا، 

ا بالإمام احل�صنQ، حتّمل احلّر، وهذا نوٌع من التدريب. حبًّ

حتّدث مطّوًل، مل ن�صعر مبرور الوقت، ثم ختم كالمه بال�صالة على 

حممد واآل حممد. حينها تعّجبنا من حتّمل البقاء مدة �صاعتن كاملتن 

حتت اأ�صعة ال�صم�س احلارقة ن�صتمع لكالمه من دون اأن ن�صعر مبرور الوقت.

ل اأدري، هل اأ�سّبه �سيف »مالك الأ�سرت« بل�سان مري ح�سيني، اأم 

اأ�سّبه ل�سان مري ح�سيني ب�سيف مالك الأ�سرت؟ فكالهما قاطعان يف 

�سبيل احلّق. اأقّلب الأوراق واأجد مذكرات اأخرى ملهدي مري. يبدو 

من خ���الل مذكراته اأّنه �سق���ّي وم�ساك�ص، اأدرك���ت ذلك من قراءتي 

ملذكرات���ه الأوىل ح�ل اخلدعة التي افتعلها جلّر مري ح�سيني اإىل 

ال�سينما، لقد راقني ذلك. يف الق�سة الثانية اأقراأ التايل:

قبي���ل عمليات والفجر التمهيدية، اأر�صلوا جمموعة من املوظفن اإىل 
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اجلبه���ة، وكنت اأنا واح���ًدا منهم. مل يكن يجي���د اأفرادها القتال وحمل 

ال�صالح، ميكن اإدراك ذلك من خالل النظرة الأوىل. جاء مري ح�صيني 

فتعانقن���ا وتذّكرن���ا زابل وما جرى لنا فيها. م���ا اإن راأى اأفراد املجموعة 

ذلك، حتى اأخذوين الواحد تلو الآخر جانًبا وبداأوا يرجونني: 

- باهلل عليك اأخربه اأننا ل�صنا اأهاًل للحرب.

- اطلب منه اأن ير�صلنا اإىل اخلطوط اخللفية، اإىل الأهواز مثاًل.

كان كّل واح���د منه���م يطلب �صيًئا. نظرت اإىل م���ري ح�صيني مبت�صًما 

وقلت: 

- اأق���ول لك وبكّل �صراحة، هوؤلء لي�ص���وا اأهاًل للحرب والقتال، وهم 

يرجونني كي اأطلب منك اأن تر�صلهم اإىل اخلطوط اخللفية.

ذه���ب اإليهم �صاحًكا ممازًحا واأر�صله���م جميًعا اإىل وحدات الإ�صناد 

يف اخلطوط اخللفية. ثم قال يل: 

- هذه احلرب حرُب ال�صعب، و�صي�صارك فيها كل من يتطّوع لها. ولن 

جنرب اأحًدا على ذلك.

م���ّرت �صنوات على ذلك الي���وم، وجميع اأولئ���ك الأ�صخا�س اأ�صبحوا 

م�صوؤول���ن يف اأماكن خمتلف���ة، وكّلما التقينا حتّدثن���ا عن ذكريات ذلك 

اليوم. مل يكن مري ح�صيني كغريه من الب�صر! 

ياأت���ي م���ن اأنتظره���م، »�سلط���ان عل���ي م���ري« اأحد اأقرب���اء مري 

ح�سين���ي الذي رافقه حتى ا�ست�سهاده، مري عبا�ص وم��سى اأخ�ا 

م���ري قا�سم. كان م��س���ى اأبي�ص ال�سعر، وكم���ا اأخرين فه� يكر 

م���ري قا�سم بح����ايل 20 عاًم���ا. نركب �سي���ارة ت�ي�ت���ا »بيك اآب« 
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مبقط�رت���ني لل���ركاب، ما يده�سن���ي اأّن جميع ال�سي���ارات هنا من 

ن����ع »بي���ك اآب«. اأخرهم اأنن���ي يف �سدد التحقي���ق والبحث عن 

اأوىل العمليات التي �سارك فيها مري قا�سم، وجميعهم ي�ؤّكدون اأّن 

عملي���ات بدر مل تكن كغريها، ول ميكن ن�سيان ذكرياتها، يق�ل�ن 

���ا اإّن���ه ميكنني التح���ّدث اإىل �سخ�سني �س���اركا مري قا�سم يف  اأي�سً

تلك العمليات، ونّتفق اأن نحّدد م�عًدا لي�م غد. ثم ي�سرع م��سى 

بالكالم اأثناء الطريق:

اإلتح���ق مري قا�ص���م باجلبهة بع���د اأن خ�صع ل���دورة تدريبية، وكانت 

عمليات »بيت املقد�س« اأوىل العمليات التي �صارك فيها، والتي ا�صت�صهد 

فيها �صديقه املقّرب »عو����س كرك«. حزن مري قا�صم كثرًيا ل�صت�صهاده 

وكان يقول: »لقد ا�صرتى عو�س كرك لطفله لعبة وكانت بحوزته عندما 

ا�صت�صه���د. انفجرت قذيفة هاون بعيًدا عنه، لك���ن �صظية باردة اأ�صابته 

وعلقت بن اأ�صالعه. لقد اأ�صبحُت وحيًدا بعده«.

ا: »بعد �صهادة »عو�س كرك«، اأ�صبحت حقيبة مالب�صي  وكما يقول اأي�صً

. مل اأكن اأع���رف اأح���ًدا واأ�صحت حقيبتي ج���زًءا من 
1
�صاحب���ي القري���ب

ذكريات���ي، ذكريات زابل، قرية �صفدر م���ري بيك، جزنيك وغريها. حتى 

اإّنن���ي طلبت من م�صوؤول التموين والدع���م اأن يحملها اإيّل اأينما متو�صعنا 

بعد العمليات«.

يف تل���ك الأيام، كان م���ري قا�صم ابن الثامنة ع�صرة من العمر املقاتل 

يف اجلبهات.

التقي���ت بع���د ذلك مبري قا�ص���م مّرات ع���دة يف اجلبه���ات، كنت يف 

1- أي فقدت االصحاب.
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اجلي�س الإيراين وهو يف احلر�س الثوري.

بع���د انتهاء عمليات »بيت املقد����س«. اأظهر العديد من جنود اجلي�س 

ا�صتياءه���م من ا�صتم���رار احلرب خا�ص���ة بعد الدعايات الت���ي رّوج لها 

�ص���ّدام من اأنه على ا�صتعداد لل�صالم وما �صابه من هذا الكالم. حينها، 

كان م���ري قا�ص���م ي���زورين كثرًيا ويق���ول يل يف كل زي���ارة اإّنن���ا ملزمون 

بالدف���اع، واإّن �صرفن���ا على املحك يف هذه احلرب. اأذك���ر اأّننا كّنا قبيل 

عملي���ات رم�ص���ان م�صتقّرين يف كو�صك الأهواز عندم���ا جاء مري قا�صم 

لوداعي وقد اأودع و�صّيته عندي. لقد اأثارت اإرادته ال�صلبة ده�صة جميع 

زمالئي. كان ذلك اليوم اأ�صعب واأق�صى اأيام احلرب.

ذهب م���ري قا�صم باإرادة وعزم ثابتن، وّدعن���ي وكاأّن لقاءنا هذا هو 

الأخ���ري. انتابني �صعور عجيب، حينها بكيت اأمام زمالئي حتى ارتويت، 

خا�صة بعدما قراأت و�صّيته.

»�سلطان علي« �سامت، لكن ما اإن ي�سل الكالم اإىل هذه النقطة، 

حتى ينتبه كاأمنا تذّكر �سيًئا ويق�ل:

كان���ت عمليات »رم�ص���ان« والقوات يف حال ان�صح���اب اإىل اخلطوط 

اخللفي���ة، ومل يك���ن خط الدفاع ق���د ُثّبت بعد. وقف م���ري ح�صيني قبالة 

الق���وات املن�صحب���ة و�صرخ عالًيا: »اإىل اأين تذهب���ون؟ مَل ُتخلون اخلط؟ 

ق�صم اإّن يوم املعاد حّق، واإّن يوم اجلزاء حّق، مَل توّلون الأدبار؟«. 
ُ
اأ

مل ي�صتط���ع ردعهم ع���ن الن�صحاب، وعندم���ا اأدرك اأن ل فائدة من 

ذل���ك، نظر اإيّل وق���ال: »هوؤلء التعبويون اإن ق���رروا الن�صحاب فال اأحد 

ي�صتطيع ردعهم، هيا لنذهب«.  
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ا  مل ن�صتطع البقاء، اأعطاين مري ح�صيني جهاز الال�صلكي وحمل بع�صً

م���ن قطع ال�صالح على كتفيه وقال: خ�صارة اأن نرتك هذه الأ�صلحة هنا، 

لناأخذها معنا اإىل اخلطوط اخللفية«.

انطلقن���ا و�صرنا مع القوات مبح���اذاة ال�صاتر الرتاب���ي. راأينا خالل 

�صرين���ا �صيارة جيب 106 و�صط ال�صهل ول يوجد اأحد بالقرب منها. قال 

م���ري ح�صين���ي: »خ�صارة اأن يبق���ى هذا هنا«. ذهبنا نح���و اجليب، كانت 

قذائف الدبابات تت�صاقط يف الأنحاء. تفّقد مري ح�صيني اجليب، وجده 

�صاملً���ا، ركبناه، لكن ل اأحد مّنا يجيد القيادة. اأدار مري ح�صيني املحّرك 

وقال: »�صاأقوده كيفما كان، �صاأحّرك ع�صا ال�صرعة ول بّد اأن ينطلق«.

ا ب�صّدة. يا لها من قيادة!  ح���ّرك ع�صا ال�صرعة فتحّرك اجليب مهتزًّ

كان مم�ص���ًكا باملق���ود وي�صري بب���طء، لكنه مل يدع حف���رًة اإل ونزل فيها، 

كاأنه نذر اأن ينزل فيها كّلها!  

و�صلنا اإىل اخلط اخللفي �صبَه اأمواٍت. التقينا مبجموعة من عنا�صر 

املدّرعات ومهمتهم الرمي على دبابات الأعداء. اأعطاهم »مري ح�صيني« 

اجليب لي�صتخدموه يف مهمتهم ثم قال يل: »وا اأ�صفاه لو مل نح�صره معنا 

لوقع باأيدي العراقين!«.

اإن���ه ف�سل احل�س���اد، الرج���ال والن�ساء ينت�س���رون يف مزارع 

القمح يف حركة دوؤوبة.

 مرات عّدة يف جبهات القتال. ومع اأنه كان 
1
�سارك مري عبا�ص

ا من مري قا�سم؛ اإل اأن���ه كان ياأمتر باأق�اله. اأتذكر كالمه  اأك���ر �سنًّ

1- أخو مير قاسم.
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عن امل���رة الأوىل لذهاب م���ري قا�سم اإىل اجلبه���ة، وكيف اأنه بكى 

ومتّنى ل� ذهب بدًل عنه، قال:

«، وو�صلت اإىل هناك 
1
ذهب���ت اإىل اجلبهة مع بدء عملي���ات »والفجر

يف الليل���ة الثاني���ة للعمليات. �صاألت عن مري قا�ص���م فقالوا اإّنه ذهب اإىل 

منطق���ة املواجهات، وُج���رح يف الليل���ة الأوىل من ب���دء العمليات، وبقي 

هناك رغم اأّن يده معّلقة يف عنقه.

يق���ول حممد ح�صن بودينه: »�ص���ارك مري قا�صم يف العمليات بعنوان 

قائ���د كتيبة القتح���ام اخلا�صة، وعل���ى الرغم من انك�ص���اف اأمر معرب 

القوات وال�صتعداد امل�صب���ق للعراقّين للت�صدي لنا، اإل اأنه دخل بقواته 

اإىل املعرب و�صار اآخر الرتل. عندما اأ�صبحوا داخل املعرب بالكامل، �صّلط 

العراقيون عليهم الأ�صواء وبداأوا يرمونهم بالر�صا�س وقذائف »الآر بي 

ا. قال »حمب علي فار�صي« اأحد  جي«، فا�صطر املقاتلون لالنبطاح اأر�صً

قادة �صرايا مري ح�صيني: »الإخوة يرف�صون التقدم«. 

- ح�صًنا، مبا اأنهم ل يريدون ذلك ف�صاأذهب وحدي. 

ق���ال ب�ص���وت عال: »من يري���د منكم التق���ّدم فليتبعن���ي!«. ثم اأطلق 

ل�صاقي���ه العن���ان. �صّل���ط العراقيون علي���ه اأ�ص���واء امل�صابي���ح الكا�صفة 

واأمط���روه بالر�صا�س. و�صل مري ح�صيني اإىل �صات���ر العراقّين الرتابي 

ورمى قنبلة يدوية داخل املرتا�س الأمامي، ثم تبعه باقي الإخوة، و�صلوا 

اإىل ال�صاتر الرتابي و�صيطروا عليه«.

هناك، مع اقرتاب ال�صباح، جاء الأمر بالن�صحاب، فقد انف�صح اأمر 

املعرب واأ�صبح حتت مرمى النريان العراقية. وقف مري قا�صم عند حافة 

املع���رب م�صرًفا على ان�صح���اب قواته، ثم تبعه���م اإىل اخلطوط اخللفية، 
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واألق���ى فيه���م كلم���ة اأج���رت الدموع م���ن ماآقيه���م، فراح���وا ي�صرخون 

مطالبن بالعودة اإىل اخلطوط الأمامية ومتابعة املعركة.

يحّدثن���ا م���ري عبا�ص ع���ن معن�ي���ات م���ري قا�سم وعّم���ا يق�له 

الآخرون فيه:

قب���ل ليلت���ن اأو ثالث م���ن بدء عملي���ات »والفج���ر 8«، دخلنا منطقة 

العمليات برفقة 4 اأو 5 عنا�صر من ال�صتطالع واملعلومات. مل يكونوا قد 

وّزعوا القوات بعد وقالوا: »ابقوا اأنتم اإىل جانب القائد«.    

كن���ُت قد خ�صع���ت ل���دورات تدريبّي���ة اأكرث م���ن غ���ريي فاأبقوين مع 

 قائد اللواء. اعرت�صت عليهم لأنهم مل ير�صلوين مع مري قا�صم 
1
»بودينه«

فقال���وا يل: » مل نر�صلك ك���ي ل يعطيك الأوامر خ���الل العمليات، كما ل 

ي�صّح اإر�صال اأخوين اإىل املواجهات، فاإن حدث �صيء ل �صمح اهلل..«

انطلق���ُت مع »بودين���ه« بينما توىّل مري قا�صم توجي���ه الغوا�صن عند 

. و�صلنا اإىل �صفة نهر اأروند وبداأت العمليات. انطلق مري 
2
نهر » اأروند«

قا�صم مع اأول �صرية لغّوا�صي القتحام نحو ال�صفة الأخرى.

تقّرر �صباح اليوم التايل اأن تدخل كتيبة ال�صتباك ميدان العمليات. 

قال���وا اإّن القوارب �صتعلق يف الأوحال، انزعج قا�صم من ذرائعهم واأ�صّر 

على انطالق الكتيبة ورافقتهم.

"كّنا خائفن كثرًيا، لكن مري قا�صم ربط   :
3
اأخربنا عامل الإ�صارة

Podineh -1
arvand Rood -2، وُسّمي في الجانب العراقي شّط العرب.

3- عامل االتصاالت الالسلكية.
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قنبلتن وانطلق اإىل الأمام، بينما انت�صر العراقيون يف مزارع النخيل 

اأي  يف  علينا  الر�صا�س  يت�صاقط  اأن  توّقعنا  اجلانبن.  على  املمتدة 

حلظة، لكن رغم ذلك مل يهداأ مري قا�صم اأو ي�صتكن، وبقي يتنّقل هنا 

وهناك حتى ال�صباح".

يف ال�صب���اح، �صمع���ت �صوت مري قا�صم يقول ع���رب جهاز الال�صلكي: 

"احلم���د هلل، لقد حّققنا جمي���ع اأهدافنا وهذا ما رفع من معنوياتنا". 
رغ���م كالم���ه ه���ذا، اإل اأّن بودين���ه راح ي�صحك ويق���ول: "هكذا هو مري 

ح�صين���ي دائًم���ا، حتى يف ح���ال الن�صحاب يتكلم بطريق���ة ل ميكنك اأن 

متّي���ز معه���ا حقيقة الو�صع فال تع���رف، ما اإذا كانت الق���وات تقتحم اأو 

تف���ّر. اهلل اأعلم ما الذي يج���ري هناك الآن! لرمبا كانت قواتنا تن�صحب 

وم���ري ح�صين���ي يتحّدث بهذه الطريق���ة!". كان بودينه ي�صحك ويتحدث 

ع���ن ال���روح املعنوية ملري قا�صم، وعن �صجاعته وكي���ف اأنه يكون يف راأ�س 

احلربة لأي هجوم واقتحام، كما حتدث عن مدى �صرا�صته يف احلرب.

نذهب للق���اء حميد �سفيعي من اأبناء كرم���ان.. كان هذا اللقاء 

الأول الذي يجمعنا. ثم نحّدد يف الي�م التايل م�عًدا اآخر لّلقاء. 

�س���ارك حميد �سفيعي يف عمليات بدر مع م���ري ح�سيني ويحدثنا 

عن معن�ياته ومدى حمبته وتقديره له، كما تقّرر اأن يحّدثنا عن 

تفا�سي���ل ذكرياته يف الي�م التايل، لكنه خالل هذا اللقاء الق�سري 

ا مل يبخل علينا بذكر �سذرات منها: اأي�سً

قبل ب���دء الهجوم لعملي���ات »والفجر 2«، التقيت م���ري ح�صيني حيث 

اأم�صك بيدي وقال: »اأريد اأن اأحّدثك يف اأمر«. 

اأدرك���ُت اأنه علم مب���ا يدور يف ذهني؛ هذا داأب���ه؛ كان راأيي اأّنه يجب 
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اقتح���ام خط الأعداء وال�صيط���رة عليه ب�صرعة؛ واإل ف���اإّن قواتنا �صُتباد 

ع���ن بكرة اأبيها! وقد ان�ص���ّب تفكريي على ال�صبيل لتحقيق ذلك وفر�س 

النجاح. ابت�صم مري ح�صيني وقال: 

- عندما ت�صل اإىل خطوط الأعداء، ورغم كل ال�صعاب والياأ�س، فاإّن 

دقائق من ال�صمود واملقاومة �صتغرّي جميع املعادلت وتعود عليك بالن�صر.

دن���ت ليل���ة العملي���ات. انطلقنا وانبطحن���ا خلف حقل األغ���ام العدو، 

اأعطي���ُت الأوامر باإطالق النار وبدء املعارك. كان علينا عبور جدار من 

الأ�صالك ال�صائكة يرتفع حوايل 3 اأمتار ومن ثم عبور القناة. تلك كانت 

اأ�صع���ب حلظات حياتي. قال عنا�صر ال�صتطالع املرافقون لنا: »حاولوا 

اأن تعربوا الأ�صالك ال�صائكة اأّوًل«.

حينه���ا اأدركت اأّن مري قا�صم مّطلع عل���ى اأو�صاع املنطقة ب�صكل واٍف 

ويعل���م �ص���دة ال�صغوط التي �صاأتعّر�س لها والتي م���ن املمكن اأن ُتفقدين 

الأمل فاأن�صحب، يف تلك اللحظات تذّكرت كالمه. لقد امتّد اأمامنا حقل 

 ،
1
األغام. اأ�صبت ب�صظية يف قدمي ودا�س »ماهاين« على لغم فُبرتت �صاقه

وقد َكمن العراقيون لنا خلف الأ�صالك ال�صائكة وبداأوا با�صطياد الإخوة 

الواحد تلو الآخر.

�صمدن���ا وقاومن���ا اإىل اأن و�صل عدٌد من الإخوة، م���ن بينهم ال�صهيد 

مرت�ص���وي، اإىل الأ�صالك ال�صائكة وهاجم���وا مواقع العراقين من اأعلى 

القن���اة فتمّكنا بع���د �صاعة من اقتح���ام اخلط وال�صيط���رة عليه. هناك 

ات�صح يل �صّر كالم مري ح�صيني!

1- استشهد فيما بعد.
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م���رة اأخرى، تقّرر قيامن���ا بالهجوم على ج�صر »غزيل���ه« املوؤدي اإىل 

العمارة. كان امل�صري طوياًل، حوايل 45 كلم للو�صول اإىل اجل�صر، وتوّجب 

علين���ا اأن نقطع م�صافة 80 كلم ذهاًب���ا واإياًبا �صرًيا على الأقدام. و�صلنا 

اإىل طريق م�صدود، فذهبُت اأنا وبهرام �صعيدي وال�صهيد م�صطفوي اإىل 

مري ح�صيني. قال م�صطفوي:

- حتى لو و�صلنا اإىل هناك فاإننا بحاجة اإىل الإ�صناد املدفعي.

اأجاب مري ح�صيني: » لي�س متوافًرا«.

نظرن���ا اإليه بده�ص���ة، فبداأ ال���كالم. يف البداية، تال اآي���ة من الذكر 

احلكي���م، ثم قال اإنن���ا ل منلك اأي جتهيزات، ولي�س لدين���ا �صوى توّكلنا 

عل���ى اهلل واأداء تكليفن���ا، لك���ن القعود وع���دم القيام ب�صيء، ل���ن يوؤّمن 

ال�صالح والدبابات اأو املدافع و..

لق���د قال اأ�صياء كثرية ذلك اليوم حت���ى اأن�صانا كل حججنا ال�صابقة. 

كان تكليفنا القيام بالعمليات، لقد غر�صت روحية مري ح�صيني ومعنوياته 

البطولة وال�صجاعة يف قلوب جميع العنا�صر. 

ن�ّدعه ونكم���ل طريقنا. ذّكرين كالمه مبذك���رات »علي جنيب 

زاده« التي قراأتها �سابًقا:

على املرتفعات امل�صرفة على مدينة »بنجوين« التقيته فتبادلنا التحية 

وال�ص���الم، ث���م �صاألني ع���ن عبا�س ح�صين���ي، فاأخربته اأّن���ه يف املقّدمة، 

وانطلقن���ا مًعا اإليه. كنا 4 اأ�صخا�س وق���د ُحّررت املنطقة حديًثا وما زال 

الع���دو ي�صب نريانه عليها، م���ا ا�صطّرنا لل�صري منحني الظهور، اإّل مري 

ح�صين���ي �صار من دون انحن���اء، ويف غم�صة عن اأزاح راأ�صه ف�صمعنا من 
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خلف���ه �صوت »يا ح�صن«. اأدركنا اأنه يف اللحظ���ة التي اأزاح مري ح�صيني 

راأ�ص���ه، جتاوزته ر�صا�صة واأ�صابت الواقف خلفه. فّكرت يف حلظة: »هل 

يا ُترى راأى مري ح�صيني الر�صا�صة قادمة نحوه فتنّحى جانًبا؟!«.

�صغ���ل هذا املو�صوع بايل مدة من الزمن، وبعد 3 �صنوات يف عمليات 

»والفجر 8«، راأيته اأثناء هجوم الأعداء يقف على ال�صاتر الرتابي يراقب 

ا:  حتركاتهم بدم بارد. قلقت عليه كثرًيا فقلت معرت�صً

- يا حاج! هل تنوي النتحار؟ هيا انزل!

التفت نحوي ورمقني بنظراته ثم قال: 

�صاب باأذى.
ُ
- ل تخف لن اأ

عندما اأ�صررت عليه اأن ينزل قال:

- اأنا اأعرف متى واأين �صاأ�صت�صهد، لذا يجب اأن ل اأحني راأ�صي.

مل اأق���ل �صيًئا، لكن كالمه بق���ي را�صًخا يف ذهني: »قيام القائد بعمل 

مكروه م�صاٍو لقيام التعبوي بعمل حرام!«. كان ينّفذ ما يقوله!

نذهب للقاء »حممد كار بخ�ص« بالقرب من �سّد �سي�ستان حيث 

تنت�س���ر امل���زارع التي ُتروى من مياه نه���ر »هريمند«. يف اجل�لة 

الأوىل، ن�ساه���د م�ساحات �سا�سعة م���ن الأرا�سي اخل�سراء، وقد 

ُبني ال�سّد لتجميع مياه النهر وجّرها اإىل تلك الأرا�سي.

يبداأ حممد كار بخ�س املبت�صم دوًما احلديث عن مري ح�صيني: 

كان���ت املرة الأوىل التي اأ�صارك فيها يف العمليات، ومل اأمتلك جتربة 

كافي���ة عن املعارك، كم���ا مل اأكن اأفقه �صيًئا عن عمل الكتائب اأو اجلبهة 
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 قائد الكتيبة ومري ح�صيني م�صوؤول املحور. 
1
واحلرب. كان »علي بينا«

عند ال�صاعة الرابع���ة، انطلقنا نحو املواقع العراقية، وما اإن اقرتبنا 

ا  حت���ى ت�صاق���ط ر�صا�صهم علينا من كل حدب و�ص���وب. كّنا قريبن جدًّ

منهم، وهم يطلقون النار مييًنا و�صماًل من خلف تّل �صغري. فلم ن�صتطع 

ا ب�صبب  التقّدم خطوة واحدة. جل�صنا منتظرين الأوامر منبطحن اأر�صً

غزارة الر�صا�س.

فج���اأة وقف اأحدهم، عرفته من حتت ن���ور القنابل امل�صيئة؛ اإنه مري 

ح�صين���ي حاماًل بيده مكرّب ال�صوت، وب���داأ الكالم وبّث احلما�صة. كانت 

اأنفا�ص���ه اأ�ص���ّد حرارة م���ن الر�صا����س املت�صاقط فوق روؤو�صن���ا، وكلماته 

اأ�صرع من ر�صقات الر�صا�س:

- اأيه���ا الإخ���وة! اإنها كرب���الء، وعندما اأن���ادي »يا ح�ص���ن« انه�صوا 

واتبعوين.

غلت الدماء يف عروقنا، وما اإن �صدع بنداء »يا ح�صن« حتى انطلقنا 

يف اأثره غري عابئن بالر�صا�س املنهمر من حولنا كاملطر؛ فمري ح�صيني 

حامل اللواء؛ وحتى لو اعرت�س �صبيلنا �صبعة عوائق كتلك التي اعرت�صت 

 ملا عبئنا بها ولعربناها. قل���ت لكم، لقد كان مري ح�صيني حامل 
2
ر�صت���م

لوائنا. تقّدمنا واقتحمنا خط الأعداء و�صيطرنا عليه.

بعد تلك املعركة، لزمُت اجلبهة وحاولت نقل جتربتي التي اكت�صبتها 

لالآخري���ن. كنا قبي���ل العمليات ننّظ���م �صفوًفا متنّوع���ة للمقاتلن حتى 

1- انتقل إلى جوار رّبه في عمليات كربالء 5.
2- أحد أبطال الش���اهنامة الذي انطلق لتحرير ملك إيران األس���ير عند الش���يطان األبيض، وقد اعترض 

سبيله 7 عوائق، كعبور صحراء قاحلة، العراك مع التنين وغيرها.
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يتمّتع���وا باجلهوزي���ة املطلوب���ة للعمليات، منه���ا �صف���وف التدريب على 

ال�صالح. يف ذلك اليوم، كنت اأدّربهم على �صالح ال�»اآر بي جي« وامل�صافة 

املنا�صبة لإطالق القذائف على الدبابات وما �صابه.

قبي���ل انتهاء التدريب، جاء مري ح�صيني وجل�س اآخر ال�صف. عندما 

اأنهيت كالمي قال: 

- هل تاأذن يل، اأريد قول �صيء.

- تف�صل يا حاج.

- اأخي »كار بخ����س«! ل تخافوا من الدبابات العراقية، عندما ت�صل 

اإىل مرمى الآر بي ج���ي، ارموها، لكن عندما ت�صل اإىل ال�صاتر الرتابي 

ل تفعلوا.

اعتقد الإخوة اأنه ميزح ف�صحكوا وقالوا:

- اأخربنا، يف النهاية، هل علينا اأن نرمي على الدبابة اأم ل؟

قال مري ح�صيني:

- وم���اذا ت�صتطي���ع الدبابة امل�صكينة اأن تفعل اأم���ام ال�صاتر الرتابي؟ 

فه���ي ل ت�صتطيع القتال واإطالق النار اإل يف املناطق ال�صهلية املنب�صطة، 

واإل فاإنها ت�صبح عاجزة متاًما عند ال�صواتر الرتابية، ويف اللحظة التي 

تدنو وتقرتب ويزيد خوفكم منها، يزول خطرها وت�صتطيعون �صّدها من 

اأذنها ورميها يف زاوية!

حت���ى ذل���ك احلن، كن���ت ق���د اكت�صبت جت���ارب كث���رية يف مواجهة 

الدباب���ات، لك���ن كان لكالم م���ري ح�صيني طعٌم اآخ���ر! مل اأن�س ن�صيحته 

حتى نهاية احلرب، وقد اأفادتني كثرًيا يف مواجهة الدبابات.
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م���ن ذكرياتي الأخ���رى، عندما ذهبت الفرق���ة اإىل اجلبهة الغربية، 

ومتو�صعن���ا يف »كامي���اران«. كان���ت الفرق���ة تع���ّج بالعنا�ص���ر واحلركة 

الدوؤوب���ة، فقد جاء القائد العام للحر����س الثوري الأخ »حم�صن ر�صائي« 

اإىل مع�صكرن���ا واجلميع م�صتاق لروؤيته. اجتمعنا اأمام مبنى القيادة ومل 

ي�صمح لنا احلّرا�س بالدخول. كّنا ن�صرتق النظر من النافذة ونبحث عن 

طريق للدخول.

رح���ل الإخوة الواقف���ون اأمام الب���اب الواحد تلو الآخ���ر، ومل يبَق يف 

اخلارج غريي مع ع���دد من العنا�صر. يف تلك الأثناء قالوا اإنهم اأر�صلوا 

م���ن ينادي م���ري قا�صم، فهو مل يك���ن حا�صًرا يف الجتم���اع، وما هي اإل 

دقائ���ق حتى اأطّل بلبا�س مغرّب واجت���ه نحو الباب ليدخل. انتظرنا ريثما 

يدخ���ل فنتمّك���ن من روؤية من يف داخل الغرف���ة. عندما و�صل اإىل الباب 

وهّم بالدخول، �صّده اأحد احلّرا�س من يده وقال:

- اإىل اأين؟

اأجاب مري ح�صيني بربودة اأع�صاب وهدوء: »اأريد الدخول، لدّي عمل«.

منعه احلار�س وقال: »ارجع، فهناك اجتماع يف الداخل«.

مل ُيج���ب م���ري ح�صيني ب�ص���يء ومل يعرت����س اأو يغ�صب، ب���ل رجع اإىل 

اخللف ونظرنا اإليه بده�صة. ما هي اإل ب�صع دقائق حتى خرج اأحد قادة 

الفرق���ة من الجتماع ونظر اإىل مري ح�صيني بتعّجب ثم تقّدم منه ودعاه 

باحرتام للدخول. هنا انتبه احلار�س ملقام مري ح�صيني واعتذر منه. لكن 

مري ح�صيني بادره بالقول: »ل داعي لذلك، فقد كنت تقوم بواجبك«.

م���ا اأذكره عن مري ح�صيني هو اندفاع���ه، و�صجاعته، وذلك ال�صوت 

القراآين الرخيم. 
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اأع����د ثانيًة اإىل هذا العامل. فق���د كنت يف �سياحة يف عامل اآخر 

بعي���ًدا كل البع���د ع���ن عاملي هذا. قراب���ة الظهرية، ن����ّدع م�سيفنا 

وننطلق. يف الطريق، اأفّكر بالع�سق الذي يكّنه اأبناء �سي�ستان ملري 

ح�سيني. هم يهيم�ن باأمريهم ع�سًقا، حتى اإّنهم ل يطيق�ن روؤيته 

 يف مذكراته:
1
مقّطب اجلبني، كما يروي »حممد علي غرغيت�ص«

كان���ت عمليات »والفجر 4«، تقّدمت الق���وات اإىل اخلطوط الأمامية 

اإيذاًنا ببدء العمليات، بينما كنت اأنا يف اخللف، فقد اأعاقت اآلم قدمي 

وظهري حركتي.

 كان قائ���د �صي�صت���ان قائ���َد الهجوم. كن���ت اأ�صمع �صوت���ه عرب جهاز 

الال�صلك���ي ين�ص���ر احلما�صة ب���ن املقاتل���ن، ويعطي الأوام���ر بالهجوم، 

واإط���الق الن���ار، فت�صيل الدم���وع من عين���ّي. كان بطل مدينتن���ا يقاتل. 

بع���د �صاعة، ت�صاعف���ت مقاومة العراقين ومل تتمّك���ن قواتنا من اإجناز 

مهمته���ا. عند ال�صب���اح،  ات�صل م���ري ح�صيني بقائد الفرق���ة وقال: »ل 

ن�صتطيع اإجناز املهمة«.

بكيُت، وبداأُت بالتو�ّصل والدع���اء له وجلميع من يواجهون الر�صا�س 

هَن ول اأدري ملاذا!
ُ
و�صظايا القذائف هناك، وكاأمنا اأنا من اأ

راأيته بعد �صاعة، مل اأحتمل فارمتيُت يف ح�صنه وبكيت. راح يوا�صيني 

ظًنا اأن بكائي لأجل ا�صت�صهاد »بهمن خ�صروي« وغريه من الرفاق، قال:

- ل حت���زن فكّلنا �صائ���رون على هذا ال���درب، اإن مل يكن اليوم ففي 

ا كان �صهر عائلتنا. الغد. �صحيح اأّن بهمن كان �صديقك لكّنه اأي�صً

1- گرگیچ
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مل اأقل �صيًئا وعدت للبكاء. لقد كان مري ح�صيني قائد ديارنا وهزميته 

كانت هزمية ل�صي�صتان وهامون ور�صتم و..

األتقي »حميد �سركزي« الذي �سارك مع مري ح�سيني يف عمليات 

ب���در، ونحّدد م�ع���ًدا يف الي�م التايل ليحّدثن���ي عن عمليات بدر 

في�افق. اأ�سّر لذلك وعندما اأهّم بالنطالق يق�ل:

كن���ُت »ر�صول« م���ري ح�صيني، وكّن���ا يف جزيرة جمن���ون حيث ق�صينا 

اأيامنا وليالينا حتت اأزيز الر�صا�س و�صظايا القذائف والق�صف اجلوي، 

مل ن�صتكن ومل نهداأ. كانت حرًبا من نوع اآخر.

�صباح يوم العمليات كانت اجلّرافات واحلّفارات ما زالت تعمل على 

بناء ال�صاتر الرتابي. كانت املنطقة منب�صطة م�صّطحة من دون اأي عائق 

طبيع���ي اأو غري طبيعي. كنت ر�صول م���ري ح�صيني اإليهم وكان علّي عبور 

منطقة مل يتم بناء اأي �صاتر ترابي فيها بعد. تلوت ال�صهادتن وانطلقت.

كان ق�ص���ف الأع���داء �صدي���ًدا، وكل �ص���يء يحرتق كاأنه���م يحرقون 

جزر جمن���ون. و�صلُت اإىل نهاية ال�صاتر الرتاب���ي وبداأت بالرك�س حتت 

الن���ريان. كنت وحيًدا، حاول���ت اأن اأ�صل اإىل ه���ديف باأ�صرع وقت. رحت 

اأرك�س ل األوي على �صيء عندما ناداين �صوت، التفّت اإىل م�صدره فاإذا 

به مري ح�صيني. جاء اإيّل وقال:

- عد للخلف �صاأذهب اأنا.

- لكن يا حاج..

مل يدعني اأكمل كالمي وقال: »هيا ارجع ب�صرعة«.

اأذعنت لطلبه. فيما بعد �صاألته عن الأمر فلم ُيجب، لكنني اأعلم اأنه 
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�صاب اأو..
ُ
مل ي�صاأ اأن ير�صلني حتت النريان كي ل اأ

ننطل���ق اإىلمق�سدن���ا الت���ايل »كلي���ة الزراعة يف زاب���ل«، نريد 

التع���رف اإىل �سخ�ص لدي���ه كثري من الذكريات م���ع مري ح�سيني، 

خا�س���ة ذكريات الأي���ام الأخرية حيث كان برفقت���ه. يف الطريق، 

ا لديه كثري ليق�له عن مري  نعّرج على »زاهد �سيخ���ي«، وه� اأي�سً

ح�سيني يف عمليات خير: 

 .Qكان الأخ �صعيدي، يف عمليات خيرب، قائد كتيبة اأمري املوؤمنن

تعّر�صت الكتيبة للق�صف الكيميائي قبل و�صولها اإىل املحور، وقد ت�صّلم 

ال�صب���اب اخلط برغم اجلراح املتقّيحة عل���ى اأج�صادهم وال�صعال الذي 

اأنهك �صدورهم.

كان���ت نوبتي للحرا�صة، جل�صُت يف مرتا�ص���ي اأنظر اإىل الأمام، راأيت 

اأحدهم يبتعُد ع���ن خط العراقين ويّتجه نحون���ا وا�صًعا قما�صة بي�صاء 

عل���ى �ص���دره. ما اإن راأيته حت���ى نه�صت من م���كاين و�صرخت: »عراقي 

عراقي«. عل���ت اأ�صوات الإخوة، وخرج اجلميع م���ن مكامنهم اإىل اأعلى 

ال�صاتر الرتابي وازدحم اخلط.

جّهزن���ا اأ�صلحتنا عل���ى و�صعية اإطالق النار، و�صّوبن���ا نحو العراقي، 

منتظرين و�صوله اإىل مرمى نرياننا لنطلق عليه الر�صا�س، غافلن عن 

اأّن اأحده���م يراق���ب ما يح���دث، ول اأق�صد غري مري ح�صين���ي طبًعا، يف 

اللحظ���ة التي اأردنا فيه���ا اإطالق النار �صرخ عالًي���ا، اإذ كان يقف اأعلى 

ال�صاتر، وقال بلهجته ال�صي�صتانية: »ل يحق لأحد اإطالق النار«.

كن���ت حينه���ا يف ريع���ان ال�صباب وكث���ري احلما�ص���ة. التفتن���ا ناحية 

ال�صوت فقال: »لينزل اجلمي���ع وليبَق فقط عنا�صر ا�صتطالع العمليات 
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عل���ى ال�صاتر«. اأطعن���ا الأوامر ونزلنا. ما اإن نزلن���ا حتى عال �صوت من 

خل���ف ال�صاتر الرتابي: »الدخيل الدخيل..«. نظ���رت اإىل الأعلى فراأيت 

���ا ترتعد فرائ�صه خوًفا قد اندفع نح���و مري ح�صيني، وارمتى يف  �صخ�صً

اأح�صان���ه. ح�صن���ه مري ح�صيني باأخوّية وهّداأ م���ن روعه. عندها اأدركنا 

اأّن هذا العراقي من اأهايل النجف الأ�صرف، ا�صطحبه مري ح�صيني اإىل 

د�صمة القيادة.

جرب على 
ُ
بعد ح���وايل 4 �صاعات خرجوا م���ن الد�صمة. وعلمن���ا اأنه اأ

امل�صاركة يف احلرب، وح�صب ترجمة الإخوة لكالمه، قال: 

- لق���د اأح�صروين م���ن املدر�صة لتلّقي التدري���ب الع�صكري، وعندما 

اأرادوا اإر�ص���ايل اإىل اجلبه���ة قالت يل اأمي وهي تن���وح وتبكي: »اإياك اأن 

قتل. 
ُ
ُتقتل مع جي�س الكفر«، ويف اخلط الأمامي بقيت يف مرتا�صي كي ل اأ

الليل���ة املا�صية كنت يف مرتا�س الكمن، ونويت اأن اأبقى فيه واأجلاأ اإليكم 

يف ال�صباح، وعندما كنت اأرك�س كنت اأدعو اهلل اأن ل تطلقوا النار علّي، 

قتل بر�صا�صكم...
ُ
اإذ مل اأ�صاأ اأن اأ

�ص���اء اهلل اأن يك���ون مري ح�صين���ي حينها موج���وًدا يف اخلط الأمامي 

لينقذ ه���ذا الأ�صري. غداة ذلك اليوم انده�صت لروؤيتي الأ�صري يجول يف 

امل���كان بزّي التعبئة، عندما �صاألت الإخوة عن الأمر قالوا: »لقد اأعطانا 

ات ال�صواريخ واملراكز الع�صكرّية وتقّرر ق�صفها«. اإحداثيات من�صّ

فيم���ا بعد، اأ�صب���ح الأ�ص���ري مقاتاًل يف �صف���وف »فيلق ب���در« املناوئ 

للنظام البعثي، ول اأدري هل علم با�صت�صهاد من اأنقذه و�صّمه اإىل �صدره 

يف ذل���ك اليوم اأم ل! اأمتّنى اأن ل يعل���م لأنني على يقن اأّن ذلك �صيلهب 

اأعماق اأعماقه.
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ا  هن���اك، كان العراقي���ون ي�صّبون حم���م نريانهم عل���ى روؤو�صنا يومًيّ

ويف كل الأوق���ات. لطامل���ا اأو�صانا م���ري ح�صيني بعدم اخل���روج من دون 

اأ  اخلوذات. لكن حدث اأن راأيته يف ال�صاتر الرتابي ذي اجلدارين، يتو�صّ

مبياه قارورته من دون خوذة على راأ�صه. فقلت له ممازًحا: 

- يا حاج! اإّنك ل تلتزم بالأوامر، اأين خوذتك؟ 

نه����س وقال: »ل تقل���ق، عندما يري���د اأن ياأتي )الق���در( ف�صيعلمني 

بالأمر، والآن عد اإىل مرتا�صك ب�صرعة«.

فيم���ا بعد، اأدركُت اأّن م���ري ح�صيني كان يرى اأّن النحناء يف مواجهة 

ر�صا����س و�صظاي���ا الأعداء على ح���د ال�صرك باهلل، رمب���ا كان قول هذه 

اجلملة �صهاًل، لكن العمل به �صيء اآخر..

ن�س���ل اإىل كلية الزراع���ة؛ كان يف انتظارنا عند الباب معاون 

الكلي���ة ال�سي���د »ح�سن ب����ر اإ�سماعيل« وه� �س���اب ط�يل القامة، 

ي�سطحبن���ا اإىل غرفت���ه. نب���داأ باحلدي���ث، فق���ال ب����ر اإ�سماعي���ل 

ل�سلط���ان علي مري �ساحًكا: »اأََتذُكر ل� مل اأكن حينها لعلقت و�سط 

العراقيني!«.

وتتتاىل الذكريات؛ كانا مًع���ا يف الي�م الأخري، ُجرح �سلطان 

علي مري وبقي يف اأر�ص العراقيني، فطلب مري ح�سيني متطّ�ًعا 

لإح�ساره، عندها رفع ب�ر اإ�سماعيل يده وت�سّدى للمهمة و..

اأقطع عليهما ذكرياتهما فينتبها اإىل اأّننا جئنا لأمر اآخر! ن�ؤّجل 

اخل��ص يف الذكريات اإىل ي�م اآخر. اأطلُب من ب�ر اإ�سماعيل اأن 

يحّدثني عن ذكرياته مع مري ح�سيني: 
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يف تلك الأيام،  كنت رامي »دو�صكا«، �صاألُت عن مهمتي قبل العمليات 

فاأج���اب مري ح�صيني: »ابَق يف اخللف و�صاأطل���ب منك التقّدم يف الوقت 

املنا�صب«.

ليل���ة العمليات، كن���ت اأ�صمع �صوته عرب جه���از الال�صلكي، واأ�صمع ما 

ينقل���ه عنه اجلرحى املن�صحبون للخلف. كان يقول عرب الال�صلكي: »لقد 

و�صلت اإىل الأعداء، هيا تقّدموا!«.

اأده�صني كالمه! فبدل اأن يعطي الأوامر بالتقّدم، كان يقول لالآخرين 

اأن يلحق���وا ب���ه �صريًع���ا اإىل حيث هو! كم���ا اأخربونا اأّن م���ري ح�صيني قد 

، ثم نادى 
1
ُج���رح، لكنه تابع التق���ّدم وو�صل قبل اجلميع اإىل تّل ال�صجرة

العنا�ص���ر كي تذهب اإليه. كنا حتى ال�صب���اح ن�صمع اأخبار تقّدم مقاتلي 

الفرق���ة، ومع �صروق ال�صم�س �صمع���ت �صوته عرب جهاز الال�صلكي، يقول 

بعد ال�صالم والتحيات: 

- يا ح�صن! لقد اأر�صلت لك عدة »�صوبر اتاندارد«، حّمل اأولدك فيها 

وا�صعد اإلينا.

مهم���ا فكرت، مل اأفهم م���اذا يق�صد ب�»�صوبر اتان���دارد«. �صادف اأن 

قامت فرن�ص���ا يف تلك الفرتة بتاأجري طائراتها »�صوبر اتاندارد« للنظام 

العراقي ليق�صف بها �صفننا يف اخلليج الفار�صي.

، عندما راأيت 
2
كنت اأبحث عن مفهوم هذا الرمز يف دفرت املالحظات

رجاًل يقود 3 بغال قادًما نحونا. ما اإن و�صل حتى �صاأل ب�صوت عال: 

1- تك درختي.

2- دفتر اإلشارة.
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- هل بور اإ�صماعيل هنا؟

- اأجل اأنا هو.

- يق���ول ل���ك احلاج م���ري ح�صين���ي اأن حُتّم���ل الدو�صكا عل���ى البغال 

وت�صعد اإليه.

تعّجب���ُت لقول���ه، اإذ مل يخطر ذلك على بايل اأب���ًدا. �صاعدين الإخوة 

يف حتمي���ل الدو�ص���كا على البغ���ال وانطلقنا اإىل التّل. هن���اك راأيت مري 

ح�صيني فذهبت اإليه. ما اإن راآين حتى �صحك. قلت له:

- يا حاج! اعتقدُت اأّنك اأر�صلَت و�صيلة مريحة لتقّلني، لكن..

�صيب به الليلة املا�صية بدا 
ُ
�صح���ك ثانية، لكن اأثر اأمل اجلرح الذي اأ

على وجهه.

التقيت���ه ثانية يف جزيرة جمنون، ومع اأّننا �صيطرنا على اخلّط ب�صكل 

كامل، اإل اأّن العراقّين كانوا يوا�صلون هجماتهم علينا، وقد فّككوا الألغام 

والعوائق ا�صتعداًدا للهجوم امل�صاد. كان الظالم دام�ًصا تلك الليلة، وكّلنا 

متيّقظون لأدنى حركة ت�صدر من الأمام. كنت جال�ًصا يف املرتا�س عندما 

�صمع���ت �صوت دراجة نارية قادم���ة، كان مري ح�صيني، لقد عرفُت �صوت 

دراجت���ه لكرثة ذهابه وجميئه عليها. ما اإن و�صل حتى نزل عن الدراجة 

و�ص���رخ فين���ا: »ا�صتعّدوا يا رفاق، فالعدو يتقّدم نحون���ا«. ثم بداأ باإعطاء 

التعليمات وتوزيع الق���وات. قبل اأن يبداأ العدو هجومه طلب مّنا ت�صويب 

كل م���ا منلك من اأ�صلحة باجت���اه خّطهم وفتح النار عليه���م. حينها ظّن 

العدو اأننا ننوي الهجوم عليهم ف�صّدوا الثغرة التي اأحدثوها يف �صاترهم 

الرتابي. بعدها طلب مري ح�صيني منا اأن نكرّب ب�صوت واحد.
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�صعدن���ا منت�ص���ف الليل اإىل اأعل���ى �صاترنا الرتاب���ي واأطلقنا العنان 

حلناجرن���ا مكرّبي���ن باأعلى الأ�صوات. كّنا نكرّب والع���دو يقابلنا باإطالق 

النار. بعدها �صاد ال�صكوت على طول اجلبهة وتراجع العدو عن هجومه. 

بقي مري ح�صيني حتى ال�صباح يف اخلّط متنقاًل فيه من مكان اإىل اآخر 

يتح���ّدث اإىل املقاتلن واحًدا تلو الآخ���ر. كان التعب قد اأنهكني ودهمني 

النعا�س عندما و�صل اإيّل فقال �صاحًكا: 

- ما الأمر؟

- ل �صيء يا حاج.

- هيا لنذهب اإىل اآخر اخلط ونُعد.

غم�س يل جف���ن بعد. ذهبنا مًع���ا اإىل نهاية 
ُ
من���ذ لياٍل مل يك���ن قد اأ

اخل���ط، كان يتحدث وميازح كل من ي�صل اإليه وي�صّجعه لرفع معنوياته. 

بقي على تلك احلال حتى ال�صباح، بينما اأعياين التعب وخارت قواي. 

م���ا اإن طلع ال�صباح حت���ى ا�صتطلعنا حقيقة م���ا كان �صيجري الليلة 

املا�صية. كان حقل الألغام قد ُفّكك، ولو اأن مري ح�صيني مل يكن موجوًدا 

تلك الليلة...

مي�س���ي ال�ق���ت، ننه�ص ون�ّدع���ه ونغ���ادر. يف الطريق يق�ل 

م��سى: 

يف �صتاء ع���ام 1985، كانت فرقة »زاهدان 88« متمو�صعة يف منطقة 

�صومار. جاء مري قا�صم لزيارتي لياًل. عند ال�صباح �صاألني:

ف فرقتك؟ - اأي املناطق حتت ت�صرُّ

- مرتفعات كي�صكه، بند بري علي، كهنه ريك، مرتفع 402، كله قندي و..
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- اأي املناطق اأكرث ح�صا�صية؟

- كله قندي.

- لنذهب اإىل هناك.

انطلقن���ا، وكانت كتائب القد�س يف اجلي�س الإيراين قد متو�صعت يف 

امل���كان. عندما دخلنا اخلندق يف اخلط الأمام���ي، �صمعنا �صوَت »ثاقٍب 

كهربائي«، لقد كانت القوات العراقية حتفر خندًقا. قال مري قا�صم: 

- القوات العراقية تقرتب من خّطكم، فهل قمتم ب�صيء ل�صّدهم؟

 اأجبت بالنفي، فقال:

- ه���ذه التّلة ا�صرتاتيجّية بالن�صب���ة اإىل القوات العراقية، ومن دونها 

ل���ن ي�صتطيعوا روؤية �صيء، لذلك ي�صع���ون بكّل ما اأوتوا من قوة لل�صيطرة 

عليها..

�صب���اط �صيط���ر العراقيون عل���ى التّلة. عندما ع���دت يف اإجازة  يف 2 

اأخربته عن الأمر فكان على علم و�صاألني: »والآن ما هي خّطتكم؟«.

اأخربت���ه اأّن اللواء يتدّرب لي�صتعيد ال�صيطرة عل���ى التّلة، فقال: »اإذا 

حاولت���م ذلك عن طريق تركيز الهجوم على نق���اط حمّددة ف�صتف�صلون 

لأّن اجلي�س العراقي �صي�صّب عليكم حمم نريانه وي�صّدكم عن ذلك!«.

يف 8 اآذار م���ن العام ذات���ه، اأجنزت املرحل���ة الأوىل ل�صتعادة التّلة، 

لكّنن���ا اأجربن���ا عل���ى الن�صحاب حت���ت وطاأة ق�ص���ف الق���وات العراقية 

ونريانها متاًما كما توّقع مري قا�صم.

يح���ني وق���ت ال����داع. اأعل���م اأيّن اأثقلت عليه���م كث���رًيا الي�م. 
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يرحل����ن واأع�د اأنا اإىل غرفتي لأ�سرتيح حتى الغروب، ولأج�ل 

ب���ني الأوراق واملذكرات ثاني���ة. اجلميع حتّدث عنه، واملثري اأنني 

�سرت اأ�ستطيع اأن اأج�ّسم يف ذهني �س�رة لقائد نحيل يقف و�سط 

النار والدخان، يحمل مكّر �س�ٍت عاجي الل�ن وي�سيح. اجلميع 

يتحدث عن نداءاته احلما�سية، عن �سيحاته وقراءته القراآن.

 اأحمل كتابات حممد ر�سا حيدري واأقراأ:

  كان���ت عملي���ات خي���رب، وكان العدو ق���د اأمطر اجلزي���رة بنريانه، 

ا يف اخلط. ُكّلف مري ح�صيني  فا�صت�صه���د قائد الكتيبة الذي كان م�صتقرًّ

م���ن ِقَبل قا�صم �صليماين بالذهاب اإىل اجلزيرة والهتمام باأمر القوات 

والو�صع فيها، اإ�صافًة اإىل التحقيق باأمر غمر املياه لبع�ٍس من اأجزائها.

   رافقت���ه وانطلقن���ا. �صرنا كمن األقي به يف جهن���م! كانت القذائف 

املتتالي���ة تنفجر يف الأنحاء لدرجة �صع���رت اأنني اإذا ما اأبعدت يدي عن 

ج�صمي قلي���اًل ف�صوف تتعّر�س ملئ���ات الر�صا�ص���ات وال�صظايا يف دقيقة 

واحدة. ُذهلت عندما نظرت اإليه، كان هادًئا من دون اأي خوف اأو وجل؛ 

وكاأننا ل�صنا عالقن و�صط النريان. 

  يف تلك الليلة، انتقلنا مرات عدة ما بن جزيرتي جمنون اجلنوبية 

وال�صمالية. ويف اليوم الت���ايل، كان مفعًما بالن�صاط وال�صعي والعمل ومل 

ي�صرتح حلظة واحدة.

ويف الي���وم الت���ايل، 12 ني�ص���ان 1984، ق�صف���ت الطائ���رات املعادية 

اجلزيرة، وُجرح خاللها عدد كبري من املقاتلن من بينهم مري ح�صيني. 

لكن���ه عو�س اأن يهتم مبداواة جروحه، �صّب اهتمامه على رفع معنويات 

ا. كان كعادته هادًئا وقوًرا عند ال�صدائد. املقاتلن كاأنه مل ُيجرح هو اأي�صً
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مرة اأخ���رى، ذهبت للتدّرب على القتال الربمائي يف وحدة البحرية 

املتمو�صع���ة بالقرب من نه���ر كارون. كّنا ننزل اإىل املي���اه لياًل، ون�صتعّد 

للعمليات ون�صارع اأمواج »اأروند رود« العاتية نهاًرا.

عطي���ت الأوام���ر بالتاأّه���ب ووقفن���ا يف طابور. 
ُ
يف اإح���دى اللي���ايل، اأ

نّظمن���ا اأحد القادة يف رتل واأعطى الأمر بالتحّرك. خرجنا من املع�صكر 

وقطعنا م�صافة طويلة اإىل اأن و�صلنا اإىل �صفة كارون. كانت مياه ال�صيل 

ق���د غمرت ال�صفة منذ بع����س الوقت فاأ�صحت موحل���ة. اأجل�صنا القائد 

عل���ى الأر�س وبداأ بالكالم. حتّدث عن العمليات وعن كيفية ال�صري لياًل 

وتطهري ال�صفة. يف تلك الأثناء، رمى اأحدهم، يف اآخر الرتل، حجًرا يف 

املاء، ف�صاأل القائد: من فعل هذا؟

مل ُيج���ب اأح���د، ف�صاأل ثاني���ة؛ لكن م���ن دون جدوى. عنده���ا اأمرنا 

بالنهو�س وال�ص���ري نحو الأوحال على ال�صفة. اعرت�س بع�صنا على ذلك 

وجتادلوا مع القائد، ثم تركوا الرتل وعادوا اإىل املع�صكر. 

بع���د مدة جاء مري ح�صيني للقاء الإخ���وة يف املع�صكر، ف�صكا بع�صهم 

ذلك القائد ملري ح�صيني. فا�صتنكر عدم ان�صياعنا لالأمر، وقال: عليكم 

الن�صياع لالأمر اأثناء التدريب والعرتا�س عليه فيما بعد.

ُده�صنا كثرًيا لرّد فعله، لكن بعد اأن �صِهْدنا طاعته للقيادة اأدركنا معنى 

ت�صّرف���ه ذاك. لقد كان منوذًجا ومثاًل للمقاتل املطيع. تلك القيادة التي 

اأعارت جماجمها للولية وجاءت اإىل �صاحات الوغى والنزال ع�صًقا ملولها.

م���ا زل���ت اأذكر حادث���ة اأخرى جرت مع���ه. ل �ص���ك اأّن �صاحب الأمر 

احلجة| كان حا�صًرا معنا طوال 8 �صنوات من احلرب املفرو�صة، لكن 

اأن يّدع���ي اأ�صخا�س، ويف مدة زمنية حمّددة يف اجلبهة، اأنهم راأوا اإمام 
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الزمان، فهذا ما يثري ال�صّك والريبة.

�صاألت مري ح�صيني عن هذا املو�صوع؛ فكان يدح�س هذه الدعاءات. 

لكّنه حّدثني عن اإحدى ذكرياته قائاًل: »يف عمليات »والفجر 3«، حو�صر 

ال�صهي���د »اإمام دو�صت« وقواته 48 �صاعة يف اجلبال القريبة من مهران. 

كان ف�صل ال�صيف، واحلّر ال�صديد قد اأخذ منهم كل ماأخذ. �صمع اإمام 

دو�ص���ت �صوًتا منت�صف اللي���ل يناديه بال�صم. ظ���ّن اأّن �صاحب ال�صوت 

م���ن الأعداء، وقد تو�ّص���ل هذه احليلة لتحقيق هدف م���ا. حمل بندقيته 

واجّت���ه ناحي���ة ال�صوت، وكان كّلم���ا �صار نحوه ابتع���د ال�صوت عنه، اإىل 

اأن ا�صط���دم بعدد من مطرات املياه الب���اردة، فحملها وعاد اإىل قواته. 

�صربوا وا�صرتّدوا قّوتهم وا�صتطاعوا ك�صر احل�صار«.

يوؤمن مري ح�صيني باأّن ما ح�صل هو من األطاف احلجة|. كان يقول: 

»�صخ����سٌ كال�صهيد اإمام دو�صت مبا له م���ن كمالت روحية، ي�صتطيع اأن 

يدرك عظمة هذه الألطاف؟!«.

بعد ذلك، اأم�سك مبذكرات حممد كيخا. مل األتِق باأي من ه�ؤلء 

الأ�سخا����ص، لكنن���ي اأ�ستطي���ع اأن اأج�ّس���د �س�رة له���م يف ذهني. 

جميعه���م يتحّدث�ن ع���ن مري ح�سيني حدي���ث الع�سق واحل�سرة. 

ح�س���رة فقدانه بالطبع. اأي �سخ�ص ه� م���ري ح�سيني؟ وماذا نرث 

ه���ذا ال�س���اب ال�سي�ستاين عل���ى قل�بهم حتى �سحره���م واأ�سح�ا 

متّيمني به على هذا النح�؟:

يف تل���ك الأي���ام ق�صف���ت الطائ���رات املعادي���ة اجلزي���رة بالقناب���ل 

�صيب اأحد الرفاق لياًل باحلّم���ى. كانت الدموع ت�صيل من 
ُ
الكيميائي���ة واأ

�صي���ب بالغثيان وراح يتلّوى من �صّدة الأمل. ذهبت اإىل مري 
ُ
عينيه، كما اأ
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ح�صين���ي واأخربته بحال هذا التعبوي. عدنا اإليه �صريًعا، وما اإن راآه مري 

ح�صين���ي حتى اأمر �صائقه بنقل التعب���وي ب�صرعة اإىل ق�صم الطوارئ، ثم 

التفت نحوي و�صاألني: 

- ماذا عنك؟ هل اأنت بخري؟

- لق���د حقنت نف�صي بال���دواء امل�ص���اّد للكيماويات كم���ا ا�صتخدمت 

القطارة لهذا ال�صبب.

يف تل���ك الليل���ة، ُنقل���ت اإىل امل�صت�صف���ى ومن هن���اك اإىل طهران. يف 

امل�صت�صف���ى، كان م���ري ح�صيني اأول من التقيت به وق���د و�صل اإليه قبلي. 

لق���د اأ�صيب بالق�صف الكيميائي تلك الليل���ة؛ لكنه مل يخرب اأحًدا كي ل 

يفقد املقاتلون معنوياتهم.

بقين���ا يف امل�صت�صفى اأ�صبوًعا كام���اًل، عندما اأردنا اخلروج منه نويت 

الذه���اب اإىل زابل، فقال م���ري ح�صيني: »ل تخرب اأحًدا مبا جرى، �صوف 

اأعود اإىل املنطقة لأنهم بحاجة ملّحة اإيّل هناك«.

ذهبت اإىل زابل بينما عاد هو اإىل جزيرة جمنون.

كان م���ري ح�صين���ي بعد كّل عملية ي���دّون اأ�صماء اجلرح���ى لزيارتهم 

وعيادته���م عن���د عودت���ه اإىل الدي���ار. اأذكر اأنن���ي ُجرح���ت يف عمليات 

»كربالء 1« وُنقل���ت اإىل م�صت�صفى �صرياز فجاء لعيادتي. مل اأ�صّدق! لقد 

ج���اء برفقة عدد اآخر من اأبن���اء �صي�صتان، جل�س بقربي، ف�صعرت كاأنني 

اأمتلك الدنيا.

جتاذبنا اأطراف الأحادي���ث، واأو�صاين بكيفية ق�صاء الوقت هنا، ثم 

طلب من اأحدهم اأن يح�صر يل من �صيارته جمموعة من الكتب وامل�صحف 
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ال�صريف، يف نهاية الزيارة اأو�صاين بالهتمام بباقي اجلرحى.

بع���د مغادرته، جاء عدد من اجلرحى و�صاألوين عنه ومن هو قائلن: 

»يا له من اإن�صان نادر الوجود«. اأخربتهم اأّنه معاون قائد فرقة ثار اهلل. 

مل ي�صّدق���وا بادئ الأمر، و�صاألوين من اأكون اأنا وما هو عملي يف الفرقة 

حتى ياأتي لعيادتي؟ اأو�صحت لهم الأمر، واأّن هذا هو ديدنه، حيث يدّون 

اأ�صماء اجلرحى بعد كّل عملية وياأتي لزيارتهم.

ا؛ حن كّنا عند غروب  هن���اك ذكرى اأخرى لن مُتحى من ب���ايل اأي�صً

 ن�صتطلع مواقع العدو متهي���ًدا للعمليات. كنت 
1
اأح���د الأي���ام يف �صلمت�صة

اأجل����س معه على ال�صات���ر الرتابي املقابل ملواقع الع���دو واأمامنا جلة من 

الأم���واج ترتاق�س عليها اأ�صعة ال�صم����س، حتدثنا باأمور خمتلفة يف ذلك 

الغروب الكئيب. �صاألني مري ح�صيني: 

- ماذا ترى يف هذا املاء؟

- ل �صيء، جمرد اأمواج.

ه���ّز راأ�صه قائ���اًل: »لكّنني اأرى في���ه دماء مقاتلن غ���رّيوا لونه، اأرى 

متاوج الدماء يف جلجه«.

مل يك���ن قد حدثت اأي معارك يف تل���ك املنطقة بعد، لكن بعد �صنتن 

غرّيت احلرب وجهها. يف عمليات »كربالء 5«، �صمعُت نباأ ا�صت�صهاد مري 

ح�صيني عند ال�صباح، نظرت اإىل املاء املائج وكاأنه بحر من الدماء.

اأق����م باإع���داد برنام���ج الغ���د، فق���د تق���ّرر اأن ياأت���ي �سخ�سان 

ويتحّدث���ا عن عمليات ب���در. اأ�سعر بالنعا�ص واأن���ا اأنظم مذكرات 

SHALAMCHEH 1- شلمچه بالفارسیة وتلفظ



68

عملي���ة بدر لي�م اآخ���ر، ي�سقط بينها �سدفًة مذك���رات اإ�سماعيلي، 

اأ�سحبها واأقراأها:

ُجرح���ت يف عملي���ات خيرب، وبع���د اأيام عدة خرجت م���ن امل�صت�صفى 

وع���دت اإىل املقّر التكتيك���ي للفرقة يف جفري. راآين م���ري ح�صيني وقال: 

»ابَق هنا واأجنز الأعمال املطلوبة«.

عندم���ا كانت الكتائب ترجع من اخلط، مل يكن اأحٌد هناك ل�صتالم 

الأ�صلح���ة وت�صوية اأو�صاعه���م، لذا ت�صّديت اأنا للمهم���ة. ُوجد يف املكان 

بتها يف  �صي���ارة ع�صكري���ة ل اأدري مل���ن تك���ون. ا�صتلم���ت الأ�صلح���ة وو�صّ

�صن���دوق �صاحنة التويوتا ال�صغرية. ج���اء مري ح�صيني واأراد العودة اإىل 

اجلزيرة. عندما راأى �صندوق ال�صاحنة مليًئا بال�صالح �صاأل غا�صًبا: 

- ملاذا ا�صتلمَت اأنَت ال�صالح؟ اأفرغ ال�صاحنة ب�صرعة! 

- مل يكن م�صوؤول الت�صليح موجوًدا.

اأفرغُت ال�صالح واأنا م�صتاء، بينما ذهب هو اإىل اخلط الأمامي.

عندما عاد �صّمني اإليه وقال بلهجته الزابلية: 

- اأخ مريزا! ل تنزعج مني، لقد ت�صّرفت هكذا لأّن لكل عمٍل م�صوؤوله 

اخلا�س به، ويجب اأن ل نت�صّرف على هوانا.

طاأطاأت راأ�صي اإذ كنت اأعلم اأّنني خمطئ.

اأنه����ص من مكاين. ال�قت تاأّخر؛ غًدا �ساأذهب اإىل »بدر« �سرق 

نه���ر دجلة. جادة اخلندق - جزي���رة جمن�ن، اإىل املجاري املائية 

املتداخلة، ورجل يقتحم ميادين ال�غى. غًدا ي�م اآخر.



اأُ�س���اب بالدوار من كرثة الأوراق املكّد�سة بع�سها ف�ق بع�ص 

يف ه���ذه الغرفة ال�سغرية، ففي كل زاوي���ة منها ت�جد جمم�عة، 

ه���ذه حتكي حادثة، وتلك حتكي عن اإحدى العمليات. اأُ�سّر لأنني 

اأ�ستطيع فرز املذك���رات املتعلقة بعمليات بدر فاأمتكن من قراءتها 

قبل اأن ي�سل �سيفي. يبداأ »م��سى مري �سكار« كما يلي:

كن���ُت مع طالئع القوات الوا�صلة اإىل �صرق نهر دجلة، قمنا بتم�صيط 

اخل���ط وتطهريه من اأّوله اإىل اآخ���ره، وعملت الزوارق على نقل املقاتلن 

اإىل منطقة املعارك.

مل تكن الفرقة قد ا�صتقدمت العتاد الكايف بعد، وكنا ندحر العدو وجنربه 

عل���ى التقهقر مبا تي�ّص���ر من ال�صالح والعتاد. التقي���ت مري ح�صيني �صباح 

العمليات، كان ي�صيح ويوّجه القوات. ذهبت نحوه، وما اإن راآين حتى قال:

- اأح�صر املاء للمقاتلن فح�صب.

مل تك���ن املنطقة قد ُطّهرت م���ن الأعداء بالكامل، وم���ا زال اجلنود 

العراقيون خمتبئن يف الد�صم واملتاري�س. مل يكن معه اأّي �صالح، قّدمت 

 كان بحوزتي وقلت له:
1
له ر�صا�س عوزي

1- غوزي أو أوزي،  وهو مسّدس رشاش أتوماتيكي ونصف أتوماتيكي.

الفصل الرابع
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- احتفظ بهذا الر�صا�س معك فلرمبا احتجته.

رف�س بداية، لكن بعد اإ�صراري قال:

- ح�صًنا! دعه هنا، ثم تاَبَع عمله. 

و�صعت الر�صا�س بالقرب منه، وذهبت لإح�صار املاء. كان العراقيون 

قد ا�صت�صر�صوا يف املقاومة، ومقاتلونا يدحرونهم �صرًبا �صرًبا.

ان�صغلُت باإي�صال امل���اء والعتاد اإىل القوات �صاعة من الزمن، وعدت 

اإىل م���ري ح�صيني لأرى اإن كان لدّي عمل اآخر، فراأيُت ال�صالح يف مكانه 

مل مي�ص�صه اأحد. حملته وقلت م�صتنكًرا: 

- لكن يا حاج...

قاطعني قائاًل: »اأخربتك اأنني ل اأحتاجه«.

التقيُت به مرة اأخرى يف العمليات التالية، وكان يحمل بدل البندقية 

ا لل�صوت له مقب�ٌس عاجّي اللون، لطاملا راأيته، ويف اأحلك الظروف  مكرّبً

واأق�صاه���ا، يهتف وين�ص���ر احلما�صة بن قواته فينق�ص���ون على الأعداء. 

ا لل�صوت ول�صاًنا قاطًعا كل�صان مالك الأ�صرت. كان �صالحه مكرّبً

اأ�سع���ُر بالن�ساط الي�م، والن�سيم منع�ص واله�اء بارد، يذهب 

عن���ي النقبا����ص الذي �سع���رت به اأم����ص. اأحمل كتاب���ات »حبيب 

���ا منه���ا لأ�سّمها اإىل  دان����ص �سهرك���ي«. كان عل���ّي اأن اأنتق���ي بع�سً

جمم�عة اأخ���رى من الأوراق لأ�ستفيد منه���ا يف ال�قت املنا�سب، 

واأبداأ بقراءة ما كتب عن عمليات بدر:

ا�صطّفت الزوارق يف املجاري املائية، وانت�صرت على ال�صفتن حقول 

الق�صب والنجيلّيات. كان���ت املجاري املائية متداخلة، ل اأعرف كيف ل 
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يتي���ه املاّلحون فيها. و�صلن���ا اإىل مفرتق طرق فراأي���ت الفواني�س وقطع 

الفّلن الأبي�س التي تدّلنا على الطريق ال�صحيح.

كن���ت اأجل����س يف القارب، واأنظر اإىل اخلل���ف حمّدًقا مبجاري املياه، 

حماوًل حفظ كّل ما اأراه.

عندما راآين مري ح�صيني اأنظر اإىل اخللف با�صتمرار �صاألني:

- ما بك، مِلَ تنظر اإىل الوراء با�صتمرار؟

اأجبته واأنا اأحّدق يف املجرى املائي التايل:

مع���ُن النظ���ر مبجاري املي���اه لأحفظها حتى اإذا م���ا اأجربُت على 
ُ
- اأ

الن�صحاب، ل اأتوه فيها.

ما اإن �صمع كالمي حتى انتف�س قائاًل: 

- ل يح���ق لك النظ���ر اإىل اخللف. نحن ن�ص���ري اإىل الأمام، ول يحق 

لنا النظر اإىل اخللف، علينا النظر اأمامنا فح�صب، حيث خط الأعداء.

قال ذلك بحزم كبري، فلم اأجروؤ معه على النظر اإىل اخللف ثانيًة.

تقّدمن���ا، واقتحمت القوات خّط الأع���داء ب�صجاعة، وتوّغلنا يف عمق 

جبهتهم. مل يف�صل بن جزيرة جمنون واخلّط غري املاء، كانت الذخائر 

والعت���اد ت�ص���ل ب�صعوبة بالغة، كم���ا اإّن مروحيات الع���دو كانت تق�صف 

جماري املياه وحقول الق�صب ما اأعاق عبور الزوارق.

جربنا على الدفاع مبا تي�ّص���ر من الإمكانيات املحدودة. 
ُ
يف اخل���ط، اأ

حو�صرن���ا بن الأع���داء وامل�صطحات املائي���ة، وكنا ن���رى اأمامنا دبابات 

العدو واأعدادها تتزايد با�صتمرار. تراجعت قواتنا اإذ مل يعد يف الإمكان 

ال�صم���ود والدف���اع اأكرث م���ن ذلك. كن���ت يف املقّدمة مع م���ري ح�صيني، 
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�صرغزي زاده، بودينه وعدد قليل من الإخوة. قلت ملري ح�صيني:

ا اإذ مل يعد يف  - مب���ا اأن قواتن���ا قد ان�صحبت، مِلَ ل نرتاجع نحن اأي�صً

اليد حيلة. 

حينها نطق م���ري ح�صيني مبا جعلني اأخجل اأن اأطلق على نف�صي بعد 

ذلك اليوم، ا�صم مقاتل اأو جماهد:

- قال يل قائ���د الفرقة احلاج قا�صم �صليماين، اإّما اأن حتفظ اخلّط 

اأو ت�صت�صه���د في���ه. واأنا بناًء لأوام���ر قائدي �صاأبقى هنا، اإم���ا اأحفظه اأو 

اأ�صت�صهد دونه.

كن���ت اأع���رف م���دى احرتام م���ري ح�صين���ي وتقدي���ره للح���اج قا�صم 

�صليم���اين؛ لكنني مل اأت�صّور اأبًدا اأنه على ا�صتعداد لبذل اآخر قطرة من 

دمائ���ه ليحافظ على عهده. كنا على يق���ن اأن مري ح�صيني يعلم عجزنا 

عن البقاء، واأن الأع���داد الغفرية والهجوم الوا�صع لالأعداء �صيجرباننا 

عل���ى الرتاج���ع والن�صحاب يف النهاي���ة، اإل اأنه عقد الع���زم على الوفاء 

بالعهد اّلذي قطعه على نف�صه.

خالل العمليات، اأ�صرنا اأحد قادة اجلي�س العراقي، وكان قوي البنية 

طوي���ل القامة، يبلغ طول���ه حوايل املرتين. كانت ه���ذه املرة الأوىل التي 

اأقّي���د فيها يدّي اأ�صري. كان من اخلطر اإبق���اوؤه طليًقا خمافة اأن يهاجم 

الإخ���وة فيقّطعهم اإرًبا. حملناه يف ال���زورق واأر�صلناه اإىل اخلط اخللفي 

حي���ث بداأ مري ح�صيني با�صتجواب���ه. ومبا اأنني اأجيد اللغة العربية بع�س 

ال�صيء، رحت اأترجم له.

حت���ّدث مري ح�صيني اإليه حوايل ال�صاعة بهدوء، رويًدا رويًدا انقلبت 
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ح���ال القائد العراقي وه���داأ روعه متاًما، كاأّننا �صببن���ا املاء على النار. 

بعد �صاعة تقريًبا اأمرنا مري ح�صيني بحّل وثاقه، ثم قّدم اإليه الربتقال. 

فجاأة اأجه�س الأ�صري بالبكاء، ثم �صّم اإليه مري ح�صيني واأخذ يقّبله. كان 

مري ح�صيني ميتلك راأفة عليQ يف احلرب.

ُيق���رع الباب. اإنهما »حميد �سفيع���ي« و»حميد �سرغزي زاده«. 

يدخ���الن ويتعّجب���ان ل�ج����د كّل تل���ك الأوراق الت���ي تطّ�قن���ي. 

اأ�س���رُح لهم���ا الأم���ر في�سح���كان. جنل����ص عل���ى الأر����ص، نتبادل 

اأط���راف احلديث، وخا�سًة احلديث عن مري ح�سيني، فه� حم�ر 

كالمن���ا واأحاديثنا. يبداأ حمي���د �سفيعي الكالم، اأ�س���ُع اآنية حفظ 

احلرارة املليئة بال�ساي والأقداح بجانبي كي ل اأ�سطر للنه��ص 

واإح�ساره���ا اأثناء حديثه، اأري���د اأن اأك�ن اأذًن���ا �ساغية لكّل كلمة 

يتفّ�ه بها. يبداأ الكالم:

و�صلنا اإىل �ص���رق دجلة. �صرحُت ملري ح�صيني الو�ص���ع و�صاألته: »اأين 

نتمو�صع كي ل نتعر�س للم�صاكل كثرًيا؟«.

ح���ّدَد مواقَع القوات ونقاط الدف���اع، ووّزع قادة الكتائب قواتهم على 

تلك النقاط. قلت له:

- �صنواجه م�صاكل بهذا العدد القليل من العنا�صر.

ا.  اأي�صً
1
- اأوافقك الراأي، لذا اأح�صرنا كتيبة عبا�س زاده

هاجمن���ا العراقيون، وكان ال�صمود يف مواجهتهم �صعًبا للغاية، لكن 

مري ح�صيني اأ�صّر على قراره، وقال: »خذوا و�صعية القتال وقاوموا«.

1- عرج إلى السماء الزرقاء بوجه أحمٍر قاٍن.
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اأر�صلن���ي اأنا وبودينه اإىل ميمنة الق���وات، واأر�صل عدًدا اآخر من قادة 

الكتائب اإىل املي�صرة، بينما توىّل هو راأ�س احلربة.

ات�صل مري ح�صيني ب�»بودينه« عرب الال�صلكي وقال له: 

- اأيه���ا الرفاق ل خي���ار لدينا �صوى املقاومة، ف���ال معنى للتقهقر يف 

قامو�صنا، لقد دخلنا املعركة كالإمام احل�صنQ و�صنخرج منها مثله 

مرفوعي الهامات.

هاجمنا الأعداء من كل حدب و�صوب، ودارت معارك �صارية بال�صالح 

الأبي�س. رغم ذلك، وكي يرفع مري ح�صيني من معنويات املقاتلن، وقف 

اأعلى ال�صاتر الرتابي وراح يرمي على الدبابات العراقية. بقي على تلك 

احل���ال ح���وايل ال�صاعة، ونح���ن نتوق���ع اأن يت�ص���ل يف اأي دقيقة ويطلب 

مّن���ا الن�صحاب ولو مئة مرت، لكن���ه مل يفعل. كان املقاتلون يدافعون عن 

مواقعه���م بالر�صا�صات وقذائف ال�«اآر بي جي«، وقد ا�صت�صهد منهم عدد 

ل باأ����س به، لكننا مل نتزحزح ع���ن موا�صعنا قيد اأمنلة. �صمدنا وقاومنا 

اإىل اأن متك���ن الع���دو من ف�صل مي�ص���رة قواتنا. عندها بداأن���ا ان�صحاًبا 

تكتيكًيا مرتا�ًصا بعد مرتا�س.

كان م���ري ح�صين���ي على ال�صات���ر الرتاب���ي عندما اأ�صي���ب بر�صا�صة 

فتدحرج على الأر�س. ذهبُت اإليه وراأيته يبكي. نظرت لأرى مدى تقّدم 

القوات العراقية حن قال يل: 

- اأو�صل �صالمي للحاج قا�صم �صليماين.

ا�صت���ّد ق�ص���ف الأعداء خلف خّطنا يف حماول���ة لعزلنا عن خطوطنا 

اخللفية. قلت: 
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- كفى يا حاج! هيا اركب لأحملك على ظهري ولنغادر املكان.

رف�س قائاًل: »دعني هنا وارحل«.

يف  الإخ��وة  من  تعّلمت  قد  كنت  وانطلقنا.  النهو�س  على  اأجربته 

لالإمام  حديث  َورد يف  دعاًء  البالد  ال�صتطالع يف جبهة غرب  وحدة 

ال�صادق Q، يحتوي على معاٍن جميلة، ومما جاء فيه اأن اهلل تعاىل 

منيًعا. رحُت  ودرًعا  له ح�صًنا  كان  ويحفظه  اأن يحمي عبًدا  �صاء  اإذا 

اأمتتم بهذا الدعاء يف الطريق.

اأدرت راأ�ص���ي حلظًة، فراأي���ت اأن دبابة العدو ق���د و�صلت اإىل ال�صاتر 

الرتاب���ي و�صّوب���ت مدفعها نحون���ا. متتم���ُت بالدعاء، واأطلق���ْت قذيفة، 

ولكّنها مّرت مبحاذاة ج�صمي.

اأ�صرع���ُت مع عدد من الإخوة نحو ال���زوارق. كان بالقرب من ال�»بَّد« 

 م�صتنقع فغرقنا يف الوحل اإىل الركبتن. مل اأكد اأتوقف حتى 
1
)املوق���ع(

راأي���ت مروحي���ة الأعداء حتوم ف���وق روؤو�صنا وتطلق الن���ار نحو الزوارق 

واح���ًدا تل���و الآخ���ر. اأخرجنا ال���زوارق ب�صعوب���ة من ب���ن الق�صب كان 

الظالم قد حّل فقال مري ح�صيني: 

- لقد عّذبتك مبا فيه الكفاية، دعني هنا و..

قاطعت���ه قائاًل: »يا حاج! م���ا اإن ي�صل العراقي���ون اإلينا حتى ي�صبح 

تكليفي اأن اأتركك هنا واأرحل.

بقينا هن���اك حتى منت�صف الليل، مل يكن الق���ارب يتحرك، �صمعت 

1- ّب���د: مواقع مائية محصنة بطريقة خاصة؛ حيث تردم المس���تنقعات وتقام عليها طرقات مس���توية؛ 
وتجعل عل���ى جوانب وزوايا الطريق مواق���ع وتحصينات؛ قتالية، وللحراس���ة، والدعم والتجهيزات 

.)Pad( والمخازن أو اإلسناد يطلق عليها
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�صوًتا خافًتا يقول: »اإيراين... اإيراين!«.

اأ�صغين���ا جيًدا لنتاأك���د اإن كان �صاح���ب ال�صوت اإيرانًي���ا اأم ل! كان 

، م�ص���وؤول ت�صليح الفرقة، 
1
�صوته ماألوًف���ا. عرفناه، اإنه من�صور ح�صيني

وقد اأر�صله قا�صم �صليماين بحًثا عن مري ح�صيني.

ناديناه وقلت له اإّن العراقين يف املكان. حملنا مري ح�صيني على مهل 

ره وانطلقنا يف النهر ل نعرف  وو�صعن���اه يف الزورق ال�صغري ال���ذي ح�صّ

ما اإذا كّنا يف الطريق ال�صحيح اأم ل. كما اإّن ق�صف الأعداء مل يتوقف.

نظر مري ح�صيني يف الأنحاء وقال: »اإنه نهر اإح�صان، نحن يف الطريق 

ال�صحي���ح«. غّطت ال�صحب وجه ال�صماء. ا�صتعّنا بنباتات الق�صب لدفع 

ال���زورق اإىل الأم���ام وتقّدمنا و�صط النه���ر اإىل اأن ابتعدنا م�صافة كافية 

عن الأعداء، ثم �صّغلنا حمرك الزورق مبتعدين عن املكان. بعد م�صافة 

ق�صرية �صمعنا بع�س الأ�صوات؛ كانت عنا�صر طهرانية. ملا اقرتبنا اأكرث 

راأيت احلاج قا�صم �صليماين يقف بالنتظار. كان ينتظر مري ح�صيني.

يتنّف����ُص بعم���ق، فاأقّدم له ال�س���اي كي يرّط���ب �سفتيه. ي�سمت 

حمي���د �سرغزي زاده كاأنه عاد اإىل ذلك الي����م وتلك ال�ساعة وذلك 

املكان ومن دون اأن اأنطق باأي كلمة اأو �س�ؤال، بداأ بالكالم:

كان الو�ص���ع �صعًبا جًدا، فقد ان�صحبْت قواتنا ومل يبَق �صواي مع 7 اأو 

8 عنا�صر، ل ندري ما العمل. فجاأة و�صل مري ح�صيني وقال:

- يقول احلاج قا�صم �صليماين الن�صحاب ممنوع.

اأخ���رب اجلمي���ع، كان العراقي���ون قريبن ج���ًدا، فراح يرم���ي عليهم 

- ارتقى إلى المأل األعلى مرتدًيا ثوب الشهادة األبهى.  1
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القناب���ل اليدوية، ثم نه�س وحمل �صالح ال����»اآر بي جي«، و�صع يده على 

الزناد لكن القذيفة مل تنطلق فرماه جانًبا وعاد لرمي القنابل.

 مرت دقائق وهو على تلك حلال. بيد اأن ذلك مل ير�صه فعاد وحمل 

ا مل تنطلق القذيفة، فرماه بغ�صب داخل املاء.  ال�»اآر بي جي«، لكن اأي�صً

فقدنا الأمل يف احلفاظ على مواقعنا و�صعرنا بال�صطراب. فقد اقرتبت 

دباب���ات العدو وراحت تف�صل بن قواتنا، ومل يعد من �صبيل اأمامنا غري 

الوقوع يف الأ�صر اأو النزول اإىل امل�صتنقعات.

زحفُت نحو مري ح�صيني، قال يل:

- �صنبقى، لقد اأمرنا قائد الفرقة بالبقاء.

- لك���ن يا ح���اج �صنقع يف الأ�صر، ولن ير�صى احل���اج قا�صم بوقوعك 

اأ�صرًيا. على الأقل اأنقذ اأرواح من تبّقى من عنا�صر.

مل يك���ن را�صًيا؛ لكنه اأعطى الأمر بالن�صح���اب. كان علينا الو�صول 

اإىل ال�صفة حيث ال���زوارق، انطلقنا ونحن نتوقع و�صول العراقين اإلينا 

يف كل حلظ���ة ليمطرون���ا بر�صا�صاتهم. و�صلنا اإىل حي���ث ترّكز ق�صف 

الأعداء، كانت القذائف تعرب من فوق روؤو�صنا لت�صقط يف املاء وتنفجر. 

مل ي�صم���ح لنا الق�ص���ف بالعبور فوق ال�صّد، ا�صطررن���ا لل�صري مبحاذاته 

وق���د غمرنا الوحل حتى الركبتن. تناثر اجلرحى هنا وهناك، لكننا مل 

ن�صتطع فعل اأّي �صيء لهم. 

و�صلُت اإىل اأحد اجلرحى، فاأ�صّر علّي اأن اأخرب اأهله باأنه وقع اأ�صرًيا، 

وعلى بعد خطوات اأم�صَك اأحُد اجلرحى بقمي�س مقاتل يرجوه اأن ياأخذه 

معه، وعندما و�صلُت اإليه تعّلق بقدمي. اإلهي! ماذا ع�صاي اأفعل؟ حرّرُت 
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ا فال  نف�ص���ي من قب�صته بكل ق�صوة وتابعت طريق���ي. ليتني ُجرحت اأي�صً

اأ�صاب بعذاب الوجدان هذا. بعد م�صافة راأيُت عامل اإ�صارة اللواء يجل�س 

وينظر نحوي، ل اأدري هل جل�س من التعب اأم هو م�صاب. جل�صُت قربه 

قلي���اًل ثم نه�صُت وتابعُت طريقي. بعدها راأيت جريًحا خم�صًبا بدمائه، 

وقد رفع كّمي قمي�صه كاأمنا ينوي الو�صوء.

نظ���رُت اإىل اخلل���ف فراأيت اجلن���ود العراقين قد و�صل���وا اإىل ذلك 

اجلانب من ال�صاتر الرتابي، يهّللون ويحتفلون بن�صرهم.

و�صل���ُت اإىل ال�صف���ة، كان يف الق���ارب ثالثة جرحى؛ فق���د اأر�صل مري 

ا. ذهبُت اإليه  ح�صين���ي اجلميع اإىل اخللف. راأيت���ه، وكان هو م�صاًبا اأي�صً

وراأي���ت معاون اللواء قد �صقط يف املاء ف�صحبته. اأ�صر مري ح�صيني علينا 

اأن نن�صحب ونرتكه. مل ير�َس اأحد بذلك، حمله »�صفيعي« على ظهره رغًما 

عنه، وراح يرك�س به. انتابني قلٌق �صديٌد وخ�صيُت اأن يحُدَث ل�صفيعي اأي 

مكروٍه فينتهي اأمرنا حينها. ما اإن نه�صت حتى غابا عن ناظرّي.

رك�صُت اإىل جانب ال�صخرة فوجدتهما قد احتميا خلفها، بدا �صفيعي 

خائر الق���وى. قلُت ملري ح�صيني اإيّن �صاأذهب لأح�ص���ر زورًقا، فلم يعّقب 

على الأم���ر. يف النهر، راأيُت اأحد العنا�صر ي�صل���ح زورًقا ف�صبحت نحوه 

وركب���ت مع���ه وجذفنا به نحو ال�صف���ة حيث ركب م���ري ح�صيني و�صفيعي 

وانطلقنا. على بعد مئة مرت من ال�صّد التقينا اأحد العنا�صر يف املاء، طلب 

م���ن مري ح�صيني اأن يقّله معنا ف�صبح نحونا وركب الزورق. مل نكد نقطع 

م�صاف���ة ق�صرية حتى علق الزورق ب���ن نباتات الق�صب ال�صغرية وباءت 

جميع حماولتنا جلعله يتحرك بالف�ص���ل. راح كلٌّ مّنا يقّدم اقرتًحا. كنا 

خم�صة اأ�صخا�س وت�صاعف قلقنا عندما �صمعنا اأ�صوات العراقين.
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كنا ناأمل القيام ب�صيء ما عند حلول الظالم. بعد �صاعة، عّم الظالم 

وتعّلق���ت اآمالن���ا ب�صم���اع اأ�صوات قواتن���ا الذين قد ُير�َصل���ون لإنقاذ مري 

ح�صين���ي. تنّبهنا ل�صوت زورق لكّننا مل نكن متاأكدين اإن كان من قواتنا 

طف���ئ حمرك ال���زورق على مقرب���ة مّنا، و�صمعن���ا اأ�صواًتا، لكّن 
ُ
اأم ل. اأ

كالمه���م كان مبهًما، لذا مل نتاأكد من هويته���م. عيل �صربنا فالنتظار 

قاتل. بداأنا باملناداة وال�صياح. نادى اأحدهم: »مقاتل ح�صيني«.

فقلُت ب�صوٍت عاٍل: »مري ح�صيني ولي�س مقاتل ح�صيني«.

تق���ّدم منا وم���ا اإن راآنا حتى نادى طاق���م ال���زورق، ف�صّغلوا حمّركه 

واقرتب���وا نحونا. حينها بداأ مري ح�صيني بالبكاء. مل اأكن قد راأيت بكاءه 

ا. من قبل حتى يف اأحلك الظروف، فبكيت معه اأي�صً

قال مري ح�صيني:

- كي���ف يل اأن اأن�صح���ب؟ م���اذا �صاأق���ول للحاج قا�ص���م؟ كيف يل اأن 

اأتراجع وقد غرق »مريزائي« اأمام ناظري؟!

عق���ُت للخرب، لقد ذه���ب مريزائي جلوار اأخيه! رف���ع �صفيعي مري  �صُ

ح�صين���ي و�صاعده على ركوب الزورق الآخ���ر. قال اأحدهم: »اإن مل يت�صع 

الزورق ف�صاأبقى هنا؟!«.

لكن الزورق ات�صع للجميع. انطلقنا يف الجتاه اخلاطئ ناحية القوات 

العراقية الذين بداأوا باإطالق النار نحونا. اأطفاأنا حمرَك الزورق كي ل 

يك�صف مكاننا لالأعداء، وتوقعنا اأن ياأتوا لأ�صرنا يف اأي حلظة.

كان الظ���الم دام�ًص���ا، وقد غاب القمر خلف الغي���وم، لذا مل ن�صتطع 

اأن نتب���ّن طريقنا، كم���ا اإّن جماري املياه املتداخلة ق���د �صّعبت مهمتنا. 
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كان م���ري ح�صيني قد غاب عن الوعي، فانتظرن���ا ريثما يعود اإىل وعيه، 

وير�صدن���ا اإىل الطري���ق ال�صحي���ح لالن�صحاب. بعد �صاع���ات عدة، عاد 

وعي���ه وقد �صاءت حالته كثرًيا. نظ���ر يف الأنحاء وقال اإّنه علينا احلركة 

عك����س اجتاه اأنوار مدينة القرنة العراقية ث���م فقد وعيه ثانية. اختلفت 

اآراوؤن���ا وق���ّدم كلٌّ منا راأيه اخلا����س، وما زاد من قلقن���ا �صوت الزوارق 

يف الأنح���اء ونزيف جرح مري ح�صيني. يف النهاي���ة انطلقنا وو�صلنا اإىل 

النهر الأ�صا����س. اآملنا اأنن مري ح�صيني اخلافت كثرًيا، كانت الر�صا�صة 

قد خرقت عظامه فا�صتّد اأمله.

خالل حلظات �صعرن���ا اأن اأحًدا ما يعطينا اإ�صارات بوا�صطة ال�صوء. 

اأطفاأن���ا حمرك الزورق لنتاأكد اأوًل من هويته���م. كم فرحنا لدى �صماع 

�صوٍت باللغة الفار�صية. اجتهنا نحو ال�صوت، وجدنا زورًقا اآخر اأمامنا. 

كان قائد الفرقة يف ذلك الظالم واقًفا على الزورق، وقال عندما راآنا:

- مري ح�صيني؟

- هو معنا!

اأجبت���ه ثّم اأ�صرع اإليه و�صّلط �صوء م�صباحه اليدوي على وجهه. فتح 

م���ري ح�صين���ي عينيه وبداأ بالبكاء ل���دى روؤيته احلاج قا�ص���م، كان بكاوؤه 

ي�صتّد اأكرث فاأكرث.

من  ليهّدئ  بكالم  له  واأ�صّر  كتفه  على  راأ�صه  قا�صم  احل��اج  و�صع 

روعه. اأح�صروا زورًقا اآخر ثم و�صعوا مري ح�صيني فيه وانطلقوا نحو 

ق�صم الطوارئ. 

اأ�سك���ُب لهما ال�ساي ثانية، بدا التع���ب والإرهاق عليهما جلًيا.  
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لقد وقع���ْت اأعباء احلرب عل���ى كاهل ه�ؤلء الرج���ال الذين يعمل 

الي����م كّل واحد منهم يف مكاٍن ما. يا لها من اأيام عا�س�ها! كانت 

بع����ص اأحاديثهم ورواياتهم عن مري ح�سين���ي اأ�سبه بالأ�ساطري، 

فه���ل يعقل اأن يتحمل اإن�سان كل تل���ك امل�سائب؟ ُترى من كان مري 

ح�سيني ذاك؟!

يتحّدث مري عبا�ص عن امل�ست�سفى وما جرى فيه، وكانت احللقة 

املفق����دة يف اأحاديثن���ا، اأح���داث عمليات »بدر«. يغ���ادر ال�سي�ف 

فاأع�د واأجل�ص و�سط الغرفة واأنا اأتذكر حديث »مري عبا�ص«:

 بخرب اإ�صابة مري قا�صم. قلت 
1
عِلمُت يف الن�صف الأول من �صهر اآذار

للعائل���ة اإّنني يف مهمة اإدارية، وانطلقت نحو مدينة �صرياز حيث وجدته 

يف اأح���د م�صت�صفياتها. مل اأره قبل ذل���ك اليوم يعاين من م�صكالت. كان 

يق���ول: »اإّنه م�صت�صفى خا�ّس، ل يراع���ون فيه الأمور ال�صرعية، فال�صّبان 

والفتي���ات يجول���ون مًعا يف ممّراته. من���ذ اأيام، عندم���ا اعرت�صت على 

ذل���ك �صاروا يحقنونني باملهّدئات واملورفن كي اأبقى نائًما. اأ�صبحُت ل 

اأ�صتطيع اأن اأم�صي يوًما من دون حقني بتلك املادة، اأ�صعر اأنني اأ�صبحت 

مدمًنا عليها...«.

كان يبك���ي من �صوء تل���ك الأو�صاع. قال م�ص���وؤول امل�صت�صفى اإّنهم مل 

ا كهذا من قبل. وقال الطبيب اجلراح اإّنه اأجرى عملية  ي�صادفوا مري�صً

جراحي���ة لآي���ة اهلل فالن وفالن، لكن اأحًدا منه���م مل يعرت�س كما يفعل 

هو و...«.

يف  اجلرحى  نقل  )اأرك���ان(  مركز  مع  وتوا�صلت  الأم���ر،  ا�صتنكرُت 

1- 17 أو 18 من شهر اسفند الهجري الشمسي.
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اإىل  قا�صم  مري  ونقلنا  ت�صّرفنا،  يف  اإ�صعاف  �صيارة  فو�صعوا  الأه���واز، 

كرمان. وب�صبب عدم تلقيه العناية الالزمة يف م�صت�صفى �صرياز، َفَقَد وعيه 

يف الطريق. و�صلنا ب�صعوبة بالغة اإىل ق�صم الطوارئ يف »برد�صي«، وبعد 

تلّقيه العالج تابعنا طريقنا اإىل كرمان حيث اأدخلناه م�صت�صفى ال�صهيد 

"باهرن". مع اأنها كانت عطلة عيد النوروز، اإل اأّن املمر�صن كانوا ياأتون 
ا لالهتمام بعالجه. بقي يف امل�صت�صفى اأ�صبوًعا كاماًل، كان النا�س  تطوعًّ

ا  خالل تلك املدة يعودونه من ال�صباح وحتى ال�صاعة 12 لياًل، جاء اأي�صً

اإمام جمعة املدينة، قادة الفرق، م�صوؤولو املحافظة، املقاتلون وغريهم.

انطلقن���ا نح���و زابل. كان مري قا�صم يتاأمل كث���رًيا يف الطريق. توقفنا 

يف "ماه���ان" وو�صعنا حج���ًرا يف �صيارة الإ�صعاف ك���ي نزيد من وزنها، 

وبالت���ايل يق���ل اهتزازها. و�صلن���ا اأول الليل اإىل زاه���دان، وجاء الإخوة 

من احلر����س والتعبئة ل�صتقباله. هناك بّدلنا �صي���ارة الإ�صعاف وتابعنا 

طريقنا نحو مدينتنا.

كان اجلزء ال�صفلي من بدن مري قا�صم مغّطى باجلبرية، لكنه خالل 

ال�صهري���ن حن بقي يف املدينة للعالج مل يهداأ حلظة واحدة. كّنا نحمله 

عل���ى النقالة من جمل�س اإىل اآخر لإلق���اء الكلمات، فيخطب باملتطّوعن 

اإىل اجلبهات يف امل�صجد وامل�صّلى، ويف اجلامعة واملدار�س وغريها. كان 

يرف���ع راأ�صه وهو ممّدد على النقالة ويلقي كلمت���ه. كما اإّنه تابع درا�صته 

خ���الل تلك املدة، اإذ كان ينوي اللتحاق باجلامعة، كان الأ�صاتذة ياأتون 

اإىل املنزل وي�صرحون له الدرو�س. 

عاد مري قا�صم بعد متاثله لل�صفاء اإىل اجلبهة مبا�صرة. 

اأري���د اأن اأدع العم���ل جانًب���ا الي����م لأج����ل قلي���اًل يف مدينتي 
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�سي�ستان وزابل. اأ�سكُب قدح �ساي اآخر يل واأ�سحب ورقة من بني 

ك�مة الأوراق. كتب ح�سن معزي:

يف ذل���ك الي���وم، دعونا للذه���اب اإىل امل�صجد اجلام���ع حيث �صيلقي 

م���ري ح�صيني كلمة. كنت قد �صمع���ت با�صمه �صابًقا، واأعلم اأنه اأحد قادة 

فرق���ة »ث���ار اهلل«. ذهبُت مع الرف���اق اإىل هن���اك، كان امل�صجد مكتًظا. 

وجدنا لأنف�صنا مكاًنا و�صط اجلم���وع وجل�صنا، لكّن �صقاوة اأيام ال�صباب 

مل تدعن���ا نثبت يف م���كان واحد، ق�صينا الوقت ما ب���ن اإثارة ال�صو�صاء 

والتقّلب والتململ.

 هناك تعّرفت اإليه لأول مرة. ج�صٌم نحيٌل ووجه نحيف، قدمه جمرّبة 

ق! كان بعي���ًدا عن ال�صورة  ويجل����س على كر�صي متح���رك. اأمر ل ُي�صدَّ

الت���ي ر�صمتها له يف ذهني، ُبعد ال�صم���اء عن الأر�س. جل�س قبالتنا وبداأ 

بالكالم، واأّي كالم! يف الدقائق الأوىل، مل نكن نلتفت كثرًيا لكالمه، مل 

مي�ِس وقت ق�صري حتى حتّولت جدران امل�صجد اإىل اآذان واعية. اجلميع 

�صام���ت، وكاأّن على روؤو�صنا الطري؛ حتى اإّنن���ا ن�صينا التنف�س، فقد �صّج 

كالمه باحلما�صة.

مل اأدِر كي���ف ومت���ى انتهى كالمه. عندما عدن���ا اإىل املدر�صة، قررنا 

جميًع���ا الذه���اب اإىل اجلبهة. قد ي�صعب عليك���م الت�صديق، لكّن اثنن 

فق���ط م���ن زم���الء �صّفنا مل يذهب���ا اإىل اجلبه���ة. اأحدهما م���ن الإخوة 

ال�صّنة، والثاين بقي ب�صفته معيل العائلة، ليتمّكن اأخوه من الذهاب اإىل 

اجلبه���ة. هذا اأ�صبه بالأ�صاطري، لكّنن���ي عاينُت ذلك بنف�صي: رجٌل على 

ا كانت  كر�صّي متحّرك، خط���اب ل ُين�صى، و�صّف خاٍل من تالمذته. حقًّ

حياة ذلك الرجل اأ�صبه بالأ�صطورة.
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ا اإن�سان، وكيف يل اأن اأحتّمل كّل  اأنه����صُ من مكاين، فاأنا اأي�سً

ذل���ك؟! وكم هي طاقتي كي اأحتّمل خالل ي�مني اأو ثالثة، التعّرف 

اإىل رج���ل يع���ادل األف رجل، ه� ج�ه���رة خامت ه���ذه الديار! كّل 

الظ���ن اأنن���ي اأم���ام اأ�سط����رة. لقد قابل���ت وتعّرف���ت اإىل كثري من 

الرجال، لكّن هذا الرجل يختلف عنهم.

اأنه�ص اإذ علّي الذهاب.



تت�ّق���ف ال�سي���ارُة اأمام الباب ويطلق ال�سائ���ق العنان لب�قها. 

اأجّه���ز نف�س���ي ب�سرع���ة، اأحم���ل الأوراق التي اأحتاجه���ا واأخرج. 

ينتظ���رين يف اخل���ارج �ساحن���ة )ت�ي�ت���ا( �سغ���رية و�سخ�ص ل 

اأعرفه. األقي التحية واأركب ب�سرعة. اأعّرف عن نف�سي فيق�ل: 

- اأنا حممد مريي، ابن اأخت ال�سهيد مري ح�سيني.

كن���ُت ق���د اأخرتهم اأنن���ي اأريد الذه���اب اإىل من���زل »عائلة مري 

ح�سيني« القدمي، فقال����ا يل اإّنهم �سري�سل�ن يف ال�سباح اأحدهم 

لياأخذين. كان���ت الطريق مزدحمة، وي�س���ري التالمذة على جانب 

الطري���ق بات���اه املدر�س���ة وه���م يراجع����ن درو�سه���م م���ن دون 

اللتفات اإىل ما يجري ح�لهم. فهذا ف�سل اإجراء المتحانات.

بداي���ة، جن����ل يف املدين���ة، يعّرفني حممد م���ريي اإىل مهنية 

الزراع���ة حيث كان م���ري قا�سم يدر�ص، ومن ث���م نذهب اإىل منزله 

يف املدين���ة بع���د الزواج حي���ث اأُ�سيب���ت اأخته بر�سا�س���ة. قراأُت 

خمت�سًرا عّما حدث، لكّنني كنت اأريد معرفة املزيد.

اأدّون مالحظة على هام����ص ال�رقة لأتذكرها فيما بعد واأ�ساأل 

عنه���ا. اأت�سّف���ح الأوراق الت���ي اأح�سرته���ا مع���ي، واأق���راأ ما كتب 

»ي��سف كيخا«:

الفصل اخلامس
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ُعق���دت يف الع���ام 1985م جل�ص���ة خطابي���ة ح���ول احل���رب واجلبهة 

ملوظف���ي احلكومة يف م�صجد ر�ص���وان. كان الوقت ع�صًرا، و�صارك فيها 

م���ري ح�صين���ي خطيًبا، على اأن تقام �صالة املغ���رب جماعًة مبا�صرة بعد 

خطابه. بداأت اجلل�صة بعد �صاعة عن موعدها املقرر م�صبًقا، كما طالت 

التح�صريات لها. بعدها اعتلى مري ح�صيني املنرب لإلقاء كلمته.

و�صط اإلقاء اخلطاب، دخل ال�صيخ »بياين« اإمام اجلمعة يف زابل ليوؤّم 

ال�صالة، فقطع مري ح�صيني خطابه احرتاًما له ودعاه لإلقاء كلمة، فقال 

ال�صيخ: »علينا التح�صري لإقامة ال�صالة لذا ينبغي اأن تنهي كلمتك«.

اأنه���ى مري ح�صيني كالم���ه وان�صغل اجلميع بالتهّي���وؤ لل�صالة. بعدها 

ذهبن���ا اإىل منزل مري ح�صيني امل�صتاأج���ر والقريب من امل�صجد، ومبا اأن 

ال�صي���خ بياين قط���ع كلمة مري ح�صين���ي بقيت اجلل�ص���ة ناق�صة، وهناك 

خاطب مري ح�صيني احل�صور قائاًل: »يجب توجيه ال�صكر لإمام اجلمعة، 

فج���ّل اهتمامنا من�صّب على اإقامة الدول���ة الإ�صالمية واإقامة ال�صالة، 

وهذا ما قام به. فال تنزعجوا كي ل يغ�صب اهلل مني«.

اأ�صكتن���ا جميًع���ا بهذا ال�صتدلل، بعد ذلك مل يتط���رق اأحد اإىل هذا 

املو�صوع.

اأتعّجب كثرًيا ل�سل�ك هذا الرجل. اإذ التقيُت عددًا من الرجال؛ 

وكل من التقيُت به اإىل الآن مّثل ُبعًدا واحًدا، اأو كان الغالُب على 

�سخ�سيت���ه اأمًرا واحًدا، فكان اأحدهم �سجاًع���ا، والآخر اأهل �سري 

و�سل�ك اأو اأه���ل مطالعٍة فقط. قّلما عرفت حمارًبا يجمع كل هذه 

اخل�سال. كتب عبد الله اأف�ساري عن اأيام اجلبهة:

ذهبُت اإىل اجلبهة حديًثا، يف ذلك اليوم وقفت اأمام مركز احلرا�صة، 



87 الفصل الخامس

ركب���ُت �صيارة متجهة اإىل الأهواز، واأجري���ت ات�صاًل بزابل فقد ا�صتقت 

كث���رًيا ملدينتي. اأثن���اء ذلك و�صلت �صي���ارة مري ح�صين���ي وتوقفت خلف 

نقط���ة احلرا�ص���ة، كان يريد اخل���روج م���ن املع�صكر. حّدث���ت نف�صي اأن 

األ���ّوح ل���ه بيدي ليتوقف. لكّن عزة نف�ص���ي مل ت�صمح يل بذلك، لذا �صرت 

مبحاذاة الأ�صجار على جانب الطريق ريثما يبتعد.

�صمعُت �صوت حمرك ال�صيارة اإ�صارة خلروجها من نقطة احلرا�صة، 

ومن ث���م �صمعت بوقها. بداي���ة مل اأتوقع اأن البوق يق�ص���دين اأنا، لكنني 

التفّت اإليه فتاأكدت اأّنه اإ�صارة اإيّل. �صرت نحوه ف�صاألني:

- اإىل اأين؟

- اإىل املدينة، اأريد اأن اأجري ات�صاًل.

ركب���ُت ال�صيارة وانطلقن���ا، عندما و�صلنا اإىل تقاط���ع طرق »نادري« 

بالقرب من مركز الهاتف قلت له:

- �صاأنزل هنا.

- ا�صرب قلياًل.

و�صلن���ا اإىل فندق بالقرب من نهر كارون. نزلنا من ال�صيارة ومل اأدِر 

م���ا الأمر، لكنني اأدركت اأن عائالت الق���ادة ت�صكن فيه. ل اأدري اإن كنا 

و�صلنا اإىل الطابق الثاين اأو الثالث، طرق الباب ودخلنا.

ق���ام مري ح�صيني بواج���ب ال�صيافة واأنا اأت�صّب���ب عرًقا من اخلجل. 

اأح�صر الهاتف وقال: »ات�صل مبن ت�صاء«.

اأنهي���ُت ات�صايل وقال يل: »�صتبقى هن���ا للغداء، لقد مر�س ابن الأخ 

بودينه وهو لي�س هنا، لذا �صاآخذ طفله اإىل الطبيب واأعود«.
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بع���د كثري من الرتّج���ي والأعذار ا�صتطعُت اأن اأمتّل����س منه واأغادر، 

ول���ول اإ�صراري الكبري ملا تركن���ي و�صاأين. وّدعته ورحل���ت، لقد عاملني 

كاأنه لي�س قائًدا من قادة الفرقة، ول�صُت تعبوًيا جاء حديًثا اإىل اجلبهة!

نخ���رج م���ن املدينة، منّر بامل���زارع اخل�س���راء والذهبية حيث 

الرياح احل���ارة، ون�سل اإىل منزل احلاج م���راد علي، يركب معنا 

وننطلق ثانية.

ق���ال ال�ال���د: »جئن���ا اإىل هن���ا بع���د �سي���ل ع���ام 1991م، وكر 

وترع���رع اأبنائ���ي يف هذا املن���زل«. ل اأدري مَل تعّلقت بهذا الرجل 

العج����ز واحلي����ي اإىل ه���ذه الدرج���ة، ففي���ه تتج�ّس���د اأ�ساطري 

القدم���اء، عج����ز اأ�سي���ب الراأ�ص ذو قام���ة منت�سب���ة، يرتدي زّي 

�سي�ستان الأرج�اين.

ن�سل اإىل م�سجد فيق����ل ال�الد: »لقد بنى مري قا�سم واإخ�ته 

ه���ذا امل�سجد بعد الث�رة«. ندن� منه وننظر عر النافذة، جند اأّن 

الغب���ار وال���رتاب يغّطيان امل���كان، يق�ل ال�ال���د: »مل يعد من اأحد 

ليهت���م باملكان بعد ا�ست�سهاد مري ح�سن«. نذهب خلف امل�سجد اإىل 

من���زل من 3 غرف، ي�سري ال�الد اإىل الغرف بع�ساه قائاًل: »كانت 

هذه غرفتن���ا، وهنا عا�ص مري ح�سن وزوجت���ه، وتلك كانت غرفة 

مري قا�سم«.

كانت الغرفة التي اأ�س���ار اإليها �سغرية، ندخل ونرى ت�سّققات 

يف ال�سق���ف. املن���زل مبن���ي م���ن الط���ني والق�ص. جن���د يف اإحدى 

الغ���رف روث البق���ر ويف الأخرى ع���دًدا من الدجاج���ات والديكة 

ينقدون احلّب. نع�د وجنل�ص قرب جدول املاء. هناك يبداأ حممد 
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مريي الكالم:

كان علي���ه يف اأحد اأيام اجلمع���ة اإلقاء كلمة قبل اخلطبة يف امل�صجد. 

اهت���ّم بهندامه كث���رًيا وارتدى زّي احلر����س الأخ�صر املك���وّي جيًدا، ملّع 

حذاءه الع�صكري )البوتن(، �صّرح �صعره ور�ّس العطر. قلت له ممازًحا: 

- كم تهتم بهندامك يا حاج؟

اأجاب وهو يعقد رباط حذائه:

- اأوًل، اأن���ا قائ���د وعل���ّي الظهور اأم���ام النا�س مبظهر لئ���ق؛ خا�صة 

عندم���ا اأريد اإلقاء كلمة فيهم. ثانًيا، اأن���ا ذاهب ل�صالة اجلماعة، واإذا 

راأيتني تزّينت وتطّيبت فالأنني �صاأكون يف ح�صرة الباري جّل وعال.

توّقف قلياًل واأردف: 

طلع النا�س على اأخبار احلرب واجلبهة، ويجب اأن اأظهر 
ُ
- اأريد اأن اأ

اأمامهم مبظهر اأنيق.

قال هذا وذهب.

يف تلك الأيام طال �صعر راأ�صي، كنت حينها يف املدر�صة الثانوية. كان 

م���ري ح�صيني ق���د عاد حديًثا من اجلبهة، وم���ا اإن راآين على تلك احلال 

حتى �صاألني �صاحًكا: 

- مِلَ طال �صعرك اإىل هذا احلّد؟

- ل �صيء، هكذا!

ره ل���ك، فال�صعر الق�صري �صهل الغ�ص���ل والت�صريح فال  - تع���ال لأق�صّ

تهدر وقتك لأجله.
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- لكن ب�صرط واحد يا حاج!

- اأي �صرط؟

- اإن كنَت ل جتيد تق�صري ال�صعر فال تفعل!

�صحك وقال: »حا�صر«.

ره بطريق���ة جيدة مل اأكن  اأح�ص���ر امل���راآة واملق�س وبداأ العم���ل. ق�صّ

اأت�صّوره���ا. بعده���ا قال: »الآن ميك���ن اأن ُنطلق عليك ا�ص���م تعبوي«. ثم 

�صحكنا مًعا. كان ملري قا�صم �صلوك ا�صتثنائي. اأذكر اأنه جاء اإىل املنزل 

بعد زواجه بي���وم واحد، وكان يف املنزل اأحد الأقارب. دخل مري قا�صم، 

وما اإن راآه حتى خرج واأغلق الباب. �صاألته: 

- مل فعلت ذلك يا حاج؟

- الذين ل ميّيزون ال�صالح من الطالح، ول يعرفون م�صلحة الوطن 

والعائل���ة، ل يجدر بنا اأن نتحدث اإليهم؛ ناهيك عن م�صامرتهم والتوّدد 

اإليهم وال�صحك معهم.

يف اإح���دى املرات، كان احلاج عل���ي يبني هذا املنزل وي�صاعده جميع 

اأبنائه على ذلك. عند املغيب غ�صل مري قا�صم راأ�صه وجّففه باملن�صفة، يف 

تل���ك الأثناء جاء ال�صخ�س نف�صه، �صّلم على اجلميع، لكّن مري قا�صم مل 

يعره اهتماًما. بع���د اأن ذهب اعرت�س اجلميع على �صلوك مري قا�صم ما 

ا�صطره للقول: »اأنا لن اأ�صّلم اأو اأحتدث اإىل �صخ�س كهذا، ون�صٍل كهذا، 

فاأن���ا اأذهب اإىل اجلبهة واأرى اأف�صل �صّبان اأمتي يقّطعون اإرًبا اإرًبا اأمام 

عين���ّي، ويخ�صرون اأع�صاًء من اأج�صامهم لأج���ل حفظ قيم هذه الثورة، 

وحلفظ عر�س و�صرف هذا الرجل، ولأجل اأن يتمكن من العي�س والعمل 
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براح���ة بال. بينما هو ي�ص���رب بفاأ�صه على جذور الثورة، وي�صتهزئ مبن 

ي�صّحي بنف�صه يف جبهات القتل، فكيف يل اأن اأحتّدث واأتوّدد اإليه؟!«.

مل يتف���ّوه اأحد ب�صيء بعد هذا الكالم. هو مري ح�صيني؛ لكن باأخالق 

ول�صان اأبي ذر الغفاري.

     يف اإحدى املرات، جاء يف اإجازة، وقِدم لزيارته قائد فيلق »النبي 

الأك���رمP10«، ال�صي���د جاهد مع زوجت���ه واأبنائه. ج���رى احلديث عن 

احلر����س الثوري ملدين���ة زابل، قال مري ح�صين���ي: »مِلَ ل ي�صمحون لأبناء 

 ... املدينة بالذهاب اإىل اجلبهة، مِلَ تر�صلونهم اإىل بلوت�ص�صتان ومِلَ

ومهم���ا قال مري ح�صين���ي واعرت����س، مل ُيجد نفًعا ومل يغ���رّي ال�صيد 

جاه���د راأيه، احت���دم اجلدال بينهما فقال مري ح�صين���ي غا�صًبا: »لو مل 

تكن �صيًفا يف منزيل لكان يل معك ت�صّرف اآخر«.

بع���د كثري من اجلدال، ُمّدت مائدة الطع���ام فجل�صا اإليها يت�صامران 

ويتمازحان ك�صديقن حميمن كاأنهما مل يت�صاجرا منذ وقت قليل.

كان مري ح�صيني عطوًفا مع �صّبان املدينة، كان كالأب احلنون معنا، 

وكّنا نتوقع منه الكثري.

نرك���ب ال�سي���ارة وننطلق. يق����ل الرج���ل امل�س���ّن الأ�سط�رة: 

»�سنذهب اإىل الب�ستان«. اأ�ساهد البي�ت الطينية تت�ّزع على ط�ل 

الطريق. اأمعن النظر فاأجد اأّن لكّل منزل عدًدا من الدجاج والديكة 

واخلراف وكلب حرا�سة، واأ�ساهد الأبقار يف بع�ص البي�ت. 

ن�س���ل اإىل مزرع���ة حماطة باأ�سج���ار التفاح. جمي���ع الأ�سجار 

تب���دو ق�سرية، ونادًرا ما �ساهدت خالل الأي���ام املن�سرمة �سجرًة 
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ط�يل���ة. فالرياح الت���ي ت�ستمر 121 ي�ًما يف الع���ام ل ت�سمح باأن 

تط�ل الأ�سجار وتنم� ب�سكل طبيعي. ننزل من ال�سيارة، وي�سري 

العج�ز اأمامنا. ي�سري وي�سري بعكازه اإىل اأ�سجار الرمان ويق�ل: 

»لقد زرعها مري قا�سم كّلها«.

كان يعّدها ويق�ل بفخر واعتزاز: »18 �سجرة!«.

جن����ل يف الب�ست���ان الذي ي�س���م اأ�سج���ار التف���اح وامل�سم�ص 

وعرائ�ص العنب، ونزوًل عند رغبة واإحلاح العج�ز منالأ جي�بنا 

بالتفاح. جنل�ص اأنا وحممد مريي خلف ال�ساحنة ال�سغرية، يريد 

العج����ز اأن يجل�ص معنا فال نر�سى. تتح���ّرك ال�سيارة، واأ�ستمع 

ا:  يف الطريق اإىل اأحاديث حممد مريي اأي�سً

كان م���ري ح�صيني كلما جاء اإىل �صي�صتان، ي���زور القرى، قريًة قريًة، 

ويدع���و اأهلها لاللتح���اق باجلبهة، ومل يتواَن عن ذل���ك، وبقي على تلك 

احلال يدعو النا�س قرابة الع�صرة اأيام.

يف اإح���دى اإجازاته، قّررُت الذه���اب اإىل اجلبهة. لكن ما اإن اأخربُت 

الأه���ل بالقرار حت���ى ت�صاع���دت الأ�ص���وات املعار�ص���ة. كُلّ واحٍد اأدىل 

بدل���وه: »اأنت �صغري اجل�صم، �صعيف البنية، م���ا زلت �صغري ال�صّن على 

احلرب...«.

مل اأتراج���ع عن ق���راري، وتو�ّصل���ت كل �صبل الرج���اء والتهديد، لكن 

العائلة قابلتني باملعار�صة وال�صتنكار. يف اأحد الأيام، جاء مري ح�صيني 

اإىل منزلن���ا، فتحّلقت العائلة حوله تطالبه مبنع���ي من الذهاب. يومها 

ق���ال كالًما لفًت���ا: »ب�صفتي قائ���ًدا اأدعو الآخرين لاللتح���اق باجلبهة، 

واأق���ول لك نح���ن بحاجة اإليك، وم���ن ال�صواب اأن تق���وم بالتطّوع. لكن 
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ب�صفت���ي خالك اأق���ول لك اإّن عدًدا كبرًيا من اأف���راد العائلة يف اجلبهة، 

واأنت �صعيف البنية. واإذا اأردت ميكنك اللتحاق يف الدفعة التالية«.

كان ه���ذا اجل���واب كاملياه الباردة الت���ي اأطفاأت الن���ريان املتاأّججة. 

وتغرّي جمرى احلديث فراحوا يقولون له: »مِلَ تذهب دائًما اإىل اجلبهة؟ 

فهل �ُصّجل قيدها با�صمك فقط؟ دع الآخرين يذهبون...«.

اأج���اب مري قا�ص���م: »ح�صًنا! ل���ن اأذهب ثانية، لكن ه���ل تتعّهدون اإن 

بقي���ُت اأنا داخ���ل املنزل اأن ل ياأتي املوت اإيّل؟ واإن حان اأجلي اأن توؤّخروه 

اإىل وقت اآخر كي اأبقى على قيد احلياة؟«.

�صمت اجلميع بعد �صماع هذا الكالم. بعد اأيام، رجع مري قا�صم اإىل 

اجلبهة، وبقيْت معنوياته تلك مطبوعة يف ذهني.

اأتذك���ر ال�س�ؤال ال���ذي �سغل ذهني: »حًقا، كي���ف اأ�سيبت اأخت 

مري قا�سم بر�سا�سة؟«؛ اأ�ساأل مريي..

يف امل���رة التالية عندما عاد مري قا�ص���م اإىل �صي�صتان، وقعت حوادث 

جعلتني اأتذكر �صالبة اجلبال. فاهلل ميتحن الإن�صان امتحانات �صعبة، 

ل���و و�صع���ت على اجلب���ال لت�صّدع���ت، وقالئل هم الذي���ن يخرجون من 

تل���ك المتحانات مرفوعي الروؤو�س. كان الوق���ت �صهر اأيلول، ا�صطحب 

مع���ه زوجته وعائلته لزيارة م�صه���د املقد�صة. يف طريق العودة، تعّر�صوا 

حلادث �صري واأ�صيبوا جميعهم، لكّن اإ�صابة والده احلاج مراد علي كانت 

الأخطر. َنَقَل مري قا�ص���م، بالرغم من اإ�صابته، اجلميع اإىل امل�صت�صفى. 

ونقل احلاج مراد علي اإىل م�صت�صفى زاهدان حيث اأ�صيب يف عنقه. قال 

م���ري قا�صم عن تلك احلادثة: »كانت تلك املرة الأوىل التي اأح�صل فيها 

على اإجازة لأجل نف�صي وعائلتي، و�صاء اهلل اأن يقول يل...«.
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عاد اإىل اجلبهة، ووالده ما زال راقًدا يف امل�صت�صفى، لريجع بعد عدة 

اأيام. حينه���ا كانت اأخته التي ا�صت�صهد زوجه���ا يف عمليات »والفجر4«، 

تقيم مع زوجة مري قا�صم. عندما رجع و�صع م�صد�صه يف املنزل. حملت 

زوج���ة مري قا�ص���م امل�صد�س واأطلق���ت منه ر�صا�صة ع���ن طريق اخلطاأ، 

فُقتل���ت الأخ���ت عل���ى الفور. يف تل���ك الأي���ام، مل يكن اأّي م���ن اإخوته يف 

�صي�صتان، وبالرغم م���ن حالته النف�صية اإّل اأنه عمل على تنظيم مرا�صم 

الدف���ن. ويف الي���وم نف�صه ال���ذي �صارك فيه اأخي واب���ن عمي يف مرا�صم 

ا. دفن خالتي وقع حادث �صري معهما وُقتال اأي�صً

لق���د نزلت كل ه���ذه امل�صائب، خالل يومن، عل���ى راأ�س مري قا�صم، 

وه���ذا ما ق�صدت ب���ه اأن اهلل ميتحن عبده اأحياًنا امتحاًن���ا �صعًبا. كان 

اجلمي���ع يعي����س ال�صدمة، بينما عمل مري ح�صيني عل���ى رفع معنوياتهم 

وتطييب خواطرهم.

بع���د دفن خالتي عدنا �صريًعا، فاأخربون���ا اأّن اأمي قد َوَلَدت ومل تكن 

يف حال جيدة، فقد حزنت كثرًيا ملوت خالتي، فراح مري قا�صم ميازحها 

وي�صاألها عن ال�صم الذي اختارته للمولودة اجلديدة. ولأّن اأمي مل ترغب 

يف روؤيته حزيًنا قالت له: »ُكربى«.

ابت�ص���م مري قا�ص���م وقال: »هذا جي���د، يجب اأن يبق���ى ا�صم »ُكربى« 

���ا بيننا. يومها وا�صى مري قا�صم اأمي واجلمي���ع، لقد راأيت فيه جباًل  حيًّ

�صاخًما �صلًبا. 

ن�س���ل واأنا ل اأزال اأفكر مبا �سمعته من حممد مريي. يدع�ين 

الرج���ل العج�ز اإىل منزله، ل اأفعل فاأنا اأفك���ر باأمر اآخر، اأق�ل له 

اإّنن���ي �ساآتي يف ي����م اآخر، ث���م اأوّدعه واأركب �سي���ارة البيك اأب. 
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اأ�ساأل: »هل ميكننا الذهاب اإىل املقرة؟«.

ينظ���ر حممد مريي اإىل ال�سائق ال���ذي يتململ: »لقد فرغنا من 

البنزين... واأ�سبح ال�قت ظهًرا...«.

مل يرغ���ب يف ذهابن���ا فاأق����ل: »ح�سًنا �سندع ذل���ك لي�م اآخر«، 

واأطلُب من حممد مريي اأن يحّدثني اأكرَث عن ذكريات ذلك الي�م. 

يبداأ بالكالم:

كان م���ري ح�صين���ي معّلم اأخ���الق. اأّول مرة ذهبت فيه���ا اإىل اجلبهة 

كتب تعقيبات ال�صالة على ورقة واأعطاين اإياها قائاًل: »احفظها«. كان 

ي�صاألني عنها با�صتمرار.

يف تل���ك الأيام، ذهبن���ا اإىل منطقة الهور، وعن���د عودتنا كنت اأفكر 

اأنن���ي �صاأح�صل على طعام اأف�صل مبا اأنني مع مري قا�صم، وا�صتد جوعي 

ملجرد التفكري بالأمر.

و�صلن���ا اإىل املع�صك���ر وذهبن���ا حيث يقّدم���ون الطع���ام فاأخربونا اأّن 

الطع���ام قد نف���د. مل اأ�صّدق حن نظرت اإىل الق���در، وغ�صبت لأّنهم مل 

تين���ا جانًبا. حينها جمع مري ح�صيني الطعام املتبقي يف  يحتفظوا بح�صّ

ا: »انظر كم بق���ي من الطعام، لقد  ا با�صًّ �صح���ون الإخوة وق���ال يل ها�صًّ

ترك���وا ه���ذا كّله لنا«. ثم جل����س اإىل املائدة وبداأ بتن���اول الطعام ب�صهية 

كبرية، تاأّففت بدايًة، ثم دنوت من املائدة رويًدا رويًدا و�صاركته الطعام.

تق���ّرر القيام بعملي���ات يف منطقة الهور، انتظرن���ا وقًتا طوياًل بع�س 

ال�ص���يء، قبل اأن يبّلغون���ا باإلغائها. يف تلك الأيام طل���ب مري قا�صم مني 

مرافقت���ه اإىل املنطق���ة. بقينا هناك حوايل ال�صاع���ة، ويف طريق العودة 
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ركبن���ا قارًبا �صغرًيا ذا حمّرك، وكن���ا نتحدث عن م�صابهة هذه املنطقة 

ب�صي�صت���ان وهام���ون. فجاأة، ظه���رت اأمامنا عّوامة ت���كاد تت�صع ل�صاحنة 

تويوت���ا �صغرية، ا�صطدمت بالقوارب ب�صكل مفاجئ، وغرق قاربنا بلمح 

الب�صر. اجتهت العّوامة نحونا مبا�صرة وُح�صرنا نحن بن القاربن. كنا 

يف و�ص���ع خطري ل ُنح�ص���د عليه، وقد راأين���ا املوت باأّم الع���ن. اأردُت اأن 

فلح، فقد الت�صقت ي���داي ب�صدري وبطني. كنت 
ُ
اأقوم بحرك���ة ما فلم اأ

يف و�صع �صّيئ للغاية. �صّكل اثنان من ركاب القارب درًعا للبقية، اأ�صيب 

اأحده���م بقطع يف نخاعه ال�صوكي والآخر كان مري ح�صيني الذي تعر�س 

لر�صو����س كبرية. تراجع���ت العّوامة، وراأيت مري ح�صين���ي الذي مل يعد 

ي�صتطي���ع التحرك حماوًل العوم وال�صباح���ة بقدميه فقط، كاد اأن يغرق 

يف املياه الراكدة ومل يكن با�صتطاعة اأحد منا م�صاعدته.

كنُت قد تعّلق���ت ببدن قاربنا، فربطت كال���ون )جالون( املحروقات 

اخل���ايل �صع���ة 20 ليرًتا بحبل، ثم رميته ناحية م���ري قا�صم، وطلبت منه 

اأن مي�صك به. تذكرت اأن مري ح�صيني عاجز عن حتريك يديه فكيف له 

بال�صباحة وحتريك ج�صم���ه. وعلى الرغم من �صعوبة و�صعه اإّل اأنه كان 

يطمئنني با�صتمرار: »اأنا بخري فال تقلق...«. 

���ا لقد اأخجلن���ي ت�صّرفه.  كان يفك���ر ب���ي وهو على تل���ك احلال، حقًّ

�صاعدته مع بع�س الإخوة و�صحبناه خارج املاء. كان يف حال �صيئة جًدا، 

نقلن���اه ب�صرعة اإىل امل�صت�صفى. هناك حاولت اأك���رث من مّرة اأن اأفهمهم 

م���ن يكون كي يهتم���وا اأكرث بعالجه، لكنه مل ي�صم���ح يل قائاًل: »اأريد اأن 

اأعامل كالتعبوين متامًا!«.

بع���د مدة من ال�صت�صفاء والعالج عدن���ا اإىل الفرقة؛ كانت كلماته ل 
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تزال ترّن يف اأذين »اأريد اأن اأكون كالتعبوين متامًا!«.

يف الليل���ة الثالثة لعمليات »والفج���ر 8«، كانت كتيبتنا يف حمور »خور 

عب���د اهلل«، واأم���ام اأنظارنا الكثري من التح�صين���ات املنيعة التي اأقامها 

الع���دو. تلّقينا التوجيه���ات والإر�صادات الالزم���ة للعملّيات من ِقَبل مري 

ح�صيني يف ثكنة ق�صلة العراقية. هناك قال لنا: »�صّدوا اأحزمتكم جيًدا. 

وحافظ���وا على معنوياتكم العالية املنبثق���ة من اإميانكم ومعتقداتكم. ل 

تعط���وا لالأعداء اأي فر�صة، بادروا ل�صطياد دباباتهم بحول اهلل وقّوته. 

ّف���وا نّياتكم هاهنا، واطردوا عنكم اأي ذّرة من ال�صك اأو الريبة. اأيها  �صَ

التعبوّيون! الن�صر لنا اإن �صاء اهلل«.    

طلب���وا مّنا اأن ن�صرتي���ح اإىل اأن يحن موعد النط���الق، متّددت على 

الأر����س ول�صّدة التع���ب غالبني النعا����س. ا�صتيقظت قب���ل انبالج �صوء 

النه���ار، ولأنن���ي عامل الإ�ص���ارة ات�صلت مبري ح�صيني ال���ذي قال: »هيا 

ابداأوا بالهجوم و�صيتحّقق الوعد الإلهي عاجاًل«.

 م���ا اإن قال هذا حت���ى انطلق رتل الكتيبة. بع���د م�صافة قليلة، غّطى 

الغمام الأ�صود ال�صماء وعّم الظالم. يف تلك اللحظة، نظر قائد كتيبتنا، 

وقد كنت برفقته، اإىل ال�صماء وقال: »احلق اأّن مري ح�صيني قائد لئق«.

  ل اأدري اأّي ح���اٍل اأملّت ب���ه ليقول هذه اجلملة من دون اأي مقدمات. 

لكن بعد م�صافة اأدركت اأّن الأعداء كانوا يرت�صدون هجومنا طوال الليل، 

وعندما حّل ال�صباح ومل ير�صدوا اأي حركة لنا ذهبوا لال�صرتاحة.

ب���داأت العملي���ات وب���داأت قواتنا بالهج���وم. كان عددن���ا قلياًل، فقد 

بقيت معظم العنا�صر يف اخللف كعنا�صر احتياط. اأطلق مقاتلونا النار 

وتقّدم���وا، ومل يك���ن العراقيون ق���د ا�صتفاقوا من ال�صدم���ة بعد. �صقط 
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���ا فاعتقدت اأّنه ج���رح، لكن عندما  عام���ل اإ�ص���ارة اإح���دى ال�صرايا اأر�صً

دن���وت منه علم���ت اأّن معنوياته قد انهارت فاأج���ربين قائد ال�صرية على 

الذه���اب معهم. كان العراقي���ون على مقربة من مثّل���ث طرق خور عبد 

اهلل يق�صف���ون املنطقة ب�صكل جنوين. حتى اإّنه���م ا�صتخدموا امل�صادات 

اجلوي���ة للق�صف الأر�صي. يف تلك اللحظة، راأيت اأحد القادة العراقين 

يفّر يف �صيارة »باترول« ع�صكرية.

ان�صح���ب الأع���داء من اخلط���وط الأمامية اإىل خطوطه���م اخللفية، 

وجمعوا قواتهم يف نقطة واحدة، ثم زادت حتركاتهم �صيًئا ف�صيًئا. اأّدت 

كثافة النريان لنهيار معنوي���ات مقاتلينا، و�ُصّلت حركتنا. كم رغبُت يف 

تل���ك اللحظة اأن تن�صّق الأر����س وتبتلعني لأتخل�س م���ن كثافة النريان. 

كن���ت اأفك���ر مبا ميكن القيام ب���ه عندما انفجرت قذيف���ة دبابة بالقرب 

مّن���ا اأدت اإىل احرتاق ج�صم قائد ال�صري���ة الذي كنت برفقته فا�صت�صهد 

على الفور. �صعرُت بالعجز عندما و�صل قائد الكتيبة وراأى الو�صع، قال: 

»ات�صل مبري ح�صيني لنعرف تكليفنا«.

ات�صلت ب���ه، ولأنني مل اأكن اأحمل دفرت الرم���وز وال�صيفرات، ناديته 

با�صمه يف جهاز الال�صلكي: 

- مري ح�صيني... مري ح�صيني

جاء �صوته من اجلانب الآخر:

-  اأ�صمعك، من معي؟

-  اأنا اأحمد.

اأخربته بالو�ص���ع. كان �صوتي م�صطرًبا من دون اإرادة مني، فغ�صب 
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و�صاح بي قائاًل: 

- ما بك؟ مِل انهارت معنوياتك؟ متالك نف�صك.

-  لك���ن ي���ا حاج! اأن���ا مل اأفقد معنويات���ي، لقد نقلت ل���ك كالم قائد 

الكتيبة فح�صب.

�صمت حلظة ثم قال: 

-  قاوموا... وا�صربوا اأنا قادم.

مل يطل الوقت حتى �صمع���ت �صوت دراجة نارية من اخللف، نه�صُت 

ونظ���رت نحوه، اإّل اأّن الع���دو علم بقدومه عندم���ا ناديته من دون رمز، 

فاأمط���روا اجلادة بالن���ريان. ومع ت���وايل النفجارات، كان���ت الدراجة 

تتمايل مييًنا و�صماًل. بهرنا بروؤيته، ون�صينا احلرب واملعارك.

عندما و�صل اإلينا، وقف فوق دراجته، كان اجلميع خائًفا. اأ�صار بيده 

اإىل اأحد قادة الف�صائل وقال بحّدة: »ماذا تفعل هنا!«.

عّرف القائد عن نف�صه، فقال له مري ح�صيني ب�صوت عال: »اإًذا اأين 

قواتك؟ وماذا تنتظر؟«.

بينم���ا كان قائد الف�صيل يع���ود القهقرى، حمل �صالح اأحد اجلرحى 

واأ�صرع اإىل قواته الذين كانوا يقاتلون يف املقّدمة.

ت���وىّل مري ح�صيني قي���ادة القوات، فكان ي�صيح ب�ص���وت عال ويرفع 

من معنوياتهم. حينها �صع���رت بالأمان. قال يل: »ات�صل بوحدة الهاون 

وال�106«.

ات�صل���ت باحل���اج مه���دي زن���دي، اأخ���ذ م���ري ح�صيني من���ي �صماعة 
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الال�صلكي وقال: »لقد وجدت �صاحة �صيد الدبابات فاأر�صل املدفع 106، 

ب�صرعة يا حاج«.

ا حتدث من دون �صيفرة اأو رمز وقال: »�صيخاف العدو اأكرث  ه���و اأي�صً

عندما ي�صمع ذلك«.

يف ذلك الو�صع، كان يقول بكثري من احلما�صة يف الال�صلكي: »العدو 

يفّر اأمامنا، لقد حو�صروا و�صُيق�صى عليهم بالكامل...«.

مل تك���ن �صي���ارة اجليب التي حتم���ل مدافع 106 امل�ص���اّدة للدروع قد 

و�صل���ت بعد، عندما خ���رج العراقيون من د�صمهم رافع���ن اأيديهم فوق 

روؤو�صهم م�صت�صلمن.

بع���د تلك املرحلة من العملي���ات، ركبت الدراج���ة النارية وُعدت مع 

م���ري ح�صيني اإىل اخلطوط اخللفية، ويف الطري���ق التقينا احلاج قا�صم 

�صليم���اين قائد الفرقة، كان منزعًجا جًدا فقال: »مَل تتدخل يف املعارك 

لأج���ل 70 اأو 80 عن�صًرا؟ مَل ل تراع���ي الت�صل�صل يف الرتب واملراتب؟ يف 

البداية قائد الكتيبة، يليه قائد اللواء واملحور، ثم التخطيط والعملّيات، 

ويف النهاية ياأتي دورك. مَل تت�صّرف كما فعلت يف عمليات بدر...«.

كان احلاج قا�صم يريد بذلك القول له اأن يحافظ على �صالمته اأكرث. 

بع���د كل هذا الكالم الناري، �صحك مري ح�صيني �صحكة ق�صرية وقال: 

»حالًيا ما زلت �صاملًا«.

كن���ُت اأعلم، كم���ا مري ح�صيني وقائ���د الفرق���ة، اأن ل فائدة من هذا 

الكالم فلن يطّبقه.

ن�سُل اإىل املنزل الذي حب�ست فيه نف�سي خالل الأيام املا�سية. 
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اأترّج���ُل م���ن ال�سي���ارة واأدع� م���ن برفقتي للدخ�ل ف���ال يفعل�ن. 

اأوّدعهم واأدخل الغرفة واأ�سبح وحيًدا وحيًدا..

الي����م، ل اأري���د اأن اأق���راأ �سيًئ���ا اأو اأن اأكت�س���ف �س���ًرا اآخر من 

اأ�س���راره، واأوكُل هذا للغد. اأمتّدُد يف الغرفة، اأ�سع الأوراق التي 

اأنهيت قراءتها حتى هذا الي�م يف زاوية، والأوراق التي ما زالت 

حتم���ل الكثري عنه، يف زاوية اأخرى. اأمدُّ يدي واأحمُل اإحدى تلك 

الأوراق. كانت ت�سم كلمات حبيب الله دان�ص �سهركي: 

ا، لي�س  كان مري ح�صيني يويل اأبناء املحافظة الأ�صلّين اهتماًما خا�صًّ

ذل���ك من باب ال�صعور القومي، واإمن���ا لإميانه اأن النمو الفكري والديني 

والثقايف لهوؤلء �صينعك�س اإيجاًبا على الو�صع يف �صي�صتان.

اأذكر عندما تقّرر ت�صكيل الكتيبة 409، كاأّول كتيبة م�صتقّلة ملحافظة 

�صي�صت���ان وبلوت�ص�صتان، اقرتح بداية على ال�صهيد خدري تويّل ت�صكيلها، 

وم���ن ثم على ال�صي���د حمب علي فار�ص���ي، اللذين تهّربا م���ن الأمر. ثم 

اقرتح علّي ذلك فاختلقُت له الأعذار ورف�صت.

كن���ُت خارًجا عندما وجدُت نف�صي وجًها لوجه مع قائد الفرقة الذي 

وّج���ه احلديث ملري ح�صيني، وتطّرق���ا باحلديث اإىل ت�صكيل وحدة قتالية 

خا�ص���ة مبحافظة �صي�صت���ان وبلوت�ص�صتان، فقال احل���اج قا�صم �صليماين 

معاتًب���ا: »كيف لك اأن تتحّدث عن تاأ�صي����س الوحدة القتالية بينما علينا 

حّل م�صاكلنا بدايًة«.

قال هذا ثم وّدعه وخرج. عاد مري ح�صيني اإىل الغرفة وب�صبب مرارة 

م���ا �صمعت عزفت ع���ن الذهاب وعدت اإىل الغرف���ة فراأيت مري ح�صيني 

جال�ًص���ا على الأر�س يبكي. نظرت اإليه بتعجب، فقال وهو يبكي بحرقة: 
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»مَل نت�ص���رف ب�ص���كل يجعل قائ���ًدا كقا�صم �صليم���اين، وب�صبب التعاطي 

ال�صلبي لبع�س الإخوة، يطلق علينا اأحكاًما كهذه؟! ملاذا؟«.

تاأث���رُت كث���رًيا حلاله، وكي اأخرجه مم���ا هو فيه قلت ل���ه: »ح�صنًا يا 

حاج! �صاأتوىّل ت�صكيل الكتيبة«.

وهك���ذا و�صعنا اللبنة الأ�صا�صية لت�صكيل الكتيب���ة، لكنني اأبًدا مل ولن 

اأن�صى ُحرقة بكاء مري ح�صيني يف ذلك اليوم، ومدى حمبته لقائد الفرقة، 

الأمر الذي طاملا �صهدته، فهو كان ين�صح بالع�صق، الع�صق فح�صب.



غ���ًدا اأري���د اأن اأقراأ واأكت���ب عن عمليات »والفج���ر 8«. اآخذ رقم 

هات���فٍ م���ن جي���ب قمي�سي. ال�س���م: حمّب عل���ي فار�س���ي. اأحمُل 

�سماعة الهاتف واأت�سل بالرقم.

ّب علي فار�سي«، رجل عري�ص املنكبني ط�يل القامة بنّي  »حُمِ

ال�سعر. عندما راأيته اأول مرة ظننُت اأّنه معّلم، فه� ي�سبه املعّلمني 

اإىل حدٍّ كبري. عندم���ا حتّدثنا اأخرين اأّنه كان اأ�ستاًذا وذهب اإىل 

اجلبه���ة مع بداية احلرب، كما �سارك يف الأن�سطة الث�رّية ووقع 

يف الأ�سر بيد العراقيني �سن�ات عّدة.

اأطلب منه اأن يبداأ الكالم، في�ساألني: »من اأي عمليات اأبداأ؟«.

- من حيث ترغب.

مل اأ�ساأ اأن يح�سر كالمه يف عملّية حمّددة. 

يبداأ احلديث:

كّن���ا يف عمليات خيرب. هاجمنا العدو م���رات عّدة، لكن هجومه هذه 

امل���رة كان اأ�صر�س م���ن املرات ال�صابقة، مل يك���ن باإمكاننا التحرك حتت 

وطاأة الق�صف العنيف. �صحبني »بودينه« معه من اخلّط الثاين اإىل اخلّط 

الأمامي. كانت القذائف تت�صاقط من حولنا كحّبات امللنب و�صكر النبات 

الفصل الاسدس
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ا حيًن���ا وعلى النهو�س حيًنا اآخر،  وتنفج���ر، فتجربنا على النبطاح اأر�صً

ننظر حيارى مينة وي�صرة، واأل�صنتنا تلهج بالأذكار وتنطق بال�صهادة.

بحثنا عن »مري ح�صيني« بداية، كان يف اخلّط الأمامي، فاأ�صاروا اإىل 

الد�صمة حيث هو. دخلنا فتعّجبنا ملا �صاهدناه منه.

- يا حاج! العراقيون قادمون واأنت ت�صّرح �صعرك؟!

- م���ا العيب يف ذل���ك؟ اإذ مل يتغرّي �صيء، كم���ا اإّن النظام والرتتيب 

ي�صاعدان على اإجناز الأعمال ب�صكل اأف�صل.

ث���م طلب م���ن »بودين���ه« مراقبة �صري العم���ل واملجري���ات، وقال يل: 

»لننطلق«.

انطلقنا نحو اخلطوط اخللفية. يف الطريق، وجد مكاًنا بن الق�صب. 

مل اأكن اأعلم ما ينوي فعله! خلع مالب�صه بهدوء وقفز اإىل املاء، كان يوم 

اجلمعة واأراد اأن يغت�صل غ�صل اجلمعة.

بعد ذل���ك وبنف�س الهدوء، ارتدى مالب�صه و�صّرح �صعره ثم عدنا اإىل 

اخلّط وكاأّننا ل�صنا يف حرب.

يف اأوق���ات الإجازة، كان يهتم باأمور النا�س ويزور املقاتلن، اأذكر يف 

اإح���دى املرات، اأننا عدنا من زيارة املقاتل���ن والتعبوّين وكانت ال�صاعة 

11 لي���اًل. حينها، كان منزله يف زابل بالق���رب من منزل والدي، عندما 

و�صلنا ا�صتاأذنُت منه للذهاب اإىل منزل والدي فاأجاب:

- ل! بل �صنذهب اإىل منزيل لتناول الع�صاء.

رف�صُت فاأ�صّر، عندها قلت له:
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- اأيه���ا املن�ص���ف! ق�صيت م���ّدة من الزم���ن يف اجلبه���ة، الآن اهتّم 

بعائلتك يف هذه الأي���ام القالئل. على الأقل اهتم بعائلتك لب�صعة اأيام. 

لق���د رف�صت املجيء معك انطالًقا من ه���ذا، واإل فاإنني اأمتنى اأن اأبقى 

معك طوال الوقت.

- اأبلغُت العائلة اأننا �صنعود مًعا الليلة.

ق���ال هذا وم�صى، ومل يرتك يل خياًرا �صوى اللحاق به، ما اإن التففنا 

حول ال�صاحة حتى التقينا ب�صائقي �صاحنة نقل بري واقفن قربها، لّوحا 

لن���ا باأيديهم���ا فاقرتبنا منهما، �صاألنا عن ُن���زٍل اأو مطعم؛ قلنا لهما اإّن 

جمي���ع الأماكن مقفلة الآن، كما اإّن ع���دد الفنادق والُنزل هنا قليل جًدا 

لندرة ترّدد امل�صافرين اإىل هذه املدينة. 

ال اإىل منزيل«. قال مري ح�صيني لهما: »اأقفال �صاحنتكما وتف�صّ

رف�ص���ا يف البداية، لكن مري ح�صيني اأ�صّر قائاًل: »لدينا ما يكفي من 

ال«. الطعام تف�صّ

اأظن اأنهم���ا كانا جائعن فقبال الدع���وة. كان الع�صاء معكرونة. بعد 

تناول الطع���ام، اأ�صّر »مري ح�صيني« عليهما للمبي���ت عنده، لكّنهما قال 

اإّنهما ل ي�صتطيعان ترك �صاحنتهما، ثم وّدعاه وان�صرفا. 

هذه هي الروحية التي مّيزت »مري ح�صيني« عن غريه. 

ا مع »حممد ح�صن بودينه«، عند  يف عملي���ات »والفجر 4«، كنُت اأي�صً

�صفح جبال »هركنه« وعلى م�صافة من اجلمارك، وكان قد اجتمع هناك 

عدد من قادة الفرقة ليبحثوا بع�س القرارات. 

عن���د اأول و�صولنا، �صقط �صاروخ كاتيو�صا عليهم، فا�صت�صهد 9 منهم 
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وجرح الآخ���رون. كان »كازروين واإمام دو�صت« هن���اك فا�صت�صهدا، كما 

ج���رح بودينه فنقلت���ه اإىل امل�صت�صف���ى، وات�صلت ب�»م���ري ح�صيني« الذي 

اأعط���اين عنوانه وطل���ب منا التحّرك يف اأ�صرع وق���ت. منذ تلك اللحظة 

رافقته طوال العمليات.

تق���ّرر يف املرحل���ة الثانية من العمليات اأن حت���ّرر فرقة »ثار اهلل 41« 

، فيفتح الفريق الأول طريًقا 
1
املرتفعات امل�صرفة على مدين���ة »بنجوين«

و�ص���ط الأ�صالك ال�صائكة وحقل الألغام بوا�صطة طوربيدات بنغلور. ُفتح 

الطريق وتقّدم مري ح�صيني مع الفريق الثاين.

حّررن���ا التّل الأّول، ثّم �صعد رتل الكتيبة اإىل الأعلى. كان بحوزة مري 

ح�صين���ي مكرّب لل�صوت، فق���ال لقائد الكتيبة امل�صارك���ة: »تابعوا التقّدم 

وحّرروا التالل املحيطة«.

لكّن قائد الكتيبة اختلق عّدة اأعذار تهّرًبا من تنفيذ التكليف، عندها 

قال له »مري ح�صيني« بلهجة اآمرة: »قلت لك تابع املهمة...«.

عال �صوت القائد م�صتنكًرا وقال اإّن الأعداء قد ك�صفوا مكاننا وا�صتّد 

ق�صفهم علين���ا. انبطحنا جميعنا على الأر����س اإّل »مري ح�صيني«. فقد 

بق���ي منت�صًب���ا وكاأنن���ا ل نتعّر�س لن���ريان ق�صف جهنم���ي. حمل مكرّب 

ال�ص���وت وراح يخط���ب باملقاتلن ويحّثهم على النهو����س والقتال وعدم 

التثاقل اإىل الأر�س اإىل حن و�صول الأعداء والق�صاء علينا فرًدا فرًدا.

ولأّن كالمه مطاع، ا�صتنه����س همم املقاتلن وانطلق الرتل لل�صيطرة 

عل���ى التالل الأخ���رى. كنت منبطًح���ا على الأر�س عندم���ا ناولني مكرب 

Pengven :1- تلفظ
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ال�صوت قائاًل: »هيا تابع اأنت«، ثم ان�صغل باحلديث على جهاز الال�صلكي.

نه�ص���ُت من مكاين وبداأت باإطالق ال�صعارات احلما�صية، ثم تقّدمت 

اإىل الأمام كي ي�صمع الإخوة يف اأ�صفل التل �صوتي، بينما كنُت التفُت اإىل 

جهة »مري ح�صيني« انفجر اأمامي �صيء ما، اأ�صابت �صظيٌة يدي و�صقطُت 

���ا. �صعرُت ب���دوار ومل اأعد اأرى مري ح�صيني ال���ذي تقّدم مع الرتل،  اأر�صً

بينما عدُت اأنا اإىل اخلطوط اخللفية وُنقلت اإىل امل�صت�صفى.

ا، وقبل ليلتن من بدء العمليات، و�صلنا  يف عملي���ات »والفجر 8« اأي�صً

اإىل �صف���ة نه���ر »اأرون���د«. وكنُت برفق���ة حميد �صفيعي. دخلن���ا الد�صمة 

ا.  فوجدنا اجلميع نياًما، بحثنا لأنف�صنا عن زاوية وخلدنا اإىل النوم اأي�صً

عند اأذان ال�صبح، اأيقظني »مري ح�صيني« وتعانقنا طوياًل. كانت اأمنيتي 

اأن األتقي به، وها قد حتّققت الأمنية.

تق���ّرر اأن نت���وّزع واأن يك���ون كُلّ واح���د من���ا مبعّية قائد م���ن القادة. 

عرفُت م�صبًقا مع من �صاأكون. ف�»بودينه« لن ي�صمح يل اأن اأكون مع »مري 

قا�ص���م«. وهذا ما كان يحدث يف عدد من العمليات التي كنت فيها معه. 

مّني نف�صي اأن ي�صاب »بودينه« يف بداية املعركة 
ُ
لكنني، وكالعادة، كنُت اأ

فاأمتكن من اللتحاق ب�»مري ح�صيني« كما حدث يف عمليات عّدة. 

يف الي���وم الأول للعمليات، توّجهنا ناحية النهر وقد اأ�صيب »بودينه«. 

هن���اك، وكما يف املرات ال�صابقة اأو�صلت���ه اإىل امل�صت�صفى، وعدت �صريًعا 

لاللتحاق ب�»مري ح�صيني«!

يف الليلة الثانية للعمليات، متو�صعت كتيبة اأبناء �صي�صتان يف مقدمة 

رتل الفرق���ة باأمر من »مري ح�صيني«. و�صل���ت الفرقة اإىل تقاطع طرق، 

اإح���دى الطرق تتج���ه نحو من�ص���ة ال�صواريخ، والأخ���رى نحو خور عبد 
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اهلل. كان عن���د التقاطع عدد من دبابات الأع���داء التي ما زالت تقاوم، 

فا�صتهدفها مقاتلو الكتيبة، وتابعوا تقّدمهم نحو خور عبد اهلل.

اجتهنا ناحية اجلنود العراقين عند نهاية اجلادة؛ يف الليلة املا�صية 

كان���وا قد فّروا اإىل داخل امل�صتنقعات، عندم���ا راأونا ظنوا اأننا عراقيون 

مثله���م، فاأ�صرعوا نحونا مهّللن مبتهجن، وقد خلع معظمهم مالب�صهم 

عند امل�صتنقع كي ي�صلوا اإلينا �صريًعا. عندما و�صلوا اإلينا كادوا ميوتون 

رعًبا ف�صاح بع�س الإخوة: 

- اليوم يوم النتقام.

رّد مري ح�صيني: »ل، اليوم يوم املرحمة«.

كاأن م�صه���د دخول النبي P اإىل مكة املكرم���ة يتكّرر اليوم. كان من 

بن اجلنود العراقين من يجيد اللغة الفار�صية فقال: »ل تقتلونا«.

حت���ّدث »مري ح�صين���ي« اإليهم بعطف ولن قائ���اًل: »�صتتذّوقون اليوم 

طعم احلرية احلقيقية«، ووعدهم بالبقاء على قيد احلياة.

بعد ذل���ك، ركبنا الدراجة النارية وانطلقنا نح���و من�صة ال�صواريخ 

الت���ي كانت مليئة باملعدات والتجهيزات الع�صكرية. كانت »الكتيبة 419« 

ل تزال يف حالة ا�صتباك هناك، ومتكّنا عرب التن�صيق مع الفرقة العاملة 

بالقرب مّنا من ال�صيطرة على الو�صع. خالل تفتي�س املنطقة عرثنا على 

د�صم���ة مليئة بالأثاث، كان فيها مدفئة نفطية جديدة وطقم من الأواين 

ال�صينية اجلميل���ة. يف ذلك الوقت، كان بودينه قد تزّوج حديًثا فقّررنا 

اأن نهدي���ه ه���ذه الأدوات. وهك���ذا كان؛ عندما عدنا يف اإج���ازة ا�صرتينا 

باق���ة زهور وحملنا طقم الأواين اإىل منزله. �صحيح اأّن تلك كانت هدية 
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زواجه، لكن وب�صبب اإ�صابته يف بداية كل عملية ومتّكني من مرافقة مري 

ح�صيني، خطر يف بايل اأنه ي�صتحق هذه الهدية اأكرث!

ن�سحك، ثم ينظر اإىل �ساعته ويق�ل: »لدّي م�عد عند الطبيب 

فلنتاب���ع يف وقت اآخر«. اأوافق ثّم ينه�ص وين�سرف؛ بينما اأع�ُد 

اأنا اإىل اأوراقي. حملُت مذكرات اأحدهم وبداأت القراءة:

كان مري ح�صيني رجل عبادة و�صجاعة.

منطقة  باجتاه  »دهلران«  من  انطلقنا  »والفجر3«.  عمليات  كانت 

العمليات، حان موعد اأذان ال�صبح لكّننا مل ن�صتطع التوقف. كان علينا 

كان  ال�صيارة،  يف  ممكن.  وقت  اأ�صرع  يف  املحّدد  املكان  اإىل  الو�صول 

واأنتم  »�صّلوا  فقال:  ال�صالة،  وقت  يفوتنا  اأن  من  قلًقا  ح�صيني«  »مري 

على هذه احلال«.

نظرنا اإليه بده�صة فال�صماء ما زالت مظلمة! ثّم اأردف: »اإذا و�صلنا 

قبل �صروق ال�صم�س �صنعيد ال�صالة«.

مررن���ا يف حلظات ح�ّصا�صة ج���ًدا، اإذ اإّن العدو كان ق���د بداأ هجومه 

واأ�صح���ى لكّل ثانية قيمتها واأهميتها. جتّهزن���ا لل�صالة ونحن على تلك 

احلال. قال مري ح�صيني: »ل يهم يف اأي اجتاه ت�صّلون«.

�صّلين���ا، ويا له���ا من �صالة، بع�صنا �صّلى م���ن جلو�س وبع�صنا الآخر 

ا عنيًفا ... لكن لن اأن�صى اأبًدا  �صّلى يف حال قرف�صاء وال�صيارة تهّزنا هزًّ

نظرات مري ح�صيني القلقة.

كان يويل اأهمية كب���رية للعبادة والتهّجد. مرة اأخرى، كّنا يف منطقة 

»جفري« حيث �صتجرى مناورات ليلّية، وكانت الرياح �صديدة الربودة. كان 
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الإخ���وة يرك�صون يف كّل اجتاه ووقع اأقدامهم يرتّدد يف كل اأنحاء ال�صهل. 

كمّنا يف املتاري�س بانتظار بدء حتّرك كتائب العدو يف اجلهة املقابلة حيث 

من املقّرر اأن يهاجمونا من اجلهة املقابلة فنطلق النار عليهم.

وّزعن���ا م���ري ح�صيني يف مواجه���ة جناحي الق���وات املهاجمة، وكانت 

الدو�ص���كا جمّهزة لالإطالق. حمل التعبويون القابعون يف اجلهة املقابلة 

ا. كانت ال�صاعة ت�صري اإىل الثالثة �صباًحا وكنت اأ�صعر  العت���اد معهم اأي�صً

بالنعا�س. راأيت »مري ح�صين���ي« مّتجًها نحو �صيارة الإ�صعاف التي �صتقّل 

اجلرح���ى املرّجح اإ�صابته���م يف املعركة، ول اأدري ما ال���ذي ينوي فعله. 

نه�صت وذهبت نحوه وتفاجاأت عندما راأيته واقًفا يوؤّدي �صالة الليل. مل 

اأت�ص���ّور اأّنه يف ظّل هذه الأو�صاع والتعب وحركة القوات �صيفّكر ب�صالة 

الليل. حقيقًة، كان اأمًرا ل ي�صّدق.

كانت ليلة عمليات »والفج���ر 8«، اقتحم الغوا�صون اخلّط على �صفة 

نهر »اأروند«، وحان دور امل�صاة يف الهجوم. اأمر قائد الفرقة مري ح�صيني 

بالنط���الق نح���و ال�صفة الأخرى حي���ث كانت القوات ل ت���زال م�صتبكة، 

واأمكن معرفة ذلك من خالل غزارة تبادل اإطالق النار بن الطرفن.

ركبنا الزوارق وانطلقنا. اأقولها وبكل جراأة، كان زورق »مري ح�صيني« 

اأول زورق ر�ص���ا على ال�صف���ة الأخرى. نزلنا من ال���زورق وانت�صرنا. بدا 

م���ري ح�صيني وكاأّنه يتنقل يف اأزقة مدينة زابل. اأده�صني تقّدمه من دون 

خوف اأو وجل رغم خطورة الأو�صاع. اأح�ص�صُت اأّنه يعرف املنطقة متاًما 

لك���رثة ما ر�صم خريطته���ا وحّددها على املخّط���ط، وكان يف ذلك الليل 

احلالك يختار الطرقات ب�صهولة ويتوّغل مع قواته فيها.

الطري���ف يف تلك الليلة، هتافات م���ري ح�صيني التي �صاعفت قوة كّل 
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تعبوي �صمعها اأ�صعاًفا م�صاعفة.

كان مب���وازاة ال�صف���ة مدف���ع ر�صا����س ل ي�صك���ت اأبًدا، حت���ى اإّن مري 

ح�صين���ي دنا منه مرتن م���ن دون اأن يتمّكن من اإ�صكات���ه، و�صّكل خطًرا 

عل���ى خا�صرة قواتن���ا. قرابة ال�صب���اح، ا�صتدعى جميع رم���اة ال�»اآر بي 

ج���ي«. عندما ح�صروا التفت نحوي وق���ال: »عندما اأطلق اأول قذيفة »اآر 

بي جي«، اطلب من اجلميع اإطالق قذائفهم يف وقت واحد«.

متو�صعن���ا وجتّهزنا. كن���ت اأحملق يف الظالم عندما مل���ع نور »اآر بي 

جي« مري ح�صيني وانطالق قذيفته، حينها �صرخت: »الآن!«.

طلق���ت القذائف مًع���ا ف�صكت الر�صا����س وهاجمن���ا الد�صمة. هكذا 
ُ
اأ

وب�صهول���ة اأمّنا طرق عبور قوات الفرقة، ث���م �صمعت �صوت مري ح�صيني 

ي�صرخ يف الظالم: »تقّدموا!«.

انطلقت القوات وكانت معركة طاحنة.

كّل م���ن حت���دث وكتب ع���ن عملي���ات »والفج���ر 8«، مل ي�ستطع 

تاه���ل هتافات وحدي���ث و�سيحات م���ري ح�سيني الت���ي �سّكلت 

نقطة م�سرتكة بني جميع املذّكرات.

روى »علي زارعي« احلادثة من زاوية اأخرى:

 اأكرث �صخًبا م���ن املعتاد، فقد عّجت مبقاتلي 
1
اأ�صح���ت مدينة �صبنتا

احلر����س الثوري من فرق���ة »النبي حممدP« املتطّوع���ة من حمافظات 

كرم���ان، �صي�صت���ان وبلوت�ص�صت���ان. كان قادة الكتائب ياأت���ون ل�صتالم ما 

ينق�صه���م م���ن عديد ث���ّم ين�صرف���ون. يف كل زاوية تق���ف جمموعة من 

.spenta-1
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املقاتل���ن بانتظام؛ اإما يتحدث قائدهم اإليهم اأو ي�صريون يف طابور نحو 

احلافالت.

عن���د الع�ص���ر، كان ما زال يف امل���كان عدد كبري من الق���وات. كانوا 

يقول���ون نحن قوات دعم واإ�صن���اد ومل يرغبوا يف الن�صم���ام اإىل كتائب 

الهج���وم. احتار القادة يف اأمره���م، اإذ مل تكن فرق الإ�صناد بحاجة اإىل 

هذا العدد من املقاتلن. لقد اختار قادة الإ�صناد حاجتهم من العنا�صر 

ورغم ذلك بقي الكثري منهم.

بع���د حوايل 4 اأيام، و�صل مري ح�صيني عند ال�صاعة 9 اأو 10 �صباًحا. 

جمَع العنا�صَر يف ال�صاحة، وقف قبالتهم وبداأ خطابه قائاًل: »نحن ورثة 

الأنبياء والذاكرون جلهادهم. والكلم الطيب اإذا ما جرى على األ�صنتنا، 

نحن اأبناء الإ�صالم، فهو بربكة ال�صهادة املغّم�صة بدماء �صهداء كربالء. 

واإذا ما نظرنا اإىل خنادق القتل ف�صرنى وجوه �صهداء تتلو القراآن قّدموا 

اأنف�صه���م قرابن، ون���رى اأقداًما قد تقّرحت متنقلة م���ن مكان اإىل اآخر 

مقتفي���ًة اأثر قائده���ا. لقد رفعنا راي���ة اللتزام بالدي���ن و�صفاهنا تلهج 

بذكر ال�صهادة، �صائرون يف اأثر القافلة...«.

حت���ّدث مري ح�صيني حوايل �صاعة م���ن الوقت ثم وّدعهم وان�صرف، 

لك���ّن كلماته تركت اأك���رب الأثر يف �صفوف العنا�صر لدرجة مل نعد ن�صمع 

من يقول اإّنني جئت لأكون يف فرقة الإ�صناد وح�صب.

بعد الظه���ر، توّزعْت جميع القوات على الوح���دات والكتائب، وخلْت 

قري���ة �صبنتا م���ن اأي عن�ص���ر. كان���ت القوات تنتظ���ر العملي���ات بفارغ 

ال�ص���رب، وجميع مقّرات الكتائب ت�صدح بالدع���اء وت�صّع بالأنوار. راأيُت 

م���ري ح�صيني لع���ّدة لياٍل يبتع���د عن اجلم���وع، فانتابن���ي الف�صول. كان 
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يذه���ب اإىل اآخر مقّر الكتيبة حيث يخّيم الظالم وال�صكون. يف البداية، 

اعتقدت اأنه يتفّقد املخيم، لكن مَل كّل ليلة؟! وهكذا قررت تعّقبه. 

ب���داأت مبراقبت���ه م���ن اأول الليل اإىل اأن ح���ان وقت ذهاب���ه. �صار يف 

عتمة الليل اإىل حيث خ�صعت الأ�صوات يف املخيم ومل يعد من �صيء غري 

الظ���الم الدام�س. متّلكني �صعور عجيب واأنا اأراقبه، مزيج بن الف�صول 

واخلوف. توّقف، وبالكاد كنُت اأرى �صبحه. اأ�صعته للحظة. بقيُت حائًرا 

مذه���وًل ل اأدري اأي���ن اختفى. نظ���رُت بدقة يف الأرج���اء وتقّدمت قلياًل 

فتناه���ى اإيّل �ص���وت مناجاة �صعي���ف. ت�صّمرت يف م���كاين م�صغًيا. كان 

�صوت���ه! تقّدمت قلياًل، كان يبكي ويتو�ّصل بحرق���ة تلهب الفوؤاد. كان قد 

حف���ر يف الأر�س حفرة بحجم الق���رب، ونزل اإليها يدعو خالقه ويناجيه. 

مل اأطق البقاء وعدت اأدراجي بهدوء. 

�صباح ذلك اليوم، واأنا اأمّر بالقرب من نهر كارون وقعت عيناي على 

مري ح�صين���ي. كان ي�صبح يف النهر وقد تقطعت اأنفا�صه من �صّدة الربد. 

حرف���ت طريقي ودنوت منه. �صعرت بربد اأكرب عندما راأيته. اقرتب من 

ال�صفة �صّلم علّي ثّم ا�صتعان بالأع�صاب اجلافة على �صفة النهر للخروج 

من املاء. كان بدنه يرجتف كاأوراق �صجرة ال�صف�صاف من �صدة الربد. 

�صاألته بده�صة: »مَل ت�صبح يف مثل هذا الربد القار�س يا حاج؟!«.

اأج���اب وه���و يبت�ص���م: »م���ن املق���ّرر اأن تت���دّرب الكتائب الي���وم على 

ال�صباح���ة، فاأردت اأن اأخترب املياه واأ�صعر بربودته���ا قبل اأن نر�صل اأولد 

النا�س اإليها«.

مل اأقل �صيًئا، اأعني مل اأكن اأملك ما اأقوله. كل حركة من حركات مري 

ح�صيني عامل من العرب.
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اأّم���ا يف عملي���ات »والفجر 8«، فقد �صاركت الكتيب���ة 422 مع �صرّيتن 

يف العملي���ات. تعّن على هذه الكتيبة النط���الق خلف الكتائب الأخرى. 

كانت املعارك �صارية، ومل ت�صكت اأجهزة الال�صلكي حلظة واحدة.

بع���د �صاعة، و�صل���ت الكتائب اإىل النقاط املح���ّددة لها، وبذلك حان 

4221. كان اجلميع بانتظ���ار نتائج املعارك عندما 
دور انط���الق الكتيبة 

و�ص���ل اخلرب اأّن دبابة الأعداء قد �ص���ّدت طريق قواتنا و�صّلت حركتهم، 

اأعلن قائد الكتيبة اأّنه غري قادر على التقّدم بقواته.

كّن���ا يف مق���ّر الفرقة فقال م���ري ح�صيني: »جهز الدراج���ة النارية يا 

علي«. و�صع حزام م�صد�صه، حمل مكرّب ال�صوت بيده وركب الدراجة.

�صاألته: »اإىل اأين يا حاج؟«.

- لقد تعرّثت الكتيبة، �صاأ�صاعدها على النهو�س.

ق���ال هذا وان�صرف. فيم���ا بعد، حّدثني اأح���د العنا�صر الذين كانوا 

ا عندما و�صل  يف الكتيب���ة 422 مب���ا جرى: »كنا جميعنا منبطح���ن اأر�صً

مري ح�صيني، وكانت الر�صا�صات تزرع املكان بالر�صا�س لكنه مل ينبطح، 

رك���ن الدراجة جانًبا وراح يبّث احلما�صة فينا. لقد ا�صتنه�س اأ�صلوبه يف 

ال���كالم جميع العنا�ص���ر املنبطحة قرب ال�صاتر الرتاب���ي من اأماكنهم، 

وتقّدم���وا كاأّن جي�ًصا قدم لإ�صنادهم. تقّدمن���ا مكرّبين باأعلى الأ�صوات 

وهاجمن���ا دبابة الأعداء، وقد لذ البع�س بالفرار، ومتّكنت هذه الكتيبة 

من اأ�صر 600 جندي عراقي«.

بع���د العمليات رجعن���ا اإىل »املوقع ال�صاروخي« للع���دو يف الفاو. وقد 

1- بقيادة الشهيد فروخي.
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اأم�صينا ب�صعة اأيام �صعبة واجلميع جلاأوا اإىل اخلنادق منهكن متعبن.

عن���د غ���روب ذلك الي���وم، ح�صر اجلمي���ع لل�صالة، وقفن���ا لل�صالة 

مبالب�صنا املعّفرة بالرتاب والدماء باإمامة مري ح�صيني. بعدها قراأ مري 

ح�صيني الدعاء. ثّم ارمتى اجلميع على اأر�س الد�صمة وا�صت�صلموا للنوم 

بع���د تعب �صدي���د و�صهر لأيام متتالية. وجدت لنف�ص���ي زاوية يف الد�صمة 

فتمّددت على الأر�س و خالل حلظات غططُت يف نوم عميق.

ا�صتيقظُت على �صوت اأحد الإخوة، نه�صت ب�صرعة ونظرت يف اأرجاء 

الد�صم���ة. فوج���دُت مائدة طعام ق���د مّدت و�صط الد�صم���ة وتوّزع حولها 

الإخوة املتعبون النائمون. كان مري ح�صيني عند مدخل الد�صمة. نظرت 

اإليه بتمّعن فراأيته ي�صكب الطعام واملاء وي�صعهما على املائدة. ا�صتيقظ 

الإخوة الواحد تلو الآخر. �صعرنا جميعنا باخلجل؛ لقد جّهز مري ح�صيني 

كل �صيء مبفرده. يف احلقيقة، خجلُت يف تلك الليلة من النظر يف وجهه 

حتى النتهاء من تناول الع�صاء.

يف ي���وم من تلك الأيام، ذهبنا مًعا عل���ى الدراجة النارية اإىل الفاو، 

كان هو ال�صائق. يف الطريق توقف و�صط ال�صحراء فظننت اأن الدراجة 

ق���د تعّطل���ت. ترّجلنا عنه���ا وركنها جانًبا، ث���م جل�س عل���ى الأر�س اإىل 

جانبه���ا يف اجتاه القبل���ة واأخرج كتاب الدعاء من جيب���ه وبداأ القراءة. 

ُده�صُت من فعله هذا، بعد اأن نه�س �صاألته: 

- ماذا حدث يا حاج؟ مِلَ توقفت فجاأة؟

اأجابني وهو يركب الدراجة وي�صرب على دوا�صة الوقود:

- تذّكرُت اأنني مل اأقراأ دعاء اليوم بعد.
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ث���م ركبنا الدراج���ة ثانية وتابعن���ا الطريق.. ما زال���ت تلك احلادثة 

را�صخة يف ذهني.

�سابًق���ا �سمعُت با�سم »عب���د احل�سن طاهري«، لكن ل اأذكر اأين. 

كتب يف ال�سطر الأول عن الدر�ص واجلامعة. تذكرت! نعم �سمعت 

با�سمه عندما ذهبت للقاء ح�سني ب�ر اإ�سماعيل يف كلية الزراعة، 

اإنه رئي�ص كلية الزراعة:

كن���ُت طالًب���ا يف طهران وتقّرر اأن نذهب يف رحل���ة علمية مع اأ�صاتذة 

علن بدء 
ُ
�صي�صتان وبلوت�ص�صتان. ذهبنا نحو جنوب البالد، ويف الطريق اأ

عمليات »والفجر 8«. يف تلك اللحظة طار ذهني اإىل مري ح�صيني. حن 

و�صلن���ا اإىل الأه���واز يف ال�صب���اح، انف�صلت عن املجموع���ة لأذهب اإىل 

الفاو. كان �صوقي للقاء مري ح�صيني كبرًيا جًدا لدرجة اأين ما فكرت يف 

اأنن���ي اأ�صتطيع الو�صول اإىل هن���اك اأم ل؛ ناهيك عن التمّكن من روؤيته. 

انطلقت ول اأدري اإىل اأين يجب اأن اأذهب. انق�صى يوم حتى و�صلت اإىل 

اآب���ادان وعربت نهر »اأروند«. يا لهذا ال�صخ���ب! كانت القوات تتجه اإىل 

هن���اك، وطائرات الأع���داء ل تغادر الأجواء حلظة واح���دة. �صاألُت هذا 

وذاك اإىل اأن و�صلت اإىل مقر الفرقة. مل اأ�صّدق اأنني و�صلت. اأخربوين 

اأّن م���ري ح�صيني يف الد�صمة، وقفت لدى الباب وناديته فاأجابني �صوت: 

»احلاج مري ح�صيني نائم«.

ناديت���ه ثانية ب�صوت اأعلى، ف�صمعُت �صوته وراأيته عند املدخل خالل 

حلظات. ك���دُت اأبكي من فرحة اللق���اء. تعانقنا ودخلن���ا الد�صمة. كان 

ا. قلُت: »حمّب علي فار�صي« يف الداخل اأي�صً

-  لقد تاأخرت يف الو�صول للم�صاركة يف العمليات.
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-  مل تتاأخر كثرًيا.

بقيت الليل هناك، ويف ال�صباح ركبنا الدراجة باجتاه اخلّط الأمامي. 

كان العراقيون يق�صفون املنطقة با�صتمرار، بينما راح مري ح�صيني يبحث 

ع���ن موقع منا�صب للمقر التكتيكي للفرقة. و�صلنا اإىل عدة متاري�س ُبني 

�صقفها على �صكل قو�س من اأعجاز النخل. نزلنا من على الدراجة و�صرنا 

نط���ل على الد�ص���م واملتاري�س، اأعجب���ه امل���كان واأرادوا جتهيز الال�صلكي 

عندما عال �صوت من فوق ال�صقف: »عراقي... عراقي... ناولني قنبلة«.

هالني اخلوف، وللحظة مل اأدِر ما يحدث! �صعد مري ح�صيني ال�صقف 

واأم�ص���ك بالعراقي واأنزل���ه. مع اأنه م�صى 3 اأيام عل���ى انتهاء العمليات؛ 

اإل اأّن العراق���ي بق���ي خمتبًئا لينجو بنف�صه. كان خائًف���ا فنظر اإليه مري 

ح�صيني وقال: »يكاد امل�صكن اأن ميوت اأعطوه طعاًما«.

لقد عامل م���ري ح�صيني الأ�صري بعطف بالغ وقد راقني ذلك. عندما 

�صبع الأ�صري اأر�صلناه اإىل اخلطوط اخللفية. ذهبنا اإىل اخلّط الأمامي، 

ج���ال م���ري ح�صيني يف مر�ص���د العراقين، فج���اأة انفجر �صاح���ًكا. لقد 

�صاه���د »بختياري« قادًما نحونا، وهو من اأبناء كرمان، قال مري ح�صيني 

له: »ما هذا املظهر؟«.

ا من  مل يك���ن ينتع���ل ح���ذاءه الع�صكري، كم���ا كان �صروال���ه ف�صفا�صً

دون حزام، في�صقط عن خ�ص���ره با�صتمرار. اأجاب بختياري وبب�صاطته 

املعهودة: »كان اأحد الإخوة بحاجة اإىل حذاء فاأعطيته حذائي، واأعطيُت 

احلزاَم لآخر...«.

عدن���ا اإىل اخلطوط اخللفي���ة. وكان علّي العودة اإىل مدينتي فوّدعته 

وان�صرفت.
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انته���ت رحلتي الت���ي ا�صتمرت يوم���ن اإىل اجلبه���ة والعمليات، لكن 

ذاكرتي ما زالت مالأى باأحداثها وم�صاهدها حتى اليوم؛ خا�صة ب�صاطة 

وتوا�صع ال�صهيد »بختياري«. 

عّم���ت الف��س���ى الغرفة. اأُبع���رُث الأوراق املكّد�س���ة ح�يل عدة 

مرات يف الي�م؛ واأع�د لت��سيبها. لقد غرقت و�سط 6 اآلف ورقة. 

اأحمُل مدّونة اأخرى واأبداأ القراءة. كانت ل�»من�س�ر ها�سمي«:

حا�صرن���ا العراقي���ون فرحُت اأرّدد من���ذ ال�صباح واأق���ول عرب جهاز 

الال�صلك���ي: »اأر�صلوا اإلينا الدع���م، اأر�صلوا املقاتل���ن، اأر�صلوا الذخائر، 

الذخائ���ر!«. فجاأة راأيُت اأحدهم منت�صًبا اأمامي. رفعت راأ�صي، كان مري 

ح�صيني نف�صه. نظرُت اإليه مدهو�ًصا. جل�س، اأخذ �صماعة الال�صلكي مني 

: »و�صل الدعم ولدينا ما يكفي من الذخائر فال 
*1

بهدوء وقال بال�صيفرة

تر�صلوا �صيًئا«.

نه�صت من م���كاين م�صروًرا ونظرت اإىل ما حويل. كان مري ح�صيني 

مبف���رده ول اأثر لقوات الدع���م اأو الذخائر. حّدقت به ملًيا فهداأ فوؤادي. 

ل اأدري مل���اذا! لكنن���ي �صعرُت بالأم���ان، كاأّن مئات الكتائ���ب قد و�صلت 

لن�صرتنا. نه�صت ورك�صت اإىل اجلهة الأخرى. راأيت عامل اإ�صارة اآخر، 

كان منذ دقائق يطلب الدعم وامل�صاعدة، قد نه�س وهو يقول عرب جهاز 

الال�صلكي: »ل تر�صلوا اأي �صيء فقد و�صل كّل ما نحتاجه«.

كان اجلمي���ع ق���د ه���داأ عن���د و�صول���ه وكاأن���ه بع���ث ال�صكين���ة فيهم 

وا�صتنه����س هم���م التعبوين فاأمط���روا الأعداء بكّل م���ا يف حوزتهم من 

ر�صا�س وقذائف، بينما عامل الإ�صارة راح يرّدد عرب اأجهزة الال�صلكي: 

1 *- تحّدث طبًقا لالئحة المرمزة حتى ال ينكشف الحديث للعدو.
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»ل تر�صلوا الذخائر، ل تر�صلوا الآليات، فلدينا ما يكفي ملدة اأ�صبوع...«.

و�صعت العملي���ات اأوزارها وكتبت الغلبة لنا. فجاأة جاء مري ح�صيني 

اإيّل وقال:

- مل قلت ما قلت عرب الال�صلكي؟ مَل تعرّثت؟ عندما جتنُب ي�صت�صر�ُس 

عدّوك ويهاجُمك. يجب اأن تقول عرب جهاز الال�صلكي، ل�صنا بحاجة اإىل 

عنا�صر، لدينا ما يكفي من الذخائر، ل�صنا بحاجة لأي �صيء. هل غفلت 

عن التوكل على اهلل؟!

طاأطاأنا روؤو�صنا خجاًل، يف احلقيقة مل يكن لدينا ما نقوله. 

م���رة اأخرى كنت عائًدا م���ن العمليات وقد ا�صت�صهد عدد من الرفاق 

وُجرح اآخ���رون. غ�صٌة اأثقلْت �صدري فراحت تتح���ّن الفر�صة املنا�صبة 

لتنفج���ر وتخرج من���ه فتغ�صل الدموع فوؤادي املكل���وم لينجلي من جديد، 

ول فر�ص���ة اأف�ص���ل م���ن دع���اء التو�ص���ل. ل اأدري كيف م���ّر الوقت، فقد 

ط���ال الدعاء قرابة ثالث �صاعات. ع���دُت اإىل خيمتي، بعد وقت ق�صري 

ا�صتدع���وين م���ن خيمة القي���ادة. ذهب���ت وراأيت »مري ح�صين���ي« هناك. 

�صررت كثرًيا، �صّلمُت وجل�ص���ُت بالقرب منه. كان منزعًجا، �صاألت قائد 

الكتيبة عن �صبب انزعاجه فقال: »ا�صاأله بنف�صك!«.

عندها نطق »مري ح�صيني« وقال:

-  كي���ف يل اأن ل اأنزع���ج. مت���ى واأين راأي���ت اأن دع���اء التو�صل ميتّد 

لث���الث �صاع���ات؟ مَل تقوم مبا يجع���ل املقاتلن يفّرون م���ن امل�صاركة يف 

مرا�صم الدعاء؟

�صمَت قلياًل ثم تابع:



120

- ل���و اأّنك مل تكن منهًكا من الب���كاء لأمرتك بالزحف حتى ال�صباح 

عقاًبا لك. 

ثم التفت اإىل الآخرين وقال: 

- يج���ب اأن ل يتح���ّول التو�ّص���ل ب����14 مع�صوًما اإىل 14 ق���راءة؛ حتى 

ل ن�صم���ع اأحده���م يق���ول بعد انتهاء الدع���اء: »احلمد هلل ه���ا قد انتهى 

وارحتنا!«.

ا مل اأ�صتطع قول �صيء فبقيُت �صامًتا. اأي�صً

اأق�م؛ فلم اأعد اأ�ستطيع حتّمل هذه الغرفة الغارقة بالف��سى. 

اأرتب الأوراق يف جمم�عات وا�سًعا بع�سها ف�ق بع�ص.

فرغ���ت القارورة)FLASK(  من ال�ساي. تقع عيناي على ورقة 

ا، اأنا اأملك  اأخ���رى. املكان ي�سج بالذكريات. كان »علي كيخا« اأي�سً

كنًزا:

كان الي���وم ال�صاب���ع لعمليات »والفج���ر 8«، ا�صتع���ّد العراقيون للقيام 

بهج���وم م�صاد كب���ري ل�صتع���ادة املناطق الت���ي �صيطرنا عليه���ا. كّنا قد 

متو�صعنا يف »م�صنع امللح«، وقد توىّل وزير الدفاع العراقي عدنان خري 

اهلل بنف�صه قيادة الهجوم امل�صاد يف تلك املنطقة.

كان الوق���ت ظهًرا والعراقيون يق�صفون خطوط اإمدادنا بال انقطاع. 

كانت اأ�صع���ة ال�صم�س احلارقة ت�صط���ع على روؤو�صنا، وق���د اأزكمت اأنوفنا 

رائح���ة الأر����س امللحي���ة النتنة. وق���د منع الق�ص���ف العراق���ي املتوا�صل 

وال�صديد و�صول املاء والطعام اإلينا. كان الإخوة ي�صّدون الأعداء بالروح 

والقلب، واإل فلن ت�صتطيع الأ�صلحة »املادية« فعل �صيء اأمام هذا الهجوم.
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كن���ت عل���ى ال�صاتر الرتاب���ي عندما �صمع���ت �صوًتا. التفت���ُت ب�صرعة 

اإىل ناحي���ة ال�ص���وت، كان مري ح�صين���ي اأ�صفل ال�صاتر ي���رّدد ال�صعارات 

والهتاف���ات احلما�صية. مل اأ�ص���ّدق اأن نائب قائد الفرقة ياأتي اإىل اخلّط 

يف مثل هذا الو�صع. 

خ���الل دقائق علم اجلميع بوجود مري ح�صين���ي. حتى لو كنت هناك 

لن ت�ص���دق ما تراه عيناك! لقد ارتفعت معنويات املقاتلن لدرجة اأنهم 

ت�صلقوا ال�صاتر الرتابي من دون اأي وجل، و�صّبوا نريانهم على الأعداء. 

ما زال �صوته يرتدد يف اأذين اإىل الآن. كان مري ح�صيني ي�صرخ: 

- ي���ا اهلل! هيا ت�صلقوا ال�صاتر الرتابي، فقد جاء وزير دفاعهم اليوم 

لي�صارك يف املعارك. يجب اأن منّرغ اأنوفهم بالرتاب...

كان املقاتل���ون يطلق���ون النار م���ن دون توقف، وم���ري ح�صيني ين�صر 

احلما�ص���ة فيهم بهتافاته واأ�صعاره، حتى اإّن بع�س الفتية اأرادوا الذهاب 

اإىل قلب الدبابات العراقية قائلن اإّنهم �صي�صّدون  وزير الدفاع العراقي 

من اأذنه ويح�صرونه اإىل هنا. قال اأحدهم:

- ما هي جائزتي يا حاج اإذا ما اأح�صرت لك عدنان خري اهلل؟

- اأنت اأح�صره اأوًل و�صاأدعو لك بال�صهادة!

يف اليوم ال�صابع للهجوم العراقي، ُمّرغ اأنف البعثين بالرتاب بف�صل 

قيادة مري ح�صيني.

كت���ب »على جنيب زاده« ال���ذي تعّرفت اإلي���ه يف الي�م الأول، 

عن عملي���ات »والفجر 3«، وكيف تعّرف اإىل مري ح�سيني يف اأحد 

اخلنادق. ما اأكملت ق���راءة باقي مذكراته؛ وكنت و�سعتها جانًبا 
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لأع�د اإليها يف ال�قت املنا�سب. اأتناول املذكرات واأبداأ القراءة:

و�صط العمليات، و�صل مري ح�صيني وح�صامي على دراجة نارية. كان 

الأع���داء يتقدمون خطوة خط���وة. ت�صّلق الثنان ال�صات���ر الرتابي وراحا 

ي�صتطلع���ان قوات العدو ودبابات���ه. كان الق�صف العراق���ي �صديًدا، وقد 

ت�صاقطت خمتل���ف اأنواع القنابل والقذائف واله���اون. انفجرت اإحداها 

بالقرب من مري ح�صيني، ويف حلظة راأيت الرتاب حيث يجل�س يتناثر يف 

اله���واء، وكذلك الر�صا�س املت�صاقط من حوله كان ينرث الغبار والرتاب 

يف الهواء.

مل اأع���د اأطيق �صرًبا، اأ�صرعت نحوه واأم�صكته من يديه واأجربته على 

النزول اأ�صفل ال�صاتر وقلت له ب�صوت عاٍل: 

- م���ا ال���ذي اأت���ى بك يف ه���ذا الوقت، ومب���ا اأنك جئت فم���ا الداعي 

لت�صلُّقك ال�صاتر...

�صحك مري ح�صيني، ورّبت على جبهتي ثم قال: 

- ل تقلق علّي.

م���ّرة اأخ���رى، ع���اد اإىل مكان���ه يف اأعل���ى ال�صات���ر. وقد ا�صت���ّد اأزيز 

الر�صا�س وراح ينهمر م���ن حوله، لكنه تابع مراقبة حترك الأعداء من 

دون اك���رتاث. مل اأ�صتط���ع التحمل اأكرث، فاأم�صك���ت بقدمه و�صحبته اإىل 

الأ�صفل. عندما نه�س م�صح على وجهي وقال:

- اأخ جني���ب! قلت ل���ك ل تقلق. لن ي�صيبني مكروه، فاأنا اأعرف متى 

�صيحدث ذلك. والآن، هل �صتدُعني اأكمل عملي اأم ل؟!

يف ذل���ك اليوم، وما دام »م���ري ح�صيني« يقف اأعل���ى ال�صاتر الرتابي 
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واإىل اأن نزل وذهب، �صعرت اأنني مّت وعدت للحياة مئة مّرة. اإذ مل يكن 

لدينا غري مري ح�صيني واحٍد وفرقة ثار اهلل واحدة!

بع���د معارك �صاري���ة، متو�صعنا على ال�صفة الأخ���رى لنهر »اأروند«.  

م���ّرت اأيام ع�صيبة علينا يف مع���ارك بحرية امللح. كانت القوات منهكة، 

فدخلن���ا اأح���د مب���اين ثكن���ة »ق�صل���ة« العراقي���ة وارمتينا عل���ى الأر�س 

كالأم���وات، وكل واحد اأخذ زاوي���ة لي�صرتيح فيها، حت���ى اإّننا مل ن�صتطع 

تناول الع�صري الذي اأعّدوه لأجلنا.

عند الع�صر، كنت مع »حممود كاظم زاده«. قلت له: »هيا ن�صّلي ثم 

نن���ام«. مل ي�صتطع فت���ح جفنيه جيًدا. تو�صاأنا ووق���ف هو لل�صالة. هوى 

ا. كان النعا�س قد  لل�صج���ود ومل يقم. و�صعت ي���دي على كتفه فهوى اأر�صً

غلب���ه. نه�س ثانية تو�صاأ ثم وق���ف لل�صالة. كان يرتّنح يف كل اجتاه من 

�ص���ّدة التعب و�صفتاه تتمتمان بال�صالة، وكامل���رة ال�صابقة هوى لل�صجود 

ومل يق���م، ثم ذهب ثالثة ليتو�صاأ. لق���د اأح�صيت له 24 و�صوًءا، لكنه يف 

كل مرة كان ينام قبل اأن يتّم ال�صالة.

بعد حوايل ال�صاعة، جاء مري ح�صيني فهّب املقاتلون ك�صلك مطاطي 

وجتمع���وا؛ وقف اأمامنا وب���داأ يحدثنا عن اجلهاد وم�ص���اق احلرب وقّلة 

العديد، ث���م طلب اأن ن�صتعد للذهاب اإىل اخل���ّط الأمامي. عندما اأنهى 

م���ري ح�صين���ي كالمه، جل�س كاظ���م زاده وقد �صّم ركبتي���ه وقال بهدوء: 

ر اأغرا�صنا ونذهب اإىل اخلّط الأمامي«. »انه�س لنح�صّ

�صديدت���ي الحمرار. 
1
نه�صن���ا مًعا، كان���ت عينا حممود كاظ���م زاده

جّهزنا ال�صالح والعتاد. 

1- بعد مدة صافح كاظم زاده مير حسيني في الجنة.
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بع���د العملي���ات عدنا اإىل اخلط���وط اخللفية للح�ص���ول على اإجازة. 

كان���ت يف حوزتنا �صيارة اإ�صعاف. و�صلن���ا لياًل اإىل مدينة »بهبهان« وكنا 

متعب���ن جًدا. ذهبن���ا اإىل مقر احلر�س، كنت اأع���رف اأنهم لن ي�صمحوا 

لنا بالدخول فخطرت ببايل فكرة. اأ�صرعت نحو مدخل نقطة احلرا�صة 

ود�صت على الفرامل بقوة. تقّدم احلار�س مني، فقلت له: »الإخوة معي«.

فتح الباب ودخلنا. �ُصررنا كثرًيا لأننا متّكنا بهذه احليلة من الدخول 

اإىل مق���ر احلر�س الث���وري.  ركّنا ال�صيارة جانًب���ا وبحثنا عن امل�صجد اأو 

اأنا وجاء احلار�س اإىل مري ح�صيني و�صاأله:  امل�صّلى فاأر�صدونا اإليه. تو�صّ

- يا اأخي! لأي كتيبة اأو وحدة تنتمون؟

-  فرقة ثار اهلل 41.

-  يجب اأن تغادروا اإًذا.

- �صاأله مري ح�صيني بتعّجب: ملاذا؟

-  لأن���ه عليكم الذهاب اإىل مقر التعبئة لال�صرتاحة وال�صالة. ولأن 

ال�صائق قال اإّن الإخوة معه فاعتقدت اأنكم من عنا�صر احلر�س لدينا.

ما اإن �صمع مري ح�صيني هذا حتى نظر اإلينا وقال: 

- هيا يجب اأن نخرج من هنا. 

قل���ت: لكن ما الفرق يا ح���اج �صواء ذهبنا اإىل مق���ر التعبئة اأو بقينا 

ا مقاتلون. هنا، فنحن اأي�صً

- الأوامر والنظام تقت�صي ذلك.

- اإًذا دعنا ن�صّلي اأوًل.
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- ل، ل ي�صمح لنا بذلك، فال فائدة ل�صالتنا هنا.

خرجنا وقال يل مري ح�صيني معاتًبا:

-  م���ا كان عليك خداع احلار����س، اهلل يعلم اإن كنت كذبت عليه. مِل 

تفّوهت بهذا الكالم؟ حاول اأن تكون �صادًقا يف جميع اأعمالك.

- ثم تابع بلطف وعطف: هاك ن�صيحتي، ل تدع الغرور يتغلب عليك. 

ح���وايل منت�ص���ف الليل، و�صلنا اإىل كرمان. كان م���ري ح�صيني نائًما 

عندما ذهبن���ا اإىل حمطة الوقود لنتزّود بالبنزي���ن. جاء امل�صوؤول وقال 

اإّنه ل يبيع البنزين من دون البطاقة التموينية اخلا�صة.

ولك���ي نح�صل عل���ى بنزين، ب���داأ ال�صائق بالتالع���ب وحماولة خداع 

امل�ص���وؤول مّدعًي���ا اأنن���ا ننقل جريًح���ا. ا�صتيقظ مري ح�صين���ي فجاأة على 

�ص���وت م�صوؤول املحطة يقول: »�صاأعطيكم 15 ليرًتا فقط كي تتمّكنوا من 

الو�ص���ول اإىل املحط���ة التالي���ة، ول ميكنني بيع اأكرث م���ن ذلك من دون 

البطاقة.

- �صاأل مري ح�صيني: ماذا يجري؟

- اأجاب ال�صائق: ل �صيء يا حاج عد للنوم.

عّدل مري ح�صيني من جل�صته وقال: »ل اأ�صعر بالنعا�س فِلم اأنام؟«.

�صرح���ت له ما يجري، فرتّجل من ال�صيارة وه���و يقول لل�صائق: »لقد 

كذبت«. ل اأدري مَل كان ج�صمه يرجتف، قال مل�صوؤول املحطة:

- ي���ا �صيد، لقد كذب علي���ك. اأعتذر منك، فال جريح معنا، و�صننفذ 

املطلوب ح�صب املقررات والنظام.
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جربن���ا عل���ى البق���اء لي���اًل هناك. عن���د ال�صب���اح، �صاأل���ُت م�صوؤول 
ُ
اأ

املحطة عن ال�صبيل للح�صول على املحروقات فقال: »اذهبوا اإىل مركز 

املحافظة واح�صلوا على ر�صالة خا�صة«.

اأقر�صن���ا 4 لي���رتات بنزين لن�صل اإىل هن���اك. ذهبنا للح�صول على 

الر�صال���ة ثم عدن���ا اإىل املحطة. بق���ي ت�صّرف مري ح�صين���ي تلك الليلة 

حلقة يف اأذين على الدوام.

لعملي���ات  املكد�س���ة والعائ���دة  املذك���رات  اأوراق  ت�ج���د عل���ى 

»والفج���ر8«، مذكرت���ان اأخري���ان مل اأقراأهم���ا بعد. اأنه����ص واأ�سعل 

املدف���اأة النفطية واأ�س���ع اإبريق املاء عليها ، ثم اأع����د اإىل املذكرات 

لأقراأ اإحداها، ريثما ي�سخن املاء. كانت مذكرات يحيى �سيخ وي�سى:

اأردت الذه���اب اإىل اخل���ّط الأمامي حيث كنا نهاج���م منطقة الفاو. 

راآنا بور خ�ص���روي فكتب ر�صالة اإىل »غالم ح�صن �صهرياري« وطلب منا 

اأن نو�صلها له. قلت: 

- للو�ص���ول اإىل د�صمة �صهرياري، علينا عب���ور مثلث طرق ال�صهادة، 

وهناك �صرط لإعطائه الر�صالة! 

- اأي �صرط؟

- اأن اأ�صفعه �صفعة عن كل كلمة كتبتها.

- �صحك وقال: ح�صًنا، موافق.

و�صل���ت اإىل اخلّط وذهب���ت مبا�صرة اإىل د�صمة القي���ادة. راأيت مري 

ح�صيني، بعد ال�صالم والتحية �صاألته: 

- اأين �صهرياري؟
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- الآن ياأتي.

عندما جاء اأخربته باأمر الر�صالة وال�صرط. �صحك وقال:

- ح�صًنا، لكن نّفذ احلكم غًدا �صباًحا.

مل اأقب���ل و�صرن���ا نتجادل، ف�صاألن���ا مري ح�صيني ع���ن الأمر. اأخربته 

باأمر الر�صالة وال�صرط فقال:

- اأنا اأ�صمن لك ح�صور �صهرياري يف ال�صباح، فهل توافق؟

وافق���ت حينها واأعطيته الر�صالة. يف ال�صباح، عند ال�صاعة 8 ذهبُت 

يف مهمة وبعد عودتي توجهت مبا�صرة اإىل مري ح�صيني الذي �صاألني: 

- تريد تنفيذ احلكم �صحيح؟!

- اأجل، واأين �صهرياري الآن؟

فجاأة راأيت الدموع تفي�س من عينيه. �صاألته:

- ماذا جرى يا حاج؟

- ُنقل اإىل اخلطوط اخللفية.

- �صاألته بلهفة: هل ُجرح؟

- ل!

طاأطاأ راأ�صه، فت�صّمرت يف مكاين ولّفني احلزن. قال مري ح�صيني:

- كان اأول �صخ�س اأ�صمنه، لذا ميكنك اأن تنّفذ احلكم بي.

انفجرُت بالبكاء وخرجت من الد�صمة.
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 �سغري ال�س���ن يف ذلك ال�قت، 
1
كان »غ���الم عبا�ص كاوو�س���ي«

اأقراأ ال�سطر الول من كتابته فاأدرك ذلك:

تطّوعت للجبهة عام 1985م.  كنت �صغري اجل�صم، قالوا يل يجب اأن 

اأعود، لكّنني اأ�صررُت كثرًيا، فوافقوا يف النهاية على بقائي.

يف اأح���د الأي���ام، اأراد م���ري ح�صين���ي الذه���اب اإىل اخل���ّط الأمامي، 

ورافقته ب�صفتي عام���ل اإ�صارة. كانت هذه املرة الأوىل التي اأذهب فيها 

اإىل اخلط���وط الأمامية. كان���ت القنابل والقذائ���ف تت�صاقط من حولنا 

فاأجربُت على الزحف بن احلن والآخر. لكن مري ح�صيني مل يكن حتى 

ليحني راأ�صه، بل بقي منت�صًبا وكاأننا ل�صنا يف �صاحة حرب.

تقّدمن���ا قلي���اًل، كان اخل���ّط قد ُح���ّرر حديًثا. اأ�صّر م���ري قا�صم مري 

ح�صيني على بقائي يف اأحد املتاري�س واأن ل اأتقّدم اأكرث، فرف�صت.

يف الأمام، ل اأدري بالتحديد ماذا حدث، هل انفجر خمزن الذخرية 

اأم انفجرت قذيفة! فقد اأ�صابت قطعة اإ�صمنتية كبرية خا�صرتي و�صقطت 

���ا وغبت عن الوعي. بعدها اأخربين الإخ���وة مبا جرى،  اأدرك مري  اأر�صً

ح�صين���ي اأن فق���داين للوعي ناجت ع���ن اخلوف ولي�س ع���ن ال�صربة التي 

تلقيته���ا، ف�صحك ور�ّس املاء على وجهي لأ�صتعي���د وعيي. يومها �صّمني 

اإلي���ه و�صار بي بهدوء وهو يوا�صيني بكالمه الإلهي. رويًدا رويًدا، �صعرت 

اأن اأمل خا�صرتي قد خّف.

بع���د تل���ك احلادث���ة مل ي�صطحبني مع���ه اأب���ًدا. طاملا رغب���ت يف اأن 

ياأخذين معه، لكن...

1 - تلفظ: كافوسي.
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كان امل���اء يغلي يف الإبريق، اآخذه واأفرغ���ه يف حمفظة املياه 

ال�ساخن���ة، لك���ّن ذهن���ي كان م�سغ�ًل ب�»م���ري ح�سين���ي«. بح�سب 

الرنامج �ساأبقى هنا ثالثة اأيام اأخرى، خاللها ينبغي اأن اأكت�سف 

زوايا حياته اخلفية. اأع�د و�سط الأوراق املكّد�سة التي اأ�سبحت 

كّل حيات���ي لأ�ستخ���رج واأ�ست�س���ّف م���ن كلماتها �س����رًة ل�«رجل« 

اأر�سمه على تراب هذا ال�طن للي�م والغد واإىل الأبد.





انته���ت عمليات »والفج���ر8« واأيام الفاو، بح���رية امللح، جاّدة 

اأّم الق�س���ر، مثل���ث طرق ال�سه���ادة، نهر اأروند وغريه���ا من الأيام 

املعروف���ة عن���د اأهل ال�سم���اء اأكرث منها عن���د اأهل الأر����ص، متاًما 

كرجالها الرجال.

اأنتقُل اإىل ملف عمليات »كربالء1«، اإىل تلك الديار التي وطئتها 

قدم���ا مري ح�سيني وقاتل فيها؛ فقد قاتل م���ّرة اأخرى يف عمليات 

»والفج���ر3«، ودارت عجلة الأقدار لتع�د به اإىل تلك الديار ثانية، 

وحتّلقت معه اأفكاري اإىل هناك. 

اأخط���� يف هذه الدي���ار املاأل�فة، واأرافق رج���اًل �سهدوا جهاد 

مري ح�سيني عن كثب. واأولهم حبيب �سهركي:

يف ني�ص���ان 1986م، وبعد م�صي ثالثة اأ�صهر على عمليات »والفجر8« 

القا�صي���ة وال�صاقة، عدن���ا جميًعا يف اإجازة اإىل الدي���ار؛ قادة وعنا�صر. 

ومل يب���َق يف املنطقة غري عدٍد قليل. كن���ت يف املدينة عندما جاء ال�صيد 

فار�صي وقال:

-  ات�ص���ل مري ح�صين���ي واأخربين اأن »طريق البه���ار« التي هي حتت 

�صيط���رة الفرق���ة معّر�صة لتهديد الأع���داء، اإذ لي�س من ق���وات منظمة 

هن���اك �ص���وى جمموعة من العنا�ص���ر املتفرقة الت���ي جمعناها يف �صرية 

الفصل الاسبع



132

وجعلن���ا عليها قائًدا موؤقًت���ا، وطلب منك الع���ودة اإىل املنطقة خالل 24 

�صاعة اإن ا�صتطعت ذلك.

كانت هناك طائرة جاهزة لالإقالع فاأقّلتنا مع البقية اإىل املنطقة. ما 

اإن و�صلت حتى اأعطاين »مري ح�صيني« التعليمات والتوجيهات الالزمة، 

فالأعداء على اأهبة ال�صتعداد للهجوم علينا. اأر�صلني »مري ح�صيني« اإىل 

اخلّط الأمامي حيث نّظمنا القوات املتمو�صعة هناك ا�صتعداًدا للدفاع. 

عندما كنُت اأفكر مبري ح�صيني واأنا يف اخلط، اأيقنت اأنه جعل حياته 

للحرب، وهو متاأّهب يف جميع الظ���روف للدفاع والت�صّدي. كان 
 1

وقًف���ا

جماهًدا فريًدا ونادًرا.

بعد ذلك �صاركت يف عملي���ات »كربالء1«، انطلقت القوات يف الرتل 

رقم)1( عرب ب�صت���ان »خ�صرو اآبادي« اإىل »قالفيزان«، ويف الطريق قال 

يل مري ح�صيني: »ل ت�صّيعني«. 

 واإن اأ�صعت���ه �صيتعرّث يف مهمت���ه. كنت اأو�صل 
2
كن���ت بريده اخلا����س

ر�صائله اإىل اآخ���ر الرتل واإىل قادة الكتائ���ب وال�صرايا والوحدات واأعود 

اإلي���ه �صريًع���ا. بداأت ق���وات الفرقة هجومه���ا من ثالثة حم���اور، املحور 

الأي�صر والأمين والأو�صط، و�صّكل املحور الأو�صط راأ�س احلربة والأ�صا�س 

يف الهجوم بقيادة »مري ح�صيني«.

بع���د اأن �صرنا ح���وايل ال�صاعتن، و�صلنا اإىل حقل األغ���ام زرع باأنواع 

الألغام امل�صادة لالأفراد من »فاملارا«، pomz« - »vs و«Ts50« وغريها.

1- »الوقف« مصطلح فقهي؛ وهنا كناية عن أنه نذر حياته للحرب و....
2- بريد أو مرسال؛ مهّمته في الحرب إيصال األوامر والرسائل والتعليمات.
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عندم���ا متّكن عنا�صر وحدة التخريب من فت���ح معرب و�صط احلقل، 

كان اأم���ر العمليات قد ُف�صح وتنّبه الأعداء حلرك���ة قواتنا يف املحورين 

الأمي���ن والأي�ص���ر. ا�صتعددن���ا للهجوم وعن���د احلقل اأعط���ي رمز ونداء 

العملي���ات. كان الع���دو يق�صف بعن���ف خط الهجوم من اأول���ه اإىل اآخره 

وير�ص���ق ر�صا�صه مبح���اذاة �صطح الأر����س لي�صّل حركتن���ا، لدرجة اأننا 

عجزنا عن رف���ع روؤو�صنا. اأردت النهو�س، لك���ن الر�صا�س مّر مبحاذاة 

راأ�ص���ي لي�صتقر يف ال���رتاب بالقرب مني.  كان راأ�ص���ي مل�صًقا بالأر�س، 

حينها قال يل مري ح�صيني:

-  هيا انه�س وا�صرب اخلط.

التفتُّ نحوه بتعجب، فقال:  

- لقد �صّد العدو قواتنا و�صّلها، هيا انه�س وحترك.

كان حق���ل الألغ���ام وا�صًع���ا ويف�صلنا ع���ن العدو ال���ذي كان ميطرنا 

بنريان���ه من تالل »قالفي���زان« م�صافة طويلة، ل���ذا مل ن�صتطع احلركة، 

وانتظرنا ريثما تخّف حدة الق�صف. 

م���ّرت ع�صر دقائق. كان من املقرر اأن ُيطلق رمز العمليات قبل طلوع 

القم���ر بن�صف �صاع���ة،  فتقرتب قواتنا من الع���دو يف الظالم الدام�س، 

وم���ن ثّم تطّه���ر متاري�صهم وحت�صيناتهم على ن���وره.  دنت حلظة طلوع 

القم���ر فقلت ملري ح�صيني ب���ن اجلد والهزل: » كما ت���رى! فاإن ر�صا�س 

العدو منهمر علّي بينما تطلب مني الهجوم على اخلط!«. 

كان هذا ما م���ّر يف خاطري فنطقت به. فجاأة! نه�س »مري ح�صيني« 

م���ن دون اأن يبايل بالر�صا�س، الر�صا�صات، الدو�صكا وم�صاد الطائرات 
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املنهم���رة علين���ا. راأيُت ر�صا�ص���ة ر�صا�س »كالي���رب« الأوتوماتيكي تخرق 

ا،  طرف قمي�صه واأخرى متّر ب���ن قدميه، نظرُت اإليه واأنا منبطح اأر�صً

بدا يل بقامته وهامته اأطول بع�صر مرات بل ومبئة مرة. كان كالطود يف 

مواجهة الأعداء. طوٌد احتمينا خلفه. 

انطل���ق هو وبقي الرت���ل مكانه. عندما راأيته يتق���دم دّبت اجلراأة يف 

كي���اين للنهو����س. �صار م���ري ح�صين���ي يف املعرب ونحن خلف���ه متجاهلن 

الن���ريان التي كانت تن�ص���ّب علينا، وكاأنها تنهمر من ف���م تنن قابع يف 

مرتفعات »قالويزان«.

كان مري ح�صيني اأول الوا�صلن اإىل مواقع ود�صم الأعداء، ومن خلفه 

نح���ن، وبهذه الب�صاط���ة �صيطرنا على اخل���ّط. لكن لو مل يك���ن موجوًدا 

لكان...

يف ال�صب���اح، كانت الكتائب ما زالت تطّهر د�صم العدو وتتقّدم بينما 

الأعداء ين�صحبون ويتقهقرون. 

كن���ُت اأ�صري خلف »مري ح�صين���ي« الذي مل يهداأ دقيق���ة واحدة. كان 

يرمي القنابل اليدوية داخل الد�صم، ثم يتابع تقّدمه وقواتنا من خلفه. 

�صعدُت اإح���دى الد�صم للحظة، ف�صمعت �ص���وت انفجار حتت قدمي 

واهت���زت الد�صمة. فجاأة �صرخ »مري ح�صيني« من اأمام الد�صمة فقفزت 

اإىل الأ�صف���ل. كان غا�صًبا ف�صرخ يف وجهي: »مل �صعدت الد�صمة؟ ماذا 

لو اأ�صابك مكروه ل �صمح اهلل؟«.

اعتذرُت من���ه فطّوق عنقي وقّبل وجهي، واأ�صف ل�صراخه يف وجهي. 

كن���ت اأعتذر لعدم ح���ذري فقال: »لقد خف���ُت اأن ت�صاب بج���رح اأو ...« 
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حاول طوال ذلك اليوم اأن يزيل الكدر الناجت عن �صلوكه معي. 

يف ال�صباح وبعد تطهري الد�صم متو�صعنا يف ال�صاتر الرتابي، ورويًدا 

روي���ًدا كانت دباب���ات العدو التي فّرت حتاول التق���دم نحونا. من جديد 

ع���ادت حمم مدفعيتهم وقذائفه���م تنهال علينا من جدي���د. بعد �صاعة 

تقريًبا �صرنا كمن ي�صري يف جهنم نريان الأعداء. 

مل تك���ن اأجه���زة الال�صلكي لته���داأ دقيقة واحدة، وقد ت���اأّزم الو�صع، 

واملحور كّله �صي�صبح عر�صة للخطر اإذا ان�صحبنا اإىل اخللف. ركب مري 

ح�صيني دراجة نارية وطلب مني الركوب خلفه. 

اأعطاين اآر بي جي وذهبنا و�صط الدبابات لال�صتطالع وال�صيد يف اآن.

عدنا، وذه���ب ثانية ل�صيد الدبابات مع خ�صروي، وثالثة مع هراتي. 

ومن خ���الل تلك املناورات يف ذلك اليوم، متكن م���ن اإعطاب 8 دبابات 

للعدو ف�صّل حركته كلًيّا. 

ملحُت علي كيخا مّرة، رجل ط�يل القامة نحيل اجل�سم يتحّدث 

بلهج���ة زابلية، اإن مل تك���ن تتقنها فيت�جب علي���ك الإ�سغاء جيًدا 

لتفه���م ما يق�ل���ه. كانت مذكرات���ه مد�س��سة بني ك�م���ة الأوراق. 

و�سعُت من�ذجني اأو ثالثة من مذكراته جانًبا: 

مل يك���ن مري ح�صيني ليهداأ دقيقة واح���دة يف مكان واحد، كان ي�صع 

قدًم���ا يف اخلط���وط اخللفية وقدًم���ا ثانية يف اخل���ّط الأمامي. يف بع�س 

الأحي���ان كان يّدعي عدد من املقاتلن اأنهم راأوا مري ح�صيني يف ال�صاعة 

عينها يف اأماكن اأخرى، ويدور اجلدال بينهم: اأن من راأيته اأنا كان »مري 

ح�صيني« ولي�س من راأيته اأنت!
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يف عمليات »كربالء 1«، كنت اأتقّدم بقوات الكتيبة، وقد دارت معارك 

�صارية على تالل »قالفيزان«. �صاهدنا من مكاننا تبادل اإطالق قذائف 

الآر بي جي ور�صا�س الدو�صكا بن الطرفن. 

م���ا اإن اقرتبنا من منطقة املع���ارك، حتى قفز عدد من مقاتلينا عن 

اإح���دى الدبابات و�صرخوا بنا ليمنعونا م���ن متابعة التقّدم، فطلبت من 

الرت���ل التوق���ف. اأ�صاروا باأيديه���م اإىل ناحية »تالل قالفي���زان«، وقالوا 

اإّن العراقي���ن قد اأ�صروا عنا�صر الكتيب���ة امل�صتبكة. نظرت باملنظار اإىل 

منطقة املع���ارك التي غطتها �صح���ب الدخان والغب���ار وراأيت عدًدا من 

املقاتلن املنت�صرين واآخرين وقعوا يف الأ�صر، لكنني مل اأ�صتطع اأن اأتبن 

ما اإن كان املنت�صرون من قواتنا اأم من الأعداء.

عدت بالدراجة الناري���ة اإىل اخللف واأخربت احلاج قا�صم �صليماين 

مب���ا جرى، فطلب ب���دوره من »مري ح�صيني« الذه���اب وا�صتطالع الأمر. 

عدنا وم���ا اإن و�صلنا اإىل الرتل حتى اأخذ م���ري ح�صيني املنظار، ثم قال 

بع���د اأن دّقق النظر اإىل منطقة ال�صتب���اك، اإّن العراقين هم من وقعوا 

اأ�صرى بيد عنا�صر فرقة »ن�صر5«. انزعج مري  ح�صيني كثرًيا للخرب غري 

الدقي���ق واأّن���ب مطلقيه ب�صّدة. بعدها �صار نح���و منطقة املعارك وحلقنا 

ب���ه. علمت يف الطريق اأنه حو�ص���ر من ِقَبل العراقّي���ن، لكّنه متّكن من 

الإفالت منهم. عندما و�صلنا اأ�صرناهم جميًعا. 

مل يك���ن مري ح�صيني ممن ي�صتكينون يف مكان، فروحه املتوثبة دوًما 

ا كان �صاحب روح عظيمة ونبيلة. كانت تتوق لدنيا اأو�صع. حقًّ

اأج���ل! لق���د جال���ت روح ه���ذا الرج���ل ال�سي�ست���اين الكبري يف 

جمي���ع اجلبهات، وت�سهد تالل قالفي���زان على �سجاعته وب�سالته، 
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فم���ا زالت هتافاته يرتّدد �سداه���ا يف �سه�ل مهران. »علي اآقائي« 

�ساهد اآخر على تلك احلقائق:

مل يكن ل�صان مري ح�صيني قاطًعا يف املع�صكر فح�صب، بل ويف املعارك 

���ا. يف عمليات »كرب���الء 1«، �صيطرت قواتنا عل���ى تالل قالفيزان،  اأي�صً

وتابع���وا زحفهم نحو مدين���ة مهران. بداأ العدو هجوم���ه العنيف علينا، 

وعانق���ت �ص���دور مقاتلين���ا ال�صات���ر الرتاب���ي م�صتميت���ن يف الدفاع عن 

اخل���ط. لكن �صّح الذخ���رية وحرارة الطق�س والعط����س اأنهكتنا. وراحت 

دبابات العدو تتقّدم نحونا لتق�صم املنطقة رويًدا رويًدا. 

كّن���ا حي���ارى ل حيلة لن���ا عندم���ا و�صل م���ري ح�صيني، ووق���ف اأعلى 

احل�ص���ن حاماًل مكرب ال�صوت بيده متجاه���اًل ر�صا�س ر�صا�س كاليرب. 

رفع �صوته بالتكبري و�صاح: 

- ي���ا اأ�صح���اب اأبي عب���د اهلل! هذه �صاح���ة الختبار، ه���ذه كربالء. 

واإذا كنت���م ممن يلبون الن���داء فاحزموا اأمركم وادح���روا عدوكم. هيا 

ا�صتع���ّدوا لالختبار، فه���ا هنا �ص���اح الفرقان بن احل���ق والباطل. هيا! 

وا على الأعداء. كرّبوا وانق�صّ

ا�صتعاد املقاتلون قواه���م؛ كاأّنهم قد و�صلوا اإىل �صاح احلرب لتّوهم! 

وا على الأعداء ودارت رحى حرب �صرو�س اجنلت بعد �صاعة عن  فانق�صّ

تقهقر الأعداء وعودة الهدوء للمنطقة. 

كانت اآخ���ر مذكرات تلك العمليات تع����د ل�«علي ر�سا حيدري 

ن�سب«:

يف عملي���ات »كرب���الء1« كان���ت امل���رة الأوىل الت���ي اأ�ص���ارك فيها يف 
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العملي���ات. نقلون���ا اإىل اخلّط الأمام���ي واأعطوا الأوام���ر باحلركة لياًل. 

وقفن���ا يف رتل وانطلقنا. كانت املعارك قا�صي���ة والر�صا�س ينهمر علينا 

من كل حدب و�صوب. كنا ن�صري يف �صق، ومل نكد ن�صل منت�صف الطريق 

���ا يف منت�صف الطريق  حتى رّدون���ا على اأعقابنا وغ���ريوا امل�صري. واأي�صً

الث���اين غرّيوا م�صرينا وعدنا اأدراجن���ا. تكّرر هذا الذهاب والإياب عدة 

مرات حتى مللت. مل نكن نعلم ما الذي يرمي اإليه القادة. وكان ق�صف 

الع���دو �صديًدا فجرح وا�صت�صهد عدد من الرفاق، وكنت اأنا من اجلرحى  

وعدت اإىل اخلطوط اخللفية مب�صقة كبرية. 

التقيت مري ح�صيني بعد اأيام عدة ف�صاألني عن اأحوايل، وحتدثنا عن 

العملي���ات ف�صكوت له ع���دم التن�صيق ورحالت الذه���اب والإياب ليلتها، 

ح مري ح�صيني بع�س الأمور التي  منتق���ًدا قادة املحور ب�صّدة. عندها و�صّ

خفي���ت عني، وحّدثن���ي عن العقبات التي واجه���ت العمل، وافرتقنا بعد 

ذلك احلديث املف�صل والطويل. 

يف الي���وم الت���ايل حتّدثت عن العمليات مع الرف���اق فقال اأحدهم اإّن 

، ثم �صاألته بلهفة: مري ح�صيني كان يف مقدمة الرتل. تعّجبُت كثرًيا وبهُتّ

-  هل اأنت متاأكد؟ 

- اأجل! لقد كان قائد املحور يف الليلة الأوىل للعمليات.

انه���رُت وتذّكرت حديث���ه البارح���ة، اأّي كالم قا�ٍس قلت���ه، وكيف مّر 

م���ري ح�صيني علي���ه مرور الكرام. لقد �صحرين بح�ص���ن اأخالقه و�صلوكه 

القيادي.

اأقف���ُل مل���ف عملي���ات »كرب���الء1«، واأ�س���ع املذكرات م���ع باقي 
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اأوراق ه���ذه الك�م���ة، لأ�سح���ب غريها من ك�مة اأخ���رى. اأريد اأن 

اأع���رف اأكرث عن حلظات عبادته، �سحيح اأنني وجدُت �سالتي يف 

بع����ص الكتابات، و�سمعت بع�ص الأم�ر من هنا وهناك، اإل اأنني 

كنت بحاجة ملعرفة املزيد. 

اأق���راأُ املذكرات املتفرقة يف معظمها �سفح���ة �سفحة. مقابالت 

األف �سخ�ص واألف من الذكريات املختلفة.

تذُب اأول ورقة نظري، وكانت ل�«عبد احل�سني مري �سهركي«:

جئ���ُت يف اأحد الأي���ام للقاء مري ح�صيني، وكان وق���ت الظهرية حيث 

 لل�صالة، عندما وج���دت اأن الوقت 
1
توّج���ه اجلميع نحو قاع���ة »مهدية«

غري منا�صب، قررت الذهاب لل�صالة اأوًل ومن ثم األتقي به.

بع���د ال�صالة، بحثت عنه يف »مهدية« ومل اأج���ده. توجه اجلميع اإىل 

قاع���ة الطعام للغ���داء وتبعته���م. وق���ف التعبويون واملجن���دون يف �صف 

الطعام، ووقفت اأنا يف اآخره.

اأخ���ذُت الطعام وجل�صت يف زاوية وب���داأت الأكل. كان ظني اأن القادة 

 وقررت الذه���اب اإىل هناك بعد اأن يكون 
2
يتناول���ون طعامهم يف املركز

مري ح�صيني قد تناول طعامه. 

وق���ع نظري عليه، كان يقف يف �صف الطعام يحمل بيده �صبحة ويردد 

الأذكار والأوراد. نه�صت ب�صرعة ودنوت منه. بعد ال�صالم والتحية قلت له: 

- اجل�س يا حاج و�صاأح�صر لك طعامك.

1-  قاعة تشبه الحسينية، يستفاد منها في مجالس العزاء وإقامة الصلوات.
2-  المقر أو الستاد.
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مل يقب���ل. واأ�صّر عدٌد اآخر من الرفاق عل���ى اإح�صار الطعام له لكنه 

ا. مل يقبل اأي�صً

وقف���ُت بجانبه اإىل اأن ح�صل عل���ى طعامه، ثم ذهبنا اإىل حيث كنت 

اأجل�س، كان يت�صرف كباقي التعبوين؛ وكاأنه مل يكن نائب قائد الفرقة.

ر�س���م »حممد علي جامي« ب�ساطَة حي���اة مري ح�سيني، �س�رًة 

ُطبع���ْت يف قلبه، كال�س����رة املعلقة على اجلدار عن���د راأ�سي، ويا 

ليتني اأ�ستطيع اأن اأد�ّسها يف قلبي. اأقراأ يف تلك ال�سفحات:

يح���دُث اأن تنطبع يف ذهنك �صورٌة اأو م�صه���ٌد واحد عن �صخ�س ما، 

لكن هذه ال�صورة الفريدة تلهب روحك وتاأ�صرك اإىل الأبد.

تقّرر اإر�صالن���ا اإىل اجلبهة، وكنا جميعنا من اأبن���اء �صي�صتان. ركبنا 

احلافل���ة متجه���ن اإىل كرم���ان، لرنكب القط���ار هناك م���ع باقي قوات 

املحافظة اإىل املنطقة )اجلبهة(.

رافقنا مري ح�صيني يف تلك الرحلة، وو�صلنا عند الظهر اإىل »برد�صري« 

كرمان. قال الإخوة اإّنه قد حان وقت �صالة الظهر، فطلب مري ح�صيني 

من ال�صائق التوقف. وقفت احلافلة بالقرب من منطقة �صكنية فرتجلنا 

منه���ا وتو�صاأنا، ثم وقفنا لل�ص���الة باإمامة مري ح�صين���ي. امل�صهد الذي 

اأعنيه واأبينه حدث يف ذلك املكان، وما زلت اأذكُر تفا�صيله. 

كن���ا يف ال�صج���دة الأخرية لل�ص���الة عندما طرق �صمع���ي �صوت مري 

ح�صين���ي، كان يق���ول: »اإله���ي العف���و« بطريقة وحل���ٍن �صع���رُت معها اأن 

احل�ص���ى �صيتفّتت من حتتن���ا، اأو اأن الأر�س �صتن�ص���ق وتقوم ال�صاعة. ل 

اأدري ماذا اأمّل بي حتى ارجتف ج�صدي على وقع �صوته.
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ا. انتهت �صالة  رفع مري ح�صيني راأ�صه من ال�صجود ونه�صنا نحن اأي�صً

ذلك اليوم، لكّن �صوته امللكوتي ما زال يُطّن يف اأذيّن. يف ذلك ال�صوت، 

. هذا ما عنيُته اأن �صورًة 
1
راأي���ت اهلل، ومري ح�صيني وكل الدنيا والآخرة

َجل، �صورٌة واحدة!
َ
ما تنطبع بع�س الأحيان يف ذهننا اإىل الأبد، اأ

كنُت قد �سهدُت طائراٍت كثرية مّرت ف�ق راأ�سي؛ يف تلك الأيام 

كان���ت تاأتي وتق�سف امل���دن، وراأيُت الرج���ال والن�ساء ينت�سرون 

يف كل الأنح���اء والتاه���ات؛ كقطي���ٍع هاجمه الذئ���ب كّل واحد 

يهيم يف اتاه. كتب »ح�سن ك�ستكر نكاهي« عن مري ح�سيني من 

زاوية اأخرى:

اأح�ص���روا الق���وات اإىل مع�صك���ر الغاب���ة )جن���گل(، بالق���رب م���ن 

الأه���واز، ليتم توزيعهم على الكتائ���ب. وقد امتالأ املع�صكر بقوات قادمة 

م���ن خمتل���ف املناطق واملدن؛ من كرم���ان، زابل، زه���دان، �صهر بابك، 

�صريج���ان وغريها. حّل وق���ت الظهر ومل يكن توزيع الق���وات قد انتهى، 

وم���ا زال هناك عنا�ص���ر ترتّدد يف الأنح���اء والأرجاء. تق���ّرر اأن ي�صّلوا 

ويتناول���وا الطعام، ث���م يتابعوا توزيع القوات. بع���د ال�صالة، ذهبوا اإىل 

قدور الطعام والبحث عن م�صدر ملياه ال�صرب. 

م���ا اإن وقف مري ح�صين���ي لل�صالة حت���ى �صمعنا �ص���وت الطائرات. 

كانت طائرات معادية، واإل فال مربر لدوران طائراتنا يف الأجواء بهذا 

ال�ص���كل. رك�صنا كلٌّ يف اجتاه؛ متاًما كقطيع هاجمه الذئب.  كنت اأجول 

بنظ���ري بن الأ�صجار وال�صماء؛  فلمح���ت مري ح�صيني واقًفا يف ال�صاحة 

لل�ص���الة، وكاأن ل طائرات معادية قد جاءت لقتلنا. يف احلقيقة خجلُت 

1- كأن قصده: شعرت بوجود اهلل في ذلك الصوت ورأيت فيه الدنيا واآلخرة.
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من اله���رب بعد اأن راأيت هذا امل�صهد. وقف���ت اأراقبه وهو ي�صّلي بهدوء 

ت���اّم. وبع���د اأن �صّلم منهًيا ال�صالة، رفَع ب�صره نح���و ال�صماء، كاأنه جاء 

من كوكب اآخر، ول يدري اأنه يف مع�صكر الغابة، واأّن يف ال�صماء ...

كان م���ري ح�صيني من �صنخ اآخ���ر، من �صنخ اأولئك الذين مل نعْد نرى 

اأمثالهم منذ �صنوات. 

ع���رثت يف تلك الأوراق على مذك���رات مهدي �س�يف، الرادود 

)املداح( وم�س�ؤول التبليغ، وقد كتب كثرًيا من الذكريات عن مري 

ح�سيني، وكنت قد قراأتها �سابًقا:

كان مري ح�صيني، وكان ع�صقه لزيارة عا�صوراء.

مل تق���م مرا�صم زيارة عا�صوراء لعدة اأي���ام يف املع�صكر، ب�صبب عدم 

وجود الرواديد، اإ�صافة اإىل م�صاكل »مهدية« وغريها.

عندما علم م���ري ح�صيني بالأمر ناداين بغ�صب، ذهبت اإليه و�صاألني 

بحّدة وو�صوح: 

- مِلَ توقفت مرا�صم زيارة عا�صوراء؟

عندما اأخربته عن ال�صبب الأول قاطعني قائاًل:

- لي����س م���ن ال�ص���رورة اأبًدا اأن يك���ون قارئ الزي���ارة �صاحب �صوت 

جمي���ل وح�ص���ن، املهم اأن تقراأ ب�صكل جيد و�صحي���ح، واأن ل تن�صى تالوة 

الزيارة يف جبهات الإ�صالم.

كن���ا نقراأ زيارة عا�صوراء يف »املهدية« كل يوم قب���ل اأذان ال�صبح. واإن 

حدث وتاأخر القارئ، يتوجه القائم على امل�صلى مبا�صرة اإىل مري ح�صيني 

ال���ذي ينظ���ر يف الأرجاء مت�صائاًل عمن يريد قراءتها؛ ف���اإذا مل ينرِب اأحد 
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للمهمة، يحمل املذياع )امليكرفون( ويقراأها بنف�صه. مل يكن �صوته جمياًل، 

لكن كما قال، املهم القراءة واملواظبة عليها يف جبهات الإ�صالم. 

يف اإح���دى املرات كنا ذاهبن من خيمة التبليغ اإىل املهدية وكان مري 

ح�صيني يومها يتحدث عن املداح والرادود قائاًل: 

- عل���ى الرادود اأوًل اأن يتحرق �صوًقا ك���ي ي�صتطيع نقل تلك امل�صاعر 

لالآخري���ن. ومهما حاول لن ي�صتطيع اأن يلهب املجل�س اإن مل تكن قراءته 

واأذكاره نابعة من الإخال�س ومن حرقة القلب.

ويف يوم اآخر التفت نحوي بعد انتهاء الدعاء وقال: 

- مِلَ تث���ري كل ه���ذا ال�صو�صاء يف قراءة الدع���اء؟ فقراءته ل حتتاج 

للح�ص���و يف الكالم. ما هو مطلوب منك فعله اأن تقراأ من �صميم القلب، 

كم���ا ل يجب عليك اأن تكّرر الدعوة ل�صكب الدم���ع ورفع ال�صوت لي�صل 

اإىل كربالء وما �صابه ... 

ا: وكان يقول اأي�صً

- هناك مقّدمات للقيام بواجباتن���ا العبادية. الو�صوء و... ولقراءة 

ا. يجب اأن  الدع���اء واملدائح والتعزية ينبغ���ي اأن نكون على و�ص���وء اأي�صً

ن�صعر اأننا يف ح�صرة احلق تعاىل يف كّل حلظة. والو�صوء مينح الإن�صان 

.Rال�صكينة، ويهّيئه للتو�صل وخماطبة اأهل البيت

كان يري���د اإقام���ة مرا�صم الدعاء يف كّل م���كان، ومل يكن يتوانى عن 

القيام بجميع ما يلزم لأجل ذلك. 

كنا يف منطقة الأهوار حيث تلفح الرطوبة والرياح وجوهنا فتنع�صنا. 

يف ذلك اليوم، ذهبت اإىل مرتا�س التبليغ وكان على املاء حينها. عندما 
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جل�صت �صمعت �ص���وت زورق. توقف الزورق قرب املرتا�س، ثم دخل مري 

ح�صيني. تبادلنا التحية وال�صالم، و�صاألني:

-  اإىل متى �صتبقى هنا؟

-  لقد جئت لأبقى.

-  اإًذا تعال غًدا اإىل مرتا�صنا لقراءة زيارة عا�صوراء!

قبل���ت. كان لدي���ه عمل، وبقي عن���دي دقائق معدودة وغ���ادر بعد اأن 

اأجنز عمله.

يف الي���وم املوع���ود، ركب���ت زورًقا مع قائ���ده وانطلقن���ا. عربنا و�صط 

نبات���ات الق�ص���ب اإىل اأن و�صلن���ا اإىل مق���ر القيادة. نزلت م���ن الزورق 

وذهب���ت مبا�صرة اإىل مرتا�س م���ري ح�صيني والقلق ينه�صني من اأن اأكون 

قد تاأخرت عن املوعد.

عندم���ا دخلت املرتا�س نظ���رت يف الأنحاء، فراأي���ت مري ح�صيني قد 

ا�صتقبل القبلة وحده، يتلو الدعاء من كتاب مفاتيح اجلنان، بينما جل�س  

بع�س العنا�صر هنا وهناك ب�صكل متفّرق.

األقي���ت ال�ص���الم فالتفت نح���وي ورّد ال�ص���الم. جل�ص���ت بالقرب منه 

منده�ًص���ا لأن املقاتل���ن مل يجتمع���وا ل�صماع الدعاء بع���د، فبادرين مري 

ح�صيني بالقول:

- ِابداأ بقراءة الدعاء.

ا�صتقبلن���ا القبل���ة مًعا وبداأُت الق���راءة. ومن اللحظ���ة الأوىل بداأ مري 

ح�صيني بالبكاء والتمتمة بالدعاء، متجاهاًل اأننا اأنا وهو فقط يف املجل�س! 

كان يف حال روحية وكاأنه يف جمل�س تالوة كبري ي�صارك فيه الآلف. 
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ل���ن اأن�ص���ى اأبًدا حال���ه ذلك اليوم، تل���ك احلال املعنوي���ة التي جعلته 

متمّيًزا يف �صاحات الوغى والقتال. 

اأثناء العمليات جل�صنا يف مركز اأركان الفرقة، و�صل مري ح�صيني بيٍد 

ووج���ٍه وج�صٍم مدّماة وم�صّمدة، ومل يك���د ي�صل حتى �صاأل عن العمليات 

وتق���دم الق���وات واأو�صاع الكتائ���ب متجاهاًل جروح���ه، َفَعَل���ْت اأ�صواتنا 

ا�صتن���كاًرا. و�صاأله احلاج قا�صم �صليماين عن الذي حدا به للمجيء اإىل 

املنطق���ة وهو بهذه احلال، واأمل يكن يف ا�صرتاحة؟! كما اعرت�صنا عليه، 

اأ�صررنا عليه للعودة اإىل اخلطوط اخللفية. لكنه مل يعر حاله اجل�صدية 

اأّي اهتم���ام، وباءت جميع حماولتنا بالف�صل، مل يرجع، بقي وعمل على 

اإر�صاد وتوجيه القوات. 

تعود اآخر ذكرياتي اإىل تلك ال�صورة التي اأحتفظ بها يف األبوم ال�صور. 

عند الظهر، اأجم���ُع الأوراق، واأترك املذكرات الأخرى لأقراأها 

يف وق���ت لحق. لن اأق���راأ �سيًئا الآن، اإذ تنتظ���رين اأيام ح�ّسا�سة. 

اإنه���ا الأيام الأخرية، وكّل ي�م منها ه���� باألف ي�م حيث اإّن »مري 

ح�سيني« قاتل خاللها اآلف املرات. و�ساأبقى بانتظار الآتي.





كن���ت نائم���ًا عندما اأح�س���روا بطاقة ال�سفر م���ع مالحظة كتب 

عليها: »لقد ا�سرتينا بطاق���ة ال�سفر لبعد غٍد، وباملنا�سبة �سرن�سل 

ل���ك غ���دًا �سيارًة قراب���ة الظهرية لتقّل���ك اإىل �سري���ح ال�سهيد، فكن 

م�ستعّدًا«.

ه���ا ق���د �سارفت رحلت���ي عل���ى نهايته���ا. اأُدرك ذلك عندم���ا اأقراأُ 

املالحظة. غ���دوُت الآن على معرفة وثيقة مب���ري قا�سم، وقد �سار 

من اأك���رث معاريف قرًبا. وقد عّلقُت �س�رت���ه على اجلدار لأتاأّملها 

يف الي�م مئة مرة،.. �ساخًما كالط�د خماطًبا اجلم�ع.

اأق���رر اأن اأحتّرى دقائق حياته حلظ���ة بلحظة، اأين ذهب؟ ماذا 

فعل؟ ماذا راأى؟ وكّل �سيء.

علم���ت اأنه جاء يف اآخر اإجازة له قب���ل عمليات »كربالء 4« يف 

انتظ���ار قدوم م�ل����ده الأول الذي اأب�سر الن����ر بعد مرور اأربع 

�سن����ات م���ن زواجه. كيف ذهب؟ ه���ل كان امل�ل�د فت���ى اأم فتاة؟ 

ا! مَل مل يخرين اأحد عن ذلك الأمر؟ حقًّ

راح���ت الت�ساوؤلت تت�ارد اإىل ذهني، اإذ ينبغي اأن يك�ن الآن 

يف احلادية ع�سرة من العمر، واأنا مل اأَر ولًدا بهذه ال�سّن يف منزل 

احلاج مراد!

الفصل الثامن
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بداأت الق���راءة، وتذكرت كالم احلاج م���راد الذي اأخرين عن 

اآخر اإجازة لل�سهيد:

جاء مري قا�صم يف اإجازة، وكان يف كّل يوم يزور قرية من القرى يلقي 

اخلطب ويحّث ال�صباب على اجلهاد وي�صاعدين يف بع�س الأحيان. يف اأحد 

الأيام، قال يل: »اأبي! انذر اأ�صحية لن�صرة املقاتلن يف اجلبهات«. عندما 

كان �صغريًا كان يذبح اخلروف الذكر اأ�صحية وقربانًا، اأجبته قائاًل:

- ح�صنًا كما ت�صاء. 

-  اإًذا، انذر هاتن البقرتن لن�صر املقاتلن.

وافقُت، وبقيْت تلك البقرتان يف انتظار الن�صر لُتقّدما قربانًا. مّرت 

اأ�صه���ر مل يح���دث اأّي جدي���د يف اجلبه���ات، وعندما عاد م���ري قا�صم يف 

اإجازة قلت له:

-  ل اأخب���ار جدي���دة عن اجلبهة، كما اإّن كمّي���ة العلف اأ�صحت قليلة 

جدًا، فماذا اأفعل بهاتن البقرتن؟

-  بعهما واأودع املبلغ يف امل�صرف، وعندما ت�صمع اأخبار الن�صر اأودع 

املبلغ يف ح�صاب اجلبهة.

وهذا ما فعلته. بعدها ا�صت�صه���د مري قا�صم وبقيت بانتظار الن�صر. 

وعندما انتهت احلرب اأودعت املبلغ يف ح�صاب اجلبهة. 

مل يح���دث اأن طل���ب قا�صم مني �صيًئا لنف�صه، لك���ن يف اآخر اإجازة له 

التفت نحوي وقال:

-  اأعطني واحدة من هذه البقرات.
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-  ما هذا الكالم يا بني فكّلها لك!

-  اأريدها مل�صاريف �صهادتي.

عندما راأيت اإ�صراره قلت:

- اذهب واخرت اإحداها.

دخلنا اإىل احلظرية واختار اإحداها فقلُت:

-  ح�صنًا هي لك.

بع���د اأيام ع���دة م���ن عودت���ه اإىل اجلبهة، ب���ّث الراديو �ص���وت نفري 

احلرب والعمليات من الراديو. خرجت من الغرفة ف�صمعت خوار اإحدى 

البق���رات، كانت تهيج وترتطم باجلدار كاأنها ت�ص���اق اإىل امل�صلخ. كانت 

تلك البقرة التي اختارها مري قا�صم.

فيم���ا بعد تنبهت لالأمر، اإذ اإّن رّد فع���ل تلك البقرة كان متزامنًا مع 

يوم وحلظة ا�صت�صهاد قا�صم!

اأرّت���ب الغرفة، فقد ق���راأت كثرًيا م���ن الأوراق؛ اأ�سُع املذّكرات 

الت���ي قراأتها يف علبت���ّي الكرت�ن البنّية الل����ن، والتي مل اأقراأها 

بعُد اأتركها خارًجا. اأرّتب الغرفة واأعجب ل�سرعة اإجنازي املهمة! 

اأ�س���ع املذّكرات الت���ي مل اأقراأها بعد اأمامي واأب���داأ ب�»ع��ص علي 

فقريي«، الذي تف�ح من كلماته رائحة ال�داع:

�صع���رت يف اأح���د الأي���ام اأن مري ح�صين���ي يريد اأن يق���ول يل �صيئًا ما 

وعندما اختليت به �صاألته:

- هل تريدين يف اأمر يا حاج؟
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مل ينب�س ببنت �صفة فاأ�صررت عليه، عندها قال:

- اأردت اأن اأ�صاألك اأمرًا، واأق�صم باهلل عليك اأن جتيبني ب�صدق!

�صاألته منده�ًصا: ما اخلطب يا حاج؟

-  هل بقيت قطعة من املوكيت؟

كن���ا يف تلك الأي���ام ن�صرتي املوكيت وال�صجاد م���ن امل�صنع، ونوّزعها 

على عوائل املقاتلن باأ�صعار ت�صجيعية.

-  اأجل، ومَل ت�صاأل؟

 �صكت، فقلت: 

-  باهلل عليك اأخربين ما الأمر يا حاج؟

 طاأطاأ راأ�صه وقال:

-  اأردت قطعة موكيت.

-  من عيني.

-  ولكن ...

 قلُت بحّدة:

-  اأنت من قدامى املقاتلن واأحّق منا بذلك، كما اإّنك مل تاأخذ �صيئًا 

حتى اليوم.

قال وكاأنه منزعج من اأمر ما:

- ب���اهلل علي���ك اأ�صدقن���ي القول يا �صي���د فقريي، ه���ل ح�صل جميع 

التعبوين على ح�ص�صهم؟ فاأبي يريد قطعة موكيت ...
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- يا حاج لدينا �صجاد وكّل �صيء اأي�صًا.

ته،  - ل، اأريد فقط موكيًتا، لكن تاأكد من اأّن اجلميع ح�صل على ح�صّ

ومن ثم اأعطني واحدة.

واأ�صّر علّي جمددًا اأن ل اأعطيه �صيئًا قبل اأن يح�صل جميع التعبوين 

عل���ى ح�ص�صه���م. وباملنا�صبة! حتى اإن���ه مل ياأخذ قطعة املوكي���ت اأبدًا. 

اأق�صد اأنني جهزتها له؛ لكن، و�صلنا نباأ ا�صت�صهاده قبل اأن ي�صتلمها.

كان يف كل مرة يتحدث اإيل يقول: 

- مبا اأنك هنا فاحرت�س من اأمور عدة، منها اإن مل تكن نيتك خال�صة 

هلل، فاعل���م اأن جهادك وكدحك ليل نهار لن يكون ذا بال. اعمل لر�صى 

اهلل ولعوائ���ل ال�صهداء واملقاتلن، واإن مل حت�ص���ل على النتيجة املرجوة 

فحينها لن تالم، علينا العمل بالتكليف فح�صب.

ا: وقال اأي�صً

-  دورك يف احل���رب واجلبهات لي�س باأقل م���ن دور املقاتل. اإذا كان 

املقاتل مطمئنًا ل يعاين من م�صاكل حتى ليوم واحد، ففي الوهلة الأوىل 

�صيك���ون بال القائد مطمئن���ًا فيفكر ويخطط ويقات���ل براحة اأكرب. واإذا 

كانت عوائل ال�صهداء را�صية عنك، فاهلل �صيكون را�صًيا عنك اأي�صًا.

ا:  وكان يقول اأي�صً

اأرّت���ب الأوراق واأرافق »ح�سن مري �سهركي« اإىل اجلبهة نح� 

�سلمجة: 

يف �صهر اأيلول، جاء مري ح�صيني اإيّل وقال:
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-  اأريد الليلة الذهاب اإىل كرمان، واإن �صئت رافقني فاأنا مبفردي.

لق���د حق���ق اهلل يل اأمنيت���ي يف مرافقت���ه، كان عليه اإلق���اء كلمة قبل 

خطبة اجلمعة يف زاه���دان؛ األقى كلمة حما�صية يف زاهدان، ثم اجتهنا 

نح���و زابل ليوّدع عائلت���ه. وّدع العائلة وعدنا اإىل م�صت�صفى خامت الأنبياء 

يف زاهدان حيث اأ�صيب والده يف حادث �صرٍي وخ�صع فيه للعالج. يف تلك 

الليلة مازح اأباه كثريًا، فوالده احلاج مراد علي رجل مفعم باحليوية.

انطلقنا نحو كرمان عن���د ال�صاعة احلادية ع�صرة والن�صف، غمرته 

ال�صع���ادة لعودت���ه اإىل اجلبهة، كما كان الإخ���وة يف الفرقة ينتظرونه يف 

كرمان، ليعودوا برفقته اإىل اجلبهة. بعد م�صافة 200 كلم �صعرنا بالتعب 

ف�صاألني:

- ما راأيك اأن نبيت هنا؟

كّن���ا على م�صارف »كهورك و�صوره كز« ومل تكن اآمنة يف ذلك الوقت، 

فقلت له:

- املنطقة غري اآمنة.

- لن�صّلم اأمرنا هلل.

نام وبقي���ت م�صتيقظًا اأحر�س املكان وبندقيتي بي���دي. ا�صتيقظ بعد 

�صاعتن و�صاألني: 

- كم ال�صاعة؟

- ال�صاعة الثانية والن�صف.

نه�س وقال: »لننطلق على مهل«.
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انطلقن���ا ثاني���ة وهو ما زال متعبًا، لحظ���ت اأّن �صرعة ال�صيارة كانت 

تخ���ّف اأحياًن���ا والالفت يف الأم���ر اأن���ه كان ي�صتيقظ عن���د القيادة على 

املنعطفات ويغفو يف الطرقات املنب�صطة املمتدة. �صاألته:

- هل اأنت نائم يا حاج؟

اأجاب بربودة: ل تقلق فاأنا اأقود دائمًا من زابل اإىل الأهواز. �صيعيننا 

اهلل يف ذلك.

بعدها راح يتمتم:

- اإن كان حافظي هو اهلل ...

يف احلقيق���ة، خفُت كثريًا، وب���داأت التحدث اإليه. كن���ت اأطرح عليه 

�صت���ى اأن���واع الأ�صئلة لأجربه عل���ى التحدث فال ين���ام. �صاألته عن الأمور 

العقائدي���ة، ال�صيا�صي���ة، الثقافي���ة وحتى الفقهّية. مل يع���د من �صوؤال يف 

ذهن���ي، لكن حل�صن احلظ ح���ان موعد اأذان ال�صب���ح. توقفنا يف مكان 

لل�صالة وعندما انطلقنا غالبه النعا�س ثانية، فقلت:

- هل عدت ...

مل يدعني اأكمل وقال:

- اإذا كنت منزعجًا فنم على املقعد اخللفي.

مت���ددت على املقعد اخللفي وقل���ت يف نف�صي »لن ي�صيبنا اإل ما كتب 

اهلل لنا« وا�صت�صلمت للنوم.

ا�صتيقظ���ت على اأ�صواٍت و�صو�ص���اء تاأتي من خ���ارج ال�صيارة، حيث 

توقف���ت عند تقاطع طرق و�صط مدينة كرمان. فركت عيني ووقع نظري 
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على مري ح�صيني الذي �صاألني �صاحكًا:

- هل ا�صتيقظت؟

اأوم���اأت براأ�صي: نعم. فق���ال: »لطاملا �صرت يف ه���ذه الطرق ف�صرنا 

اأ�صدق���اء، ولكرثة ما ترددت عليه���ا ذهابًا واإيابًا حفظتها عن ظهر قلب 

و�صرُت اأقطعها اإىل اجلبهة واأنا مغم�س العينن«.

يف احلقيقة كان مري ح�صيني رجل هذه الطرقات!

هناك ركبنا وباقي املقاتلن يف احلافلة وانطلقنا عرب طريق �صريجان 

اإىل الأهواز. بعد اأن قطعنا م�صافًة، واإذا بال�صيل قد غمر املنطقة وحال 

دون ا�صتكم���ال رحلتن���ا فعدنا اأدراجنا، و�صلنا لي���اًل اإىل اإحدى البلدات 

وا�صتقررنا يف م�صجدها. 

قال مري ح�صيني:

- وّزع اخلبز واجلنب الذي بحوزتنا بن الإخوة.

نه�صت لأنفذ املهمة، ثم اأردف قائاًل:

- اقت�صد فالكمية قليلة.

مل نتن���اول ليلتها غري اخلب���ز واجلنب مع اأننا كن���ا برفقة نائب قائد 

الفرقة الذي ميكننا من خالل مرافقته احل�صول على اأف�صل الإمكانات، 

لكن اأن تكون مع مري ح�صيني يعني دائًما ح�صور املعاناة، ويف تلك الليلة 

ع�صُت اأ�صّد املعاناة لأنني منت مبعدة خاوية.

اأتناول مذّكرات مهدي �س�يف، وهي عبارة عن �سفحة واحدة 

وق���د كب����ص عليها �س�رة. اأنظ���ر اإىل ال�س�رة؛ اإّن���ه مري ح�سيني 
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واقف لل�سالة مطاأطئ الراأ�ص بعينني ن�سف مغم�ستني. بدا كاأنه 

مل يك���ن يف هذا العامل، واإمن���ا حّلق بعيًدا يف الع����امل القد�سية. 

اأقراأ ما كتب: 

قب���ل عملي���ات »كربالء 4«، كنا يف خرم�صه���ر، وكان معي اآلة ت�صوير 

فقررت اأن األتقط �صورة ملري ح�صيني من دون اأن يلتفت لذلك.

كمنت له يف الليل عندما وقف لل�صالة، حملت الكامريا والتقطت له 

�ص���ورة ثم ابتعدت ب�صرعة، اإذ كنت اأعلم اأنه يج���ب اأن ل اأزعجه يف مثل 

تلك الأوقات. طبعت ال�صور، وبعد اأيام عدة اأريته اإياها و�صاألته �صاحكًا:

- هل تعرفه؟

نظر اإىل ال�صورة بده�صة وقال:

-  اأين التقطت هذه ال�صورة؟

- يف خرم�صهر، قبل العمليات.

مل ينتبه تلك الليلة اإىل اأنني التقطت له ال�صورة! عندها تذكرت ق�صة 

الإمام عليQ عندما كان ي�صلي فتمكنوا حينها من نزع ال�صهم الذي 

 .Q اأ�صاب قدمه. كم كان مري ح�صيني �صبيهًا مبوله اأمري املوؤمنن

اأنظر ثانية لل�س����رة وقد ُطبع اآخر ما قاله مهدي �س�يف عنه 

يف قلبي:»كم كان �سبيهًا مب�له«.

يتحّدث ال�سيد »اإبراهيم يزدي« عن بدء النطالق نح� منطقة 

العمليات:

قبل اأيام عدة من عمليات »كربالء 4«، وبعد �صالتي املغرب والع�صاء 
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قال يل مري ح�صيني:

- لنذهب مًعا اإىل اخلّط الأمامي.

كان معي �صاحنة تويوتا �صغرية )بيك اآب( فقلت:

- يف خدمتكم يا حاج!

انطلقنا، وكي ل تزدحم اجلاّدة يف اأطراف مدينة خرم�صهر ويفت�صح 

اأمر العمليات، توّج���ب علينا الذهاب عرب جاّدة الأهواز- عبادان، ومن 

ثم عرب ج���ادة ماه�صهر مرورًا بقرية »اأبو �صان���ك« لننعطف بعدها نحو 

عب���ادان حي���ث مقر الفرق���ة. كان علينا قط���ع م�صافة 50 كل���م من دون 

اإ�صاءة م�صابيح ال�صيارة.

قطعن���ا امل�صافة اإىل اأن و�صلن���ا اإىل قرية »اأبو �صانك«. كان نور القمر 

�صعيف���ًا تل���ك الليلة فل���م ن�صتط���ع الروؤية بو�ص���وح. بعد ثالث���ة اأو اأربعة 

كيلوم���رتات مل اأع���د اأ�صتطيع روؤي���ة �صيء على الإط���الق، وقد ن�صطدم 

ب�صيء ما يف اأي حلظة وتتعّر�س حياة م�صاعد الفرقة للخطر.

كنا نتحدث كي ل ن�صعر بطول الطريق، فقال يل:

- قف جانبًا لأتوىل القيادة. 

- ل يا حاج �صاأ�صري على مهل.

- ل، بل �صاأقود اأنا.

جل����س خلف املق���ود؛ ول���و اأيّن مل اأَر ذلك باأّم العن مل���ا �صّدقت؛ كان 

ي�ص���ري يف تلك اجلادة املظلم���ة واملزدحمة ب�صرعة �صبع���ن كيلومرتًا يف 

ال�صاعة تقريبًا، من دون اأن يحيد عن الطريق املعّبدة قيد اأمنلة.
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و�صلن���ا ووقفن���ا خلف �صف م���ن ال�صي���ارات املتوقفة. وعن���د انبالج 

ال�صب���اح، �صيكون���ون قد جمع���وا اجل�صر املمت���ّد من ف���وق النهر. كانت 

ال�صاع���ة الثالثة �صباحًا تقريبًا و�صيتّم �صحب اجل�صر من فوق النهر بعد 

ا، واإذا توقفنا فل���ن نتمكن من عبور اجل�صر و�صن�صطر  وق���ت ق�صري جدًّ

اإىل اأن نع���ود اأدراجنا. انحرف مري قا�ص���م بال�صيارة اإىل جانب اجلادة 

و�ص���ار على الرتاب مطلًقا بوقها م���ن دون انقطاع اإىل اأن عربنا اجل�صر 

قبل �صحبه بثواٍن.

و�صلن���ا اإىل املكان املحّدد لنا، �صّلينا �صالة ال�صبح، ثم جمع القادة 

وو�ص���ع خمّطط العملي���ات على الأر����س لي�صرحها له���م، عندها تركته 

وذهب���ت للنوم. تاب���ع عمله وكاأنه مل يك���ن اإن�صانًا مثلن���ا بحاجة للراحة 

والنوم، اأو كاأنه مل يكن من هذا العامل الرتابي.

�صارك���ت يف عمليات »كرب���الء 4« يف كتيبة الغوا�صن الهجومية. اأعّد 

العدو د�صًما منيعة، وكانت �صفة نهر »اأروند رود« مليئة بالعتاد وال�صالح 

الثقيل واخلفيف. ما اإن نزلنا اإىل املاء حتى بداأوا بق�صفنا من كّل جانب 

فاأ�صحين���ا كالإوزات العالق���ة يف �صب���اك �صياد و�صط املي���اه. مل نكرتث 

لذل���ك، وتابعنا تقدمنا اإىل اأن متكنا بع���ون اهلل ومعن اإميان واإخال�س 

املقاتلن من ال�صيطرة على اخلّط. 

جاء مري ح�صين���ي �صباح العمليات. كنا متعب���ن وقد ا�صتّد الق�صف 

علين���ا، وقف بيننا وات�صل باحلاج قا�صم �صليماين عرب جهاز الال�صلكي 

وقال:

- لقد راأيت حممود ..

ثم بداأ ب�صرد البطولت و�صّخ املعنويات قائاًل:
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- لقد فّر الأعداء، ومقاتلونا يالحقونهم...

كان بفعل���ه ذل���ك يرفع م���ن معنويات قائ���د الفرق���ة واملقاتلن على 

ال�ص���واء، وكاأّنن���ا مل نك���ن نتعر�س للق�ص���ف، اأو اأن الق���وارب مل ت�صتطع 

الو�ص���ول اإىل ال�صفة... كان م���ري ح�صيني ي�صّد الثغ���رات اأينما وجدت! 

وهناك تذكرت عمليات خيرب جمددًا.

اأ�سبح���ت الآن عل���ى معرفة وثيق���ة بعلي جني���ب زاده، وكنت 

ق���د قراأت مذّكراته ع���ن مري ح�سيني وقد اأعجبتن���ي كثريًا. ليتني 

األتقيه:

�صّد العدو بق�صفه وقذائفه طريق العبور، لكّن بع�س الزوارق متّكنت 

م���ن التنقل ب���ن ال�صفتن ناقل���ًة الق���وات والعتاد اإىل اخل���ّط الأمامي، 

وحاملًة اأج�صاد ال�صهداء واجلرحى اإىل اخلطوط اخللفية.

كنت مع مري ح�صيني يف زورق واحد، وما اإن خرج زورقنا من م�صب 

نه���ر كارون، حتى متكنت من روؤية جزيرة اأم الر�صا�س. كان ميكن من 

ه���ذه امل�صافة البعيدة روؤية الأ�صالك ال�صائكة والعوائق ال�صم�صية وجميع 

ن العدو خلفها. العوائق الأخرى التي حت�صّ

و�صلنا اإىل ال�صاحل، عرب قائد الدفة بالزورق بن العوائق وو�صل اإىل 

الياب�ص���ة. ما اأ�صب���ه امل�صهد بيوم احل�ص���ر! كان كلٌّ يهرول يف اجتاه، وقد 

انت�صرت �صناديق الذخائر املليئة والفارغة يف كّل مكان. 

قف���زُت من الزورق، نظ���رت اإىل هذا املكان الغري���ب بحرية، وجلت 

بنظ���ري يف املنطق���ة التي �صيطرت عليه���ا قواتنا الليل���ة املا�صية. كانت 

قذائف الهاون تت�صاقط من حولن���ا ورائحة البارود وال�صظايا قد غطت 
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املكان. األتفت لأ�صاأل مري ح�صيني عن تكليفنا، فلم اأره. �صاألت عنه قائد 

الدفة فقال اإّنه مل يره، ل اأعرف اأين ذهب.

رح���ت اأ�صاأل عنه املقاتلن املنت�صرين على ال�صفة: »مري ح�صيني! هل 

راأيتم مري ح�صيني؟«.

مل يكون���وا يعرفون���ه، وبع�صهم يعرفه بال�صم فق���ط، ومل يكن قد راآه 

من قبل. 

عندما و�صفته لهم قال���وا: »اأجل.. اأجل لقد ذهب حامل اإحدى هذه 

ال�صفات اإىل الأمام«. 

اجته���ت نحو اخلّط الأمامي، وقد انبطح���ت اأر�صًا ونه�صت مئة مّرة 

قب���ل اأن اأ�صل اإلي���ه. يف النهاية راأيته بن التعبوين منبطًحا على ال�صاتر 

الرتاب���ي ي�صتطلع املعركة واملناطق الأمامية. جل�صت لهًثا اأ�صفل ال�صاتر 

بانتظار اأن ينهي عمله، وقد ارتاح بايل لأنني وجدته. 

ن���زل اإىل الأ�صف���ل، كنت اأتبعه اأينم���ا ذهب كي ل اأ�صّيع���ه مع يقيني 

باأّنن���ي �صاأجده دوم���ًا حيث التعبوّي���ون وق�صف الهاون���ات، وحيث يحّلق 

طائر ال�صهادة القاين.

غ���دًا ه� الي����م الأخري يل هنا، واأريد زي���ارة �سريح ال�سهيد. 

اأنه����ص واأُح�س���ر رقم هاتف »�سلطان عل���ي« يف دفرت املالحظات، 

كن���ُت ق���د ت�اعدت معه ي����م التقيته لزيارة �سري���ح مري ح�سيني 

ولقاء ح�سن ب����ر اإ�سماعيل ليحدثني عن ذكريات الأيام الأخرية 

من حياة مري ح�سيني.

اأت�سُل به واأُخره عن الأمر فيق�ل اإّنه �سين�سق اللقاء مع ب�ر 
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اإ�سماعيل على اأن ي�افينا اإىل هناك. 

اأُخره اأنني اأقراأ مذّكرات عمليات »كربالء 4«، واأ�ساأله اإن كان 

حينها مع مري ح�سيني، فيق�ل اإّنه كان معه، ويحّدثني عما جرى 

ذلك الي�م: 

ق���ال مري ح�صيني �صب���اح عمليات »كرب���الء 4«: »لنذهب اإىل ال�صفة 

املقابلة«. 

اأخذنا دراجة ناري���ة )Trial( وذهبنا اإىل ال�صفة، كان املكان يغ�ّس 

بالق���وات والعتاد وال���زوارق، وقد انخف����س من�صوب املي���اه، فلم تتمكن 

وو�صعنا 
1
ال���زوارق من الق���رتاب م���ن ال�صف���ة. نزلن���ا م���ع »اإ�صحاقي«

الدراجة مب�صقة داخل الزورق. 

كان���ت الدراجة النارية ومكرب ال�صوت اليدوي الو�صيلتن الوحيدتن 

اللت���ن ي�صتخدمهم���ا مري ح�صين���ي يف العملي���ات. انطلق ال���زورق؛ كان 

العراقيون يق�صفون خمتلف اأنحاء املنطقة ب�صكل جنوين، ونهر »اأروند« 

هائ���ٌج مائج. و�صلنا اإىل ال�صف���ة الأخرى واأنزلنا الدراج���ة النارية اإىل 

الياب�ص���ة بنف����س امل�صق���ة، لكن مل تك���ن الأر����س منا�صبة لل�ص���ري عليها؛ 

فا�صطررن���ا لرتكه���ا هناك والتوّجه م�صًيا نحو اخل���ّط الأمامي. مل يكن 

هن���اك غري طريق �صيق ميّر بن الق�ص���ب، كان مليئًا باأج�صاد ال�صهداء 

الذين بلغ عددهم ما يقارب عدد اأفراد �صرية. قال مري ح�صيني: »يجب 

نقل اجلثث اإىل اخللف يف اأ�صرع وقت، فم�صهد الأج�صاد �صيوهن عزائم 

املقاتلن الذين �صيمّرون من هنا«. 

1-  استشهد فيما بعد.
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بعد م�صافة التقينا ب�«تاجيك« قائد الكتيبة. كان العراقيون يق�صفون 

كل �ص���رٍب من املكان. و�صلنا اإىل اخل���ّط الأمامي ب�صعوبة بالغة، وهناك 

نّظ���م م���ري ح�صيني املقاتلن واأم�ص���ى معهم ح���وايل ال�صاعتن، ثم عاد 

اأدراجه بينما بقيت اأنا.

بعد �صاعات عدة التقيت مري ح�صيني جمددًا فقال يل �صاحًكا: »اأين 

كنت وماذا ع�صاي اأقول لعائلتك لو حدث لك مكروه؟«.

�صحكن���ا مع اأننا و�صط معركة طاحنة، اإل اأّن مالحمه ل تنفّك تبقى 

���ا مب�صوؤول تع���اون القوات وطل���ب نقل اجلرحى  هادئ���ة. ات�ص���ل ل�صلكًيّ

واجلث���ث اإىل اخلل���ف يف اأ�ص���رع وقت. اأدركت من خ���الل كالمه هذا ما 

نحن مقدمون عليه. لق���د اأر�صَل القوات اإىل اخللف بينما نحن تقدمنا. 

و�صلنا اإىل �صفة نهر اأروند وكانت الدراجة ل تزال هناك فقال: 

- خذوا الدراجة اأي�صًا.

ركب 
َ
لك���ن مل نتمكن من ذلك؛ فاأعداد اجلرح���ى والعنا�صر كثرية. اأ

»مري ح�صيني« اجلميع يف الزوارق وركبُت معه يف اآخر زورق.

 بعد حوايل اأ�صبوعن �صاركت يف عمليات »كربالء 5«...

اأطل���ب منه رقم ح�سن ب����ر اإ�سماعيل بغر����ص ال�ستف�سار عن 

العملي���ات، فيجيب: »لقد حتدث ح�سن ب�ر اإ�سماعيل عن ذكرياته 

يف تل���ك العمليات من قب���ل، وقد اأر�سلناها لك���م، ابحث جيدًا بني 

الأوراق �س�ف تدها«.

اأ�سك���ره واأ�س���ع �سماع���ة الهاتف مكانه���ا، ثم اأب���داأ البحث بني 

الأوراق، فاأجد مذّكرات ب�ر اإ�سماعيل:
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انته���ت عمليات »كرب���الء 4« وطلبوا منا الع���ودة اإىل اخلط اخللفي. 

انطلقن���ا بال�صيارة ورحنا جن���ول يف �صوارع عب���ادان وخرم�صهر ل نلوي 

عل���ى �صيء، كّنا حيارى هل نعود اإىل مع�صك���ر الفرقة اأم نبقى هنا! وقد 

ا كاأننا ارتكبنا اإثمًا كبريًا. خجلنا من النظر يف وجوه بع�صنا بع�صً

كان ل بّد من العودة اإىل الأهواز. كان مري ح�صيني يف ال�صيارة معنا، 

لكنه اأي�صًا مل يتحّدث ب�صيء، ويف الطريق خّيم ال�صمت علينا جميًعا. 

عندم���ا و�صلنا اإىل مع�صكر الفرقة خّففت ال�صيارة من �صرعتها خلف 

ال�صات���ر الرتابي قبل نقطة التفتي�س. كانت �صيارة احلاج قا�صم �صليماين 

ا اإىل جانب ال�صاتر الرتابي  مركون���ة على جانب الطريق، وقد جل�س اأر�صً

جامًعا ركبتيه بيديه. مل نتوقف، بل تابعنا �صرينا وهنا، اأدركت عمق الأمل!

خجلن���ا اأن نك���ون اأول الداخل���ن اإىل الجتماع، فرتّيثن���ا كي ي�صبقنا 

ا باأط���راف عيوننا. كان  الآخ���رون. دخلن���ا �صامتن نرمق بع�صن���ا بع�صً

احل���اج قا�صم �صليماين يذرف الدم���ع، وكذلك نحن. مل يجروؤ اأحد على 

ال���كالم، ت�صّدى مري ح�صيني لل���كالم كاأمّنا اأراد تاأنيبن���ا: »ما بكم؟ مل 

تنظرون اإىل بع�صكم بع�صًا هكذا؟ مل جئنا اإىل هنا اإًذا؟ اإن كان الهدف 

اتخاذ القرارات هيا ملاذا التاأخري لنعود اإىل اأعمالنا«.

عندها جتراأنا ورفعن���ا روؤو�صنا. فتابع مري ح�صيني: »هذا جيد، لكن 

لي����س م���ن املقرر اأن تبقوا �صامت���ن. اأنا م�صتعد م���ن الآن، ومهما كانت 

العقبات ف�صوف ...«.

تغ���ريت اأجواء الجتم���اع وتوىل تاجي���ك احلديث بعد م���ري ح�صيني 

وقال: »كتيبتنا على اأمت ال�صتعداد ...«.
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ث���م نه����س م�صايخي وقال: »توزع���ت بيوت ال�صه���داء يف زقاقنا على 

اجلانب���ن، فكي���ف يل العودة اإىل كرم���ان والنظر اإليهم! اأن���ا على اأهّبة 

ال�صتعداد، ولن اأعود قبل الن�صر اأو ال�صهادة«.

وكاأّنها ثورة قامت فتجّراأ قادة الكتائب واأعلنوا ا�صتعدادهم للمعركة. 

حينها قال مري ح�صين���ي: »علينا النطالق فلي�س من املقرر البقاء هنا، 

نحن اأي�صًا مل ننت�صر يف عمليات بدر ...«.

هن���ا تابع احلاج قا�صم �صليماين الكالم وقال: »لقد راأيتم كيف كنت 

اأجل�س خارج املع�صكر خجاًل من الدخول اإليه، علينا ال�صتعداد ...«.

كان ذل���ك الجتم���اع �ص���رارة اإع���الن ح���ال التاأه���ب وال�صتعداد يف 

الفرقة، بعد حوايل اأ�صبوعن بداأت عمليات »كربالء 5«.

يجعلن���ي ا�سم عمليات »كربالء 5« اأرتف. هناك اأنف�سل عنه، 

�ساأنف�س���ل عن ذل���ك ال�ساب ال�سي�ست���اين الذي ع�ست ب���ني اأوراق 

مذّكرات���ه اأيامًا واأياًما. لقد األفته كثريًا خ���الل هذه املدة، ومل اأعد 

قادرًا على مفارقته. ُت���رى ما الذي حّل برفاقه بعد ا�ست�سهاده؟ ما 

ال���ذي حّل باحلاج قا�سم �سليماين؟ وماذا عن اأبيه وعائلته؟ ل�ست 

متاأهًبا ل�داعة بعد، فكيف ميّر ال�قت بهذه ال�سرعة؟ 

كتب عبا�ص �سهركي:

عندما ان�صحبنا خالل عمليات »كربالء 4«، راأيت غ�صب مري ح�صيني 

عن كثب. كاد اأن يجن. كان يقول: »لقد جتراأ العدو ويعّد العّدة للهجوم 

على منطقة الفاو«. 

اأر�صل���وا كتيبتن���ا اإىل املنطق���ة وطلب���وا مّن���ا الذهاب م���ع باقي قادة 
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الكتائ���ب اإىل مقّر الفرقة للح�ص���ول على التعليمات م���ن مري ح�صيني، 

فتحّلقنا يف الد�صمة حول خارطة وخمطط املنطقة. حتدث مري ح�صيني 

عن حتركات الع���دو وا�صتعداده للهجوم. كان يتحدث بهدوء: »�صيهاجم 

الع���دو هذه املنطقة بن الليلة والغ���د، وعلينا الت�صدي له. لقد اأح�صرنا 

كتيبة من نخب كتائب الفرقة اإىل املنطقة لردعهم ...«.

كان م���ري ح�صيني يتحدث واأن���ا اأت�صاءل كيف ل���ه اأن يتحدث بربودة 

وهدوء عن هجوم الأعداء املحتمل على املنطقة وعن واجبنا يف الدفاع؟ 

ا  كانت الدنيا يف نظره �صيًئا ل قيمة له. حقًّ

ال�رقة التالية تعر�ص ذكريات ر�سا حممد خان:

حزن اجلمي���ع لف�صل العمليات م���ن اليوم الأول. عدن���ا اإىل املع�صكر 

ال���ذي اأطلق الإخوة علي���ه ا�صم »جنكل« )اأي الغاب���ة( ل ندري ما ينبغي 

القيام به اإذ مل يكن هذا الف�صل متوّقًعا.

ج���اء م���ري ح�صيني اإىل كتيبتن���ا فتحّلقنا حول���ه، كان يف جعبتنا األف 

�صوؤال و�صوؤال، لكّنه قال من دون مبالة: »هيا لنلعب كرة القدم!«.

بداي���ة مل اأِع م���ا قاله، وهل هذا وق���ت اللعب؟! بيد اأنه ق���راأ اأفكاري 

فق���ال: »مل اأنت منزعج؟ فاحلرب كّر وفّر. لقد �صعينا، لكّن اهلل مل ي�صاأ 

لن���ا الن�صر. فهل علينا اأن نبكي الف�صل لياًل نهارًا؟ رمبا اأراد اهلل بذلك 

اأن ينبهنا كي ل ن�صاب بالغرور«.

حملن���ا الكرة وذهبنا اإىل امللعب. زارنا مري ح�صيني يف الأيام التالية 

كثرًيا كي يرفع من معنوياتنا اإىل اأن حان وقت عمليات »كربالء 5«.

يتحّدث علي اآقائي يف اآخ���ر ورقة من مذّكراته، عن معن�يات 
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الق����ات بع���د العملي���ات، وعن �سيح���ات مري ح�سين���ي. ل اأرغب 

بقراءته���ا الآن لأنها �ستاأخ���ذين اإىل عمليات »كربالء 5«. لكن، هل 

ميكن ذلك؟ هل ميكن اأن اأقاوم قراءة واقعة حدثت قبل اأحد ع�سر 

عامًا يف 19 دي 1365)9 كان�ن الثاين 1987(؟:

بع���د عودتنا من عمليات »كربالء 4« الت���ي وخالفًا لتوقعاتنا مل تكن 

موفق���ة. كان ع���دد ال�صه���داء واجلرحى والأ�ص���رى كبريًا، وق���د تهاوت 

معنويات املقاتلن.

�ص���رى احلديث عن ت�صوية ح�صابات الإخ���وة، فمنهم من قرر العودة 

اإىل احلي���اة العادي���ة والأعمال مبا اأن العمليات ق���د انتهت. كان الو�صع 

ماأ�صاويًا والقادة يبحثون عن حّل لإنهائه.

يف اأح���د الأي���ام، دعا مري ح�صين���ي عنا�صر كتيب���ة 409 اإىل اجتماع، 

ح�صرناه جميعنا، حتّدث عن كربالء والإمام احل�صنQ وعا�صوراء. 

ليت���ك ترى الوجوه كي���ف انقلبت اأحوالها. قال م���ري ح�صيني: »من يريد 

منك���م ت�صوي���ة ح�صاب���ه فلينه����س، لكن م���ع م���ن �صي�ص���ّوي ح�صابه؟ مع 

الإ�صالم؟ مع اإمام الزمان؟ مع القراآن؟ ...«.

كان يبكي ويتحدث وجميعنا مطاأطئو الروؤو�س نبكي لبكائه.

فجاأة نه�س اأحدنا هاتًفا: »قائدنا! قائدنا ... لبيك، لبيك ...«.

دن���ا البيعة ملري  �ص���ّق هتافن���ا ال�صقف وبلغ عن���ان ال�صماء. وهكذا جدَّ

ح�صيني. 

بع���د اأيام عدة، ج���رت عمليات »كربالء 5« الت���ي ا�صت�صهد فيها عدد 

كبري من الإخوة الذين ح�صروا الجتماع.





بع���د �سالة ال�سبح، اأَبق���ى م�ستيقظا، فقد طار الن�م من عينّي 

لعلم���ي اأنه اآخر ي�م يل يف هذه الدي���ار. اأحاول اإغما�ص جف�ين 

فال اأفل���ح. اأجل�ص واأنظر اإىل �س�رته عل���ى اجلدار. لقد ا�ست�سهد 

الي����م. اأعلم اأّن تاريخ ا�ست�سهاده لي����ص يف مثل هذا الي�م، لكنه 

ا�ست�سهد الي�م يف قلبي، وها ه� يحّلق بعيًدا اأمام ناظرّي.

تهاجمن���ي اآلف الأف���كار؛ اأعجز اأمامه���ا وي�سيبني حزن وغّم 

ثقي���الن؛ فاأجلاأ اإىل الأوراق القريبة مني. اأحمل بع�سها واأقراأ ما 

كتبه عبد العزيز خ��سديل:

يف اإح���دى الليايل، كّنا يف مع�صكر »جنكل« )الغابة(، وقد عدت من 

���ا يقول ب�صوت مرتف���ع خارج اخليمة:  ال�ص���الة لت���ّوي، �صمعت �صخ�صً

»ي���ا اهلل«.

كان �صوت���ه ماألوًفا، وعندما اأطّل براأ�ص���ه اإىل داخل اخليمة عرفته؛ 

اإّنه مري ح�صيني م�صاعد قائد الفرقة. انتف�صنا من اأماكننا دفعة واحدة 

مرتبكن. دخل و�صّلم علينا فرًدا فرًدا، ثم جل�س وحتّلقنا حوله نتجاذب 

اأط���راف احلديث. �صاألنا ع���ن الو�صع يف كتيبتنا، ع���ن الغذاء واحلّمام 

واللبا����س وع���ن كّل �صيء. كان الع�ص���اء تلك الليلة مرق اللح���م. بعد اأن 

�صاركنا طعام الع�صاء، نه�س لغ�صل الأطباق، لكّننا منعناه، فكيف ندعه 

الفصل التاسع
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يفعل ذلك؟ اأ�صّر كثرًيا على الأمر، وعندما مل يفلح بداأ بتنظيف املائدة. 

فكدت اأذوب خجاًل.

بعد جمع املائدة، حتّلقنا حوله ثانية نتحدث بحميمّية اأكرث. يف نهاية 

هذا اللقاء، تال علينا حديًثا �صريًفا وغادر.

باملنا�صب���ة! خالل الع�صاء ق�ّصر الب�ص���ل وراح ي�صربه بقب�صته لي�صّقه 

ويوّزع���ه على الإخوة. كانت ليلة ل ُتن�صى، ما زلت اأ�صتطيع تذّكر وو�صف 

كّل حلظة من حلظاتها. يا لها من ليلة عزيزة.

اأ�سع مذّكرات علي ر�سا �ستاري اإىل جانب مذّكرات خ��سديل 

عن تلك الليلة:

بعد عملي���ات »كربالء 4«، عادت جميع القوات اإىل مع�صكر »جنكل«. 

كان مركز اأركان الفرق���ة يبعد عدة كيلومرتات عن املع�صكر، فكنا نلّوح 

لل�صيارات العابرة باأيدينا لتتوقف وتقّلنا اإىل هناك.

يف اأحد الأيام، ذهبت من املقر اإىل املع�صكر �صرًيا على الأقدام مع 3 

من ال�صباب. كانت امل�صافة طويلة والطريق �صاقة. مّرت بع�س ال�صيارات 

فاأ�صرن���ا له���ا لتتوّقف لكّنها مل تفع���ل. تعبنا كث���رًيا وراح الرفاق الثالثة 

يتململ���ون ويتذّم���رون فقلت لهم: »ل���و كانت روحي���ة ال�صائقن كروحية 

ق���ادة الفرقة ملا واجهنا امل�صاكل... اأنا واثق لو مّر مري ح�صيني على هذا 

الطريق لأركبنا معه«.

مل يب���اِل الإخ���وة بكالمي، وق���ال اأحدهم: »ب�صبب ك���رثة امل�صاكل لن 

يلتفت اأحد اإلينا«.

اأخ���رًيا، وبع���د انتظار، مّرت بن���ا �صاحنة تويوتا �صغ���رية )بيك اأب( 
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متجه���ة نحو املع�صك���ر، وعندما راأين���ا اأنها مكتظ���ة بالعنا�صر الواقفن 

خلفها مل نلوح لها. لكنها ما لبثت اأن توقفت على م�صافة مّنا. نظرنا اإىل 

ا وابت�صمنا ثم اأ�صرعن���ا نحوها. مب�صقة بالغة، وجد الرفاق  بع�صن���ا بع�صً

مكاًنا لهم، لكن مل يبَق مّت�صع يل، فذهبت اإىل ال�صائق وقلت له: »اذهب 

فقد امتالأت ال�صاحنة«.

م���ا اإن راأيته حتى تفاج���اأت! كان مري ح�صيني خل���ف املقود وبجانبه 

اثن���ان م���ن العنا�صر. قل���ت: »هذا اأنت يا ح���اج! لقد امت���الأت ال�صاحنة 

فاذه���ب«. قال متب�صًما: »هيا اركب بجانبي«. فتح الباب فركبت بجانبه 

واأقفل���ت الب���اب ب�صعوب���ة بالغ���ة. لقد ذكرت���ه للرفاق الثالث���ة من دون 

منا�صبة؛ فاأر�صله اهلل اإلينا. رمبا �صاء اهلل اأن »ل ي�صَوّد وجهي اأمامهم«.

اأنظر م���ن النافذة ال�سغرية اإىل اخلارج. اأرى ال�سم�ص ت�سرق 

من ناحية بحرية هام�ن. �ست�سرق ال�سم�ص ثانية وي�سعر النا�ص 

بدفئه���ا واأ�سعتها، لكّن الغائب الأكر ه� مري ح�سيني، مري قا�سم 

مري ح�سيني.

ته���ّب رياح منع�سة فاأحمل ال�رقة التالي���ة لأقراأ مذّكرات »عبد 

العلي مري�سهركي« اأمام النافذة حيث اأقف:

عندما كان مري ح�صيني ياأتي اإىل كتيبة »حمزة �صيد ال�صهداء 409«، 

كان يت�ص���ّرف وكاأنه يف منزله. يزور جميع اخليم ويتحدث اإىل الإخوة، 

ثم ي�صرتيح وينام يف خيمة التبليغ.

كنت م�ص���وؤول التبليغ حن حّل مري ح�صيني �صيًف���ا علينا تلك الليلة. 

ا�صتيقظت منت�صف الليل، �صعرت اأّن اأحدهم م�صتيقظ. ا�صرتقُت النظر 

م���ن حتت البطانية. كان مري ح�صيني واقًف���ا وي�صّلي يف اإحدى الزوايا. 
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نظ���رت اإىل ال�صاع���ة، ما زال الوقت باكًرا ج���ًدا ل�صالة ال�صبح، فعدت 

للن���وم جم���دًدا. بعد �صاعة، �صمعت م���ري ح�صيني يقراأ الق���راآن، فرحت 

اأن�ص���ت اإليه م���ن مكاين. مل اأ�صتطع النهو�س من �ص���ّدة النعا�س. فجاأًة، 

هزتن���ي ي���د، فنه�صت من مكاين. كان���ت يد مري ح�صين���ي وقال يل: »ل 

باأ�س اإن نه�صت قبل دقائق عدة من الأذان فت�صّغل موّلد الكهرباء وتبّث 

املناجاة عرب مكرّب ال�صوت، فلرمبا اأراد بع�صهم ال�صتيقاظ«.

ذهب���ُت نحو مول���د الكهرباء متثاق���اًل، ف�صّغلته، ث���م و�صعت كا�صيت 

املناجاة ب�صوت منخف�س على مكرّب ال�صوت. عندما ذهبت اإىل م�صجد 

الكتيبة راأيت التعبوين قد هّبوا لل�صالة. 

لقد كان تعبوّيو ذلك اليوم، اأي �صهداء اليوم، متاًما ك�»مري ح�صيني« 

قائد �صي�صتان وبلوت�ص�صتان.     

يتحّدث اجلميع عن الأيام الأخرية يف مع�سكر »جنكل« فالقادة 

وتعب�ّي���� كرمان �سه���ر، بابك، �سريج���ان، مب، زاه���دان وخا�ص، 

لديه���م الكثري من الذكريات املتن�عة واملختلفة. كتب عبد الرحيم 

مري�سهركي:

قب���ل عمليات »كرب���الء 5«، كنا جنل�س يف خيمة تبلي���غ »كتيبة 409«. 

حمل اأحد الإخوة اآلة الت�صوير للتقاط �صور ملري ح�صيني ولنا.

وقف مقابلنا، نّظم عد�صته فقال له مري ح�صيني: 

- ل تفعل!

- اأريد التقاط �صورة لك مع الإخوة فح�صب.

-  مل���ن هذا الفيلم حت���ى تريد التقاط �صور يل؟ اذهب والتقط �صور 
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اأ�صحاب احلّق.

كان امل�صور ي�صّر على التقاط ال�صور بينما مري ح�صيني كان يرف�س 

وي���رّدد با�صتم���رار اأّن هذا الفيلم من ح���ّق التعبوين ولي�س من حقه. يف 

النهاية قال له امل�صور:

ا، األ يح���ق يل اأن اأ�صتخدم الفيلم؟ ومبا اأنه  ا اأي�صً - األ�ص���ت اأنا تعبويًّ

يحّق يل ذلك فاأنا اأريد اأن اأ�صّورك. فهل من اعرتا�س؟

جرب على اجللو�س و�صط الإخوة 
ُ
�صقط يف يد مري ح�صيني واأ

ُ
عندها، اأ

للتقاط ال�صور.

قب���ل ب���دء العملي���ات، كن���ا يف املع�صك���ر وراح الإخوة يكتب���ون ر�صائل 

ا لتدفن هذه الر�صائل معهم. ال�صفاعة ويوّقعون على ر�صائل بع�صهم بع�صً

التقيت مري ح�صين���ي يف ذلك اليوم وهو يركب ال�صيارة ليغادر، ومبا 

اأن �صوق تبادل ر�صائل ال�صفاعة كان رائًجا ويف اأوجه، دنوت منه وقلت: 

- ما هذه احلال يا حاج؟

- ماذا، ما بك؟

- ل �ص���يء، اجلمي���ع ح�صل على ر�صال���ة ال�صفاعة اإل اأن���ا. لقد كنت 

من�صغاًل ببع�س الأعمال فاكتب يل �صيًئا. 

�صح���ك واأخذ دف���رت مالحظات���ي وكتب في���ه: »با�صمه تع���اىل، عبد 

الرحي���م �صهركي ابن عم هذا احلقري. واأرج���و من ح�صرة عزرائيل اأن 

جيز يل ذلك �صاأكون 
ُ
يك���ون وا�صطة بن عبد الرحيم وبن ربه، واإذا ما اأ

�صفيعه، مري قا�صم مري ح�صيني«.
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ما زالت هذه املدّونة بحوزتي واأرجو اأن تتحّقق كلماتها. 

ا خمتلًفا تلك الأيام  اجلمي���ع كتب اأن مري ح�سين���ي كان �سخ�سً

وبان���ت على مالحمه عالم���ات مل نفهمها اأو ندركه���ا؛ اإىل اأن حان 

ي����م 8 كان�ن الث���اين )18 دي(. اجلميع ذك���ر اأن اأح�اله تبّدلت. 

كان يتعّبد ويتحّدث بطريقة اأخرى!

كتب علي اآقائي:

ج���اء ثانية قبل بدء العملي���ات اإىل »كتيبة 409«، جم���ع قادة الكتائب 

 Qوحتّدث اإليهم بكلمات ح���ول احلرب. حتّدث بيقٍن عن مولنا علي

وت���ال علينا خطبت���ه حول احلرب. ق���ال مري ح�صيني: »واجه���وا وحاربوا 

عدّوكم بعينن مفتوحتن، وفّكن مطبقن وقدمن مغروزتن يف الأر�س«.

���ا: رمبا هي اآخر ليل���ة يل بينكم. غًدا، ق���د ُيرزق اأكرثكم  وق���ال اأي�صً

ال�صه���ادة، ورمب���ا وّفقني اهلل له���ا، وقد جئ���ت الليلة لأطل���ب امل�صاحمة 

منك���م، اإن كان يل حّق عند الآخري���ن فقد �صاحمتهم، لكن ل �صمح اهلل 

���ر اأحدكم يف احل���رب، اأق�صم باهلل اإّنن���ي �صاأعرت�س �صبيله على  اإن ق�صّ

ال�ص���راط يف الآخرة، ولن اأ�صمح له بالتمّل�س من امل�صوؤولية. ل تتهاونوا 

يف املعركة...«.

اغرورقت عيناه بالدموع، وان�صغل تلك الليلة باملناجاة والعبادة حتى 

ال�صباح. تلك الليلة...

عنده���ا، تذكرت م���ا قاله »حمب علي فار�س���ي«. فقد ات�سلت به 

البارح���ة 10 م���رات، وحتدث���ت اإليه مرت���ني؛ كان يتحّجج بالعمل 

���ا مرات ع���ّدة مبحمد ح�س���ني ب�دينه  يف كل م���رة. ات�سل���ت اأي�سً
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ومريعبا����ص، اأخ���ي مري قا�س���م، وجميعهم قال�ا اإّنه���م من�سغل�ن 

باأعمالهم، اأخرًيا قلت يف نف�سي اإّن اجلميع يعمل يف هذه املدينة 

اإل اأنا. قال حمب علي اإّنه �سيكتب بع�ص الأم�ر؛ وحدثني بهذا:

كن���ت اأق����سّ �صعر راأ�س مري ح�صيني دائًم���ا. يف حال وجودي مل يكن 

ي�صم���ح لأحد اأن يق�ّس �صع���ره اأو يقود �صيارته، بل كان يطلب ذلك مّني، 

وبالطب���ع كنا نتب���ادل الأحاديث اأثناء ذلك. �صاألن���ي يف اأحد الأيام قبيل 

عمليات »كربالء 5«: 

ر يل �صعري؟ - هل لديك وقت لتق�صّ

- اأجل يا حاج، تف�صل!

- �صاآتي اإليك فيما بعد.

ه���ذه امل���رة وخالًفا لكّل امل���رات، ذهبت بنف�صي اإليه وب���داأت العمل. 

بينم���ا اأن���ا اأ�صّوي له �صعره، ق���ال يل: »انتبه وقم بق����سّ �صعري بطريقة 

ه يل«. مل اآخذ كالمه على حممل اجلد يف  جي���دة فهذه اآخر مرة �صتق�صّ

ذلك اليوم، لكن بعد يومن عندما جاء نباأ ا�صت�صهاده...

كتب فريدون �سهركي 5 �سط�ر فح�سب:

جل�صنا حول املائدة ورحنا نتحدث عن طعام الغداء الذي كنا نتناوله 

وعن ذكريات املا�صي. فجاأة التفت اأحد الإخوة اإىل مري ح�صيني وقال:

- متى �صت�صت�صهد يا حاج حتى ناأكل يف عزائك؟

طاأطاأ مري ح�صيني راأ�صه، مكث قلياًل وقال: 

- عندما اأ�صبح نقًيّا جًدا، �صياأخذين اإليه.
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عنده���ا �صمت اجلميع، ومل نتفّوه بكلمة اإىل اأن اأنهينا طعام الغداء. 

لقد كنا نفكر مبا قاله مري ح�صيني.

اأعل���م اأن مري ح�سيني كان يحب احلاج قا�سم �سليماين كثرًيا، 

قراأت عن ذلك يف اأكرث من مذكرة، حيث حتدث�ا عن تلك العالقة.

يق�ل احلاج قا�سم �سليماين عن الليلة الأخرية:

جل�صن���ا يف الد�صمة لي���اًل وحتّدثن���ا يف موا�صيع �صّت���ى. يف العمليات 

ال�صابقة، قلق اجلميع من اأن ي�صاب مري ح�صيني مبكروه، اإذ قّلما خرج 

م���ن املع���ارك من دون اإ�صاب���ة. قبل ب���دء عمليات »كرب���الء 4« قال: »ل 

تخافوا لن اأ�صت�صهد يف هذه العمليات ولن اأجرح حتى«.

لكن يف تلك الليلة، اأ�صار اإىل جبهته وقال: »�صت�صيبني ر�صا�صة هنا 

و�صوف اأ�صت�صهد«. وهذا ما حدث.

يتمّلكن���ي �سع����ر بالنقبا����ص، فاأنه����ص واأخرج م���ن الغرفة. 

ليتني اأ�ستطيع اأن ل اأقراأ هذه الكتابات. اأعلم اأّن م�س�ار �سداقتي 

مع���ه  �سينته���ي هذا الي����م، �سديقي الذي عرثت علي���ه يف الأيام 

الع�س���رة املا�سية. اأحمل مذّكرات علي جني���ب زاده لأقراأها. ليت 

ال�سيارة ت�سل باكًرا فاأفّر من هذه الغرفة:

 مع مري ح�صيني اإىل اخلط 
1
بداأت العمليات. انطلق مرت�صى ب�صارتي

الأمامي فقلت ملرت�صى:

- انتبه، اإذا اأ�صيب مري ح�صيني مبكروه فا�صحبه اإىل اخللف ب�صرعة، 

فقد اعتاد اأن ُيجرح يف كل العمليات.

1-   استشهد فيما بعد
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- حا�صر.

بع���د �صاعات، كن���ت يف الد�صمة عندم���ا و�صل بع����س املقاتلن وكان 

ب�صارت���ي معهم. نظ���رت اإليه فبداأ بالبكاء. مل يق���ف، بل خرج وناداين. 

خرجت اإليه و�صاألته:

- هل ا�صت�صهد مري ح�صيني؟

-  وكيف علمت بذلك؟

-  من بكائك. 

قلت له لأهّون عليه: 

- هذا لي�س بالأمر املحزن، فجميعنا جئنا لأجل ال�صهادة.

-  اأبك���ي لأنني مل اأمتكن م���ن �صحب جثمانه، اأق�صم اإّنني حتى اأنا مل 

اأكن اأ�صتطيع الن�صحاب...

- ل يه���م، فالإخ���وة يف الفرق���ة يعرفونه و�صوف يح�ص���رون جثمانه 

معهم.

ثم �صاألته: 

- كيف ا�صت�صهد؟

-  كنا يف اخلندق، دارت املعارك بال�صالح الأبي�س. حمل مري ح�صيني 

بندقي���ة الكال�صينكوف وبداأ باإطالق النار. قل���ت يا حاج ل يف�صلنا عن 

العراقين غري م�صافة ق�صرية، فكن اأكرث حذًرا، لكنه قال: »يا ب�صارتي، 

لي����س الأمر متعلًق���ا ب�صخ�صي، بل باحلرب والإ�ص���الم«، ثم قال: »�صئُت 

اأم اأبي���ُت �صاأ�صاب بر�صا�صة، ومن الأف�صل اأن اأ�صاب بها هنا«. مل يطل 
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الوق���ت حتى اأ�صابت ر�صا�صة جبهته. و�صعُت ي���دي على قلبه.. كان قد 

ف���ارق احلي���اة. حينها مل اأع���د اأعي �صيًئا حت���ى اإّنن���ي مل اأ�صتطع �صحب 

جثمانه.

قال هذا وعاد للبكاء.

ا بلغني نباأ ا�ست�سه���اده، و�ستغدو  خنقتن���ي العرة. فاأن���ا اأي�سً

بح���رية امللح، اخلندق املزدوج، اجل�سر، جميع الأ�سماء والأماكن 

ا ركبتّي. اأنا الآن يف  والأ�سماء اخلالدة حم�ر حياتي. جل�ست �ساًمّ

�سلمت�سه )�سلمجه( واأقراأ مذّكرات جعفري يف اخلندق املزدوج:

كنا اأول القوات الوا�صلة اإىل اخلندق املزدوج، كان العراقيون يفّرون 

فزعن نحو الب�صرة، وق���د امتالأت اجلادة على الطرف الآخر للخندق 

بالدباب���ات وناقالت اجلن���د والآليات. متو�صعنا عل���ى هذا اجلانب من 

اجل�صر وتوقفنا.

كن���ا قد جهزن���ا ما يلزم لن�ص���ف اجل�صر حن و�صل احل���اج مرت�صى 

وقال: »ل تفجروا اجل�صر، فمن املمكن اأن نفجر مو�صًعا اآخر«.

كان هن���اك عدد قليل من القوات يف اجلانب الآخر للج�صر، عنا�صر 

من وحدة التخريب من دون �صالح؛ اإ�صافة اإىل نفر قليل من امل�صاة. مل 

يكن يف�صل بيننا وبن العراقين اأكرث من خم�صن مرًتا، كانوا يخرجون 

م���ن الد�ص���م ويفّرون. م���ا اإن و�صل م���ري ح�صيني حتى ب���داأ مبالحقتهم 

�صارًخا: »ل تدعوهم يفّرون اأيها الإخوة. هيا لحقوا فلولهم«.

مل يك���ن هناك الكثري م���ن العنا�صر واإل لكان م���ري ح�صيني لحقهم 

اإىل الب�صرة. اأعاد العراقيون ت�صكيل قواتهم وعادوا. الت�صقوا باخلندق 
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املزدوج ومل نعد ن�صتطيع الرتي���ث اأكرث فن�صفنا اجل�صر بعد التن�صيق مع 

قواتنا. كان هناك عدد من عنا�صر وحدة التخريب على اجلانب الآخر 

من اخلندق املزدوج. فنزلوا اإىل املاء وان�صحبوا نحونا. و�صل العراقيون 

وبداأت املعركة وال�صتباكات.

ق�صف���وا التح�صينات املوج���ودة فوق اخلندق امل���زدوج، فنزلت اإىل 

اأ�صفل���ه حيث كان مري ح�صيني يوّجه الق���وات لتتمو�صع خلفه: »حافظوا 

عل���ى اخلّط فح�ص���ب«. كنا نتح���دث والر�صا�س يت�صاق���ط علينا من كل 

اجتاه فقل���ت له: »انتبه من الر�صا�س«. اأ�ص���ار اإىل اجلهة اليمنى وقال: 

»اإذا �صاء اهلل هكذا  يقتلون الإن�صان«.

فج���اأة! �صق���ط على اأر�س اخلن���دق �صهيًدا. تركن���اه هناك ومل نخرب 

املقاتلن باأمر ا�صت�صهاده، لأنهم اإذا اأدركوا اأنه ا�صت�صهد ف�صوف... .

ل اأعلم كم ال�ساعة. يعل� ب�ق ال�سيارة فاأنه�ص حاماًل الأوراق 

التي اأحتاجها، واأجّر اأذيايل كمن يذهب اإىل مكان ال�اقعة. اأ�سعر 

بثقل حركتي وكاأنني اأ�سري يف طريق م�حلة! فاأي ي�م ه� هذا؟!

اأرك���ب �سيارة ال�«بيك اآب«. ينظ���ر ال�سائق اإيّل من خالل املراآة 

فاأق�ل له: »اذهب اإىل منزل مري ح�سيني«.

اأري���د ا�سطحاب احلاج مراد علي معنا. تنطلق ال�سيارة بينما 

اأنا اأت�سّفح مذّكرات عبا�ص اأجنم �سجاع:

كان  م���ري ح�صين���ي ي�صحك وميزح ب�ص���كل متوا�صل. خطر يف ذهني 

للحظ���ة اأن مري ح�صيني اليوم غري ذاك ال���ذي عرفته. وقف مع م�صوؤول 

املدفعّي���ة )الإ�صناد املدفع���ي( يف الفرقة احلاج مه���دي زندي وقال له: 
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»الأع���داء امل�صتقرون يف هذا اجل���زء ي�صببون لنا امل�ص���اكل، هل ميكنك 

القيام مبا يلزم؟«.

جل�س احلاج مهدي على الأر�س وقال: »�صاأهتم بالأمر«.

اأن���زل �صّح���اب معطف املط���ر واأخرج م���ن داخله خمط���ط املنطقة 

)الكالك(، ثم اأعطى الإحداثيات مل�صوؤول املدفعية. وبداأ ق�صف املنطقة 

التي اأ�صار اإليها مري ح�صيني. مل متر دقائق حتى ارتاح بال مري ح�صيني، 

رّبت على كتف احلاج مهدي زندي، وقال �صاحًكا: 

- حالٌل عليك خبز »الفرقة 41«.

�صحكنا، فالتفت نحوي وقال: 

- اذهب و�صاعد الإخوة حيث هم عالقون.

  اأ�صار بيده نحو ال�صاتر الرتابي اأمامنا فقلت مرتّدًدا: 

- الو�صع يزداد �صوًءا، فالعدو م�صرف على املكان.. 

- وهل ن�صيت الأذكار؟

انطلقت مع اأح���د العنا�صر وعدنا بعد اإجناز املهمة، وهم ميطروننا 

ا،  بواب���ل ر�صا�صهم. عندما و�صلنا اإىل مري ح�صيني، راأيته ي�صحك اأي�صً

ف�صاألته:

- ما حدث ثانية يا حاج؟

- لق���د نه�س العراقي���ون خلفكما، كان���وا ميطرونكم���ا بر�صا�صهم، 

ا منكما. لكّنهم مل ي�صيبوا اأًيّ

- تلوت الأذكار التي عّلمتنيها.
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�صح���ك وم�صح على راأ�صي، ف�صعرت بق���وة وجراأة. لقد تبّدلت حاله، 

وكان ل�صحكه معنى خفي...

تذّك���رت عمليات خيرب، حن توّغلت قواتن���ا حتى منت�صف اجلزيرة 

وازداد �صغ���ط العدو علينا. كنا كمن ُرمي يف قلب النار. كانت القذائف 

والقنابل تنفجر من حولنا فُت�صّل حركة قواتنا.

كان مري ح�صيني قائد قوات الهجوم يجول علينا ويعطي التوجيهات. 

 يف ناحية، م�صّم���ًرا عن �صاعده لي�صّمد جرًحا �صّببته 
1
راأيت »دريجاين«

ل���ه �صظية. و�صلت اإليه، وم���ا اإن راآه مري ح�صيني حتى ق���ال له �صاحًكا: 

»اأن���زل ك���ّم قمي�صك فقد ي���راك اأحد املقاتلن ويق���ول اإّنك رفعت كمك 

ري���اًء«، ف�صحكن���ا جميًعا. وهناك بال�صب���ط، اأو�صلت اإلي���ه ر�صالة قائد 

الفرق���ة ومفاده���ا: »اإذا كان �صغ���ط الأع���داء �صديًدا فا�صح���ب القوات 

للخل���ف«. ما اإن قلت ذلك حتى انتف����س قائاًل: »اذهب اإليه واأخربه اأننا 

بخري ول نعاين من اأي م�صكلة«.

كن���ُت عل���ى يق���ن اأن اأي �صخ�س اآخر غ���ري مري ح�صين���ي كان ليقول 

�صيًئا اآخر. رغم الق�ص���ف الوح�صي وا�صت�صهاد اأف�صل املقاتلن، و�صغط 

الأعداء ال�صديد، كان هذا جواب مري ح�صيني!

تذك���رت خي���رب ثانيًة، وع���دت اإىل جانب ال�صات���ر الرتابي حيث مري 

ح�صين���ي. اأردت اأن اأقول له اأن يق���راأ تلك الأذكار، لكّن ل�صاين انعقد ول 

! كان���ت �صحكات���ه الغام�ص���ة تف�صح عن �صيء م���ا مل اأدركه اإل  اأدري مِلَ

عندما...

1-  مساعد أركان الفرقة، وأضحى نجمة من نجوم السماء فيما بعد.
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ن�سل ونقرع الباب. يفتح احلاج مراد الباب بنف�سه فاأق�ل له: 

»نريد الذه���اب اإىل ال�سريح«. مي�سك بع���كازه ويخرج من املنزل 

، نركب ال�سيارة 
1
بقامته املدي���دة وبهيبته الت���ي �سّبهتها ب����»زال«

وننطلق. 

بع���د م�سافة ق�س���رية، تنعطف ال�سي���ارة نح� طري���ق ترابي، 

ترتا�س���ف البي����ت الطيني���ة على طرفي���ه. الرج���ال والن�ساء يف 

املزارع يح�س���دون القمح وينزع�ن روؤو����ص �سنابله! تقع عيني 

عل���ى اأر�ص مرتفع���ة عن �سط���ح ال�سه���ل من�س�ب عليه���ا الأعالم 

الإيراني���ة؛ اإنها املق���رة. تت�ّقف ال�سيارة ونن���زل منها. ل اأدري 

مَل اأرت���ف! يخط� العج�ز ب�سع خط����ات ويت�ّقف فاأقف. نقراأ 

الفاحت���ة مًعا، ثم ي�سري ثانية حيث اأرى �سلطان علي مري وح�سن 

ب����ر اإ�سماعيل قادمني. ل األتف���ت اإليهما ول اأ�ستطيع اأن اأبدي اأي 

رد فعل. يّتجه العج�ز �س�ب قب�ر يحيط بها �سف من احلجارة، 

يعرها وي�سري بعّكازه اإىل اأول قر ويق�ل: »ابني، مري ح�سن«. 

جنل�ص ونقراأ الفاحتة. ث���م ينه�ص العج�ز ثانيًة وي�سري بعكازه 

اإىل القر التايل قائاًل: »ابني مري قا�سم«.

قر مت�ا�سع، اآية قراآنية وا�سم مري قا�سم مري ح�سيني اإىل 

وما  الأول؛  لقاوؤنا  ه�  هذا  وال�ست�سهاد.  امليالد  تاريخ  جانب 

وعي  دون  من  بالكلمات  اأمتتم  الفاحتة،  نقراأ  لقاء!  من  اأ�سعبه 

اأف��ك��اري.  جميع  وتتعّطل  اآخ��ر،  مكان  يف  يحّلق  فذهني  مني، 

وي��ق���ل:  �سياج  ب��ه  يحيط  ق��ر  نح�  ويّتجه  العج�ز  ينه�ص 

1-  بطل أسطوري؛ والد رستم. سمي زال ألنه ولد بشعر أبيض، من أساطير الشاهنامة.
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»�سهري بهمن خ�سروي«.

يجل����ص ويقراأ الفاحتة، ثم ينه�ص ليذهب اإىل قر اآخر. األي�ص 

ه���ذا الرجل اإن�ساًنا؟! كم هي قدرة الإن�س���ان على التحّمل؟! ي�سري 

اإىل القر التايل ويق�ل: ابنتي، زوجته«.

يق�س���د زوجة بهم���ن خ�سروي. يجل�ص وتله���ج �سفتاه. جميع 

ا ويتجه نح� اآخر القر  �سكان هذه املقرة يعرف�نه. ينه�ص اأي�سً

حيث يقبع قر �سغري، بط�ل �سر اأو �سرين!

نذه���ب اإليه، وما اإن ن�سل اإلي���ه حتى تخنقه العرة، فرتتف 

�سفتاه وه� يق�ل: »حفيدتي زينب، ابنة مري قا�سم«.

وكاأّن جب���اًل اأُلق���ي عل���ّي فاأثق���ل كاهل���ي. اأجل�ص عن���د قر ابنة 

قا�س���م. اأق���راأ الفاحت���ة واأنظر اإلي���ه. اإًذا ابنة مري قا�س���م ترقد اإىل 

جان���ب والدها. اأقراأ تاريخ ال�لدة وال�فاة. مل تع�ص اأكرث من 43 

ي�ًما. اأمتتم: »يا لك من دنيا قليلة ال�فاء«. 

اأنه����ص ويخّي���م ال�سم���ت علين���ا، ول �س���يء غ���ري ال�سم���ت 

وال�سك����ت �سّي���دا امل���كان. تهّب ري���اح فتنرث الرم���ال يف املقرة. 

جن�ل قرب احلجارة امل�سف�فة كاأننا يف ماأمت. يبداأ �سلطان علي 

الكالم من دون اأي مقّدمات:

. كّنا 
1
جاء مري قا�صم اإلينا قبل بدء العمليات، وكنت مع دولتي مقّدم

يف كل مرة ي�صتدعينا نعرف اأن هناك اأمًرا ما. ذهبنا اإىل املنطقة، كنا يف 

مقر قيادة الفرقة ليلة العمليات حيث �صدر الأمر بالهجوم، وان�صغل مري 

1- استشهد فيما بعد
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قا�صم واحلاج قا�صم �صليماين بتوجي���ه واإر�صاد قادة الكتائب امل�صاركة. 

�صعرت تلك الليلة اأن مري ح�صيني هذا غري ذاك الذي كنت اأعرفه، كان 

�صلوكه خمتلًف���ا. كان ين�صُت حيًنا اإىل جهاز الال�صلكي ويدخل الد�صمة 

حيًنا اآخر لقراءة القراآن. قّل كالمه، واإن قال �صيًئا فهو لتوجيه واإر�صاد 

الكتائ���ب. بقينا هناك اإىل حن انبالج ال�صوء. ركبنا الزورق نحو اأر�س 

املعرك���ة وذهبنا اإىل اخلط الأمامي. عاي���ن مري ح�صيني اأو�صاع القوات 

وق���دم تقريره لقائد الفرقة، ثم طلب اإر�ص���ال املزيد من القوات ملتابعة 

العملي���ات. كنا يف املقر اأمام قناة تربية الأ�صم���اك التي �صيطرت عليها 

قواتنا، فطلب م���ن القوات ال�صتعداد للت�صدي لهج���وم الأعداء. تقدم 

�ص���ّف من الدبابات العراقية نحونا وبداأوا بق�صفنا، التفت مري ح�صيني 

نح���وي اأنا ودولتي مق���دم وقال: »ا�صعدا اإىل الأعل���ى وارمياها بقذائف 

ال�»اآر بي جي«.

���ن، اإل اأّننا كنا على اأهبة   مري ح�صيني اخلا�صّ
1
�صحي���ح اأننا »بريد«

ال�صتعداد للقيام مب���ا يطلبه منا عندما ت�صتدعي ال�صرورة. كان دولتي 

مق���ّدم يجهز القاذف واأنا اأقوم برمي���ه. وب�صبب ا�صتداد الق�صف، كنت 

لق���م الق���اذف اأ�صفل ال�صات���ر الرتابي ث���م اأت�صّلقه لإط���الق النار. بعد 
ُ
اأ

ح���وايل 8 قذائ���ف، عال �ص���راخ دولتي مق���ّدم. فب�صبب دن���ّوه مّني حن 

اإطالق القذيف���ة، احرتق جزء من وجهه. �صع���دت ثانية لإطالق النار، 

لكّن���ي �صع���رت فجاأة اأنني معّلق يف الهواء ث���م ارتطمت بالأر�س. مل اأعد 

ق���ادًرا على التنف�س و�صع���رت اأنني اأفارق احلي���اة. نظرت بطرف عيني 

اإىل ال�صاتر الرتابي، فراأيت حيث كنت اأقف حفرة كبرية �صّببتها قذيفة 

دباب���ة. مل اأ�صتطع احلركة، فقد تال�صت اإح���دى قدمّي وُك�صرت الثانية، 

1- ساعي بريد أو مرسال.



183 الفصل التاسع

وا�صتقرت حتت ج�صدي. حن كان مقاتلونا ين�صحبون جاء اأحد عنا�صر 

فرقة كربالء 25 اإيّل.

عندما راأى حايل قال: 

- قل يا زهراء.

  ظّن اأنني ميت ل حمالة، فقلت له:

- اإذا اأمكن �صاعدين لأن�صحب اإىل اخللف.

�صمع���ت �صوت مري ح�صيني حن كنت اأنظر جتاه قواتنا، وكان �صوته 

يبع���ث يّف الأم���ل. مل اأدر اأين هو، لكّن �صوته منحن���ي القوة. مّرت ب�صع 

دقائق قبل اأن اأ�صمع �صوت دولتي مقّدم وقد �صعد اأعلى ال�صاتر يناديني، 

ف�صحت باأعلى �صوتي: 

- اإبراهيم... تعال اإىل هنا.

 �صمع �صوتي وجاء. كان قلًقا علّي وقال:

- لقد اأر�صلني مري ح�صيني بحًثا عنك.

���ا فحمالين وانطلقا.  مل اأ�صتط���ع احلركة، وجاء ب���ور اإ�صماعيل اأي�صً

كانت قدماي متدليتن وتتاأرجحان. بعد اأن قطعنا م�صافة، بداأت دبابات 

الع���دو باإطالق النار علينا، ف�صقطنا عل���ى الأر�س. اأم�صك دولتي مقّدم 

بذراع���ي و�صحبن���ي باجتاه قواتن���ا. و�صلنا اإىل اخلن���دق حيث اجتمعت 

قواتن���ا فراأيت مري ح�صيني، وعندما مّر بالقرب مني �صربت على قدمه 

بكفي. نظر اإيّل فقلت: »يا حاج..«.

مل تدعن���ي نظراته اأكمل ما اأردت قول���ه، كانت نظراته تلك خمتلفة 
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ع���ن نظرات���ه ال�صابقة. كانت نظ���رات حمبة و�صفقة، نظ���رات انف�صال 

وف���راق. مل يق���ف، بل ذهب وطل���ب من عن�صرين اآخري���ن اأن يحمالين 

اإىل اخلل���ف. ومن ثم ُنقل���ت اإىل م�صت�صفى �صهداء تربيز. يف اأحد الأيام 

راأيت اأح���د التعبوين يف الفرقة يبكي بحرقة. وق���د اأخربين با�صت�صهاد 

م���ري ح�صيني. حينها فقط، اأدركت مغزى تلك النظرات. بكيت، اإذ كان 

البكاء عليه مباًحا حًقا.

يتابع ح�سن ب�ر اإ�سماعيل الكالم:

م�ص���ت �صاعة على بدء العمليات. و�صعت الدراجة النارية مب�صقة يف 

الزورق، واجتهت نحو خ���ّط العراقين الذي يف�صلنا عنه م�صاحات من 

ا. ل اأدري يف  امل���اء، و�صلت اإىل ال�صف���ة واأنزلت الدراجة ب�صعوب���ة اأي�صً

تلك اللحظات التي يواجهنا فيها العراقيون ما حاجته للدراجة. ذهبت 

اإىل الأمام ووجدته وما اإن راآين حتى قال:

- هل ترى ال�صاتر الرتابي ذاك؟

اأ�صار اإليه قائاًل:

- لقد متو�صعت قواتنا هناك، فاذهب لرتى كيف توّزعوا، واأخربين 

بالأمر.

اأدرُت حم���ّرك الدراج���ة وانطلقت حي���ث اأ�صار. مل اأج���د اأحًدا على 

ال�صات���ر الرتابي لكنني راأيت عراقًيا يقف خل���ف ال�صاتر. عندما ناديت 

عنا�صرنا انتبه العراقي لوجودي، مل يعد بو�صعي البقاء فعدت اأدراجي. 

و�صلت اإىل مري ح�صيني وقلت له:

-  ل اأحد يف ال�صاتر الرتابي غري العراقين. 
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- ل ! اأنت مل ترهم اإًذا، �صنذهب هذه املرة مًعا.

جل�س على الدراجة خلفي وانطلقنا. بحثنا على طول ال�صاتر الرتابي 

لكنن���ا مل جن���د اأحًدا م���ن عنا�صرنا. قال م���ري ح�صين���ي: »�صاأبقى هنا، 

اذهب وا�صتدعي بع�س العنا�صر«.

عندم���ا ع���دت كانت »كتيب���ة 414« يف اخل���ط، و�صلت اإليه���م وقلت: 

»اأ�صرعوا يف التقّدم، فقد ذهب مري ح�صيني اإىل الأمام«.

كان ال�صهيد »علي بينا« قائد تلك الكتيبة، ما اإن قلت اإّن مري ح�صيني 

هناك حتى نهرين قائاًل: »ومِلَ تركته حيث يوجد العراقيون؟«.

كان���ت الق���وات تق���ف قرب اخلن���دق امل���زدوج ل جتروؤ عل���ى التقّدم 

لعتقادها اأن العراقين هناك. لكن ما اإن اأعلمتهم بالأمر حتى انطلقوا 

اإىل الأم���ام. كان �ص���وء ال�صباح قد انبلج متاًما عندم���ا ثّبتنا متو�صعنا 

يف اخل���ط. عربت قوات »الكتيبة 414« اخلندق امل���زدوج، وكان الأعداء 

يفّرون من اأمامهم. مل تكن عنا�صرنا قادرًة على مالحقتهم، فكان مري 

ح�صيني يرّدد با�صتمرار: »ليتنا امتلكنا دراجتن بدل الواحدة«.

ا�صتم���رت املعارك فق���ال يل مري ح�صيني: »ارك���ب لنذهب ون�صتطلع 

اأماكن وجود العراقّين«.

عربنا �صاترين ترابين وو�صلنا اإىل حيث متو�صعت القوات العراقية. 

كان���وا ب�صعة اأفراد، ما اإن راأونا حتى رفعوا اأيديهم م�صت�صلمن وتقّدموا 

نحونا. نزل مري ح�صيني عن الدراجة وربط اأيديهم مبالب�صهم ثم  اأ�صار 

اإليه���م للذهاب اإىل خلف اخلّط. ذه���ب العراقيون وا�صتكملنا ا�صتطالع 

امل���كان ثم عدنا للخلف. طل���ب مري ح�صيني اأن اأنقل رام���ي »اآر بي جي« 



186

وكي�ًص���ا مليًئا بالقذائف على الدراجة اإىل نقطة حمددة. كان العراقيون 

ق���د اقرتبوا وب���داأوا هجومهم. متّكن رام���ي ال� »اآر بي ج���ي« من اإ�صابة 

دّبابت���ن عراقّيت���ن، لكنه���م تابعوا تقّدمه���م واأ�صبح���وا خلفنا. يف تلك 

املعمعة وال�صو�صاء �صمعت �صوت مري ح�صيني عرب مكرب ال�صوت يطلب 

منا الن�صحاب. 

هناك، �صعرت اأّن مري ح�صيني يقوم بعمل كتيبة كاملة. لقد متو�صعت 

قواتنا يف اخللف، بينما معاون قائد الفرقة يحارب يف املقّدمة نيابة عن 

اجلميع. زاد �صغط العدو علينا فكّنا نرتاجع خطوة خطوة نحو اخلندق. 

قلت ملري ح�صيني: 

- لقد و�صل العراقيون يا حاج!

فنظر اإيّل بربودة اأع�صاب وقال: 

- يجب اأن ين�صحب اجلميع قبلي وقبلك.

يف تلك الأثناء �صاع �صلطان وانتبهت ل�صقوط قذيفة دبابة حيث كان 

يقف. 

�صاألني مري ح�صيني:

- اأين �صلطان؟ هل ان�صحب اأم هو يف الأمام؟ 

- ل اأدري؟

اأر�ص���ل جميع العنا�ص���ر اإىل اجلهة الأخرى من اخلن���دق، وكنا اآخر 

املن�صحب���ن. عندما �صعدت اأّول دبابة عراقية اجل�صر، اأمر مري ح�صيني 

وحدة التخريب بتفجريه. يف تلك الأثناء قال احلاج قا�صم �صليماين عرب 

جه���از الال�صلك���ي: » يجب تنفيذ اأوامر مري ح�صين���ي كاملة«. كنا نبحث 
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ع���ن �صلطان يف هذا اجلانب من اخلندق، فمن جهة كانت هناك قرابة 

بين���ه وبن مري ح�صيني، وم���ن جهة اأخرى، كان ياأن����س اأحدهما بالآخر 

ب�صكل عجيب. قال مري ح�صيني يل:

- دع كّل �صيء واأح�صر يل �صلطان.

كما اإّنه ا�صتعّد لعبور املاء والبحث عنه فلم اأ�صمح له، فقال:

- لن ت�صتطيع ذلك وحدك!

للبحث عن���ه. عربنا املاء 
 1

ا�صطحب���ت مع���ي اإبراهيم دولتي مق���ّدم

حيث كان ير�صدنا عرب مكرب ال�صوت ويردد الهتافات احلما�صية منّوًها 

بال�صجاع���ة وال�صهامة. متو�ص���ع العراقيون على م�صاف���ة مّنا يف ال�صاتر 

الرتابي، بعد اأن عربنا اخلندق وجدنا �صلطان قرب ال�صاتر وقد تال�صت 

اأجزاٌء من ج�صده، اإذ انفجرت قذيفة دبابة بالقرب منه، وقد ا�صتدارت 

اإحدى رجليه اأعلى الركبة 180 درجة، بينما �صحقت �صاقه الأخرى اأ�صفل 

الركب���ة. دنون���ا منه فاأ�صّر علين���ا اأن نعود قائاًل باأن���ه ميت ل حمالة ول 

داع���ي لتعري�س حياتنا للخطر لأجله. فقلت له: »لقد طلب مري ح�صيني 

منا اإح�صارك، فاإما اأن نذهب مًعا اأو لن يذهب اأيٌّ مّنا«.

حملُت���ه على ظهري، وحمل دولتي مق���ّدم �صاقيه. كان و�صعه مزرًيا. 

تنا�صين���ا ق�ص���ف الأعداء، وكنا ن�صغ���ي فقط ملكرّب ال�ص���وت. كان مري 

ح�صين���ي يقول: »لقد بي�صت���م يل وجهي.. واأثبتت يا ب���ور اإ�صماعيل اأنك 

من املخل�صن«.

حملنا �صلطان اإىل جانب اخلندق واأمر مري ح�صيني املقاتلن باإطالق 

1-  استشهد فيما بعد.
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الن���ار على املهاجمن بكّل ما اأوتوا من ق���وة، ثم جاء نحو احل�صن مكان 

وجودنا. اأم�صكت مع دولتي مقّدم بقدمي ويدي �صلطان ورميناه يف املاء من 

اجلان���ب الآخر للح�صن، وذهب دولتي مقّدم وراءه يف املاء، بينما بقيت 

وحدي خلف القناة. �صعرت باخلوف فقد ا�صتد ق�صف العراقين علينا. 

اأردت النهو����س والقف���ز اإىل اجلانب الآخر فل���م اأ�صتطع، كاأمنا جتمدت 

ي���داي وقدماي. كنت اأرى العراقين قادمن نحوي، وكان باإمكانهم قتلي 

لكنه���م على ما يب���دو اأرادوا اأ�صري. جاء مري ح�صين���ي من خلف القناة، 

ورم���ى نحوي، بقما�صة ت�صبه احلبل واأ�صّر عل���ّي لإم�صاك طرفها. لكنني 

مل اأ�صتطع! حتى اإّنني عجزت عن رفع ذراعي. وكاآي�ٍس من احلياة، بداأت 

املناج���اة والدعاء. كنت اأقول: »اإلهي! لق���د جئُت طاعًة لأمر قائدي، واإن 

ا، فقائدي هو مري ح�صيني«. تقّرر بقائي هنا فباأمر منه اأي�صً

ل اأدري م���اذا ح���ادث اإذ له���ج ل�صاين بذك���ر »يا ح�ص���ن« حينها. ول 

اأدري كي���ف اأ�صبح���ت على اجلانب الآخ���ر للقناة. اأم�ص���ك مري ح�صيني 

بي���دي و�صاعده عن�صر اآخر وعادا بي اإىل حيث توجد قواتنا. بعد حوايل 

ال�صاعت���ن، ا�صتعدُت قواي وهداأ اخلّط ومتو�صع العراقيون على اجلانب 

الآخ���ر من القناة يف مقابلن���ا متاًما. طلب مري ح�صيني مني البقاء حيث 

اأنا، وقال اإّنه �صيذهب للخطوط اخللفية لري�صل قوات جديدة اإىل الأمام.

كان ب�صارت���ي عام���ل الإ�ص���ارة اخلا�س به برفقته، لك���ن ما اإن خطى 

ب�ص���ع خطوات حتى ا�صتدار وقال يل: »�صاأر�ص���ل لكم كتيبة زابل«. و�صع 

الرف���اق حم���الت اجلرحى قرب ج���دار القناة املتمو�صع���ن فيها. كنت 

م�صتغرًقا بالتفكري عندما جاء اأحدهم و�صاألني: »هل لديك حّمالة؟«.

- مِلَ تريدها؟
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- اأحتاجها لأمر

عندم���ا �صاألته ثاني���ًة، اأخربين با�صت�صهاد م���ري ح�صيني، وطلب مني 

عدم اإخبار اأحد بالأمر.. وهكذا رحل قائدنا. 

ته���ّب ريح ق�ي���ة، فننه�ص من دون اأن ينب����ص اأحد ببنت �سفة. 

يخّيم احلزن علينا. نركب ال�سيارة. مذياعها م�سّغل. ينزل كّل منا 

يف ناحية، واأنزل اأنا اإىل �سجن وحدتي. اأدخل الغرفة واأقفل الباب 

على نف�سي. اإذ كان علّي البقاء وحيًدا يف هذه الأر�ص الغريبة.

اأخ���رج م���ن الغرف���ة لي���اًل وقد ع���ّم الظ���الم امل���كان وت�سّج يف 

قلب���ي اأح���زان ليلة ال�ح�س���ة. ليت اأح���ًدا يطل عل���ى دار الأحزان 

ه���ذه. اأبحث بني الأوراق واأج���د مذّكرات »حممد ح�سني ب�دينه« 

امل�سغ����ل كثرًيا والذي يت�ىّل م�س�ؤولي���ة كبرية، وقد تاأ�سف لأنه 

مل يج���د الفر�سة لتدوين جميع ذكريات���ه. اأقراأ ما كتبه يف ب�سعة 

�سط�ر عن الي�م الأخري: 

يف �صب���اح يوم عملي���ات »كرب���الء 5«، ُوّفقنا للو�ص���ول اإىل الأهداف 

املحددة، وتهّياأت الأر�صية الالزمة للق�صاء على فلول الأعداء ودباباتهم. 

ق���دُت كتيب���ًة اإىل الأم���ام وان�صغلنا بالدف���اع. كنت اأر�ص���ل التقارير ملري 

ح�صيني الذي كان يقاتل اإىل ي�صار خّطنا، وطلبت منه اأن ميّر بنا عندما 

ينهي عمله.

مل يط���ل الوقت حتى جاء عل���ى دراجة نارية. عندم���ا راأى اإجنازات 

قواتنا فرح كثرًيا، ف�صمني اإليه وقبلني وهو يكّرر: »اأح�صنت �صنًعا«.

وقفنا وحتدثنا عن ترتيب اأو�صاع اخلط، كان من املقرر اأن ت�صتكمل 
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الكتيب���ة التالية املهمة، لكّنها مل ت�ص���ل يف الوقت املحدد. مهما ات�صلُت 

به���م مل اأح�ص���ل على ج���واب. قال مري ح�صين���ي اإّنه �صيذه���ب ويح�صر 

الكتيب���ة لتثبيت اخل���ط. ركب على دراجة وابتعد عن���ا حوايل 200 مرت، 

وان�صرفت اأنا اإىل عملي. وكما اأخربين الإخوة فقد اأ�صيب بر�صا�صة يف 

جبهته يف تلك اللحظة. عندما �صمعت اخلرب �صعرت اأن قلبي �صيتوقف. 

م���ا زلت اأذكر وداعه الأخري وفرحه، وقوله وتاأكيده على تقدير عمل 

املقاتلن. طابت ذكراه وطاب ثراه.

يُب باقي الأوراق يف العلبة  اأع����د اإىل غرفتي. كان علّي َت��سِ

الكرت�نية الثالثة، وقراءة ب�سع ورقات اأخرية. املذّكرات الأوىل 

كانت لعبد العلي مري�سهركي:

كان م���ري ح�صيني ياأتي �صباح كّل عملي���ة اإىل اخلط الأمامي، يعانق 

التعبوين فرًدا فرًدا، ويهتم باأمر جتهيز اخلط. كّنا ن�صتمد الروحية من 

روؤيته، وُيطمئن قلوبنا. يف عمليات »كربالء 5«، عربنا الأ�صالك ال�صائكة 

والعوائ���ق املائية وحقول الألغام وغريها. بعد و�صول كتيبتنا اإىل منطقة 

العملي���ات، تبادلنا املواق���ع مع الكتيبة املوج���ودة يف اخلط، فعادت تلك 

الكتيب���ة اإىل اخللف بينم���ا تابعت »الكتيبة 409« املهم���ة. طّهرنا اجلزء 

�صر 
ُ
ال�صرق���ي لقناة الأ�صماك وتابعنا التقّدم، فُقت���ل عدد من الأعداء واأ

عدد اآخر. متو�صعنا يف اخلط اجلديد، وح�صب ما َخربته من العمليات، 

كن���ت بانتظار جميء مري ح�صيني فلم ياأِت. ب���داأ الإخوة بالت�صاوؤل حول 

�صب���ب عدم جميء مري ح�صيني اإلينا، قال بع�صهم من املوؤكد اأنه اأ�صيب 

مبكروه؛ واإل فمن امل�صتحيل اأن ل ياأتي!

بقين���ا يف املنطق���ة ب�صعة اأي���ام وعيونن���ا �صاخ�صة ترتّق���ب و�صوله. 
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بع���د عودتنا للخط���وط اخللفية اأخربونا باأمر ا�صت�صه���اده. لقد رحل اأبو 

التعبوّي���ن يف �صي�صتان واأبو جميع الرف���اق يف الفرقة. ما زالت ذكريات 

املا�ص���ي تتداعى يف ذهني اإىل الآن؛ م���ن اأيام مع�صكر »جنكل« اإىل زابل 

وجزنيك وغريها. لقد انتهى كّل �صيء...

مل يك���ن »ي��س���ف كيخ���ا« م�ج����ًدا حلظ���ة ا�ست�سه���اد »م���ري 

ح�سيني«، لكّنه حتّدث عن حلظة �سماعه النباأ: 

، يف تلك ال�صاعة 
1
كان���ت ال�صاعة 11 �صباًحا من ي���وم 8 كانون الثاين

متك���ن لواء الإم���ام جعفر ال�صادقQ م���ن ال�صيطرة عل���ى مقر اأحد 

األوي���ة الأعداء، وعل���ى الفور و�صل اخل���رب اإىل اخلط���وط اخللفية. بعد 

دقائ���ق، و�صل م���ري ح�صيني راكًبا عل���ى دراجة نارية. ن���زل عنها و�صّم 

اإلي���ه التعبوّين ف���رًدا فرًدا وقّبلهم. ثم جاء واأخ���ذ مني املنظار وان�صغل 

با�صتطالع املنطقة. وقفت بجانبه، كانت قوات الأعداء تتح�صر للهجوم، 

تتقّدمها القوات املوؤّللة ومن خلفها امل�صاة. 

نزل مري ح�صيني عن ال�صاتر الرتابي ب�صرعة، نّظم القوات واأوكل اإليهم 

امله���ام. كما تابع بنف�صه اأمر اإي�ص���ال الذخائر والعتاد للقوات املتقّدمة. 

كان الأع���داء يف ح���ال تق���ّدم فا�صتدع���اين اإليه وطلب مّن���ي ا�صطحاب 

ع���دد من العنا�صر لالنق�صا�س على خا�ص���رة القوات املهاجمة. ناديت 

�صبت ب�صظية، حيث انفجرت 
ُ
العنا�ص���ر وانطلقت. بعد م�صافة قريب���ة، اأ

قذيفة ه���اون بالقرب منا، فاألفيت نف�صي مم���ّدًدا على الأر�س يحملني 

اثن���ان من عنا�صر اإ�صع���اف مركز الطوارئ يف اخل���ّط اخللفي. التقيت 

باإبراهي���م دولتي مقّدم �صاعي بريد مري ح�صيني و�صاألته عن اأحوال مري 

1-  19 دي.
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ح�صين���ي فلم يقل �صيًئا، لكنن���ي �صعرت اأنه يخفي عن���ي اأمًرا. فيما بعد 

علمت اأن مري ح�صيني قد ا�صت�صهد.

���ا مل يكن ذلك  اآخ���ر مذك���رة كان���ت ل�»ا�سفنديار م���ري«، ه� اأي�سً

الي�م يف »�سلمت�سه«:

كن���ت يف خ���ط الفاو عندم���ا بداأت عملي���ات »كرب���الء 5«، فاأ�صرعت 

نحو منطق���ة العمليات، وعلمت يف مع�صكر »جن���كل« اأّن مري ح�صيني قد 

ا�صت�صهد. انقلبت اأح���وال املع�صكر وكاأننا يف يوم عا�صوراء. كان اجلميع 

ي���ذرف الدم���ع، وكانت مرا�ص���م الدعاء تق���ام كّل ليل���ة يف اأنحاء عدة، 

في���ذرف الإخوة الدم���وع وينتحبون. �صعرن���ا بفراغ عجي���ب يف الفرقة، 

خربن���ا بتجّمع الكتائب يف م�صجد الفرق���ة. ذهبنا اإىل هناك فتحدث 
ُ
واأ

احل���اج قا�صم �صليماين عن مري ح�صيني، كانت اجلدران والأبواب تبكي 

وتنوح لبكاء الإخوة. يا له من يوٍم عجيب. 

���ب الأوراق وتع����د الغرف���ة كما كانت يف الي����م الأول.  اأو�سّ

اأمتّدد حيث اأنا ولكن اأّنى يل الن�م.



منت�س���ف اللي���ل، اأ�ستيق���ظ واأنتظ���ر انب���الج الفج���ر، فالي�م 

�ساأغ���ادر هذه الديار. لقد جئت يف اأث���ر رجل غريب عني لأتعّرف 

اإلي���ه هن���ا واأذرف الدم����ع ل�ست�سه���اده، وها اأنا اأغ���ادر واحلزن 

يلّفني. اإنه الي�م الأخري يل هنا.

م���ن بعيد يتناه���ى ل�سمعي �س�ت اأذان، اأ�سّل���ي واأنطلق نح� 

جزني���ك. اأريد ت�دي���ع اجلميع. يق�ل�ن يل: »ترّي���ث ريثما ت�سل 

ال�سي���ارة«، لكنني اأرغ���ب بامل�سي قلي���اًل. ل اأدري كم �ساعة م�ست 

واأنا اأم�سي. اأ�سل واأقرع الباب، فتفتح يل فتاة. اأ�ساألها: »هل اأنت 

زينب؟«، لكّنها ت�سرع اإىل الداخل وياأتي احلاج م��سى ل�ستقبايل، 

ر احلاج  ندخ���ل مًعا واأخره ع���ن �سبب زيارتي. جنل����ص ويح�سّ

مراد علي ال�ساي فُيخجلني. يق�ل احلاج م��سى: 

يف 8 كان���ون الث���اين ات�صل ب���ي، حتدثنا قلي���اًل، و�صع���رت اأنه يخفي 

عن���ي اأمًرا ما، لكنه مل يق���ل �صيًئا. بعد ات�صاله ذهبُت اإىل جبهة �صومار 

حيث تقرر القيام بعمليات كربالء 6 يف املنطقة. بداأت العمليات لكنني 

كن���ت اأ�صتمع اإىل الراديو با�صتمرار لأع���رف اأخبار جبهة اجلنوب حيث 

ب���داأت عمليات »كرب���الء 5« هناك. كنت يف مركز اآم���ر املدفعية عندما 

جاءت �صيارة جيب من مقّر »الفرقة 88«. عند غروب 15 كانون الثاين، 

الفصل العارش
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ركب���ت ال�صيارة وانطلقن���ا نحو املقّر. هناك، كان رئي����س تفتي�س الفرقة 

بانتظاري، ما اإن راآين حتى اأعطاين ورقة الإجازة وقال: 

- اذهب يف اإجازة!

- لقد عدت من الإجازة منذ 4 اأيام فح�صب..

 عندما طال �صكوته قلت: 

- ي�ص���ارك اثن���ان من اإخوت���ي يف عمليات »كرب���الء 5«، فاأخربين اإن 

حدث لهما مكروه.

- ل، لك���ن قائ���د الفرقة ق���ّرر اإعادة ما تبّقى من ق���وات اإىل مقرهم 

الأ�صا�صي، لذا عد، هناك بع�س الأمور التي يجب اأن تهتم بها.

 كنت اأتوقع �صماع خرب م�صوؤوم عن مري قا�صم منذ عمليات »رم�صان«. 

لكن ذلك اليوم ان�صغل ذهني باأخي الآخر فقلت له: 

- اأن���ت تعلم معنوياتي جيًدا، اأنا على ا�صتعداد ل�صماع خرب ا�صت�صهاد 

اأخوّي. فاأ�صدقني القول.

- براأيك من منهما ا�صت�صهد؟

- مري قا�صم؟

- ل، اأبعد الأفكار ال�صيئة عنك وانطلق ب�صرعة.

ذهبت اإىل كرمان�صاه، حيث كانت املدينة خاوية. توجهت اإىل م�صجد 

الأت���راك حم���ل اجتم���اع املقاتل���ن، ومن هن���اك ات�صلت باملن���زل. رفع 

ال�صماعة اأحد الأقارب، ومل يخربين بدايًة بالأمر، لكن بعد اإ�صراري قال 

اإّن م���ري قا�صم قد ا�صت�صهد و�صوف ي�صّيعونه يف كرمان بعد يومن. كانت 
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جمي���ع املحالت والإدارات مغلقة يف املدينة ب�صبب الق�صف. بقيت ليلتي 

هن���اك، لكنني مل اأ�صتطع الن���وم، لقد �صمعت �ص���وت ق�صف الطائرات 

مرت���ن اأو ثالًثا. كانت ليلة �صاقة، مل اأ�صتط���ع فيها اإطباق جفنّي حلظة 

واحدة. عند ال�صباح، مل اأجد �صيارة تاك�صي فركبت احلافلة وجئت اإىل 

»كنكافر«، ومنها اإىل همدان، ومن هناك اإىل قم. تنّقلُت من مدينة اإىل 

اأخرى، وركبُت احلافلة عند نقطة �صرطة �صري كا�صان �� زاهدان.

و�صل���ت يف ال�صب���اح الباكر اإىل كرمان، وقد ج���اء عدد من الأقارب 

واملعارف. �ُصّجيت يف اإحدى ال�صاحات توابيت 60 �صهيًدا؛ يتقّدمهم مري 

قا�صم. هناك راأيت اأخي.

يجتم���ع اأه���ل املن���زل ح�ل���ه وكاأّن التاري���خ يعيُد نف�س���ه اأمام 

اأنظارهم. تق�ل اأخته، مر�سية مري ح�سيني:

كن���ُت اأعّد اخلبز يف املن���زل، وكان الهواء بارًدا يف اخلارج، فمنحتنا 

الن���ار دفًئ���ا منا�صًب���ا يف الداخ���ل.   كانت املو�صيق���ى الثورّي���ة ُتبّث عرب 

الراديو، فالعمليات قد بداأت قبل ب�صعة اأيام. كنت اأنا وزوجة مري قا�صم 

نت�صاع���د على اأعمال املنزل، مع اأنها كانت على و�صك الولدة اإل اأنها مل 

ر يف عملها، حتى اإّننا كنا نطلب منه���ا با�صتمرار اأن تخّفف  تك���ن لتق�صّ

من العمل واحلركة.

يف ذل���ك الي���وم، ونحن عل���ى تلك احل���ال، جاءنا نب���اأ ا�صت�صهاد مري 

قا�صم؛ كاأّن ر�صا�صًة اخرتقت قلبي. كنت اأتلّوى من �صدة احلزن واألطم 

عل���ى �ص���دري وانعقد ل�ص���اين، كاأّن زل���زاًل وقع فقتل اجلمي���ع ودّمر كّل 

�ص���يء. دائًما م���ا اأتذّكر مري قا�صم وطفلت���ه التي ُولدت يتيم���ة. اأتذكره 

واأتذكر كالمه يل: »كوين �صبورة يا اأختي ووا�صي اأّمنا«. اأتذكره وزوجته 
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التي كانت تتلّوى وتنتحب. اأتذكر مري قا�صم و...

يتدّف���ق الدم���ع من مقلت���ّي، لكّن���ي اأمتا�سك. مل تك���ن اأخت مري 

قا�سم الثانية م�ج�دة يف �سي�ستان اآنذاك. تتحّدث بهدوء:

كنت يف املنزل عندما رن جر�س الهاتف ورفع زوجي ال�صماعة. كانت 

العملي���ات قد بداأت، وكنا ننتظ���ر خرًبا يف اأي وقت. �صعرُت با�صطراب، 

وفج���اأًة تغريت مالمح زوجي. رمى �صماعة الهاتف وجل�س يف مكانه. ثم 

اأ�صعل �صيجارة وبداأ ينفث دخانها. رفع اأحد اأبناء مدينتنا الذي كان يف 

زيارتنا ذلك اليوم �صماعة الهاتف وحتّدث.

م���ا اإن و�ص���ع �صماعة الهاتف يف مكانها حت���ى �صاألته با�صطراب عن 

الأم���ر. انتظرت جواًبا، لكّن اأحًدا مل يتفّوه بكلم���ة. اأق�صمت عليهما باأن 

يخرباين م���ا الأمر، فقال ال�صيف: »ل تنزعج���ي. مل يحدث �صيء. لقد 

وقع حادث ا�صطدام لأخي زوجك. فلنذهب اإىل زابل«. 

نه�ص���ت م�صرع���ة، ل اأدري م���ا العمل. كن���ت مرتبك���ة لكنني جّهزت 

نف�صي كيفما كان وانطلقنا. و�صلنا يف ال�صباح الباكر اإىل زابل، وذهبنا 

اإىل من���زل اأخي زوجي الآخر. اأ�ص���ررت عليهما اأن يخربوين مبا حدث، 

كنت اأ�صعر من نظراتهم اأنهم يخفون اأمًرا. قلت:  

- حتًما حدث مكروه لأحد اأخوي ول تريدون اإخباري بذلك.

منزلنا.  اإىل  وذهبت  فنه�صت  نفد،  �صربي  لكّن  تهدئتي  حاولوا 

هناك، راأيت م�صهًدا جعلني اأدرك كل �صيء. كانت اأختي وزوجة اأخي 

مذهولة  وقفُت  مريًرا.  بكاًء  وتبكيان  متقابلتان  جتل�صان  قا�صم  مري 

ا�صم  بكائهما  خالل  �صمعت  بالكهرباء.  عقت  �صُ وكاأنني  اإليهما،  اأنظر 
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ا ومل اأعد اأعي �صيًئا. بعدها، مل يعد من �صيء  مري قا�صم ف�صقطت اأر�صً

�صوى ا�صم مري قا�صم والدموع وجبال من احلزن والغم. كاد قلبي اأن 

ينخلع حزًنا عليه.

يف اليوم الثالث ل�صت�صه���اد مري قا�صم، ولدت طفلته. ف�صعرنا وكاأنه 

ع���اد للحياة ثانية. كان مري قا�صم قد اأو�صى ب���اأن ن�صمي الطفل اإن كان 

ذكًرا »ح�صن« واإن كان بنًتا »زينب«.

ذل���ك اليوم، تناقل���ت اأيدي العائل���ة زينب. �صممنا فيه���ا رائحة مري 

قا�صم. كانت نف�س مري قا�صم، ويف غيابه اأ�صحت �صلوتنا واأمل عائلتنا.

م�ص���ى اأربع���ون يوًم���ا عل���ى ا�صت�صه���اد م���ري قا�صم. ق���ال اأخ���ي اإنه 

�صي�صطح���ب زوج���ة مري قا�ص���م مع العائل���ة اإىل زاه���دان ليبتعدوا عن 

اأجواء املاأمت والأحزان. يف اليوم التايل ذهبوا اإىل زاهدان.

اجتمعوا يف املنزل لي���اًل ي�صاهدون التلفاز ويف وقت متاأخر من الليل 

و�صع���وا الفرا�س لزوجة م���ري قا�صم وابنتها زين���ب يف الغرفة املجاورة. 

عند ال�صباح ا�صتيقظوا فزعن على �صوت �صراخ اأم زينب... 

ق�صم حزن  لقد  العائلة.  اإىل  بالن�صبة  وانتهى  �صيء  كل  انهار  لقد 

فراق وديعة مري قا�صم الوحيدة ظهورنا. كان لفراقها لوعة فراق مري 

اأملنا من بعده. كنا نراه يف نظراتها  قا�صم نف�صها. اأ�صحت زينب كل 

لكنها  اإلينا،  بالن�صبة  اأ�صحت كل �صيء  بكائها.  ون�صمع رنن �صوته يف 

مل تبَق.

اأنه�ص واأجّهز تذكرة ال�سفر اإذ مل يبَق مّت�سع من ال�قت حلل�ل 

الظه���رية. اأوّدع اجلميع واأعانق مراد علي، »زال« �سي�ستان الذي 
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تف�ح منه رائحة القمح، رائحة النقاء وال�سفاء وال�سهامة.

تق���ف والدة مري قا�س���م يف اخلارج مّتكئًة عل���ى عكازها تنظر 

اإيّل. اأق�ل ب�س�ت عاٍل اإّنني جئت ل�داعهم. ُتفهمني من نظراتها 

اأنه���ا مل تفهم ما قلته. اأحن���ي راأ�سي اأمامها. ليتني اأ�ستطيع تقبيل 

يده���ا، فهي اأمي، اأّم �سي�ستان. وظهرها املقّ��ص ي�حي اأنها عانت 

اأمل وح���زن ف���راق اأبناء هذه الديار، جميع اأبن���اء هذه الديار. من 

�سهراب اإىل مري قا�سم.

اأخ���رج من منزلهم واأ�سل اإىل ال�سيارة؛ اإنها �ساحنة البيك اأب 

ذاته���ا. اأركب واأل���ّ�ح بيدي للجمي���ع واأنطلق. يعطين���ي ال�سائق 

ورقة، اإّنها مذّكرات حمّب علي فار�سي:

م���ن �صمات عائلة م���ري ح�صيني املميزة، ال�ص���رب الالمتناهي، وكما 

يق���ول كبارن���ا: »ال�صرب عالمة الإمي���ان«. واإميان احلاج م���راد علي هو 

ال���ذي رفع بنيان هذه العائل���ة واأحكمه. تعر�صت ه���ذه العائلة لعدٍد من 

احل���وادث خ���الل م�صرية حياتها، واأقول بكل ثقة ل���و اأن رّب هذه العائلة 

ها عليك  كان غري والد مري ح�صيني لتال�صت، وهذه احلادثة التي �صاأق�صّ

خري دليل على ما اأقوله.

كان م���ري ح�صين���ي قد تزوج من���ذ 4 �صن���وات لكّنه مل ُي���رزق باأولد. 

وخ���الل تلك املدة يف اجلبه���ة، احتاج احلر�س للعنا�ص���ر من اأجل تفّقد 

وحرا�صة املطار، ومبا اأن زوجت���ه كانت تق�صي اأوقاتها وحيدة، اقرتحوا 

عل���ى مري ح�صين���ي اأن تعمل زوجته هناك فوافق���ت. �صاركت الزوجة يف 

دورة تدريبية وبداأت عملها يف احلرا�صة.

يف عملي���ات والفجر 4، ا�صت�صهد �صهر العائلة ال�صيد بهمن خ�صروي، 
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فبقيت زوجته وابنهما »قائم« وحيدين، لذا اأح�صرهما مري ح�صيني اإىل 

منزله لكي ل ي�صعر اأحد بالوحدة يف غيابه.

يف اإح���دى الإج���ازات، ا�صطحب مري ح�صيني عائلت���ه لزيارة م�صهد 

املقد�ص���ة ويف طري���ق العودة انفجر اإط���ار �صيارة التويوت���ا �صتي�صن التي 

كانت تنقلهم فانحرفت عن الطريق وتهورت. اأ�صيب والده احلاج مراد 

علي يف عنقه ونقل اإىل م�صت�صفى يف زاهدان للمعاجلة.

يف ذلك الوقت، عندما عاد مري ح�صيني اإىل املنزل يف اإجازة، حملت 

زوجت���ه ال�ص���الح ممازحة و�صوبت���ه نحو اأخ���ت مري ح�صين���ي فانطلقت 

الر�صا�ص���ة واأ�صاب���ت راأ����س الأخ���ت وقتلتها عل���ى الفور. كان���ت حادثة 

مري���رة، لكن »مراد علي« حتّملها ب�صرب واأناة. بعد مدة اأ�صبحت زوجة 

مري ح�صيني حاماًل وا�صت�صهد هو يف عمليات »كربالء 5«.

العتق���اد باحلظ اجليد واحل���ظ ال�صّيئ موج���ود يف كل املجتمعات. 

فكيف اإذا كان هذا املجتمع يف قرية منغلقة ت�صري وتنت�صر فيها مثل تلك 

العقائ���د بك���رثة؟! كان ميكن لتلك احلوادث املتتالي���ة اأن حترف اأذهان 

اأفراد العائلة ل �صيما احلاج مراد علي، لكن هيهات اأن يحدث ذلك.

ولدت طفلة مري ح�صيني يف اليوم الثالث ل�صت�صهاده، كان مري ح�صيني 

قد اأو�صى بت�صمية املولود اإن كان ذكًرا »ح�صن« واإن كانت بنًتا »زينب«. 

عندم���ا انتهت مرا�ص���م الأربعن ا�صطح���ب الأخ الأك���رب ملري قا�صم 

الزوج���ة وطفلتها زين���ب اإىل زاهدان.  كانوا ي�صاه���دون فيلًما �صينمائيًّا 

على التلف���از يف وقت متاأخر من الليل. قال مري عبا�س: »منت�صف الليل  

�صمعن���ا بكاء زينب فاأيقظت زوجتي وطلب���ت منها اأن توقظ والدة زينب 

لرت�صعه���ا. كن���ت اأعلم اأّن نومه���ا عميق. يف تلك اللحظ���ة انقطع �صوت 
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ب���كاء الطفلة فعدنا للنوم. عند ال�صب���اح، ا�صتيقظنا على �صوت �صراخ 

اأم زين���ب. اأ�صرعن���ا نحو الغرفة حيث راأينا زينب بوج���ٍه اأزرق مائل اإىل 

ال�ص���واد. كان النعا�س قد اأثقل الأم عندم���ا كانت تر�صع طفلتها فنامت 

عليها و...«.

اأعلم كيف توؤثر همزات وملزات الآخرين على اإيجاد اأجواء الت�صنج، 

قا�صم،  مري  لزوجة  ك��الأب  كان  بل  بذلك.  يتاأثر  مل  مراد  احلاج  لكن 

بها  يهتم  وكان  منزله،  يف  اأ�صكنها  لقد  متاًما.  كابنته  يراعيها  وكان 

اأميا اهتمام.

بعد مدة، جاء ابن خالتها خلطبتها، مل يقف احلاج مراد علي عائًقا 

يف وجهها، بل واأعطاها كل ما هو متعلق مبري قا�صم واأقام لهما مرا�صم 

جيدة.

اإّن نق���اء و�صفاء روح احلاج مراد علي وعدم تاأثره بالعقائد املغلوطة 

جعل���ه ي�ص���ري عك����س التيار ليب���ّن للجميع كي���ف اأ�صبح م���ري قا�صم مري 

ح�صيني على ما هو عليه. اأجل كان وجود مري قا�صم مديًنا لهذا الأب.

ن�سل فاأق����ل لل�سائق انتظرين ريثم���ا اأح�سر حقيبتي. كانت 

غرفتي مرتبة. ال�رقة التي مل اأ�سعها يف علبة الكرت�ن بعد، هي 

مذّك���رات ا�سفنديار. اأب���داأ بقراءتها. اأرغ���ب اأن اأ�ستغل كل حلظة 

ملعرفة املزيد عن هذا القائد:

يف ذلك اليوم، كن���ت خلف الر�صا�س طوال الوقت، كنت عندما يعلق 

�صالح���ي اأتن���اول �صالًحا اآخ���ر. كّنا نحف���ر املتاري�س باأيدين���ا واأظفارنا 

ون�ص���د الأعداء. حتى اإّننا اأخذنا خم���ازن اأ�صلحة ال�صهداء لن�صتخدمها 

يف القت���ال. كنا كمن انقطع ع���ن هذه الدنيا ومل يبَق لن���ا من اأمل �صوى 
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م�صه���د مري ح�صين���ي الراقد عل���ى بعد خطوات من���ا. واإذا م���ا تعبنا اأو 

اأح�ص�صن���ا بانهي���ار، اجّتهنا باأنظارنا نح���وه، نتحّدث اإلي���ه ون�صتمد منه 

الروحية واملعنويات.

يف اإحدى املرات، اقرتب الأعداء منا كثرًيا ومل يكن يف�صلنا عنهم 

مّيموا  قد  الإخ��وة  راأي��ت  لقد  عجيًبا.  م�صهًدا  كان  اأمتار.   5 من  اأك��رث 

وجوههم �صطر مرقد مري ح�صيني حامل لواء فرقتهم، مراًرا وتكراًرا 

الأع��داء.  بتقدم  ال�صماح  عدم  على  وليعاهدوه  منه  القوة  لي�صتمّدوا 

»مري  العهد:  واأك��رر  النار  اأطلق  ورح��ُت  بالر�صا�س  �صدري  األ�صقت 

من  اجلانب  هذا  اإىل  يتقدمون  الأع��داء  اأدع  لن  باهلل  اأق�صم  ح�صيني! 

ال�صاتر الرتابي«.

بالنار  عجنت  التي  الأي���ام  تلك  يف  ح�صيني  مري  قا�صم  مري  ك��ان 

والدماء، الداعم وال�صند الوحيد لرفاق الفرقة يف غربتهم ووحدتهم 

تلك. كان لرحيله ُحرقة يف قلوب اجلميع. �صعر اجلميع باللوعة لفقده، 

من احلاج قا�صم �صليماين اإىل التعبوين. فقد كان مري ح�صيني اأمري 

يف  الإخ���وة  و�صّقاء  كربالء  عبا�س  ح�صيني  مري  ك��ان  اهلل.  ث��ار  فرقة 

الفرقة. كان رجل حلظات الوحدة واأيام احل�صار. كان مري ح�صيني...

�صاأقول هذا فقط. كان مري ح�صيني، هو مري ح�صيني فح�صب.

اأ�سع اآخر ورقة يف العلبة الكرت�نية واأغلقها.

عن���د الظهرية، اآخ���ُذ ورقًة واأب���داأ الكتابة: »�س���الم، لقد قراأت 

جمي���ع املذّك���رات املتعلق���ة ب�»م���ري ح�سين���ي« ول اأدري اإن كن���ت 

اأ�ستطيع اأن اأُظهر عظمته. �ساأع�د واأحاول جهدي. اأ�سكركم لأنكم 

عّرفتم����ين اإليه. لق���د ُحفرت ذكراه عميًق���ا يف قلبي واإىل الأبد. 



202

لقد و�سع���ُت جميع الأغرا����ص واملذّكرات يف العل���ب ثانية، ومل 

اآخ���ذ منها �س�ى �س�رته التي �ستبقى معي للذكرى، وال�س���الم«.

اأ�س���ُع ال�رقة عل���ى العلب الكرت�ني���ة، ثم اأن���زُع ال�س�رة عن 

احلائط واأ�سعها يف اجليب الأي�سر لقمي�سي واأخرج. 

هذا  يف  اأّن��ه  بيد  ال�سيف.  بقدوم  اإيذاًنا  �ساخنة  ري��اح  تهّب 

ال�سيف �ستلمُع ذكرى مري ح�سيني كج�هرة على �سدر هام�ن 

قلبي.
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