




الكتاب: نسائم الذكريات النديَّة  
باقة مختارة من كنوز جبهات الدفاع المقدَّس )سادة القافلة 14(

إعداد : الشيخ علي شيرازي
ترجمة: مركز المعارف للترجمة

نشر: دار المعارف اإلسالمية الثقافية 2017
ISBN: 978-614-467-001-9







الّسفر إىل القمم

الفوج الثالث

قصة القادة

حفلة الخضاب

اللواء 83  

الغارة رقم22

وداًعا »كرخة« 

كتف الساتر الرتايب الجريح

نجيب

تحيا كتيبة كميل

تذكار األحبة

حرب الشوارع

قاموس الجبهة

تالل الشقائق الحمراء

الجدال يف زيويه

املقتل

دا )أماه( 

موقع "نوين صفر"

جبهة فكة

تقريٌر لتحقيق

مخّيم عنرب

15

23

29

39

47

55

63

71

79

87

95

103

109

115

123

131

139

147

155

161

169

فهرس
مقدمة الرتجمة                7

11 املؤلف      مقدمة 



اجتياز الساتر الرتايب األخري

حرب الحفاة

قائدي

َحذَو املطر

امليدالية واإلجازة

الفصيل األول

تراب كوشك الناعم

الرضبة املضادة)الرّد(

مع الصاعقة

املذكرات غري املكتملة

بابانظر

من ألوند حّتى قراويز

السفر القاين

أَمُر النار بيدك

أنا والكتاب

177

183

189

195

201

205

211

217

223

231

239

247

255

267

275



7

مقدمة الرتمجة

قد تأخذ الكتاب بني يديك، تقلُّب صفحاته ذات اليمني وذات الشامل..

وألنك من أصحاب القلوب وأويل األلباب؛ تسلم نفسك لدفتيه..

تقلّب صفحاته ويقلِبك يف نسائم ذكرياته؛ ذكرياٌت تبسط أجنحتها يف 

رحلة إىل عامل املحلّقني وسامء امللكوتيني ..

يغمرَك الوجُد، ترُّس وتحزن..، وتسأل نفسك عن رّس دموعك الندية!

االحتــامالت كثــرٌة؛ ومن بينها أنك أمســكت بكنٍز مــن كنوز جبهٍة، 

وأخــذت َغرفة آللَئ قيــٍم؛  تعالْت عىل كل الحــروب وامتازت عن كّل 

الجبهات.. 

ومن هنا جاءت كلامت ســامحة الويل الفقيــه؛ اإلمام الخامنئي{؛ 

س وتقريظاته لهــا، تحفيزًاعىل قراءتها وتحقيًقا  حــول كتب الدفاع املقدَّ

ألهداٍف أســمى؛ أهمها: حفــظ الروحيّة الثوريّة، وبــّث الوعي بثقافة 

س، وإدراك العامل لقيم الثورة اإلسالمية. الدفاع املقدَّ
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هذا الكتاب..

إرادة منه يف املساهمة باستخراج جواهر ذلك الكنز الذي تحّدث عنه 

ســامحة اإلمام القائد، انطلق سامحة حجة اإلســالم الشيخ عيل شرازي 

مببادرة مباركة، كانت مثرتها هذا الكتاب املسمى “نسيم سبز خاطره ها”.

يُعرّفنا ]نســائم الذكريات النديــة[ إىل 36 إصداًرا، وقــد ُزيّن مطلُع 

كّل واحٍد منها بتعليق ســامحة القائــد بخط يده، أو بكلمة له ثناًء عىل 

مؤلّفه أو إرشــاًدا إىل نرشه وترويجــه؛ وُضّمن كّل عنوان مقاطع مختارة 

من الكتاب نفســه، وجدها الكاتب معّبة عــن جوهر الكتاب ومحّفزة 

لقراءتــه كاماًل، وهــي بتاممها تحيك ذكريات الجبهة وطالئعها؛ شــهداء 

ومضّحــني، وأرسى وجرحى، أمضوا تلك األيام اإللهيــة وأدركوا عظمتها، 

فعبقْت كلامتهم بالصفاء والصدق والنفحات املعنوية.

راعت ترجمة الكتاب أســلوَب النص الفاريس؛ فكّل فصل من الفصول 

الـ 36 يحيك عن كتاٍب واحٍد بألسنة ثالثة: 

تنويه سامحة اإلمام القائد، 

مقاطع مختارة من الكتاب نفسه،

 كلامت املدّون الــذي يربط ما بني الفقرات واملعاين، وميزجها لتؤلف 

ا منسجاًم. نصًّ

يؤِمن الكاتب، مســتفيداً من نصوص كلــامت اإلمام القائد، باالرتباط 

الوثيــق ما بني نــرش ثقافة وفكر الثورة وحفظ قيمهــا ودميومة تبيينها، 

ويعمــد بالصدق واملحبة وتحميل املســؤولية، إىل تصويب نظرة القارئ 

س خصوًصا. تجاه املطالعة عموًما، وكتب الدفاع املقدَّ
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اتّســم الكتاب بلغته األدبية املميّزة، وقــد طُّعمت برتاكيب وعبارات 

تنزع إىل التعقيد أحيانًا، وقد يكون أســلوبًا مستساًغا يف النص الفاريس. 

وكان السعي أن يوافق النص املرتجم مذاق القارئ العريب قدر اإلمكان.

مــن الجدير بالذكر أّن مجموعًة من العناوين املذكورة يف الكتاب، قد 

تُرجمــْت وصدرْت عن دار وجمعية املعارف اإلســالمية الثقافية. ونبرشِّ 

القــارئ العزيز أن مجموعًة أخرى هــي قيد الرتجمة فعاًل، وتصدر تباًعا 

ضمن “مجموعة أدب الجبهة”. 

يــرّس مركز املعارف للرتجمــة أن يقّدم هذا اإلصــدار الجديد. وال بد 

من توجيه الشــكر الجزيل إىل معدِّ الكتاب سامحة الشيخ عيل شرازي؛ 

واإلخوة يف مؤسســة “سوره مهر”؛ وكذلك نشكر اللذين ساهموا يف نقله 

إىل اللغة العربية؛ ونخص بالذكر: املرتجمة األســتاذة عزة فرحات؛ مدقّق 

الرتجمــة: د. محمد عليق؛ وفريق املراجعــة والتحرير يف مركز املعارف، 

واملخرج األخ عيل عليق. 

والشــكر موصوٌل أيًضا لإلخوة يف دار املعارف اإلسالمية الثقافية التي 

أصدرت الكتاب.

مركز املعارف للرتجمة

مقدمة الترجمة
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مقدمة المؤلف

يف 16 متــوز من العام 1991م، قال ســامحة اإلمــام القائد يف لقاء مع 

املسؤولني والكتّاب والفنانني يف مكتب »أدب وفن املقاومة« التابع للدائرة 

الفنية يف "منظمة اإلعالم اإلسالمي":

»إن الهاجس الذي أحمله يف ذهني هو هاجس ضياع ثقافة الحرب 

وثقافة الثورة؛ ويف الحقيقة روحيّة الثورة، تلك الروحية التي أوجدت 

يف الحرب ساحة للرشد والتكامل«.

وأضاف قائاًل:

»يجب أن تغّذي حرُب السنوات الثامين تاريخنا. ويجب أن نستفيد 

مام جرى يف هذه الحرب، من روحية املقاومة وروحية التضحية التي 

ترافقــت مع اإلخالص، من تلك األمور التي كانت يف الواقع موجودة 

يف ميادين حربنا«.

قبل هذا الخطاب بســنوات، كان مكتــب أدب وفن املقاومة قد خطا 

خطواته األوىل عىل طريق تدوين تاريخ حرب الســنوات الثامين، وحفظ 

أحداثهــا، ونــرش ذكرياتهــا الجديرة بالقــراءة، وكان ســامحته قد كتب 

تقريظات لبعض تلك اآلثار، وكانت مورد ثنائه وتقديره.
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قال سامحة اإلمام القائد يف ذلك التاريخ نفسه:

»هذه الحرب كنز. فهل ســَنْقدر عىل استخراج هذا الكنز أم 

ال؟«.

إّن هاجس الويل هو اســتخراج كنز الحرب، وصياغته بفنٍّ جميل، من 

أجل حفظ الروحية الثورية واملضّحية واملتالزمة مع اإلخالص يف املجتمع.

لقد حّملت هذه الكلامت الدقيقة واملدروســة لســامحته، اإلخوة يف 

مكتب أدب وفن املقاومة مسؤوليًة أكب، فشّمروا عن سواعدهم، ليكتبوا 

وينــرشوا املئات من كتــب الذكريــات والقصص واملذكّــرات والتقارير 

املتعلقة بالحرب، ويضيفوا رونًقا وعطرًا جديًدا إىل الفن واألدب يف وطننا 

ويف العامل.

بعد ذلــك، كانت الخطوة التالية؛ أن تصل مقــروءات مرحلة الحرب 

إىل أيدي املحبني واملشتاقني، وتبقى ثقافة الحرب نابضة يف نهضة كبى، 

وترتسخ الروحية الثورية واملضحية يف املجتمع.

لقد حمل مركز نرش “ســوره مهر”)1( عىل عاتقه مسؤولية هذا القسم 

من العمل. وبطباعته لكتاب “أنا والكتاب”، وتعريف الناس إىل توجيهات 

اإلمام القائد، عبّد بأدب الحــرب والصمود طريَق معرفة الجيل الجديد 

للثورة.

تناهز طبعات بعض الكتب التي تلقى اهتامم القائد الطبعة السبعني 

أو املئة. بعض الكتب التي تصدر حديثًا تصل برسعة إىل الطبعة الثالثني 

1- حوزه هرني: مجموعة مؤسسات تعمل يف حقل الكتابة والتأليف والنرش واإلنتاج السيناميئ، ومن 
ضمن أعاملها “أدب الثورة والجبهة واملقاومة” والكتابة التاريخية والروائية. )املعارف للرتجمة(.
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واألربعني. إن الشــعور بحاجة املجتمع، وخاصة جيل الشباب، إىل هذه 

الكتب بات ملموًســا، وهو يدفع مكتب أدب وفن املقاومة ومؤسســة 

»ســوره مهر« إىل بذل جهود واسعة، باالستفادة من الوقت، واالسرتشاد 

بتوجيهات القائد ودعمه، لجعل الرجل واملرأة والشيخ والشاب، وكل فرد 

س يف حرب السنوات الثامين. يف مجتمعنا أكرثَ وعيًا لثقافة الدفاع املقدَّ

من هنا، رأيُت أنني بأدايئ هذه الفريضة أكون قد تولّيت جزًءا ولو 

رفيعي  للشهداء  الساموية  العناية  مبدد  لعيّل،  العمل،  هذا  من  يسرًا 

وال  الحسنة.  العاقبة  أنال  والبطولة،  الجهاد  ساحات  وفدائيي  املقام، 

عنها ضمن  الحديث  تم  التي  الكتب  وبقراءة  كنٌز.  الحرَب  أّن  شك يف 

هذه املجموعة سوف نتعرف إىل عيّنات من هذا الكنز، ونتلهف لقراءة 

ما وضع يف متناول أيدينا من الكتب، ويزداد شوقنا إىل مطالعة الكتب 

هذا  يف  معنا  كانوا  األصحاب  مئات  أن  التجربة  أثبتت  وقد  الالحقة. 

املستقبل  يف  ستصر  ما  بنحو  تجرّب؛  أن  ميكنك  أيًضا  أنت  الطريق. 

س. وبالطبع، ليس ذلك ألن »سوره  القريب مروًجا لكتب الدفاع املقدَّ

مهر« هو مركز نرش الدائرة الفنية1 يف منظمة اإلعالم اإلسالمي، بل ألنه 

يجب أن تجد توجيهات الويل الفقيه طريقها العميل وترسي تدابره يف 

سائر أنحاء إيران ورمبا العامل.

عيل شريازي

مقدمة المؤلف





الّسفر إلى القمم
السيد يارس هشرتودي؛ مرتىض رسهنيك؛ هداية الله 

بهبودي
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السفر إىل القمم 1

السيد "يارس هشرتودي"؛ "مرتىض رسهنيك"؛ "هداية الله بهبودي"

تقارير  خمسة  من  مؤلفة  مجموعة  هو  القمم”  إىل  “السفر  كتاب 

بهبودي”،  الله  “هداية  كتبهام  القمم”  إىل  و“السفر  “حلبجة”  حربية. 

و“كردستان العراق” الحكاية غیر املروية لتقرير السيد “يارس هشرتودي”. 

وأّما “خنادق اإلميان” و“الربيع يف عبادان” فهام رشحات قلم “مرتىض 

رسهنيك”.

من  كتابًا  شّكلت  املذكور،  الرتتيب  عىل  الخمسة،  التقارير  هذه 

الثاين  التقرير  املكتبة تحت عنوان  إىل  أُضيف  خمس وتسعني صفحة، 

لـ“بهبودي”.

بعد حرب الســنوات الثامين، قام مركــز النرش التابع للدائرة الفنية يف 

منظمــة اإلعالم اإلســالمي بطباعة كتاب “الســفر إىل القمم”. وقد قرأه 

سامحة اإلمام القائد يف 8 آذار 1992م وكَتَب حوله:

»عرض التقرير األول، بشــكل احرتايف وفّني، رشًحا مخترًصا للساعة 

األوىل من القصف الكيميايئ )السيانوري( لحلبجة. وهو تقریر مفيد 

1- سفر به قله ها. أو: اعتالء القمم. 
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ا، وفيه إشارة أيًضا إىل وضع األرسى العراقيني خلف الخط األمامي،  جدًّ

وهي إشــارة الفتة ومهمة كذلك. التقريــر املخترص الثاين هو لكاتب 

التقرير األول نفســه. التقرير الذي تال والذي كتب باللغة الصحفية، 

وبأســلوب تقارير املطبوعات الغربيــة، وتقليًدا لها... يعّد مفيًدا من 

ناحية كونه صورة -وإن كانت مبهمة- عن أكراد االتحاد الوطني.

بعد  الجنوب،  عىل  العراق  هجوم  حول  الرابع  التقرير  يدور 

هو  واألهم  )متــوز1988م(،  النار  إطالق  وقف  قرار  عىل  املوافقة 

تقرير  آباد. هو  وتلة حسن  البالد  غريب  املنافقني يف  لهزمية  رشحه 

جيد... عىل الرغم من أن إبقاء أمر مهم يف تلك الحادثة مخفيًا كان 

التقرير  كاتب  تأليف  )من  األخر  التقرير  لدي!  مفهوًما  يزال  وال 

الرابع نفسه!( ليس سوى جريان قلم كاتب موهوب ال هدف من 

وراء كتابته سوى إبراز املشاعر".

كتــب »مرتىض رسهنيك« تقرير »الربيع يف عبادان« يف ســنة 1982م. 

وكتبت التقارير األربعة األخرى يف عامي 1987م و1988م. ولعل أسلوب 

التقرير، من جملة أساليب أخرى، يشكل لغة دقيقة لتبيني حادثة ما. 

يسعى كل مراسل، باالســتفادة من أدق التفاصيل املوجودة يف محل 

الحادثة، ألن ينُقَش يف ذهن القارئ أكمل تصوير بقالب الكلامت. 

وعندما مييض املراسل زمًنا يف التجربة، ويصر محرتفًا، يصبح تقريره 

أكرث انسجاًما من ذي قبل، ولهذا فإن “خنادق اإلميان” يرجح عىل “الربيع 

الله« واستفادتهام من  يف عبادان”. وبسبب زمالة »مرتىض« و»هداية 

فنون بعضهام بعًضا، فإّن تقرير حلبجة یعّد يف غاية األهمية والجاذبية 

والقيمة. 
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م مــن ِقبل  يبــدو أّن ســامحة اإلمــام القائــد ينتظر أفضــَل مام قُدِّ

»رسهنــيك« وبهبودي ومكتب أدب وفن املقاومة. فكان يجب أن تخرج 

التقارير الخمسة بنحو جميل ال غبار عليه. وعىل الرغم من ميض سنوات 

عىل ذلك التقريظ ما زال “الّســفر إىل القمــم” يلقى رواًجا لدى القراء. 

إن قــراءة جميع هذه التقارير هي فرصة مهمة، ولكن بعضها يكتســب 

جاذبية أكب من غره. 

»..كان قد وصل إىل األهواز شــابان: امــرأة وزوجها. وكان زوج 

هذه املــرأة جريح حرب يحمل بدنَــه ذا الرجل املقطوعة كريسٌّ 

متحــرّك. كانت تلك املرأة تقول إن زوجي الجريح حارض ملواجهة 

الدبَّابات العراقية ببدنه املجهّز باملتفجرات«.

صــدر هذا الكالم بالدقة بعد االعتداء الثاين للعراق عىل تراب وطننا. 

وكنــا قد قبلنا حديثًــا قرار األمم املتحدة رقــم 598 لوقف إطالق النار، 

وعاد ذلك الجيش املحتل مجدًدا ليفغر فاه بشأن خوزستان...

يف “خنــادق اإلميــان”، ذكــر “رسهنيك” هــذه الخاطرة عن لســان 

“معينيان” الذي كان قائد إحدى كتائب لواء “ويل العرص”|: 

»عندما عدنا مــن املنطقة إىل املقر، متــت املوافقة عىل إجراء 

مقابلــة مع األرسى الذين كانوا قد أرسوا عىل طريق عام األهواز-

خرمشهر. 

أرُس »ياسني جواد فياض العامري« مع دبابته، عىل يد مجاهدينا، 

بالقرب من خط ســكة حديد األهواز-خرمشهر، وكان يقول: قالوا 

لنا تقّدموا قدر ما تســتطيعون إىل داخل الــرتاب اإليراين. قوموا 

بــأرس القوات اإليرانيــة وانقلوهم إىل الخطــوط الخلفية، فنحن 

السفر إلى القمم
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لدينا أرسى كثرون يف املخيــامت اإليرانية، ويجب، حني املبادلة، 

أن يصل الفرق يف عدد األرسى إىل الحد األقل! 

... أخبــار الجبهــة الغربية! لقد جعلتنا تلــك األخبار نرتك عىل 

عجل الحدود الجنوبية باتجاه »رسحدات« يف غريب البالد... جثث 

املنافقــني كانت - إنصافًا - أبشــع وأكرث عــدًدا من جثث الجيش 

البعثي... تابعنا املسر.

أضحى مضيق "حســن آباد" مبثابة ذبّاح ]فرامة اللحمة[، يلقي 

بــوزر مقتل 4800 إرهايب مدرّب عىل عاتق القيادة املركزية لهذه 

الجامعــة )املنافقني(؛ مركزية لن تكون أبًدا أعّز )لدى صدام( من 

الجرنال "ماهر عبد الرشيد".

املوجــة التي انطلقت عام 1982م مــن املكتب املركزي لحزب 

الجمهورية اإلســالمية، ومبنى رئاســة الــوزراء، ومحاريب صالة 

الجمعة و.. تدفقت بعد ســبع سنوات عند مضيق "حسن آباد"، 

واقتلعت جذور طاعون املنافقني.

... طيــار من القوة الجوية وحارس مــن أفراد الحرس يتبادالن 

أطــراف الحديث. عطر التعاون يف وجــود هاتني القوتني يدغدغ 

املشــام. وكأن هذا التعاون كان يســتهدف قلب صدام األسود... 

ونحن تركناهام وحدهام أيًضا يك يُسّددا نحو الهدف بشكل جيد.

من كان يصّدق أن لصدام أيًضا كمثل مضيق "حسن آباد"، وأّن 

"طاعون صــدام" أيًضا ميكن أن يُقتلع من جذوره يوًما. إن ازدراء 

صدام كان السبب الذي خلق الفاجعة يف حلبجة! إلهي، أي مكان 

هو هذا! نجد أنفســنا مشــدوهني أمام مقبة مكشوفة... كانت 
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أجساد األطفال والنســاء والرجال يف خطوط متوازية ومتعاكسة 

ملقاة حتّى آخر الزقاق. مشــاهدة كل هؤالء املوىت بالنسبة إلينا، 

نحن الذين زرنا األجساد من فوق القبور، كانت مشهًدا ال يصّدق. 

ويا ليته أحرق أكبادنا فحسب، كان قد ألهب النار يف كل أحشائنا.

... عّذبني إحســاس عميق من الداخــل، وهوى كمطرقة ثقيلة 

عــىل رأيس. إن بقيــَت حيًّا، ســوف ترى أن الذين يبكون ســوف 

يتبسمون يوًما، والذين يضحكون سوف يبكون يوًما...«.

الضحك  من  حكايات  عىل  وُمرَّ  القمم«،  إىل  »الّسفر  أوراق  تصّفْح 

وفق  آنذاك  جرى  ما  حلّل  األيام.  تلك  عىل  السنوات  متيض  والبكاء. 

معلوماتك اليوم. اطلب من جميع أصدقائك ومعارفك أن يفعلوا اليشء 

أن  تريد  أال  يحصل؟  الذي  ما  القمم«.  إىل  »الّسفر  قراءة  عند  نفسه 

من  نسخًة  سفر  كل  يف  تهدي  أن  اإلميان  أضعف  القمم؟  إىل  تسافر 

كتاب »الّسفر إىل القمم« لكّل صديق تلقاه، عساه يشعر قلياًل بوقائع 

الحرب. تأّمل بأّي مثن وصل »رسهنيك« و»بهبودي« إىل ما وصال إليه.. 

ومن املناسب أن نفكر كذلك يف سبب كون قائدنا عاشًقا لكتب الدفاع 

س وشغوفًا بها، وملاذا يدعو اآلخرين دوًما إىل قراءة اآلثار الخالدة  املقدَّ

ألدب الصمود  واملقاومة.

السفر إلى القمم
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الفوج الثالث 1

الدكتور مجتبى الحسيني

ذكريات طبيب عراقي أسري

»الفــوج الثالث« هــو ذكريات طبيب عراقي أســر. يقــّدم الدكتور 

»مجتبى الحســيني« هذا الكتيــب عن ذكرياته وهــو يف األرس، ليكون 

وثيقة دامغة عىل مظلومية شعب إيران وثورته اإلسالمية، ويوضح للعامل 

أكرث حقيقــة الحرب التي وقعــت بناء عىل رغبة أمريــكا ومخططاتها، 

ومبعونــات مالية مفتوحة من قبل الســعودية والدول املحيطة بالخليج 

الفاريس، وبحامقة صدام وحزب البعث.

طبــع هذا الكتاب، الواقــع يف 348 صفحة، يف صيف عام 1991م من 

ِقبَل مركز النرش التابع للدائرة الفنية يف منظمة اإلعالم اإلســالمي طباعًة 

مزخرفة، وقد قرأه ســامحة القائد يف أوائل شهر ترشين الثاين من السنة 

نفسها، وكتب يف تقريظه: 

»املوضوع جّذاب حتاًم، من حيث إننا شاهدنا هذه الجهة من أرض 

املعركة... الكاتب، بطبيعة الحال، مل يكن كاتبًا محرتفًا. لكن أن يتمكن 

يف خضم الحرب من تســجيل مذكرات، ثم يستعني بذاكرته فيام بعد 

1- هنگ سوم. ترجمه إىل الفارسية محمد حسني زوار الكعبة.
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ليكتب مشاهداته خالل فرتة األرس، فهو أمر جدير بالتقدير«.

وحيــث إّن الكاتــب عريب، فقــد دّون الكتاب باللغــة العربية، وقام 

برتجمته إىل اللغة الفارسية »محمد حسني زوار الكعبة«.

كتب سامحة القائد حول ترجمة “الفوج الثالث”: “الرتجمة جيدة”.

يتألف هذا الكتاب من تســعة عرش فصاًل، ذُكــرت يف بدايته مقدمة 

املؤلف، وآخر موضوعاته "ليلة القدر، ليلة االنعتاق".

»حلّــت الليلة... ليلة القدر... قلــت يف نفيس: »أيها اإليرانيون! 

قلوبنا معكم، لكن فَوَّهات بنادقنا اتخذت من صدوركم أهدافًا...«.

رّن جرس الهاتف. عىل الطرف اآلخر كان يتحدث معاون القائد: 

ا.. ســيهجم اإليرانيون عند الساعة 9:30  »يا دكتور! كن مســتعدًّ

متاًما«.

... كانت الســاعة تشر إىل متام التاسعة والنصف. فجأة تعالت 

أصوات القصف ودوي املدافع. أصبحت الخطوط األمامية تحت 

النران الثقيلة للقوات اإليرانية. وحّولت القنابل املضيئة الليل إىل 

نهار وضاح.

... سمعت رصاخ النقيب "عبد الرحمن" منبئًا عن سقوط مواقع 

رسيتــه بيد اإليرانيني... مل نكن نعلم مــا الذي ينبغي علينا فعله، 

وما الذي سينزل بنا. كانت ذخیرة املاء والدواء تقّل لحظة بلحظة. 

واســتمرت األزمة بشــدة... ترك أفراد الفــوج مواقعهم -زرافات 

ووحدانًــا-، والذوا بالفرار إىل خلف الجبهة. کان أحدهم ســائق 
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سيارة اإلســعاف. تقدم نحوي، وأعطاين مفاتيح السيارة، قائاًل: "يا 

دكتور! ماذا تفعل هنا؟ ما الذي يبقيك؟ لقد اقرتب اإليرانيون من 

مقر الفوج!".

... جلبــوا ثالثة عــرش جريًحا آخر. عالجتهــم ووضعتهم داخل 

امللجأ.

... أحــرت املصّفحة، وفیــام کنت أنظــر إىل أولئك الجرحى 

املســاكني، خطر يف بايل فجأة أن أســلّم نفيس واملصفحة وسيارة 

اإلسعاف والجرحى لقوى اإلسالم. لكن حال بعض الجرحى كانت 

حرجة. وخوفًا من أن أتســبب مبوتهم، قــرَّرت أن أنقلهم جميًعا 

باملصفحة إىل الخطوط الخلفية للجبهة.

... تحلَّق حويل فريق املسعفني، وطلبوا مني أن أستخدم سيارة 

اإلســعاف للفرار. لكنني كنت قد اتخذت قــراري. قلت لهم: "ال 

تزال قواتنا يف مواقعها تواصل القتال، ومل أتسلم أّي أمر بالرتاجع".

... اعتليت الســاتر الرتايب، وألقيت نظرة إىل مقر الفوج، فرأيت 

أن قوى اإلسالم قد دخلت املقّر، وراحت أعالمها ترفرف يف أعاليه. 

عــدت ناحية رفاقي وأخبتهم أن قواتنا مســتقرة خلف الســاتر 

الواقــع عىل الحدود الدولية، ثم جمعت أســلحتهم فوق ســطح 

امللجأ، وطلبت منهم أن يجهزوا أدواتهم ووسائلهم. كانوا مرصين 

عىل الفرار.

... أردت املامطلــة ريثــام تصــل قوات اإلســالم. وفيــام كانوا 

مشغولني بتوضيب وسائلهم، شاهدت طالئع قوات اإلسالم تقرتب 

منا. قلت لهم: "أرسعوا، اختبئوا داخل امللجأ. القوات اإليرانية عىل 

الفوج الثالث
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بعد خطوات عدة منكم!".

...الصحيح أنني كنت قد قررت منذ شــهر ترشين الثاين 1981م 

أن ألتجأ إىل قوات اإلســالم، لكن مل تتســّن يل فرصــة القيام بهذا 

العمــل قبــاًل. وأما اآلن، فقــد نلت مرادي وباتــت هذه الفرصة 

الذهبية مبتناول يدي.

... استدعيناهم، أنا ورفاقي، بالتلويح باألعالم البيضاء... ومبجرد 

وصولهم رّحبنا بهم بنداء "الله أكب!"«.

بعد األرس، أعاد الدكتور »مجتبى الحسيني« صياغة مذكراته، ثم دّونها، 

مستعيًنا بذاكرته، يف كتاب، فبات »الفوج الثالث« من ضمن كتب الدفاع 

س الخالدة. كل فصول الفوج الثالث جديرة بالقراءة. وبعضها ممتع  املقدَّ

ا. وحيث إننا بدأنا بقراءة كتب ذكريات ســنوات الحرب الثامين، فإّن  جدًّ

معرفــة جميع جوانب الحرب، وبالخصــوص املوضوعات املرتبطة بتلك 

ا. فلنتصفح كتــاب "الفوج الثالث" ونقرأه  الجهــة يف املعركة، مفيدة جدًّ

س. وليك ال تبقى معارفنا محصورة يف  لتزداد معلوماتنا حول الدفاع املقدَّ

إطار أنفســنا، فلنعرّف اآلخرين إىل هــذا الكتاب أيًضا، ليعلم الجميع ما 

الذي جرى يف تلك الجهة من أرض املعركة.



قصة القادة
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قصة القادة 1

سرية حياة الشهيد مهدي باكري; السيد رئيس البلدية

داوود أمريان

قال سامحة اإلمام القائد يف 13 حزيران 2006م:

»منذ سنوات، تُنرش الكتب التي تتناول سرة قادة الحرب وضباطها، 

وال يزال هناك ما يُكتب، وأنا )العبد( أتابع هذه الكتب وأقرأها«.

تعالــوا لنتابع نحــن كذلك قصص القــادة، وننر أذهاننــا بإرشاقاتها 

الالمعة، ولنجثو يف محر عظامء الجبهة والحرب، وننهل من روحانيتهم.

“داوود أمريــان”، “رحيــم مخدومي”، “حســني فتاحــي”، “داوود 

بختيــاري دانشــور”، “مرجــان فوالدونــد”، “أصغــر فكــور”، “محمد 

جوانبخت”، “محسن مطلق”، “حســني نري”، “حميد نوايي لواساين”، 

و“كلستان جعفريان”، كتبوا بهّمة جامعيّة سرة حياة عرشين قائًدا من 

قادة الحرب؛ قصص قــادة ميثل كّل واحد منهم منوذًجا للبالد ولكّل فرد 

فيها، ومناذج لكّل أحرار وشباب العامل.

إننا لو أردنا أن نتعرف بشــكل أفضل إىل بالٍد ما، علينا أن نقرأ قصص 

1- قصه فرماندهان؛ سلسلة قصص القادة الشهداء؛
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حيــاة أفرادها. وعــىل الرغم من معرفتنــا بأن صفحــات التاريخ مألى 

بحكايــات مالحم أهــل هذه البالد، لكــن لعلنا مل نعايــش تجربة مثل 

س. وكأن اليشء الوحيد الذي مل يكن يفكر  مرحلة ســنوات الدفاع املقــدَّ

فيه القادة يف هذه السنوات هو املكافآت واألجر الدنيوي. مل يكن هناك 

من أوســمة عىل صدورهم ومل يكونوا ليتبّجحوا ببدع الكالم. وليس مثاًرا 

للعجــب أنهم كانوا أحيانًا يبقون مجهولني بالنســبة للكثرين حتّى آخر 

لحظات حياتهم. 

"باكــري" و"همــت" و"بروجــردي" و"بابايي" و"خرازي" و"شــمران" 

و"كرميــي" و"كاظمي" و"متوســليان" و"باقري" و"دقايقي" و"بيتشــك" 

و"كلهــر" و"بقايــي" و"جهان آرا" و"ســتاري" و"ماهينــي" و"كالهدوز" 

و"موحد دانش" و"داوود كرميي" جميعهم من تلك الزمرة.

نرشت قصة هؤالء القادة العرشين يف كتب من 60 إىل 96 صفحة من 

الحجم الصغر واملتوسط. وطبعت مرات عديدة يف نطاق واسع، ليتمكن 

عشــاق قصص القادة ومحبّو هذه السلسة املؤلفة من عرشين كتابًا من 

التعرف إىل القصة الحقيقية لرجال بالدنا األتقياء والشجعان.   

».... أنزل »مهدي« زجاج شــباك السيارة األمين. فقال »وحيد«: 

»سالم يا أخي«، قال »مهدي«: »وعليك السالم، إىل أين متيض؟«.

- إىل املعسكر.

- اركب.

بعد ثالثة أيــام، ظهرة يوم صيفي قائظ، كان "وحيد" - مجهًدا 
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وضجرًا من الحر الشديد- ميّر بجوار مبنی قيادة أركان الفرقة حني 

رأى »مهدي«. وكان »مهدي« یجمــع األوراق والنفایات املتناثرة 

يف محیط املبنى.

... قــال »وحيد«: »رحــم الله أباك! أين عقلــك؟ أال يوجد هنا 

عامل خدمات حتّى تقوم أنت بجمع النفايات؟ اذهب وتابع أمر 

"سواقتك" )قيادتك للسيارة(«.

... قال “وحيد” لصديقه “حســني”: أمتنى من كل قلبي أن أرى 

السيد “مهدي” عن قرب.

- حســًنا، ليس هذا باألمر الصعــب. تعال عند وقت الغداء إىل 

مبنــى قيادة أركان اللواء، ســأكون أنا هنــاك، ونذهب مًعا لرتى 

السيد “مهدي”.

... مل يكونــا قــد وصال إىل غرفــة القيادة عندمــا وقعت عينا 
»وحيد« عىل »مهدي«.... تقدم »وحيد« مرسوًرا وقال: »ســالم! 

ماذا تفعل هنا؟ أظّنك ســائق قائد الفرقة، أليس صحيًحا؟«.

 أمسك “حسني” بيد “وحيد”، وقد انخطف لونه واعرتاه الخوف. 
أخذه جانبًا وقال مؤنبًا: »وحيد! ما الذي تفعله؟ أولست تعرفه؟".

- كال... لكن أعلم أنه السائق.

- يا “عبد الله”! إنه السيد “مهدي”؛ قائد فرقة عاشوراء!

اتّسعت عينا »وحيد« وضاق نفسه، وشعر بأّن وجهه قد اشتعل 
خجاًل!«.

هــذه قصة من آالف قصص حياة “مهــدي باكري”. دعونا نقرأ 
أيًضا قصة من قصص “همت”:

قصة القادة



نسائم الذكريات الندية34

جاء “أكب” راكًضا، وهو يحمل املروحة بيده.

- انظر يا حاج ماذا جلبت لك.. مروحة!

أجابه الحاج همت برسور: »مرحى! يا لروعة ما جلبت. بعد ليال 
عدة من األرق سننعم الليلة مع هذه املروحة بنوم هادئ«. ثم فكر 

قلياًل وسأل: »من أين أتيت بها؟«.

قال “أكب” وهو يتلفت حوله: “صه! تكلم بصوت منخفض! يف 
الحقيقة، كان لدى مركز الدعم هذه املروحة فقط...”.

انعقد حاجبا الحاج همت، وقال وهو يرفع رأسه نحو السامء: 
األمامي  الخط  يف  اآلن  عاًما  عرش  الثالثة  ذوو  التعبئة  “فتية 
والشيوخ  والدبَّابات...  املدافع  نران  وطأة  تحت  عرقًا  يتصبّبون 
الضعف  أصناف  بآالف  املبتلون  والسبعني  الستني  أبناء  من 
واملرض، يتحملون الحر وال ينبسون ببنت شفة، وملاذا؟ ألن قائد 

فرقتهم هو مثلهم أيًضا!«.

مررنا عىل قصتني من كتايب “السيد رئيس البلدية” و“املعلم الهارب”. 

وقصص: قطعة من الســامء، الطران األبيض، الفراشــة فی محفل النور، 

"بــاوه" القانية، الرجل ذو الكوفية البيضــاء*، كرة القدم والحرب، القائد 

الجديد، املســافر، املهاجــر العطوف، من يطلق الزنــاد، الغريب، الفرد 

ا بالقراءة.  األربعون، وقائد املدينة، هي أيًضا قصص جديرة جدًّ

ُمــرَّ عــىل كل واحد من هذه الكتــب حتّى تصل إىل الرجل املســترت 

بالغــامم. عليك أن تقرأ بعده فتى محلة جاليل، عيش التيك تاك، ســامء 

صاخبة، وكان رجٌل.. . 

* تُرجمت هذه القصة ونرُشت يف كتاب »هاجر تنتظر« - القسم الثاين.
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ستدرك عندها أنه ما زال لدينا آالف األرسار غر املكتوبة. اقرأ الصفحة 

76 من كتاب الرجل املسترت بالغامم:

دلّه »ســتاري« عىل الصور وأســامء األبطــال والعمليات داخل 

الكتاب، وقال: »منذ ذلك اليوم أخذُت أفّكر يف أنهم )الباكستانيون( 

يفخرون بحرب السبعة عرش يوًما خاصتهم، فلامذا ال نفخر نحن 

بحرب السنوات الثامين التي صنعنا فيها املالحم وأنجزنا بيد خالية 

عمليات اسرتاتيجية خلف الحدود!«.

 ثم عاد وحّدق يف صورة الشــهيد »عباس بابايئ« وتابع بحرارة 

قائاًل: »يا سيد، أريدك أن تكتب عن امللحمة التي سطّرها طيارونا! 

بنيِّ كيف شــللنا القوات املدّرعة للعدو بواســطة القصف املركَّز 

وكيف استعدنا األرايض املحتلة!«.

 اغرورقت عيناه بالدموع.

- يا ســيد.. لقد انتهت الحرب ولكن مل يكتب يشء عن بســالة 

طيارينا وشجاعتهم الفائقة! كيف سنجيب أبناء الشهداء غًدا عن 

هدف شــهادة آبائهــم وكيفيتها، وعن حجم اإليثــار والتضحيات 

التي أظهروها؟... 

- ... أنــا وأنت مســؤولون. يجب علينا اليــوم أن نحيي ثقافة 

الجبهة والحرب«.

الدفاع  كتب  لنشرتِ  ستاري”.  “منصور  الشهيد  نداء  نلبي  تعالوا 

س وكتاب قصة القادة ونهديها لكل فرد من بالدي، ونؤدي ديننا  املقدَّ

قصة القادة
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تجاه القادة واملجاهدين برتسيخ ثقافة مطالعة كتب الصمود، ونحيي 

بكتب  املكتبات  جميع  نزين  تعالوا  والحرب.  الجبهة  ثقافة  مجدًدا 

الجبهة والحرب الشيقة. تعالوا نُفرد نفقة "خاصة" لرشاء قصة القادة 

وتقدميها هدية لآلخرين. 

لقد قال سامحة اإلمام القائد يف 8 أيار 1995م:

»كان من الســائد خالل فرتة مضت أن يبز من بني التجار وأصحاب 

البازار املؤمنني أشــخاص كأمثال الســيد »كوشــابور«، يطبعون كتابًا 

ويوزعونه مجانًا عىل الطالب، لكن قلياًل ما يحصل مثل هذا األمر اآلن. 

عندما يُعلم أن هناك كتابًا جيًّدا ينبغي أن يطبع هذا الكتاب، وأيًّا تكن 

تكلفة طباعته، يجب أن تتحول إىل جزء من الصدقات الجارية«.

وأي يشء أفضــل مــن طباعة وتوزيــع »قصة القادة«؟ فلنشــّمر عن 

سواعدنا ولنشّد من هممنا ولنوصل قصة القادة لكل طالب علم وتلميذ 

جامعي ومدريس، ولكل امرأة ورجل. لُنودع هذا الكتاب يف أيدي عشاقه 

ولنحثَّ الجميع عىل قراءته. هذا العمل يحتاج إىل هّمة جامعية.  يجب 

أن نتعاون إًذا ونستثمر يف هذا العمل العظيم.

وقال قائد الثورة العزيز عام 2005م:

»اعتقادي هو أن كل ما نســتثمره ونقوم به يف ســبيل مرحلة الدفاع 

املقّدس ليس كثرًا«.

إًذا، فــال نؤجلّن عمل اليوم إىل الغد، وليشــارك من اليوم فصاعًدا كل 

شــخص بحسب قدرته وإمكاناته املالية واستطاعته ونفوذه حتّى نتقّدم 
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خطوة كبرة عىل صعيد متتني ثقافة الصمود. 

ليضع قادة القوات املســلّحة ومســؤولوها الثقافيّون نسخة من هذه 

الكتــب، بالحد األدىن، بيــد كل فرد من أفراد الجيــش والحرس وقوات 

الرشطــة، ليتعرّف هــؤالء إىل الجهاد العظيم واملالحم الخالدة لفرســان 

الوغى، فيقتفوا آثار تلك القدوات العظيمة.

قصة القادة
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حفلة اخلضاب 1

محّمد حسني قدمي

»قبل أيــام وليال عدة، يف لحظات ما قبل النــوم، حلّقُت يف فضاء 

معطّر مصّفى، ويف معراج من الحامسة والحال املعنويّة الّتي تضفيها 

ســطور هذا الكتــاب وكلامته النورانية عىل قارئه، شــكرُت الله عىل 

قطرة العشــق تلك الّتي ألقاها يف روح هذا الكاتب، وعىل مثل هذا 

الفكر الــزالل والذوق الّذي أجراه عىل قلمــه، وأيًضا عىل يد القدرة 

تلــك الّتي أوجدت مثل هــذه اللوحة البديعــة والفريدة يف صفحة 

التاريخ املعارص، وحفرت املشــاهد األســطورية، الّتي هي غريبة يف 

أفكار وأعني الناس هذه األيّام، يف واقع حياة هذا الجيل من شــعب 

إيران.. له الحمد حمد الحامدين وأبد اآلبدين. إّن أغلب الفضائل الّتي 

زيّنت تاريخ اإلنسان وحّسنته، والتي أصبحت املشعل والدليل ألبناء 

البرش، هي نتاج لحظة مثمرة من حياة إنســان أو أناس عّدة؛ الصب، 

والزهد، واإلباء، والتســامح، والشجاعة، والصدق، واإليثار.. والفضائل 

اإلنسانية كافّة الّتي نراها يف سرته، هي من هذا القبيل. هناك اآلالف 

من اللحظات املثمرة مكنونة يف كّل يوم وليلة من ملحمة الســنوات 

1- جشن حنابندان؛ تُرجم يف مركز املعارف للرتجمة؛ وصدر عن دار املعارف اإلسالمية الثقافية يف العام 
2016م؛ ضمن سلسلة سادة القافلة-أدب الجبهة. ترجمة: د. محمد عليق، السيد عباس نور الدين.
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الثــامين للدفاع املقّدس، وإّن كّل من ينظر إليها بنظرة فّنية، ويكتبها 

ويخلّدها بأســلوب بارع، وقبل ذلك كله، يصل إىل جميع هذه األمور 

بالتوفيق اإللهي، فإنّه ييضء مشــعل ســاليك املعراج اإلنساين، وهذا 

الكتاب ومؤلّفه من هذه املجموعة«.

كالم ســامحته يدور حول كتــاب »حفلة الخضــاب« للكاتب محمد 

حسني قدمي، وقد كُتبت الجمل املذكورة يف 26 كانون الثاين 1992م.

ويف 13 متوز 1992م نال كتاب »حفلة الخضاب« لـ“قدمي” وساًما آخر 

من سامحته حيث قال:

»كتاب »مخضبي الســيد قدمي« هذا.. يــا لروعته.. كم أّن كتابته 

متقنة!«.

يقول »قدمي« يف تقدميه الكتاب: »هنا ذّخرت مامشط قلمي، ولّقمت 

عدسة آلة التصوير عىل وضعية "رشق" املشاهد، لعيّل أمتكن من تدوين 

وتصوير ملحات من إخالص وإميان وعشق املقاتلني.

ألين كنت أشــعر أن املحافظة عىل كنوز الحرب واجبة، وأن تســجيل 

تلــك القيم العظيمة هــو تكليف، قــّررت أن أحمل ســالح القلم وآلة 

التصويــر مًعــا إىل الخط املتقــدم، يك أصور حياة أولئــك الفتيان الذين 

حملوا أرواحهم عىل األكف يف ســبيل اإلمــام، وأنقل إىل املدينة، الثقافة 

"الصلواتية"1 الصانعة للحياة«.

ليايل الذكريات، يف الخميس األول من كل شــهر، هي يف مســار صّناع 

الثقافة أنفسهم الذين كان يقودهم "محمد حسني قدمي".

والبضائع  األشياء  أو  الخدمات  تقّدم  عندما  تُقال  كلمة  إيران؛  يف  ا  جدًّ مشهور  تعبر  “صلوايت”:   -1
واألموال.. لآلخرين مقابل “الصالة عىل محمد وآل محمد” ومن دون مقابل مادي؛ وهي تنّم عن ثقافة 

البذل والخدمة والعمل الحسن )مركز املعارف للرتجمة(.
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لقد ركّز عليها لسنوات لرسم جانبًا من تلك العظمة. "حفلة الخضاب" 

هو الخطوات األوىل لـ"قدمي" رغم أنها ـ عىل حّد قوله ـ لن تســفر عن 

لسان القلب.

- “عيل” و“مصطفى”، ارتســمت البســمة عىل شفتيهام وكأمنا 

جلسا إىل مائدة من "عسل مصّفى". 

- جســد طالب العلوم الدينية الشاب “سهرايب” قّسمته قذيفة 

دبابة مبارشة إىل نصفني.

- لحية “نعمت جان محمــدي” قائد مجموعتنا، تخضبت بدم 

رأسه. و“بهشتي” كان ساجًدا حین احرتق كالفراشة أمام عيني.

- شظية أخرى طبعت قبلة عىل ثغر “أيب مصطفى”.

فــاز كثر من األصدقاء، نجحوا يف ذلك االمتحان اإللهي، وحلّقوا 

بأجنحتهم عاليًا بعدما استلموا شهادة عالماتهم العالية عند ربّهم، 

وأنا ما زلت هنا يف مكاين، ورصت كاتبًا لذكرياتهم.

رأينــا الحاج "حســن محّقق"، قائــد الكتيبة، يف املراســم التي 

أقيمت يف منزل الشهيد "محمود مرادي"، أحد أفراد الكتيبة، وكم 

كان كالمــه عذبًــا ونافًذا. لقد حر قبل الجميــع. ومل يكن محبًّا 

للتّصوير، لهذا مل يُعِط العدسة وجًها بشوًشا، وعندما جلس تعّمد 

إعطاء ظهــره للكامرا. وقد تعمد االختفاء قبيل انتهاء املراســم، 

وكأنــه كان يعلم أننا ســنلحقه يف آخر لحظة! غًدا ســنذهب إىل 

مسجد دار الّسالم مع جامعة الفصيل، حيث مراسم جميع شهداء 

حفلة الخضاب
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الكتيبة. كانت األياُم أياَم عرشة الفجر1. أقوال الشهداء، وصورهم، 

والالفتات كانت تزيّن أبواب املســجد وجدرانه وباحته. وكان قد 

ُوضع قوس نرٍص كبر أمام املســجد. آجرهم الله. فجميع الشباب 

كانوا دامئًا عىل أهبّة االســتعداد، سواء يف ساحات الوغى ويف برد 

وصقيع جبال ســقز وكردســتان، أو خلف الجبهة يف مراسم تأبني 

الّشــهداء، يقيمون مراســم اإلحيــاء. فها هنا ينهلــون من أرواح 

الشهداء روًحا جديدة، ليخطفوا أرواح األعداء هناك.

دخلنا املســجد، وإذ به يغّص بالشــباب وهم يشاهدون فيلاًم 

مصّوًرا حول شهداء الكتيبة:

صفٌّ من املقاتلني يتسلّقون الصخور الوعرة نحو القّمة الشاهقة.

 كانت إشارات املشاهدين الفجائيّة واهتزاز الرؤوس واالستغفارات 

والتنّهدات، تحيك عن ظهور صوٍر ألشــخاص مل يعودوا موجودين 

يف هذه الدنيا، فيتحرّسون الفتقادهم يف الحّي واملســجد. فها هو 

»هّمتي« لحظة رؤيته لرفيقه الّشهيد، يدّل عليه، ويبدأ يحّدث من 

كان إىل جانبه عن ذكريات تلك األيام بقلٍب يعترص شوقًا ورغبة.

تيضء كامرا »مهــدي«، وتطوف يف املســجد كطائٍر رسيع. أّما 

الحاج »حســني«، فقد التزم باب املســجد، ومل تكد العدسة تتّجه 

نحوه حتّى غاب عن األنظار.

حني تقرأ هذا املقطع من الذكريات، ترغب يف أن متيض قُُدًما يف قراءة 

ــة الكتاب. تود أن تعرف الحاج »حســني« أكرث، وأن تفهم »حســن  تتمَّ
1- ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية.
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محّقق« بنحو أفضل. تقرأ حتّى تبلغ الصفحة 152 من »حفلة الخضاب«، 

وتستمّر بالقراءة:

»كان األخ »محّقق« من املخرمني وأصحاب السوابق والخبة. 

وقــد َدرَس يف الحوزة، وصار من أهــل املنب واملحراب. وهو قوّي 

البيان، عذب الخطــاب، وحديثه يعتمد عىل اآليــات والروايات. 

ميزج الوعظ بالرسائل، ويقول: »ال ينبغي أن نتوقّع دامئًا أن تكون 

هناك عمليّات هجــوم، وأن نكون دوًما يف الخطوط األماميّة ويف 

عمليّات االخــرتاق. إّن تكليفنا هو أداء الديــن. ولقد أُمرنا اليوم 

بتعبئة الجبهات، وها نحن هنا، وغًدا يأيت التكليف لنكون يف مكاٍن 

آخر، وســوف نكون حيث يجب أن نكــون. فإذا بدأت العمليات 

فــام أجملهــا! واعلموا أّن كل وهن وعمــل متفرّد يوجب غضب 

الله، ويضيّع األجر والثواب. نحن الذين تركنا األهل والحياة واملال 

واملنــال، وجئنا إىل هنا، علينا أن منســك بعنان أنفســنا، ونقاوم، 

ونصمــد كالجبال الروايس، نعر جامجمنا للــه وال نفّكر إاّل بأداء 

التكليف. اعلموا أّن بنادقنا هي التي تحّدد اليوم سياســة العالَم، 

ال اجتامعــات وال مؤمترات زعامء الرشق والغــرب. وقد كان رّس 

نجاحنا يف كربالء الخامسة التّقوى ودعاء الشباب.

ويف الختام، يبرّش اإلخوة ويقول: »يذهب قادة الكتائب يف الغد 

إىل الخطوط األمامية لتحديد مســارات املنطقة. وأنتم، إن شــاء 

الله، بعد أيام عّدة تلحقون بهم. استعّدوا لرىض الله وإلفراح قلب 

اإلمام«. وبعد التكبرات املرتفعة، تصدح أصوات التلبية والطاعة 

وبسامت الرىّض«.

حفلة الخضاب
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بقــي الكثر حتّى نصل إىل الصفحــة 261. اقرأ البقية وحدك، فلعلك 

ترغــب يف ذرف الدموع وحيًدا عىل ذكريــات الجبهة وتلك األيام. لعلك 

تحب أن تخلو بذكريات »محمد حســني قدمي«. دعني ال أعّكر صفوك 

وجريان دمعك. أتركك مع ذكريات »حفلة الخضاب« يف ســنوات الـ86 

و87 و88، وأوصيك فقط أن تنظر إىل الصور الواردة يف آخر الكتاب. فهي 

بنفسها دروس وعب. اقرأ ما كُتب تحت صورة الحاج »أميني«:

كلّــام كنا نرى أســارير الحاج “أميني” انفرجت، يتضــح أنّنا بتنا عىل 

مشارف عملية.

قلّب الصفحات لتصل إىل “شــمس ســهرايب”. كان “سهرايب”- طالب 

العلوم الدينية الشاب الذي يرُشق وجهه بالنور عىل حّد قول املجاهدين- 

مثــااًل حيًّــا للتقوى. مل تكــن مزاحمــة املجاهدين له عنــد أخذ الصور 

التذكارية اعتباطية.

اآلن مل يعد هناك حاجة إىل املزاحمة. فها نحن نقرأ “حفلة الخضاب” 

مًعا بســكينة. واحٌد يقرأ، ويستمع الجميع وينصتون. كال! هذا ال يشفي 

الغليل. لعّل بعضكم يريد أن يقرأ وحده. فلنَدْع كلَّ واحد منا يحمل كتاب 

“حفلــة الخضاب” بني يديه، ليعلََم الجميُع أننا كلّنا عّشــاق كتب الدفاع 

س. دعونــا نحلّق يف فضاء معطّر مصّفى ويف معراج من الحامســة  املقدَّ

والروحانيَّة التي تضفيها سطور هذا الكتاب وكلامته عىل قارئه، وننعم.
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اللواء 83 1 

ذكريات طالب العلوم الدينية املجاهدين

إعداد: السّيد محّمد عيل ديباجي

س عىل  كان قتــال علامء وطلبة العلوم الدينية يف جبهات الدفاع املقدَّ

مدى ســنوات الحــرب الثامين بطوليًا. كانوا يًدا واحــدة وصبغة واحدة؛ 

متاًما كقلب التعبويني الذين توجهوا بقنوت العشق إىل قلب إمامهم.

»اللواء 83« اســم كتــاب يدعونا إىل لقاء بعض مــن تلك البطوالت. 

هذا الكتاب يشــكِّل املجموعة الثانية من ذكريات طلبة العلوم الدينية 

املجاهدين الذي أعدته جمًعا وتدويًنا وحدة حفظ ذكريات »لواء اإلمام 

جعفر الصادقQ 83« املســتقل - لطلبة العلوم الدينية املجاهدين - 

املبلغني، يف العام1991م. وقــام بطبعه مركز النرش التابع للدائرة الفنية 

يف منظمة اإلعالم اإلسالمي يف السنة نفسها.

املجموعــة األوىل من سلســلة الذكريات هذه حملت اســم »بتالت 

الذكــرى« وقــد طبعها مركز النــرش يف الحرس الثوري يف حزيران ســنة 

1991م.

جميــع موضوعات »اللواء 83« كتبت بحســب حكايــة الرواة. وقد 

1- تیپ83؛ .
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قرَّرها الســيد »محمد عيل ديباجي« ووضعهــا يف متناول القراء يف اثني 

عرش قساًم ضمن 107 صفحات.

تلك اللحظات النقية والجســورة، منوِّر )ميضء( حتّى الصباح، ســبعة 

من أهل الصفــاء، حتّى تلك الناحية من العوائق، جندي وتعبوي، قنوت 

وإخــالص، غصن وزهــرة، حينها أنت أتيت، هدية مــن عمق الرتاب، ما 

يرجوه الســيد، الكلامت الصادقة والرســائل املحّملة مبطالب الكل، هي 

عناوين املوضوعات التي رواها »عيل شــفيعي«، »مســعود تاج آبادي«، 

»حسن دوستي«، »مهدي عزيزان«، »أحمد كردي«، وحبيب الله عميقي 

والتي شّكلت مبجموعها كتاب »اللواء 83«. 

لقد قرأ سامحة اإلمام القائد هذا الكتاب وكتب بشأنه:

»ُســّجل يف هذا الكتــاب عرض لذكريات الشــباب املجاهدين من 

طلبــة العلوم الدينية، والّذي يحتوي ضمًنا، بيانًا مقتضبًا أيًضا، لبعض 

مجاهداتهــم )جهادهــم( الطاهرة، بأســلوب وتحريــر بليغني. إنّها 

لطريقة مســتحدثة، بحيث يروي أحدهم واآلخر يقّرر. إذا تّم إنضاج 

ا بقراءة  هذا القلم فســوف يصبح أكرث بالغة، لقد كنُت محظوظًا جدًّ

هذا الكتاب، ذلك أّن عاملًا دينيًّا يف هذا الكتاب يعطي دروًسا يف الدين 

واملعرفة يف أخطر األماكن، ويشارك الناس يف اختبارات الحياة الصعبة. 

هؤالء الطلبة ذوو الروحية الطيّبة، إن طووا مراتب التحصيل العلمي، 

سوف يصبحون قادًة بارزين يف الثورة والجمهورية اإلسالمية، وعلامء 

حاملني لواء الدين الباين للحياة.. ال شــّك يف أّن الحوزة العلمية تفخر 

برتبيــة هذا الصنــف من الطالب والعلامء، وتشــعر بالرىض من أداء 

وظيفتها التاريخية، والتي كانت دوًما موفّقة بها بحمد الله تعاىل«.
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فلنخرت نحن أيًضا هذا الكتاب املشــّوق ونقرأه ونتعرّف إىل ذكريات 

طلبــة العلوم الدينية الشــباب ونطّل عىل حياتهم يف قلــب االختبارات 

الصعبة؛ أولئك الذين يحيلون املشقات بشائر ويحلّقون يف مزرعة العشق.

»منتصــف تلك الليلة أيقظني الحاج رســول. قلت: ما الخب يا 

حــاج؟ قال: تعال لنتوضــأ! رسُت خلفه وتوضأنا. ثم عاد وقال يل: 

قاعــد*، هل توصيني بيشء؟ قلت: ماذا تقصد يا حاج؟ قال: إنني 

راحل غــًدا، ولن يرى أحدنا اآلخر بعد ذلك. قلت: يا حاج توقف 

عن املــزاح! ما هذا الكالم؟ قــال: كال، إذا أحببت فتعال وّدعني، 

وأخبين بكل ما تريد، وإال فستندم غًدا! كان يتحدث بنحو جعل 

دموعي تســيل. ختام األمر عانقته وودعتــه. ويف غد ذلك اليوم، 

قرب املغيب، كان اإلخوة يرتمّنون بخب شهادته.

... فيــام كنا نتحرك رفعت رأيس قلياًل من املاء ألتبني املكان وإذا 

برصاصة تخدش جلد رأيس. أنزلت رأيس يف املاء، كان جرًحا سطحيًا، 

ولكن الدم بدأ يسيل منه. ربطته بقطعة خيش وتابعت املسر.

... مرة أخرى أصابت رأيس رصاصة. هذه املرة كشــطت مقدارًا 

قليــاًل من الجلد أيًضا. ضمــد  األخ »هاتف« رأيس بقطعة الخيش 

نفســها، لكن نزف الــدم مل يتوقف... ويف تلــك اللحظة غبُت عن 

الوعي. حني فتحت عيني كنت يف املستشفى. 

عدت إىل مدينتي من أجل العالج. وأىت اإلخوة لعياديت. سألتهم 

* قد يُقصد: قائد أو ان اسمه )قاعد(.

اللواء 83
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عن اإلخوة من طلبة مدرسة ويل العرص، فأخبوين أن سبعة عرش 

واحًدا منهم قد استشهدوا يف عمليات )كربالء4( و)كربالء5(.

... جئــت برفقــة عرشين شــخًصا آخر من حــوزة ويل العرص 

العلميــة يف تبيــز إىل منطقــة الجنوب. يف تلك األيــام كنت مع 

»رشيفــي« و»باهرن«. أثناء عمليات )والفجــر8( وما بعدها بات 

محور »التلة18« يف عهدة كتيبتنا، كتيبة »حبيب بن مظاهر«.

أذكــر أنــه يف عمليات )كربــالء5( كان لدينا يف فرقــة ثار الله 

مئتان وخمســون مجاهًدا مــن العلامء وطلبة العلــوم الدينية. 

وحني انتهت العمليات، مل يبَق منهم إاّل مئة ســاملني!

عندما رحل همد الجميع وانقلب مزاجهم. مل يعد بإمكاننا بعد 

اليوم أن نستمع إىل صوته يتلو املناجاة الشعبانية يف مقصبة رأس 

البيشــة، أو عندما كنا نســتيقظ ألجل صالة الصبح، مل يعد السيد 

واقًفــا هناك عىل الرتاب وقد أنهى صالة ليله وراح يســتعد ألداء 

فريضة الصبح، ومهام أرصرنا عليه ليؤمنا يف صالة الجامعة مل يكن 

ليقبل ويجيبنا قائاًل: لست الئًقا بعد. 

بعد شــهادته، أحر اإلخوة دفرت مذكراته. كان قد ســّجل يوم 

وصولنــا إىل »الفاو«، اليوم الثالث من شــعبان، ذكرى ميالد اإلمام 

الحســنيQ، وكتــب: »إلهي! اقبلنــي مثل ابن الحســني عيل 

األصغر«. أثناء العمليات، عندما كان يتقدم مهاجاًم مزّقت شظية 

منحره ورحل هو أيًضا. 

... عندمــا وصلنا إىل جثته املقطعة إربًــا كانوا يجهزونها لتنقل 

إىل الخط الخلفي للجبهة. ســلّمني أحــد املجاهدين باكيًا، ورقًة 
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ملطّخة ببقــع دمه. كانت مؤرخة بتاريخ الليلة املاضية نفســها، 

ليلة الجمعة، ليلة العمليات. ذكر يف أعىل الورقة أن هذه الكلامت 

أناجي بها الله. ...إلهي! إىل متى أصب؟ هل ميكن أن تهبني الليلة 

رشف الشــهادة؟ هل ميكــن أن ترفع هذا الفراغ الــذي أنا فيه؟ 

أال ميكــن أن ينقيض اكتوايئ بنار )فراق( اإلخوة وأســرتيح؟ إلهي، 

أيحــدث أن تكون هــذه الليلة هي آخر ليلــة يف حيايت؟ هل آيت 

عندك الليلة؟«...

لعلــه من القبيح أن ال منّر عىل ذكرياتهم ولو ملرة واحدة. إلهي ارزقنا 

توفيــق االنضامم إىل مجموعة قراء كتب الصمــود ووفقنا لقراءة كتاب 

اللــواء83. وفقنا يا رب ألن نهديه لكل طالب علم ديني وأكادميي. وأعّنا 

ا طريًّا كام هو  عىل حفظ خط الشــهادة األحمر يف الحوزات العلمية غضًّ

دامئًا. إلهي! وفّقنا، بقراءة كتٍب، كمثل كتاب »اللواء83«، وباملالحم التي 

ســطّرها الطلبة العارفون واليقظون، ألن نعي قدر تضحيات وجهاد تلك 

الثلة من األتقياء الخلّص.
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 الغارة 1رقم22

ذكريات الطّيار العراقي عصام عبد الوهاب الزبيدي

ترجمة محمد حسني زوار الكعبة

»الغــارة رقم 22« هو أول كتاب ذكريات للطيار العراقي »عصام عبد 

الوهــاب الزبيدي«، وكان قد كتبه خــالل فرتة أرسه يف إيران. ترجم هذا 

الكتاب إىل الفارسية »محمد حسني زّوار الكعبة«، وقام بطبعه ألول مرة 

مركز النرش التابع للدائرة الفنية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي عام 1991م.

يتعرف القارئ يف هذا الكتاب إىل أيام من الحياة الشخصية والعسكرية 

والحلوة يف  املرَّة  الذكريات  من  ومير عىل جوانب  الشاب.  الطيار  لهذا 

حياة »عصام عبد الوهاب الزبيدي«. 

»لعصام سبعة إخوة وأربع أخوات. كان أحد إخوته قد تويف وملّا 

يبلغ الشهرين من العمر. 

عندمــا دخلت جدته إىل الغرفة مل تالحــظ وجود وليٍد نائٍم يف 

وســطها وقد ُغطي بلحاف أبيض، فداســت عليه... ظّل )الطفل( 

يبيك من دون توقف... وبعد ســبعة أو مثانية أيام ســكت فجأة 
1- پرواز شامره 22.
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وأسلم لخالقه الروح.

األيام وحيث  أحد  املفجعة... يف  الحادثة  تلك  أشهر عىل  مرت 

كنت مشغواًل باللعب مع األطفال يف الزقاق صعدُت عىل حائط 

مبنى يقع بجوار منزلنا، وعزمت عىل القفز من فوقه. عندما وطأت 

قدماي األرض متلّكني أمل مضٍن. بدأ الدم يسيل بغزارة من جرٍح 

أسفل قدمي، شقته قطعة حادة من زجاج قنينة مكسورة. 

...يف أحــد األيام زارنــا يف املنزل ابن أحد أقربائنــا... كنت أهّم 

مبســاعدته يف قلع غصن حني زلقت قدمي فجأة وســقطُت بكيل 

عــىل األرض. لحقنــي هو من خلفــي مدفوًعا عــىل أثر وقوعي، 

وسقط عيّل بشدة.

... مرت أيام إىل أن تعرّض هدوء حياتنا إلعصار شــديد... أيب... 

عشق فتاة بعمر الخامسة والعرشين... كان سلوكه مع أمي يتغر 

يوًما بعد يوم. كان قاســيًا وخشًنا ومعاديًا، ويف النهاية وصل األمر 

إىل أن رفع، بكل وقاحة، يده عىل أمي. 

... يف أحد األيام عاد أيب مرسًعا من العمل... بعد تناول العشــاء 

غســل يديه ودخل إحدى الغرف التي كانت زوجته تنام فيها. مل 

متــر دقائق حتّــى عال الرصاخ من داخل الغرفــة. أيب... كان يلكم 

زوجته ويركلها... املرأة املسكينة التي كانت تتحرك بصعوبة عىل 

أثر الربات الشديدة، اســتطاعت أن تجمع أغراضها الشخصية 

فقط، وتذهب مرسعة إىل منزل والدتها.

... مل تكن أشــهر عدة قــد انقضت عندما ســاءت حال والدي 
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فجــأة. رأيت أمي يف تلك الحال قد وقعْت مغشــيًا عليها يف أرض 

الغرفة والطبيب يعاينها. كان أيب قد نام من دون حراك. أمسكت 

جارتنــا بيدي والتفتــت نحوي وقالت: اصب يــا ولدي، أنت اآلن 

رجل البيت. أمــّدك الله بالصب... بعد دقائق عدة أحروا جنازة 

أيب إىل املنزل.

 ....تلــكأت أختي وقالت: لألســف مل تكن نتيجــة امتحانك يف 

الرياضيــات جيــدة... مل يكــن يل ســبيل ســوى أن أدخل إحدى 

الكليات العســكرية... وقد بقيت املقابلة فقط، فإن وفّقت فيها 

ســأمتكن من إيجــاد طريقي إىل معهد القوات الجوية... ســألني 

أحد أولئك األشــخاص الخمسة: »أترغب أن تصر طياًرا؟« أجبت: 

»أحب أن أكون طيار طائرة حربية«... سألني الشخص الجالس إىل 

مييني: »هل أنت بعثي؟«. وعندما أجبته باإليجاب ســأل مجدًدا: 

»متى انتســبت إىل الحزب؟« قلت: »عندما كنت أدرس يف الصف 

املتوسط األول«.

 ... من بني تلك األســامء التي كان عددها مئة ومثانية وعرشين 

اساًم وجدت اســمي برسعة. كدت أطر من شّدة فرحي... كانت 

مدة الدراســة يف الكلية ســنتني ونصف الســنة، يتخــرج بعدها 

الطالب برتبة نقيب طيار.

 ... بعــد مرور مدة عىل الدورة الثانية جاءين أحد ضباط الكلية 

بخب مهم؛ قريباً وبرفقة عدد آخر من الطالب سأسافر إىل باكستان 

للمشاركة يف دورة للطران... بعد مرور أربع ساعات من التحليق 

يف الجو دخلنا سامء مدينة كراتيش. لحظات وحطَّت الطائرة فوق 

أرض املطار. 

الغارة رقم22
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 ... هيأت الكلية حفاًل صغرًا وســلّمونا يف ذلك الحفل شــهادة 

ابتدائيــة يف الطران. أقيمت مراســم التخريج بحضور قائد القوة 

الجوية الباكســتانية، وقام هو بنفسه بتعليق شارة الطران فوق 

الجهة اليرسى من صدري. 

... يف أوائــل عــام 1984م انتقلُت من كلية القــوَّة الجوية إىل 

قاعدة الوليد املعروفة برمــز H3. مع اختتام هذه الدورة وصلَنا 

خب من قيادة القوة الجوية ... بعد مدة تقرر أن يســافر خمسة 

عرش طياًرا، كنت أنا واحًدا منهم، إىل االتحاد الســوفيايت من أجل 

الخضوع مدة خمســة أشهر لدورة تدريبية عىل قيادة واستخدام 

 .22M3 الطيارة الحديثة واملتطورة

 ... اختتمت دورتنا يف موسكو يف أوائل شهر أيار 1985م وعدنا 

إىل العــراق... بعد دورة تدريبية شــملت املنــاورات والهجامت 

الجويــة االفرتاضيــة بطائرة الســوخوي 22M3  أوكلــت إيّل أول 

مهمــة قتالية. لقد كُلّفت مع طياريــن آخرين بقصف املخيامت 

العسكرية للقوات اإليرانية يف منطقة الحاج عمران. 

 ... مــع كل طلعــة جوية كنت أقوم بهــا برفقة اآلخرين كانت 

تعرتيني وحشــة ال حّد لها وال حرص، وذلك أن عدًدا من طائراتنا 

كان يتم إسقاطه بواســطة الدفاعات الجوية اإليرانية... كان كثر 

من الطيارين ميوتون يف تلك اللحظة نفســها، وكان عدد محدود 

يوفق لتخليص أنفسهم من املوت باستعامل مظلة النجاة، ليقعوا 

يف نهاية األمر يف أرس القوات اإليرانية.

ة صدرت األوامــر بقصف الوحدات العســكرية   ... بعــد مــدَّ

للقوات اإليرانية يف منطقة مهران برفقة مجموعتني من الطائرات.
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 ... بعد ميض أيام عّدة عىل استقرارنا يف قاعدة النارصية أُمرُت 

أن أقصــف مواقع القوات اإليرانية يف منطقــة “جزر مجنون”... 

كانــت القنابل التي نحملها معروفة بقنابل BC وتزن خمســمئة 

كيلوغــرام. كان يســتفاد عادة من هذه القنابل الروســية لتدمر 

مواقع القوات اإليرانية وأماكن استقرارها.

 آخــر مهام “عصام عبد الوهاب الزبيــدي” كان قصف املواقع 

العســكرية ومراكز إســعاف القوات اإليرانية بالقرب من مدينة 

ديزفول. 

كانــت الطائرة التي أركبها مقاتلــة حربية تفوق رسعتها رسعة 

الصــوت... وبــدأت املهمة. كانت تلــك طلعتي الجويــة الثانية 

والعرشين. بدأت الرحلة متأخرة دقيقتني. قبل الطران طلبوا منا 

إذا مــا عانت الطائرات من نقص الوقــود أثناء العودة إىل قاعدة 

النارصية أن نهبط من أجل ملئها بالوقود مجددًّا يف مطار العامرة 

املعروف بشقة الحي.

 ... وصــل مؤرش الوقود إىل مقدار األلف كيلوغرام... كان مؤرش 

الوقود قد اســتقر عند إشــارة الثاممنئة كيلوغرام.. استقر مؤرش 

الوقود عىل إشــارة الخمســمئة كيلوغــرام... عندما وصل مؤرش 

الوقود إىل ثالمثئة وخمســني )كلغ(، أبلغت رســالة مفادها أنني 

سأهبط يف الشارع الذي يقع يف مقابيل. وقبل أن أصل إىل ارتفاع 

مئتــي مرت بات مؤرش الوقود عىل إشــارة الصفــر، وانطفأ محرك 

الطائــرة. درت بالطائرة إىل جهة اليســار وخرجت منها بعد أن 

شــددت رافعة القذف. بعــد مثاين دقائق حطَطْــُت عىل األرض 

بواسطة مظلة النجاة. مل أصدق للوهلة األوىل ما كنت أراه. كنت 

الغارة رقم22
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أنظر مدهوش من حويل. لقد هبطُت يف ديزفول وليس العامرة!«.

بات »عصام« أســرًا يف أيــدي اإليرانيني. ولكن إيــران كانت تختلف 

بشدة عن العراق. فقد استطاع أن يحصل بسهولة يف املخيم عىل القلم، 

وأن يؤلــف كتاب »الغارة رقــم 22«. والالفت أكرث أن إيرانيًا قام برتجمة 

كتاباته، وقام نارش إيراين كذلك بطباعتها. 

بعــد أن قام مركز النرش يف الدائرة الفنيــة بطباعة كتاب “الغارة رقم 

22” بصفحاته الـ71، طالعه ســامحة اإلمام القائد يف 27 حزيران 1990م 

وكتب يف تقريظه: 

»ال يخلــو هذا الكتاب مــن فائدة لناحية عرضــه ملعلومات حول 

القوة الجوية العراقية وبعض املسائل الجانبية«. 

وكتب سامحته يف ذلك التقريظ نفسه:

»االشــتباه بـ»ديزفــول« بداًل مــن »العامرة« هي املســألة الحلوة 

والالفتة يف القصة.« 

ونحن بدورنا نويص باملقدار نفســه أن تضعوا كتاب »الغارة رقم22« 

يف برنامج مطالعاتكم وأن تقرؤوه حتاًم. إن قراءته ولو مرة واحدة قيّمة. 

جّربوا.



وداًعا »كرخة«
داوود أمريان
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وداًعا »كرخة«1

داود أمرييان

»رفع رأســه برجاء مني. كانــت قطرات الدمــوع تنحدر عىل 

وجنتيه ثم تتســاقط أرًضا. وكان مرتّدًدا. قال وهو ميسح دموعه: 

»هــا قد تخلفنا مجددًّا عن قافلة الشــهداء.. لقد استشــهد ليلة 

أمس األول عدد آخر من شباب الفصيل الثالث يف رسية نينوى... 

الحاج »حسني« أيًضا...«.

كانت شــفتاه ترتجفان ومل يتمكن من إنهاء كالمه. شددت عىل 

يــده وأمعنت النظــر فيه معاتبًا: »وهل كنــا غريبني أنا وأنت يف 

داخــل الكتيبة؟ مل يبَق كالم مل نقله. مــا الذي جرى اآلن؟ ملاذا ال 

تريحني؟«.

أومأ مهدي برأسه تأييًدا لكالمي ثم تأوه وقال: "لقد حقق الحاج 

حسني أيًضا أمنيته... لقد قبلته السيدة الزهراءO خادًما"«.

تعرَّف إىل اإلخوة يف مكتب أدب وفن املقاومة من خالل كشــفه عن 

إحدى ذكريات الشــهيد القائد الحاج »حســني طاهري«، ولهذا السبب 

صار »داود أمريان« الشخص الثالث املنتخب لكتابة مذكرات »قائدي«.

1- خدا حافظ کرخه. كرخة: اسم نهر. 
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بعد تلك الذكرى الجميلة، تجّددت زيارة السيد داود إىل مكتب أدب 

وفن املقاومة. وهذه املرة كتب عن قادٍة وزمالء جهاٍد كُرُث. 

يف “مهران”، كان شاهًدا عىل شهادة مجيد. يف “شلمجة”، اكتوى قلبه 

بنار فراق الحاج “حســني” وبقية األصدقاء. ولهذا كتب عن “مجيد” أنه 

نادى.. “يا حســني” ورحل. وكتب عن الشهيد “ساغري” أنه عند شهادته 

استقبل القبلة ممّدًدا جسده املثخن بالجراح وعرج.

مدونات “امريان” وكتاباته حول التعبويني املظلومني الذين استطاعوا 

بكل حذاقة أن يعبوا يف األيام األخرة الطيبة للحرب من باب الشــهادة 

النصف املفتوح، شــّكلت كتاب "وداًعا كرخة" املؤلف من 106 صفحات 

و13 صورة يف أربعة أقسام.

إن تقدير الويل الفقيه لكتاب "قائدي" كان وســام رشف بالنســبة إىل 

أمريان. وبكتابة "وداًعا كرخة" فقد تعلق عىل صدره وساٌم أجمل؛ وذلك 

عندما كتب سامحة اإلمام القائد حول "وداًعا كرخة":

»هذا الكتاب الجميل والبســيط، يرشح حياة وأحاســيس ومواقف 

»التعبــوّي« جيًّدا. املؤلّف الّذي هو نفســه تعبــوّي، مبا تحمله هذه 

الكلمة من معنــى ثقايف، وبتوضيحه لبعــض التفاصيل التي تبدو يف 

الظاهر قليلة األهمية، اســتطاع أن يصــّور ويبني تلك القضية املهمة. 

ومع أنّه شــاّب يف مقتبــل العمر، إاّل أنّه يكتــب ويفّكر بطريقة أكرث 

نضًجا من ســّنه. ومع أنه مل يراِع يف نقل األحداث التسلســل املنطقي 

ا يف مجموعة  والطبيعــي غر أن الكتاب يعّد أحــد الكتب الجيّدة جدًّ

الذكريات«.

هل ســألنا أنفسنا عن ســبب كل هذا الثناء والتعظيم الذي يخّص به 
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س ومؤلفيها؟ سامحة اإلمام القائد كتب ذكريات الدفاع املقدَّ

ينبغي بالحد األدىن أن تدفعنا هذه الرعایة والتوجه من ســامحته إىل 

تصّفح أوراق عدة من هذه الكتب يوميًا. وإذا كنا حتّى اليوم قد تخلفنا 

عن هذه القافلة فلنبدأ من كتاب “وداًعا كرخة”.

»عندما ارتفع نداء »يا أبا الفضل العباس« معلًنا بدء العمليات 

قام عدد من اإلخوة حبًّا بالعباس بفتح مطراتهم وإراقة مائها عىل 

األرض. كانوا يريدون كحرة أيب الفضل أن يذهبوا للقاء املحبوب 

عطاىش.

... كان بني أعضاء الفريق شــخص يتقن اللغة اإلنكليزية وماهر 

يف الرياضيات، وكان يعلّم اإلخوة. لقد سعى كثرًا أال يذيع صيته، 

وكذلــك مل يكن أحــد يعرف من هو بالضبــط؛ حتّى أعلنت فيام 

بعد إذاعة التعبئة أنه من طياري الـ F14، وبسبب عشقه لقوات 

التعبئة أىت مبهمة ليتسنى له أن مييض بعض الوقت مع التعبويني. 

كان اسمه "محمد زاده"«. 

تقّدْم ثانية، وشاهْد حياة التعبويني وأحاسيسهم ومواقفهم:

وقــف الحاج »أبو الفضل كاظمي« خلــف مكبِّ الصوت وقال: 

أيها اإلخوة! الهدف من هذا االجتامع هو التعريف بأحد اإلخوة. 

من اآلن فصاعًدا، األخ »عيل أصغر ارســنجاين«، والذي كان سابًقا 

قائًدا لكتيبة »كميل« وبسبب إصابته بجراح مل يتمكن من خدمة 

اإلســالم ملدة يف الجبهات، سيكون بيننا. بات هو قائد الكتيبة وأنا 

والحاج »حسني« سنكون يف خدمته.

مل تفارق البســمة شــفتي القائد الجديد. كان هشاًشــا بشاًشا 

وداًعا »كرخة«
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ووجهه يشــع بالنور عىل حد قول اإلخوة. كانت إحدى قدميه بال 

كعــب ولذلك كان يعرج قلياًل. قيل: »عدد الشــظايا يف بدنه كان 

كثرًا، إىل درجة أنك لو وضعت قربه مغناطيًسا فإنه سيلتصق به!«.

ليس يف الحســبان أن أنقــل إليك متام الصفحات الـــ106. لقد أردت 

فقــط أن أبني لك بعض محتويات »وداًعا كرخة« عســاك تصر عاشــًقا 

لكتابــات داود أمريان. ولكن من الحيــف أن ال نقرأ الذكرى الواردة يف 

الصفحة 41 من الكتاب مًعا:

»يف منتصــف مجلس اللطم، قام الحاج "بايكان"، عامل الدين يف 

الكتيبة، ورفع يديه نحو السامء. كانت الخيمة مظلمة وكان ميكن 

متييزه من خالل عباءته البيضاء الطويلة. قال الشــيخ وقد خنقته 

الغصة: "أيها اإلخوة! لقد جئنا إىل هنا لنطّهر أنفسنا! جئنا لنمتنع 

عــن الذنوب! فليخرج من الخيمة اآلن كل من كان مذنبًا، وليبَق 

داخلها كل من اطأمن أنه بال ذنب".

ارتفع صوت اإلخوة بالنحيب واآلهات. ووقف كثرون وخرجوا. 

كانوا يعّدون أنفسهم من أهل املعايص. وبقي داخل الخيمة بعض 

األشــخاص كذلك. وقفنا يف الخارج نغبــط أولئك الذين بقوا. كان 

الشــيخ "بايكان" يقبّل اإلخوة الباقني يف الخيمة فرًدا فرًدا وميسح 

بيــده عىل وجوههم ويقــول: "نفيس فداء لوجوهكــم النورانية. 

اشفعوا يل يف ذلك العامل".

بعد مدة انتهت مراسم العزاء ودخلنا الخيمة. وفور إضاءة املصباح 

الذين  مل نتاملك أنفسنا عن الضحك. كانت وجوه جميع اإلخوة 
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بقوا داخل الخيمة سوداء، واألكرث سواًدا منها كانت يدا الشيخ! قال 

الشيخ ضاحًكا: "سامحوين عىل فعلتي. لقد أردت أن ألّقن أولئك 

 Rالذين يعّدون أنفسهم بال ذنوب درًسا. األنبياء واألمئة األطهار

هم املعصومون فقط؛ ونحن لن نبلغ حتّى تراب نعالهم".

... بدأ "مري" بحرقة قلب.

- السالم عليك يا أبا عبدالله...

وأي زيــارة كانت! لقــد انقلبت حالنا حتّى كأننا بتنا جالســني 
بالقــرب من رضيــح اإلمام نقــرأ الزيارة عنده... أضــأُت مصباح 
الغرفة، فرأيت شباب الوحدة جالسني وقد متّلكهم الحزن والضيق. 

كان بعضهم ال يزال يتفّجع بكاًء«.

وأنــا أيًضا كنت أقــرأ بحرقة بقية ذكريات الصفحة 76، واســتمررت 

بالقراءة حتّى الصفحة 105:

»ال يزال اإلخوة مستغرقني يف أحوالهم ويبكون. الرؤوس مطأطئة 

وقطرات الدمع تسيل وتقطر عىل أرض "كرخة" املحمومة الفواحة 

بالعطر.

... جــاءت الحافــالت وودَّعنا نحن أرض املخيــم وتوجهنا نحو 

"دوكوهه"«.

ويف »دوكوهه«، يف إحدى غرف املعســكر، أتصفح اآلن كتاب »وداًعا 

كرخة« وأقرأ فيه. رافقني أنت أيًضا. اقرأ أحيانًا عن »كرخة« يف »كرخة«، 

يعني أيًا كانت املدينة التي تحركت منها لتصل إىل »دوكوهه« و»كرخة«، 

فليكن كتاب »وداًعا كرخــة« منت مطالعتك يف الحافلة، ويف القطار، ويف 

كل وسيلة نقل، مّر عليه لتعلم إىل أين أنت ذاهب.

وداًعا »كرخة«
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اعقــد العزم عىل أنك طــوال حياتك ويف أي مدينة وأرض، ومدرســة 

وكلية، ومسجد وحسينية ومهدية، ويف كل بيت وإدارة كنت، ستمّر عىل 

ذكريات الجبهة وتذكّر جميع عشاق الكتب أن ال ينسوا “وداًعا كرخة”.



كتف الساتر الترابي الجريح
ذكريات مسعف جريح

صباح بري
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كتف الاستر الرتايب اجلرحي1

ذكريات مسعف جريح

صباح بريي

»صباح بري« مســعٌف جريح. أضحى بعد قرار األمم املتحدة شــبيه 

أولئك الناس العاطلني حديثًا عن العمل، وكان متأملًا باملقدار نفسه.

 يف تلك األيام، اقرتح مكتب أدب وفن املقاومة عىل »صباح« أن يروي 

ذكريات ســنيِّه الســبع يف الجبهة. ورشع هو، برويــٍة، ميأل اثنني وثالثني 

رشيط تسجيل، مّدة كلٍّ منها ساعة كاملة. 

تّم تفريغ محتوى جميع تلك األرشطة جملة جملة عىل الورق.. وبعد 

تنظيمه وتحريره، اتخذ "كتف الســاتر الــرتايّب الجريح" مكانه إىل جوار 

كتب الحرب. كتاب جّذاب جدير بالقراءة، كُتب يف صفحاته األوىل:

»يف النهاية تــّم تكميل ثالثة مراكز طوارئ... إضافة، كان هناك 

مشفى عايل التجهيز أســفل جبل »مبو«. أحُد الذين بذلوا جهوًدا 

كبرة يف سبيل بناء هذا املشفى شاّب من قسم الهندسة العسكرية 

يف الفرقة. ســمعت اســمه ألول مرة عىل لســان الحاج »مجتبى 

1- شانه های زخمی خاکریز.
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العسكري«. ويف إحدى املرّات، كنت ضيًفا يف خيمة قسم الهندسة 

العسكرية وشاهدُت منتصف الليل صالَة ليله. كان جميع اإلخوة 

يرّددون القول نفســه: إنه راحل عاّم قريب. ما زلت أرى يف مرآة 

ذهنــي تأللؤ الدمعــات التي كان يذرفها عىل خديه. كان اســمه 

»بري«، وكان أول شهيد يف عمليات )والفجر 4(. 

يف تلك الفرتة، مل نكن نعرف مســؤول القسم الصحي. أذكر أننا 

يف أحــد األيام كنا نأكل العنب مع اإلخوة. كنا متعبني إىل حد أنه 

مل يتوّل أّي منا عناء غسل العنب. وكان الجوع قد بلغ منا مبلغه، 

فذاك العنب كان كل ما منلك. مل يكن الطعام يصلنا ألن السيارات 

كانت تحت مرمى النران املبارشة للعدو أثناء النهار.

 جــاء أحدهم، وكان ذا لهجة تركية، وقال: »ملاذا تأكلون العنب 

من دون غسل؟«، أجاب اإلخوة مبتسمني: »مبا أنك شديد العناية 

بالنظافة، فلامذا ال تذهب بنفسك لغسله؟!« 

... كان الحــاج »مهتــاين« يأيت إىل جزيرة مجنــون مرة كل أيام 

عدة، يســّر األعــامل ويعود. أصدر يف أحد األيــام أمرًا بأن نحفر 

األرض. وحمل هو املعول أواًل، وقلّب الرتاب بعرض مرتين وطول 

عرشة أمتــار. بعدها أخــب »غيايث« والشــباب أن احفروا األرض 

مبقدار مرتين.

والحاج »مهتاين«، »والحاج موتجي« و»دشتبان  أنا،  انتقلنا   ....

»أروند«.  نهر  من  اآلخر  الجانب  إىل  و»مسعود حسيني«  زاده« 

كنت يف القارب عىل املاء أرى اإلخوة وهم يرّددون األذكار. كان 

الحاج »مهتاين« يصيّل عىل النبي وآله، و»موتجي« يقرأ آية الكريس.
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... ذهبنــا، برفقة اثنني من اإلخــوة، إىل مركز الدعم يف »أروند« 

لنجلب شــيئًا لألكل. لدى وصولنا، وجدنا أنهم قد وضعوا حارًسا. 

وأصبح معلوًما أن تطهر املنطقة مل يُنَجز، فقبل لحظات كانوا قد 

اعتقلوا اثنني من العراقيني يف ذلك املكان.

 كنا نتناول الطعام حني جاء الحاج مرسًعا وســجد سجدة شكر. 

اســتفرس اإلخوة متعّجبني ماّم يجري. واتضح أنه بينام كان يسر 

عىل الطريق املعبَّدة باتجاه »الفاو«، بدأ أربعة أشــخاص بإطالق 

النــار من إحــدى الزوايا. كان الحــاج عىل دراجتــه النارية وقد 

استطاع أن يتجاوزهم. بعدها رأى شخًصا يقّدم التحية العسكرية، 

وسيارة تيضء مصباح اإلشارة. التفت حينها إىل أن هؤالء عراقيون 

مل يخرجــوا من »الفاو« بعد. وبــدؤوا بإطالق النار باتجاه الحاج، 

لكن أيًّا من نرانهم مل يصبه، وُوفّق للفرار ســاملًا من أيديهم. كان 

يقول: »هذا من أثر الصالة عىل محمد وآله التي أظل أرّددها«.

... أتــوا بأحد الجرحى. كنــت أهّم بتضميد جراح رأســه حني 

انتبهت إىل أن جمجمته مهّشــمة بالكامــل. يف تلك اللحظة جاء 

أحد اإلخوة بخب شــهادة الحاج »مهتاين«. مل أكن ألصدق. استمّر 

عدم تصديقي حتّى نهايــة العمليات حني ألقى الحاج »مجتبى« 

نفسه يف حضني وأخذ يبيك«.

وصلنا للتو إىل الصفحة 62. الكتاب مؤلف من 90 صفحة، وفيه ملحق 

مصّور يف 21 صفحة. كلاّم تقّدمنا يف قراءة الكتاب ازداد جاماًل. 

كتف الساتر الترابي الجريح
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ألجــل هــذا، كتب ســامحة اإلمــام القائــد يف 26 آذار 1992م هذه 

الكلامت حوله: 

»كلاّم اقرتبنا من نهاية الكتاب، شعرنا أكرث بروح اإلخالص والصفاء 

الحافل بهام. إنّني أتحرّس عىل نفيس، وأغبط هؤالء الشباب الشجعان 

واملؤمنــني واملضّحني، الّذين نالوا يف عمر، هو أقّل من نصف أعامرنا، 

مقامات يشــعر أمثايل عند قراءة تفاصيلهــا بالعروج املعنوي.. عىس 

أن يتمّكنوا عىل امتــداد الزمان، من حفظ ما نالوه يف معراج الجهاد 

والفداء جيًّدا.. هذا الكتاب بديع، ويحتوي أيًضا نرثًا محكاًم، ماّم يزيد 

من قيمته. امليزة الهاّمة يف هذا الكتاب أنّه يحيك عن أحوال املسعفني. 

ا، وال يــزال، عىل الجبهوينّي اللوجســتيّني- أمثال  كان مــن الالزم جدًّ

ُعاّمل اإلنشاءات، واملســعفني، والسائقني، والطبّاخني، والعاملني عىل 

التجهيز والتموين، الّذين لكّل منهم عامله الخاّص، ومل تكن تضحيات 

بعضهــم لتقّل خطرًا عن املجاهدين يف الخطوط األمامية للجبهة، بل 

كانت حتّى أشّد خطرًا )كَحّفاري الخنادق، وبناة السواتر الرتابية(- أن 

يكتبوا ِســَرهم، أو يرُووا هم، ويكتب شخص آخر، وبالجملة، ينبغي 

شكر هذا الشاب العزيز والنارشين«.

ولعلــه ألجل هذا، بعد ميض أشــهر عــدة ، ويف 13 متوز 1992م، قال 

ســامحته أثناء اللقاء بأعضاء مكتب أدب وفن املقاومة يف الدائرة الفنية 

التابعة ملنظمة اإلعالم اإلسالمي:

»ال أعلــم أيًّا منكم قد ألّف ذاك الكتاب املتعلِّق باملســعفني. لقد 

ملست كم أّن لهذا الكتاب من رضورة يف الواقع. ومن الواضح أن هذا 

املؤلف كان هو نفسه مسعًفا أيًضا«.
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لـ »كتف الّســاتر الرتايب الجريح« كّل هذه العظمة! وله وسام والعزة! 

فلنكْن مــن قرّائه، ولنغنْم روح اإلخالص والصفــاء فيه، ولننقْش كلامته 

الخالــدة يف أذهاننــا. وال أقّل مــن أن نهدي هذا الكتــاب القيّم يف يوم 

املمرّض للمسعفني واملمرّضني، ولعلّه يكون أفضل هديّة ملجتمع األطباء 

وطــالب العلوم الطبية أيًضــا. لنوِص كّل طبيب مبطالعــة كتاب "كتف 

الّســاتر الرتايب الجريــح"، ولنوِص أطباء الّروح بقراءتــه كذلك. إّن قراءة 

الجرحــى لذكريات املســعفني الجرحى هي حًقا أمــٌر رضوري وجميل، 

وإّن أفضل شــكر نقدمه لكاتب "كتف الّساتر الرتايب الجريح" هو قراءة 

ذكرياته. فتعالوا جميعًا نشكر "صباح بري".

كتف الساتر الترابي الجريح
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جنيب 1

إعداد: محّمد جواد جزيني

يف لقائه مع فريق أدب الحرب يف مؤسسة مستضعفي وجرحى الثورة 

اإلسالمية يف 16 ترشين األول 1993م قال سامحة اإلمام القائد:

 »كتــاب القصص القصرة هذا، إنصافًا، هو جيــد. لقد قرأُت كثرًا 

من هذه الكتب التي كتبها هؤالء الســادة وأصدقاؤهم حول الحرب 

ونرشت الدائرة الفنية عدًدا منها. وقد علّقت عىل حاشية بعض منها 

أيًضــا... لإلنصاف هذه الكتب جيدة جًدا. األمور البارزة املوجودة يف 

بعضها تثر إعجاب اإلنسان«.

ويف 13 متوز 1992م أثنــاء لقائه أعضاء مكتب أدب وفن املقاومة يف 

الدائرة الفنية التابعة ملنظمة اإلعالم اإلسالمي قال سامحته أيًضا:

 »بعض هــذه القصص القصرة مثل »نجيــب«... مفعم بالدروس 

والعب وبّث املعنويَّات«.

ما هو اليشء الذي ورد يف صفحة 63 من كتاب »نجيب« والذي دفع 

ســامحة السيد القائد ليثني عليه بهذا النحو فيكتب يف 10 كانون األول 

1991م بشأنه: 

1- نجيب. 
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»لقــد ُصّورت يف هــذا الكتاب، روحيــة التعبئة - هــذه الظاهرة 

االســتثنائية يف فرتة الحرب - تصويرًا جيًّدا؛ الشجاعة، اإلخالص، روح 

التديّن، الروح املرحة، و...«.

كتب هذا الكتاب كّل مــن »م. نرص آبادي«، »محمد جواد جزيني«، 

»محمــد بكايي«، »عــيل أكب عســكري«، »رضا بهرامي« و»اســامعيل 

رمضانيــان«. وهو يتألف من ســبع قصــص: الكتلــة املتداعية، نجيب، 

الخشــب الصامت، ليلة أنس، فصل اإلجــاص-أ، صديقي الصغر، واللواء 

العراقي، هي أقســام كتاب نجيب التــي وضعها »محمد جواد جزيني« 

مًعا واختار عنوان إحدى قصصه اساًم للكتاب. 

قــام مكتب أدب وفن املقاومة بإعداد كتــاب »نجيب«. عام 1991م 

ومتت طباعته ألول مرة يف الســنة نفسها من ِقبل مركز النرش يف الدائرة 

الفنية. يف تلك السنة أيًضا قرأ سامحة اإلمام القائد قصة »نجيب« وأثنى 

عليها ومدح روحها الدينية واملرحة. 

فام أجمل أن منر نحن كذلك عىل كتاب نجيب. إن قراءته سهلة جًدا 

ودروســه عظيمة للغاية. قصصه القصرة مليئــة بالِعَب. تنبض صفحات 

»نجيب« بشــجاعة التعبويــني وصفاء قلوبهم. كــم أن التعبويني نجباء 

كمثل »نجيب ترشابه«!

»... أشــعر أنه بدخول هذا الغريب سيتفرق جمعنا الحميمي. 

قــال هذا الداخل حديثًا بينام كان يفّك رباط حذائه العســكري: 

اســمي »نجيب«. فقال »عيل رضا« ساخرًا: »عجيب؟«، وضحكنا 
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جميًعــا. قــال: »كال، نجيب، نجيب ترشابه«، فقــال »عيل رضا«: 

»عىل كل حال ال فرق. إنه اســم عجيب«. وكان »حســن« يقول: 

»حتى نحافظ عىل مسافة بيننا فلنقلل من حديثنا معه!«. 

مل يدع »حميد« »نجيبًا« يســرتيح. قال: »يــا أخي مبا أنك اآلن 

رصت معنــا أخبك بأنه قد تم تعيينك ملدة أربع وعرشين ســاعة 

رئيــس بلدية هــذه الغرفة!« ضحــك الجميع، وبينام ارتســمت 

ابتســامة لطيفة عىل شــفتي »نجيب« نهض وقال: »عىل عيني، 

مــا الذي يجب أن أفعله؟«. قال »حســن«: »هل ترى خزان املاء 

ذاك؟«، وأشــار بإصبعه إىل »غالونات« املــاء الخالية املجّمعة إىل 

جوار الغرفة. 

- عليــك أن تتحمل عناء ملئها! تتفضل بنــزول هذه الطبقات 

الثــالث والذهــاب باتجاه تلك الناحية. أتراهــا؟ ثم تقف يف آخر 

الصــف حتّى يأيت دورك. بعدها متأل الغالونات وتصعد بها مجدًدا 

الطبقات الثالث هذه...”.

... حمل “نجيــب” غالونات املاء الفارغة اســتعداًدا للذهاب. 

وفيام كان يهّم بلبس حذائه العســكري قال “حسن”: “ميكنك أن 

تركب ماللتي”1! وذهب »نجيب«...

 ... »نجيب« اليوم هو رئيس البلدية. قام بكنس الغرفة وغسل 

األواين. وعندما أنهى عمله جلس يف زاوية وبدأ بقراءة كتاب كان 

قد ُجلّد بورقة جريدة. 

... كان اإلخــوة ال يزالــون يحافظون عىل املســافة بينهم وبني 

1- يقصد حذاءه أو نعليه مامزًحا.

نجيب
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»نجيــب«، و»نجيــب« ال يــزال عــىل منواله ذاك مــن التغايض 

والتعاطف والتحّمل. 

... ليلة أمس، جاء شخص ونادى »نجيب« ثم غادرا مًعا، وطلع 

الصبح ومل يكن »نجيب« قد عاد. يف الصباح الباكر علم اإلخوة أن 

 . الحاج قد جاء ليلة أمــس ودار بينه وبني »نجيب« حديٌث وّديٌّ

كان الحــاج مــا زال يتحدث عن الهجوم عندمــا نزلت عىل رأيس 

جملة كاملطرقة. 

- لقــد تــم اختيار األخ “نجيــب ترشابه” من ِقبَــل املقّر قائًدا 

للمجموعة. 

.... لعــّل لون وجوهنا جميًعا قد َشــُحَب... قال “حميد”: “أيها 

اإلخوة ال بّد من أن نجيب سرد لنا الصاع صاعني”، وتساءل “عيل 

رضا”: “أميكن أن مينعنا من املشاركة يف الهجوم...؟”.

قرب الظهرة جاء “نجيب”. وكالعادة خلع فرديت حذائه ورتّبهام 

أمام الغرفــة وألقى التحية ودخل. كان جميع اإلخوة يشــعرون 

بالخجل، ولكن بالنسبة لـ“نجيب”؛ كأن أمرًا مل يكن قد حصل. 

كان “حسن” يقول: “أنا أخجل من أن أنظر يف عيني “نجيب”.

... ليلــة أمس، خطر ببايل فجأة أن ال أشــارك ملرة يف التدريبات 

الليلية... اختبأنا أنا و“حميد” برسعة خلف الرشفة... علمنا الحًقا 

أن الحــاج قام بإجراء التعداد بعد التدريبــات الليلية وعرف أننا 

مل نكن بــني الحارضين، وقد أوكل مســألة عقابنا إىل “نجيب”... 

كان قلبي مضطربًا خوفًا مــن العقوبة التي كنُت أجهلها.. كان 
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“نجيب” مييش برسعة ونحن نسر خلفه. وكان بخطواته العريضة 

يضطرنا تقريبًا إىل أن نركض يف أثره... مل أكن أفكر إاّل يف أمر واحد 

وهو أن “نجيب” قد يتذّرع بفرارنا ويســتويف منا مثن جميع تلك 

الترصفات السيئة التي بدرت من الشباب.

فجأًة، ومن دون أن ينطق بكلمة وقف يف مكانه. أحسســت أن 

يف صوته غصة.

- ابقوا هنا أيها اإلخوة واســتغفروا. اطلبوا العفو من الله ومن 

ثم عودوا بأنفسكم إىل الكتيبة...

وعاد “نجيب”. من دون أن يقول شيئًا آخر اتجه نحو املعسكر. 

انتابني شــعور بأننا لســنا أهاًل للمســؤولية، كنت متأكًدا من أن 

“حميًدا” يشــعر باإلحســاس نفســه. وفجأة أعادين صوت بكاء 

حميد إىل نفيس...«.

لعلكم ستشــعرون باإلحســاس نفســه عند قراءتكم قصــص: الكتلة 

املتداعية، الخشب الصامت، ليلة أنس، موسم اإلجاص، صديقي الصغر، 

واللــواء العراقي. اعقدوا العزم عىل قراءة كتاب »نجيب« بأكمله. يكفي 

أن تتصّفحوه وبعدها لن تضعوه جانبًا. ستواصلون القراءة دون انقطاع 

حتّى نهايته. 

وعندمــا تقرأون قصة شــجاعة الثعلب يف آخر الكتاب ســتقولون يف 

أنفسكم: “ما أرسع ما انتهى! ليته كان هناك املزيد”.

عجبًــا، أي خطة جميلــة! يعني إىل هذا الحــد كان البعثيون حمقى 

وجبناء؟! يرتاجعون خمسة كيلومرتات؟!

نجيب
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يكفي أن تقرأ كتاب “نجيب” مرة واحدة فقط فيشار إليك بالبَنان من 

بعدها ألنك رصَت السبب الذي جعلهم يتعرفون إىل “نجيب” وقصصه.



تحيا كتيبة كميل
محسن مطلق
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حتيا كتيبة كميل 1

محسن مطلق

كنا ننوي أن نرمي األخ »درويش« يف املاء، لكّنه استدرك الخطة، 

وابتعد. كّنا منيض النهارات يف املاء، والليايل بالدعاء والتوّسل.

كان األخ كابيل يرّدد دامئًا: »اعرفوا قيمة هذه األيام، فسيأيت زمن 

نتحرّس عليها«.

كان الجميع ينتظر األمر للبدء بالعمليات، ونعّد اللحظات لذلك. 

و»مهدي صابري« يتوّسل باكيًا كل ليلة طالبًا الوصل من الله.

انطوى األخ »أفراز« عىل نفســه يف عاملــه الخاص، إىل أن دقّت 

ساعة العمليات.

أخذ الشــباب يتهيّأون بكل حرارة واندفاع، إىل أن أخبونا عند 

الغروب أنّنا سنبقى كاحتياط حتّى املرحلة الثانية من العمليات. 

ُصــِدم الجميع من هذا الخب. كان املقرَّر أن تقوم بالعملياِت كلٌّ 

مــن كتائب »حبيب« و»حمزة« و»الشــهادة«، أّمــا نحن فرفعنا 

1- زنده باد کمیل؛ تُرجم وصدر عن دار املعارف اإلسالمية عام 2012م ضمن سلسلة سادة القافلة - 
أدب الجبهة، ترجمة: د. محمد عليق.
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أيدينا بالدعاء لهم بالنرص.

عندما اســتيقظنا صباًحا للصالة، لفت نظرنا عدٌد من شــاحنات 

الـــ »مايلر« وقد اصطّفت حــول الخيم... بعدما قطعنا مســافة، 

توقّفت الكاميونات، وكان علينا املتابعة مشيًا عىل األقدام. اختارين 

األخ »زندي« يف األيام األخرة ســاعي بريــد للفصيل، وطلب مني 

أن أبلّــغ الجميــع بالرّتاص يف طابــور والســر وراَءہ أينام ذهب.

.. عندمــا وصلنــا إىل الخنادق التــي طّهرها الشــباب، أخذنا 

أماكننا يف يســارها، واحتمينا بها من القنابل التي مل تتوقف عن 

التساقط وتوزيع الشظايا الحمراء حولنا. 

من داخــل الخنادق كانت تلوح لنا جــدران »مهران« املدّمرة، 

وهي تنّئ تحت غيمٍة من الدخان األسود الذي ما زال ينبعث من 

حرائقهــا. كان من املفرتض أن تبــدأ املرحلة الثانية من العمليات 

الليلة، والهدف هو تحرير مدينة »مهران«.

... كان »مهدي صابري« يف حالة رسور غامر، أما »أفراز« فكأنّه 

قد اعتصم بحبــل الرّحمة اإللهيّة، وكانــت الدموع الجارية عىل 

ي »طالبي« تلمُع بنور آخر شعاٍع من أشعة الشمس املتعبة..  خدَّ

صىّل الجميع صالتهم األخرة، ومل يســجد أحد إاّل وبىك متوّســاًل 

ا لسفر العشق والشهادة. مستعدًّ

...مــا لبث أن فهمنــا أنّنا أضعنا الطابور أمامنــا.. اتجهنا ناحية 

»مهــران« بدل »دهلــران«، »مهران« التي كانــت ال تزال بأيدي 

األعداء!

كان الجميع مضطربني وقلقني، ومتلّك بعضهم التبّســم واملزاح 
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لطرافة الوضع عىل الرغم من خطورته.. فجأة، أطلّت سيارة تهدر 

أمامنــا، اســتطعنا أن منيّز نوعها، كانت ســيارة »جيب«. اعتقدنا 

أنهم عراقيّون، ولكن يا للمفاجأة الســارة! مل يكن ســائق السيارة 

ســوى الحاج »رضا دستواره«، معاون الفرقة 27. عندما رآنا بادرنا 

بالقــول: »بربكم، ما الــذي تفعلونه هنا؟ أنتــم يف قلب الجيش 

العراقّي، اتبعوين. حمًدا لله أنكم مل تقعوا أرسى بيد البعثيني«.

كانت القنابل املضيئة التي يرميها العدو تفضح العيون الباكية، 

والّشــفاه الذاكرة، وأنا أنظر إليهم وأغبطهم عىل حالهم. كان األخ 

»أفــراز« قد وقف إىل جوار الطابور، وراح يطلب املســامحة من 

الّشباب واحًدا واحًدا وهم ميّرون... 

كانــت طلقات الرصــاص الخطاط تخرتق صفنا، وقد أســقطت 

إحدى الطلقات صديقي »رنجه« وفتحت أخرى صدر »خانجاين«. 

وأظهر مســعُف الفصيــل »عابديني« كّل مهاراتــه، حني عالجهام 

مبارشة يف تلك العتمة واألوضاع، ثّم وضعهام عىل حاّملتني، وتركهام 

يف إحدى الحفر عىل جانب الطريق. 

... وذهب أفراز أيًضا...

م وجلوًسا. جاء »محمد زندي« مرسًعا قائاًل:  صلّيت الّصبح بتيمُّ

»محســن، هناك نهر عىل مييننا، تعــال وانظر«. عندما اقرتبنا من 

، نرشف منه عىل بضعة أرتال  النهــر، كنا عىل ارتفاع منحــدٍر قويٍّ

من الدبَّابات التائهة التي تنتظر طلوع الّصباح.

... تفاجأنا بالحاج »رضا« ميّر مرسًعا عىل دّراجته الّناريّة، ويصيح 

عاليًّا »تحيا كتيبة كميل«. لقد اســتطاع مبروره من هنا وبالشعار 

تحيا كتيبة كميل



نسائم الذكريات الندية92

الذي أطلقه أن يرفع من معنويّات الشباب.

... ويف نهاية املطاف تحررت »مهران« يف الساعة الحادية عرشة 

ظهرًا.

... مبا أن أصدقايئ الشهداء هم األكرث مظلوميَّة، ورفاقي الراحلني 

هم األكرث غربة، وهم الذين وطؤوا الرتاب لصباحات عدة فقط ثم 

رحلوا، قرَّرت أن أسكب بضع قطراٍت من بحار علمهم ومعرفتهم 

عىل هذه األوراق.

عندما تصّفحت الورقة األوىل، طالعني اسم »محسن مطلق« مع الرمز 

الرسي ورقم الهاتف. وكلام تصّفحت أكرث أدركت من الغبار الذي أثارته 

»كتيبة كميل« يف الجبهة ومن رائحة البارود التي كانت تفوح منها أن ما 

بني يدّي هو مذكرات أحد التعبويني؛ تعبوي كتب ســامحة اإلمام القائد 

بشأن كتابه »تحيا كتيبة كميل« يف 3 شباط 1992م:

»يستشّم من هذا الكتاب عطر اإلخالص، وكم هو جميل أن تكون 

رواية املشاهد املفعمة باإلخالص واإليثار، منطلقة أيًضا من اإلخالص. 

غالبًا ما أخفى الكاتب، تواضًعا، نفسه خلف أصحابه الشهداء. هنيئًا 

لهــؤالء الشــباب النورانيّني، الّذين فازوا أمّيا فــوز يف واحدة من أكرث 

الفــرص اإللهية يف التاريخ اســتثنائيًة، ووصلوا بفضل اإلرادة واإلميان 

والتضحية إىل املدارج اإلنســانية العالية. هذا الكتاب أيًضا، بســبب 

عذوبة لغة روايته، والفكاهة الساخرة الّتي أضفت ظرافة عىل مواضع 

كثرة منه، هو أجدر بالقراءة من بعض الذكريات املكتوبة األخرى«.
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ويف 13 متوز 1992م قال سامحته خالل لقائه أعضاء مكتب أدب وفن 

املقاومــة التابع للدائرة الفنية يف منظمة اإلعالم اإلســالمي حول الكتاب 

األول للسيد »محسن مطلق«:

»تحيا كتيبة كميل، كتاب مفعم بالدروس والعب وبّث املعنويات«.

ويقول سامحته بشأن إصدارات مكتب أدب وفن املقاومة:

»وجدت بعضها مميزًا بدرجة استثنائية«.

ويكمل دام ظله:

"عندمــا کنت أقرأ هذه الكتب کانــت تحرين فكرة أننا إذا نرشنا 

هذه القصص والكتب نفسها ألجل تصدير مفاهيم الثورة فلن يكون 

عملنا بالقليل، بل يكون اإلنجاز كبرًا".

وحقيقًة يشــّكل »تحيا كتيبة كميل« أحد هذه اآلثار االستثنائية التي 

لها األثر األكب يف تصدير مفاهيم الثورة. ولهذا قال سامحة اإلمام القائد: 

يجب ترجمة کتاب "تحيا كتيبة كميل".

ليتعرف العامل إىل عظمة شــعب إيران وصنَّــاع بطوالت كتيبة كميل 

الخالدة.  

تحيا كتيبة كميل





تذكار األحبَّة
حميد داوود آبادي
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ة 1  تذكار األحبَّ

حميد داوود آبادي

كان يف نيته، مثل كثر من املجاهدين، أن يحمل ذكرياته معه إىل 

الدار الخالدة، ولكن مع رؤية الغزو الثقايف األجنبي وإرهاصات ضياع 

ثقافة اإلسالم املحمدي األصيل، عقد العزم عىل أن يدّون ذكريات تلك 

»تذكار  فكان  الحارة؛  الجنوب  الغرب وسهول  املجيدة يف جبال  األيام 

األحبة«.

مل يكن يف حساب »حميد داوود آبادي« أن يسّجل ذكرياته وخواطره 

عىل صفحات »تذكار األحبة« فحســب، ولكنه وبداعــي الواجب الذي 

ألقاه أصحابه الشــهداء عىل عاتقه، أمســك بالقلم وراح يكتب من حب 

الذكريات مشاهد من بطوالت أولئك املنعتقني يف فضاء الجبهة هكذا: 

»محمــود معظمي نجــاد«، أحد عنارص قــوات الجيش والذي 

امتلك بني جنبيه قلب أســد، كان جنديًا من أهايل شوشرت. مل يكن 

ليــدع العراقيني يرتاحون دقيقًة واحدة. عند الســاعة الخامســة 

فجرًا كان يشغل محرك الدبابة ويبدأ بالقصف عىل دشم املراقبة 

التابعة لهم فيكّدر عيشهم. 

1- یاد یاران. أو: ذكرى األحبة. 
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... إحــدى أفضل خدماتــه كانت تعليــم املجاهدين التعبويني 

قيادة الدبابة وتشغيلها.

... يف نهاية املطاف متّكن شــباب املعلومات يف العمليات تحت 

حاميــة نــران الدبابة ويف وضــح النهار من اســرتجاع جثة ذلك 

الشــهيد الذي استشــهد يف هذه املنطقة قبل أكرث من شــهرين، 

ونقلها من أســفل دشــم العراقيني إىل هذه الجهة. عندما وصلت 

الجثة إىل خطوطنا دهشنا برؤية جسد الشهيد ساملًا من أي عيب 

عــىل الرغم من تعرضه وملدة شــهرين متتاليني للشــمس والثلج 

واملطر وهجوم الحيوانات الوحشية«.

قلِّب األوراق واقرأ:

»ارمتــى أحد اإلخوة عىل األرض من شــدة الظأم، وراح يلتمس 

املاء بشفتيه الذابلتني. أرسعت إليه وناولته قاروريت... وبعد ساعة، 

رصُت أمّد يدي نحو اآلخرين ملتمًســا املاء من شدة ظمئي، لكّن 

أحًدا مل يكن معه أي قطرة.

... كان قــد مأل الصهريج باملاء املثلج واقــرتب به لرفع عطش 

اإلخوة يف الوقت الذي كانت الدبَّابات متنع التقدم...«.

قبل إحدى عرشة صفحة سابقة، أي يف الصفحة 22 قرأنا:

»مضت أيام عدة عىل انثقاب صهريج املاء ومل يكن يف األفق أي 

خب عن مياه الرشب. من لطف الله أن املطر تســاقط بشدة لياًل. 

وضعنا الخوذات والعلب الفارغة من الطعام واألواين املســتعملة 

يف اليوم املايض والتي مل تكن قد غســلت بعد، وكل ما كان ميكن 
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أن يوضع تحت املطر ليجمــع فيه املاء، وتركناها فوق املتاريس. 

كنا نفرغها ســاعة بســاعة يف املطرات الفارغــة، وبهذا نجحنا يف 

توفر بعض املاء لنطفئ ظأمنا.

يف ذلك اليوم نال ســائق الصهريج الشــجاع مرامه بعناية الله. 

وهنــا أيًضا كان غيث الرحمة اإللهية عونًا؛ كل ما كان يجري كان 

مدًدا إلهيًا.

.... شــيئًا فشــيئًا بدأ الهجــوم العراقي املضاد. كانت الســاعة 

التاســعة صباًحا تقريبًا حني بدأ عدد من الجنود املشاة العراقيني 

بالركض من الناحية الغربية لطريق عام األهواز- خرمشهر املعبدة 

باتجاه مواقعنا.

ظن قائد الكتيبة أنهم ينوون تسليم أنفسهم فأمر بعدم إطالق 

النار. ولكن املســألة مل تكن كام حســبها. فعندما وصلوا إىل بعد 

أمتــار عدة عن ســواترنا رشعــوا بإطالق النار. ونحــن يف املقابل 

بدأنا بالرماية وإطالق النــران الثقيلة. اضطر العراقيون للرتاجع. 

لكن مدافع الدوشــكا العراقية كانــت تقصف من الجهة األخرى 

للطريق، وهكذا علقت القوات املنســحبة وســط النران القادمة 

من الجهتني. مل يكــن أمامهم مجال للتقدم أو الرتاجع. ولعله مع 

انتهاء تلك املعركة الجهنمية مل ينُج أحد منهم«.

تقّدم أربعني صفحة وأْزيَد بقليل! وتأمل يف الســطر الثالث عرش من 

الصفحة 83 واقرأ:

»تناهت إىل مسامعنا عند الساعة العارشة أصوات إطالق نران 

َّة تذكار األحب
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القذائف والكاتيوشا الكثيفة. باتت املنطقة املمتدة أمامنا مشحونة 

بنران القذائف. ويف هذه اللحظة بدأت السامء الصافية والخالية 

الله أكب... كنت قد سمعُت سابًقا  الله أكب...  الغيم متطر...  من 

أخبارًا كثرة عن اإلمدادات الغيبية وخاصة نزول املطر، ولكن أن 

متطر يف مثل هذا الوضع من صفاء السامء، ويف لحظة بدء العمليات 

تحديًدا، فذاك ما مل أكن قد سمعت به من قبل. وبلغ السيل الزىب، 

فاشتد ذكر الله وازدادت الهمهمة بالصالة عىل النبي وآله«.

تابع حتّى تصل إىل الصفحة 161:

»قــال يل أحد اإلخوة مامزًحــا بعد طول تفتيــش عن طلقات 

غازية: األمر ســهل! إذا عضضــت الطلقات الحربية تصر طلقات 

غازية1!«.

»جمعنــا رصاصــات الطلقات املرمية، وبعد حشــوها ســددنا 

فوهاتهــا بورق جرائد، ثم بعد تثبيت املقنبلة عىل الســالح قمنا 

بإطالقها. بعد رمي خمس مقنبالت تقريبًا سكت الرشاش الثقيل«.

اقــرأ دون توقف حتّى الصفحة 175، وتأمل يف الصور الســت عرشة 

آخر الكتاب واقرأ ما دّون تحتها. يزخر »تذكار األحبة« باملعاين واألخبار، 

من نفوذ املنافقني حتّى القتل الظامل لألبرياء الذين حملوا أرواحهم عىل 

األكف عشًقا لدين الله. 

»تجــّددت اآلهــات والرصخــات وبُّحــت الحناجــر واحرتقت 

الصدور. كان كل شــخص يردد اســم شــهيد ممن بقوا يف أماكن 

1- يف الكالم لعب عىل األلفاظ، حيث إّن »گاز گرفنت« بالفارسية تعني العّض و "فشنگ گازی" تعني 
الطلقة الغازية؛ فاملشرتك اللفظي "گاز« يف الكلمتني له معاين مختلفة.
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استشهادهم«.

يجــب أن تعرف بقيــة الحكاية مبطالعة »تــذكار األحبة« كامال. فهو 

حافل بعذب الكالم.

كتب سامحة القائد حول تذكار األحبة:

»ميوج هذا الكتاب بالصدق والصفاء العارم. فغالبًا ما غيّب الكاتب 

دوره، وبــّرز ذكــرى رفاقه الشــهداء. تنعكس هنا روحيــة التعبوّي 

تقريبًا بجميع جوانبها، فيمكن الفهم عندها كيف أّن شــبابًا يف أتون 

الحرب املستعرة، كانوا يتحّولون إىل جواهر متأللئة. إن ذكر تفاصيل 

األحداث واألشــخاص واألوقات يضع إىل حــدٍّ كبر الصورة اإلعجازية 

لحرب السنوات الثامين أمام أعني األجيال القادمة. سؤايل لنفيس هو: 

كم سيتمّكن الّذين رجعوا من معراجهم من حفظ تلك الحال والهيام 

بعد الرجوع من الســفر »من الحّق إىل الخلق«، أو حتّى استحضارها 

جيًّدا؟ وماذا قّدمنا نحن يف ســبيل هذا الهدف السامي؟ وماذا فعلنا؟ 

بالطبــع، إّن قصوري أو تقصري وتقصــر َمن هم أمثايل، ال ميكن أن 

يرفع هذا التكليف الشــاّق عن أولئــك الّذين أتّم الله حّجته عليهم. 

هذا الكتاب، من خالل الروح املرحة واألدب الساخر املنترش يف جميع 

فصوله، والّذي أضفى عليه حالوًة وجاذبيّة خاّصة، هو من أكرث كتب 

الجبهة متيزًا وجاذبيّة«.

اب والالفــت بدقة وهــدوء، لنتأمل يف  فلنطالــع هذا الكتــاب الجذَّ

فكاهته ونضحك حيًنا ولنقــرأ مقاتله ونتحرس ونذرف الدمع حيًنا آخر، 

َّة تذكار األحب
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لرنصــد مظلومية املجاهدين حيًنا ولنعــدد اإلمدادات الغيبية يف الجبهة 

حيًنا آخر. ولرنّدد عىل ألسنتنا كل واحدة من هذه الذكريات وننقلها إىل 

اآلخرين. ليكن »تذكار األحبة« صاحبنــا ولنهدي أحبتنا »تذكار األحبة« 

فهو أفضل تذكار لكل حبيب.



حرب الشوارع
السيد نظام موال هويزه
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حرب الشوارع 1   

السيد نظام موال هويزه

كتاب “حرب الشوارع” هو جهد محدود تطرّق بالقدر املتاح إىل رشح 

وبيان الجوانب املتعددة لحادثة معقدة ومتجذرة.

مجموعــة مقابالت أجريت مع عدد كثر من الالجئني العراقيني حول 

ثــورة شــعب العراق بُعيد حــرب النفط وقد شــّكلت مبجموعها كتاب 

“حرب الشوارع”.

عرض الســيد “نظام موال هويزه” يف كتابه لثورة أهايل جنويب العراق، 

وكتب أن التطرّق لثورة أهايل شامل العراق يتطلب مجااًل أوسع. 

»كانت الساعة حوايل الثانية والنصف بعد الظهر من يوم األحد 

يف السابع عرش من شعبان سنة 1411 هـ. عندما بدأت ثورة أهل 

النجف. يف الســادس عرش من شــعبان كان أهــل كربالء أيًضا إىل 

جانب ســائر مدن العراق األخرى قد بدؤوا تحركهم البطويل. كل 

شخص حمل معه إىل الشارع السالح الذي كان ميلكه... وكثر منهم 

نزلوا إىل امليدان بأيٍد خالية.. فجأة رأيت... الناس يتظاهرون باتجاه 

مركز املحافظة القديم الذي هو مركز الرشطة الحايل... نهاية األمر 

1- جنگ خیابانی.
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... بعد مدة متكن الناس من قتل رئيس الرشطة  بدأ االشتباك واشتدَّ

وأحد معاونيه وعدد من البعثيني.

... فشــلت مقاومة البعثيني يف ميدان ثورة العرشين ولجأ عدد 

منهم إىل وادي الســالم... كانت أعني الناس غر املصدقة شاهدة 

عــىل حركة شــاب يافع اســتطاع الوصول رسيًعــا إىل مقر حزب 

البعث يف كربالء وهاجم بقنبلة يدوية عدًدا من العمالء البعثيني. 

ومل يكــد غبار الحادثة ينجيل حتّى كان قد ابتعد رسيًعا عن محل 

الحادثة واختفى بني جموع الناس. 

اليوم  السادس عرش وحتى  اليوم  من  كربالء  مدينة  كانت   ...

واألهايل.  املجاهدين  والعرشين من شعبان تحت سيطرة  الثاين 

البعثيون املنطقة  الثالث والعرشين من شعبان قصف  اليوم  يف 

اللهQ ومرقد حرة أيب  املطهر أليب عبد  املرقد  املمتدة بني 

علت  كثرون.  قتىل  وسقط  الكيميائية،  بالقنابل   Qالفضل

كربالء  أجواء  يف  عباس  ويا  حسني  يا  ونداءات  اآلهات  أصوات 

وكانت  اتجاه.  كل  يف  مذعورين  يركضون  الناس  كان  الحزينة. 

الشوارع تغّص بالشهداء والجرحى.

... بعد هــدوء العاصفة وفيام كان عدد مــن الحراس يعيدون 

تنظيــم أنفســهم اغتنمــت مجموعة مــن املجاهديــن الفرصة 

وهاجمتهم. وأُْجب الحرس الجمهــوري عىل الرتاجع وهم يجّرون 

أذيال الخيبة.

... يف النهايــة... وبعد أيام عدة من القصف الصاروخي والنران 

الثقيلة للمدفعية و... دخل البعثيون إىل النجف واستقرت دبَّابات 
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حرس رئاسة الجمهورية يف النقاط الحساسة للمدينة. 

... القصف الواســع للمدن، املجازر، قلة املؤن واملواد الغذائية، 

قلــة الدواء واإلمكانــات الصحية، الخوف من املســتقبل املبهم، 

الخــوف من التعذيب و... كانت عوامل دفعت أقســاًما واســعة 

من شــعب العراق إىل الهجرة إىل نقــاط آمنة واللجوء إىل حدود 

البلدان املجاورة. 

... كان وضع النســاء الحوامل والنســاء العّجز واألطفال الذين 

ال مأوى لهم مخيًفا. الجوع واملرض كانا مســتبدين... بعد دقائق 

عــدة من مغادرة الطائرات أجواء الســامء غطت أعمدة الدخان 

والنار املحيط. وتناثرت أجســاد الناس املقطعة هنا وهناك بنحو 

يرىث له. 

... هــذه املرة، تعرّض بعض املســاكني الذين نجــوا من أمواج 

القصف السابق، لنران الرشاشات واستشهدوا مظلومني«. 

78 صفحــة حول ثورة شــعب العراق واملصائب التــي تحملها بعيد 

االنتصارات املؤقتة.

ال مييض وقت طويل عىل الحادثة حتّى يقوم »موال هويزه« بكتابتها 

وتحريرها. وبعد ميض أشهر عدة تقوم الدائرة الفنية يف منظمة اإلعالم 

العراق،  شعب  لثورة  السنوية  الذكرى  وقبل  الکتاب.  بطباعة  اإلسالمي 

القائد يف رجب املرجب 1412 هـ. ق. يف تقريظ  يكتب سامحة اإلمام 

كتاب حرب الشوارع:

حرب الشوارع
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"مّر وحلو. ]الحلو هو[ أن ينهض الشــعب العراقي املظلوم وهذه 

املــرة أيًضا كمثــل أكرث املرات الســابقة، نهــض الشــيعة، وأظهروا 

شجاعتهم وأنزلوا بالعدو الربات. ولكن هذه املرة أيًضا وجدت اليد 

الخبيثة لقوى الهيمنة العاملية فائدة أكب لصالحها يف املتسلطني عىل 

عرش الحكــم مقابل الثوريني، وقامت ولو بنحــو غر مبارش بإيصال 

 . املساعدات إىل النظام الحاكم من أجل القضاء عىل هؤالء. وهذا مرٌّ

املر هو القراءة واالستامع واالستشعار ليأِس شعٍب بعد أمل قريب...

ثم الكارثة يف قتله مظلوًما مقهوًرا..".

لنستشــعر - ونحــن نقرأ كتاب »حــرب الشــوارع«- كل تلك املرارة 

والحــالوة. ولنطالــع ظلم صدام وأمركا يف املواجهة مع شــعب العراق. 

ظلم حــزب البعث ليس مقترًصا عىل خارج حدود العراق. كان شــعب 

العراق أيًضا مبتىل بشدة بوحشيتهم.

فلنطالــع كتاب »حرب الشــوارع« بدقّة، ولنــوِص بقراءته كّل محبّي 

التاريخ وعّشاق الكتاب. هنا مرة أخرى منّر عىل منصة جنايات الصّداميني. 

التدقيق يف ذلك رضوري. ومن دون مطالعة »حرب الشوارع« ال تكتمل 

دائرة قراءتنا.



قاموس الجبهة 
أوقات الفراغ –ج1 

السيد مهدي فهيمي
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قاموس اجلهبة 1 

أوقات الفراغ – ج1 

السيد مهدي فهيمي

كتــب »قامــوس الجبهة« الســيد »مهــدي فهيمي«. وقــد تّم جمع 

معلوماتــه األولية يف شــهر ترشين الثــاين عام 1987م. تواصل الســيد 

»مهــدي« يف دفعة من الدفعات املرســلة إىل الجبهة مع 400 شــخٍص 

تقريبًا من املجاهدين - طالب علوم دينية، أطباء، حرس، فالحني، سائقني، 

تعبويني وموظفني- وبعد طرح املوضوع شــفهيًا وزّع عليهم استامرات، 

فقامــوا خالل تلك الفرصة الضئيلة وبذلك التصور العام والعلم اإلجاميل 

عن املوضوع  بتعبئتها مبنتهى اإلخالص واملحبَّة.

كان هذا العمل من جهة منهجية الجمع واملعلومات املعطاة عشوائيًا 

مئــة باملئة. فقد اجتمَع يف مكان واحد مجاهــدون متنوعون من حيث 

عدد ســنوات الحضور يف الجبهة ووقت الحضور وطبيعة العمل املوكل 

إليهم، وكذا كانوا مختلفني يف الســن واملســتوى العلمي ومكان اإلرسال 

إىل الجبهــة. ملؤوا االســتامرات وكتبوا مالحظات حــول كيفية متضيتهم 

ورفاقهم ألوقات فراغهم يف الجبهة. شــّكلت هــذه املالحظات املكتوبة 

1- فرهنگ جبهه، أو معجم ثقافة الجبهة.
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الحجر األســاس للمجلد األول من كتاب »قاموس الجبهة«، وقد تبنّي أنها 

من أكرث ما يجدر أن يقال من أخبار الحرب غر املرويّة. 

يف ذلــك اليوم الــذي عزم فيه الســيد »مهدي فهيمــي« عىل توزيع 

االســتامرات بني املجاهدين والتعبويني املجتمعني من سائر أنحاء البالد 

يف أحــد مراكــز الخدمة، مل يكن ليصــّدق أبًدا أن مثــرة تحقيقات كتابه 

والجداول التي نُظّمت يف آخره تســتطيع أن تشــّد عــىل أيدي الباحثني 

ألجل الوصول إىل جانب جديد من حقائق الجبهة.

إضافة إىل أنّه مل يكن ليخطر بباله أبًدا أن يقول ســامحة اإلمام القائد 

يف لقائه مع أعضاء مكتب التحقيق والنرش الخاص بقاموس الجبهة يف 6 

كانون الثاين 1992م:

»عندما صــدر الجزء األول من كتابكم، »قاموس الجبهة«، بالتأكيد 

وبنحو طبيعي جلســُت وقرأتــه مثلام أقرأ جميــع اإلصدارات التي 

يحرونهــا إيّل. لقــد جذبني هــذا الكتاب من بني الكتــب الكثرة. 

قرأتــه حتّى آخــره، ثّم وجدُت أن ذلك غــر كاٍف، فحملته معي إىل 

املنزل وقلت لهم اجلسوا جميًعا واقرؤوا! يف جلساتنا العائلية اخرتت 

مقاطع من هذا الكتاب وقرأتها. قلُت إن هذا الكتاب يجب أن يكون 

له حضور يف أجواء البيوت أصاًل وينبغي أن يقرأه الجميع«.

»لقد جمعتم مصطلحات كتاب »قاموس الجبهة«؛ هذه املصطلحات 

قيّمة للغايــة. وبات مجموعها اآلن تحت ترصفنا بشــكل مادة خام 

تاريخية وبشــكل وثيقة تاريخية. عىل أساس الوثيقة التاريخية ميكن 

أن يُنجــز الكثر من األعامل التقريرية. فكم هو جميل أن يســتفيد 

منتجــو األفالم وكتّــاب القصص وناظمو الشــعر ومؤلفو املرسحيات 
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من هــذه املدونات والوثائق. عندها تصل جدوى كتاباتكم هذه إىل 

مســتواها األعىل؛ حيث تظهر يف األدب والفن الرائج املرتبط بالحرب 

وتخدمهام، متاًما مثل تلك األســامء واأللقــاب التي أرشتم إليها، مثاًل 

»حســن بال رياء«، فهو بنفســه موضوع قصة. ينبغي أن تأخذ هذه 

املســائل حقها وكام الجوهرة التي يحتفظ بها اإلنسان يف مكان مهم، 

ينبغي أن تأخذ تلك الكتابات مكانتها املناسبة«.

لقد أنجز الســيد »مهدي فهيمي« عمله املهم بدافع اإلخالص. وهذا 

اإلخالص نفسه هو الذي أعطى كاتب »أوقات الفراغ يف قاموس الجبهة« 

مكانته الحقيقية.

تعالوا نعقد العزم عــىل أن نقرأ جميًعا “قاموس الجبهة” وأن نحمله 

تأسيًا بقائد الثورة اإلسالمية إىل بيوتنا وأن منر عليه يف اجتامعاتنا األرسية 

وأن نزيّن به رفوف مكتباتنا وأن نحفظ أقسامه املهمة دامئًا يف أذهاننا.

»أمضيت ســبعة شــهور يف جبهة الحاج »عمران«، وألن عميل 

كان هو الســواقة وإيصال الذخائــر والعتاد لإلخوة مل أكن أعرف 

وقت العمل من غره. لكن عندما كان يتسنى يل أن أُنجز مهاميت، 

وأشــعر أن لدّي وقت فراغ خاصة يف الليايل، كنت أشــارك جميع 

الرسايــا يف مراســم دعاء كميل ودعاء التوســل التي كانت تجري 

داخل الدشــمة الخاصة بصالة الجامعة، ونتــرع إىل الله ألجل 

إطالة عمر إمام األمة وسالمته وانتصار اإلسالم النهايئ عىل الكفر. 

وكنــت أيًضا يف البيت، أقرأ تلك الكتب املفيدة والنافعة التي كان 

قسم الثقافة يف الكتيبة يحرها ويضعها تحت ترصفنا«.

قاموس الجبهة
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تعالوا نحن أيًضا مثل »غيب الله عبدي« نبدأ مبطالعة الكتب املفيدة 

والنافعــة، ونقــرأ ما كتبه الحــاج »منصور« يف صفحــة 108 من كتاب 

»قاموس الجبهة« والذي يتألف من 194 صفحة.

»لقــد قضيُت أربع ســنوات تقريبًا يف الجبهــة، وتوليت قيادة 

كتيبــة التدخــل بعنــوان »تعبــوي« و»عضــو يف حــرس الثورة 

اإلســالمية«، وشــاركت يف العمليــات التمهيديــة التي جرت من 

جنوب وغرب البالد ومن الحاج »عمــران« وعمليات )والفجر2( 

حتّى »بازي دراز«، »مهران«، »دهلران«، »سهل عباس« و»فكة« 

و»هور الهويزة« و»عبادان« و»الفاو«. وكنت أميض أوقات فراغي 

مبطالعــة الكتب، والجرائد والدعاء، واالســتامع إىل أرشطة دروس 

األخــالق التي كانت تصلنا عىل شــكل أرشطة تســجيل صويت أو 

فيديو«.

كم هو حســٌن أن يســتفيد منتجو األفالم وكتّــاب القصص ومقّدمو 

العــروض واملــرسح من هذه املــواد الخــام والوثائق ويوصلــوا فعالية 

»قاموس الجبهة« وجدوائيتها إىل متامها.

وباملناســبة، ماذا قررنا نحن ألجل خدمة قاموس الجبهة؟ غًدا الوقت 

ا، ينبغي أن نبدأ بسعينا اآلن اآلن. متأخر جدًّ
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تالل الشقائق احلمراء 1

حجت إيرواين

الشهيد السيد محمد رضا فيض

غالم رضا نبايت

يف أحــد األيام، جاء »حجت إيرواين« إىل مكتــب أدب وفّن املقاومة. 

أخذ كتيّبًــا2 وغادر. بعد مّدة عاد حامــاًل مجموعة من املذكرات تحمل 

عنوان »أطلق حني تشاء«.

ويف يوم آخر جاءت زوجة الشــهيد الســيد »محمــد رضا فيض« إىل 

مكتب أدب وفن املقاومة، ووضعت يف ترصّفه مذكرات الشهيد »فيض«، 

الذي كان مســؤواًل عن رسية الشــهيد »منتظــر« يف »فيلق عيل بن أيب 

طالبQ«. كانت تلك املذكرات تحمل اسم »الرشوق من جديد«.

ويف يــوم آخر أحر صديٌق ملًفــا إىل مكتــب أدب املقاومة، يحوي 

مذكرات أحــد املجاهدين من »أردبيل«. كان قــد تحّمل عناء تحريرها 

بنفسه. وكانت أحداث هذه املذكرات قد جرت مع »غالم رضا نبايت« يف 

1- تپه های الله رسخ.

2- يبدو أن مكتب أدب وفن املقاومة قد أعّد كتيبات )دفاتر خاصة(، تقدم إىل أصحاب الذكريات 
املتعلقة بسنوات الحرب لتسجل عليها ذكرياتهم.)املرتجم(.
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»تالل الشقائق الحمراء«. 

مجموع هذه املذكرات صار كتابًا يتألف من 90 صفحة ويحمل اســم 

»تالل الشقائق الحمراء«. قام مركز النرش التابع للدائرة الفنية يف منظمة 

اإلعالم اإلســالمي بطباعة هذا الكتاب يف ســنة 1990م. وصار متوفرًا يف 

السوق.

يف 4 آذار 1992م قام اإلمام القائد مبطالعة هذا الكتاب، وكتب حوله: 

“يف هذا الكتاب، القّصة األخرةـ  أي “تالل الشقائق الحمراء”ـ  هي 

األجمل واألكرث دقّة. كذلك مقالة الشــهيدـ  والتي ســّميت “الرشوق 

من جديد”ـ  يُستشــّم منها عطر شهادته وإخالصه. وكّل من القصص 

الثالث يف الكتاب تذكاٌر قيّم عن الحرب وتضحيات الســنوات الثامين. 

لقد تّم بيان الجهود املريرة واملُتعبة لقوات االستطالع بشكل جيد يف 

مقالة “حجت إيرواين”. 

وقد كتب سامحته مكماًل:

“إلهي، أعِط هؤالء الشــباب الطاهرين أفضل مــا تعطيه أولياَءك 

الصالحني، وهبنا نحن أيًضا نصيبًا من ذلك العشق واإلخالص”.

كان لــدى مكتب أدب وفن املقاومة أيًضا االنطباع نفســه حول هذه 

املقاالت، ولعّل هذه الّدقّة والجامليّة هي الســبب يف تســمية مذكرات 

»غالم رضا نبايت« »تالل الشقائق الحمراء«.

يف هذا الكتاب ســعينا خلف “تالل الشقائق الحمراء”، فقرأنا الكتاب 

من آخره، أي من الصفحة 59 حتّى وصلنا إىل هنا، حيث كتب:

»كّنا قد تحركنا للتو، حني صفرت فوق رؤوسنا قذيفة هاون، ما 
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لبثت أن انفجرت. مل يعِط الشباب تشخيًصا حولها. بدل أن يكونوا 

واقفني باســتقامة كانوا قد انبطحوا أرًضا. نهضنا وبدأنا بالتحرك. 

أثناء الطريق انفجر عدد من هذه القذائف، ولكننا عبنا دون أن 

نعتني بانفجاراتها. فور عبورنا للربوة شــاهدنا أمامنا سهاًل ممتًدا 

واســًعا. كان اســُم هذا الّسهل سهل »شــيلر«. جثونا جميًعا عىل 

ُركَبنا. وبعد أن تأكدنــا من عدم التفات العدّو إلينا، قمنا مجددًّا 

وتابعنــا املســر. كان الطابور يتقّدم ببــطء، والقوات تبذل ما يف 

وسعها للتخفي واالستتار من العدو.

عند الســاعة التاسعة والنصف وصلنا إىل نهر »شيلر«. كانوا قد 
وضعوا ألواًحا خشــبية يف قســم من النهر، يك نعــب عليها. عبنا 
النهــر، وكان قصب الخيــزران فد منا عىل ضفافــه. عبنا من بني 
قصــب الخيزران، وتقدمنا إىل األمــام. كّنا قد اجتزنا مئات األمتار 
من النهر عندما وصلنا إىل حقل ألغام. توقف الطابور. إىل هنا كنا 
قد قطعنا أكرث من مثانية كيلومرتات من املسر بحسب الخريطة. 
جلــس الجميع أرًضا منتظرين فتح املعب. مبجرد أن جلســوا، غفا 
بعضهم مبارشة. انتظرنا نصف ســاعة حتّى تــم فتح املعب. قمنا 
وتابعنا التحرك. كّنا نسر بحذر شديد داخل الحقل؛ فمن املحتمل 
أن يكون هناك لغٌم أو »ترشيكة«. كانت الدقائق متر ببطء شديد. 
أشــارت الســاعة إىل الثانية عرشة منتصف الليل، ونحن مل نزل يف 
وســط الحقــل. كان علينا بعُد أن نجتاز حقــل األلغام ونصل إىل 
قوات العدو. يف نهاية املطاف، تّم فتح بقية املعب، وتابعنا حركتنا. 

وفيام كّنا نسر، أىت الصوت من جهاز الالسليك باألمر بالهجوم:

- “يا الله! يا زهراء!”. 

تالل الشقائق الحمراء
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... اســتهدف أحــد العراقيني قواتنا بقذيفــة )آر يب جي(، وبدأ 

بإطالق الرصاص. يف الوقت عينه، قام أحد عنارصنا بإطالق قذائف 

الـــ)آر يب جــي( باتجاه العراقــي. قاما مًعا بإطــالق القذائف يف 

الوقت نفسه، فتالقت القذيفتان يف السامء وانفجرتا، لكن شبابنا 

مل ميهلوه، وقّوضوا محاوالت العراقي بإطالق الرصاص عليه. 

...بدأ “بهــران” بالعمل. أمســك القنبلة اليدويــة بيده، وقفز 

باتجاه الدبابة، ســحب حلقة األمان واحتفــظ بالقنبلة بيده، ثم 

أمسك بغطاء الدبابة ليفتحه، ولكن العراقي داخلها كان قد أحكم 

إغالقــه ومل يكن يدعه ينفتح. لكــن “بهران” متكن بحركة رسيعة 

من فتــح الغطاء، ورمــى القنبلة اليدوية داخــل الدبابة وأحكم 

إغالق الباب، وما إن قفز حتّى انفجرت القنبلة وتوقفت الدبابة«.

يف كتاب »الرشوق من جديد«، اقرأ صفحة 45:

»بعــد لحظات، جاء عدد من املقاتلــني العراقيني، ووقفوا فوق 

رأيس. أطلقوا عيّل رصاصات عــّدة ونادوين، ولكن ألنني كنت بال 

حــول من جهة، وأرّجح أنهم مل يدركوا أنني ما زلت حيًّا من جهة 

أخرى، مل أجبهم. اقرتب أحُدهم واكتشف أنني نصف حّي. سحب 

حقيبة ظهري الفارغة من تحت رأيس، ورماها عىل وجهي، وأخرج 

بندقيته ليطلق عىل رأيس الرصاصة األخرة. شعرت للحظات أنني 

أميض آخر لحظات حيايت، اســتغفرت الله من ذنويب، وتشــهدت 

الشهادتني. راودين شعور جميل، غمرين الرسور ألنني بعد لحظات 

ســأكون شهيًدا يف ســبيل الله. جاؤوا بقطعة القامش التي كانت 

عــىل رأيس وأوثقوا بهــا يدّي من األمام، وذهبوا ليســتطلعوا أمر 
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األبنيــة األخرى املوجــودة عىل األطراف... وبشــق األنفس قلت 

»باســم الله«، وفككت وثاق يدّي بأسناين و... بعد قطع مسافة، 

وصلت إىل موقعنا«. 

هــذه واحدة من الحــوادث التي جــرت عىل الشــهيد »محمد رضا 

فيض«. يهيــم القلب بقراءة هذه املذكرات. قصــة »صب قوات الرصد« 

أيًضا جديرة بالقراءة.

ترّجــل جريح مصاب يف يده بعد إرصار من ســيارة اإلســعاف، 

واتجــه صوبنا. وعندما وصل إلينا قــال بنحو ال ميكن أن يوصف: 

»عافاكم الله، وال أتعبكم!«.

- »وهل يف الجهاد داخل الجبهة من تعب؟«.

إّن قراءة كتاب »تالل الشــقائق الحمراء« ميحــو التعب عن األبدان. 

يســتحق أن تختبه مرّة. فلامذا تقرأه أخرى؟ أريد أن أزيل عن أصدقايئ 

عناءهم. إًذا، اطلب من الجميع أن يقرأه. 

تالل الشقائق الحمراء
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الشهيد محمد تقي مشكوري

عباس باسيار/ ويل صابري/ حميد حسيني
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اجلدال يف زيويه 1

الشهيد محمد تقي مشكوري

عباس باسيار/ ويل صابري/ حميد حسيني

أطفأُت نور املسالط اليدوّي. كان الجميع قد غادروا، وكأننا قد 

تُركنــا. ركضنا باتجاه خندق الدعم. قــال أحد اإلخوة: »إذا أردتم 

املجيء فهذه آخر آليّة، تعالوا واركبوا«. ناولناهم أغراضنا، وركبنا 

الـ»مايلر« مبساعدتهم، وتحركنا باتجاه خط القتال.

... كان الطابور هادئًا خلف الّساتر الرتايب. وكان مسؤولو الكتيبة 

والرسايا قــد تحلّقوا حول بعضهم بعًضا، وراحوا يتبادلون أطراف 

الحديث. الكّل يديل بشهادته حول أهمية العمل. وجهاز الالسليك 

التابع للكتيبة يعمل بشــكل منتظــم. كان هناك تواصل دائم مع 

الفرقــة والرسايا. مل ينقطع االتصال للحظة واحدة. كانت اآلليات 

تتحــرك عىل ضوء املصابيــح الصغرة وتجلب الذخائــر والغذاء، 

فالصبح يســلب منهم إمكانية التحــرك والذهاب واملجيء. كرَس 

الصمــَت صوُت إطالق مدفع مضاّد للطائرات. وبعد لحظة، مرّت 

فوق رؤوسنا مجموعة من الطلقات املضيئة )الرصاص الخطاّط(. 

1- جدال در زیویه.
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قال أحدنا: »إنها بطاقة سفر الجنة«.

... تحــرك الطابــور برسعة أكــب حتّى يصــل يف الوقت املحدد 

إىل أعتاب موقع العدو. اشــتعلت القنابل املضيئة فوق رؤوســنا 

وانشلّت حركة الطابور دفعة واحدة.

... بــات الطابور محــارًصا. لقد وقــع يف مخالــب العدو. كان 

مُيكــن ألدىن إهامل أن يؤدي إىل مجزرة. كان الجميع ينظرون إىل 

بعضهم بعًضا بحرة. وكأّن العدّو تخىّل عن املاء بعد الظهر ليمنع 

املجاهدين من العمليات.

... مل يكــن هناك فرصة للتفكر. توجــه اإلخوة بأمر من القائد 

نحو القلعــة، ونزلوا يف املــاء. بدأت زّخات الرصــاص والقذائف 

والـ)آر يب جي( تتساقط من ناحية القلعة باتجاه الطابور.

... مأل طنــني »الله أكب« فضاَء الوادي، حتّى غلب عىل أصوات 

االنفجــارات. لقــد أوجد املاء مشــاكل كثرة. فقبــل الوصول إىل 

القلعة، كان عدد من اإلخوة قد استشــهدوا داخل املاء فيام ُجرح 

آخرون. كان الجميع يقّدمون يد العون إلخراج الجرحى والشهداء 

من داخل املاء.

... ذهبــت يف أثــر »أحمد صداقت«. كان »قاســم« مشــغواًل 

بتضميد رأس »أحمــد« وكان فّكه قد أطبق. حاولت مســاعدته 

ليك يفتح فمه ولكنه مل يتمكن. أخرج »قاســم« قطعة خشب من 

حقيبة اإلسعاف التي معه وقال: »ساعدين، لعل فّكه ينفتح بهذه 

الطريقة«.
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تــم اختيار النص أعاله من مقالــة »ويل صابري« الجميلة واإلبداعية. 

»الجدال يف زيويه« هو أثر للشــهيد »محمد تقي مشــكوري« و»عباس 

باسيار« و»ويل صابري« و»حميد حسيني«. »جناح واحد ومئة تحليق« 

هو ذكريات الشــهيد »مشــكوري« و»الجدال يف زيويــه« هو ذكريات 

»قالجة«، وكاًل منهام يشــّكل قســاًم من هذا الكتــاب. »قلعة األنصار« 

كتبهــا »ويل صابري«. ذكريات الشــهيد أكرث عبًقــا باملعنويات من باقي 

األقســام، ومقالة ويل صابري هي األجمل. لكن اسم الكتاب قد أُخذ من 

مقالة »عباس باسيار«، وهو »الجدال يف زيويه«.

لقــد اقتفينــا أثر املقالة األجمــل حتّى نتعرّف مــن خاللها إىل كتاب 

“الجدال يف زيويه”. هذه الحقيقة عرفناها من طيّات كالم سامحة اإلمام 

القائد، ففي حاشية كتاب “الجدال يف زيويه” كتب:

»لقد أمضيت ســاعات عّدة من أيّام وليايل شــهر رمضان املبارك يف 

قراءة هذه الذكريات. عىل الرغم من أنّهم أناس مختلفون، وآتون من 

أمكنة وخلفيات مختلفة، ومن أزمنة مختلفة، وقد رووا جميًعا وكتبوا 

مــن دون معرفــة لهم بعضهم ببعــض، إاّل أّن نتيجة هذه الذكريات 

جاءت واحدة، الكّل يخب عن عظمة واقعة ســنوات الدفاع املقّدس 

الثامين، والتحّول العجيب الّذي أحدثته يف قلوب وأرواح شــباب هذا 

البلد وأفكارهم وأعاملهم، ويشــر - تقريبًــا - إىل األبعاد الالمتناهية 

ملعجزة التاريخ اإللهية هذه.. واحرستاه عىل تلك األيّام الّتي ال تُنىس، 

واحرستــاه عىل تلك الوقائع اإلعجازيــة، واحرستاه عىل تلك التجربة 

املفيــدة واألنفس الطاهرة الّتي صنعتها.. واحرستاه عىل نبع الرحمة 

والفضــل اإللهي ذاك، الّذي رشب منه أنــاس أذكياء وفطنون.. هنيئًا 

لهم، واحرستاه عىل النفوس املحرومة الّتي مل يُقســم لها االنتفاع من 

الجدال في زيويه
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ذاك اللطف الالمتناهي.

أولئــك الّذين فازوا، إمّنــا نالوا هذه النعمة بالتســامح واملجاهدة 

وانتهاز الفرص املناســبةـ وبالطبع بتوفيق الحق ـ .. ونحن، أال يجدر 

بنــا، بالذكاء والفطنة، ان نتعرّف إىل منبع الرحمة ذاك - الّذي يكون 

كّل حني بشــكل ما ومبجرًى ما - والّذي ال انقطاع له، وأن نســتجلب 

التوفيق اإللهّي ونروي أنفســنا منه من خالل التسامح واملجاهدة؟.. 

إّن األكرث عطرًا ومعنويّة واألشــّد تأثرًا من بني هذه املؤلَّفات، هو ما 

كتبه الشهيد. أّما ما كتبه ويل صابري فهو األجمل واألكرث احرتافية«.

ونقرأ من تلك املشاهد الجميلة:

»كثرون مل يكــن معهم أقنعة واقية. فحــني وقعت اإلصابات، 

قاموا بفتح معداتهم وتخلوا عن أقنعتهم ألجل الجرحى املصابني. 

نزعــُت قناعي وقّدمتــه ألحد اإلخوة، لكنه مل يقبــل، كان يقول: 

»وما الفرق؟«، قلت: »أنا لدّي كوفية، خذ قبل أن يتأخر الوقت«. 

»أمسك القناع وهو يعتذر«.

دعنــا نكتب عن ذلك التحــّول البديع ولو قطرة، فام الذي يحصل إذا 

ضممنا إليها عطر الشهيد..

»بــكّل ما أمكن حّصلت رىض والــديت، وغّرت تاريخ ميالدي يف 

بطاقة الهوية ليزيد عمري، ونجحت يف الوصول إىل مركز اإلرسال 

للجبهة عب منّسقيّة الّدعم«. 

لقد جاء ليك يشهد الحقائق وينقشها.

»فيــام بعد، رأيــت صوًرا ومشــاهد أثبتت يل هــذه الحقيقة، 

وهــي أّن حربنا يف الواقــع كانت حربًا عقائدية. مشــاهد تجىّل 
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فيها الّســجود الطويل والقنوت املســتكني وآهــات صالة الليل، 

مشــاهد كان أناُســها يصلون ليــايل األنس بالصبــاح، وكم كانت 

جميلة مشــاهدة تلك اللحظة التي يعزمون فيها عىل ســفر لقاء 

الله! املشهد نفسه يتكرر دامئًا قبيل االستشهاد. يختلون بأنفسهم، 

فيجلسون يف زاوية بعيًدا عن اآلخرين، ويتمتمون بهدوء حديث 

النفــس، وكأنهم من لحظة إدراك قبولهم يف املحر اإللهي، باتوا 

خجلني من كل ما بدر منهم حتّى تلك اللحظة، ورشعوا بتســوية 

حسابهم بني يدي موالهم«.

يــا للروعة! فقد نََقل إلينــا تلك األحوال ثم أفــرد جناحيه ورحل؛ يف 

إحدى العمليات الفدائية يف منطقة »رسدشت«، عن عمر يناهز الواحد 

.Qوالعرشين سنة يف 21 أيلول 1990م، يوم شهادة اإلمام الثامن

منذ أوائل ســنة 1990م بــدأ بكتابة ذكرياته، وكانت الشــهادة هي 

الذكرى الوحيدة الناقصة. ولكّنه أرفق رائحة عطرها. 

كتــاب “الجدال يف زيويــه” مفعٌم بهذا العبر والجــامل، جامٌل يزيد 

جامَل سائر منشورات مكتب أدب وفن املقاومة” رونًقا، ويضيف بطاقة 

امتياز جديدة إىل السجل الرابح لهذا املكتب. 

فلنضع هذا الكتاب املؤلف من 69 صفحة، يف مكتبة املنزل، ويف مكان 

العمل، ويف مسجد املحلّة، ولنعطّر وجودنا بقراءته، ولنتعرف إىل صفحة 

س. جديدة من عظمة تلك السنوات الثامين للدفاع املقدَّ

الجدال في زيويه
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المقتل 

محمد بكايئ

املجموعة الســابعة من قصص الحــرب التي نرشها مكتب أدب وفن 

املقاومة التابع للدائرة الفنية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي هو كتاب حمل 

اسم »املقتل«. ينقسم الكتاب إىل سبعة أقسام وقد ألّفه »محمد بّكايئ«.

»أجمل الشــعر«، »املقتل«، »بدن قميــش املبلل«، »تلك الناحية من 

املاء«، »التل 694«، »األقدام الوردية«، و»عزيز«، هي أســامء األقســام 

سة،  الســبعة لكتاب »املقتل«. كُتبت ثالثة أقسام منه يف مدينة قم املقدَّ

وأربعة أقسام يف مدينة طهران. واتّخذ الكتاب اسمه من قسمه الثاين.

»املقتــل« كتــاب جميل جًدا بــنّي اللحظات الحساســة واملصرية يف 

الحرب واستند إليها. 

عقد »حســن« حاجبيه، وراح يفكر. وملا أراد الرشوع بالقراءة، 

دخل مســؤول الرسية إىل الخيمة وقال: »يا ســيّد، خذ أحد أفراد 

فصيلك مع ساعي بريد الكتيبة واذهب إىل »عسكري«. يريدك يف 

عمل.« ما إن ســمع كلمة عمل حتّى قفز السيد من مكانه وقال: 

»عىل عيني«.
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- أرِسع! أحر كامل تجهيزاتك. وحذار أن تأتوا أكرث من اثنني! 

ما إن غادر مســؤول الرسية حتّى تبّدلت حال »حسن«. مل يعد 

الســيد »مجتبى« هو ذاك السيد »مجتبى« السابق. لقد بات هو 

مســؤول الفصيل. انشغل السيد »مجتبى« بشّد حزامه العسكري 

وأربطة جعبته من دون أن ينظر إىل »حســن«. ســأل »حسن«: 

»من ستأخذ معك؟« أجاب السيد مراوًغا: »ها أنا أفكر«. 

- حسًنا، ال يحتاج األمر إىل تفكر.

- ملاذا؟

- ألنني هنا! 

رفع السيد حاجبيه وقال: »عجبًا!«.

أخذ حســن يلتمس: “بحّقك ســيّد، ال تضايقنــي. صدئُت من 

البطالة”.

- أنت شــاعر، وذلك ال ينســجم مع لطافة روحيتك. أنت أمل 

مستقبل األدب، إن أصابك مكروه، فبامذا أجيب )مجتمع( األدب؟ 

واألهم من ذلك أيًضا، أنك كنت ذاهبًا لتأخذ حاّمًما. 

كان لصوتــه شــقاوته الخاصــة. وكان »حســن« محبطًا. فقال 

بعصبية: »أقســم بالله عليــك ال تؤِذين. لو مل أكن منســجاًم مع 

نفيس لبقيُت داخل املدينة، ورحت أنظم الشــعر لك من هناك. 

بحّق أّمك فاطمة الزهراء يا سيد...«.

رمق السيُد “حسًنا” بطرف عينيه، وقال: “برشط”.

- أّي رشط؟ 
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- عليك أن تنظم شعرًا يف كّل ما أقول.

- عىل عيني، سأنظم قدر ما تريد. أصاًل سأنظمه هناك وأنشده.

قفز »حســن« من مكانه كطفل صغر سمع للتو برشى النزهة، 

وانشــغل باالستعداد. أوصلهام »سعيد« إىل الخط األمامي بسيارة 

الكتيبة، ومن ثّم دخل الجميع بني أشجار النخيل نصف املحرتقة.

... لقد هّشمت صورة الدم املتناثر عىل الحائط الطيني “حسًنا”. 

كســيٍل جارف غسل وجوَدہ ورحل. وكانت روح “حسن”، مع كل 

انعطافة للدم، تنعطف. كانت الحقيقة، مع كل قســوتها، تعرُض 

نفَســها أمامه. وبات “حســن” مذهواًل.. كان يدور حول نفســه 

بال طائل. مل يبَق أّي أثر للّســيّد... لقد امتزجت بقع دماء الّســيّد 

“مجتبــى” ونرثات لحمه بالرتاب والطني، وأَنشــدت فوق صفحة 

الرتاب أجمل قصيدة شعر.

 - حسًنا، كيف يصر الشهيد شهيًدا؟

 ظننت أنّه ال يعرف املوت حتّى يقول هذا الكالم. كنت أتصّور 

أنــه كان يقول ذلك بــال اكرتاٍث ألنه َخِبَ رائحــة اللحم والحديد 

املحرتقــني. أنا ال أعتب حال اضطراب األرض جزًءا من ذكرياته، إذ 

كيف تنقلب وتنرث فتات أحشــائه يف الهواء وتشتّته. لكنه كان قد 

أحكم القول؛ كمثل الجبال الراسخة، وكأّن املوت مل يكن يعني له 

شيئًا. لقد كان بالنسبة إليه أحىل من الشهد.

... كان “قاسم” قد تحول إىل حفنة من اللحم املهروس والعظم. 

المقتل
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وأّي يشء قاســاه حســني من ســامع رصاخه. أولئك األوباش، من 

خوفهم، عندما الذوا بالفرار دهسوه تحت عجالت اآللية ومضوا. 

مل يعلموا أنه كان كتيبة يف رجل وقاساًم يف رماية الـ)آر يب جي(.

كانت ضحكته، التي طمســتها عجالت السيارة، بادية. وعطشه 

من خلف الرمال العطىش ال يزال مشهوًدا.

ما أجمل ذلك الطرف األبيض لورقة شهادة الرىض من أبيه، والتي 

برزت مــن جيبه! ... لقد قاتل ببطولة، وما أحســن ما كان قتاله! 

ولكن.. األوباش مل يرحموه. لشدة خوفهم من روحه قبضوا روَحه.

هنا مرصع »حسني«؛ هذه  ها  أين “حسني”؟ “حسني”...   ...

قدمه، وهذه قدمه األخرى، وهذه خارصته. ما أكرث ما قصفوا! 

لقد أفرغوا أسلحتهم. وما أكرث ما رشقوا بالحجارة!... إنه »حسني« 

العراقّي غاضبًا: "عرّف  ... زعق  بكتيبته.  أذّل فرقًة  الذي  نفسه 

أنا أيًضا بغضب: ""سّجاد رسويل"، من كتيبة  نفَسك." ورصخُت 

يف  العراقّي.  تلعثم   "Pاألكرم الرّسول  فرقة  يف  الشهداء  سيّد 

البداية تعّجب، ثم ضحك، ثم رضبني؛ صفعني أّواًل عىل وجهي، 

جميُعهم،  رضيب  يف  إليه  انضّم  ذلك  بعد  وركلني.  لكمني،  ثم 

كّل واحد من جهة مبا كان يقدر عليه، ثم بيّنوا يل مرارة طريق 

األرس وأخذوين«.

هــا نحن نقرأ املقتل! وأّي مقتــل؟! املقتل الذي كتبه "بكايئ" حتّى ال 

تجف دموعنا عىل موت "مجتبى" و"حسني"، وعىل أرس "سّجاد".
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»... ما إن انفتح الباب بكامله، حتّى شاهدُت عجوزًا جلَست إىل 

جوار كيٍس من النايلون ملطٍّخ بالدماء. كانت ترفع أشــالء اللحم 

والعظام، قطعة قطعة، وتشــّمها ثم تضعها إىل جوارها. أصابتني 

صدمــة. كانت العجــوز منرصفة إىل عملها بهدوء. وكانت تشــّم 

بعض القطع أكرث من األخرى. كان الّســيّد واقًفا إىل جانبي يحّدق 

فيهــا. قال الرّجل: »يا أّماه! عالَم تبحثني؟« أجابت العجوز بهدوء، 

وكأمّنا كانت تكلّم نفَســها: »أبحث عــن زهرة فؤادي. أبحث عن 

فلذة كبدي...«.

ألقــى الرّجل نظــرًة إىل الكيــس والعجوز، وقــال: »حفنٌة من 

الشــهداء الذين اختلط بعضهم ببعض. وقــد بقي من كلٍّ منهم 

قطعة. وهذه العجــوز والدة أحدهم. تقول إنها قادرة عىل متييز 

ابنهــا من بينهم.« جاَب صوُت العجوز الهادئ املكاَن وهي تقول: 

»أنا أّمهم جميًعا. أنا خادمتهم كلّهم«.

... كنــت واقًفا أمام الباب، أنظــر إىل املرأة العجوز من الخلف. 

أعادين إىل نفيس صوت السيد وهو يناديني. ركضت نحوه. مل يعد 

للَســيّد »مجتبى« ما فوق الحاجبني رأس. إحدى قدميه كانت قد 

قطعت، وبدنه شــديد االزرقاق... انحنيــُت وقبّلُت وجَهُه. وفجأة 

شعرت بأن وجنتيه ما زالتا تبعثان رائحة عطره املعتادة. ومل يتاملك 

السيد »مهدي« نفسه، احتضن السيد »مجتبى« وراح يشّمه«.

جميع أعضاء مكتب »أدب وفن املقاومة« جالســون، وسامحة اإلمام 

القائــد يتحــدث معهم. التاريخ هــو 16 متوز 1991م.  كم أنها جلســة 

حميميّة! قال السيد القائد:

المقتل
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»لقد قرأت تقريبًــا كّل هذه الكتب الّتي نرشمتوها أنتم يف مكتب 

ا... إنها قيّمة جًدا«. أدب وفّن املقاومة، ووجدت بعضها استثنائيًا جدًّ

ويقول سامحته يف الجلسة الحميميّة نفسها:

»لقد رأيت الكتيّب املَعنون باســم »املقتل«، والذي تناول لحظات 

حساسة ومصرية؛ مواقف تتكشــف فيها املفاهيم اإلسالمية أساًسا.  

يف تعبئة الجيوش، بشكل عام، ال يظهر أيٌّ من املفاهيم اإلسالمية. كّل 

العامل يعبّئ الجيــوش، والجميع يخوضون الحروب، فتكون يوًما لهم 

ويوًما عليهم. الجميع لهم كــرّات وفرّات، وكذلك لهم أيًضا هجامت 

وتضحيات. لكّن امليدان الذي تبز فيه الروحية والعقلية والشخصية 

اإلسالمية هو ميدان خاّص. وإّن البحث عن هذه امليادين، واالعتامد 

عليها، وحســن إظهارها وتبيينها، هــي يف الحقيقة عمل مهّم وقيّم. 

ولحسن الحظ، فإّن أعاملكم هي من هذا القبيل".

ويكِمل سامحته:

»لقد رأيت أّن بعض هذه الكتب هي يف غاية االحرتاف«.

إّن كتــاب »املقتــل« هــو واحد من هــذه الكتــب اإلبداعية 

االستثنائية. وهو قيّم للغاية. لقد كشف تلك اللحظات الحساسة 

واملصريــة، وأبدع يف تبيينها. فلنضع كتــاب »املقتل« يف مكتبتنا. 

لنقرأه، ولنعرّف اآلخرين إليه، ولندعو الناس إىل مطالعته، لنقدمه 

هدية ألصدقائنا وهبة ملكتبات مساجدنا ومدارسنا.



دا )أّماه( 
ذكريات السيدة زهراء حسيني

إعداد وتدوين: السيدة أعظم حسيني
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دا )أّماه( 1  

ذكريات السيدة زهراء حسيني

إعداد وتدوين: السيدة أعظم حسيني

بعدما أمضــت مرحلة الطفولــة يف البرصة، دخلت الّســيّدة »زهراء 

حسيني« إىل مدينة خرّمشهر يف سنّي حداثتها. ومل تكن قد جاوزت بعد 

عمر الســابعة عرشة عندما بدأت الحــرب بني إيران والعراق. ومنذ تلك 

البداية، دخلت امليدان بوصفها من قوى مقاومة، وأدركت عرشين يوًما 

من األيام األربعة والثالثني مللحمة »خرّمشهر«. وبسبب إصابتها بشظية 

يف النخــاع، اضطرت إىل ترك املدينة. لكنها، وبأعذار متنوعة، عادت مرة 

أو مرتني، لكن الجرح العميق مل يسمح لها بالبقاء يف »خرّمشهر«.

يف بدايــة الحــرب، وألجــل إشــباع فضولهــا، ذهبت إىل مستشــفى 

»خرّمشهر« لتقّدم املساعدة فيه، ولكن بسبب جهلها باإلسعافات األولية 

وجســمها النحيل، ســيقت بنحو غر مقصود إىل مركز غسل األموات يف 

مقــبة »جّنت آباد«. وبعد رصاع داخيل مع نفســها، انطلقت لتعمل يف 

غســل أجســاد الشــهداء وحفر القبور، ولو اضطرها ذلك أن تنام بعض 

الليايل يف املغسل.

1- دا؛ )أماه، أو أمي( تُرجم باللغة العربية يف مركز املعارف للرتجمة-بروت، ويُنرش يف العام 2017م. 
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تّم تدويــن ذكريات العرشين يوًما من أيــام بداية الحرب املفروضة 

يف كتاب باســم »دا«، مؤلف من 812 صفحة1، بجهود الســيدة »أعظم 

حسيني«. وتّم نرشه بواسطة مكتب »أدب وفن املقاومة« التابع للدائرة 

الفنيــة )حــوزة هرنى(.  يتألف كتاب »دا« من أربعني فصاًل يف خمســة 

أقسام، ميكن أن تفّكك عن بعضها بعًضا بلحاظ املوضوع والزمان. فحتى 

الفصــل الرابع عرش، تم نقل الذكريات بحســب التقويــم الزمني، ومن 

الفصل الرابع عرش وما يليه مل يُتّبع هذا التسلســل بنحو دقيق، ويستمر 

األمر عىل هذه الشاكلة حتّى يوم الثاين عرش من شهر ترشين األول سنة 

1980م، اليــوم الذي أصيبت فيه الســيدة »زهراء حســيني«.  وعندها 

يتخذ سر األحداث شكاًل قصصيًا. 

تّم رشح األحداث من طفولة الراوية حتّى شــهادة أخيها، ضمن مسار 

زماين منظّم وواضح. رسد املجريات، كشــهادة والد »زهراء« وتغســيلها 

ألجساد الشهداء يف املغسل، وأحداث من هذا القبيل، تجعل القصة ُمرًّة، 

والقارئَ حزيًنا. إّن كتاب »دا« حافل باألحداث املرّة والحلوة، التي تحلّق 

بالقارئ يف فضاء راويته، وتعرّفه بالبيان الجميل إىل السيدة زهراء.

تجد الراوية نفســها يف ظروف تحتّم عليها غســل النســاء املقتوالت، 

الت مل مينَت بنحو طبيعي. ولكن هؤالء املغسَّ

قط الّذي شّوہ  »مل أســتطع أن أملس بعض الجثث، كالجنني السِّ

عصف االنفجار مالمحه، فأضحى وجهه مرعبًا، كام مل أحتمل ملس 

األطفال الصغار الّذين ألهبت رؤيتهم مشــاعري، وكنت أساعد يف 

تغسيلهم دون مّسهم، ومن بينهم طفل يف شهره السادس تقريبًا. 

1- تخطّت الطبعات الفارسية الطبعة الـ170؛ وأعيد إخراجه وطبعه يف مجلدين يف 980صفحة.



143

تفطّــر قلبي لرؤيته، كنت أذهب وأجيء فتقع عيناي عليه. يبدو 

أنهــم أحــروه من املستشــفى إذ كان عىل عنقــه وعىل صدره 

ضامدة والصق«.

يف هذا الكتاب، يُزاح الســتار وتتكشف حقائق قد ال تستشعر الراوية 

مرارتها، لكن حينام نقرأها أنا وأنت نجدها ُمرّة! 

الكاتبــة أيًضا عــّدت العمل صعبًا جًدا. عمٌل بلحــاظ نوع الذكريات 

وجنســها يختلف مبقدار ما عن األعامل األخرى. ولهذا السبب، ال ميتلك 

كّل شــخص القدرة عىل ســامع هــذه الذكريات. ذكريــات، بعد ميض 

الســنوات، كانت قد امتزجت يف ذهن الرّاوية ككتلة الخيطان املعّقدة، 

وبات لزاًما عىل الراوية أن تتذكرها وتستعيد مشاهدها املؤملة.

تقول السيدة زهراء:

»هــذا األمر، يف أكرث األحيــان، كان يســبّب يل اإلجهاد، ويرفع 

ضغــط دمي، ويصيبني بوجع الرأس الشــديد، لكنني كنت أصب 

وأتحّمل وأســتمّر بالحديث، إىل أن تضيــق نفيس بنحو ال تطيق 

معه االستمرار«. 

لقد ســعت املدّونة السيدة »أعظم حســيني« يف هذه املواقف، بكل 

رباطــة جأش وصــب وتفّهم، ومن دون أن متارس أّي ضغط، أن تشــّجع 

الراوية عىل االســتمرار يف الحوار، وأن توّجه الحوار وترّشده. وجاء كتاب 

»دا« نتيجة لهذا الجهد. مئات الســاعات من املقابالت، أجرتها الســيدة 

»حســيني« مع »زهراء الســادات«، ابنــة األب واألم اللذين هاجرا من 

»زّرين آبــاد« يف »دهلران« إىل »البرصة«. الوالــدان كالهام كردي. عىل 

الرغــم من أنهام كانا يتحدثــان العربية بطالقة يف العراق، غر أنهام كانا 

اه(
ّ
دا )أم
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يتحدثــان الكردية داخل املنــزل، وكانا يعتمدان اللهجــة الكردية أيًضا 

عند مناداة األم؛ فيقولون »دا«. ولهذا الســبب، وألجل حفظ مكانة األم 

وعزّتها، فقد اختارت السيدة »زهراء« »دا« اساًم لكتابها. واستطاعت أن 

تكشف وجوًها من مظلومية أهل »خرّمشهر« يف الحرب وحقانيتهم.

»يف بعض األحيان، كان املغّسلون يُخرجون قطًعا من البسكويت 

من خزانة صدئة يف زاوية الغرفة، ويأكلونها. وكانوا يعرضون عيّل 

بعضها قائلني: »كيل«، وكنت أجيبهم: »كال«. وحني يرّصون، كنت 

آخذ قطعة، لكن رائحة الدم والكافور كانت تطغى عىل مشــامي 

قبل أن تصل إىل فمي. كنت أتقيأ، ومتر أمامي مشاهد الجثث التي 

متزقت أوصالها جرّاء االنفجارات، وتقطعت حتّى باتت مشــوهًة؛ 

العيون خارج األبدان، والحناجر مقطعة، وكّل ذلك كان ميثل أمام 

عينّي ويصبح كفياًل بأن أمّل من الحياة وال أرغب يف يشء. 

... مــا إن اقرتبنا من مضخة البنزيــن حتّى ظهرت الطائرات يف 

الســامء. تعالت رصخات النســاء واألطفال فزًعا وراحوا يركضون 

يف كل اتجــاه. كنــت أرى األم تركض وقد حضنــت أحد أوالدها 

إىل صدرها، وأحكمت إمساك ولدها اآلخر بيدها، وراحت تجري 

مضطربــة فزعــة تبحث عن ملجأ تــأوي إليه. كانــت الطائرات 

مطمئنة إىل أن هؤالء ال يشــكلون خطــرًا وتهديًدا، ولذلك كانت 

تطر عىل ارتفاع منخفض. يف منطقة بني املستشفى و»محرزي«، 

منطقة قروية يف جنوب رشق خرّمشــهر، حصــل انفجار اهتزّت 

جرّاءه األرض، وعال الغبار الكثيف يف الفضاء... وأثناء تلك الجلبة، 

لفت انتباهي مناوشة بني امرأة وزوجها. 
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... راحت املرأة تبيك، أمسكت بيد ابنتها الصغرة وشّدتها نحوها. 

قال الرجل »انظري يا امرأة، انظري، إنهم جميًعا يذهبون«، فأجابته 

وهي تبيك: »وهل هؤالء هم جميع أهل خرّمشهر؟«، لكّن الرجل 

رّد لها الجــواب بصوت عاٍل: »إذا بقينا ســنموت«، فقالت املرأة: 

»نحن لســنا مختلفني عن البقية. فلنبَق، وليحصل ما يحصل؛ فإذا 

متنا نكون قد متنا جميًعا، وإن بقينا نكون قد بقينا جميعا«.

أهذه حالوات الكتاب؛ أم هي مراراته!

»ذهبُت باتجاه خرطوم املاء الذي كان مرتوكًا يف زاوية الحديقة. 

فتحُت الصنبور، فجرى املاء بحمد الله، غسلت أواًل يدي التي كنت 

قــد عّفرتها بالرتاب بعد أن جمعــُت الدماغ املنثور لذلك العجوز 

الــذي كان يعمل عىل اآللة، ثم مــألت كفي ماًء، وأدنيتها من فم 

الصبــي، هدأ صوت بكائه قلياًل، وقرّب فمه من املاء، ولكنه أرجع 

رأســه برسعة إىل الوراء، وعاد إىل بكائه من جديد. غسلُت وجهه، 

وضعُت يف فمــه املصاصة التي كانت مربوطــة إىل عنقه بخيط. 

كان يــرصخ بصوت عاٍل ويُرجع رأســه إىل الــوراء. وعندما رأيت 

أنني ال أستطيع إسكاته بأّي نحو، خنقتني الغّصة من جديد. كنت 

أنظر إىل تفّجعه، وأفّكــر يف يتمه ووحدته وافتقاده ألي ملجأ. مل 

أســتطع أن أتحمل، مل أعْد قــادرًة عىل حبس دموعي. ذهبُت إىل 

داخل الشــاحنة الصغرة )الفانت( التي كانوا ال يزالون يفرغونها 

من الجثث. جلســت، فــرتاءت أمامي وجوه النســاء املقتوالت، 

وتساءلت: أّي واحدة منهّن هي والدة هذا الطفل البيء؟«.

ما مل تقرأ كتاب »دا«، لن تكتشــف عظمة وصب وطاقة ابنة الســبعة 

اه(
ّ
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عرش عاًما. فمرحى بالسيدتني حسيني اللتني جعلتا هذه العظمة مقروءة 

يف كتاب »دا«.

سامحة اإلمام القائد، قال يف 17 أيار 2010م:

ا وإنصافًا، كتاٌب جيٌد جًدا، وجدير بأن يُرّوج  »إّن كتاب »دا« هو، حقًّ

عىل املســتوى العاملّي. هذا الكتاب يتعلّق بقســم صغر من أحداث 

الحــرب املفروضة، وهذا يدّل عىل أن ســنوات الدفاع املقّدس الثامين 

متتلــك قابلية إنتاج وإصدار آالف الكتب بقصــد نقل الثقافة والقيم 

اإلســالمية والثورية إىل املجتمع والعــامل... هذا الكتاب مل يُعرف حتّى 

اآلن يف أجــواء بلدنا، عىل الرغم من أنكم قــد طبعتم منه حتّى اآلن 

مئات آالف النســخ. ولو أّن كتاب »دا« بــات معروفًا، لنفدْت ماليني 

النســخ من مراكز بيع الكتب، والستفاد ماليني األشخاص من محتوى 

هذا الكتاب... أنتم ميكنكــم أن تُنتجوا ألف كتاب »دا«. إّن »دا« هو 

جوهرٌة استخرجتموها من أحد املناجم، فتابعوا يف هذا الطريق«.

لقد خطت الســيدة »زهراء« والسيدة »أعظم«، من أجل إدراك هذه 

العظمة، خطوات جبّارة. كم أّن ذكريات هذه العرشين يوًما من الحرب 

يف »خرّمشــهر« جديــرة بالقــراءة وتفطر القلب! يجب عــىل كل امرأة 

ورجــل، وخاصة عىل كل فتاة، أن تقرأ كتــاب »دا«. يجب الحديث عن 

»دا« والكتابة حوله والعيش معه!

تعالــوا نحن أيًضــا لنكون من متابعي هذه الكتــب، فلندع جاذبيتها 

وصفاءهــا وصدقها تؤثر يف نفوســنا. ولنضف عىل صــدق وصفاء أفراد 

مجتمعنا مزيًدا من هذه القيم بدعوتنا اآلخرين إىل مطالعة كتاب “دا”.



نوني صفر 
السيد حسن شكري
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موقع نوين صفر 1

السيد حسن شكري

السيد حســن شــكري وجٌه لطاملا رأته القنابل املضيئة، وقد رأى هو 

أيًضا وقائع حرب السنوات الثامين بأّم عينيه، وكتب كتاب »نوين صفر«.

هذا الشاب املمشوق القامة هو من شباب كتيبة »حبيب بن مظاهر«، 

وقــد حىك يف كتاب »نوين صفر« عن مجريات القتال يف مناطق »الفاو«، 

و»أّم القرص«، و»مهران«، و»قناة تربية األسامك«، وعمليات )والفجر 8(، 

و)كربالء 8(.

لعل كتابات الّسيد »حسن شكري«، والتي تشّكل مبجموعها مشاهداته 

الخاصــة من دون ترصّف، تكون مبعَث افتخــار اليوم، وتاريًخا موثًّقا يف 

املستقبل ولألجيال القادمة؛ تاريًخا ميكن أن يكبح جامح تلك األقالم التي 

س. تريد أن تحرّف وقائع سنوات الدفاع املقدَّ

أكرث األبطال الذين ســّجلوا وقائع تاريخيــة يف موقع »نوين صفر« قد 

استشــهدوا يف العمليات تلك، أو يف العمليات التي تلت يف الحرب. وقد 

زاد نوُر الشــهادة »نوين صفر« إرشاقًا، وأضاف إىل إخالص العمل إخالًصا. 

1- نوىن صفر، كناية عن مواقع عسكرية تشبه حرف النون. معّد للرتجمة.
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فلنقرأ بعًضا مام كتبه السيد »حسن شكري«:

»كنت أعرف جميع شــباب الفصيل بشكل جيد. كان قد مىض 

عىل تعارفنا ثالثة أسابيع. بعضهم كان قد جاء إىل الجبهة قبل ستة 

أشــهر تقريبًا من قدومي؛ كان من ضمنهم »حسن ماليي«، »بيك 

دســتي«، »مقّدم«، »مليك« )الشــهيد(، وآخرون ممن أُلحقوا بنا 

مع القوافــل األوىل لفيلق محمد. لقد كانوا أفراًدا بأفكاٍر وأذواق 

مختلفة! »باقري« كان قايض عدل، و»منصور أســدي« )الشهيد( 

أٌخ لشهيدين، و»عباس أسدي« )الشهيد( كان شابًّا حساًسا ورقيًقا 

للغايــة. »أمر آريافر« )الشــهيد( كان من أرسة ثرية لطاملا كانت 

ترســل له الرسائل لرجع من الجبهة؛ كنت قد اخرتت اسم »أمر« 

له بنفيس؛ ألن اسمه األصيل مل يكن الئًقا، لكن أخالقه كانت عاليًة 

جــًدا، وقد أحببت وقــاره وخجله وحياءه. الحاج الســيد »تاري 

زاده« كان عاماًل بســيطًا. »ســاكت« و»كالنرتي« كانا من شباب 

جمعيــة اإلمداد، وكانــا يتمتعان بروح الفكاهــة. »مهدي مليك« 

شــاب يف مقتبل العمر، كان مساعد مسؤول »الالسليك«. »إيراج« 

مقــّدم كان رامي الـ)آر يب جي(، وكان حامســيًا جًدا وصلبًا! ويف 

نهاية الخيمة، جذبتني قامٌة نورانية شابة متيض معظم األوقات يف 

قراءة القرآن، كان رامي )آر يب جي( الفصيل أيضاً، ويدعى السيد 

»محمــد جواد«. لقد كانت أخالقــه يف الحقيقة مثااًل ومنوذًجا لنا 

يف الفصيل. بعد أن تحدثت إليه قلياًل، فهمت أنّه من املجاهدين 

القدامى يف الجبهة، وأّن قدمه وطئت ساحة املعركة منذ عمليات 

)الفتح املبني(؛ ولهذا السبب قررت أن أعلنه معاونًا للفصيل الذي 

كان معنيًّــا باســتقبال اإلخوة. هو مل يَقبْل يف بــادئ األمر، ولكنه 
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وافق عند إرصاري. اآلن بات فصيلنا يف أتّم استعداده. 

يف خــور »عبد اللــه«، شــاهدت زورقًا حربيًا يطلــق صواريخ 
الكاتيوشــا باتجاهنا. من ناحية أخرى، علمت أّن فرقة عاشــوراء، 
والــذي كان مقّرًرا أن تتحرك معنا إىل األمام من ناحية اليمني، قد 
كُشــف أمرهــا، ومل تعد قادرة عىل أن تغطينا مــن ناحية اليمني. 
ولهذا الســبب، بتنا تحت النران الكثيفة للعدو من ثالث جهات، 
وبعد مّدة انتبهنا إىل أن قذائف املدفعية تنهال علينا من الخلف... 
املعركة األســاس كانت يف الكامئــن؛ ولهذا توجهــُت مبارشة إىل 
هناك. حني وصلت إىل منطقة الكامئن، كان طلق ناري قد أصاب 
رأس »آريافــر« حني كان يرمي إحــدى الدبَّابات... مل أكن ألصّدق 
أنه سيبقى حيًّا... كان دامئًا يقول: »يا صاحب الزمان هل قبلتني؟ 

هل حّققُت اللياقة املطلوبة؟«، وكأنّه كان قد ضيّع شيئًا ما. 

كنت مشّوًشــا حــني وصلت إىل اإلخــوة الذين كانــوا ينقلون 

»آريافــر« عىل حاملة إىل الخلف. كانوا جميًعا يبكون. أمســكت 

نفــيس، وقلت: »دعوه أرًضا وارجعوا، أنا أنتظر حتّى تأيت ســيارة 

اإلســعاف«، وجلســت عند أقدام الحاّملة. كان وجه »أمر« بلون 

الرتاب، وكان موجوًعا. وكان نََفســه متقطًعا. عندما خلوُت به، مل 

يعــد يل طاقة عىل الصــب، بكيت وتفّجعت لعــرش دقائق، بثثته 

شــكواي، وكلّمته حتّى وصلت ســيارة اإلسعاف. وحينها كان أمر 

يلفظ أنفاســه األخــرة، فناجيته »حبيبي أمــر، ال تنَس أن تأخذ 

بأيدينا وأنت يف ذلك العامل، اســمع ندايئ، أنا الشقي الذي تخلّف 

عن القافلة«.

موقع نوني صفر



نسائم الذكريات الندية152

ما أجمل كتابته وأدقّها! ولهذا السبب كتب سامحة اإلمام القائد حول 

»نوين صفر«: 

س،  »هذا أيًضــا من جملة الوثائــق الدقيقة ملرحلة الّدفــاع املقدَّ

والــذي ينبغي أن نكون يف غاية االمتنــان لكاتبه. يتألق هذا الكتاب 

بالّصفاء واملعنويّات«.

يكتب سامحته يف 12 كانون األول 1991م:

»الظاهر أن الشــهيد »محمد شــكري«، والذي تّعد كتاباته- التي 

س  وثّقت لحظة بلحظة عمليات عّدَة- من أكرث ذكريات الدفاع املقدَّ

نورانية، هو شــقيق مؤلّف هذا الكتاب، وقد تّم ذكره يف أماكن عّدة 

يف كتاب »خط وجبهة فّكة«. 

هذا األخ املجاهد الحّي مل يدرج اسم أخيه الّشهيد من ضمن أسامء 

أولئك الذين قّدم إليهم كتابه... مرحى بالكرامة والعزّة... وكان شقيق 

آخر له قد استشــهد أيًضا من قبل، الشــهيد السيد »عيل شكري«... 

اللهم احرشنا مع هؤالء يف الدنيا واآلخرة«.

يف آخر صفحة من كتاب »نوين صفر«، اقرأ:

بعد أيام عّدة، شيّعنا الجثامن الطاهر واملقطّع للسيد »محمد« 

يف جنازة، وأودعناه يف الرثى إىل جوار شقيقي اآلخر السيد »عيل«. 

بعد ذلك، أوضح يل اإلخوة يف كتيبة »عاّمر« أّن الســيد »محمد« 

كان يســتَِعد للتقدم أمــام خط الكمني، حيــث أصيب عدد من 

املجاهدين بجروح، فصــاروا ينادونه ويقولون: »إىل أين تذهب؟ 

هناك مجزرة، اصب«، ولكنه تبّســم وقال: »أريد أن أذهب وأرى 
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ذاك الــذي يقولونه، إّن حرة عيل األكب قد تقطّع إربًا إربًا، ماذا 

يعني؟«. وبعد ساعة، تقطّع هو أيًضا إربًا إربًا.

إذا وصلــت إىل نهايــة الكتــاب، فال تــدع النظر إىل الصور الســبعة 

والعرشين املدرجة يف نهاية »نــوين صفر«. تأمل فيها أيًضا، فهي جديرة 

باملشاهدة، لكن األجدر باملشاهدة من الجميع هي تلك الرسالة الدامية 

ملجاهــدي كتيبة »حبيب بن مظاهر« التــي أدرجت يف آخر صفحة من 

الكتاب.  

هذا  أيدينا  بني  وضع  حني  املقاومة”  وفّن  “أدب  مكتب  أجاد  لقد 

الذين حملوا كتاب “نوين صفر” إىل  النفيس. ومرحى ألولئك  الرأسامل 

بالقراءة  حياتهم  وزيّنوا  س،  املقدَّ الدفاع  ذكريات  عاشقي  جميع  سفرة 

الواعية لهذا الِسْفر، وتعرّفوا إىل إحدى الوثائق الدقيقة والنورانية للدفاع 

س. املقدَّ

موقع نوني صفر
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جهبة فكة 

السيد محمد شكري

باتت املواجهة يف الكمــني وجًها لوجه، ومن ناحية أخرى كانت 

فوهات مدافع دبَّابات العراقيني تشــر إىل أنهم قد ســيطروا عىل 

داخل القناة. لقد وصل األمر إىل أن يرمي كلٌّ من الطرفني بالقنابل 

اليدوية عىل الطرف اآلخر. ازداد عدد الجرحى والشهداء أكرث فأكرث.

كنت مشــغواًل بتضميد جراح أحد الشــباب عندما أىت »حسني 

سعيد نيا«، ورصخ قائاًل: إن العراقيني يف حالة تقّدم، وقد سيطروا 

عىل جزء من القناة، وإن علينا أن نرتاجع برسعة.

 مل يكن لدى القوات أّي رغبة بالرتاجع ولو خطوة واحدة!

كان الشــهيد الســيد »محمــد شــكري« يتابع دراســته يف املدينة يف 

اختصــاص الطب. وكذلك يف ســاحة املعركة، كان يعمل مســعًفا. كتاب 

»جبهــة فكة« هــو مذكراته. يحيك الكتاب عن ذكريــات ومرحلة عمله 

مســعًفا يف الحرب. إذا تلّمســت سحر كتابته، ســتجد شمًسا مرشقة يف 

زاوية قلبه. ما أجمل كتابته!

»رأيت »يارجانلو« حاماًل الـ)آر يب جي( بيده خارًجا من القناة، 

وقد بات مكشوفًا وتحت نران العدو متاماً. من دون أدىن خوف، 
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أطلق صاروخ  الـ)آر يب جي( عىل دبابة البعثيني، وزحف ساملًا إىل 

داخل القناة.

آنذاك، شــاهدت قّوات جديدة من رماة الـ)آر يب جي( تُرَســل 

إىل الجهــة األمامية. وبرؤية هذا املشــهد، عاودين األمل، وانتابني 

الرسور.

أراد أحــد رماة الـ)آر يب جي( أن يرتاجع، فأمســك »عيل دارا« 

مبقبض ســالحه، وتقّدم هو بنفســه. بعد مّدة رجــع بوجه داٍم. 

كان اإلخوة يقولون إن شــفرات الـ)آر يب جي( اصطدمت بعينيه، 

وألحقــت الرر بهــام. كان يف الجناح األميــن للقناة أخدود كبر 

قد وضــع العدوُّ فيه عدًدا من الدبَّابــات، وكان الهدف من ذلك 

أن يفصل به العدوُّ قواتنــا املتقّدمة عّنا. والتفت اإلخوة إىل هذا 

املخطــط، فأخذ »نــارص توحيدي« معه عدًدا مــن رماة الـ)آر يب 

جي( إىل ذلك الجناح، وبدؤوا باصطياد الدبَّابات.

شــاهدت بنفيس الدبَّابات وهي تفّر، وأحد اإلخوة وهو يركض 

خلف الدبَّابة«.

اقْلب ســبع صفحات إىل األمام. الساعة 6:03، قف هنا، أّي يوم؟ يوم 

الجمعة! أّي تاريخ؟ 1986/6/27 م يف مهران!

»تحرّكــت القــوات من جديــد. كانوا يرحلــون مبتهجني للقاء 

املعشوق. كم مجنون قد ذهب للقاء لياله!

أفّكــر اآلن يف األشــخاص الذين ســيختارهم اللــه للقائه. بثوا 

املوسيقى العسكرية، لقد بات صّناع املالحم مستعدين للمعركة.
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نحــن اآلن يف معب ألغــام العراقيني، مَينُع تقّدَم مســرنا رشيٌط 

شــائك. تقّدمــت الدبَّابات. أحــد اإلخوة اصطدم بلغــم، ودّوى 

انفجــار. عبنا خنادق عراقيــة عّدة وهي تحــرتق، كانت رائحة 

احرتاق األجســاد تؤذي املشــاّم. مل متِض دقائق حتّى دّوى صوت 

انفجار لغم، وأُصيب عدٌد من اإلخوة.

ها هي القوات تخرج من داخل حقل األلغام. »كيايي« هو أحد 

املّداحــني، لقد قُطعت قدمه اليرسى مــن تحت الركبة، وأصيبت 

يــده اليمنى ووجهه بجراحات عّدة. »جــامل موّحدي« أيًضا قد 

أصيب بجراحات يف قدميه وبطنه، وكان يتأمل كثرًا. 

كانــت الطائرات العراقية تظهر يف ســامء املنطقة بنحو متكرر 

ومنتظــم، وتقصف نقاطًا محددة. تجــاوز عدد الطلعات الجوية 

للطائرات يف ذلك اليــوم الثالمثئة غارة. كانت كتيبة »حبيب« قد 

استقرت خلف إحدى القالع، واستطاعت بالقوة أن تقاوم يف وجه 

العراقيني.

أخبوين أن الشيخ »حسن« أيًضا قد أصيب، والظاهر أن إصابته 

كانت بسبب شظية قذيفة.

... طلبنا من الســيد »أحمد« أن يقف عىل قدميه، ولكنه أظهر 

العجز وعدم القدرة، ومهام فعلنا مل يتمكن من الوقوف. اضطررنا 

إىل أن نتوســل بأّمــه، فقلنــا: »إّن أمك الزهراء بضلعها املكســور 

وذراعهــا املجروح مل تتنحَّ وترتك الدفاع عن اإلمامة والوالية، وأنت 

جندّي الزهراء، فاستِح من أّمك وال تخجلها«. أخذته الحميّة ووقف. 

أمسك »عباس« بجانبه، وأمسكُت أنا بجانبه اآلخر، ومشينا. بقينا 

جبهة فكة
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معه حتّى وصلنا إىل مستشفى الشهيد »بقايئ«، وتركناه هناك و..«.

71 صفحة ما أجملها! نرشت الّدائرة الفّنيّة يف منظمة اإلعالم اإلسالمي 

هذه املذكرات باســم »خط فكة« ألّول َمرّة يف ســنة 1991م، ويف السنة 

نفسها قرأ سامحة اإلمام القائد هذا الكتاب، وكتب بشأنه:

»هذه وثيقة هاّمة عن أوضاع الجبهة وأخالق التعبوينّي وخصالهم، 

هــذا الكالم غر قابل للفهــم واإلدراك من ِقبَل أهــل الدنيا املادينّي 

س الثامين حافلة  والظلامنيّني، عىل الرغم من أن ســنوات الدفاع املقدَّ

به. الكتابة السلســة والواضحة والدقيقة لهــذه املؤلّفات، تزيد من 

قيمتها التوثيقية، والشــهيد العزيز مؤلّف هذه املذكّرات يجّسد من 

خالل هذا الكتاب أيًضا، بعًضا من األجواء املعنوية للروح التعبويّة«.

ال ينبغــي أن ننىس قراءة هذا الكتاب بأكملــه، وأن نضعه يف متناول 

الجميع. لقد كتب سامحة اإلمام القائد: 

“هــذا من جملــة املؤلفات التي يجب أن ترُتجــم إىل اللغات األخرى 

حتاًم”.

فليُوفّر أهل الفن، برتجمة هذا الكتاب الجميل واملعّب وبنرشه، أرضيّة 

وجــود “جبهة فكة” يف جميع مكتبات العامل. فام أجمل أن نصّدر ثورتنا 

بهــذا النحو إىل أقايص الدنيا، وأن نعرّف أهل العامل عىل ثقافة مجاهدي 

إيــران ومقاتليهــا؛ أولئك األعزّاء الذين رســموا لنا، باالتــكال عىل الله، 

الطريَق املستقيم، وبطّي ذلك الطريق، علّمونا يف النهاية كيف منوت.



تقريٌر لتحقيق
مرتىض بشري
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تقريٌر لتحقيق 1

مرتىض بشريي

»كان موقع التحقيق خندقًا كبرًا نســبيًا، متلؤه طاولة وكرسيان. 

وكان فيــه كراٍس عّدة أخرى قد رُتّبــت يف صف واحد عىل حدة، 

بعيًدا عن الطاولة يف الحجرة. مل يكن فيه أّي نافذة. كانت جميع 

هذه املالجئ قد أقيمت تحت األرض، وأهيل فوقها الرتاب بارتفاع 

أمتار عدة. وكانت طائرات العدّو تُِغُر عليها مرات عدة يوميًا.

عندما دخلت الحجرة، كان زمييل مشــغواًل بالتحقيق األّويل مع 

م. ولو أّن غريبًا كان قد دخل الغرفة، ما كان ليعرف أّن  ذلــك املقدَّ

هناك عميًدا أســرًا يجري اســتجوابه؛ كان يتكلّم براحة، ويحّدث 

بسالســة، وكانت لهجته مســتغربة، يتكلم باللغة املحلّيّة بشكل 

لطيــف، وبلهجة حنونة. اســتطعت اآلن أن أرى عينني واســعتني 

ســكنت فيهام قســوة قائد عســكري. وعىل خالف األرَسى القادة 

الثالثة اآلخرين، الذين مل يبذلوا أّي جهد إلخفاء اضطرابهم، كان هو 

هادئًا، ويتحّدث دون توقّف، وكأنّه كان جالًســا يف منزله يدردش 

مع أصدقائه، وال يبدي أّي انزعاج من وقوعه يف األرس. كان يشكر 

الله بشكل متواٍل أنّه قد أُخذ أسرًا ومل يذبح بعار املذلّة.

1- گزارش یک بازجویی.
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كانــت رغبتُــه يف الكالم قد َســلَبت منه فرصة االســتامع. كان 

التفاخــر واضًحا عليه، ويتظاهر بالكياســة والحــذق. عندما كان 

يتكلم، كان يســتعني بســائر أعضاء بدنه ليعّب عن فكرته؛ يحرّك 

يديه، ويحاول بنظراته أن يســتجلب تصديق من يخاطبه ليوقعه 

تحت تأثره النفيس.

م ســخرية تشــر إىل أنه  أحيانًا، كانت ترتســم عىل وجه املقدَّ

مخلوٌق قايس القلب، غر متسامح، ومتغطرس أيًضا.

قــال: »لقد تعّودُت أن أصــوَم يف النهــارات، وأن أميض الليايل 

بالتهّجد والعبادة«. لقد تجىّل يل، إنصافًا، مع هذه الجملة، كصورٍة 

حيٍّة للّرياء واملكر... قلُت: »عرِّف عن نفسك من فضلك«. فكتب 

م للقّوة الخاّصة، قائد  »محمد رضا جعفر عباس الجشعمي، املقدَّ

فوج املغاوير يف الفيلق السابع«. 

م هي درجة قادة الكتائب يف الجيش  - عــىل حد اطالعي، املقدَّ

العراقي، يف حال أنك قائد فوج مستقل.

- الحــق معك، يف الواقع كانت قدريت تكمن يف لطفي وســلويك 

الحسن مع املرؤوسني.

م وأرسى عــّدة آخرين ألجل  .... يف الليلــة الثالثــة، أخذنا املقدَّ

اإلقامــة املؤقتــة يف املخيّــم الواقع عــىل طريق عــام األهواز - 

خرّمشهر... انفصل ضبّاط عّدُة وذوو رتب وجنود من صّف األرسى 

الذيــن كانوا يقفــون منتظرين الغداء، وهجموا بشــوق واندفاع 

م. تحلّقوا حوله، وبلهفة بدؤوا يقبلونه ويسألونه عن  باتجاه املقدَّ

م يذرف الّدموع، ويف الوقت نفســه الذي كان  أحوالــه. كان املقدَّ
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يبادلهم فيه مشــاعرهم، رمقني بنظرة عميقة. فهمت مقصوده. 

وعلمُت أنّه محبوب من قبل مرؤوســيه، وقــد ترك هذا األمر يف 

ذهني مساحًة جديدة للتأمل.

... أّدى “جشــعمي” صالتَــه، وراح يقــرأ القــرآن تحت الضوء 

الكّشــاف... كان للحــزن يف صوتــه جاذبيّة خاّصــة. قبل أن يكّب 

تكبرة اإلحرام، خطر ببايل أن نكون قد اشتبهنا بشأن جشعمي... 

راجعُت أفكاري، وفجأة انقدحت يف ذهني “عمليات )كربالء 4(!”

... قــال “عدنــان”: “لقد استشــهد “إبراهيم”!”، ســألت: “أّي 

“إبراهيــم”؟”، قال: “أخي”. وكأمّنا صبّوا عــيّل ماء بارًدا. جمدت 

مكاين، وفيام كان يبيك قال: لعنة الله عىل “جشعمي”.

... كانت هذه املرّة األوىل التي أســمع فيها اســم “جشعمي”. 

سألت “عدنان”: “وأّي شخص هو هذا؟”، فقال: “قاتل أخي”. 

سألت بتعّجب: “ومن يكون؟”.

- “إنّــه قائد فوج املغاوير يف الفيلق الســابع يف جيش العراق، 

وهو الذي أردى إخواننا يف أّم الرّصاص. أسأل الله أن ينتقم منه”.

... مل أكن أعلم ما إذا كان “عدنان” قد علم بشــأن أرسه أم ال... 

م: “أنتــم أين كنتم يف عمليات قّوات اإلســالم يف أّم  ســألت املقدَّ

الرصاص؟”.

- “نحــن كّنــا قوات الهجوم املضــاد. ويف الواقع، فــإّن حملتي 

املضــاّدة اســرتجعت أّم الرّصــاص من قبضة قّوات اإلســالم. لقد 

استشهد عدٌد من غّواصيكم، وأرس عدد آخر و...”.

تقريٌر لتحقيق
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... عندمــا عــدت إىل الباحة، تراءى أمامي مشــهٌد غريب. كان 

»عدنان« قد وقف يف مواجهة الّصّف األّول، وقد تســّمرت عيناه 

م األســر مأخوًذا  النافذتــان عــىل وجه »جشــعمي«، وكان املقدَّ

بالحديث مع األفراد الذين كانوا يحيطون به...

مل يرفع “عدنان” ناظريه عن “جشــعمي”. مل أفهم عن أّي يشء 

كان يبحث يف وجود “جشــعمي”. وحتى عندما سألته فيام بعد، 

مل يكــن ميلــك جوابًا. كنُت مطمئنًّا أّن “عدنــان” كان يبحث عن 

الطريــق األصوب للتعامل مــع هذا األســر، وكان يقيّم يف فكره 

ميولَه ورغباته الّشخصيّة والّنفسيّة يف مقابل األحكام اإللهية، وقد 

تحّول هذا الرّتجيح إىل يقني حني واجه “عدناُن” “جشعمي” بكّل 

رباطة جأش، وقال: »محمد رضا، أهاًل وسهاًل«.

م “محمد رضا  “تقرير لتحقيق” هو خالصة مراحل التحقيق مع املقدَّ

جعفر عباس الجشــعمي” خالل إقامته يف املخيــم، والتي كتبها ملكتب 

“أدب وفّن املقاومة” مرتىض بشري.

“تقرير لتحقيق” هو قّصٌة تصّور استســالَم ضبّاٍط كانوا قباًل قد فتحوا 

الطريق أمام اآللة الحربيّة لجيش العراق، باتجاه إيران اإلســالم. قّصٌة مل 

تستقم أمام عظمة وتألّق إميان أبناء الجمهورية اإليرانية اإلسالمية.

هذا الكتاب، املؤلف من 83 صفحة، طُبع ألّول مرّة ســنة 1990م، يف 

مركــز النرش التابع للدائرة الفنية يف منظمة اإلعالم اإلســالمي. وقد قرأه 

سامحة اإلمام القائد يف 23 شباط من السنة نفسها، وكتب يف تقريظه:



167

»هو أثٌر جّذاب، مبتكٌر، ومنوذجّي أيًضا، تصويرُہ للطبيعِة وأحداِث 

الحرب واألحواِل الطبيعية جميٌل جًدا. فيه مبالغات مُيكن أن يُتغاىض 

عنها أمام إيجابيّات الكتاب«.

إننا نويص الجميع بقراءة هذا الكتاب. اقرؤوا كتاب »تقرير لتحقيق« 

حتاًم لتتعرّفوا إىل هذا األثر الجــّذاب واملبتكر والنموذجي، وتطلّوا عىل 

مشهد آخر من مشاهد الحرب.

تقريٌر لتحقيق
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مهدي كاليب

غالم حسني كهن
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خمّيم عنرب 

حسني فرهنك إصالحي

مهدي كاليب

غالم حسني كهن

»عــامل األرس هو عاملٌ مظلٌم يندر أن ترى فيه بصيص نور. وفيام 

يتهــادى اليأس واألمل واملشــقة تحت أقدام األرسى بشــكل دائم 

يبقى نور األمل بضاعة نادرة يف األرس.

يكفي عشُق أيب عبد الله الحسنيQ ألن يُذهلَك عن نفسك، 

ويُحيلَك عاشًقا، ويحملك نحو دياره. لكن ماذا تفعل حني تُغلق يف 

وجهك أبواب األرس، وال يكون األرس أيًضا إاّل ألجل أمنية الّزيارة؟

حتــى الصبــاح، مل يكن هناك إاّل الذكر والدعــاء والحديث عن 

كربــالء ومظلوميــة اإلمام الحســنيQ. كان الجنــود مطلعني 

بالعموم عــىل مجريات دعاء وصالة اإلخوة، لكنهم مل يعرتضوا أو 

يُبــدوا أّي مواجهة. أّدينا الصالة يف القطار. قبل طلوع الشــمس، 

توقف القطار يف محطة بغداد، وضمن تدابر أمنية شديدة انتقلنا 
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من القطار إىل الحافلة. يف اســرتاحة قصرة توقفت فيها الحافالت 

عىل جانب الطريق، ترّجل أحد الجنود، وخلع حذاءه العســكرّي، 

وتوّضأ، ووقف للّصالة. كان من أهل الّســّنة، وكان يصيّل بخشوع 

ووقــار. انجذب اإلخــوة إليه، وقال أحُدهم: »عجبًــا، ففي نهاية 

املطاف يوجد يف الجيش العراقي شخص يصيّل!«.

فُتحت أبــواب الحافلة، وقــام الجنود بتشــكيل ممّر من باب 

الحافلــة حتّى باب الّصحن، متاًما مثل نفق الرعب. فعندما أخذوا 

األرسى- يف بدايــة أرسهم- إىل املخيّم، شــّكل الجنــود العراقيّون 

ممرًا برشيًا، من باب الحافلة حتّى مدخل املخيّم. وقفوا يف صفني 

متقابلني وهم يحملون العيّص واألســالك، وراحوا يربون األرسى 

فيام كانوا ميرون بينهم. وكذلك كان مقصُدهم ذلك اليوم؛ أن منّر 

برسعة إىل الحرم، وأاّل نأيت بأّي حركة مخالفة للنظام.

ــل اإلخوة من  عــىل الرغــم من كّل تلــك التّدابــر، مبجرّد ترجُّ

الحافــالت، راحوا يقبّلــون األرض، بعد ذلك صــاروا يقبّلون باب 

الّصحــن، ومبجــرّد نزولهم األدراج بــدؤوا يركضــون باتّجاه زوايا 

الّرواق. كانوا كغيم الّربيع يبكون جميًعا، فيام تســّمرت عيونهم 

عىل حرم املوىل أيب عبد اللهQ. كانت أصوات البكاء والنحيب، 

وأصداء زيارة عاشــوراء وزيارة وارث، تحيل كّل إنســان مذهواًل 

عن نفســه. ارتفع صــوت بكاء عدد من اإلخوة، فــأىت العراقيّون 

ورفعوهم عن األرض، وســّجلوا أسامءهم، وهّددوهم بالقول: »ال 

تبِك، ال تبِك«.

لكّن أجواء مقام ســيد الشــهداءQ ومعنوياتــه قلبت حال 
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الجميع، ومل ترتك مجااًل لالستجابة لكالم هؤالء الذين ال يعرفون الله.

تبلغ املســافة بني صحن حرم أيب عبد الله الحسنيQ وحرم 

حــرة باب الحوائج 500 مرت. طوينا املســر بــني الحرمني بلطم 

الّصدور وذرف الّدموع. مل يكن يكرس ذلك الّســكوت املطلق غُر 

نشيج اإلخوة بني الحني واآلخر، وكان ذلك عالمًة عىل كامل األدب 

ومتام املحبة التي يكّنها اإلخوة لحرة أيب الفضل.

كّنا قد ســمعنا أّن العراقيني يخافون كثرًا من قمر بني هاشــم

Q، لكّننــا مل نكن نصّدق، حتّى شــاهدنا ذلك عن قرب؛ ففي 

حــرم أيب الفضــلQ خاف كثٌر مــن الضبــاط أن يدخلوا، ومل 

يتدّخل أحد من الجنود مبا كان يفعله اإلخوة«.

يتألف كتــاب »مخيّم عنب« من ثالث ذكريات كتبها حســني فرهنك 

إصالحي، ومهدي كاليب، وغالم حسني كهن. وهذا الذي قرأناه تّم اختياره 

من قصة الكتاب األوىل، والتي تحمل عنوان »يف حرم الّروح«. 

كتب سامحة اإلمام القائد حول هذا الكتاب: 

»إّن كتابــة ونرش ذكريــات األحرار )األرسى( هو عمــٌل خالٌد، وله 

تأثره الخاص يف تشــكيل تاريخنا يف املســتقبل. تتميّز بعض املقاالت 

باللطــف والرّقّة. )القّصة األوىل واألخرة من هــذا الكتيّب(، الّنقطة 

الالفتــة للنظــر، هي تشــابه األحداث التــي كانت تعــّم املخيّامت 

املتباعــدة فيام بينهــا، والتي كانت تجري مع أشــخاص منفصلني، ال 

يعرف بعضهــم بعًضا، وهذا أحد مثرات الحكومــة الظاملة والعنيفة 

م عنبر
ّ
مخي
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للحزب )البعثي(. يف نهاية املطاف، الشــخص الذي ال يفّكر إاّل بحفظ 

نفســه، لن يفّكر أبًدا ولو للحظة واحــدة بأّي يشء آخر، ومن ضمن 

ذلك القيم اإلنسانيّة«. 

»مل يكــن قد أتّم جملته بعد حني ارتفعت أصوات اإلخوة، لدى 

ســامعهم اســم اإلمام الخميني، بالصالة العالية عىل محمد وآل 

محمــد ثالث مرات متواصلــة. اهتّز املخيم مــن رصخة صلوات 

اإلخوة، واختُطف اللون من وجه النقيب العراقي وســائر الجنود 

العراقيــني، فرصخ قائاًل: »وهل ذكرُت اســَم النبــي حتّى ترفعوا 

أصواتكــم بالصلوات؟« ثم أشــار إىل الجنود قائاًل: »أدخلوا هؤالء 

املجوس إىل حجراتهم«.

دخل اإلخوة، بالرب والتعنيف، إىل الزنازين. ومع هذا الترصف 

من ِقبَلهم، عرف العراقيون كم أن األرسى عاشقون إلمامهم.

كانــت الطلقــات النارية تنزل كاملطر عــىل رؤوس اإلخوة آتيًة 

من أبراج املراقبة املوزعة حول املخيّم؛ القبضة يف وجه الرصاصة، 

واإلميان يف وجه الكفر، واألسر يف وجه السّجان.

عــاد اإلخوة باتّجــاه الزنازين، فاســتفاد العراقيون من الفرصة 

وأغلقــوا األبواب. اقْتُلعت عني أحد األرسى من محجرها، وأصيب 

أفراد عّدة بجراح، وســقط بعض منهم عىل األرض وسط املخيم. 

لحســن الحظ، مل يُستشــهد أحد. لقــد كان بقــاء الجميع أحياء 

معجزة يف ظّل إطالق النار الكثيف ذاك. لكّن العذابات والبالءات 

بــدأت؛ من الرب الَجاَمعــي، إىل قطع املاء، إىل منع الطعام، إىل 
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عــدم فتح أبواب الزنازيــن أليام عدة ، إضافــة إىل مرض اإلخوة 

وتلــّوث األجواء داخل الجدران، كّل ذلك واإلخوة صابرون، ألنهم 

كانوا مؤمنني بقضيتهم. بعد ذلك، مل يجرؤ العراقيون عىل إحضار 

مصّور إىل داخل املخيّم حتّى ولو ملرّة واحدة. 

برؤية عدســة التصوير اكتشــف اإلخوة مخطــط العدو املاكر 

فدخلــوا الزنازين برسعة. وفيام كان العــدو يعّد لكذبه اإلعالمي 

اســتطاع تالميذ مدرسة اإلمام الحســنيQ بلحظة حاسمة أن 

يفقؤوا عني العدو بقالب صابون! وتعطلت الكامرا«. 

اقــرأ بقيّة ما جرى يف الصفحة 68 وما يليهــا يف كتاب »مخيّم عنب«، 

إنّها صفحات جديرة جًدا باملطالعة. هذا الكتاب، املؤلف من 79 صفحة، 

هو من الكتب الشــيّقة التي أصدرها مكتب »أدب وفّن املقاومة«، وهو 

يشّكل الكتاب العارش يف سلسلة كتب األحرار.

نحن مل نحّقق هذه الثورة بسهولة، فلنطّلع عىل إبداعات األرسى وهم 

يف مخالب العــدّو. ولتحقيق هذا الغرض فإّن قراءة كتاب “مخيّم عنب” 

تعّد الزمة.

م عنبر
ّ
مخي
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اجتياز الاستر الرتايب األخري 1

تأليف: األسري العراقي الدكتور أحمد عبد الرحامن 

ترجمة: محمد حسني زّوار الكعبة

حصدت حــرب إيران والعراق مئــات آالف الضحايــا، وإحدى هذه 

الضحايــا هو صاحــب هذه املذكــرات وكاتبها. ذكريات تــم جمعها يف 

كتاب »اجتياز الساتر الرتايب األخر«، لتعرفنا إىل رؤية ومشاهدات األسر 

العراقي الدكتور »أحمد عبد الرحامن«.

كتب ســامحة اإلمام القائد، بعد مطالعته هذا الكتاب الواقع يف 239 

صفحة، والذي ترجمه »محمد حسني زّوار الكعبة«:

»متّت مطالعة هذا الكتــاب ليلة الثالثاء يف 1991/12/10. وجدُت 

أّن هذا الكتاب، من الناحية القصصيَّة، وكذلك من حيث اشتامله عىل 

املطالب املفيدة، أفضل من ذكريات األســر العراقي اآلخر الذي كان 

طبيبًا أيًضا. 

من املناسب أن يرُتجم كلّه، أو بعضه، إىل اللغات األوروبية، ويُنرش 

يف هوامش صحفهم، خاّصة القسم األول منه؛ أي من الصفحة 11«. 

1- عبور از آخرین خاک ریز.
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»حينام ركبت الســيارة، يف أحد األيام، ألراقب أرايض »حمرين« 
الزراعية وسهولها وتاللها، مل أكن ألتصور أنني أتقّدم نحو مصري 
باتّجاه أهم نقطة تحّول يف حيايت. كان شــهر أكتوبر سنة 1979م، 
وقد بقي عىل خدمتي العسكرية أقّل من شهرين. بعد أن أنهيُت 
دورة تعليمية أســاس يف ثكنة »الرشيد« الواقعة يف جنوب بغداد، 
ســلكُت طريــق »خانقني« ألصــل إىل الوحدة العســكرية حيث 
ســألتحق. كانت »خانقني« تبعد ســبعة كيلومرتات عن األرايض 
اإليرانية، وبناء عليه فقد كانت السبعة كيلومرتات فقط تفصلني 
عن تلك الحــوادث املصرية يف بلد كان بالنســبة إيّل، حتّى ذلك 
اليوم، لغزًا محّرًا. خالل طيّي ملســافة الـ170 كيلومرتًا التي تفصل 
بني بغداد وخانقني –وهي تســتغرق ســاعتني بالســيارة- كانت 
تراودين أفكار كثرة. مل تكن األحداث التي تحصل يف إيران يف ذلك 
اليوم واضحة بالنسبة إيل. ومع أيّن كنت أعتقد أن تشكيل حكومة 
إســالمية هو طريــق الحّل الوحيد لجميع مشــكالت الشــعوب 
املسلمة يف العامل، وأن املسلمني يجب أن يتّبعوا سياسات الحكومة 
اإلســالمية أيًا كان مكان تشكيلها، إاّل أن أحوال إيران وظروفها مل 
تكن مفهومة بالنسبة إيل. ومن الطبيعي أنّني كنت متأثرًا، إىل حدٍّ 
ما، باإللقاءات املعادية لوسائل اإلعالم العامليّة. فهل اتّخذت إيران 
حًقا شــكل البلد اإلســالمي؟ كان هاتٌف إلهي من داخيل يهمس 
أنــه نعم، هذا الــذي حصل، ودليل ذلك األمر كان بســيطًا جًدا، 

لقد أخبنا النبي األكرمP يف حديث رشيف أن اإلســالم بدأ غريبًا 
ووحيًدا، وســيعود غريبًا كام بــدأ. يف تلك األيام، كانت إيران بلًدا 

غريبًا بني مجموعة من الحاقدين عليها«.
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تصّفح أوراق »اجتياز الســاتر الرتايب األخــر«، حتّى إذا ما وصلت إىل 

الصفحة 77، ابدأ بالقراءة عند السطر 13:

»يف أحد األيــام، وبينام كّنا منهمكني بإجراء عمل جراحي ألحد 

الجرحى يف غرفة العمليات، سمعنا أصوات ابتهاج. كان ظاهرًا أّن 

ممريّض املستشفى فرحون، وقد أسكرهم خٌب ما.

- لقد مات الخميني!

كان إعالن هذا الخب عب الراديو أكب فضيحة وكذبة إعالمية. يف 

تلك األيام، مل يكن املرء يقرأ اســم الخميني يف مطبوعات ووسائل 

إعالم إيــران، كان عدٌد من رجال الدين الشــيعة، الذين يديرون 

أمور إيران، مينعون إيراد الخب الحقيقي، أي خب موت الخميني، 

يف وسائل اإلعالم. 

قبل مّدة ورد هــذا الخب اإلعالمّي يف مجلة الوطن العريب التي 

كانت تُطبع يف لندن بأموال عراقية. أصدرت هذه املجلّة، وبحسب 

مصادرهــا، تقريرًا يفيد أّن الخميني مريٌض برسطان القولون، وأن 

مرضه قد أدى إىل إصابته بالعمى والشــلل التام، ولهذا فإّن إعالن 

خب موته عن طريق وسائل اإلعالم العراقية كان قاباًل للتصديق«.

ما أســخف أن يســعد بعض الناس بكذبة! ينبغي أن منّر عىل الكتاب 

أعاله، وأن نقرأ صفحاته األخرى حتّى نصل إىل مطالبه املهمة األخرى.

»حلَّ يوم الســابع عرش من شهر متوز، وبحســب العادة، أدىل 

ضابط التوجيه السيايس بخطاب ناري يف تلك املناسبة. لياًل، عندما 

اجتياز الساتر الترابي األخير
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كّنا جالســني يف غرفة العمليات نشــاهد برامج التلفزيون، أخبنا 

قائُد الفوج أّن إحدى وحدات املغاوير ســتبدأ بهجوم عســكري 

عند منتصف الليل، مبناســبة أعياد متوز. ملدة ساعة كاملة، مزّقت 

أصــوات الطلقات النارية ودوي املدافع الحربية اآلتية من أماكن 

قريبة هدوَء الليل وســكونه. يف تلك الليلة، كان تلفزيون بغداد، 

ومبناســبة اســتالم حزب البعث وصّدام للحكم، يعــرض برنامًجا 

مبتذاًل ومخجاًل من الرقص وغناء سمرة توفيق. كان صوت إطالق 

القنابل والقذائــف والصواريخ، والذي خلق مشــهًدا مخيًفا، قد 

غلب عىل أصوات الطبول واملوســيقى. هذا يف الوقت الذي كان 

اإليرانيون ميضــون ليلتهم بالدعاء واملناجاة والترع إىل الحرة 

اإللهيــة. قلت يف نفــيس ال ميكن أن يرتك الله )ســبحانه وتعاىل( 

عباده املؤمنني أذلّة وصغاًرا، فهذا خالف ســّنته يف خلقه، ال بّد يف 

نهايــة املطاف أن يأيت ذلك اليــوم الذي يعلو فيه عباده املؤمنون 

وامللتزمــون عىل قطّــاع الرؤوس الغارقني يف اللهــو واللعب. وقد 

تحقق ذلك اليوم، بعد شهور عّدة«.

ال بــّد لك من أن تقــرأ ذكريات الدكتور أحمد عبد الرحامن. ســوف 

يحملك »اجتياز الساتر الرتايب األخر« إىل ساحة من الجامل؛ أسر عراقي 

يتحــدث عن حرب إيران والعراق، عــن قبح ورذائل حزب البعث، وعن 

ُحسن وفضائل جمهورية إيران اإلسالمية، ويكتب تاريخه. 

أوصــوا األصدقاء أيًضــا مبطالعة هــذا الكتاب، أهــدوه إىل مكتبات 

محلتكم.
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حرب احُلَفاة  1 

رحيم مخدومي

جميًعا  أخذونا  حافالت.  ثالث  كّنا  »ورامني«،  من  جئنا  »حني 

وأرشدونا  »مياندوآب«،  الشهداء« يف  »10 سيد  فرقة  إىل مخيم 

إّن  وقالوا  البمائيات،  املشاة،  املدّرعات،  الثالثة:  الفصائل  إىل 

هناك حاجة طارئة للبمائيّني. ذهب عدد قليل، ومبا أنّنا مل نكن 

نعرف الّسباحة، فقد بقينا. قالوا نريد أكرث من هذا العدد، قلنا 

كيف  نتعلّم  ليك  مدينتنا  ماًء يف  نَر  مل  نحن  الّسباحة،  نعرف  ال 

نسبح. قالوا: نحن نعلّمكم. وهكذا ذهبنا، وبتنا جزًءا من قوات 

لواء الفرات البمايّئ. ذهبت مجموعة إىل املاِلحة، ومجموعة إىل 

املدّرعة، وقالوا: »هناك حاجة طارئة إىل الغوَّاصني.« وذهبنا نحن 

مع القوة الغّواصة.

كّنا نتمرن عىل الّســباحة سبع ساعات يوميًا. أولئك الذين كانوا 

يعرفون الســباحة تسلّموا ألبســة، وبدؤوا بتامرين الغوص، وكّنا 

نحن نجلس عىل الضفة ملّدة ســبع ســاعات، نرفــع أرجلنا عاليًا، 

ونتمرن عىل تحريكها، كحركة الزعانف، مرات ال تنتهي.

1- جنگ پا برهنه، معّد للرتجمة.
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كان الحاج »تََقوي«، مسؤول الدعم، يأيت بقاربه كل يوم مرة 

واحدة إىل كتيبتنا، ويعطي كّل واحد مّنا خمس حبّات من التّمر 

لنتقوى بها ونتمرن مجّدًدا عىل تحريك األرجل كالزّعانف. كان 

صفائه،  بسبب  بل  متره،  بسبب  ليس  »تقوي«،  يحّب  الجميع 

فحني كان يحمل علبة الرطب، كان ينىس أسامء وأشكال اإلخوة 

التمييز، مل يكن يرى قبعة عىل رأس  تام، مل يكن يعرف  بشكل 

أحد، أو نجوًما عىل كتف آخر، كان يضع خمس حبات من التمر 

يف كف قائد الكتيبة، وخمس حبات من التمر كذلك يف كف ذلك 

الرامي املبتدئ«.

حــني تقرأ كتاب »حرب الُحَفاة« تصــل إىل هذه الذكريات، ويطالعك 

يف الصفحة 81:

»منــذ أيــام عّدة وأحوال اإلخــوة مقلوبة رأًســا عىل عقب. يف 

الليــايل تعلو أصوات دعاء التوســل يف الخنادق. مضت فرتة عىل 

مجــيء »آذرفر« مــن طهران، وقد احرتقت قلــوب أفراد الكتيبة 

مع ذلك الخب الذي جلبه. كان »آذرفر« يقول: »استشــهد الّسيد 

»مصطفى«، وقد أُرسل إىل مستشفى مشهد«. وكان يقول: »السيد 

قد شّل من رقبته إىل األسفل«. 

كان دعاء اإلخــوة يف هذه الليايل أكرث إخالًصا، ما زال يف صميم 

قلوبهــم بارقة أمل. ال مزاج يل آلخذ الجرائد اليوم. أقول: ال بأس، 

آخذها غــًدا. أروح وأجــيء وأنا أنتظر ســيارة الطعــام لتجلب 

الجرائــد. هذه الجرائد، مهام كانت قدميــة، تحمل معها خبًا ُمرًّا 
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وجديًدا. كانت الجرائد املتبّقية قد أوردت يف صفحتها األوىل كأس 

الّسّم لينزل عىل قلوبنا وقلوب شباب الكتيبة. لقد انطفأت اآلمال 

يف قلــوب الجميع بعد قراءة ما خطّه ذلــك القلم املوَجع. أصابنا 

الّدوار. كّنا جميًعا نبحث، وكّنا جميًعا نبيك ونذكّر أنفسنا }الذين 

إذا أصابتهم مصيبة{«.

كتب سامحة اإلمام القائد يف تاريخ 28 شباط 1992م حول هذا الكتاب: 

»هــذا انعكاس لعذابات النــاس الحفاة، والّذي يبــدو مقارنًة مع 

تضحياتهــم، منّغًصا للــروح وُمرًّا وغر مقبول، وعندما تشــهد الروح 

اللطيفة والحّساســة هذيــن األمرين، بــل عندما تعايشــهام، فإنّها 

ترويهام بلغة لها عني تلك املرارة، وبالطبع إّن جامح خيال أهل الفّن 

يســبق الواقع دوًمــا، ويف جميع امليادين. يف روايــات أُخر عن هذه 

الجبهة نفســها، وهذا الخط نفســه، ويف مقابل العدو نفسه، هناك 

يشء أهــّم من الجميــع وأحىل، وهو التواضع وعدم اســتعظام املرء 

لعملــه يف مقابل أعامل اآلخرين، الّذين يكونون ـ أحيانًا ـ يف جبهات 

أخرى، ولكّنهم يجاهدون يف مقابل ذلك العدّو نفســه، وعشًقا لذلك 

اإلله نفسه، حتّى لو كان الخطر ليس ذاته يف جميع امليادين... وعدم 

اعتبار األشــخاص الّذيــن مل ينهلوا من فيض تلــك الجبهة، من أهل 

الدنيا واملنشــغلني بتعلّقاتها، وعدم املنة عىل اآلخرين بسبب املشاق 

املبذولة يف سبيل الله... وهذه هي صفات الطاهرين واألتقياء«.

ميــزة الكتــاب هي أنّه من جهــات كثرة، من جهة اللغــة والتصوير 

والتقديم، وخاصًة االســتفادة الحسنة من آيات القرآن، يُعتب جيًدا جًدا 

ومرضيًا.

حرب الُحَفاة
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أويص الجميع بقراءة هذا الكتاب املشّوق. كتاٌب اختار من بني جميع 

وجهات النظر رؤيًة استطاعت أن تبنّي أّن األقدام الحافية لإلخوة، طوال 

السنوات الثامين، يف البد والحّر، ويف الجبال والسهول، بعيًدا عن التقلبات 

السياســية جميعها، التزمت مبا أماله عليها إمام األّمة يف قصيدة العشق 

الطويلة تلك.

»الوقت يقارب الغروب. ينبغي أن نشّد أحذيتنا ونشحذ ِهَممنا 

ونرُسع لنقطع بـ »يا عيل« هذه املسافة مشيًا؛ فإذا ما أرسل الله 

لك سيارة تركبها؛ وإذا مل يرسل ال تبَق ليلتك يف الطريق«.



قائدي 
مخدومي، كاوري، أمريان، خاوري نجاد، كلشني، جمشيديان، باسيار
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قائدي 1

مخدومي، كاوري، أمرييان، خاوري نجاد، كلشني، جمشيديان، باسيار

»قل، بالله عليــك، ما الذي حصل؟ ال تقلق لجروحي. صّدقني، 

أســتطيع التحّمل. إن كان لديك خب، قله يل!«. رفع رأســه برجاء 

مني. كانت قطرات الدموع تنحدر عىل وجنتيه ثم تتساقط أرًضا. 

كان مرتدًدا. قال وهو ميســح دموعــه: »ها قد تخلّفنا مجدًدا عن 

قافلة الشهداء.. »تقي زكايئ«، »بابايئ«، »مجتبى برات«، وآخرون 

من اإلخوة يف الفصيل الثالث يف رسيّة نينوى استشهدوا ليلة أمس 

األّول. الحاّج »حسني«، أيًضا...«.

... فجأة، فُتــح غطاء كّوة الّدبّابة، وارتفعــت من داخلها يدان 

اثنتان متحاذيتان، ومن خلفهام بدت سبطانة رّشاش وخوذة كتب 

عليها: »دخيل الخمينّي!«.

ومــا هي إاّل لحظــات حتّى عال »مــدين« ظهــر الدبّابة، وأرس 

الجندّي العراقّي وهو مُيسك بأذنه، ويرصخ به: ُدْس عىل الوقود.. 

»أعِط وقــوًدا«. داس الجندّي العراقّي عــىل الوقود، فإذا بالغول 

سادة  سلسلة  2012م، ضمن  عام  بروت  يف  ونرش  العربية،  باللغة  تُرجم  "قائدي"  من؛  فرمانده   -1
القافلة.
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األسود املرّوض1 يدّب نحونا.

كّنــا قد قلنا فليكتبــوا لنا، فليكتبوا عن الرجــال الذين ترددت 

أســامؤهم يف الجبال، والســهول، والبحــار، وعىل امتــداد زرقة 

السامء... فليكتبوا عن الرجال الذين كانوا كَُزبَر الحديد.

لقد كتبوا، ونحن قرأنا. وكتاب "قائدي" هو نخبة هذه القراءات. 

إنّها ذكريــات رحيم مخدومي، وأحمــد كاوري، وداوود امريان، 

وعيل اكب خاوري نجاد، وحســن كلشــني، وهادي جمشــيديان، 

وعباس باسيار.

اقــرتب العدّو من املعب، ومل يعد يفصلــه عّنا أكرث من 60 مرتًا. 

كانــت قلوبنا تنبض بشــّدة، بانتظار األمر بإطالق النار، وتســأل 

لِــَم الرتيّث والتأخر. مَتَلَّكنا القلق ماّم ســتؤول إليه األمور، بينام 

كان النقيب "محموديان" يحتضن رّشاشه ببودة وطأمنينة، وهو 

يحّدق بدقّة إىل املعب.

... فجأة كرس صوُت رشــاش النقيب "محموديان" املدّوي فضاَء 

الّصمت. كانت هذه هي اإلشارة التي ننتظرها، وانطلقنا لرنميهم 

من كّل اتّجاه. كانوا يســقطون عىل األرض كام تتساقط األعشاب 

الّضارّة تحت سطوة املنجل.

ويف أقّل من عرش دقائق، وقعت خســائر فادحة يف مجموعات 

العدّو، مل يكن بإمكاننا تحديد حجمها، وال تحديد عدد من تبّقى 

والذ بالفرار«.

هذه الذكريات املشــّوقة والجديرة بالقراءة، أثَّرَت يف ســامحة اإلمام 

1- الّدبّابة.



193

القائد، فكتب حولها يف 13 متوز 1992م:

 »كم هو مميز كتاب »قائدي« هذا، وكم أثر يفَّ وقلب أحوايل!«.

ويف تاريخ 16 متوز 1991م أثناء لقائه أعضاء مكتب أدب وفن املقاومة 

قال سامحته حول الكتاب:

»مــن عاديت أن أكتب حاشــية أو تقريظًا حول الكتب التي أقرأها، 

يعني لو خطر ببايل يشء أذكره يف آخرها. وحني قرأت كتاب »قائدي«، 

كتبت بشــكل تلقايئ يف آخر الكتاب قساًم من زيارة.. الّسالُم عليُكْم 

يا أولياَء اللِه َوأحباَءُہ.

لقد رأيت حقيقة أّن اإلنســان يستشعر حقارتَه أمام عظمة هؤالء. 

وأنــا عندما عاينت هذا املجد يف هذا الكتاب شــعرت بحقارة نفيس 

واقًعا«.

ما أجمل أن يكتب سامحته عىل ذلك الكتاب هذا التقريظ:

»السالم عليكم يا أولياء الله وأحبّاءه، السالم عليكم يا أصفياء الله 

وخرته، الســالم عليكم يا أنصار دين الله وأعوان وليّه، يا آيات الله، 

يا معجزات اإلميان، يا مظاهر ســمّو اإلنسان الخالد.. يا وروًدا حمراء 

مل يســتطع كّل فســاد العالَم املعارص وتلّوثه، أن مينع من تفتّحها، يا 

برقًا شــديًدا أنار دنيانا املظلمة.. يــا حّجًة دامغة عىل قصري النظر، 

أولئــك الّذين يعتبون أّن رقّي اإلنســان اإللهــي غر ممكن يف عرص 

غلبة املاّدة، لقد أحييتم فينا ذكريات مسلمي صدر اإلسالم، وأظهرتم 

الصدق واإلرادة والفناء يف الله، أكرث منهم. أولئك ســنحت لهم فرصة 

االســتفاضة املعنويّة والقلبيّة من أنفاس الّنبّيP ونزول آيات القرآن 

ا،  املتتاليــة. ولكن ماذا عنكم؟!! لقد جّســدتم الخلوص والتقوى حقًّ

قائدي
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ورصتــم جنوًدا الئقني لذلك اإلمام الّــذي كان، بحّق، مظهر الخلوص 

والتقوى.. ســالم الله عليه وعليكم، وهنيئًا لكــم رحمة ربّكم.. كتبه 

بيمينه الوازرة، أســر أمانيه وذليل نفسه، عيل الحسيني، غفر الله له 

ورحمه، وحرشه مع أوليائه وألحقه بهذه الزمرة الطيّبة. آمني1«.

وكتب يف الختام:

»متّت مطالعة هذا الكتاب يف الثالث عرش من رجب لسنة 1411هـ 

بعني تفيض بدموع الشوق والحرسة إىل الزيارة«.

وبسبب هذه العظمة والروعة يقول سامحته يف 16 متوز 1991م:

»لقد قرأت تقريبًــا كّل هذه الكتب الّتي نرشمتوها أنتم يف مكتب 

ا. عندما أقرأ هذه  أدب وفّن املقاومة، ووجدت بعضها اســتثنائيًا جدًّ

األعــامل، أفّكر أنّنا لو نرشنــا هذه الكتيّبات والكتــب، بغية تصدير 

مفاهيــم الثورة فهو ليس بالعمل القليــل، لقد أُنجزت أعامل كثرة.. 

ا«. وهي قيّمة جدًّ

واحرتاًمــا لهــذه القيمــة، فلنعقد العــزم، إن مل نكن قــد قرأنا كتاب 

»قائــدي« إىل اآلن، أن ال نتأخر لحظة واحدة لقراءته. 85 صفحة فقط. 

ســبع ذكريات جميلة، واألجمــل أن يكون هذا الكتــاب القيّم مبتناول 

جميع أفراد املنزل والعائلة واألصدقاء واملعارف. ولنوِص أوالدنا أيًضا أن 

يقّدموا كتاب »قائدي« هديًّة لزمالئهم.

1- كتب العبارة األخرة )كتبه بيمينه الوازرة.....آمني( باللغة العربية.
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َحذَو المطر 1

تقريران من خرّمشهر

هدايت الله بهبودي ومرتىض رسهنيك

ـا موظًفا يُدعى »عــيل األحمر«، وكان تحت ترصّفه  »كان جنديًـّ

شاحنٌة يتنّقل فيها كّل يوم مرّات عّدة بني مدينة البرصة وخرّمشهر، 

ومع كّل حمٍل كان ينقل معه بعض املتاع ليبيعه، وبهذه الوسيلة 

كان يجمــع مااًل أكرث. يف املرّة األخــرة التي رأيته فيها كان يحمل 

معه بقرة ودراجة ناريّة...

بعد زواجه، عاد إىل الخدمة، ثّم بعد أيّام عّدة شــّب حريق يف 

منزله واحرتق.

يف إحدى الليايل كان هذا الجندّي نفسه يعب بشاحنته الشاطئ، 

حني انحرفت وهو يف حالة ُسْكر وسقط يف املياه الهائجة، فغرقت 

الشاحنة وسائقها، ومل يجد أحٌد لهام أثرًا بعد ذلك«.

»حذَو املطر«؛ تقريران عن خرّمشــهر؛ مذكّرتان لهدايت الله بهبودي 

ومرتىض رسهنيك. ذاك الذي قرأمتوه هو قســم من التّقرير األّول. وجاء 
1- پا به پای باران. 
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يف التّقرير الثّاين:

أكــرث أيّام حيايت مــرارة كان يوم رأيت بــدن »محرم« املحرتق، 

الذي استشــهد يف عمليات )كربالء 5(. كنت أريد أن أقبّله، ولكّن 

جميع أنحاء بدنه كان محرتقًا فلم أســتطع. كان هادئًا ومطمئنًّا، 

وكأّن ثقل حرب السنوات الثامين وَمشاقَّها أزيلتا عن عاتقه.

يف زقاق طالقاين هذا نفسه، رأيت امرأة قد سقطت عىل جانب 

الزّقاق، وسقط ولُدها عىل الجانب اآلخر. انتابني إحساس عجيب! 

يوجد من هذه الذكريات كثر أيّها الّسيّد!

كتب سامحة اإلمام القائد حول هذا الكتاب الذي يتألف من 55 صفحة:

»كاِل هذيــن املؤلَّفني، معّبٌ، محرٌق للقلب، موجٌع وبارٌع. ســلمت 
يــدا هذين العزيزين اللذين يرويان أوجاع غربة مدينة، بل شــعب، 
مبثل هذا العطف والحرقة، والتاريخ اآليت ســوف لن يثني فقط عىل 
مدينة خرّمشــهر وشــبابها وآبائها وأمهاتها املقاومــني، بل عىل تلك 
القلــوب والضامئر اليقظــة والباحثة عن الحقيقــة والناطقة بالحّق 
أيًضــا، والتي مل ترَض لقّصة جهاديّة مبثل هــذه العظمة أن تضيع يف 
مطاوي الرثثرات وخزعبالت الّدهر. ســالٌم عىل أمثال بهبودي، ســالٌم 

عىل أمثال رسهنيك«.

وقد قال ســامحته أيًضا يف 29 حزيران 1992م، يف لقائه أعضاء مجمع 

الكتّاب املسلمني:

 “السيدان رسهنيك وبهبودي هذان، كتبا كتابًا باسم “حذو املطر”، 
كنت قد سّجلت عىل غالفه سطرين أو ثالثة. يف العادة أكتب تقريظًا 
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عــىل كل كتاب أقــرأه، وما أكتبــه يعّب عن إحســايس، يعني عندما 
أكتــب ذلك التقريظ فإنني أكتب ما أشــعر به بصــدق. لقد كتبت 
أســفل الصفحة: الســالم عىل أمثال رسهنيك وأمثــال بهبودي. وهذا 
هو اعتقادي. ملاذا أكتب كالًما كهذا؟ ألجل أي ســبب؟ هل إّن السيد 
رسهنيك والســيد بهبودي من أنســبايئ املقربني؟ هل هام من رفاقي 
القدماء؟ كال، أنا شــاهدت السيدين مرتني أو ثالث مرات فقط. هذا 
الكتاب )حذَو املطر( كتاب جيد؛ كتاب مؤثّر وعمل يف غاية النفع”.

وكذلــك قال ســامحته يف 22 أيلول 2005م، ويف لقــاء جمعٍ من رّواد 

الجهاد والشهادة ورواة الذكريات يف مكتب “أدب وفّن املقاومة” التابع 

للّدائرة الفنية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي:

»... وأقــول هذا صدقًا. إّن ذكرى األشــخاص الذيــن ينتجون هذه 
األعــامل ال مُتحى من بايل، األســامء التي قرأتهــا خلف هذه الكتب، 
وكتبهم التــي اطلعت عليها تبقى يف ذهني غالبًــا، وإين أجّل وأقّدر 
هؤالء، ولو كنت قادًرا لنظمت املديح يف عظمة هذا العمل. بطبيعة 
الحال، وطوال التاريخ، كان الشعراء عادًة ميتدحون أصحاب الّسلطة 
والرثوة وأمثال هؤالء، ولكن برأيي، كان ينبغي أن ميتدحوا أمثالكم«.

 

أويص جميع عّشــاق كتِب ذكرياِت مرحلــة الدفاع املقّدس بقراءة 

هذا الكتاب املشّوق.

لقد حذونا حذو املطر لنوصل أنفســنا تحت عليّــة املناطق الحربيّة 

ولتظللنــا الجبهة، ولنعدَّ تقريرًا عىل أعتاب ربيــعٍ يداعُب الباعَم بعيًدا 

عن رائحة البارود.

 المطر
َ
ذو

َ
ح
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لقد أســمينا هذا التقرير املاطر “حذو املطــر” لتتضح عظمة العمل 

أكرث، ولعلّه يســكب مطر أعيننا. فلنلِق نظرة عىل هذين التقريرين من 

خرّمشهر، فال يشء يعّوض خسارة التأّخر يف قراءتهام إاّل قراءتهام.

احذوا حْذَو املطر! أنتم وكل األحباء واألصدقاء.   



الميداليَّة واإلجازة 
إعداد: هدايت الله بهبودي
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ة واإلجازة 1 الميداليَّ

هدايت الله بهبودي

»كان أحدهــم قد ســلب خامتًــا ذهبيًا، وقد اســتخدم حربته 

العســكرية لقطع إصبع جثة متورمة. وكذلك ألجل االستيالء عىل 

ساعة يد قيّمة كان قد هّشم عظام أصابع وكّف يد جثة أخرى...

كان تفاخر الرفيق الثاين وغطرســته أشــّد مــن األول. لقد كان 

يتباهى بعدد من القطع النقدية اإليرانية وببطاقة هوية ســلبها 

بعد متزيــق لباس جثة مرجــة بالدماء ألحــد اإليرانيني وتركها 

نصف عارية...

تحــدد موعد اللقاء مع العشــيقات يف وقت ســابق، يف الحانة 

الفالنية أو يف امللهى الفالين أو...

توقفت ثالث ســيارات من نوع إيفا )IFA( اســتعداًدا لنقلهم 

إىل محطــة ديانا يف جادة... ركــب الجميع وفجأة قبل أن تنطلق 

الســيارات انفجرت قذيفــة بعيار 120 مم بالقرب من الســيارة 

األوىل التــي تقّل عنارص من القوات الخاصة. مل متر لحظات حتّى 

ســقطت القذيفة الثانية فوق الســيارة األكرث ازدحاًما وانفجرت. 
1- مدال ومرخصی.
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تناثرت أجساد الركّاب عىل األرض كأعجاز نخل خاوية«.

إحدى عرشة ذكرى ألسر )بعثي( عراقي تّم تدوينها يف كتاب »امليداليَّة 

واإلجــازة« وقد زيّن مطالعها أحد عــرش عنوانًا، أحد هذه العناوين هو 

»امليدالية واإلجازة« وقد اتخذ الكتاب من هذا العنوان اســاًم له، والنص 

الوارد أعاله هو من تلك الذكرى أيًضا.

طُبــع كتاب “امليداليَّة واإلجازة” يف 71 صفحة مبســاعي هدايت الله 

بهبودي. 

يف 10 كانــون األول 1991م كتــب ســامحة اإلمام القائد بشــأن هذا 

الكتاب:

 »إنّــه من أجمل وأقوى مذكــرات الحرب، فكّل من املنت والرتجمة 

قــوي. هذه الوثيقــة متّممة للوثائق التي باتــت خالدة بفضل أقالم 

تعبويينا أصفياء القلوب والواعني واملظلومني والشجعان«.

مطالعــة هذا الكتــاب مفيدة للغاية. اقرأه بتمّعــن وأوصوا اآلخرين 

أيًضــا أن ميّروا عىل هذه الذكريات. وما أجمــل أن نضع هذا الكتاب يف 

متنــاول جميع أصدقائنا!. وال ينبغي ملن يحصــل عليه أن يبقيه حبيس 

مكتبة منزله. فلنشــجع اآلخرين عىل قــراءة »امليداليَّة واإلجازة«، ففي 

س. ذلك خدمة كبرة مليدان املطالعة والدفاع املقدَّ



الفصيل األول 
إعادة رواية)رسد( ذكريات ليلة العمليات 

)1986/2/13م، جادة الفاو- أم القرص(
تحقيق وكتابة: أصغر كاظمي
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الفصيل األول 1

إعادة رواية ذكريات ليلة العمليات 

)1986/2/13م، جادة الفاو- أم القرص(

تحقيق وكتابة: أصغر كاظمي

»بركوبنا أنا و»رضا« و»حسني دستواره« و»سروس« يف السيارة 

بتنا ســتة أو ســبعة أشــخاص. كانت شــاحنة )بيك آب( صغرة. 

جلســنا متالصقني بعضنا ببعض يف صندوقها الخلفي. كان ال يزال 

هناك ســاعتان عــىل موعد أذان الصبح حني تركنــا أرض املعركة. 

وكان برفقتنــا جريحــان، أب وابنه. كان وضــع االبن وخياًم، وقد 

متّدد عىل أرض الشــاحنة. ووضــع األب رأس ابنه يف حجره وراح 

يواســيه قائاًل: »اصب يا بني... اآلن نصل... مسافة الطريق... أمك 

تنتظــرك... ها نحن ذاهبــان مًعا إىل املنــزل...« واالبن أيًضا عىل 

الرغم من أوجاعه ما فتئ يسأل والده: »بابا، قل يل الصدق، أليس 

جرح يدك عميًقا؟«.

كانــت مالطفة األب وابنه الفتة. كان األب ميرر يده عىل شــعر 

ابنه، وميسح بكوفيته دم جراحه كل حني، واالبن يلهج »بابا، بابا«، 

1- دسته يك؛ معّد للرتجمة يف مركز املعارف للرتجمة، ضمن مجموعة أدب الجبهة.
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يريــد أن يطمنئ عىل ســالمة أبيــه. لقد بثّا فينا؛ عــىل الرغم من 

انشغال أحدهام باآلخر؛ روحية عجيبة«. 

لقد مررَت للتو عىل إحدى ذكريات كتاب »الفصيل األول« ذي الـ832 

صفحة والذي يتناول ذكريات ليلة عمليات 1986/2/13، التي جرت عىل 

طريق عام الفاو- أم القرص، والتي يعيد روايتها بعض عنارص »الفصيل1« 

 ،»Pمــن الرسية األوىل من رسايا حمزة يف فرقة »27 محمد رســول الله

حيــث كانت قد خاضــت مواجهة يف عمليات )والفجــر8( يف عمق 17 

كيلومرتًا داخل جبهة العدو مع قسم من جيش العراق.

كان تعــداد أفــراد هذا الفصيــل 29 نفرًا أكرثهم من قــوات التعبئة 

والطالب. وكانت ترتاوح أعامرهم ما بني الستة عرش عاًما والتسعة عرش 

عاًما. استُشــهد منهم أربعة عرش شخًصا يف ليلة العمليات تلك، ومل يبَق 

حيًّا من ذلك الفصيل حتّى اليوم إاّل أحد عرش فرًدا.

ذكريــات مجموعة نقــل الجرحى يف هــذا الكتاب جديــرة بالقراءة 

ومؤثّــرة حًقا. نجوى فراق األحبّة! الخيم الخالية من أصحابها! ما أعجب 

هذه املشاهد! 

»فجأًة شــاهدُت جريًحا قد أصيب يف صــدره، لعله كان رامي 

)آر يب جي( أو مســاعد راٍم. كانت شــعلة النار ترتفع من صدره 

وأضالعــه وهو مع ذلك ظــّل مييش. كم كان عجيبًــا وغريبًا هذا 

املشهد!«. 

قال ســامحة اإلمام القائــد يف تاريــخ 2007/9/22م، ويف لقاء له مع 

مسؤويل النظام:

»لقــد قرأت مؤّخــرًا كتابًا يــرشح مجريات أيام عــدة لواحدة من 
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هجامتنا وذلك عىل لســان األفراد املتبقني من إحدى الفصائل، وليس 

مــن لــواء أو فوٍج أو كتيبــٍة أو حتّى رسية. نجا عدد مــن أفراد هذا 

الفصيل ونقلوا تقاريرهم. هذا الكاتب واملحقق املوهوب جًدا، حيث 

إّن هــذا النوع مــن األعامل هو حًقا وإنصافًا قيّــم للغاية، قد ذهب 

واســتخرج جزئيات القضايا باســتنطاق أولئك األفراد حتّى ألّف كتابًا 

من 600 أو 700 صفحة. نحن فقط نســمع عــن عمليات الفاو. لقد 

تــّم إنجاز كثر من األعامل املهمة يف هــذه العمليات ومعرفتنا بهذه 

األعامل هي عىل هذه الشــاكلة: لقد عبوا من أروند، وســيطروا عىل 

»الفاو«، وسيطروا عىل معمل امللح، وأنجزوا العمل الفالين. نحن نطّلع 

عىل الكليات، لكن الذي كان يجري لحظة بلحظة فهو مجهول عندنا.

يضعون أمامنــا منمنمة عظيمة أنجزت مبنتهــى الحرفية واإلبداع 

فننظــر إليها من بعيد ونقول: مرحى، أحســنتم! لكننا ال نقرتب أكرث 

لننظر يف كل زاوية من هذه املنمنمة؛ ]لنرى[ كم هو مســتوى الفن 

املبذول إلنجاز هذه اللوحة. هذه األعامل يقوم بها بعض الناس، وقد 

قاموا. وهذا النموذج الذي شاهدته هو واحد من تلك األعامل. أمتنى 

أن تستمر هذه اإلنجازات«.

ينبغي أن نــدرك بالحد األدىن قيمة كتاب »الفصيــل األول«؛ الكتاب 

املمتــع الذي كتبه أصغر كاظمي، وقال ســامحة اإلمام القائد مثنيًا عىل 

جامليته يف أيار 2008م يف شراز أمام محر من قادة الحرس الثوري يف 

شراز:

ا«.  »إّن كتاب »الفصيل األول« هو كتاب جيّد جدًّ

ا،  ولنســَع يف توزيعه وحّث اآلخرين  فلنطالــع هذا الكتاب الجيد جدًّ

الفصيل األول
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عىل مطالعته ولنوِص بقراءته كل أفراد أرسنا وأصدقاءنا وأقرباءنا.



تراب كوشك الناعم 
سعيد عاكف

ذكريات من حياة الشهيد القائد السيد عبد الحسني برونيس
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تراب كوشك الناعم 1

سعيد عاكف

ذكريات من حياة الشهيد القائد السيد عبد الحسني برونيس

»قال السيِّد »رستمي«: نحن سنختار من بيننا خمسة وعرشين 

شخًصا، وسُنجري قرعة يك ال يضيع حّق أحد.

وفجأة أخرجني مــن تفكري صوت إجهاش بالبــكاء، فالتفتُّ 

إىل ناحية »عبد الحســني«، لقد كان وجهه مبلاًّل بالدموع! وعيناه 

شاردتني. سألته: ملاذا تبيك؟! فقال وهو ما زال يبيك بهدوء: أخاف 

أن ال يأيت اســمي وأُحرم مــن التوفيق للقتال ضــّد أعداء الثورة. 

وأقول له: يف النهاية إّن أصل العمل هو النيّة. قال: صحيح، ولكن 

أن يوفِّق الله اإلنسان ليقوم بعمل كهذا، فهذا موضوع آخر«.

ســوف ترغب كثرًا يف اإلرساع يف قراءة هذه الذكريات، فكلام تقدمت 

يف القراءة أكرث ازدادت العذوبة وباتت األحداث أمتع.

»مىض ما يقرب من الشــهرين. ويوم عودته، بعد أن سلّم علينا 

وســألَنا عن أحوالنا قال: لقد أخذت إجازة عرشين يوًما، ســوف 

1- خاك هاى نرم كوشك؛ تُرجم يف مركز نون، وصدر عن دار املعارف اإلسالمية عام 2011م. 
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أُصلح السور.

وبرسعة بدأ العمل. يف اليوم األّول أنزل الحجارة، ويف اليوم التّايل 

هدم الســور كلّه حول البيت. وعندمــا أراد أن يبدأ ببقيّة العمل 

قدم أحد الشباب من الحرس بطلبه، فقال له: تفّضل ادخل. 

قال: ال، األفضل أن تأيت أنت إىل الخارج.

فذهــب وعاد برسعــة، ونظر إىل عيَنّي بحــرة، وقال: لقد طرأ 

، يجب أن أذهب.  عمٌل مهمٌّ

كنت طبيعيّة، وببودة أعصاب قُلت له: حسًنا ال يوجد مشكلة، 

اذهب! ولكن عد برسعة.

فأصبح صوته اآلن أكرث حنانًا، وقال: ال يُريدونني هنا يف املدينة. 

قُلت: أين إًذا؟!

فقال يل بارتباك: أريد أن أذهب إىل الجبهة.

ا.. حاول أن  أحسســت للحظة بغلياٍن يف وجهي، وانزعجت جدًّ

ئني، ومل يُفلح، كان غضبي يزداد يف كلِّ لحظة، فامتت البسمة  يُهدِّ

عىل شَفتَيه. وأصبح أكرث ِجّديّة، ولكن صوته كان يقطر حنانًا وقال: 

انظري، أنا منذ أّول طفولتي، وأّول شــبايب! وحتّى عندما كنت يف 

القرية، مل أصعد إىل ســطح بيت أحد وال تسلّقت جدار أحد، وال 

نظرت إىل امرأة وال إىل عرض أحد. وأقول لك اآلن: إنّك إذا أردت 

أن تخرجــي من دون حجاب1، فإّن أحًدا لن ينظر إليك، واطمئنِّي 

أيًضا أنّه لن يزعجك يف هذا البيت أي مخلوق، ألينِّ مل أُزعج أحًدا، 

1-   املقصود: إىل باحة املنزل الخارجية بعد هدم السور.
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ال تخايف... كلامته كانت كاملاء البارد عىل النار.

عندما جاء من الجبهة ســألني: يف هذا الوقت الّذي مىض، هل 

أىت لصٌّ أو أيُّ يشء آخر أم ال؟ قلت: ال. لقد كان لكلامتك أثر كبر 

لدرجة أنّنا عشنا براحة بال«.

كل من أهديته هذا الكتاب قرأه يف يوم واحد وصار من الداعني إليه. 

اســم الكتاب »تراب كوشــك الناعم«. وقد كتبه ســعيد عاكف يف 288 

صفحة.

الكتاب مشــّوق إىل الحد الذي جعل سامحة اإلمام القائد يف تاريخ16 

حزيــران 2006م خالل لقائه بجمــع من منتجي األفــالم واملخرجني يف 

التلفزيون والسينام يقول:

»... قبل ســنوات راجت كتٌب تتحّدث عن القادة الذين شاركوا يف 

الحرب؛ فأنا من املتابعني لهذه العناوين أشــرتيها وأقرأها؛ ومع أنّني 

أعــرف بعًضا منهم عن قرب، ومــا كُتب عنهم كان عبارًة عن رواياٍت 

صادقــة وتهّز اإلنســان من األعامقـ  مع أن القــارئ ميكنه بنحٍو ما، 

متييــز ما هو مبالَغ فيه وما هو صادق ؛ يشــاهد فيها اإلنســان تلك 

الشخصيات البارزة التي كانت تأيت إىل الجبهة بلباس املهنة كالشهيد 

»برونــيس« الــذي كان عامل بناء. فهــذا املعلّم )معلّــم بناء( »عبد 

الحســني برونيس«، شاّب مشهدّي بّناء، كان يعمل قبل انتصار الثورة 

بالبناء، وكان عىل تواصل معي، وقد كُتبْت ســرة حياته، وإنّني أويص 

وأحــّب واقًعا، أن تقرأوها. إنّني أخــىش أن ال تصل هذه الكتب إىل 

متناول أيديكم. اســم هذا الكتاب »تراب كوشك الناعم«، وقد كُتب 

تراب كوشك الناعم
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بنحٍو جميل«.

تعالــوا لنكون نحن أيًضا من قراء هذا الكتاب، وألجل ترويج املطالعة 

س فلنكرث مــن إهداء كتاب »تراب كوشــك  ونــرش ثقافة الدفــاع املقدَّ

الناعم« إىل اآلخرين.



ة  الضربة المضادَّ
كُل َعيل بابايئ

جدول وتقرير عمليات فرقة »27 محمد رسول الله«
شتاء1361ش)1983م(.
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ة )الرّد( 1 الرضبة المضادَّ

كُل َعيل 2 بابايئ

جدول وتقرير عمليات فرقة »27 محمد رسول الله« 

شتاء1361ش)1983م(.

»يف تلــك الليلة أثناء مســرنا يف الطابــور، )ويف موازاتنا( ولعله 
مبســافة كل مئة مرت تقريبًــا، كانت دبَّابة للعــدو تحرتق أمامنا! 
أوضحنا لشــبابنا أن احرتاق الدبَّابــات كان عىل يد إحدى كتائبنا 
املتقدمــة وأن عنارصها هم الذين يرمون هــذه الدبَّابات. كانت 
الدبَّابات تنفجر بنحو مفاجئ. ارتفعت معنويات كتيبتنا بشــكل 
كبر. وبات أمل اإلخوة معقوًدا عىل تلك الكتيبة التي تسر أمامنا 
وتشــتبك مع العدو. ولذلك ازدادت رسعة اإلخوة ضعفني ســعيًا 

لتقريب الوصول إىل تلك الكتيبة الطليعية ومّدها باملساعدة.

حثّــت الكتيبة الخطــى قُدًما حتّى وصلنــا إىل تجّمع للدبَّابات 

يحــرتق. ويا للدهشــة! مل يكن أليٍّ من قواتنــا أي حضور هناك! 

وتبنّي أن تلك الكتيبة الطليعية التي حدثنا اإلخوة عنها مل تكن قد 

بدأت عملها هناك أصاًل«.

1- رضبت متقابل.

2- "گل علی" بالفارسية "زهرة عيل".
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حني تقرأ كتاب »الربة املضادة« ستصل إىل هذه الذكريات، وستقرأ 

يف الصفحة 627 والتي تليها:

»عندما كان شبابنا يرمون هذه الدبَّابات بسالح الـ)آر يب جي(، 

أخبنا مســؤول التنصت عىل املحادثات الالسلكية للعدو أن قائد 

هذه الوحــدة املدرعة ويف اتصال مع صفوفــه العليا كان يرصخ 

ويولــول: »لقد جئــت اآلن إىل مكان تنهال عــيّل فيه النران من 

كل جانــب. قولوا يل مــاذا أفعل؟!«. وجاءه الجــواب بارتياع من 

الصفوف العليا يف الجهة األخرى: »عّجل بالرتاجع ما اســتطعت، 

فاإليرانيــون يدكّون املنطقة حيث أنت وســيفنونكم عن آخركم! 

تراجع برسعة«.

هذه مقاطع من كتاب “الربــة املضادَّة”، املجلد الثاين يف مجموعة 
وثائق تاريخ »الفرقة 27«يف حرب السنوات الثامين. كتاب يشمل سجالت 
العمليات التي خاضتها الفرقة بدًءا من انطالقة عمليات )رمضان( حتّى 
املقطع الذي ينهض فيــه قادة ومجاهدو هذه الوحدة من أجل الرحيل 

إىل الجبهة الغربية استعداًدا للبدء مبعركة “مسلم بن عقيل”. 

يحمل املجلد األول من هذه املجموعة اســم “مع الصاعقة”. يف شهر 
أيار 2008 ويف مدينة شراز قال سامحة اإلمام القائد:

»إن كتبًــا من قبيل »الربة املضادَّة« و»مــع الصاعقة« يجب أن 
تصبح كتبًا رائجة ومتداولة بني أفراد الحرس وأرُسهم".

فلنلتزم بتوجيه الوالية ونطالع هذين الكتابني القيّمني ونستلهم منهام 
العب ونشــحذ الهمة لنكون من أمثال »همت« يف العمل يف سبيل الله. 

إن العمل يف سبيل الله يرعب األعداء ويستنزل املدد اإللهي.

»إن العمل يف ســبيل الله يجعل اإلنســان مقداًما ثابت الجأش يف 
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مواجهة العدو قادًرا عىل هزميته.

كانــت إحدى هذه الدبَّابــات تفر بأقىص رسعــة ومهام حاول 
اإلخوة رميها بالـ)آر يب جي( مل يحســنوا إصابتها. فجأة رأينا أحد 
اإلخــوة يقف أمام هذه الدبابة الفارّة، ومتاًما كام يفعل املســافر 
يف شــوارع طهران إليقاف ســيارة أجرة، راح يحرّك يده مشرًا إىل 
الدبابــة أن تتوقــف. وازدادت دهشــتنا عندما توقفــت الدبابة 
العراقية. اعتىل األخ الدبابة العمالقة وأمســك بســائقها من أذنه 

وسحبه منها إىل األسفل.

برسعة انضمت مدرعات الـ )PMP( والتي كانت تُِقلُّ شــباب 

)الفــوج1( يف )اللواء92( مــن القوة املدرعــة يف الجيش وبدأت 

بتبــادل إطالق النــار وتأمني التغطيــة لصف الهندســة، وبذلك 

منعــت العراقيني الذيــن كانوا قد اســتقروا يف القلعة املثلثة من 

تدمر آلياتنا. لقد كانت رسعة العمل وإطالق النار وتأمني الغطاء 

لراكبــي املصفحة الشــجعان رائعــة بالفعل. والــذي كان يبعث 

أكرث عىل الدهشة هم شــباب الهندسة يف جهاد البناء. لقد تقّدم 

هؤالء اإلخوة الجهاديون تلك الليلة ومن دون أي ســالح خفيف 

بــني أيديهم، كان يرافقهــم عدد محدود مــن مدرعات الجيش، 

واســتطاعوا تحت زخات نران مدافع الدبَّابات العراقية وقذائف 

الـ)آر يب جي( اآلتية من القلعة املثلثة فوق رؤوســهم، ومن دون 

أي حامية أو ملجأ، أن يركبوا الجرافات والرافعات ويبارشوا العمل 

بشجاعة فائقة لبناء السواتر«.

)
ّ
َّة )الرد الضربة المضاد



نسائم الذكريات الندية222

بعد ميض خمس ســنوات من الجهد املتواصــل انضم كتاب »الربة 

املضادَّة« بهمة »كُل عيل بابايئ« إىل ميدان مقروءات الحرب ليشّكل مع 

تعريف مجتمع اليوم والغد إىل كثر من ظواهر حرب الســنوات الثامين 

سنوات يف الفرقة27، منوذًجا يف مسار توثیق تاريخ الحرب.



مع الصاعقة 
حسني بهزاد وكُْل َعيل بابايئ
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 مع الصاعقة 1

حسني بهزاد وكُْل َعيل بابايئ

»هو وجه ال يزال مجهواًل حتّى اليوم. كان “أحمد متوســليان” 

طالبًــا جامعيًــا يــدرس الهندســة اإللكرتونية يف جامعــة العلوم 

والتكنولوجيــا يف طهــران، ولكنه من أجل حفظ كردســتان ترك 

الدراسة والجامعة وتوّجه إىل الجبهة الغربية. وصل يف أوائل شهر 

حزيــران 1980م برفقــة طاقم من ثالثني إىل أربعني شــخًصا من 

“ســنندج” التي تبعد تقريبًا مئة وعرشين كيلومرتًا عن محافظة 

“ماريوان”، وبعد إنزال بالطائرة املروحية يف “ماريوان” اســتطاع 

باشتباك خاطف أن يحّرر هو ومن معه املدينة...

يقول الحــاج “أحمد”: “كنــت أظن أنني رجل جســوٌر ولكن 

الحاج “همت” مل يُبِق لنا شــيئًا”. كان “هّمت” يقول: »إّن حيايت 

توأم للحرب، إّن حياة اإلنســان هي كفاح مستمر، والكفاح أيًضا 

يعني الحرب««.

هــذه مقاطع من كتاب »مع الصاعقة«، وهي مجموعة تبتغي بحول 

1- هم پای صاعقه. معّد للرتجمة.
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اللــه وقوته رواية األحداث املحفوفة باملخاطر، ومعارك القتال التي كان 

أبطالهــا أولئك الفتية األصيلــون الذين اجتمعوا تحــت الراية الخراء 

للفرقة »27 محمد رسول الله« املقّدس.

و»مــع الصاعقة« هو املجلّــد األول يف هذه املجموعــة الكبرة التي 

تقــع يف 880 صفحة وقد خطّتها أنامل »حســني بهــزاد« وكُلَْعيل بابايئ. 

تقــرأ يف هذا الكتــاب مواضيع من قبيل: ذكريات األيــام األوىل للحرب، 

كيف تّم تشكيل أفواج الحرس، الخطوات األوىل يف تشكيل فرقة »محمد 

رسول الله«، الحضور الواسع واملتنوع للمجاهدين الطهرانيني يف عمليات 

)الفتح املبني( و)بيت املقدس(، وشجاعة »متوسليان« و»همت«.

وقد كتب سامحة اإلمام القائد حول هذا الكتاب القيّم:

ا وقيٌّم وميكن أن يُســتخرج منه  »هــذا الكتاب مصــدر غني جــدًّ

عرشات الكتب وسيناريوهات األفالم وِسَر الحياة. اللحظات والحاالت 

املسّجلة يف فصول هذا الكتاب، هي تلك الروائع املحّرة الّتي ظهرت 

مــن مجموعها لوحة عمليات فاخرة وعظيمــة أمثال »الفتح املبني« 

و»بيت املقدس«. وهي تُظهر أسمى فنون الجهاد واإليثار والشجاعة 

واالبتكار يف مجموعة معرض فنون الثورة اإلسالمية الّذي ال مثيل له.

هــؤالء الرجال العظام الّذين متّر أســامؤهم عىل ألســنتنا وقلوبنا 

الغافلة بســهولة كبى، هم من ســنخ إخوان الصفا وفرسان الهيجاء 

الّذين خاطبهم ســيد الشــهداءQ بتعظيم وحرقــة ومحبّة، وكان 

مغتامًّ لفراقهم، ســالم اللــه وعباده املنتجبني ومالئكته ورســله عىل 

أرواحهم الطاهرة.

يف أيّام ولياٍل من شــهري ترشين األول وترشين الثاين لعام 2007م، 
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متّت مطالعة وقراءة هذا الكتاب صفحة صفحة، وسطرًا سطرًا«.

أويص جميع األعزاء مبطالعة هذا األثر، اقرأوه ألنفسكم ولغركم وادعوا 

أزواجكم وأبناءكم لقراءته أيًضا، ويف حال أنكم مل تقوموا بهذا العمل من 

قبل، فبادروا اآلن إىل تقديم كتاب »مع الصاعقة« هدية إىل اآلخرين.

إّن األحداث واملجريات املذكورة عىل صفحات »مع الصاعقة« أُخذت 

عن لســان رواٍة حروا هم بأنفســهم يف ساحة املعركة، إضافة إىل ذلك 

فإّن االستفادة من الوثائق واملستندات واملخطوطات وخاصة املحادثات 

الالسلكيَّة تزيد الكتاب حيوية وجاماًل، وتحّث القارئ عىل أن يطالع هذا 

الكتاب كرواية يالحق فيها توايل األحداث سطرًا بسطر وصفحة بصفحة.

يشّدك العنوان »مع الصاعقة« نحو مطالعة الكتاب أكرث. وقد استوحي 

ذهــا القائد الخالد األثر الحاج  هــذا العنوان من نوع العمليات التي نفَّ

»أحمد متوســليان« والقوات التي كانت تحت إمرته ضد العدو البعثي 

حيث إنّهم نزلوا عليهم كمثل الصاعقة وطُووا صفحتهم.

إقرأوا كتاب »مع الصاعقة« وقّدموه هدية لآلخرين، ال تنســوا املرور 

عىل الصفحات 774 و775؛ كم أنها جميلة ومؤثرة! وحزينة أيًضا.

»كان يف حال ضيق وبــكاء حني متتم بكلامت عجيبة ظننتها يف 

بــادئ األمر مزاًحا ولكن بعد أن وصلنــا إىل لبنان اتضح يل أن ما 

قالــه »الحاج« يف تلك الليلة كان عني الحقيقة، حقيقة ثقيلة جًدا 

بحيــث إنني مل أمتكن من اســتيعابها يف تلك الليلة. قال »الحاج« 

بعيــون مبلّلة بالدمــوع: »حني أذهب إىل لبنان لــن أعود ثانية، 

وهؤالء يجب أن يهتموا بشؤونهم، أنا أعلم أنني إذا ما ذهبت إىل 

لبنان فلن أعود مرة أخرى«. 

مع الصاعقة
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وأنــا مل أحمل كالمه عىل َمْحَمل الجد. قلت لنفيس: وهل ميكن 

لشخص يعلم أنه إذا ذهب إىل لبنان فلن يكون له َعْود، أن يظل 

عازًمــا عىل هذا الســفر؟ ولذلك قلت له بتحبّــب: »ال متازحنا يا 

»حاج«، ما هذا الكالم الذي تقوله، ســتذهب إن شــاء الله ساملًا 

وتعود ســاملًا ولن ترى أي مكروه. ترجــع مكلاًّل بالنرص والتوفيق 

بإذن الله«. 

لكّنه وبالحزن نفســه الذي كان يعرتيــه وبتلكام العينني اللتني 

مل تتوقفا عن صب الدمع قال مجّدًدا: »ال لن أعود«. اســتغربُت 

كالمه كثرًا وبعد إرصار مني عىل معرفة ســبب ذلك اليقني الذي 

كنت أظّنه مجرّد خياالت، استســلم »الحاج أحمد« أمام إلحاحي 

وقال: »هل تذكر عمليات الفتح؟«، قلت: »أجل، كنت يف خدمتكم 

آنذاك«، قال: »هل تذكــر أنه كان من املفرتض قبل العمليات أن 

يؤّمنوا لنا 90 ناقلة جند من نوع إيفا )IFA( ومئة ســيارة تويوتا 

وإمكانات واســعة ولكنهم حني بــدأ العمل وضعوا تحت ترصفنا 

إمكانات بســيطة جًدا؟”، قلت: “نعم، أذكر ذلك”، قال “الحاج”: 

“أنا يف ذلك الوقت انزعجت كثرًا ورصت أتســاءل أن يا ريب كيف 

ميكــن أن نقوم بهذه العمليــات بهذه اإلمكانــات الضئيلة؟ لقد 

أحرونا من “كردستان” بناء عىل أننا أشخاص متمكنون وقادرون 

لنشــّكل فوًجا جديًدا ونخوض عمليات ناجحة يف الجنوب، واآلن 

بهذا الوضع أخاف أن نفشل يف عملياتنا ويراق ماء وجهنا. خالصة 

األمــر كنت أصارع نفيس بهذه األفكار حتّــى حّل الليل. خرجت 

من مقر اللواء ألتوضأ، وفجأة يف وســط الظالم ومن خلفي وضع 

أحدهم يده عىل كتفي وشــّد عليهــا، أدرُت رأيس برسعة متعّجبًا 
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أريــد أن أعرف مــن يكون. كان أحد اإلخوة مــن الحرس. بادرين 

بالقــول: يا أخ “أحمد”، هل نســيت الله واألمئة حتّى انشــغلت 

إىل هذه الدرجة بســيارة اإلسعاف واإلمكانات املادية؟ توكل عىل 

اللــه وال تَِعْر هــذه اإلمكانات أي أهمية. وأقســم لك حًقا إنكم 

ســتنترصون إن شــاء الله، وبعد هذه العمليات ســيكون أمامك 

عمليات أخرى ســتحمل اســم “بيت املْقِدس”، ثم بعد عمليات 

»بيت املْقِدس« ستســافر إىل لبنان لقتال إرسائيل، وستكون نهاية 

عملك هناك. فأنت لن ترجع من ذاك السفر!”.

كان الحاج “أحمد” يتكلم باضطراب شــديد، وحيث إنني كنت 

مركّزًا عىل حالته النفسية القلقة جرّاء تلك الكلامت العجيبة التي 

نطق بها، مل آخذ األمر عىل محمل الجد، وحاولت مواســاته قائاًل: 

“ال تجــري األمــور هكذا أصاًل، فمــن الذي يعلم مــا ُخبّئ له يف 

غده؟. ســيكون كل يشء عىل ما يرام. تؤدي ما عليك وترجع ساملًا 

وقد حققت املطلوب إن شــاء الله”. ورغم كل ذلك ظّل “الحاج” 

متمسًكا بكالمه؛ هذا السفر بالنسبة إليه ذهاٌب دون إياب«.

مع الصاعقة
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الشهيد عيل سمندريان

الشهيد السيد محمد شكرِي

أصغر آبخر/ كامل سباهي
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رات غري المكتملة 1 المذكَّ

الشهيد عيل سمندريان

الشهيد السيد محمد شكرِي

أصغر آبخرض/ كامل سباهي

كتــاب »املذكرات غر املكتملة« هو مثرة اجتامع دفاتر مذكرات عّدة، 

اتخذت ســبيلها مع مرور الزمان إىل مكتب أدب وفن املقاومة، وصارت 

تحت ترصّفه.

»ليلــة النــران« ذكريات أدرجهــا »أصغر آبخر« بحســب التقويم 

اليومي وهي تحيك للقارئ جانبًا صغرًا من عمليات )مســلم بن عقيل( 

التي حصلت يف ليلة ضاّجة باألحداث والنران.

»يف مهران« حكاية للشــهيد السيد »محمد شــكري«. وهي الحكاية 

الثانية التي زينت الصفحات من 23 إىل 46 يف كتاب »جبهة فكه«.

ولد الشــهيد محمد شــكري يف مدينة كربالء، وعند شــهادته كان قد 

أنهى السنة الرابعة يف اختصاص الطب يف جامعة طهران. 

وضع »محمد حســني قدمــي« »املذكرات غــر املكتملة« يف ترصف 

1- يادداشت هاى نامتام.
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مكتــب أدب وفن املقاومــة، وكان من املقرر أن تــدرج هذه املذكرات 

للشــهيد »عيل ســمندريان« يف طيّات كتاب الســيد »قدمــي« املعنون 

»حفلــة الخضــاب«. كان »قدمي« و»ســمندريان« يتنافســان يف كتابة 

التقارير حول الجبهة. واستُشــهد »عيل سمندريان« وبقيت مذكراته غر 

منجزٍة إىل األبد.

ينقل »لحظة التوّســل« إىل القرّاء ســاعة من الحــرب خالل عمليات 

)كربالء 5( يف سهل »شــلمجة« املفعم بالذكريات. كتب هذه املذكرات 

»كامل سباهي« الذي كان مسؤول اإلشارة * يف كتيبة »حبيب«.

طُبع كتاب »املذكرات غر املكتملة« يف ســنة 1989م يف 153 صفحة، 

وجــاءت قصصه عىل الرتتيب التايل: »املذكرات غــر املكتملة«، »لحظة 

التوسل«، »يف مهران«، »ليلة النران«.

واســتوحي اسم الكتاب من مذكرات الشهيد »عيل سمندريان« لتزيد 

عظمة الكتاب عظمة وتجّسد شيئًا من الروح املعنوية الصافية للتعبئة.

»املذكــرات غر املكتملة« هو أول مجموعــة مذكرات تّم تدوينها يف 

قالــب كتاب من ِقبَل مكتــب أدب وفن املقاومة ونرشهــا مركز النرش 

التابع للدائرة الفنية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي.

قرأ ســامحة اإلمام القائد هذا الكتاب يف تاريخ 1992/2/27م، وكتب 

حوله: 

»مــن بني هذه املقاالت األربع، كنت قد قــرأُت الثالثة التي كتبها 

السيد »محمد شكري« يف كتيّب مستقل من قبل. واملقالة األوىل أيًضا 

والتي خطّها القلم املميز واملفعم بالصفاء للشــهيد »سمندري«، جاء 

* االتصاالت الالسلكية.
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ذكرها يف »حفلة الخضاب« لـ»محمد حسني قدمي« والذي يعد أحد 

أبلــغ الكتابات املرتبطة بالجبهة، وبات يل بذلك معرفة بها من بعيد. 

ا. أســكن الله هذين الشــهيدين يف رسادقات  لقد قرأتها ورسرُت حقًّ

ملكوته مع األولياء. املقالة الثالثة لـ »كامل ســباهي« عذبة وجديرة 

بالقــراءة أيًضا؛ وإن كانت تفتقــر إىل جاذبية املقالتني األخرتني. فيام 

يتعلّــق باملقالة األخرة، كتبــُت كذلك جملتني أو ثــالث يف بدايتها؛ 

جزاهم الله جميًعا خرًا«.

لنقــرأ نحن أيًضا »املذكرات غر املكتملة« مــن كتاب »املذكرات غر 

املكتملة« فنغنم.

»كنــا يف )الفصيل1( منّر من أمام خيمة )الرسية 2( حني تناهى 

إىل مسامعنا الدوّي والعجيج. كانوا يقيمون مراسم العزاء واللطم 

املهيبــة. ويف الحســينية أيًضــا، أقاموا الليلة البامج نفســها بعد 

الصالة. ال بّد والحال هذه أن ينال عدد من اإلخوة مرام الشــهادة 

قريبًا. هذه البامج بالنســبة إليهم هي آخر مراسم توسٍل ونواح. 

يف خيمتنا أيًضا، كان بعض األصدقاء مشــغولني بكتابة وصاياهم، 

إنّهم يرسلون النداءات األخرة ألرسهم.

... كان األخ »جــان محمدي« بوجهه الطفويل أكرث اإلخوة تأثرًا 

يف نفــيس، خاصــة أن أثر إصابته البالغة ظاهــر يف الجهة اليمنى 

من فمه. لقد أصابته شــظية يف إحدى العمليات وأسقطت نصف 

أســنانه. وكانت القطب ظاهرة من زاوية فمه حتّى أعىل فّكه. يا 

لســعادته! كنت أواســيه ضمًنا. مل يكن يضيع أوقات فراغه. كان 

ميضيها بقراءة القرآن أو الدعاء أو الدرس.

َّرات غير المكتملة المذك
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... األخ »كَنُدمي« الذي يقطر طيبة وبساطة، شاٌب لطيف.

... األخ »صادقي« والظاهر أنه أصغرنا يف الفريق، ال يزال وجهه 

حدثًا ولكن سلوكه وقوٌر وجّدي.

سة استجابة  جميعهم رفيعو الشأن وقد أتوا إىل هذه األرض املقدَّ

ألمر قائدهم«.

عجبًا لهذه املذكرات املشّوقة! كم هي جديرة بالقراءة. فكلام تقدمت 

يف الصفحــات ازداد النّص عذوبة. أّي قلم بليغ وزاخر بالصفاء هو هذا! 

لن تعرف امللل معه أبًدا. كلام قرأت ازددت نهاًم.

»اشــتبهنا يف بعض الطريق ولكننا لحســن الحظ التفتنا رسيًعا. 

كان هناك خطــر كبٌر يتهّددنا، مل نكن نحمل كلمة مرور، ولذلك 

كان من املمكن أن نصر هدفًا لقواتنا الخاصة أيًضا. أثناء الطريق 

كّنا نردد باستمرار الصلوات عىل محمد وآل محمد وقد نذرنا لله 

أن نصيل ركعتي شكر إذا ما عدنا ساملني إىل الخندق. بعد كثر من 

املشقة وصلنا إىل الخندق عند السابعة والنصف عرًصا.

... مــع طلوع الصبح، كان قد ســقط عىل األرض أكرث من ألفي 

صــاروخ وقذيفــة، ولعلّه لهذا الســبب مل نتحــرك باتجاه الخط 

األمامي يف وقت أبكر.

انطلقنا عند الســاعة السابعة صباًحا ووصلنا إىل الخط األمامي 

بحدود الســاعة الثامنة والنصف. عبنا يف بحرة كان يقول اإلخوة 

إنها بحرة السمك نفسها، لقد رأينا مشاهد عجيبة، كانت األجساد 

املقطّعــة ملقاة عــىل جوانب الطريــق، وكذلــك الجرحى كانوا 

دين أو جالسني عىل جانبي الطريق بانتظار وصول املساعدة.  ممدَّ
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لقد بّث يّف عزًما عجيبًا ذلك األخ الذي شــارك يف املعركة بقدم 

واحدة، كان قد جلس يسرتيح عىل بعد خندقني. 

... أظن أن الساعة اآلن هي الثالثة أو الثالثة والنصف. قبل ساعة 

عاد األخ »زماين« إىل الخندق باكيًا. ســألته: »ما الذي حصل؟«. مل 

يجبنــي يف بــادئ األمر.  وبعد إرصاري قال: لقد استشــهد »جان 

محمدي«. عجبًا! إنه أمر ال يصّدق.

ــل«، فهو ممتع وجدير بالقــراءة. دعونا نقرأ  وال ننــس »لحظة التوسُّ

كلامت كامل سباهي مًعا فقد أحسن الكتابة:

»رحــُت أفّكر يف ما يكون الدعاء األفضل يف هذه الســاعة عند 

الغروب. ومل أجد دعاء أفضل من الدعاء بطول عمر اإلمام فقلت: 

»إلهي، إمامنا وقلبنــا وروحنا ووجودنا وكل ما منلك وما ال منلك، 

احفظه من كل رش وبالء يف األرض أو يف السامء«.

إن مل تكــن قرأت »جبهة فكه« فابدأ بقــراءة »يف مهران« ثم ِمل إىل 

»ليلة النران«.

إّن كتــاب “املذكرات غــر املكتملة” جدير حًقا بالقــراءة، ومذكرات 

شهدائه هي األجمل، فهي تفيض باإلخالص، اقرأها حتاًم وشّجع اآلخرين 

عــىل مطالعتها. املؤســف أن هذه املذكرات بقيت غــر منجزة، ال تنَس 

قراءة هذا القسم من الكتاب، وألّن كثراً من أخباره ورواياته قصرة فإّن 

القارئ لن ميل أبًدا. فلنجرّب.

َّرات غير المكتملة المذك
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بابانظر 1

الذكريات الشفهية للشهيد محمد حسن نظرنجاد

أجرى املقابلة السيد حسني بيضايئ وكتبها مصطفى رحيمي

ُولِد الشــهيد »محمد حسن نظرنجاد« يف العام 1947م يف إحدى قرى 

مني. هو  مشــهد، وكان والــده وجّداه ألبيه وأمه من علــامء الدين املعمَّ

أيًضا درس العلوم الدينية ملدة من الزمان يف مدرســة »عباس قيل خان« 

يف مشهد، لكنه ترك الحوزة عام 1964م وعمل ملّدة خبّازًا، ثم اتجه نحو 

الحياكــة. وألنه كان يتمتع ببنية قوية، فقد مــارس املصارعة حتّى صار 

أحد أبرز مصارعي محافظة خراسان.

ذهب »نظرنجاد« إىل كردســتان ألول مرة عام 1980م. بعد نزوله إىل 

ســاحات القتال، ظّل لسنوات يقاوم البعثيني ويدافع عن اإلسالم وإيران. 

يف سنوات الحرب وصل إىل منصب نائب قائد لواء، وهو لواء كان شباب 

خراسان قد رفعوا رايته عاليًا.

بقي الشــهيد »نظرنجاد« أكرث من 140 شــهرًا يف مناطــق القتال. يف 

»البستان« فََقَد عينه وأذنه اليرسى، ويف »فكه« كرس ظهره، ويف »الفاو« 

فلــق قفصه الصدري وترسبت الغــازات الكيميائية إىل رئتيه، ويف نهاية 

1- بابانظر.
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املطاف عام 1997م، ذهب آلخر مرّة إىل كردســتان لالطالع عىل وحدات 

)فرقة النرص( التابعة لخراســان. يف تلك الزيارة، ويف قلب الجبال والقمم 

التي كانت قد شــاهدته شــابًّا يف أحــد األيام، وجــراء انخفاض الضغط 

الجوي، أُصيب بضيق يف النفس وختم قصة حياته.

 حاوره الســيد »حسني بيضايئ« بدًءا من شــهر حزيران 1993م عىل 

مدى ست عرشة جلسة اســتغرقت 26 ساعة. وقام »مصطفى رحيمي« 

بتدوين نصوص جميع هذه املقابالت، ثم توىّل »أحمد دهقان« تحريرها 

بقلمه األديب الرفيع حتّى انتهت إىل كتاب يحمل اسم »بابا نظر«.

هــذا البطل الشــجاع كان يُنــادى يف الجبهة باســم »بابانظر«، وقد 

أطلق عىل كتاب ذكرياته االســم نفســه. إّن »بابانظر« هو منوذج جدير 

بالقراءة يحيك ذكريات إنســان عادي زمن الحرب. ولهذا الســبب فعاًل 

صار »بابانظر« استثنائيًا.

قال سامحة اإلمام القائد بتاريخ 2009/10/18م:

»إّن »بابانظــر« الذي كان شــابًا قليل التعلّــم* وذهب إىل الحرب 

وتوىّل القيادة وبقي لسنوات يف ساحات القتال ثم صار جريًحا وبعدها 

شهيًدا، قد حىك سرته الذاتية؛ فصارت كتابًا! صارت قصة مفّصلة«.

يدخــل »بابانظر« مياديــن القتال آتيًا من زقــاق يف قرية. يجيء إىل 

»مشــهد« من قرية »بوته مرده«، ثم يصر بطــاًل رياضيًّا، يقاتل النظام 

البهلوي لسنوات ويُسجن، ومع اندالع الحرب يرتك كل يشء جانبًا ويتّجه 

نحو الجبهة، ليبدأ من مجاهد عادي حتّى يصل إىل مرتبة القيادة ويصنع 

ملحمة كبى. 

* املقصود: مل يكمل تعلّمه ومل يتدّرج يف املستويات العلمية.
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جميــع هذه البطــوالت واملفاخر صنعت من “نظرنجــاد” “بابانظر” 

وجعلت كتابه جديرًا بالقراءة. 

بلحاظ معرفة اإلنســان، يروي “بابانظر” لقارئه آداب ورسوم الحرب. 

وهو يشّكل يف الواقع كتابًا منوذجيًا يف قسم كتابة املذكرات.

إحدى جامليات الكتاب أنه يصف ذكريات شــهيد أصيب مبئة وستني 

شظية يف بدنه، خرجت منها 57 شظية كانت قد توزعت من رأسه حتّى 

قدميه، وبقيت 103 شظايا لتخلد يف بدنه املقّدس.

بتدوينه ملالحــم “نظرنجــاد” البطولية صار كتــاب “بابانظر” أجدر 

بالقراءة:

»عبُت برسعــة من أمام اإلخــوة. كان العراقيون قد تعبوا من 

إطالق النار وأخذوا اســرتاحة قليلة. فجأة شــاهدوا دراجة نارية 

تعب من أمامهم. وقبل أن يتحركوا رصُت داخل بلدة »الدوعيجي«. 

اقرتبُت من البيوت فشــاهدت حوايل سبعة عراقيني يقفون أمام 

بــاب أحد املنازل. كان يتوســطهم شــخٌص يرتدي لباًســا مرقطًا، 

وعــىل كتفه قبعــة ملويٌة صفراء اللون. علمــُت أنه ال بّد من أن 

يكون »جشــعمي«. توجهت مبارشة نحوه بالدراجة النارية وحني 

وقعــت أعينهم علينا اضطربوا وانطلقــوا يفّرون. أطلق »نظري« 

رصاصة عىل قدم »جشــعمي« فأصيب ووقــع أرًضا. وصلنا إليه، 

أمسكته من ياقة ثيابه ورفعته. قلُت لنفيس: إذا أرسناه سيتوقف 

العراقيــون عن إطالق النار. ما إن وقف عىل قدميه رضبته بيدي 

عىل أم رأسه فسقط أرًضا من جديد.

... قال الســيد »قاآين«: »وأنا قادم يف الطريق ســمعتك تتكلم 

بابانظر
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عن »جشعمي«. ويف املقر كان السيد »شمخاين« يقول: »أمسكوا 

بجشعمي«. قلت له: »إّن »جشعمي« بات يف أيدينا«. وفور تنبّهه 

إىل أننــا أرسناه، راح اإلخوة يف املقر يطالبوننا بشــكل متكرر بأن 

نرسل »جشعمي« إليهم.

... عندمــا أخذوا »جشــعمي« ألجل التحقيق اعــرتف أنه قبل 

ليلتــني مــن مجيئــه إىل الخطــوط القتاليــة كان يف اجتامع مع 

»صّدام« نفســه، ثم قال أيًضا: صحيــح أنني مجرد عميد ولكنني 

عند »صّدام« أعىل من فريق أو مشــر. ولهذا السبب أرسلني إىل 

هنا، ليك أحّل هذه العقدة، ولكن لألسف، باء األمر بالفشل«.

أقــرأ الصفحات 396 حتّى 402 من كتاب »بابانظر« فتعود ذاكريت إىل 

الصفحة 33 من كتاب »تقرير لتحقيق« الذي كتبه »مرتىض بشري«، قال 

هناك: » ... قال وهو يبيك: »لعن الله »جشعمي««، ورّدد هذا القول ثالثًا.

كانت هذه املرة األوىل التي أسمع فيها اسم »جشعمي«. أردت 

أن أعرف من يكون فسألت »عدنان«: من هو هذا؟ 

- قاتل أخي! 

- سألت بتعّجب: ومن يكون؟ 

- عميد فوج املغاوير يف الفيلق الســابع يف جيش العراق والذي 

سحق شبابنا يف أم الرصاص. أسأل الله أن ينتقم منه!«.

قــام مركز النرش يف »حــوزه هرني« التابعة ملنظمة اإلعالم اإلســالمي 

بطباعة ونرش كتاب »تقرير لتحقيق« يف ســنة 1990م، فمن كان يصّدق 

أنه يف ســنة 2009م وبعد تســعة عــرش عاًما، يقوم مكتــب أدب وفن 
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املقاومــة بإعداد كتاٍب تطبعه وتنرشه »ســوره مهــر«- التابعة للدائرة 

الفنية- فيعلم جيل اليوم واألمس أن الشــهيد »محمد حسن نظرنجاد« 

و»نظري« قد أوقعا »جشعمي« يف األرس.

كتب “مرتىض بشري” يف الصفحة 13 من كتابه:

»وضعــت ورقة التحقيق أمام العميد وقلــت: »لطًفا عرّف عن 

نفســك«. فكتب العميــد »محمد رضا جعفر عباس الجشــعمي، 

العميد الثاين للقوات الخاصة، قائد فوج املغاوير يف الفيلق السابع«.

... قــال العميد بهدوء: هناك رصاصة يف كعب قدمي اليســار، 

إضافــة إىل أنني مصاب بشــظايا عدة أيًضــا يف ظهري ولكن عىل 

الرغم من ذلك أنا يف خدمتكم!«.

لنعود إىل الصفحة 403 من كتاب »بابانظر«:

»يف 1987/1/15م ســيطرنا عىل بلدة »الدوعيجي«. يف غد ذلك 

اليوم قلت للسيد قاآين: »سأذهب إىل الجرس الجديد آلخذ حامًما«.

... فيام كنت أستحم سقطت عيني االصطناعية وانكرست. كان 

يصيبنــي دوار يف رأيس عندمــا ال تكون هذه العــني الصناعية يف 

مكانها، وكانت عيني االحتياطية ال تزال يف األهواز، فأرسلت أحد 

اإلخــوة ليحرها يل. وقلت البن عمي الذي كان مديرًا داخليًا: يف 

هذه األيام السبعة أو الثامنية مل أتناول لقمة خبز واحدة!«.

إذا مــا فتحت الصفحة 7 من الكتــاب وبدأت بالقراءة من عند كلمة 

»إشارة« وتابعت دون توقف حتّى نهاية الصفحة 472، ستتعرّف إىل كثر 

من حكايا الحرب غر املرويّة، وستطّلع عىل حياة »بابانظر« وتدرك بنحو 

بابانظر
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أعمق أي مشــاّق عاناها املجاهدون من أمثال »محمد حسن نظرنجاد« 

حتّى تصمد ثورتنا وتنال بالدنا عزتها عىل مستوى العامل.

ما الذي فعلنــاه أنا وأنت ألجل تبيني هذه الحقيقــة لألجيال الثانية 

والثالثة والرابعة؟! 

»كان لدينــا قذائف هاون من عيار 120 مم. بعد رمي عّدد من 

الزّّخات سكتت نرانهم. كان الدكتور »شمران« قلًقا من عدم قدرة 

هذه القذائف عىل إصابة الطائرة املروحية. وحني ســكت إطالق 

النــار وضعُت بيضة مســلوقة يف فمي ودفعتهــا بإصبعي ألمتكن 

من بلعها. ضحك »شــمران« وقال: »أمل يكــن من األجدى بك أن 

متضغها؟«. قلت: »بهذه الطريقة ستحتاج إىل وقت أطول لتُهضم. 

من املمكن أاّل يحني وقت الطعام إاّل بعد يومني أو ثالثة««. 

إن مــن أفضــل الخدمات التي نقّدمهــا للثورة واإلســالم والبالد هي 

تعاوننــا لنعرّف أجيال األمس واليوم والغــد إىل »بابانظر«. ال ينبغي أن 

نغفــل عن هذا العمل املهم، بــل ننهض بعزم ونرِد ميدان مطالعة كتب 

الدفاع املقّدس ونصر من القراء النهمني لكتب أدب وفن املقاومة.

يف 22 أيلول 2005م قال سامحة اإلمام القائد: 

»أنا أتابع بشــكل دائم هــذه الكتب )كتــب أدب وفن املقاومة( 

ألطّلع عىل الذكريات. إنني أتأثر كثرًا بجاذبية وصدق وإخالص هذه 

الكتابات واملرويّات«.

نحن أين وقفنا يف هذا امليدان؟ فلنحّدد بالدقة أين نقف، ولنكن من 

قرّاء هذه الذكريات مع اإلمام القائد.



من ألوند حّتى قراويز 
الكتاب األول من مجموعة »روايت انصار«

س السجل التاريخي ملحافظة همدان يف الثورة اإلسالمية والدفاع املقدَّ





249

من ألوند حّت قراويز 1

الكتاب األول من مجموعة »روايت انصار«

س السجل التاريخي ملحافظة همدان يف الثورة اإلسالمية والدفاع املقدَّ

“كُْل َعيل بابايئ”2 صاحــب قلم ُمَميَّز وغزير يف الكتابة حول ذكريات 
حرب الســنوات الثامين. هو نفسه أحد الناجني من الحرب، وأحد شباب 
فرقة »محمد رسول اللهP«. لطاملا كان يحمل قلمه ودفرته أيام الحرب، 
ويجلس جانبًا، ويكتب أشياء. ومن تلك الكتابات، وجهوده ما بعد حربه 

نتجت مجموعة كتب.

»نقطة االنعتاق«، »غربة الهور«، »نسور بازي دراز«، »حكاية الرجال 
الرجال«، و»أولئــك الرجال الثالثة«، تعّد من كتابات »بابايئ« الشــيّقة. 
»طائــر العنقاء الغالب«، و»معركة جنوب األهواز« هي أيًضا من أعامله 

الجديرة بالقراءة. 

كتب »بابايئ« »مع الصاعقة« بالتعاون مع حســني بهزاد. و»حســني« 
هو صديق »كُْل َعيل« القديم يف ميدان الكتابة عن الحرب.

ازدهــر كتاب هذين الصديقني العطوفني »مــع الصاعقة« كثرًا. وحّق 
له أن يزدهر. لقد بذل كلٌّ من »حســني« و»كُْل َعيل« جهوًدا مضنية عىل 
مدى اثنني وأربعني شــهرًا امتدت من خريف 1996م حتّى ربيع 2000م. 

.)qaravis1- از الوند تا قالویز؛ )تلفظ: قرافيز

2- گل علی .
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متّــت طباعة كتاب »مع الصاعقة« ونرشه ألول مرة يف ســنة 2000م، ثم 
جــرت إعادة تنقيحه وتحريره يف الفــرتة املمتدة بني كانون الثاين 2007م 
وحزيزان 2007م، ويف صيف 2007 م بات متوفرًا يف األسواق للمرة الثانية 

بحلّة جديدة ومزيدة.

يف شهر أيار 2008 م كتب سامحة اإلمام القائد حوله تقريظًا جاء فيه: 

ا وقيٌّم وميكن أن تُســتخرج منه  »هــذا الكتاب مصــدر غني جــدًّ

عرشات الكتب وسيناريوهات األفالم وِسَر الحياة«. 

»الربة املضادة« هو أيًضا عمل بحثي، مشــرتك بني هذين املؤلفني، 

استغرق ثالث ســنوات. لكّن كتابته النهائية كان بجهد »كُْل َعيل بابايئ« 

وحده.

»مــع الصاعقة« مصّنف يحوي ســجل عمليات فرقة »محمد رســول 

اللهP« من شــهر كانون الثاين 1982م حتّى شهر متوز 1982م. األحداث 

املوثقة يف كتاب »الربة املضادة« أيًضا تتعلق بالسجاّلت القتالية للواء 

املذكور يف عمليات )رمضان(.

لقد قال ســامحة اإلمام القائد يف شــهر حزيران 2008 م يف جمع من 

قادة الحرس يف شراز: 

»إن كتبًــا من قبيل »الربة املضادة« و»مــع الصاعقة« يجب أن 

تصبح كتبًا رائجة ومتداولة بني أفراد الحرس وأرُسهم«.

ومنذ ذلك التاريخ اكتســب »كُْل َعيل بابايئ« وكتبه رونًقا جديًدا. لقد 

ُعلّق وسام فخر عىل صدر كلٍّ من »كُْل َعيل« و»حسني بهزاد«. 

يعتقــد الكاتــب إىل اليوم أّن حــق كتايب “مع الصاعقــة” و“الربة 
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املضادة” مل يوّف بعد. علينا أن ننتظر تنفيذ أمر القائد األعىل لكل القوى. 

وألن صاحــب البيت أدرى بالذي فيه، وقيمة الذهب يعرفها الصائغ كام 

يقــال، فيا ليت املعنيني بشــؤون الحرس والبالد عامــة، يوّضحون هذه 

الحقيقة للمجتمع ويحّولون كل منزل إىل مركز مطالعة لكتب الحرب.

الجميــل هنا أّن “حســني” و“كُْل َعيل” قد اعتصام باللــه وقّدما رىض 

القائد عىل رىض اآلخرين. ولعلّه لهذا الســبب، وانطالقًا من تأكيد سامحة 

اإلمــام القائد واملعنيِّني اآلخرين بتوثيق تاريخ إيــران عىل رضورة تدوين 

الســجالت التاريخية ملحافظات البالد يف مرحلة الثورة اإلسالمية وملحمة 

الدفاع املقّدس، أدرك هذان الكاتبان هذه الحاجة واشرتكا مًعا هذه املرة يف 

كتابة عمل جديد والفت، فكان "من ألوند حتى قراويز". يُعتب هذا الكتاب 

ســجالًّ تاريخيًا ملحافظة همدان من بداية مرحلة الثورة اإلسالمية ومعارك 

كردستان وإىل الحرب املفروضة من سنة 1963م حتّى سنة 1988م.

وكام إن "مع الصاعقة" هــو الكتاب األول يف مجموعة امللحمة 27 1، 

و»الربــة املضادة« هو الكتاب الثاين يف املجموعة نفســها، كذلك فإّن 

»من ألوند حتّى قراويز« هو الكتاب األول يف مجموعة »رواية األنصار«.

لكلٍّ من هاتني املجموعتني تتمة. الكتاب الثالث يف امللحمة 27 يحمل 

اسم »األرايض املسلحة«. ونرُشت ضمن مجموعة »رواية األنصار« كتٌب 

أخرى باتت متوفرة يف األسواق.

لقــد أضافت كلٌّ من هاتني املجموعتني وســام فخر آخر عىل صدري 

هذين الكاتبني يضاف إىل إرثهام. كتب  ســامحة اإلمام القائد عىل رسالة 

هذين الكاتبني التي قّدمت إليه مع كتاب »من ألوند حتى قراويز«: 

."P1- أي: فرقة " 27 محمد رسول الله

من ألوند حتّى قراويز
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»أقــول لهذين األخويــن صاحبي الهمــة العالية أحســنتام. أقّدر 
جهودهام وأنتظر بشغف فتوحاتهام اآلتية«.

هــذا املقال قد حمل كاتب النــص املتقّدم إىل ميداٍن، كان ســامحة 

القائد قد رســم معامله يف تاريخ 1992/6/29م أثنــاء لقاء له مع أعضاء 

هيئة الكتّاب املسلمني حيث قال: 

»السيدان رسهنيك وبهبودي هذان، كتبا كتابًا كنت قد سجلت عىل 

غالفه سطرين أو ثالثة. يف العادة أكتب تقريظًا عىل كل كتاب أقرأه، 

وما أكتبه يعّب عن إحسايس، يعني عندما أكتب ذلك التقريظ فإنني 

أكتب ما أشــعر به بصدق. لقد كتبت أســفل الصفحة: الســالم عىل 

أمثــال رسهنيك وأمثال بهبودي. وهذا هو اعتقادي. ملاذا أكتب كالًما 

كهذا؟ ألجل أي ســبب؟ هل إّن الســيد رسهنيك والسيد بهبودي من 

أنسبايئ املقربني؟ هل هام من رفاقي القدماء؟ كال..

ومــن الطبيعــي يف هذا املجــال أن أتذكر الكالم الجميــل الذي قاله 

سامحة اإلمام القائد يف تاريخ 2007/9/22 م يف جمع من رواة الذكريات 

وأعضاء مكتب أدب وفن املقاومة حيث قال: 

»برأيي ينبغي أن ميتدحوا أمثالكم. لو أنني كنت شاعرًا لكنت حتاًم 

نظمُت قصيدة يف مدحكم، يف مدح الســيد رسهنيك، يف مدح الســيد 

بهبودي، ويف مدح الســيد قدمي، يف مــدح أصحاب الذكريات وكتّابها. 

إنهم يستحقون ذلك واقًعا ألن هذا العمل يف غاية العظمة واألهمية«.

تأّمل يف نظرة ســامحة اإلمام القائد العميقة إىل كتابات وأدب الدفاع 

املقــّدس وتاريخ الثورة. إّن الســيد رسهنيك هو رئيس مكتب أدب وفن 

املقاومة والســيد بهبودي هو أيًضا رئيس مكتب أدب الثورة اإلســالمية 
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والســيد قدمي هو مســؤول ليــايل الذكريات يف الدائــرة الفنية )حوزة 

هرني( وأحــد كتّاب كتب الحرب والذي القــى كتابه »حفلة الخضاب« 

استحسان القائد مرات عدة.

قال سامحة اإلمام القائد يف تاريخ 13 متوز 1992 م أثناء لقائه بأعضاء 

مكتب أدب وفن املقاومة:

 »كتاب مخضبي السيد »قدمي« هذا.. يا لروعة هذا الكتاب!... كم 

أّن كتابته متقنة«.

الســالم عىل رسهنيك وبهبودي وقدمي؛ يعني الســالم عىل هذا الفكر 

والطريق والنهج. الســالم عىل كتّاب ذكريات الحرب والثورة يعني السالم 

عىل جميع مؤرخي جامل الحرب والثورة، يعني السالم عىل بابايئ وبهزاد! 

والسالم عىل »حذو املطر« و»حفلة الخضاب«! والسالم عىل »مع الصاعقة« 

و»الربة املضادة«، ويف الختام السالم عىل »من ألوند إىل قراويز«!

كتــاٌب يف 749 صفحــة يبنّي الســجاّلت التاريخيــة ملحافظة همدان 

خالل الثورة اإلسالمية ومعارك كردستان والحرب املفروضة وقد أصدرته 

مؤسسة حفظ آثار ونرش قيم الدفاع املقّدس يف صيف 2009م.

ظهــر يوم 22 أيلــول 1980 ميالدي، وعــىل أثر قرع قــادة االئتالف 

األمريــيك البعثــي لطبول الحرب ضد شــعب إيران، كانــت واحدة من 

املحاور الهجومية الســتة األساس واملســامة الفيلق الثاين للقوات البيّة 

يف الجيــش البعثي العراقي تدوس عىل تراب املناطق الحدودية الغربية 

للبالد يف محور “قرص شــرين” و“رسبل ذهاب”؛ وهي نقطة حّساســة 

كانت قبل شــهرين مــن هجوم الجيش البعثي قد اتخذت شــكل مركز 

املقاومة املسلحة لعدد محدود من املجاهدين املرسلني من “ديار ألوند” 

من ألوند حتّى قراويز
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إىل نقاطهــا األســاس مثل ثكنة “أبــو ذر” ومخفر “تيله كــوه” وارتفاع 

“قراويز” وغرها.

يف أوج االشتباكات الحدودية يف محور “رسبل ذهاب”، ذاعت برسعة 

أصداء رسعة العمل والقدرة العســكرية النموذجية للشباب املجاهدين 

الحارضين يف مركز املقاومة هذا، ووصلت إىل أســامع الناس واملسؤولني 

السياسيني- العسكريني يف املنطقة، ومن هنا بدأت عمليًا القصة الحقيقية 

للملحمة املسامة “من ألوند حتّى قراويز”.

تســتطيع أنت بعــد قراءتك ملقدمة كتاب “من ألونــد حتّى قراويز” 

املؤلفة من إحدى عرشة صفحــة، أن تقرأ فصول الكتاب الثامنية، فصاًل 

بعــد آخر، فتتعرّف إىل: ســجّل همــدان التاريخي، همــدان يف الثورة، 

الهمدانيون يف كردســتان والحرب، أحداث كشف النقاب عن االنقالب، 

وتشكيل جبهة همدان.

إذا كنــت قد قرأت “مــع الصاعقة” و“الربة املضــادة” فأنت عىل 

معرفة بقلم حســني وكُْل َعيل. ولســوف تشــاهد الجامل نفسه يف “من 

ألوند حتّى قراويز”. وكم هو جذاب والفت أن يشــهد اإلنســان كل هذا 

الجامل ممتًدا يف رتبة واحدة عىل مدى زمني طويل. 

لنقــّدر بقراءتنــا “من ألوند حتّــى قراويز” الجهــود الضخمة لبابايئ 

وبهزاد، ولنقرتب يســرًا من توقع ســامحة اإلمام القائد، بدعوتنا جميع 

عشاق ثقافة الثورة والدفاع املقّدس إىل قراءة هذا الكتاب الثمني.

الســالم عــىل كل أولئك الذين يخطــون يف هذا الطريــق، ويرّوجون 

بأنفسهم لهذا النوع من الكتب.



السفر القاني 
س« الفائز مبهرجان »ربع قرن كتاب الدفاع املقدَّ

نرصت الله محمود زاده





257

السفر القاين 1

نرصت الله محمود زاده

»أصيب خمســة من اإلخوة وســقطوا مرجــني بالدماء. كان 

واضًحا أن أحدهم ال يزال حيًّا، وكانت الدبَّابات تقرتب أكرث فأكرث، 

لكنهــا مل تتوقف ومل تغّر مســارها. أغلقت عينّي بيدي، ورضبت 

رأيس تلقائيًّــا بجدار الخندق. ما كنت أســمعه يف تلك الحال هو 

الصوت املوجع لسالسل )جنازير( دبَّابات العدو، ولكن الذي كان 

يحرق قلبي أكرث هو رصاخ ذلك الجريح وهو يعاين أمل ثقل الدبابة 

العراقية وحركتها عىل بدنه. عبت الدبَّابات حاملة عىل سالســل 

جنازيرهــا قطًعا مــن لحم وعظم بعدما ســّوت الجثث الخمس 

باألرض. بقي القليل من الجثث مل تســحله جنازير الدبابة؛ رأٌس، 

يٌد، قدٌم أو صدر...«.

حني تقرأ ملحمة »الهويزة« ستجدها كلها مفعمة بالحرقة نفسها. لقد 

كتبها »نرصت الله محمود زاده«، وهو نفسه أحد صّناع ملحمة عمليات 

)الهويــزة(. ملحمــٌة حدثــت يف 1981/01/06 م يف ســهل »الهويــزة«. 

واستشهد فيها السيد »حسني علم الهدى«.

1- سفر رسخ، معّد للرتجمة.
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يكتب »محمود زاده« يف مقدمة كتاب السفر القاين: »عندما واجهُت 

غروب الســادس من شــهر كانون األول 1981 جســَد »حسني« املرج 

بالدماء علمت أن هذا الرجل سيكون صفحة ذهبية يف تاريخ هذا البلد«.

هذا الشــاهد والصاحب لغربة »حسنٍي« وحنينه، والذي كتب ملحمة 

الهويزة، هو نفسه أمسك بالقلم وكتب »السفر القاين« من أجل »حسني 

علم الهدى«.

كتب سامحة اإلمام القائد يف بداية كتاب ملحمة الهويزة:

»جميع مراحل الحرب زاخرة باألحداث األســطورية لســاليك الليل 

وليوث النهار هؤالء، ومجموعة شهداء الهويزة من أبرزهم«. 

ويضيف سامحته قائاًل:

 »لو أن اللحظات املفعمة باملعاين واألحداث لكل واحدة من هذه 

الشــهادات تدّون– كام جاء يف هذه املذكرات- وتُنرش فإنها بال شــكٍّ 

ستبقى أغنى مراٍث معنويٍّ للتاريخ«.

يبدأ »نرصت الله« ســعيًا جديًدا ألجل تخليد هذا املراث املعنوي يف 

التاريــخ. يريد أن يعــرَض هذه الصفحة الذهبية مــن تاريخنا. يريد أن 

يحيك ويكتب عن الســيد »حسني علم الهدى«؛ شهيٌد كان تلميًذا عزيزًا 

يف مدرســة حرة آية الله العظمى الخامنئي، ولقد رأى »مراد حســني« 

بنفسه يف قلب صحارى الهويزة، كيف نزل علم الهدى وأصحابه بشجاعة 

وولٍه إىل ساحة املعركة، وتقّدموا باتجاه خط التامس.

يف األيــام األوىل لكتابــة الســفر القاين يضع “محمــود زاده” هيكلية 

الكتاب بني يدي “مراد حسني”. يقول سامحة القائد:
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»إذا تّم تسجيل هذه الذكريات عىل شكل قصة فال بأس. إذا أردتم 

أن تكتبوا حول أحداث ذلــك املقطع التاريخي بصورة دقيقة، يجب 

أن أُبنّي لكم يف وقٍت مناســب أكرث وقائع مدينة مشهد املرتبطة بعام 

.»1978 - 1977

يجــد الكاتب أنــه قد خطا يف طريق الجامل، ويُتابع العمل بشــغف 

واندفاع حتّى ينتهي »السفر القاين«. ينتُج عن هذا الجهد كتاٌب من 395 

صفحة، وتقوم مؤسســة التعبئة الطالبية يف ســنة 1997 بنرشه وتوزيعه 

ألّول مرة.

ترحيب الطالب ومحبي كتب الدفاع املقّدس وعاشــقي السيد حسني 

علــم الهدى أوصلــوا طبعة الكتاب األوىل إىل مراحلها التالية. ويف ســنة 

2008 وبجهود مؤسسة “جنات فكه” الثقافية الفنيّة بالتعاون مع مجلة 

الهويزة، اتخذت الطبعة الخامسة من الكتاب طريقها إىل التوزيع.

ا اآلن أن تقرأ حياة »حسني علم الهدى« بقلم قصيص  من الســهل جدًّ

وأديب رفيع. كم هي عذبة، ويف بعض األحيان ُمرّة وُمبكية!

- »لدينا برنامٌج الليلة. هناك درٌس للسيد الخامنئي.  

- ولكنه ممنوع من الصعود إىل املنب. 

- البنامج ســيجري يف منزله، يشارك فيه عدٌد من طلبة العلوم 
الدينية والجامعيني. سوف يتحدث حول موضوع الوالية.

كالم »أمــرٍ« هذا أعاد »حســني« إىل وعيه. تذكّــر كتاب والية 
الفقيه لإلمام الخميني. إنه موضوع حبيب إىل قلبه«.

تابع القراءة من ص 93:

السفر القاني
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...»من بعيٍد رأى »حسني« صديقه »قدويس« ذاهبًا باتجاه منزل 

السيد الخامنئي. ناداه وترافقا مًعا يف الطريق. منذ أن منعْت قوى 

السافاك الســيد الخامنئي من إقامة صالة الجامعة واعتالء املنب، 

تابع طرح أبحاثه يف منزله. وعىل الرغم من ذلك مل يبِد الســافاك 

أي ردة فعــل. أكــرث الذين كانــوا يحرون إىل منزلــه كانوا من 

الجامعيــني أو طالب الحوزة. كانت باحة املنزل مضاءة من األعىل 

مبصبــاح، والباب مفتوًحا أمام الجميع. دخال غرفة كبرة كانت قد 

ضاقت بالجالسني فيها. مل يكن السيد الخامنئي قد بدأ بحثه بعد. 

كان يجلس خلف طاولة صغرة عىل األرض، وإىل جانبه عامل ديٍن 

يتبادل معه أطراف الحديث. راح عجوٌز يدور بصينية الشاي عىل 

الحارضين وما إن أتم عمله، حتّى أشــار إىل الســيد الخامنئي أن 

يبدأ. أعاد الســيد الخامنئي خالصة بحــث الليلة املاضية ثم تابع 

حديثه بذكر آية قرآنية. كان يســعى أن يوّجه كالمه يف إطار بناء 

النخب وتوعية الشــباب. من جملة اختالفات خطاب هذا العامل 

الديني عن ســائر زمالئه أنه كان يقّدمــه بصورة منطقية مقرونًا 

باألدلة ومن ثَم يطبّقه عىل مشــكالت املجتمع. مل يكن، يف بعض 

املوارد، يأيت عىل ذكر الشــاه حتّى باالســم، ولكن أغلب مجالسه 

كانت تتحول إىل مراكز مواجهة مع الشــاه. ولهذا الســبب منعه 

الســافاك من أن يخطب يف األماكن العامة. كان السيد الخامنئي 

دامئًا يعــرض موضوعاته بحيث ميّكن مســتمعيه من نرش كالمه 

وترويجه. كان يتحدث بهدوء وسكينة عالية. وكان »حسني« يجد 

يف كالمه أجوبة عن أســئلة كانت تُطرح يف ذهنه أثناء مطالعاته. 

يف تلــك الليلــة يف بحث الوالية، كان واضًحا أن الســيد الخامنئي 
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يهــدف إىل تبيــني مكانة اإلمام يف الثورة. فازداد تعلق »حســني« 

بكالمه، والســيد الخامنئي الحظ أيًضا فضول هذا الشاب العلمي 

فكانت نظراتهام تلتقيان يف أكرث أوقات الدرس.

 حني أنهى الســيد الخامنئي حديثه مل يكن لـ»حـــسني« رغبة 

يف تــرك املكان. نظر إىل »قدويس« وقــال: »اصب قلياًل حتّى يخلو 

املكان أكرث، عندي سؤال للسيد«.

- إن بقاءك هنا ليس يف صالحك وال صالحه.

- لن أطيل. قبل أن تصل إىل أول الزقاق أكون قد لحقت بك.

ذهب »حسني« إىل جوار السيد الخامنئي. طرح عليه سؤااًل وجد 

من الالزم أن يجيب عليه بدقة. علم السيد الخامنئي أن »حسني« 

كثــر االطالع فيام يتعلق مبوضوع الوالية وأنه قد قرأ كتاب والية 

الفقيــه لإلمــام الخميني، لكنه مل يأت عىل ذكــر ذلك وأوضح له 

ببشاشة ملاذا ال يقدر املجتمع اإلسالمي أن يقيم حكومة من دون 

والية الفقيه«.

بهذه املطالعة بتَّ تعرف “حســني علم الهــدى” أكرث، واهتديَت إىل 

منبع رؤيته. لقد كان طريقه هو الطريق نفسه الذي رسمه اإلمام القائد 

واإلمام الخميني. ولرمبا لهذا السبب يقول قائد الثورة الحكيم: 

»يكفي أنني كنت أطلب من »حسني« يف كل مرة نذهب فيها مًعا 

إىل الجبهة أن يتحدث هو إىل املجاهدين بداًل عني«. 

تتلمــس هذا العشــق لواليــة الفقيه يف وجود »حســني« حتّى نهاية 

الكتاب. وتقرأ يف الصفحة 247 وما يليها:

السفر القاني
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»دخل »حســني« غرفة كانت معــّدة للقراءة. كان قد نقل أكرث 

كتبــه إليها. مل يكن لديه وقٌت للذهاب إىل املنزل حتّى يف الليايل. 

تظهــر إىل جانب كتاب نهج البالغــة أربعة دفاتر يحمل كلٌّ منها 

عنوانًــا منفصاًل. كان »حســني« يرشح للطــالب مراحل حكومة 

اإلمام عيل، ومن جهة أخرى كان يدرّس نهج حكومة اإلمام بشكل 

منفصل أيًضا«.

قلّب الصفحات مجّدًدا:

»كان قد اختار بحث والية الفقيه ألجل هذا الصف. ومنذ أن بدأ 

به قبل شهرين، واملوضوع بالنسبة للطالب يزداد جاذبية يوًما بعد 

يوم. يف بداية الصف سأله أحدهم: إىل اآلن مل تتضح لنا العالقة بني 

اإلمام ووالية الفقيه! إن عشق اإلمام أهم من هذه األمور. 

- “إّن مشكلتنا هي هذه. إذا مل تتبع اإلمام باعتبار والية الفقيه، 

فأنت فقط تحب شخصية ال تدري ما هي جذورها.

كان »حسني« قد أدرك هذه الحقيقة بأجمعها. فتلميذ مدرسة 

الخمينــي والخامنئــي كان قد خطا يف ركاب الواليــة بقدم ثابتة 

واعتقاد راسخ.

لقــد أىت إىل الجبهة ليدافع عن “الهويــزة”، يعني ألجل الدفاع 

عن واليــة الفقيه وعن اإلمام الخمينــي. ومل يكن للخوف معنى 

عند “حسني” يف هذا امليدان. 

جال بعينه ناحية الشامل فرأى قرابة العرشين دبابة قد وقفت 

مقابل خندق “حسني” وأصحابه، وكان عدٌد منها يحرتق.
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رويــًدا رويــًدا بّدل “حســني” خندقــه، ثم نظــر إىل العراقيني 

فوجدهم يتقدمون بأعداد هائلة.

كان حسني قد فقد أكرث أصحابه. عرف من بني الشهداء “جامل 

دهشــور”. تذكّر أيامهام مًعا. بقي اآلن هو و“قدويس” و“حكيم” 

وســتة صواريخ. كانــت الدبَّابات قريبة مســافة مئتي مرت منهم 

وترمي عليهم بنحو جنوين. وكان عدد الخنادق أكرث من أن يتمكن 

العراقيون من معرفة مكان اختباء هؤالء األشــخاص الثالثة فيها. 

تقّدمت دبابتان مًعا. أشــار “حسني” إىل “قدويس” الذي كان قد 

تدّشم عىل بعد عرشين مرتًا منه أن يطلقا النار مًعا. تركا الدبابتني 

لتقرتبا أكرث. استهدف “حسني” رأس الدبابة الحريب ثم أطلق النار. 

امتدت ألسنة اللهب من داخلها إىل الخارج. 

غطت ألســنة النران والدخان ســهل “الهويــزة” وبات الهواء 

خانًقا معبأ بالرتاب. كان شبيًها بيوم عاشوراء، غطى الغبار حبّات 

عرق وجه “حســني” وعبقت رائحة البارود يف أنفه وصدره، وأخذ 

يسعل. كانت مالبسه ملطخة ببقع دماء الشهداء. 

مل يكن إطالق نران الدبَّابات قد توقف بعد. انتفض “حســني” 

من مكانــه غر آبه بالدبَّابــات. كان مرهًقا ولكنــه ثابت ورابط 

الجأش. كانت الرصاصات تتساقط فوق رأسه كحبات الَبَد. وبات 

اآلن خنــدق “قدويس” فقط هو الذي يدافع. شــمخ “حســني” 

بوقفته وصاح. وبندائه "الله أكب" انتعش واستمّد قوًة. أنهال عىل 

صف من العراقيني برشــق ناري فاندهش العراقيون وجمدوا عن 

الحركة. خرج “حســني” من الخندق وركض باتجاه العدو وحيًدا 

السفر القاني
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فريًدا. ورمى مبا أويت من قوة قنبلًة يدوية باتجاه العراقيني الذين 

كانوا يرتاجعون.

... ســمع “قدويس” همهمة “حســني” وهو يحّدث نفسه: “يا 

رب أنا أعلم أن نهاية حيايت هي هذا الذي أشــاهده اآلن، فلامذا 

إذن تفتنــي بوعود املاء والطيبات؟ قبل نصف ســاعة أيًضا كنت 

تغريني بــرتك أصحايب والرتاجع. أنت تعلم أن مقاومتي ليســت 

دليــاًل عىل شــجاعتي. مل يبق يل صاحب اآلن ألقلق بشــأنه. مباذا 

تختلف الوحدة يف الســهل املــيلء بدبَّابات العدو عن الوحدة يف 

ليلة داخل الخندق مع اللــه؟  تذكّرين هذه الدبَّابات بتلك الليلة 

التي أُِخْذُت فيها أســرًا بيد الحكومة العسكرية يف األهواز. تريد 

الدبابــة دوما إن تثبــت هيبتها ببث الرعب. يف 6 حزيران ســنة 

1963 حارصت الدبَّابات الشــوارع املحيطــة مبنزلنا. كل الدبَّابات 

تسر يف مسار واحد”.

وضع “حســني” آخر صــاروٍخ يف قاذفته وتركــه منتظرًا اقرتاب 

الدبابــة. كان متيّقًنــا أنه لن يخطئ التســديد عن بعد 100 مرت. 

كانت تكفيه لحظة تأّمل واحدة. حبس نَفسه يف صدره واستهدف 

رأس الدبابــة الحــريب هذه املــرة أيًضا. وبعد لحظــة تناثر رامي 

الصاروخ يف الهواء«.

قصة “حسني” هذه جعلت قائد الثورة اإلسالمية يقول:

»كان أخونا العزيز »حســني علم الهدى« مشاركًا فّعااًل يف جلساتنا 
وصفوفنــا يف مشــهد، لكنني مل أكن قد عرفت بنحــو دقيق بعد، أي 
نابغة مســلٍم هو؛ حتّى ذهبُت إىل األهواز وعايشت عن قرٍب عدًدا 
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من تجاربه وذكرياته. ومن جملتها يوم شــهادة »حســني« األخر أي 
يف 28 صفــر. كنت حينها واقًفا أتهيأ للصالة حني شــاهدت »حســني 
علم الهدى« وإخوة آخرين من جملتهم حسن قدويس )ابن آية الله 
قدويس( قد أتوا ناحيتي ورّحبوا يب بحميمية وحامسة، وأنا أيًضا كنت 
مــرسوًرا جًدا بلقائهم. وبعد قليل من الكالم قلت: حســًنا لقد وصل 
جيشــنا إىل هنا وميكنكم أنتم أن تعودوا. لكن »حســني« قال: »ال يا 
ســيد خامنئي نحن نريد أن نذهب إىل األمام«. وبالتأكيد فقد ذهبوا 

فعاًل إىل األمام ووصلوا إىل لقاء الله«.

»كانــت الدبابة التي تقّدمت جاهزة إلطــالق النار، ومبجرد أن 

رمت، تالىش خندق »حســني« وطار جســده جراء شدة االنفجار 

متناثرًا يف الهواء ثم هوى إىل جوار الخندق. كان سقوط »حسني« 

ممتّدا عىل مسافة طويلة. لقد تناثرت قطرة دم من جبينه وهوت 

عىل وجهه.

هبت ريٌح لطيفة كانت تحرّك بني الحني واآلخر كوفية »حسني«، 

فينكشف وجهه. بات »حسني« جميال للغاية«.

 لقد أظهر »محمود زاده« كل تلك الجامليات يف »السفر القاين«. وها 

أنت اآلن وهذا »الســفر القاين«. مّر عىل كل وجوه الجامل تلك. كم أنها 

ُخطّت بباعة!

لقد قال سامحة اإلمام القائد يف جمع مؤسيس مؤمتر شهداء أصفهان:

»إّن تســجيل لحظات األمل والحرقة والــرسور والنرص وحفظ آثار 

السفر القاني
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اعتداءات العدو ومقاومة الناس هي التي ستمّكن األجيال اآلتية من 

االطــالع عىل أبعاد من هذه األحداث والوقائع، وتُعرّفهم إىل جوانب 

من مظلوميتنا ومن وحشية عدونا«.

بعد »الســفر القاين« ســاِفْر إىل »الهويزة« وتعرّف بجوار قب »حسني 

علم الهدى« إىل أبعاد أخرى من حكايته واشــهد جوانب من مظلوميته. 

ثم أخب جميع أصدقائك ليسافروا ذلك السفر فيتخذوا، كام فعلت أنت 

وغرك من الطالب األطهار، »حسني علم الهدى« قدوًة وأسوة. 

إن حســني علم الهدى هو أســوٌة حسنٌة لكل الســاعني للوصول إىل 

الجــامل املطلق. وألجــل الوصول إىل ذلك الهدف، اســلك هذا الطريق، 

واقرأ “السفر القاين”. 



أَمُر النار بيدك 
حجت إيرواين
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َأمُر النار بيدك 1

حجت إيرواين

كان حجت إيرواين أحد عنارص االستطالع من ذوي النظر الثاقب أيام 

الحرب. ولطاملا اســتطاع بحّدة نظره العســكري أن يتجسس عىل العدو 

ويتحســس تحركاته. وألنه كان يحمل يف ذاكرته أخباًرا من خلف منظار 

األفق والبيســكوب، جــاء يف أحد األيام إىل مكتــب أدب وفن املقاومة 

واستلم دفرتًا ألجل تدوين أخباره وذكرياته تلك، وذهب. بعد مّدة، عاد 

ليسلّم الســيد مرتىض فرهنيك مجموعًة من املقاالت حّملها عنوان »أمر 

النار بيدك«.

شكلت هذه املقاالت مع مذكرات الشهيد السيد »محمد رضا فيض« 

 -»Qمســؤول رسيّة الشــهيد املنتظر يف فرقة »عــيل بن أيب طالب –

ومقالة لـ»غالم رضا نبايت«، كتابًا حمل اسم »تالل الشقائق الحمراء«.

قام مركز النرش يف الدائــرة الفنية )حوزه هرني( بطباعة هذا الكتاب 

ســنة 1990م. ويف تاريــخ 04 آذار 1992م كتــب ســامحة اإلمام القائد 

تقريظًا عليه، وعلّق عىل كتاب »أمر النار بيدك« بالقول:

»لقد بُيِّنت الجهود املريرة واملُتعبة لقوات االســتطالع بشكل جيد 

1- آتش به اختیار؛ مصطلح عسكري يعني إمكانية إطالق النار، أو: املجال متاح للنار.
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يف مقالة حجت إيرواين«.

ومنذ ذلك اليوم تقّرر، وألجل تخليد تلك األيام التي كانت ربيًعا دامئًا، 

أن يكتب »حجت إيرواين« أكرث مام كتب. قام »حجت« بكتابة مذكرات 

لكتاب »آلواتان« أيًضا.

شــيئًا فشيئًا، بلغت كتابات حجت ثالث عرشة؛ الشيخ محمود، روحي 

فــداء للمهدي، رمضان عيل، لســت منافًقــا، الديك، أطلق حني تشــاء، 

حبيب الله، عالمة الوصال، نافذة مفتوحة عىل الشــمس، سقوط الجريح 

الكيميايئ، التويوتا واإلمداد الغيبي، وجهة نظر الشهيد مليك، وآخر مهمة. 

طبعت اثنتان من هذه املذكرات يف كتايب »آلواتان« و»تالل الشــقائق 

الحمراء«. وتّم جمــع الذكريات الثالث عرشة يف كتاب واحد مؤلف من 

111 صفحة. مــا أرسع ما وىف »حجت« بوعده! ففي آذار  1991م بات 

كتاب »حجــت« جاهزًا للطباعــة، وانتُخب عنوان »أطلق حني تشــاء« 

ليكون اســاًم للكتاب. لعل »حجت« كان يعيش أُنًســا خاًصا عندما بدأ 

بالكتابة ألول مرة ولذلك اختار أن يكون اســم كتابه هو اسم أول ذكرى 

كتبهــا. لقد جعلتــه الروح الحاكمة عىل كتابته األوىل يختار هذا االســم 

بنحو تلقايئ وحاسم.

اآلن أصبح »حجت إيرواين« صاحب كتاب مستقل. ولقد استحق بعد 

طباعة »أطلق حني تشاء« أن يأيت قائده عىل ذكره وكتابه.

كان يوم 13 متوز 1992 م وقد ذهب أعضاء مكتب أدب وفن املقاومة 

ألجل لقاء القائد. يف ذلك اليوم قال سامحته:

»أنــا ال أعلم أيُكم قد كتب ذلك الكتاب املتعلق باملســعفني. لقد 
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رأيــت كم أن هذا الكتــاب رضورّي بالفعل. ومــن الواضح أن كاتبه 

كان هو نفســه مسعًفا أيًضا. فمن دون أن يكون اإلنسان مسعًفا لن 

يتمكن من كتابة موضوع )عن املســعفني(، أو ذلك الشــخص الذي 

ألّف كتاب »أطلق حني تشــاء«، كان واضًحا وبحسب القاعدة أنه ال 

بد وأن يكون عنرص استطالع«.

يحيك كتاب »أطلق حني تشــاء« ذكريات عنارص االستطالع امليدانيني 

الذين أّدوا تكليفهم الحساس والخطر طوال أيام الحرب املتقلبة بصمت 

ودون أن يعرفهــم أحد. وتتمحــور ذكريات هذا الكتــاب حول عنارص 

االســتطالع الســيار واالقتحامي. تبدأ مهمة املُســتطلع الّسيّار يف صباح 

العمليــات. وعندما يدخل منطقة العمليات ينبغي أن يكون عىل معرفة 

كاملة بكيفية اســتعامل جهاز الالسليك والبوصلة ولديه قدرة كاملة عىل 

قراءة الخرائط.

واملستطلع االقتحامي هو كالّسيّار بلحاظ األعامل التقنية والتكتيكية 

إذ ينبغــي أن ميتلــك املهارة الكافيــة. فهو بعد أن يقتحــم خط العدو 

ويتقدم مســافة كيلومرتات يف عمــق أرايض األعداء ويصل إىل األهداف 

املهمة املطلوبة، ينبغي بالثقة بالنفس واإلرشــادات التفصيلية أن تجعل 

هذه األهداف مشخصة ومحددة.

لقــد جعل “حجــت” مبهاراته هذه كتاب “أطلق حني تشــاء” جديرًا 

بالقراءة. وبنّي الجهود املريرة واملضنية لقوات االستطالع.

»كانت الســاعة حوايل 12:40 دقيقة عندما عاد إىل املقر اثنان 

مــن اإلخوة الذين غادروا قباًل مع »جــامل«، ومعهم أربعة عرش 

َأمُر النار بيدك
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أسرًا. قالوا: »لقد استشهد اثنان من اإلخوة وُجرح ثالثة، فليذهب 

عــدد من اإلخــوة لنقلهم.« أرســلت اثني عرش عنــرًصا مع أحد 

اإلخوة الذين كانوا يعرفون مكان الجرحى. كانت الساعة تشر إىل 

الرابعة من بعد الظهر عندما جاء »جامل« ورفاقه وقالوا: »هناك 

دبَّابات عدة عىل الطريق العام آتية باتجاه القرية«.

 ... لفــت انتباهي أحد الخنادق. كان خندقًا عابًقا بعطر الجنة. 

عجوٌز مبثــل هرم »حبيب بن مظاهر« يرافقــه فتًى تعبوّي مبثل 

شباب »القاسم بن الحسن«، كانا قد جلسا بعيًدا، وأمام كلٍّ منهام 

مســند مصحف عليه نســخة من القرآن الكريم، كانا مشــغولني 

بتالوة القرآن. للحظة غمرين الشعور بالغبطة اتجاه هؤالء األعزاء 

األربعة، وقلت لنفيس: يا لسعادتهم!

... عــىل أثر نــران املدفعية ُدّمــر أحد مخازن أســلحة العدو، 

واســتمرت االنفجارات الناشــئة عنه ملدة 45 دقيقــة. عند ذلك 

توقف إطــالق النار من ِقبَــل العدو، ونحن أيًضــا بعد مدة من 

إطالق النران أنهينا مهمتنا.

... رسنا باتجاه »الخط الخلفي«. يف مســر العودة كان تشــتّت 

اإلخوة والحزن البادي عىل وجوههم يُلفتا إليهام انتباه كل ناظر. 

عــىل بعد خطوات أمامي لفت نظري أجســاد أربعة شــهداء قد 

ُغطيت وجوههم بقامٍش أبيض، وعىل مســافة بعيدة قلياًل لفتني 

خندٌق مهدوٌم عىل أثر نران القذائف. وبعد تدقيٍق بسيط سّمرين 

يف مكاين مشهد مساند مصاحف ملطخة بالدماء.

...يف طريقنــا كانت حال »حســني« عجيبة. وكلام ســألته عن 
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»يوسف« كان يتهرب من الجواب. وصلنا إىل موقعنا »القائم«.

قال »حسني«: لقد استشهد »حسني«.

بعد شــهادة »يوسف« توىل »حسني« مســؤولية الوحدة. بعد 

أيام عّدة ذهبت أنــا و»رمضان« إىل املرصد يف »جزيرة مجنون«. 

أخــبين »رمضان« أنه قبل أيام عدة من شــهادة »يوســف« كان 

قد ســمع »حسني« يقول له: » »يوســف«! يطغى عليك االبتهاج 

مؤخرًّا! وكأنك تنوي أن تطر! لكن قبل أن تحلّق ســأكون خلفك 

يف الطران«.

يف ذلك اليوم وصلنا خب شــهادة »حســني«، لقد استشهد بعد 

سبعة عرش يوًما بالتحديد من شهادة »يوسف««.

أين نحن، أنا وأنت؟ متيض الســنوات بعــد الحرب. لقد طبعوا مؤّخرًا 

كتاب »أطلق حني تشــاء«. الطبعة الثانية بالتأكيد. لقد مىض مثانية عرش 

عاًما عىل الطبعة األوىل. عدم االلتفات يعّب عن مشكلة. ملاذا ال يضعون 

بني أيدينا حكايات »حسني« و»يوسف« وقصة شهادة أبناء الثالثة عرشة 

املظلومني. إّن قصة عنارص االستطالع العظامء جديرة بالقراءة أيًضا، فلو 

راج كتاب »أطلق حني تشــاء« بشــكل صحيح ووضع يف متناول عشاق 

كتــب الدفاع املقّدس، فإنه ســيصل مثل »تراب كوشــك الناعم« و»دا« 

إىل الطبعات الســبعني والثامنني والتســعني واملئة. وقد يصل إىل الطبعة 

املئتني، جرّب. اقرأه فقط مرة واحدة! اآلن ما هو رأيك؟ 

لو أّن “تراب كوشك الناعم” مل يكن يف املتناول أيًضا...

َأمُر النار بيدك
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اقرأ مقدمة الطبعة األوىل والثانية منه وانظر شكايات “عاكف”!

أنــا لن أتذمر بعد اآلن، تعاَل بجهدنا وســعينا نرســم خطًّا تحت كل 

شــكوة. وبداًل من زيادة الشكاوى فلنزد من قراءة كتب الدفاع املقّدس. 

إذا مل نكن قد فعلنا هذا األمر حتّى اآلن فلنبدأ من “أطلق حني تشــاء”. 

لنعقــد العزم عىل أن تكون أحاديث مجالســنا هــي الحديث عن هذه 

الذكريات والتعريف بهذه الُكتب.

بالنســبة إيل أنا قد بــدأت، أنت ماذا؟ “أنا” ليســت كافية، يجب أن 

تصر “نحن”. فبالهمة الجامعية تصر البطولة ظاهرة. لنشرتِ ونقرأ ونهِد 

ونــدُع إىل مطالعة كتب الدفــاع املقّدس. بهذه الصــورة فقط ميكن أن 

نشــهد تحّواًل كبرًا يف املســتقبل غر البعيد يف التوّجه نحو كُتب الحرب. 

كلاّم فتحنا بابًا شــاهدنا فرًدا يتحدث عــن كتب الحرب، يقرأها ويويص 

اآلخرين أن ال ينسوا قراءة هذه الذكريات والقصص الجميلة والجّذابة.

هــل تذكر كالم األمس؟ ماذا ترى اليــوم؟ إذن ابذل املزيد من الجهد 

لرتى مشاهد أجمل. إّن ابتسامتك الراضية هي مثرة هذا الجهد املتواصل 

واملتزايد يف هذه الســاحة. تعاَل نعقد العزم عىل أن نرِسم هذه البسمة 

عىل شفاه الجميع.



أنا والكتاب
السيد عيل الخامنئي
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أنا والكتاب 1

السيد عيل الخامنئي

»إن الشــدائد ومن ضمنها الحرب هي مــن األمور التي تؤدي إىل 

ازدهار الفــن واألدب يف كل بلد. إن أجمل الروايات، وأفضل األفالم، 

ولعله أجمل الشــعر، قد أنشــد وقيل وأنتج وألّف وظهر يف الحرب 

ومبناسبة الحروب. وكذلك األمر يف حربنا أيًضا«.

ألقى ســامحته هذا الخطاب يف جمع من طالب جامعة طهران يف 12 

أيــار 1998م. وقد ذُكر يف كتاب »أنــا والكتاب« يف الصفحة48. وجاء يف 

الصفحة2  32 أيًضا ونقاًل عن سامحته يف لقاء مع رواد الجهاد والشهادة 

ورواة الذكريــات يف مكتب أدب وفن املقاومــة التابع للدائرة الفنية يف 

منظمة اإلعالم اإلسالمي يف 22 أيلول 2005م: 

» إّن أدب وفــّن املقاومة، وما هو مرتبط بســنوات الدفاع الخاّص 

لبلدنا وشــعبنا، هو بالفعل من أبرز وأهــّم األعامل. منذ الثامنينات 

بــدأت هذه األعامل الفنية واألدبيّــة يف الدائرة الفنية، وأخذت هذه 

الذكريات تنترش. منذ ذلك الوقت، وأنا أتابع بشكل دائم هذه الكتب 

1- من وكتاب؛ تُرجم ونرُش عام 2011م يف دار املعارف اإلسالمية الثقافية. ترجمة: فاطمة شوربا.

2- صفحات النسخة العربية؛ أما صفحات النسخة الفارسية فهي 42 و22. 
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ألطّلع عىل الذكريات. إنني أتأثر كثرًا بجاذبية وصدق وإخالص هذه 

الكتابــات واملرويات، وأقول هذا صدقًا. إّن ذكرى األشــخاص الذين 

ينتجون هــذه األعامل ال مُتحى من بايل، األســامء التي قرأتها خلف 

هذه الكتب، وكتبهم التــي اطلعت عليها تبقى يف ذهني غالبًا، وإين 

أجــّل وأقّدر هؤالء، ولــو كنت قادًرا لنظمت املديــح يف عظمة هذا 

العمل. بطبيعة الحال، وطوال التاريخ، كان الشــعراء عادًة ميتدحون 

أصحاب الّســلطة والرثوة وأمثال هؤالء، ولكن برأيي، كان ينبغي أن 

ميتدحوا أمثالكم«.

»أنــا والكتاب« حافل بهذه الكلامت الجميلــة واملعبة التي أدىل بها 

ســامحة اإلمام القائد يف لقاءات متنوعة. هذا الكتاب الذي يقع يف 128 

صفحة دّونه مكتب التخطيط يف مركز نرش »سوره مهر«. أهمية الكتاب 

واملطالعــة، أنا والكتاب، تقييــم الوضع القائم، ما الــذي ينبغي فعله؟ 

مخطوطات، هي أسامء الفصول الستة لـ»أنا والكتاب«.

إن التصنيــف الجميــل واملقاطــع املختــرصة والكلــامت الجديــدة 

والطروحات اإلبداعية جعلت “أنا والكتاب” جديرًا أكرث بالقراءة. فليقرأ 

كل واحد هذا الكتاب املمتع ولســوف تتبّدل نظرته حتاًم حول الكتاب 

س، ويصبح بال  والقراءة، وبالخصوص مطالعة كتب ذكريات الدفاع املقدَّ

شك قارئًا محرتفًا.

عندما يصل القارئ إىل كالم القائد هذا:

»لقد قرأت تقريبًــا كّل هذه الكتب الّتي نرشمتوها أنتم يف مكتب 

ا. عندما أقرأ هذه  أدب وفّن املقاومة، ووجدت بعضها اســتثنائيًا جدًّ

األعــامل، أفّكر أنّنا لو نرشنــا هذه الكتيّبات والكتــب، بغية تصدير 
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مفاهيم الثورة فهو ليس بالعمل القليل، لقد أُنجزت أعامل كثرة«.

يسائل نفسه: وملاذا أكون أنا غافاًل عن هذا العمل املهم؟ فعالوة عىل 

أنه يُدخــل املرء يف ميدان املطالعة؛ فإنه يجعله من الفعالني يف ســاحة 

س، ألنه يعتب الحرب كنزًا، وهذه الكتب إسهاًما  ترويج كتب الدفاع املقدَّ

يف الكنز نفسه. لقد عّد قائدنا الحرب هي الكنز. يظهر ذلك يف الصفحة 

79 من »أنا والكتاب« حيث يرد قول القائد:

»إّن خمســة أو ستّة آالف تعبوّي قد حروا اليوم للقايئ ...وهناك 

الكثر من هذه اللقاءات. ... إذا ذُكرت يف هذه اللقاءات أسامء )بعض 

الكتب املرتبطــة بجبهات الدفاع املقّدس(، ومتّت اإلشــارة من قبيل 

إليها، وُهيّئت هذه الكتب وُعرضت أمامهم، فإنّهم ســوف يشرتونها. 

فجأة سرتون كيف سرتفع عدد النسخ، ويتّم مثاًل توزيع خمسة آالف 

أو ستّة آالف نسخة«.

كل هــذه الرؤيــة قامئة عىل هــذه الفقرة الجميلــة التي أدرجت يف 

الصفحة 21 من الكتاب نفسه:

»للكتــاب دور خاص. ال ميكــن ألي يشء أن يحل مــكان الكتاب. 

يجب أن نرّوج للكتاب...ينبغي أن يتعّود الناس عىل املطالعة ويدخل 

الكتاب يف صميم الحياة«.

فليكــن »أنا والكتــاب« جزًءا مــن حياتنا. ولنخصص مــن كل دخل 

اقتصادي ســهاًم للكتاب. لنشــرتِ هذا الكتاب املشــّوق ونقرأ ألصدقائنا 

أقســاًما منه حيثام اجتمعنا، يف الصــف والبيت وكل مجلس. لنضع كالم 

قائدنــا يف لوحات ونعلقها عــىل الجدران حتّى يقرأهــا الجميع. ولنقم 

أنا والكتاب
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لرتويج  االسالمية  الجمهورية  مناسبات  يف  املرسومة  )الفعاليات(  العناوين  أحد  املطالعة،  أسبوع   *
الكتاب واملطالعة؛ ويشهد إقامة معارض للكتاب وندوات ومسابقات وأنشطة يف مختلف املؤسسات 

الرتبوية والتعليمية.

معارض من تلك املخطوطات ليصر الكل عشاق مطالعة. 

“أنــا والكتاب” هــو درس للحياة. درس يف التغيــر، يف تطوير موقفنا 

س. تجاه املطالعة ونهضتنا باتجاه قراءة كتب الدفاع املقدَّ

يجــب أن يكون “أنا والكتــاب” يف كل بيــت، وأن يُخصص له مكان 

يف كل مكتبــة، وأن يســتمتع بعذوبته كل قارئ نهــم. إنه أفضل هدية 

نقدمها ألصدقائنا يف أسبوع املطالعة*. إنه خر جليس لكل طالب مدريس 

وجامعي، وهو أفضــل نديم يف كل منزل. فليكن “أنا والكتاب” مصاحبًا 

لكل هدية، ورمزًا لكّل تشجيعٍ نقدمه ملن نحّب حتّى يصر جزًءا من كل 

رشاء، وهدية خالدة لكل األجيال يف كل العصور.



سلسلة اسدة القافلة:
تصدر عن دار المعارف االسالمية الثقافية

1 .  تراب كوشك الناعم
2 .  كاوه - معجزة الثورة

3 .  قائدي
4 .  كتيبة كميل       



5 .  هاجر تنتظر
6 .  القدم التي بقيت هناك

7 .  وداع الشهداء
8 .  سأنتظرك..

9 .  همت..فاتح القلوب 
10 .  حفلة الخضاب 



11 .  فرقة األخيار )ج1(
         فرقة األخيار )ج2( 

12 .  قاسم سليامين
)ذكريات وخواطر(

13 .  سالم عىل إبراهيم

14 .  نسائم الذكريات النديّة



قيد الرتمجة:

1 .   القرآن يف خنادق الجهاد 

2 . تل جافيدي ورّس أشلو )تپۀ جاويدي وراز اشلو(

  3 .  كوچۀ نقاش ها

يصدر قريًبا:
1 .  دا - أمي )ج1(

        دا - أمي )ج2(

2 . جوهرة هامون )نگني هامون(

3 . الهداية الثالثة)هدايت سّوم(

4 . نور الدين ابن ايران

5 . أولئك 23 فتى



4 .  ملحمة تل برهاىن )حامسه تپۀ برهاين(

5 .  الفصيل األول )دسته يك(

6 .  نهج األخيار )رسم خوبان(





مالحظات:






