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إشارة 

»..منذ عقد الثمانينات؛ اأنا م�سرٍت وقارئ لهذه الكتب، ولطاملا تاأثرت 

بجاذبي���ة وخلو�ش ه���ذه الكتابات واملق���ولت و�سدقها. وه���ذا ما اأقوله 

حقيقة؛ اإن ذك���رى الذين اأوجدوا هذه املروّيات واأنتجوها لن متحى من 

ذاكرتي، والأ�سماء التي قراأُتها خلف هذه الكتب، وكتبهم التي �ساهدتها 

وقراأتها غالبًا ما زالت يف ذهني؛ واأنا اأحرتمها واأعرف قيمتها، واإذا ما 

قّدر يل اأن اأمدح هذه الأعمال فاإين اأمتدحها«. ويكمل الإمام اخلامنئي: 

»من ذا اّلذي ميكنه اأن ُيظهر لنا هذه العظمة؟! وهي موجودة، لكن يجب 

.. اإذا عرفتم قدر اأنف�سكم، 
1
اأن ُيظهرها لنا �سخ�ٌش؛ فمن هو؟ هو اأنتم

ميكنكم اأن تكونوا حاملني ملثل تلك النورانية الّتي تهّز الإن�سان. فمثل تلك 

احلقائ���ق، واقعًا، حتدُث حتّوًل فينا؛ ح�سل���ت هذه احلقيقة)احلادثة( 

ويف حلظ���ة ذهبت. بالتاأكيد هي باقية يف امللكوت؛ تقع احلادثة يف عامل 

النا�سوت واملادة وعامل الزمان واملكان يف حلظة ثم تذهب وتختفي. من 

ال���ذي باإمكانه اأن يخّلدها؟ وُيظّهرها ويلّقنه���ا قلب الإن�سان وب�سريته؛ 

بع���د اأن حتدث وتغيب عنا!؟..اإنه الفن!. للفن هذا الدور وميكنه القيام 

بهذا العمل. لقد راأيت باأّم العني حوادث، رّبا تعجز العني عن اإدراكها، 

لكّنن���ي عندم���ا اأع���اود م�ساهدتها، بع���د اأن حّررمتوها اأنت���م الفّنانون، 

ة، اأرى كم كانت حوادث  فبّينتموه���ا اإّما يف قالب امل�س���رح، اأو بلغة الق�سّ

عجيبة، واأبداأ باإدراكها من جديد..«) 1991/7/16م(

 1-  مخاطًب���ا م�سوؤول���ي، كّت���اب وفنان���ي مكت���ب ف���ن واأدب المقاوم���ة، 25/4/1370 ه����. 

�ش.)الم�سدر: روايتى از زندكى وزمانه اآيه اهلل خامنئي؛ جعفر �سير علي نيا؛ الف�سل6(.
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اإن كان  انت�سار ثورة الإمام اخلميني } قد وّلد مرحلًة جديدة من 

الوعي الإ�سلمي، وبنى اأعظَم م�سروع نه�سوي على م�ستوى الأمة؛ واأحيا 

قيًم���ا ووظائَف مطوّية يف بطون التاري���خ الإ�سلمي وتراثه؛ فاإن احلرب 

املفرو�س���ة ق���د فّج���رت معها طاق���ات الث���وار واأبرزت جتلي���ات العظمة 

والت�سحي���ة يف اأرواحه���م، فكان���وا اأبط���اًل حقيقيني يف �ساح���ات القتال 

وميادين الع�س���ق؛ وكانت نتائج هذه احلرب اأحد جتليات نه�سة الإمام؛ 

رج���ال اآمن���وا برّبهم فزاده���م هًدى، ومنه���م القائد ال�سهي���د مرت�سى 

جاويدي»ا�سلو« الذي ع�سق الإمام ع�سق الفرا�سة  للّنور فذاب فيه. 

هذا الكتاب..

�سفح���ة، �سارك يف  رواي���ة حقيقي���ة دّونها اأكرب �سحرائ���ي يف  600 

�س���رد ق�س�سها ال�133 قرابة 40 راويًا، حتدث���وا جميًعا ب�سمري املتكلم 

ع���ن مواق���ف وم�ساهد فري���دة �سّكلت �س���ورًة رائعة حلياة ه���ذا القائد 

ال�ستثنائي. من بني هوؤلء الرواة ال�سيد مرت�سى اآويني وحم�سن ر�سائي 

و�سي���اد �سريازي، وجعفر اأ�س���دي)راوي كتاب الهداية الثالثة(. كما مّت 

العتماد يف امل�سائل املتعلقة بحياته الأ�سرية على ما روته زوجته.

مرت�س���ى جاويدي قائد كتيبة الفجر يف لواء املهدي الذي �سارك يف 

اأ�س���د الهجمات التي قادتها القوات الإيرانية يف اخلطوط الأمامية من 

اجلبهة خلل �سنوات احلرب املفرو�سة، وكان حّلل امل�ساكل والعقد.. 

وق���د ذاع �سيت���ه ما حدا بالكثريي���ن ممن كانوا يلتحق���ون باجلبهة من 

حمافظة فار�ش لللتحاق بكتيبة الفجر ح�سًرا للقتال معه والن�سمام 

اإىل لوائه. 

تبداأ الرواية من قرية جليان التابعة ملدينة ف�سا يف حمافظة فار�ش، 
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حم���ل ولدة مرت�سى، بالتظاهرات الأوىل التي عمت اأرجاء اإيران على 

م�س���ارف انت�سار الثورة الإ�سلمية عام 1978 وتتواىل الأحداث زمانًيا 

حت���ى تختتم ب�سهادت���ه عن عمر ناه���ز الثامنة والع�سري���ن يف عمليات 

)كربلء 5( اأوائل العام 1987م.

الذي  »ا�سلو«  ا�سم  ال��رواي��ة  عنوان  مطالعته  مع  القارئ  يواجه 

ُعرف به ال�سهيد طوال �سنوات احلرب، اإىل درجة اأن البعثيني كانوا 

اأعلنوا  حتى  الإخبارية  ن�سراتهم  يف  ويذكرونه  اللقب  بهذا  يعرفونه 

�سر  الف�سول  �سمن طيات  ويكت�سف  مرات.  �سهادته عدة  كذًبا  فيها 

رفاق  �سناعة  يف  البطل  ه��ذا  لها  ت�سدى  التي  وامل�سوؤولية  »ا�سلو« 

)كربلء4(  عمليات  من  م�ساهد  بالإجمال  الكتاب  وي�سّور  جهاده.. 

»برد  تلة  لفتح  بطولت  من  جرى  ما  وباخل�سو�ش   .. و)كربلء5( 

كلم داخل   30 تبعد م�سافة  التي  التّلة  زرد« يف عمليات )والفجر2(؛ 

ميتحن  مل  من  منه  يياأ�ش  �سديد  ح�سار  ظل  يف  العراقية  الأرا�سي 

اهلل قلبه للإميان. �سارك يف هذه العمليات حوايل 380 جماهًدا من 

كانوا  منهم   15 فقط؛  جماهًدا   18 منهم  بقي  املجاهدين،..  خّل�ش 

جزًءا من رواة حكايات هذا الكتاب. 

، وقد ترجمن���ا �سابًقا نظري 
1
وكان لن���ا �سرف اإعداد ه���ذه الرتجمة

ه���ذا الكتاب يف اأ�سلوبه الأدبي )�سلم عل���ى اإبراهيم( غري اأن الكتاب 

احلا�سر ميتاز بالرتابط واملتانة بحيث تت�سافر عدة �سخ�سيات لرتوي 

حدًثا من زوايا عدة، فتعطينا م�سهدية باأبعاد خمتلفة. 

1 - اأ�سفنا بع�ش الهوام�ش التو�سيحية في ما يتعلق ب��بع�ش الم�سطلحات والأمثال والتعابير 
الفكاهية والق�س�ش الم�سه���ورة في التقاليد الإيرانية؛ ت�سهيًل على القارئ. وجعلنا بع�ش 

الهوام�ش في ملحٍق مخت�سر..
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�شكر وتقدير

يقّدم مركز املعارف للرتجمة هذا الإ�سدار اجلديد »تلة جاويدي و�سر 

ا�سلو«؛ يف �سل�سلة �سادة القافلة �سمن جمموعة اأدب اجلبهة؛ ول ي�سعنا اإل 

اأن ن�سكر كل من �ساهم يف اإعداده ليب�سر النوربهذه احلّلة؛ الكاتب: اأكرب 

�سحرائي. فريق الرتجمة: عزة فرح���ات و�سمية يو�سف. فريق التحرير 

واملراجعة يف مركز املعارف. املدقق اللغوي: عدنان حمود. ر�سوان راغبي 

التي اأفادتنا بلحظاتها يف تدقيق الرتجمة. املخرج الفني: علي عليق. 

وال�سك���ر مو�سول لنا�سر الن�سخة الفار�سية: )انت�سارات ملك اأعظم( 

والأ�ست���اذ �سعيد عاكف؛ ول نن�سى دار املعارف الإ�سلمية الثقافية نا�سر 

الن�سخة العربية.

مركز املعارف للرتجمة

20�شوال 1438هـ



مقدمة الكتاب

هو الله العلي الأعلى

لقد وّفر يل العمل يف جمال التاأليف والن�سر حلوايل ربع قرن جتارَب 

���ا قّيمة ورفيعة القدر.  ومع���ارَف بقدار ما ه���ي غالية ومكلفة هي اأي�سً

وط���وال ه���ذه املدة مل اأ�س���ارك يف اأي مباراة اأو مهرج���ان، وكنت دائًما 

يائ�ًسا من اختيارات هذه املهرجانات. لقد ا�ستهدفت املح�سوبيات على 

ال���دوام معايري �سلمة و�سح���ة اأكرث هذه الربامج، والت���ي كانت قطًعا 

تنطلق يف بداية الأمر بنية ح�سنة.

وق���د عزم���ت منذ مدة اأن اأب���ادر يف هذه الأج���واء ال�سعبة وبقدار 

الو�سع والقدرة التي اأملكها، اإىل التعريف باأرفع اآثار دائرة اأدب الدفاع 

املقد����ش. واأك���ون بهذا ال�س���كل قد بّين���ت وجهة نظري وكذل���ك وّفرت 

للمتعط�س���ني احلقيقي���ني لهذه الآثار �س���روط الختيار؛ م���ن اأجل اأن ل 

يبتل���وا عند انتخاِب اأثٍر للمطالع���ة بال�سياع واحلرية على اأثر جتاذبات 

حم�سوبيات الآخرين وحتّزباتهم.

»تلة جاويدي و�سر اأ�سلو« هو اختياري الأول يف هذا املجال. واأنا عازم 

بحول اهلل وقوته، وبعيًدا عن اأي نوع من احلب والبغ�ش، اأن اأقوم باختيار 

ون�سر اآثار من هذا النوع. اأ�ساأل اهلل اأن يكون هذا الختيار والن�سر حمل 

ر�سى الب���اري تعاىل، وجواًبا لطلبات الأعزاء املتكّررة الذين ي�سملونني 

دوًما بلطفهم ويطلبون مني اأن اأعّرفهم اإىل اآثار جيدة.

�شعيد عاكف
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1

شجرة النارنج1                           10 كانون الأول 1977

- اأخرجي �سورتي من حتت الرتاب!

قف���زُت من نومي م�سطربة يف ال�سباح. راأيت يف املنام �سيًدا، اأ�سار 

 منزلنا.
2
يل باإ�سبعه اإىل باحة

- اأخرجي �سورتي من حتت الرتاب!

البارحة بعد الظهر و�سل مرت�س���ى حامًل حقيبته ال�سغرية. األقى 

التحية وذهب اإىل جوار التّنور يف زاوية الباحة. اأخرج اأ�سياء من داخل 

احلقيبة ودفنها حتت اإحدى البلطات.

اأ�سرعت مذعورة نحو مرت�سى واأيقظته.

- ماما، مرت�سى..

فتح عينيه.

- ما الذي ح�سل يا اأمي!

- راأيت مناًما يا بني!

- خرًيا اإن �ساء اهلل!

- ما الذي اأخفيته يوم اأم�ش يف باحة املنزل يا عزيزي؟

جل�ش متعّجًبا يف الفرا�ش.

1 - �سجر مثمر من الف�سيلة البرتقالية، ي�سمى بالعاّمية »اأبو �سفير«. 

2 - بالفار�سي���ة »حياط« وتعن���ي الباحة اأو الفناء؛ وهي �ساحة �سغي���رة داخلية م�سّورة اأمام 
المن���زل )front yard( اأو خلفه )backyard( وقد يكون من �سمنها حديقة، موجودة في 

اأغلب البيوت في جمهورية اإيران الإ�سلمية.
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- هل ح�سل اأمٌر ما؟

- �سّي���د مم�س���وق كان يف منام���ي يقول، اأخرج���ي �سورتي من حتت 

الرتاب.. ما الق�سة يا اأماه؟

نه�ش م���ن دون اأن ينب�ش ببنت �سفة وتوجه نحو باحة املنزل. �سرُت 

خلف���ه قلقة. م�ستعيًن���ا باملعول، نّحى ال���رتاب �سريًع���ا يف زاوية الباحة 

واأخرج مغّلًفا بل�ستيكيًّا. اأخ���رج من داخله �سورة وتاأمل فيها. اأربكني 

�سغف وجهه وحرارته. قّبل ال�سورة مرات عدة. �سّمها وم�سح بها عينيه 

ووجهه. انتابني ال�سّك وقلت: »اأماه، هل اأ�سبحت عا�سًقا!«.

- اأجل يا اأماه، واأّي ع�سق هو! 

ارجت���ف قلب���ي. رفعُت حاجب���ّي وقد امتق���ع لون وجهي م���ن �سرعة 

جريان الدم فيه. 

- اأعدمني اهلل احلياة، دعني اأرى.

اأخ���ذت ال�سورة ب�سرعة من ي���ده. اأ�سابتني رع���دة حني حّدقت يف 

ال�سورة! اأ�سرُت اإليها مدهو�سًة.

- اهلل اأكرب.. هذا هو ال�سيد الذي جاءين يف املنام يا ولدي! من هو 

هذا يا روحي؟

تاأّبطني وقال: »يا لعظمت���ك يا اهلل! اأماه لقد راأيت الإمام اخلميني 

يف منامك!«.

عندم���ا جل�س���ُت بجوار تّن���ور خبز الرق���اق ذه���ب ووارى ال�سور يف 

احلديقة اأ�سفل �سجرة النارجن!

 
1
مع تتابع الطرقات على الباب اخل�سبي، �سبقني زوجي »م�ش ر�سا«

 
Q 1 - م����ش ر�سا، بمعنى ر�سا الم�سهدي، ومعل���وم اأن كل من يزور م�سهد الإمام الر�سا

يلقبه الإيرانيون بالم�سهدي، واخت�ساًرا ينادى با�سمه م�سبوقا بلفظ »م�ش«.

شجرة النارنج
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يف الو�سول اإىل باحة املنزل. 

- ها قد اأتيت.. ما اخلرب يا بني؟ لقد خلعَت الباب من مفا�سله!

- افتح واإل �سوف نك�سره!

 حدق���ت من نافذة الغرفة احلديدية يف باحة املنزل. بالإ�سافة اإىل 

ا.  اجللبة وال�سياح خلف باب املنزل ارتفع نباح كلب بيت اجلريان اأي�سً

انقب�س���ُت. ج���اء مرت�سى مرتدًيا ال�س���روال، والقمي����ش مرخيًّا فوقه، 

ووقف بجانبي. قلت: »حبيبي اإياك اأن تخرج! قلبي م�سطرب!«.

- ل تقلقي يا اأماه!

ق���ال كلمته و�سار يف الباحة. دعوُت و�سرت يف اأثره. ما اإن فتح م�ش 

ر�س���ا الب���اب، حتى دفع���ه رئي�ش املخف���ر ببنيته ال�سخمة عن���وًة بحيث 

وقع زوج���ي و�سقط على قفاه. اندفع جمن���دان اأو ثلثة ومعاون املخفر 

باأ�سلحته���م اإىل باح���ة املن���زل. و�س���ع رئي����ش املخفر يًدا عل���ى خ�سره 

العري�ش ورفع اإ�سبعه مهدًدا بالأخرى ب�سوت جاف ووجه خ�سن.

- يجب اأن حُترقوا اأنتم مع هذا املنزل.

تاأتاأ م�ش ر�سا وقد متّلكه اخلوف قائًل: م.. ما.. ما الذي ح�سل يا 

�سيادة الرقيب؟

اكفه���ّر وجهه املنتف���خ الأغرب وحملق بعيني���ه احلمراوين من غليان 

الغ�سب يف وجه زوجي الذي لّوحته ال�سم�ش. تقدم واأم�سك بتلبيب م�ش 

ر�سا وقال: »ها.. هل تعلم ماذا تعني اخليانة جلللة ال�ساه املعظم؟«.

انعقد ل�سان م�ش ر�سا.

- ل�.. ل.. �س�.. �سّدقني! 

- اأين هو هذا الولد اخلائن للوطن..
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- ا�ستقويَت على رجل عجوز!

 عندما تقدم مرت�سى اأفلت الرقيب تلبيب زوجي واجته نحو ابني. 

كانت عيناه تقدحان �سرًرا من �سدة غيظه. اأرجع يده اإىل الوراء و�سفع 

وجه ولدي �سفعًة قوية، وقال ب�سوت ممزوج بالغ�سب:

 �سرَت ثورًي���ا؟! األ ترعوي؟ كل العق���اب الذي اأذقُتَك 
1
- ي���ا رعاعة

اإي���اه يف املخفر كان بل فائدة! �ساأر�سل���ك اإىل �سابع اأر�ش حيث ل يعلم 

. �ستعرف قيمت���ك يف �سجن عادل اآب���اد يف �سرياز حيث 
2
باأم���رك اأح���د

!
3
ي�سحبون اأظفارك واحًدا واحًدا وتعود اإىل ر�سدك

اغرورق���ت عيناي بالدم���وع. �سرخت قائلة: »م���اذا تريد من ولدي 

اأيها احلقري!«.

 عينيه ازدراًء:
4
توّجه نحوي. خّزر

ر ه���و اأنتم! لو كنتم  - اأنِع���م بهذا البن الذي قم���ِت برتبيته! املق�سّ

�سفعتم���وه على فمه ملا كان ليقف الآن يف وجه الرجل الأول لهذا البلد، 

ال�ساه املعظم والقائد الأعلى للجي�ش.

ع���اد نحو البقية. لدى �سماعهم ا�سم ال�س���اه �سّف اجلنود والعريف 

اأقدامهم واأّدوا التحية الع�سكرية. عاد ثانية نحو ولدي. 

- ت���وّزع بيانات اخلمين���ي و�سوره؟ اأين هي البيان���ات؟ اأتظن اأين ل 

اأعرف؟ 

1 - رعاعة: جمعها رعاع؛ غوغاء النا�ش و�سفلتهم.

اإر�سال  عن  للتعبير  الغ�سب  عند  ي�ستخدم  �سعبي  مثل  انداخت؛  نى  عرب  كه  - جايى   2
ال�سخ�ش اإلى م�سير مجهول ل عودة منه.

3- يه من ما�ست چقدر كره داره؛ مثل �سعبي ي�ستخدم للدللة على التهديد والنتقام؛ويرادفه 
في اأمثالنا: بدي م�سح فيك الر�ش.

4- خّزر عينيه: �سّيق جفنيهما.

شجرة النارنج
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اأ�سار اإىل معاون املخفر ونادى:

- عريف �ساطري!

- نعم �سيدي.

ارت�سم���ت على وجه���ه ابت�سامة �سفراء، واأ�س���ار بحاجبني معقودين 

اإىل نقطة من باحة املنزل. 

!
1
- جد تلك ال�سورة والبيانات! ولتكن الف�سيحة اأم جلجل

 اأخ���ذ العريف معه جنديًّا وتوّجها مبا�سرة نحو رمال اأر�ش الباحة. 

كانوا مطلعني على كل �سيء. وبداأوا يحفرون الباحة بدقة. كلما اأكرثوا 

حف���ًرا وتنقيًبا قّل اأملهم باإيجاد �س���يء. رفع العريف راأ�سه. مّط �سفتيه 

وقال: »�سيدي، لي�ش هناك من �سيء!«.

مل يك���ن الرقي���ب لي�س���ّدق. توج���ه بنف�سه نح���و العري���ف �ساطري. 

وعندم���ا راأى باأم عينه اأّن �سهمه قد خ���اب، ذهب ناحية مرت�سى وقال 

، ولكن كن بانتظاري!«. ب�سوت مرجتف: »اأفلتَّ

ثم ذهب ووقف بجوار �سجرة النارجن. قطف حبة نارجن من ال�سجرة 

وتوّعد م�ش ر�سا.

- يف النهاية �ست�سّلم ابنك للقتل!

 

1- تا �سياهى بمونه به ديك؛ مثل �سعبي للدللة على الف�سيحة والعار.
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2

البرواز المائل                              1 �سباط 1979

- �سيادة الرقيب، اجلندي اأ�سدي فّر البارحة!

ا�ست�سط���ُت غ�سًبا، و�سعُت اإ�سبعي على فمي وقلت للعريف �ساطري 

مغتاًظا: 

ه�ش، ما اخلرب! فّر مع �سلحه؟

!G3 نعم �سيدي، مع بندقية -

! كيف جتّراأ اأن يفّر ب�سلحه؟
1
- ق�سي علينا، اإذا ما علم فوج »ف�سا«

- �سيدي، كله من حتت راأ�ش مرت�سى جاويدي!

- ذاك الذي اأر�سلناه الأ�سبوع الفائت اإىل ف�سا!

تقّدم العريف وقال: »يقول اجلندي غلمي اإّنه يف اآخر مرة �سجّناه، 

مل يتوق���ف، وعل���ى م�سمع من اجلندي اأ�سدي، ع���ن احلديث عن الثورة 

وفتوى اخلميني ب�ساأن الفرار من الثكنات واملراكز الع�سكرية!«.

خرَب به؟«.
ُ
ا مما مل اأ هززت راأ�سي وقلت: »وما الذي قاله اأي�سً

قّل���ب العريف �ساط���ري كفيه وق���ال مرتاًبا: »�سي���دي، يعني �سيعود 

ال�ساه املعظم اإىل اإيران..«.

�سحُت: »اأيها العريف، تكّرم ال�ساه املعظم وغادر البلد ملدة ق�سرية 

لأج���ل تهدئة الأو�ساع. فاإذا ما ع���ادت املياه اإىل جماريها �سريجع؛ كما 

حدث مع م�سّدق!«.

خاف �ساطري وتراجع.

 1- فوج الدرك في مدينة »ف�سا« في محافظة فار�ش في اإيران.

البرواز المائل
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- نعم �سيدي، كما تتف�سلون!

ع�س�ست على �ساربي وتباهيت خمتاًل:

اعتِقل���وا اأباه كما فعلتم م���ن قبل، هو �سيدّلنا علي���ه. وهذه املرة اأنا 

�ساأ�سحق عظامه!

- �سي���دي، لق���د ن�سيتم اأنن���ا �سّلمنا مرت�س���ى للفوج. اإن���ه ح�سب ما 

اأعرفه، ل يخاف اإل اهلل فقط!

ا�ست�سع���رت ال�سخري���ة يف عمق نظ���رة العريف. و�سع���ت يدي خلف 

ظه���ري وُجبُت الغرف���ة مرات ذهاًب���ا واإياًبا. توقف���ت وتاأملت يف برواز 

�سورة ال�ساه املائل. كنت �ساخًطا من كل �سيء ومن كل اأحد. �سرخت:

- اأيها العريف!

- نعم �سيدي!

ا. - �سوِّ برواز �سورة فخامته! واطلب اأن يح�سروا يل فطوري اأي�سً

ملا غرب العريف عن وجهي، �سرت خبط ع�سواء ووقفُت خلف نافذة 

املخف���ر اأتاأمل اخلارج. نظ���رت اإىل نخلت القرية الث���لث البا�سقات 

املعم���رات فيما كان مطر ال�ستاء يغ�س���ل عنها اآثار الغبار والرتاب، وقد 

عبقت يف اأنفي رائحة املطر الرطبة. فكرت يف م�ستقبلي وثورة اخلميني 

التي امتدت فجاأة يف غ�سون اأ�سهر على كامل اأر�ش الوطن وبلغت قرية 

جليان. منذ وقت غري بعيد كان العباد والبلد يخافون املخفر والدرك 

ويح�سب���ون لهم احل�ساب. لكن الآن الكب���ري وال�سغري ينظر اإيّل �سزًرا. 

اأ�سبح �سغلهم ال�ساغل الإ�سلم واخلميني وامل�سجد و�سعار املوت لل�ساه! 

ع���دت من اأفكاري واإذا ب�ساب ملتٍح اأمام باب املخفر يرثثر كلًما حتت 

املطر مع حار�ش باب مدخل املخفر.

ا�ست�سطت غ�سًبا و�سرخت: 
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- هاي اأيها العريف!

و�سل العريف ب�سرعة الربق.

- نعم �سيدي!

اأ�سرت اإىل ال�ساب واحلار�ش باإ�سبعي.

- اأنا متاأكد اأنه يخادع احلار�ش! اذهب وانظر ماذا يقول هذا النذل! 

�سرعان ما وقع نظري على �سعار »املوت لل�ساه وعا�ش اخلميني« على 

اجلدار الآجري اأمام املخفر. ا�ست�سطُت غ�سًبا. اأغم�ست جفنّي ب�سدة.

- اأيه���ا العري���ف! انظر حرا�ش الأم����ش يف اأي جحي���م كانوا عندما 

ُكتبت ال�سعارات جمدًدا! 

- �سيدي! يوجد من هذه ال�سعارات الكثري!

رجعُت وحّدقت يف وجه العريف النحيل وذقنه البارزة:

- مع من اأنت يا �ساطري؟

- البلد!

كان يف جواب���ه ه���ذا معان ودللت! كنت قد �سمع���ت اأّن ابن العريف 

اجلامعي قد مت اعتقاله داخل �سرياز. مل يكن لدي ثقة باأحد. كنت اأرى 

نف�س���ي وحيًدا يف القرية ويف املخف���ر ويف املنزل. فكرت يف كلم زوجتي 

البارح���ة: »يا رجل، عن اأي �سيء تدافع؟ ال�ساه نف�سه قد فّر، وغًدا ياأتي 

ال�سيد اخلميني اإىل اإيران. والكل يتحدث عن الثورة واخلميني، واجلي�ش 

! اأهل القرية يب�سقون علينا ويلعنوننا..«. قد اأعلن حياده. ِجْد حلًّ

كنت اأعّلق اآمايل على كلم رئي�ش الوزراء »�ساهبور بختيار« وتهديده: 

ل اأ�سم���ح للخميني بالدخول اإىل اإيران، ومط���ار مهراآباد مغلق! األقيت 

نظ���رة على ال�ساع���ة. كانت ت�س���ري اإىل التا�سعة وعدة دقائ���ق �سباًحا. 

البرواز المائل
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توجهت اإىل التلفاز الأ�سود والأبي�ش ذي ال� 14 اإن�ًسا، املتهالك يف زاوية 

املخفر و�سّغلت���ه. كانت مرا�سم ا�ستقبال اخلمين���ي ُتبّث مبا�سرًة. بدت 

�سال���ة املطار مزدحم���ة فيما كان البع�ش ُين�سد »خمين���ي اأيها الإمام«. 

جل�س���ُت خلف الطاولة منهًكا وخائًبا. قب�ست على �سعري بيدي، ورحت 

كرث من �سربه 
ُ
اأفك���ر باب���ن م�ش ر�سا �� مرت�س���ى جاويدي. كلما كن���ت اأ

داخ���ل املخف���ر كان يزداد دفاًع���ا عن اخلمين���ي والثورة. لق���د زلزلت 

مقاومته واإ�سراره اأ�س�ش دعمي لل�ساه. فكرت يف امل�ستقبل واأ�سرتي التي 

قد تتعر�ش للخطر مع �سقوط النظام.

- �سيدي، الفطور!

كان اجلن���دي نادري؛ و�س���ع �سينية الزب���دة واملرب���ى وال�ساي على 

الطاول���ة بعد اأن اأدى التحي���ة الع�سكرية بهدوء. تاأملت يف وجهه. لحت 

ا. قلت: »اأنت ملاذا ل تهرب؟«. يل الثورة يف عينيه اأي�سً

�ساألني مبهوًتا: »ماذا قلتم �سيدي!«.

- ل �سيء.. اذهب! 
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3

الرقيب                                        10 �سباط 1979

- جيل..جيل.. جيل

ال�ساعة العا�سرة �سباًحا، يف جّو ال�ستاء الغائم، و�سلُت خبط ع�سواء 

اإىل داخ���ل باحة املن���زل، منادًيا زوجتي بنف�ش واح���د وبنحو متلحق. 

خرجت جيل من الغرفة مذعورة.

- م�.. ما اخلرب برويز!

و�سعُت يدّي على ركبتّي واأخذت نف�ًسا عميًقا.

- اأ�سرعي اأنت والأولد واركبوا �سيارة اجليب! الأو�ساع متدهورة.

قالت جيل م�سّو�سة: »مل اأجمع الأمتعة بعد!«.

- دع���ي الأمتعة. لق���د �سقطت البلد! الآن ينق����شّ الرعاع وعندها 

�سيقّطعوننا اإرًبا اإرًبا!

قالت جيل مذعورة: »يا اهلل! رحمتك!«.

زاغ���ت عينا جيل وه���ي تتلّفت حولها. نهرُتها زاج���ًرا دورانها حول 

نف�سها وقد اختفى اللون من وجهها.

- لقد حا�سروا املخفر. ا�ستطعت الفرار ب�سّق الأنف�ش، هيا اأ�سرعي 

يا امراأة! لقد هلكنا!

دخل���ت جيل اإىل الغرف���ة واأم�سكت بيد »منيج���ة« ابنتي ذات الأربع 

�سن���وات و»هرمز« ولدي ابن ال�سبع �سنوات وخرج���ت. قلت: »اأ�سرعوا، 

ال�سيارة يف اخلارج!«.

طبق���ات ال�سحم والدهن ح���ول بطني و�سدري م���ن جهة، واخلوف 

الرقيب



26
تّلة جاويدي وسّر اشلو

وال�سط���راب م���ن جهة اأخ���رى كانا يعيق���ان حركت���ي. ب�سعوبة ونف�ش 

منقط���ع اأركبُت زوجتي وطفلّي �سيارة املخف���ر. بظّني كان �سوت نف�سي 

وا�س���ًل اإىل املخف���ر! قالت جيل: »اأم���ا كان لك اأن حت�س���ر معك عدة 

جنود على الأقل!«.

بابت�سام���ة �سفراء وله���اث م�سٍن قل���ت: »اأنائمٌة اأن���ت.. مل يبق من 

اخلم�سة ع�سر جندًيا غري ثلثة، ول ريب اأن هوؤلء قد ا�ست�سلموا الآن!«.

- اأين العريف اإًذا؟

- ذلك اجلبان، مل يكن الرعاع قد و�سلوا بعد حني لذ بالفرار!

فيما كانت �سفتاها ترجتف���ان، غّطت جيل �سعرها بو�ساح برتقايل 

وكحلي، و�ساألت: »ماذا نفعل الآن يا برويز؟ اإنني خائفة. علينا اأن نعرب 

من و�سط القرية! واإّل وقعنا يف البلء..«.

- ل اأعلم. ما مل ي�سملنا اهلل برحمته..

اأخرجت �سلحي ال�سخ�سي من غطائه اجللدي ورفعته عالًيا.

- �سوف اأردعهم بهذا!

- برويز، وماذا عن اأمتعتنا؟

- الآن يجب اأن ننجو باأنف�سنا!

وقع نظري على ابنت���ي منيجة التي كانت قد الت�سقت بح�سن اأمها 

خوًف���ا. اأعدت ال�سلح اإىل غمده اجللدي عل���ى و�سطي. واأدرت حمرك 

ال�سي���ارة. كان �س���وت دعاء جي���ل ومناجاته���ا ونذره���ا متوا�سًل: »يا 

فاطمة الزهراء.. لقد اأخطاأنا يا اإلهي.. نذًرا علّي خم�سون توماًنا للويل 

.. ولداي..«.
1
�ساه ْت�ِسراغ

اأدرُت حم���رك ال�سيارة وانطلقت نحو �ساح���ة القرية. اأثناء الطريق 

1- لق���ب يطلقه اأهل �سيراز على ال�سيد اأحمد ابن الإمام مو�سى الكاظمQ، المدفون في 
�سيراز وله �سريح ومزار مهم فيها.
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األقي���ُت نظ���رة على ب�ست���ان الربتق���ال والرم���ان الكبري املمت���د؛ �سوف 

يذهب اأدراج الرياح. فج���اأة قالت جيل: »برويز، اإىل اأين نذهب بدون 

اأمتعتنا؟«.

- علين���ا الو�س���ول كيفما كان اإىل فوج ف�سا. وم���ن هناك نذهب اإىل 

مدينتنا!

جتاوزن���ا ن�سف الأزقة والبي���وت الطينية جلليان من دون خطر ومل 

ن�سادف اأحًدا م���ن النا�ش. ا�ستب�سرت وقلت: »لقد احت�سدوا �سغريهم 

وكبريهم حول املخفر!«.

وم���ا اإن اقرتبنا م���ن ال�ساحة، حت���ى ان�سّب اأهايل القري���ة، فجاأًة، 

كاجل���راد املنت�س���ر يحملون الع�سي واله���راوات وقطع���وا الطريق على 

ال�سيارة. د�س���ُت على الفرامل. واأن�ساأْت جيل تقول بتتابع: ب�.. برويز.. 

ل تتوّقف.. ت�.. حتّرك..

التف���ّت اإىل اخلل���ف لأرجع بال�سي���ارة، ولكن اجلم���وع قطعت طريق 

ا وبّت حما�سًرا. كان ال�سب���اب وال�سيوخ يرفعون قب�ساتهم  الع���ودة اأي�سً

املحكمة ويرّددون �سعار: املوت لل�ساه!

وكاأنن���ي كن���ت اأنا ال�ساه! وكان���وا يريدون اأخذ ثاره���م مني. جمدْت 

قط���رات العرق البارد على وجهي. بلعت ريقي. كنت اأ�سمع دقات قلبي. 

اأ�سيب زجاج اجليب الأمامي بحجر.

- اأيها اجلبان، ترّجل من ال�سيارة..

با�سط���راب وترّدد و�سعت يدي على م�سد�س���ي. اأخرجته من غمده 

وفتحت باب ال�سيارة. مل يتوقف �سوت بكاء منيجة اخلافت ورنني جيل 

ال�سعيف يف اأذين.

- ل يا برويز.. ل تنزل.. �سوف يقتلونك!

الرقيب
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ترّجلت م���ن ال�سيارة خائًفا، للحظة مّر اأمام���ي ظلمي وجوري على 

النا����ش. تراءى اأمام ناظرّي العنف والبت���زاز والر�سى املالية والعينية 

ط���وال �سنوات خدمتي يف الدرك واملخف���ر. مل يكن كربيائي وافتخاري 

ق���د انهار بع���د، وكن���ت اأرى نف�س���ي خمتلًفا ع���ن اأهل القري���ة. �سّوبت 

م�سد�سي نحوهم وقل���ت مهّدًدا: تنّحوا جانًبا.. �س���وف اأرديكم جميًعا، 

تغلقون الطريق على موظف احلكومة! اأتعلمون يف وجه من تقفون؟

هت���ف �ساب م���ن بني الأهايل: »ها هو الذي اأمع���ن يف ظلم النا�ش.. 

لقد انتهى عهدك يا ح�سرة الرقيب. ت�سّهد على روحك!«.

بني. كان افرتاقهم عما كانوا عليه قبل عدة �سهور  اأغاروا علّي مغ�سَ

كافرتاق الأر�ش عن ال�سماء. رفعت امل�سد�ش نحو الأعلى.

- كل من يقرتب، فقد اأباح دمه..

: »لقد ات�سل���ت ل�سلكيًّا 
1
مل يخاف���وا وا�ستم���روا بالتق���دم. خاتلتهم

بفوج ف�سا. الآن �ستاأتي كتيبة ع�سكرية اإىل هنا!«.

- يا ح�سرة الرقيب، لقد حان اأجلك!

اأطلق���ُت ر�سا�س���ة يف اله���واء. اأ�سابن���ي حج���ر يف رجل���ي واآخر يف 

 .
2
خا�سرت���ي. اجتاحن���ي الأمل. �ساهدت جمموعة حتمل بن���ادق يدوية

ترّجلت زوجتي من ال�سيارة وتو�سلت: »باهلل عليكم دعونا و�ساأننا!«.

- ل �ساأن لنا بكم يا اأختي!

- اإًذا دعونا نذهب!

عندما اطماأننت اأنهم لن يتعر�س���وا باحلّد الأدنى لزوجتي وولدّي، 

ولأول م���رة يف حياتي، وجدت اأنني اأجتاوز نف�س���ي ا�سطراًرا. خنقتني 

 1- خدعتهم مراوًغا.

 2- بنادق قديمة يتم تلقيمها عند كل طلقة.
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الغ�سة. تقدم �ساب يحمل ع�سا.

- اأيها اخلائن، يجب اأن اأقتلك كالكلب ها هنا!

وما اإن رفع ع�ساه حتى اأغم�سُت عينّي.

- يا هذا ما الذي تفعله..

- دعن���ي.. ه���ذا اجلبان ه���و نف�سه ال���ذي عّذبك م���راًرا وتكراًرا.. 

واأهان م�ش ر�سا يف املخفر..

بع���ث يّف ال�سوت ق���وة. بقلق وارتياب فتحت جف���وين. كان مرت�سى 

جاوي���دي ابن م�ش ر�سا بقامت���ه املتو�سطة وقّده النحي���ف وحليته التي 

نبتت حديًثا على ذقنه. كان قد اأم�سك بيد ال�ساب حامل الع�سا ورفعها 

عالًيا. قّرع ال�ساب:

ثورتنا هي لأجل اأمن النا�ش وراحتهم، ولي�ست للتخويف والإرهاب!

- اأمن النا�ش! ولي�ش هذا الظامل..

ج���اء لدعم مرت�س���ى جاويدي �سديُقه املقّرب ومعل���ُم قرية جليان؛ 

داراب عليزاده:

- كلم ال�سيد مرت�سى هو كلم الإمام اخلميني!

ل���دى �سماع ا�س���م »اخلميني« ارتفع���ت اأ�سوات اجلمي���ع بال�سلوات 

ثلًث���ا، وا�ستحالت ال�سلوات ماًء ب���ارًدا اأطفاأ نار غ�سب الأهايل. اأنزل 

ال�س���اب ع�س���اه. قلت يف نف�س���ي: »على الأقل لن ُي���ردوين قتيًل.. ل بد 

اأنهم �سي�سجنونني و..«.

نظ���رُت اإىل جي���ل والطفلني، كان���وا يرجتفون ك���ورق ال�سف�ساف! 

توج���ه مرت�سى نحو زوجتي قائًل: »اأختاه، اركبي اإىل جانب طفليك يف 

املقعد اخللفي لل�سيارة!«.

الرقيب
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عندم���ا ركبْت جيل ال�سيارة من اخللف تقدم ابن م�ش ر�سا وانتزع 

م�سد�س���ي من يدي وقال: »هل���ّم اإىل داخل ال�سيارة!«. ثم اأردف ب�سوت 

 .»
1
عال: »اجل�ش خلف املقود، اأعلم كيف اأ�سقيك من الكاأ�ش نف�سه

م���ا اإن جل�س���ُت خلف املقود ج���اء وجل�ش بجانبي. قل���ت يف نف�سي: »ل 

يكونّن بلًء اأ�سواأ �سينزله على راأ�سي.. اأي م�سيبة هذه التي وقعُت فيها«..

اأحاطت اجلموع املذهولة بال�سيارة.

- اإىل اأين تذهب باخلائن.. يجب اأن ن�سّلمه!

قال مرت�سى: »اأعرف ماذا اأفعل به. حتركوا نحو امل�سجد!«.

���ا، تف���ّرق اجلم���ع وظّل���ت اأعني البع����ش تراقبن���ي. قّرعني  تدريجيًّ

مرت�سى جاويدي: »اأِدِر املحرك يا رقيب!«.

على اأثر ال�سدمة، اأدرت مفتاح الت�سغيل بالعك�ش وعل �سوت �سرير 

مزع���ج. حّركت ناقل ال�سرعة وقدت ال�سيارة باجتاه ال�سارع املعّبد فيما 

كان���ت عيناي تراقبان ال�سلح يف يد ابن م����ش ر�سا وتزدحم يف راأ�سي 

الأف���كار ال�سلبية باأنه لن يدعني، يريد اأن يعدمنا جميًعا.. بعد كل تلك 

امل�سائ���ب التي جلبتها عليه.. ليتني بقيت يف القرية واأ�سرين الأهايل.. 

ما الذي يريد اإنزاله بنا.. ليتني تو�سلت اإليه..

�ساألْت جيل: »اإىل اأين تاأخذنا اأيها ال�سيد؟«.

التفت مرت�سى اإيل وقال: »اإىل اأين كنت تنوي الذهاب؟«.

تقّم�ست حال الثكلى وقلت متلعثًما: »ف�.. ف�سا!«.

دخل���ت يف ال�س���ارع املعّبد. كان���ت ال�سحب مكفهرة وعل���ى و�سك اأن 

.
2
متطر. و�سلت اإىل �سريح ابن الإمام »ال�سيد �سم�ش الدين«

1- اأعرف كيف اأجعلك تدفع ثمن فعالك!

2- ام���ام زاده �سي���د �سم�ش الدين: �سيد جلي���ل القدر عظيم المنزلة؛ يرج���ع في ن�سبه اإلى 



31

- د�ش على الفرامل ها هنا!

انهدم حيلي. د�ست عل���ى الفرامل. ترّجل. دار بهدوء حول ال�سيارة 

ومل���ا و�سل اإىل جانب���ي و�سع يده عل���ى كتفي الي�سار. ح���ني نظرت اإليه 

ا يف عينيه ال�سفافتني. با�ستعطاف �ساهدت بريًقا خا�سً

اأ�سار يل اإىل امل�سد�ش.

- هذه اأمانة تبقى يف عهدتنا حتى يّت�سح الأمر ب�ساأنك.

نظ���ر اإيل مرة اأخرى. ب���داأ املطر يت�ساقط. وعبق���ت رائحة الرتاب 

الرط���ب. ا�ستقام ث���م اأدنى راأ�سه وق���ال: »اأو�سل زوجت���ك وولديك اإىل 

مكان اآمن يا رقيب!«.

بعينني مت�سعتني ا�ستو�سحت: »يعني اأذهب؟«.

- هل لديك �سك؟

مل اأترّي���ث. جنوت بنف�س���ي و�سغطت على دوا�س���ة الوقود اإىل احلد 

الأق�سى. حني ابتع���دُت نظرُت يف املراآة الأمامية اإىل اخللف، كان ابن 

م�ش ر�سا على ال�سارع مي�سي باجتاه �سريح ال�سيد �سم�ش الدين.

بع���د اأن زال الروع عني اأخذت نف�ًس���ا عميًقا وركنت ال�سيارة بجانب 

مق���ربة قري���ة »كبك اآباد«، ورح���ُت اأتاأمل يف حبيب���ات الثلج املرتاق�سة 

وقط���رات املط���ر الكب���رية الت���ي كان���ت تت�ساقط عل���ى زج���اج ال�سيارة 

الأمامي. �ساألْت جيل: »ملاذا توقفت يا برويز؟«.

األقيت نظرة على مقربة القرية، وارت�سمت ابت�سامة مريرة على �سفتي:

- كنت على و�سك اأن اأ�سري يف حفرة القرب!

- اأطال اهلل يف عمر ذلك ال�ساب! كان ملك الرحمة!

.Qالإمام جعفر ال�سادق

الرقيب
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عدت بنظري اإىل جم�ّسم اأ�سد حجري قدمي و�سط املقربة. اغرورقت 

عيناي بالدموع وبعد �سنوات طويلة من جفاف الدمع، اأجه�ست بالبكاء:

- جيل، لقد اأ�ساأُت اإىل ذلك ال�ساب..

و�سع���ُت راأ�س���ي على مقود ال�سي���ارة. �ساألت جي���ل: »ومن كان ذلك 

ال�ساب؟«.

- مرت�سى جاويدي. ابن م�ش ر�سا!

رفعت راأ�سي من على املقود:

- �سربُته مرات يف املخفر حتى �سارف على املوت. �سّلمُته اإىل �سجن 

ف�سا. قمُت باإهانة والده..

- برويز.. ملاذا مل ينتقم منك؟

- ماذا اأقول؟ مبهوٌت اأنا من ت�سّرفه اليوم!

- ماذا كان جرمه؟

- كان ين�سر �سور اخلميني وبياناته!

فك���رُت وتابعت: »فجاأة انه���ار كل �سيء؟ ال�س���اه واجلي�ش، كل �سيء 

تبّخر وطار يف الهواء!«.

ا�ست���درت اإىل اخللف وح�سنت منيجة وهرمز وقّبلتهما. نظرت اإىل 

جيل وقلت: »يف املرة الأخرية ظللت اأ�سربه يف املخفر حتى ازرّق متام 

بدن���ه! قلت ل���ه: متى �ستكّف عن اأعمالك التخريبي���ة؟ قل »اهلل، ال�ساه، 

الوط���ن!«، ارت�سمْت على �سفتي���ه ابت�سامة باردة وق���ال: اهلل والوطن ل 

ا اأحمر على ال�ساه!«.  �سري! لكن �سع خًطّ

بلع���ُت ريق���ي وتاأّملت يف عيني جي���ل وقلت: »حني ق���ال كلمه هذا 

انق�س�سنا عليه وا�ستمررنا ب�سربه ما دام فيه رمق«.
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4

عمر نوح                                     31 اآب 1980

كن���ت جال�سة يف باحة املنزل بعد ظهر يوم اجلمعة، اأ�سرب العجني 

يف الط�س���ت واأفك���ر يف مرت�س���ى: روؤي���ا الإم���ام اخلمين���ي يف املن���ام.. 

�سورت���ه.. وكاأنه البارح���ة هاجَم عنا�سُر الدرك منزَلن���ا.. اإلهي! مل اأَر 

ولدي منذ ان�سمامه اإىل احلر�ش. اأين هو الآن.. وماذا يفعل؟ لقد ذاب 

قلبي عليه..

- ال�سلم عليك يا اأماه!

جِفل���ت! قم���ُت مدهو�س���ة من مقع���دي ق���رب الط�س���ت وحّدقت يف 

مرت�س���ى. كان واقًفا فوق راأ�سي حامًل حقيب���ة ظهره. بدا اأكرث نحافة 

ا تركه م���ن دون عناية فوق �سرواله.  ا كاكًيّ وق���د األقى عل���ى بدنه قمي�سً

وكاأنني قد ُملِّكُت الدنيا. قلت: »فدتك اأمك!«.

�سحك. تقدم وقال: »ل قّدر اهلل!«.

ثم تن�ّسق.

- ياااه.. اأي رائحة خبز زكية هذه يا اأمي!

- اأيها املحتال، مل اأخبز العجني بعد!

- اأعلم، ولكن اإذا ما خبزته ف�سيكون ل اأطيَب منه!

تقّدم���ت متحّم�سة نح���وه، وكاأّنا مل اأره منذ �سن���ني رحت اأحت�ّس�سه 

بي���دي واأقّبله م���ن راأ�سه حتى اأخم�ش قدميه وقل���ت: »ليتني �ساألت اهلل 

لك عمر نوح يا روح اأمك!».

م�سح وجه���ه وحليته امللّطختني بالعجني. قّب���ل جبيني وقال: »راأيت 

مناًما من جديد؟«.

عمر نوح
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- ل يا قلبي! كنت للتو اأفكر فيك.

ركع على ركبتيه وفتح حقيبة ظهره الكحلية واأخرج منها زّي احلر�ش 

ا. قلت: »حبيبي! هذا  الأخ�س���ر. فتحه على ُو�سعه. كان كبرًيا وف�سفا�سً

اللبا�ش يت�سع لثنني مًعا!«.

ابت�سم وم�سح بيده على حليته ال�سوداء وقال: اأ�سلحيه!

اأخ���ذت بيده و�سقته اإىل داخل املنزل. لقد دّوى خرب جميئه كاملدفع 

يف جلي���ان! جاوؤوا �سغاًرا وكب���اًرا لأجل روؤيته. اأدركت يف احلال اأنه كان 

قد ذه���ب مدة اإىل كرد�ستان لقت���ال اأعداء الثورة. اأخ���رب ال�سباب عن 

املذابح التي ارتكبها اأعداء الثورة بحق ال�سعب.

وحينم���ا تفرق���ت احل�سود من حول���ه، حملقْت فيه عّمت���ه وقد اأدنت 

خرطوم الرنجيلة اإىل �سفتيه���ا. تب�سم مرت�سى وقال: »عمتي، اأمل تري 

اإن�ساًنا من قبل؟«.

�سحبْت اأخت زوجي، التي جتاوزت ال�ستني من العمر وقد ذاقت حلو 

احلي���اة ومّره���ا، نف�ًسا من الرنجيلة حتى عل �س���وت بقبقة املاء فيها. 

اأفلتت اخلرطوم من فمها وقالت:» بلى، راأيت!«. ثم هّزت براأ�سها.

- ولكن.. متى �سي�سبح رجًل؟

اأجاب زوجي م�ش ر�سا: »ما هذا الكلم يا اأختي! لو ُوجد رجل واحد 

يف هذه املعمورة لكان مرت�سى!«.

هّزت راأ�سها متذمرة وقالت: »ل.. ل.. ما دام مل يّتخذ لنف�سه زوجة 

فاإميانه ورجولته مل يكتمل يا اأخي!«.

عادت وقالت لولدي: »اأنا نف�سي �ساأدبر الأمر لك«.

قال مرت�سى ممازًحا: »ومن �سيزّوجني ابنته يا عمة؟!«.

ع���ادت العمة وكاأنها قد حبكت خمطًطا يف راأ�سها من قبل وتوجهت 
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بنظرها نحو اأختي.

- ومن اأف�سل من ابنة خالتك، اآمنة! األي�ش كذلك يا �سهربانو؟

تراجع���ُت اإىل الوراء ونظرت اإىل اأختي وقل���ت: »واهلل ل اأدري ماذا 

اأقول!«.

عادت العمة وقالت لأختي: »ما راأيك؟«.

اأرجع���ت اأخت���ي راأ�سها وتاأملت يف عيني مرت�س���ى، لعّلها تقراأ فيهما 

�سيًئا ما. لكّن ولدي طاأطاأ راأ�سه.

قالت اأختي بفرح و�سرور: »كل فتاة تتمنى زوًجا مثل مرت�سى!«.

هذه امل���رة، حينما متّعنُت يف عيني مرت�سى بنظ���رة الأم و�ساهدُت 

فيهما بريق الر�سى، و�سعُت يدي على فمي واأطلقُت زغرودة.

عمر نوح
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5

كوني مستعدة!                              1 اأيلول 1980

عند املغرب، كان طق�ش قرية جليان مييل نحو الربودة. اأ�سعلت اأمي 

 وو�سعته يف الغرفة اإىل جانب���ي. كان الفرح بادًيا بو�سوح 
1
�س���راج الكاز

على حمياها. احتملُت اأنها كانت مرتبكة وتخفي عني �سيًئا ما. ويف نهاية 

املط���اف ا�ستجمعْت �سجاعتها وتقّدمت من���ي. اأم�سكتني بكتفّي واأخفت 

ابت�سامة على �سفتيها وقالت ب�سرعة: اآمنة، لقد طلبوا يدك ملرت�سى!

انهدم حيلي وقلت بل اإرادة: م�.. مرت�سى!

اح���رّت ب���دين وازداد خفق���ان قلبي. لق���د انتابتني ح���اٌل مل اأكن قد 

اختربتها من قبل، اأنا ابنة اخلم�سة ع�سر عاًما، الزواج؟! عمري خم�ش 

ع�سرة �سنة.. زواج.. بيت.. اأطفال.. مرت�سى.. بيت..

كان���ت امل���رة الأوىل التي اأ�سم���ح فيها لنف�س���ي اأن اأفّك���ر ب�ساب غري 

حم���رم. وب�سرعة ال�سوء �سغل ال���زواج واأحلم امل�ستقب���ل بايل. عندما 

خلوت بنف�سي تراءت اأمام ناظرّي حادثة كانت قد ح�سلت قبل �سنوات..

- اآمنة!

قم���ت من مقع���دي يف ال�س���ف. �سارعت ال�سي���دة ا�س���رايف، معلمة 

ال�س���ف البتدائي اخلام����ش، مقّطبة حاجبيها املر�سوم���ني بنحو رفيع 

وعينيها املكحلتني، وقالت بحّدة: جمدًدا و�سعت احلجاب على راأ�سك؟ 

اأمل اأقل ل ينبغي اأن تغطني روؤو�سكن! 

�سعرت برع�سة ت�سري يف بدين.

- ل� ل� ل�كن.. يا اآ.. اآن�سة!

1-كان م�سهوًرا في تراثنا با�سم )�سراج اأبو فتيلة( اأو قنديل نمرة 3.
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مّررْت يدها على �سعرها الأ�سود املجعد والق�سري ورفعت �سوتها.

!
1
- لكن »ال�سّم الهاري«

وفيم���ا اقرتبت مني رّج �س���وت طقطقة حذائها طبلة اأذين! وكما يف 

كل م���رة تغ�سب فيها اأخذت حتّرك وتدي���ر خامتها الذهبي املر�سع يف 

اإ�سبعها واأ�سارت اإىل عريفة ال�سف �سائحة: »ك�ساورز«، اذهبي ونادي 

ال�سيدة املديرة!

خط���ت بتنورتها ال�سيقة بحذر وا�سعة يدها على خ�سرها، وقالت: 

بح�س���ب اأوامر »الرتبي���ة والتعليم« ل يحق لأح���د اأن ي�سع غطاء الراأ�ش 

اأو يرت���دي العباءة )ال�س���ادور( داخل حرم املدر�س���ة.. متاًما مثلي اأنا، 

انظرن.. التمدن والعل���م واحلرية يعني هذا! اأننّت الآن ل تدركن معنى 

خلع احلجاب.. جناب ح�سرة فرح.. ملكة اإيران تريد �سلحنا.

- وقوف!

، اإىل ال�سف 
2
دخل���ت ال�سيدة فروغ���ي، مدي���رة مدر�ستنا املتمّدن���ة

�ساف���رًة ترتدي جاكيًت���ا وتنورة كحليتي اللون ت�سبه���ان الزّي الرجايل. 

اأدارت ق�سيب الرمان يف يدها وهزت راأ�سها بع�سبية، وقالت: ما الذي 

يجري هنا؟ للمدر�س���ة نظامها، والويل ملن ل يراعي هذا النظام.. من 

املخالف؟

 م���ن العريفة اأثناء م�سريها 
3
كن���ت اأعلم اأنها عرفت »البري وغطاه«

اإىل ال�سف. اأ�سارت املعلمة اإيّل.

1- بالفار�سي���ة »زهرم���ار«؛ ومعناها الحرفي �سم الحية، وتقال للتوبي���خ والإ�سكات ب�سيغة 
اللعن. ويقابلها في العربية المحكية »ال�سّم الهاري«، والهاري من هرى بمعنى اأبلى واأهلك.

2 -ابنة المدينة.

3- بمعنى اأنها عرفت كل تفا�سيل ما جرى.

كوني مستعدة!
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- جناب املديرة، اآمنة.. اأتت جمدًدا اإىل املدر�سة باحلجاب.

مل تدع املديرُة املعلمة تنهي كلمها واجتهت نحوي مبا�سرة. بنحو ل 

اإرادي اأخذت �سفتاي ترجتفان. كنت اأ�سمع �سوت خفقات قلبي! و�سلت 

اأمامي وحملقت يّف بعينيها ال�سوداوين الوا�سعتني وقالت بلهجة �سديدة 

وحا�سمة: �سوف تخلعني حجابك الآن حاًل!

كن���ت اأظ���ن اأن روح���ي �ستغادر ج�س���دي يف تلك اللحظ���ة، واإذ بقوة 

داخلي���ة تنبعث مّن���ي ومت���ّدين بالع���ون. ازدادت �سجاعت���ي ومقاومتي 

وتزايدت. وكلما زاد تهديد املديرة كانت مقاومتي تزداد.

- اأيتها العنيدة املتعنتة، اخلعي حجابك!

- ل اأريد.. اهلل قال..

- �سُتطردين من املدر�سة.

- القراآن قال..

حميت حجابي بيدي. امتقع لون وجهها الأبي�ش وا�ست�ساطت عيناها 

غ�سًبا واأنزلت ال�سربة الأوىل من ق�سيب الرمان على يدي.

- ارفعي يدك!

- لن اأرفعها!

�س���رى الوج���ع من داخل ي���دّي اإىل دماغ���ي. كانت ال�سي���دة فروغي 

تنهال علّي �سرًبا ودموعي ت�سب مدراًرا فيما اأحكمُت اإم�ساك حجابي! 

كانت عيون التلميذات م�سّمرة علّي. زعقت ال�سيدة فروغي ب�سوت كان 

يرجت���ف من �سدة حنقها: ح�سًنا.. م���ن الغد اإذا اأردت اأن تاأتي حمّجبة 

فل تاأِت من الأ�سل! اأنِت مطرودة..

انت�سر خرب مقاومتي يف قرية جليان كالنار يف اله�سيم.
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يف �سب���اح اليوم التايل، دخلُت ال�س���ف متاأّخرة واأنا خائفة اأترقب. 

لكن ويا للعجب؛ ا�ستقبلتني املعلمة بب�سا�سة! اأثناء الف�سحة اأو�سحت يل 

 املدر�سة اخلال���ة »دولت« بكل �سرور: »لقد جاء ابن 
1
زميلت���ي وحار�سة

خالتك مرت�س���ى اإىل مكتب املدر�سة بعدم���ا دّق اجلر�ش الأول واأحدث 

�سجة كبرية«..

لق���د رمتن���ي والدتي بجملتها تل���ك يف بحر احلي���اة املتلطم؛ اإلهي 

كي���ف اأمنع قلبي ع���ن الو�ساو�ش املادية والنف�ساني���ة لأمتكن بهدوء بال 

من ال�س���ري ُقُدًما يف حتقيق اإرادِتَك؟ وفيم���ا كان هذا ال�سوؤال مير على 

خاط���ري كاأنا األق���ى اهلل جوابه يف كل كي���اين: اآمن���ة، ل تطلبي �سيًئا 

لنف�س���ك، ل ت�سع���ي للح�س���ول على �س���يء وجتنبي النفع���ال واحل�سد، 

ا يج���ب اأن يكونا حمجوبني عنِك.  م�ستقب���ل النا�ش وم�سريك اأنت اأي�سً

عي�س���ي على نحو تكونني فيه م�ستع���دة لأي �سيء.. كررتها مرات: ُكوين 

م�ستعدة.. م�ستعدة..

كان���ت والدتي ق���د خرجت من الغرف���ة فيما كان���ت عيناي حتدقان 

بال�سراج. كانت فرا�ستا �سج���رة النارجن اخل�سراء وال�سفراء حتومان 

ح���ول ال�س���راج. منذ تلك اللحظ���ة وما تلها، كلما فك���رت يف مرت�سى 

ا. ا�ستحال �سّكي وترّددي �سغًفا وحبًّ

1 -حار�سة المدر�سة: من يحر�ش بابها ويراقب الداخل والخارج محافًظا على اأمنها.

كوني مستعدة!
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6

القلق الحلو                               24 ني�سان 1981

- الليلة ياأتي مرت�سى خلطبتك.. باذا ت�سعرين؟

يف ليل���ة ربيعي���ة داخ���ل الباحة الرتابي���ة كانت اأخت���ي الكربى تروح 

وجتيء وت�ستفزين ممازحة.

- هيا اذهبي و�سعي احلناء!

1
- ل تقويل فول حتى ي�سري يف املكيول!

- كن���ُت قلق���ة، ولطاملا فك���رت يف مرت�سى خلل ه���ذه ال�سهور التي 

م�ست، وحّللت �سخ�سيت���ه يف ذهني: هل �ساأكون حمظوظة؟ اأي �سنف 

م���ن الرجال هو مرت�س���ى؟ مثل اأبي اأو اأخي اأو..ه���ل هو رجل يكد وراء 

العي����ش الرغيد. �سوف ي�سعدين! مرت�سى �سهم غيور. قبل �سنوات جاء 

ا عل���ى طلبهما من  اإىل املدر�س���ة ووق���ف اأمام املدي���رة واملعلمة معرت�سً

ابن���ة خالته اأن تخلع حجابه���ا.. مرت�سى رجل حرب. ل يعرف اخلوف. 

م���اذا لو اأ�سابه مكروه؟ �سيكون ُعمًرا من الوحدة! التوكل على اهلل! كل 

الرجال يذهبون اإىل ميادين القتال.

- يا ابنتي ادخلي اإىل املنزل، اإنهم قادمون.. اأعدي ال�ساي..

ا اأنيًقا اأزرق قد تدىّل  كان �سوت اأمي. جاء مرت�س���ى مرتدًيا قمي�سً

فوق �سروال كاكي برفقة اخلالة وزوجها وعدة اأ�سخا�ش اآخرين.

- يا اهلل .. يا اهلل..

مل اأك���ن حتى ذلك اليوم قد راأيت كل هذا العدد من م�سابيح الكاز 

1-مثل �سعبي يعني األ تعتمد على اأمر لم تتاأكد من ح�سوله بعد، اأو ل تقل �ساأفعل كذا وكذا 
حتى تتاأكد من قدرتك على القيام بهذا الفعل.
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م�س���اءة يف مكان واحد! كانوا قد حتّلقوا بج���وار بع�سهم البع�ش حتت 

ن���ور امل�سابيح ودفئها يتبادل���ون اأطراف الأحاديث الطيب���ة، وكنت اأنا 

اأروح واأجيء واأقّدم ال�سيافة.

 مع الن�سائ���م العليلة، كانت فرا�سات الليل بغي���ة الو�سول اإىل النور 

وال���دفء حتوم حول امل�سابيح وترتط���م بزجاجاتها فتحرق اأجنحتها. 

وكن���ت ب���ني احل���ني والآخ���ر اأجت���راأ اأن اأختل�ش نظ���رة اإىل اب���ن خالتي 

بقمي�س���ه الأزرق الفاحت وق���د ر�سم ب�سمة على �سفتي���ه وت�سّمرت عيناه 

على ال�سج���ادة اليدوية العجمية حتت قدميه! مل اأكن لأت�سور مرت�سى 

م���ن دون ابت�سامٍة على حمياه. كانوا يتجاذبون �ستى اأنواع الأحاديث اإل 

مو�سوع خطبتي!

- لعنة اهلل على �سدام.. باإذن اهلل �سينت�سر املجاهدون.

- لقد اأ�سحى املنافقون اجلاحدون الطابور اخلام�ش للعدو!

 ال�سكر!
1
- مل يتم الإعلن عن كوبونات

- لقد �سّيعت ف�سا البارحة ثلثة �سهداء!

- مع هذه احلرب ما الذي �سيحل يف النهاية؟

- كم���ا قال الإمام اخلميني، لقد ج���اء جمنون ا�سمه �سدام وعرقل 

الأمور. هوؤلء ال�سباب والنا�ش اأنف�سهم �سوف يذيقونه جزاء عمله!

يف نهاية الأمر تدخلت العمة وقاطعت الأحاديث الدائرة لتدخل اإىل 

�سلب املو�سوع.

- �سّلوا على حممد واآل حممد.. تف�سل ابداأ يا م�ش ر�سا!

- املهر اأوًل..

- هوؤلء لي�سوا غرباء..

1-  كوبونات: مفردها كوبون؛ ق�سيمة تموينية: جذاذة �سغيرة توزعها الحكومة في الأغلب 
بين النا�ش ليتمكنوا من �سراء بع�ش حاجياتهم ال�سرورية ب�سعر اأقل من �سعر ال�سوق.

القلق الحلو
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وب�سرعة مّت التفاق على كل التفا�سيل ب�سل�سة وحميمية.

- ن�سخة من القراآن الكرمي.. وكذلك 120 األف تومان مهًرا..

- �سلوا على حممد واآل حممد..

واأن���ا التي ارتدي���ت عباءة )�سادوًرا( جديدة زهري���ة اللون منقو�سة 

بال���ورود، كنت اأن�س���ت فقط فيما رحت األعب اأ�سابع���ي. وحني اخُتِتم 

الكلم قام مرت�سى فجاأة بني احلا�سرين. 

- اأرجو املعذرة، من دون جتروؤ.

�ساد ال�سمت وت�سّم���رت العيون عليه. كان مرت�سى يقف بنحو جعل 

ن���ور امل�سابيح ت�س���يء ن�سًفا من وجهه اأكرث م���ن الن�سف الآخر. تابع 

كلم���ه: من بعد اإذن الأفا�سل! يج���ب اأن األفت النظر اإىل م�ساألة الآن. 

اجلمي���ع يعرف اأن من يعم���ل يف احلر�ش مي�سي اأك���رث وقته يف جبهات 

احلرب وقليًل ما يح�سر يف املدينة والبيت. عندي رجاء!..

�سك���ت. اأخذ نف�ًس���ا ثم قال: اأمتن���ى على ابنة خالت���ي وخالتي وزوج 

خالتي اأن يراجعوا اأفكارهم حتى ل يندموا فيما بعد ل �سمح اهلل. دعوا 

املجاملت جانًبا!

لقد ا�ستدع���ت كلمات مرت�سى تفكري العائلت���ني للحظة. ثم ك�سرت 

والدتي جليد ال�سمت.

- اأن���ا اأعرف ابنتي. واأدرك �سمًنا جميع هذه الظروف. اأنت تذهب 

اإىل اجلبه���ة دفاًع���ا ع���ن الإ�س���لم ولأج���ل رفاهن���ا. اأنا را�سي���ة بهذا 

الرتباط! وفيما عدا ذلك فلن�سّلم الأمر هلل!

 
1
دعا والدي اجلميع لل�س���لة على حممد واآله وتقّرر موعد ال�سراء

للغد. يف الليل، مهما �سعيت اأن اأنام، مل اأمتكن! 

1- �سراء جهاز العرو�ش والعري�ش.
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مثل المرآة                                    31 اآب 1981

- اآمنة يا ابنتي، ا�ستيقظي فقد حان وقت ال�سلة..

قم���ت عند اأذان ال�سبح على �سوت والدت���ي. بعد ال�سلة مل ياأتني 

ن���وم. كنت اأنتظ���ر اأن يدق باب املن���زل وياأتي ابن خالت���ي. كنت اأتاأمل 

با�ستمرار »املحب�ش الذهبي« يف يدي. كان مرت�سى قبل اأيام قد ا�سرتاه 

يل بالإ�سافة اإىل طقم ثياب جديد بقيمة 800 تومان.

عن���د الثامن���ة �سباًحا ُط���رق باب املن���زل ودخل مرت�س���ى وعائلته. 

 وانطلقنا نحو »ف�سا« لأجل عقد 
1
ركبنا مًعا �سيارة جارنا من نوع بايكان

القران.

عند ال�ساعة العا�سرة مّت اإجراء عقد الزواج من قبل ال�سيد �سريعتي 

يف مرا�سم ب�سيطة من دون تكّلف اأو اإ�سراف.

و�سع���ت الن�س���وة اأيديه���ّن عل���ى اأفواهه���ّن وعلت الزغاري���د. تقدم 

مرت�سى وو�سع يف فمي قطعة حلوى وقال: بال�سحة والهناء ابنة خالتي!

وكاأن مرت�س���ى ق���د قراأ يل ه���ذا ال�سعر األف مرة حت���ى حفظته عن 

ظه���ر قلب! كنت �سعيدة واأ�سعر بالفخ���ر لأنني تزوجت من ابن خالتي. 

قالت اأمي: باذا ت�سعرين يا اآمنة؟ 

األقي���ت نظرة على وجه زوج���ي املبت�سم ويدي���ه املخ�سبتني باحلناء 

وقلت: اأنِت خري من يعلم يا اأماه اأن ل �سيء عند املراأة اأف�سل من تقوى 

زوجها وحيائه!

قالت اأمي: اأ�سعدك اهلل!

Paykan  �سيارة اإيرانية ال�سنع.  -1

مثل المرآة
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- ماما!

- يا روح اأمك!

حّدق���ُت يف عين���ي مرت�سى وع���دت لأتاأّمل يف والدت���ي وقلت بحريٍة 

وترّدد: هل �سيعي�ش مرت�سى حتى يكرب وي�سيخ!

قبلتن���ي اأم���ي يف وجهي وو�سع���ُت راأ�سي يف ح�سنه���ا، وقالت: �سوف 

تكربان مًعا يا ابنتي!

لقد بثت نب�سات قلب اأمي ال�سكينة يف نف�سي.

عن���د الظهر واأثناء م�سري العودة اإىل »جليان« ا�ستّد بي اجلوع فقلت 

ممازحة: يا بن خالتي ليتنا كنا ذاهبني اإىل بائع كباب!

- لق���د اأع���دوا الغداء يف املن���زل وينتظروننا! وحت���ى مي�سي الوقت 

�سغلك بالكلم!
ُ
ب�سرعة �سوف اأ

وعلى امتداد الطريق حدثن���ي مرت�سى عن الإمام والثورة واجلبهة! 

لقد كنُت ماأخوذة بكلمه اإىل درجة اأنني مل اأنتبه متى و�سلنا اإىل القرية.

ع�س���ًرا مّدت اخلالة �ُسفرة متوا�سعة، وجاء اأفراد العائلتني، واأقيم 

احتفال �سغري. ورغم ب�ساطة املرا�سم كانت حلظات مفعمة بال�سعادة.

اأم�سين���ا يومني يف اأج���واء اخلطوبة. كنت اأمتن���ى اأن يتوّقف الزمن 

واأبقى للأبد اإىل ج���وار مرت�سى. �سبيحة اليوم الثالث جاء ابن خالتي 

اإىل منزلنا. اأح�سرت ال�ساي وو�سعته اأمامه.

- �سكًرا لك يا بنت خالتي!

كن���ت اأ�سع���ر يف تلك الدقائ���ق العذبة اأنن���ي اأ�سعد ام���راأة يف اأرجاء 

ا. حملت  املعم���ورة. لقد وجدت يف ه���ذه الأيام القليلة اأمًل و�سن���ًدا قوًيّ

�سينية ال�ساي واأْدنيُتها منه.
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- ا�سرب ال�ساي، �سيربد!

- يجب اأن اأذهب اإىل اجلبهة!

عرقت اأطرايف الأربعة، �سعرت بنوبة برد اأعقبها حّر! بداأت ال�سينية 

تهتز يف يدّي واندلق كوب ال�ساي احلار على مرت�سى.

- ليت اهلل اأعدمني احلياة!

- ل قّدر اهلل يا بنت خالتي!

خلع قمي�سه الكاكي ذا اجليبني.

- ما الذي ح�سل حتى ُذعرِت يا بنت خالتي!

نظرت اإىل القما�سة الرقيقة اخل�سراء على ذراعه. اأ�سار هو اإليها.

تذكار من والدتي، لقد علقته ب�سايل منذ اأيام الطفولة.

 مرت�سى، ملاذا بهذه ال�سرعة! لقد عقدنا قراننا للتو!
1
قلت: اآغا

. وقع يف قلبي �سيء م���ن اخلوف وال�سطراب. اأم�سك بذقني  �سكتُّ

ورفع وجهي وتاأّمل يف عينّي. هّداأتني حرارة يده ونظرة عينيه امل�سعتني. 

ا اأرغ���ب يف البقاء يا بن���ت خالتي. لكن  ابت�س���م وق���ال متمّنًي���ا: اأنا اأي�سً

اجلبهة الآن يف حاجة ما�سة اإيّل!

ت�سّمرت عيناي علي���ه. لقد انعك�ش هدوء عينيه يف داخلي كانعكا�ش 

ال�سورة يف املراآة، وا�ست�سلمت!

1- اآقا بمعنى ال�سيد؛ لقب يعتمد للنداء؛ عادة يدل على الحترام. 

مثل المرآة
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آخر األغنية                             26 اأيلول 1981

- اآمنة يا ابنتي، املذياع.. هناك هجوم..

ال�ساع���ة العا�سرة �سباًحا ول���دى �سماعي �سوت اأمي تركت من يدي 

حلب املاعز، وخرجت من الزريبة راك�سة نحو باحة املنزل وقلت: ماذا 

هناك يا اأماه؟

- األ ت�سمعني �سوت املذياع.. هناك هجوم..

لف���ح ن�سي���ُم اخلريف وجه���ي وراأ�سي املتعّرق وارجت���ف بدين. طرق 

�سمعي �سوت املذياع اآتًيا من غرفة ال�ستقبال الكبرية. كان املذياع يبث 

املو�سيقى الع�سكرية يتخّللها �سوت املُذيع يعلو كل حني.

ن�س���ٌر م���ن اهلل وفت���ح قريب..لق���د متّك���ن املجاه���دون املت�سّدون 

والتعبوّي���ون الفر�س���ان واحلر�ش ال�سجع���ان واجلن���ود ال�سرفاء..اأثناء 

عملي���ات ثام���ن الأئمة ومن خلل جت���اوز العوائ���ق والدفاعات الكثرية 

للع���دّو البعثي العراقي املُعتدي.. من تدم���ري معّداته وجتهيزاته.. وفّك 

احل�سار عن عبادان بعد اأ�سهر عدة.. وقتل وجرح واأ�سر عدٍد كبري من 

املُعتدين البعثيني.

كن���ت من جه���ة �سعي���دًة بن�سر املجاهدي���ن ومن جهة اأخ���رى قلقًة 

عل���ى مرت�سى: ل بد اأن مرت�سى كان م�س���ارًكا يف هذا الهجوم.. اأيكون 

�ساملً���ا.. اإلهي احفظه بحفظ���ك.. مل يقّر يل ق���راٌر ومل اأ�سعر بالهدوء. 

قلت لوالدتي: مرت�سى؟!

قال���ت اأمي وهي تُدقُّ اللحمة يف الهاون احلج���ري يف زاوية الباحة: 

توكلي على اهلل يا اأّماه!
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بع���د ك�س���ر احل�سار ع���ن عبادان ظّل���ت اأذين ترقب �س���وت املذياع 

وعين���ي على الطري���ق لعل اأحد املجاهدين يرجع م���ن اجلبهة بخرٍب يل 

عن مرت�سى. يف الأ�سبوع الذي تل عاد مرت�سى من اجلبهة. كان يحمل 

حقيب���ة الظه���ر ال�سغرية الكحلي���ة نف�سها. وجمّدًدا نب���ت يل جناحان 

و�سع���رت اأنني اأحّلق يف القّمة. غمرتن���ي ال�سعادة برجوع مرت�سى �ساملًا 

من احلرب.

- مرت�سى متى يكون عر�سنا!

- لقد قدمنا �سهيًدا الآن يف القرية. �سنقيم زفافنا يف اأقرب فر�سة!

وجم���ّدًدا مثَل ثلج مت���وز مل يبق اإل �سباحات ث���م اختفى ذاهًبا اإىل 

���د اأخبار  اجلبه���ة! وع���ود على ب���دء، �سار النتظ���ار قاتلي وب���تُّ اأتر�سّ

املذياع. جمّدًدا ُرحت اأ�ساأُل عن اأخباره و�سلمته من القريب والغريب!

- مرت�سى بخري.. راأيته بنف�سي.. ما �ساء اهلل اأ�سٌد..

ا كقطيع الغنم ال���ذي ينزل عند   كان الوق���ت مي���رُّ علّي ثقي���ًل مغربًّ

الغ���روب م���ن اجلب���ل اإىل القرية. كنت اأُع���دُّ الأيام داخ���ل املنزل، ويف 

فكر يف مرت�سى.
ُ
الليايل اأبقى ُم�ستيقظًة ق�سًما من الليل اأ

يف نهاي���ة الأم���ر وبعد �سهرين، يوم 29 ت�سري���ن الثاين 1981م.، بث 

املذياع املو�سيقى الع�سكرية واأعلن املُذيع خرَب حترير مدينة ب�ستان.

.. عمليات طريق القد�ش وبالنداء املقّد�ش »يا ح�سني«.. وبعد ُم�سي 

420 يوًما على بدء احلرب املفرو�سة.. متّكن جنود الإ�سلم يف املنطقة 

املحيط���ة ل�سو�سنك���رد وب�ست���ان اأن ي�ستق���ّروا عند احل���دود.. ويحّرروا 

ت�سزابه.. ويحّرروا ب�ستان..

بع���د �سهرين وعّدة اأيام، رجع مرت�س���ى من اجلبهة وباغتني قائًل: 

ابن���ة خالتي، الآن ميكنن���ا اأن نقيم مرا�سم العر�ش! لكن من دون �سّجة 

آخر األغنية
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و�سخب! اأهل جليان ل يزالون يف عزاء!

ابت�سمت وقلت: ل اعرتا�ش لدّي.

رجع وتاأّمل يف عينّي جيًدا.

- اآمنة لقد غارت عيناك، هل اأنت حزينة؟

�سحكت وقلت: ل، لي�ش هناك اأي �سيء!

قيم���ت مرا�سم الُعر�ش من دون طبل وزم���ر. مرت�سى �سار عري�ًسا 
ُ
اأ

بلبا�ش احلر�ش الأخ�س���ر الوا�سع على بدنه النحيف واأنا �سرت عرو�ًسا 

بعباءة بي�ساء ُمزينة بوروٍد زهرّية!
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قصة حنظلة                              28 �سباط 1982

�سبيح���ة ي���وم �ستوي رحت اأراقب م���ن داخل عتب���ة الغرفة حبيبات 

الثل���ج البي�ساء. كان الثلج يت�ساقط بهدوء من �سماء جليان بعد انقطاع 

ل�سن���وات وُيْلب�ش �سجرات الربتق���ال الثلث و�سجرة الن���ارجن الوحيدة 

ث���وب البيا����ش. تناهى اإىل �سمعي �س���وُت لعب اأطف���اٍل يف الزقاق حني 

و�سع مرت�سى يده على كتفي.

- هل حُت�سني حبيبات الثلج يا بنت خالتي؟

- وهل ميكن اإح�ساوؤها يا بن اخلالة! الثلج يف منطقتنا جديٌد! ليته 

يبقى حمفوًظا ول ي�سري ماًء، مثلك اأنت!

- و�س���ع كلتا يديه الدافئت���ني على وجنتّي وقال: كيف فهمِت اأّن علّي 

اأن اأذهب!

ت�سّخم���ت كلمة مرت�سى )عل���ّي اأن اأذهب( يف دماغ���ي وا�ستحالت 

حميًط���ا من املاء البارد الذي ان�سب على بدين. �سعرت اأن يديه بردتا 

ا كان قد برد. قلت بفٍم مفتوح: يعني عليك اأن تذهب؟!  ولعل بدين اأي�سً

رفع يده وقال بهدوء: اأنا م�سافر. 

نظ���رت اإليه بوجٍه خائٍب ومتجّهم ورجوته: به���ذه ال�سرعة؟! ل اأقله 

ابَق حتى العيد، ثم بعدها..

ة كال�سفرة يف حنجرتي! يب�ست  كمل، اأح�س�ست بالغ�سّ
ُ
مل اأ�ستطع اأن اأ

�سفت���اي وتخّدر بدين. تب�ّسم ونظ���ر اإيّل بوجهه اجلبلي ال�سايف وا�سًعا 

يده خلف راأ�سي.

- يا بنت اخلالة اأتعلمني كم يوجد يف اجلبهة الآن �سباٌن مثلي تركوا 

قصة حنظلة
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�َسِرهم وراحوا يقاتلون؟ 
ُ
اأ

تي. جترعت غ�سّ

ا. - ولكننا اأقمنا عر�سنا توًّ

- ه���ل �سمعِت بق�س���ة حنظلة، ذل���ك العري�ش زم���ن النبيP الذي 

التحق باجلهاد فور ُعر�ِسه وا�ست�سهد!

انعقد ل�ساين وحاولت جهدي اأن اأمنع دموعي. 

مث���ل جميع الفتي���ات احلديثات الزواج كنت اأمتن���ى اأن يبقى زوجي 

اإىل جانبي، كان ذهابه �سعًبا علّي. اأدرت ظهري للباحة والثلج، حتى ل 

يرى دموعي، لكنه ا�ستدار ووقف مقابلي.

- هل تعار�سني ذهابي يا بنت خالتي!

ا، وفيما كان���ت تت�ساقط الدموع  جع���َل �سوُته بدين يرجت���ف تدريجًيّ

من عينّي رفعت راأ�سي وقلت: ل.

م�سحُت دموعي وتابعُت: اأنا اأفتخر بك! ولكنني اأخاف عليك اأحياًنا..

- تب�ّسمي الآن!

تب�ّسمُت، وجمّدًدا و�سع يده الدافئة على وجهي وقال: نعي�ش حياًة هانئة 

هناك، ناأكل.. وننام.. واأحياًنا نار�ش الألعاب النارية مع العراقيني!

رفع يده وقال: اأحتّبني اأن توا�سي ال�سيدة زينبO؟

نظرت يف عينيه ال�سافيتني واملُ�سّعتني بالنور:

- اأمتنى ذلك.

 Oي���ا بنت خالتي، اإذا مل تكوين حا�سرة يف زمان ال�سيدة زينب -

يجب عليك الآن اأن ُتظهري اأنك ُم�سِلمة ومن اأتباع احل�سني Q. اأتظنني 

�سارى؟ يف 
ُ
اأن الإمام مل يكن يعلم اأنه �سي�ست�سهد واأّن اأهل بيته �سيكونون اأ
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الوقت الذي كان قادًرا على اأن ُيبايع يزيد ويعي�ش حياًة رغيدة، لكنه مل 

َيقم بهذا الأمر ومل يقبل الذّلة. قاتل وا�ست�سهد عط�سان!

اأخ���ذ نف�ًس���ا ومن جدي���د و�سع يده عل���ى وجهي وذقن���ي، �سعرت اأن 

د تلقين���ي ب�سفتيه ودفء اأ�سابعه تل���ك الكلمات املهمة  مرت�س���ى يتق�سّ

كلمًة كلمة لت�ستقر يف نف�سي.

- يجب الدفاع عن الإ�سلم العزيز. لي�ش هناك فرق بني هذا املكان 

���ا يجب اأن ُتراق الدماء حلفظ عّزة الإ�سلم. واأنا  وكربلء. اليوم اأي�سً

م�ستع���دٌّ اأن ي���راق دمي على يد املعتدين البعثّي���ني الذين ل يعرفون اهلل 

لئل ي�سيع �سرٌب واحٌد من تراب وطني. والأعمار بيد اهلل..

مذهول���ًة تاأملُت �سفتيه فقط وفّك���رت بكلماته. وكاأنه كان ي�سيء يل 

م�سرية حياتي. ويف نهاية املطاف حمل حقيبة ظهره الُكحلية ووّدعني.

جعلُت���ُه مُيرُّ من حتت القراآن، وحني �سببت املاء وورق النارجن خلفه 

ع���اد وقال: ابنة خالتي عندما ت�سعري���ن بال�سيق والوحدة اقرئي �سورة 

الواقعة! �سوف تهدئني.

واأطبق جفنيه وتل ب�سوته احل�سن اآيات من ال�سورة.

اِفَعٌة  ٌة رَّ َِذا َوَقَع���ِت اْلَواِقَعُة õ َلْي�َس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة õ َخاِف�ضَ {اإ

���ا õ َفَكاَنْت َهَباء  َباُل َب�ضًّ ِت اْلِ ا õ َوُب�ضَّ ���ِت اْلأَْر����سُ َرجًّ õ اإَِذا ُرجَّ

نَبثًّا õ َوُكنُتْم اأَْزَواًجا َثَلَثًة}. مُّ

 واختفى عن ناظري وغاب جمّدًدا، هكذا بكل ب�ساطة!

ع���دُت وحدي من جديد، وانقب�ست نف�سي جمدًدا. جل�ست يف زاوية 

الغرفة. اأردت اأن اأ�ست�سلم للبكاء، لكن كلماته التي ملأت كل وجودي مل 

تدعن���ي! فّكرُت فيما جرى بيني وبين���ه، وبالليايل والأيام العديدة التي 

ر بكلمه. فكِّ
ُ
ينبغي اأن اأ�سنَع فيها نف�سي بوحدتي واأ

قصة حنظلة
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الواقع والخرافة                            5 اأيار 1982

ا مل ياأت مرت�سى اإىل املنزل. خلل هذه الأ�سهر  يف عيد النوروز اأي�سً

املع���دودة التي مل اأره فيها كان���ت قد اأجنزت عمليات الفتح املبني وبيت 

املقد����ش يف اجلبهة اجلنوبية، ومّت حترير خّرم�سهر ومناطق كثرية من 

خوز�ستان. وكانت �سورة الواقعة قد باتت اأني�ش نف�سي.

 õ ْيَمَنِة َحاُب اْلَ ْيَمَنِة َما اأَ�ضْ َحاُب اْلَ �ضْ
{اإَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة.. َفاأَ

اِبُقوَن  اِبُقوَن ال�ضَّ َمِة õ َوال�ضَّ �ْضاأَ َحاُب اْلَ �ضْ
�ْضاأََمِة َما اأَ َحاُب اْلَ َواأَ�ضْ

ِعيِم}. اِت النَّ َقرَُّبوَن õ ِف َجنَّ õ اأُْوَلِئَك اْلُ

عن���د الغروب كنت داخل الغرفة ذات ال�سقف اخل�سبي اأقراأ جمّدًدا 

اآخر ر�سالٍة من مرت�سى حتت نوِر ال�سراج الأ�سفر.

- يا ابنتي، ُي�ساع اأّن مرت�سى قد وقع يف الأ�سر!

كانت عيني على الر�سالة حني خرق �سوت اأّمي دماغي كال�سهم. 

- ه���ل اأنِت معي! اأي���ن اأنت يا ابنتي؟ لقد �سرت �سائعة اأ�سر مرت�سى 

يف كل مكان!

هاَلِني اخل���رب فارتطمت ي���دي بزجاجة م�سباح ال���كاز واحرتقت! 

وب�سرع���ة �سار متاُم بدين يت�سّب���ُب عرًقا. ُعدت وتاأّمل���ت يف وجِه اأّمي 

املجّع���د وعينيها املحزونتني. انت�سبُت واقف���ة وكاأنني قد خرجت لتّوي 

من �سدمة.

- يا زينب احلوراء! من الذي يقول هذا يا اأمي؟

- لقد ذاع اخلرب يف جليان!

فِزعُت، وب�سرعة هاجت يف راأ�سي الأفكار واخليالت، وراأيُتني امراأًة 
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ُي�سرُي اإليها بالبنان اآحاد اأهايل القرية ويتحّدثون عنها.

- منحها اهلل ال�سرب.

- عليه���ا اأن تُعّد الليايل والأيام حتى تنتهي احلرب ولعلها حينذاك 

ترى زوجها!

- هذا اإن خرج �ساملًا معافى من الأ�سر!

- ليته ا�ست�سهد، لكان اأف�سل من اأن يوؤ�سر! 

- مل تذهب، يجب اأن تعود اإىل منزل اأبيها!

ق اأن اأخ�سَر مرت�سى به���ذه ال�سرعة! كان هناك نداء  �سدِّ
ُ
مل اأك���ن ِلأ

من اأعماقي ي�سرخ بي: ما زلنا يف البداية، اإنها احلرب!

ت اأيام، و�سيًئا ف�سيًئا �سّدق���ُت اأّن مرت�سى بات اأ�سرًيا، واأّن علّي  م���رَّ

اأن اأبق���ى اأ�سرية النتظار مّدة جمهولة من الّزم���ن. لكن فجاأًة باغتني 

مرت�سى بلبا�سه الكاكي واقًفا على عتبة باب الغرفة!

- ال�سلم عليك يا بنت خالتي!

يب����شَ حلقي. اأغلق���ُت جفوين وفتحُتها م���رات عّدة. َفرك���ُت عينّي. 

ولكن���ه كان ل يزال واقًفا بتل���ك البت�سامة املُ�سرق���ة واجلميلة. اأدركت 

حينه���ا اأّن حياتي من تلك اللحظة و�ساعًدا �ستكون مملوءًة بالق�س�ش 

واخلرافات، ويف داخلي بالتاأكيد حرٌب فظيعٌة وحما�سية!

م�سك به واأحجزه باآلف 
ُ
اقرتبت منه. حت�ّس�ست نف�َسُه. رغبت يف اأن اأ

ال�سل�سل والأغلل لنف�سي. 

- ماذا، مل اأكن اأعلم اأنك حتبينني بهذا املقدار! 

جل�ش وجل�سُت. قلت باكية: اأنت ل تعلم اأي عيٍد مّر علّي.. لقد قالوا 

�سرت.
ُ
اإّنك اأ

�سرت؟
ُ
�سرت! كيف فهمِت اأنني اأ

ُ
- اأ

الواقع والخرافة
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- اإًذا..

- كانت نقاهة! اأثناء العمليات �سَللنا الطريق وحا�سَرنا العراقّيون، 

وبعد اأيام عدنا!

- بهذه الب�ساطة! عليك اأن تخربين الق�سة حرًفا بحرف.. هل تعلم 

كم عانيت!

- اأثناء عملّيات بيت املقد�ش قمنا بهجوم على العراقّيني فا�ست�سهد 

م�س���وؤول الت�س���الت وُحو�سرنا. كان���ت منطقًة رملّية وح���ارة. اأ�سابنا 

العط����ش. فاأو�سلن���ا اأنف�سنا اإىل خلف اأح���د املتاري����ش. �سمعنا اأ�سوات 

اأ�سخا����ش فظننا اأنهم من �سبابنا. �ُسررنا وتقدمنا نحوهم وناديناهم، 

ولكنن���ا اكت�سفنا اأنهم عراقّيون، وما لبثوا اأن بداأوا باإطلق النار علينا. 

علقن���ا بينهم ثم لذنا بالفرار جمّدًدا وُتهن���ا يف املنطقة. بعد يوم وليلة 

و�سلن���ا اإىل قّواتنا. عندما عدنا كان قد �ساع يف كل مكاٍن اأننا وقعنا يف 

ثبت اأنني بخري واأرجع!
ُ
الأ�سر. وها اأنا قد جئت ب�سرعٍة لأ

كانت ي���داي ترجتفان وقد انتابتني حما�سة م���ن حكاية ابن خالتي. 

ا خرجَت من  ح���ني �سمع �سوت زقزقة �سغري البلبل البني قال: اأنَت اأي�سً

وحدتك!

قلت: اأقّدم له املاء واحَلبَّ ليكرُبَ ويتمكن من الطريان! 

ذه���ب واأخرج البلبل ال�سغري من �سن���دوق الكرتون وو�سعه يف كّفه 

واأت���ى ناحيت���ي. كان البلبل فاغًرا فم���ه يريد اأن ي���اأكل. تب�ّسم مرت�سى 

وق���ال: اإنه جائع، لقد ب���ات األيًفا و�سيكون جلي�س���ك دوًما! فقط انتبهي 

عليه من اأن ي�سري لقمًة �سائغًة للقّطة!

ح���ني اأتى اأهل القرية، �سغارهم وكباره���م، فرًدا فرًدا، و�ساألوا عن 

اأحواله علمُت اأنه كان قد ُجرح ولكنه مل يخربين!
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كان���ت تلك الأيام القليلة حلوًة وجميل���ة. وكم متّنيت اأن ت�ستمر هذه 

اللحظ���ات حتى قي���ام ال�ساعة. لك���ّن الزمن كان يف ح���رب معي، فعلى 

خ���لف الأوقات التي كنُت اأنتظُره فيها ليع���ود من اجلبهة، �سرعان ما 

م�سى لقاوؤنا مًعا وانتهى، كمثل حبيبات الثلج حتت حرارة ال�سم�ش! 

- يا بنت خالتي، األك حاجة؟

- هكذا! اإىل اأين يا بن خالتي؟

- اإىل اجلبهة!

انقب�س���ت جمّدًدا. حمل حقيبت���ه الُكحلية واأودعن���ي ب�سمته احللوة 

اخلا�سة وذه���ب! ا�ستطعت فقط اأن اأجعَلُه يعرُب م���ن حتت القراآن واأن 

اأر�ش خلَفُه املاء وورق النارجن واأقراأ:

وَنٍة  ْو�ضُ ٍر مَّ َن اْلآِخِريَن õ َعَلى �ُسُ ِلنَي õ َوَقِليٌل مِّ وَّ
َن اْلأَ {ُثلٌَّة مِّ

 õ لَُّدوَن َ ِكِئ���نَي َعَلْيَها ُمَتَقاِبِلنَي õ َيُطوُف َعَلْيِه���ْم ِوْلَداٌن مُّ õ ُمتَّ

ِعنٍي}. ن مَّ َباِريَق َوَكاأْ�ٍس مِّ ِباأَْكَواٍب َواأَ

الواقع والخرافة
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المقهى الصلواتي1                15 متوز 1982

ظه���رية اليوم الثاين لعمليات رم�س���ان يف منطقة �سلمجة القتالية، 

لحظت �سي���ارة جيب لند روفر عراقية يقوده���ا اثنان من املجاهدين 

املتحم�س���ني، ت���ذرع ال�سات���ر الرتابي ذهاًب���ا واإياًبا حت���ت مرمى نريان 

الع���دو: ما الذي يفعله هذان؟! ما ال���ذي �سيحدث لو اأن قذيفة �سقطت 

على راأ�سيهما؟ هل يظنان اأنهما يوؤديان دوًرا يف فيلم حربي!

نادي���ُت اأ�سغر جنفي م�سوؤول الآليات يف ل���واء املهدي: تلك ال�سيارة 

با�ستلم من؟

وفيم���ا كان يت�سب���ب وجهه وراأ�سه عرًقا من �س���دة حرارة اجلنوب، 

قّل�ش اأ�سغر حجم عينيه اأمام نور ال�سم�ش املبا�سر وقال:

ي���ا حاج اأ�سدي ال�سيارة غنيمة، ه���ذان ال�سابان هما اللذان غنماها 

الليلة املا�سية!

- وه���ل مّت ت�سجيله���ا وحتويله���ا اإليهما؟ هل هن���اك حاجة لأن تكون 

معهما؟

م�سح اأ�سغر عرق جبهته وقال متلعثًما:

- ل يا حاج. مل ت�سنح الفر�سة بعد.

عقدتُّ حاجبّي.

- يجب اأن يتم ت�سجيل ال�سيارة اأوًل، وبعد ذلك اإن كان هناك حاجة 

 1- »�سلوات���ي« كلمة ُتقال عندما تقّدم الخدمات اأو الأ�سياء والب�سائع والأموال.. للآخرين 

مقاب���ل »ال�سلة على محمد واآل محمد« ومن دون مقابل مادي؛ وهي تنّم عن ثقافة البذل 

والخدمة والعمل الح�سن.
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ا يف هذه الأمور فهي حق لبيت املال. لت�سليمها اإليهما فلت�سّلم. كن حري�سً

!
1
- على عيني يا حاج اأ�سدي

كن���ت م�سغوًل مع »خليل مطهرني���ا« نبحث اأو�ساع اجلبهة حني علت 

ال�سجة. كان اأ�سغر جنفي يتنازع مع ال�سابني وهما ل ي�ست�سلمان له. يف 

نهاية املطاف �ساق اأ�سغر ذرًعا بهما فواجههما بحّدة ثم اأ�سار باإ�سبعه 

م���ن بعيد ناحيتي كاأنه يق���ول اإنها اأوامر قائد الل���واء جعفر اأ�سدي واأنا 

ماأمور ومعذور!

رمقني ال�سابان الغريبان م���ن بعيد بنظرة، وركبا ال�سيارة متجهني 

نحوي. و�سل اإىل قربي وكبحا الفرامل.

ترجل ال�ساب الأنحف الذي كان خلف املقود وقال:

- ال�سلم عليكم يا حاج. اأنتم طلبتم اأن ياأخذوا ال�سيارة مّنا؟

كان وجه���ه مفعًم���ا باحلما�سة وامل�ساع���ر، فراأيُت م���ن ال�سلح اأن 

���ح له بدل اأن اآمرُه. ابت�سمُت وقلت: �سحيح. قلُت فلت�سّجل ال�سيارة  اأو�سّ

اأوًل ثم اإن كان هناك حاجة ُت�سّلم اإليكما!

فج���اأة نطق ال�س���اب النحيف الذي تعلوه �سيم���اء القرويني الب�سطاء 

مه���دًدا: كّنا يف ماأمورية لثلث���ة اأ�سهر وقد انتهت. والآن نريد اأن نرجع 

اإىل املدينة.. اإنها ت�سفية ح�ساب*2..

نظ���رُت اإىل لبا�سه الأخ�سر وال�سع���ار املخملي الأ�سفر والأزرق على 

�سدره.

- اأنت من احلر�ش اإًذا؟

اتخذ �سكًل جديًّا وحّرك جفنيه املغربين.

1- القائد اأ�سدي راوى كتاب »الهداية الثالثة«.

معاملة خروج العنا�سرفي ماأذونية بعد اأدائهم الخدمة.  *

المقهى الصلواتي
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- ن�ساأل اهلل القبول!

قلُت بدقة ولطف:

- هل انزعجت؟!

نف�ش الرتاب والغبار عن �سعر راأ�سه الق�سري.

- من حّقي اأن اأنزعج!

- ملاذا؟

-  وه���ل كّن���ا يف �س���دد �سرقة ال�سي���ارة؟ لقد عانين���ا الأمّرين حتى 

اأح�سرناها بنف�سينا ليل اأم�ش من ال�ساتر الرتابي للعراقيني واأو�سلناها 

�ساملة اإىل هذه اجلهة!

هززُت راأ�سي.

- مل يكن هذا مق�سدي. ما ا�سمكما؟

- مرت�سى جاويدي، ورفيقي ح�سني اإ�سلمي!

- ل م�سكل���ة اإذا كنتما تريدان ت�سفي���ة احل�ساب، اأميكن اأن تدخل 

الد�سمة لنتحّدث قليًل.

مل متهلنا �سواري���خ الكاتيو�سا العراقية، ف�سرعان ما انطلقت �سلية 

�سواري���خ كاتيو�سا لتدّك ال�سات���ر الرتابي �سربة اإث���ر �سربة. انبطحنا 

جميًع���ا خل���ف ال�سات���ر الرتاب���ي الثنائي اجل���دار، وبعد انفج���ار جميع 

�سواري���خ ال�سلية كانت �سيارة اجليب ق���د اأ�سيبت بعدة �سظايا. وقفت 

وقلُت لل�سابني:

- تعال معي يا اأخوّي!

م�سي���ا يف اأثري حتى و�سلنا اإىل داخل د�سمة تكتيكات خط الهجوم. 

تبعن���ا مبا�س���رة احلاج �سلواتي م�س���وؤول الإعلم يف الل���واء يحمل بّراد 
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ع�سري ليمونا�سة اإىل داخل الد�سمة وقال:

- �سّلوا على النبي اأيها املحمديون!

- اللهم �سل على حممد واآل حممد.

بع���د اأن ارتفع���ت اأ�سواتنا بال�سل���وات و�سع العجوز ب���راد الع�سري 

اأمامن���ا واأح�سر عّدة اأكواب بل�ستيكية حم���راء اللون ا�ستعملت لآلف 

املرات من قبل وملأها ع�سرًيا! وقال:

- ه���ذا ع�س���ري املقهى ال�سلوات���ي. ا�سربوه هنيًئا مريًئ���ا ول تن�سوا 

ال�سلوات..

فيما كانا منهكني ل يقويان على �سيء، حدثُت مرت�سى وح�سني عن 

اجلبه���ة واأه���داف الثورة وتكليفنا يف احل���رب واأو�سحت لهما يف نهاية 

املطاف مق�سودي من اأخذ ال�سيارة. ثم رميت �سهًما اأخرًيا وقلت:

- الآن اجلبه���ة بحاج���ة اإليكم���ا، باخل�سو�ش اأنت���م احلر�ش الذين 

اخرتمت لبا�سكم الأخ�سر بحبة ووعي!

من دون كلم كان���ت عيونهما واآذانهما وكل حوا�سهما معي. وما اإن 

توقف���ُت عن الكلم، قال مرت�سى: البق���اء يف اجلبهة هو تكليفنا لكننا 

نحتاج اإىل ال�سيارة! 

�سررُت من جراأة و�سجاعة مرت�سى وح�سني. كنت اأرى فيهما خ�ساًل 

كثريًة يحتاجها اللواء. قلُت:

ل اإىل تفاهم! - اإن �ساء اهلل بعد ت�سجيل ال�سيارة نتو�سّ
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العشق ها هنا                           18 متوز 1982

- اآمنة، هل �سمعِت اأّن مرت�سى قد اأ�سيب؟

- لن ي�سيبنا اإل ما كتب اهلل لنا يا »زينت«.

- األ�سِت قلقة؟!

- وما الذي ميكنني اأن اأفعله يا عزيزتي؟

قبل ظهرية يوم �سيفي حار داخل الغرفة، م�سحُت على راأ�ش البلبل 

البني وفكرُت يف كلم ابنة اجلريان زينت يوم اأم�ش. �سيًئا ف�سيًئا كنت 

اأزداد ن�سًج���ا يف مواجهة الأحداث! لق���د بات ج�سمي وروحي الآن اأكرث 

ان�سجاًما مع حوادث احلرب الفجائية! و�سعت بع�ش فتات اخلبز داخل 

فم البلبل البني وتاأملت يف الري�ش الأ�سفر املتناثر بالقرب منه.

ا�ستد طرق الباب ف�سرع البلبل البني بالزقزقة. و�سعت على راأ�سي 

العباءة املرقطة وتوجهت نحو الباحة. وقفت خلف الباب وقلت:

- من؟

- اأنا يا بنت خالتي!

انخل���ع قلبي وفتحت باب البي���ت ب�سرعة. كان مرت�سى واقًفا اأمامي 

ا اأبي����ش بياقٍة م�سيخية، وقد بدا  يحم���ل حقيبته يف يده ويرتدي قمي�سً

خلفه بع�ش ال�سباب والعجائز من املارة يعربون الطريق.

- مرت�سى، �س�.. �سلم.

ذهلُت عند روؤية وجهه الأ�سفر الذي ازداد نحوًل.

- ي���ا بن���ت اخلالة، لقد متُّ من �سدة احل���ر، األ تف�سحني يل املجال 

لأدخل؟

حني وق���ع نظري على القط���ة ال�سقراء واقفة على اجل���دار الطوبّي 
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�سرخُت: مرت�سى، البلبل!

رك�س���ت على عجلة نح���و الغرفة، وحني راأيت البلب���ل البني تنف�سُت 

ال�سعداء.

- ح�سًنا لقد وجدِت اأني�سك.

ا�ست���درُت ونظرُت اإىل مرت�س���ى، كان واقًفا داخل الغرفة مع حقيبة 

ظهره الكحلية. وقلُت:

- يا بن اخلالة، حلظة واحدة اأم�سيها معك ل اأ�ستبدلها بكل الدنيا 

وما فيها! خفُت على هذا امل�سكني اأن ي�سري لقمة �سائغة للقطة! 

عندما جل�ش على الب�ساط البدوي بان الأمل بو�سوح يف وجهه.

- اأاأقول.. ُجرحت جمدًدا؟

- خد�ش ب�سيط.

قلت ب�سرعة: اأرين.. اأين؟

- وهل تنوين اإذاعة اخلرب!

وو�سع اأمامي حقيبة ظهره الكحلية.

- ابن���ة خالتي فديُت تلكما اليدين؛ اأرج���و اأن تغ�سلي امللب�ش داخل 

احلقيبة!

عندما علت زقزقة البلبل، اأخذه من يدي وو�سعه على �سّبابته وقال:

- اإّنه يغّرد من اأجلي، ما اأجمله واأنظفه!

حمل البلبل واأدناه من وجهه و�سّم �سفتيه و�سار ي�سفر له ويزقزق. 

قلُت مبت�سمًة: مرت�سى ل تنظر اإليه هكذا، �سيظن اأنك تريد اأن تاأكله!

ظ���ّل مرت�سى يغ���ّرد والبلبل يجيبه حتى تعبا مًع���ا يف نهاية املطاف، 

وخفت���ت اأ�سواتهما. فتح���ُت احلقيبة فوقعت عيناي عل���ى لبا�ش ملطخ 

بالدم���اء، �سع���رت بوخ���ز يف ب���دين واأ�سابتن���ي ق�سعري���رة. حاولت اأن 

اأجتاهل الأمر وقلت: بّت ترتدي الأحمر؟!

العشق ها هنا
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- اإنه عراقي!

- وملاذا ترتديه؟!

تب�سم ومل ينطق، قلت بنحو اأكرث هدوًءا:

- اعذرين، مل اأمتالك نف�سي.

مل يقل �سيًئا.

- باهلل عليك ل تلب�ش هذه امللب�ش، �سوف اأمّزقها!

رف�ش ذلك.

- رزق���ك اهلل يا بن���ت اخلالة. وهل ع���دِت ولًدا؟ اأتعلم���ني ما الذي 

اأ�سنعه بهذا اللبا�ش يف اجلبهة؟!

حملُت اللبا�ش العراقي امللطخ بالدماء وتوجهُت نحو الباحة الرتابية. 

جل�ست حتت نور ال�سم�ش وو�سعته داخل الط�ست النحا�سي حتى يتبّلل. 

عندم���ا كنُت اأغ�س���ل اللبا�ش كان ي�سيل منه املاء اأحم���َر ويق�سعّر بدين. 

جاء وجل�ش بجواري، كنت اأدع���ُك اللبا�ش واأنظر اإليه. اأخرج من جيبه 

�سورة وو�سعها اأمام ناظري. 

- انظري يا بنت خالتي!

تاأملُت يف ال�سورة، كان���ت ملرت�سى داخل اجلبهة وهو يركب �سيارة 

جيب اأخ�سر. كان مرتدًيا اللبا�ش الذي اأغ�سله مع طاقية حمراء ملوية 

عل���ى الراأ�ش وقد رفع اإ�سبعيه على �سكل علمة الن�سر واأخرج يده من 

ال�سيارة �ساحًكا. و�س���ع اإ�سبعه على �سورة ال�سيارة وقال: اإنها غنيمة، 

ونح���ن جنول فيه���ا داخل املنطقة. به���ذه امللب�ش الت���ي تغ�سلينها الآن 

اأذهب اإىل مناطق العراقيني واآكل معهم اخلبز واللنب!

- معهم؟

نف�س���ُت اللبا����ش العراق���ي. عندما األقيت���ه على حب���ل الغ�سيل اأمام 

الزريبة اخرتقته اأ�سعة ال�سم�ش يف عّدة ثقوب. جاء وو�سع اإ�سبعه داخل 
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ثقب عند الو�سط.

- مع���ك حق يا اآمنة. الأف�سل اأن اأعطي هذه البدلة لأخي »م�سيب« 

حتى ي�سلحها!

لي���ًل، جل�سُت يف زاوي���ة الغرفة اأخيط قمي�س���ه الع�سكري حتت نور 

�سراج الكاز ، وكلما رفعت راأ�سي راأيته ينظر اإيّل.

- ماذا يا بن خالتي؟

تنّهد.

- لو اأنِك يف تلك الليلة التي طلبُت فيها يدِك قلِت ل!

!
1
على حد قول اأهل �سرياز، »زرعنا »لو« فاأنبتت »يا ليت««

�سكتُّ ثم قلُت: لعلك عا�سق لأحد ما؟

رّدد مرات: عا�سق.. عا�سق.

اأ�سابني حلن قوله بغ�سة يف حلقي، قلت:

ا اأنا  - يا ب���ن خالتي، لقد اخرتُت عن وعي ول�ست نادمة. والآن اأي�سً

�سعيدة جًدا، اأ�سعد من ليلة العر�ش!

جاثًيا على ركبتيه وكما يحبو الأطفال توجه نحوي:

منية كل زوجة وزوج اأن يكونا مًعا ويعي�سا حياًة هانئة!
ُ
اإّن اأ

فتحُت عينّي متعمدًة على ات�ساعهما وقلت: ح�سًنا!

تنّهد. 

- ولك���ن ما ال���ذي ميكن اأن اأفعله؟ لقد جاء الع���دو اإىل دارنا ونحن 

م�سلم���ون ومكلفون بالعمل. �ساحميني يا بنت خالتي، حتى الآن مل اأكن 

زوًجا �ساحًلا، اأرجوك اأن تتحملي معي من اأجل الإ�سلم!

واأن���ا التي لطاملا اأحبب���ُت اأن اأ�سمع، كنت فقط من�ست���ًة اإىل كلماته 

اجلديدة التي كانت ت�سري يف روحي وج�سمي.

1-مث���ل �سعبي ي�س���رب للتعبير عن عدم جدوى كلم المتكلم ف���ي الظرف الذي يقال فيه، 
واأنه لن يغّير �سيًئا. 

العشق ها هنا
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فندق إسترا                                 11 اأيلول 1982

���ا متو�سط العمر يقود احلافل���ة ليًل، وكنت اأرى بني احلني  كان �ساًبّ

والآخ���ر يف املراآة الكب���رية اأمامه َجفنيه يطبقان م���ن الّنعا�ش. اأرجعت 

راأ�س���ي بهدوء ناحية الكر�سي اخللف���ي. كانت خديجة ماأخوذة براقبة 

اإغف���اءة »كرامة اهلل رفيع«؛ كان���ت م�ستغرقة يف النظر اإىل وجه زوجها 

وكاأنها حتِمُلُه قرباًنا اإىل املذبح، وعليها اأن تدرك قدر اللحظات ما قبل 

ذبحه! وكنُت م�سرورًة وقلقة يف الآن نف�سه. ابت�سمُت وهم�سُت خلديجة: 

تراقبيَنُه حتى يف نومه؟

وم���ن دون اأن ُتدير َنظرها عن وجه زوجه���ا اأجابت: يجب اأن ُتعرف 

قيمة الفر�ش يا �سيدة جاويدي! اإن يقظتهم لي�ست لنا، لعّل نومهم يكون!

جل����ش عل���ى �س���ف الكرا�س���ي اإىل ج���واري كٌلّ م���ن فاطم���ة واأكرب 

نوراف�س���ان. مل يكن قد مّر بعُد على معرفتي بخديجة وفاطمة �ساعات، 

ا منذ �سنني! لق���د اأحكمِت اخل�سائ�ُش  وكاأنن���ا كّنا نع���رف بع�سنا بع�سً

امل�سرتك���ة الكث���رية الرابط���َة بينن���ا. وكاأّن احلافلة باتت مه���ًدا لرجال 

احلرب! اأ�سارت فاطمة اإىل الرجال.

- ل اأظنهم نائمني!

هم�ش مرت�سى وهو ُمغَم�ش العينني: الغيبة حراٌم يا اأخوات!

- اأراأيِت يا �سيدة جاويدي قلت اإنهم م�ستيقظون!

قال اأك���رب نوراف�سان: ننا �ساعات واإذا بيزي���د الكافر »�سدام« قد 

�سغط على دوا�سة الوقود واجتاح املناطق ب�سرعة حتى و�سل اإىل خلف 

معمل »َنَفْرد« يف الأهواز! 
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كن���ا قد اأخذن���ا مقاعدنا على عّدة كرا�ٍش يف اآخ���ر احلافلة وقد ملأ 

ال�سف اأمامنا وما بعَدُه اأفراٌد من احلر�ِش والتعبئة املتطّوعني للحرب.

توقف���ت احلافلة اأمام حمّط���ة تفتي�ش. كان اجلمي���ع منده�سني من 

ح�سور ث���لث ن�ساء بالعباءة ال�سوداء يف جمٍع م���ن املجاهدين. وكانت 

كلُّ واح���دة مّنا قد حزمت اأمتعتها داخ���ل حقيبة �سغرية. كان يعرتيني 

�سع���ور بالفخر والعت���زاز؛ فبمقدار امل�سافة التي كن���ت اأبتعد فيها عن 

القري���ة كنت اأ�سبق ن�ساء املعمورة واأخترب حياًة جديدة. وبات اأّول �سفٍر 

يل عبارة عن حركة باجتاه جبهات احلرب! ا�ستغرقت يف التفكري حتى 

غم�سْت عيناي.

م���ع بزوغ الفج���ر ا�ستيقظت من �س���دة احلّر. كن���ت اأت�سبب عرًقا. 

اأرجعت راأ�سي ناحية زجاج احلافلة، وما اإن اأزحت ال�ستارة حتى انخلع 

قلبي. اأ�سرُت با�سطراٍب اإىل األ�سنة النريان.

- مرت�سى، هل و�سلنا اإىل اجلبهة؟!

-  كنِت نائمة يا �سيدتي، لقد اأمطر العراقّيون كل الأمكنة بالقذائف! 

ه���ّداأت ابت�سامة مرت�سى وب���رودة اأع�سابه من روع���ي. اأ�سرت اإىل 

لهيب النريان خلف التلل.

- وما هذه؟

- اإنها العفاريت ترّحب بنا!

- ل متزح يا بن خالتي! 

�سح���ك واأجاب: ح�سًنا اإّنهم خّبازو الأه���واز؛ كلٌّ منهم ُي�سعل تنوره 

خلبز عجني ال�سباح!

�سمعت قهقهة �سحكات اأك���رب نوراف�سان وكرامة اهلل رفيع. هم�ست 

ملرت�سى: هكذا اإًذا يا بن اخلالة!

فندق إسترا
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- ل تنزعجي، اإنها ال�سم�ش تطلع من خلف اجلبل!

- متزح جمّدًدا؟

مل يدعن���ي اأنام حتى ُقبيل ال�سب���ح وراح ي�ساك�سني. كنت م�سطرة 

ِلَقبول كل ما كان يقوله. يف نهاية املطاف اأو�سح ال�سيد اأكرب نوراف�سان 

لفاطمة: اإّنها بئر النفط؛ الغاز فوق البئر ي�ستعل!

ح���ني بزغ النور، ناحية اليمني، حيث كانت ال�سم�ش ت�سرق، �ساهدت 

ت�س���ع اأو ع�سر اإ�سطوانات اإ�سمنتية كبرية مدّمرة. �ساألت بح�سرية: �سيد 

مرت�سى؛ ما هذه؟ اأرجوك اأن جتيبني �سدًقا!

- اإنها خزانات واإهراءات القمح، مّت ق�سفها يف بداية احلرب!

كانت �سم�ش اجلنوب الذهبية قد اأ�سرقت على احلافلة باأكملها حني 

دخلنا م�ستديرة »ْت�َسَهاْر�سري« يف الأهواز. عربنا �سارًعا اأو �سارعني.

- هذا �سارع نادرّية حيث �سوق ال�سمك واخل�سار!

كان���ت املدينة خالي���ًة وي�سكنها ال�سمت، وكن���ُت ُمتحّفزة اأبحث عن 

اآث���ار دم���ار احلرب وخرابها. �ساه���دت عّدة اأماك���ن يف املدينة مدّمرة 

وُمنهِدمة.

ع���ربت احلافلة م���ن فوق ج�سر الأه���واز احلديدي واجت���ازت املياه 

امللّوثة لنهر »كارون«. �ساهدت عّدة زوارق وقوارب يف مياه النهر. كانوا 

ي�سطادون ال�سمك غري اآبهني ب�سخب احلرب! 

َع���رَبت احلافل���ة �سارعني اآخري���ن وتوقفت عن���د بناء ق���دمٍي ُي�سبه 

الفن���دق. حامل���ا ترّجل���ت العائ���لت اأكمل���ت احلافل���ة بعي���ًدا م���ع بقّية 

املجاهدين. قراأت لفتة الفندق القدمية: فندق اإ�سرتا!

الطق����ش القائ���ظ جع���ل ج�سم���ي ووجهي �سدي���دي الرطوب���ة. كنت 

اأت�سّبب عرًقا من راأ�سي حتى اأخم�ش قدمي. دخلنا فندق اإ�سرتا الذي 
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كان ي�سبه كل �سيء اإل الفندق! ودخلنا غرفة خديجة لأجل ال�سرتاحة.

بعدم���ا ا�سرتحنا قلي���ًل قالت خديجة: ما راأي���ك اأن نذهب مبا�سرة 

؛ اإنها ام���راأٌة �ساحلة؛ زوجه���ا يف احلر�ش 
1
اإىل غرف���ة ال�سي���دة بروين

ا. من الأف�سل اأن تتعريف اإليها! اأي�سً

�سرن���ا داخل املمر ال�سّيق للفندق ال���ذي كانت اأوراق جدرانه الُبنية 

قد تاآكلت وعفا عليها الزمن حتى ا�سوّدت. يف و�سط املمر �سغطنا على 

جر�ش الغرف���ة رقم 110. فتحت لنا الباب �سّي���دٌة �ساّبة وطويلة ترتدي 

عب���اءة بي�ساء منقو�سة بال���ورد. قّدمتني خديجة: اآمن���ة، زوجة ال�سيد 

جاويدي!

حني ابت�سمت بروين ا�ستقرت حمّبتها يف قلبي.

ل، اأتيتما يف الوقت املنا�سب!  - �سلم.. تف�سّ

األقين���ا التحّي���ة ودخلنا غرف���ة ب�ساحة )3*4(م. كان���ت عّدة ن�ساٍء 

اأخري���ات قد جل�س���ن يف الغرف���ة. َوَقْف���َن وتبادلنا ال�س���لم والُقبلت. 

واأخذْت بروين ُتقّدمهن: اآ�سية زوجة مطهرنيا؛ زهراء زوجة رحمانيان؛ 

ومر�سية زوجة حم�سن ني���ا؛ وهذه ليلى زوجة بهمن زادكان! وبالتاأكيد 

هذه �سيدتي ال�سغرية �سمية خامن!

كان���ت طفلة لها من العمر �سنتان، بي�س���اء م�سربة حمرة، وب�سمتها 

ل تف���ارق وجهها. وحاملا اأردت تقبيلها فتح���ت فمها تريد اأن تاأكل اأنفي 

و�سفتي!

ل اأدري مل���اذا كنا - نحن الن�سوة - كلم���ا احت�سنت اإحدانا الأخرى 

ا�ست�سلم���ت كلتان���ا للبكاء م���ن دون اختيار. ل بد اأن���ه القا�سم امل�سرتك 

نف�س���ه! ال�سم���ت والوحدة والنتظار! انتظاٌر و�سم���ٌت تواءما مع �سراع 

1  - تكتب بروين وتلفظ برفني.

فندق إسترا
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 اأو يقظة، حت���ى ُيختتم دائًما بهذه 
ٍ
داخل���ي فين���ا ومل يكن لينتهي يف نوم

النتيج���ة: ال�سهادة، الأ�س���ر، الإ�سابة، وفقد الأث���ر؛ اأيٌّ من هذه الأمور 

�سيك���ون م�سري زوج���ي؟ وكانت ه���ذه امل�ساعر قا�سمن���ا امل�سرتك نحن 

ن�ساء فندق "قيام"*1.

حتّل���ق بع�سنا حول بع�ش وتبادلنا اأطراف الأحاديث. وكاأنه ُكِتَب لنا 

ا واإىل الأبد. وهذه كانت اإحدى خ�سائ�ش العي�ش  اأن يحبَّ بع�سنا بع�سً

امل�س���رتك يف احل���رب! وكاأنن���ا البارحة عربنا يف احلافل���ة جميع حدود 

القبائح والأحقاد ودخلنا اأر�ش املحبة وال�سلح؛ بل لعلها اجلّنة!

بغم�سة عنٍي حم���ل الرجال حقائب الظهر وا�ستع���ّدوا للوداع. �سّرح 

مرت�س���ى �سع���ر حليته ب�سط �سغري اأزرق وق���ال: احلمد هلل، مل تعودي 

وحيدًة الآن. يجب اأن نذهب اإىل اخلط الأمامي. �ساأ�سعى اأن اأرجع اآخر 

الأ�سبوع!

���ة، لكنني ر�سم���ُت ابت�سامة على وجه���ي. غري بعيد  خنقتن���ي الغ�سّ

ذه���ب حممود �ستوده نحو زوجته وطفلته. احت�سن ابنته وقال: �سمية يا 

روحي، ما ا�سم اأبيك؟

 اأجابت �سمية بلهجتها احُللوة: ا�سم بابا حممود �ستوده!

�سحكن���ا جميًع���ا. حم���ل حمم���ود طفلت���ه باجت���اه �س���ورة جماعية 

مو�سوعة على الرّف يف الغرفة رقم 110 حتوي الّرجال جميعهم، اأ�سار 

اإىل ال�سورة و�ساأل ابنته: �سمية حبيبتي اأيُّ واحد من هوؤلء هو اأبوك؟

اأ�سارت �سمية باإ�سبعها ال�سغري اإىل �سورة اأبيها.

- هذا بابا!

ا�ستدار �ستوده وقال: اأترون اأي زمن هذا الذي و�سلنا اإليه؟ ابنتي ل 

وردت هكذا )قيام( ولعله اطلق عليه ذلك ال�سم بعد حين.  *
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تعرفني ولكنها تعرف �سورتي!

قالت بروين: ل ذنب للطفلة، هي بالكاد تراك مرة واحدة كل �سهر. 

لكنها ترى هذه ال�سورة كل يوم!

جعلتنا اإجابة حممود �ستوده ن�ستغرق جميًعا نحن الن�ساء يف التفكري.

- هك���ذا اأف�س���ل؛ اأن ل تعرف وجه���ي! اأن تعتاد على ه���ذه ال�سورة 

اأف�سل من اأن تعتاد علّي!

َعنا الرجال واحًدا واحًدا، وظّلت عينا كل واحدة مّنا نحن الن�ساء  َودَّ

م�سّمرة عليهم حتى اختفوا عن اأنظارنا!

فندق إسترا
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اشلو                                         30 اآذار 1983

قبيل اأذان ال�سبح عّم جبهة »حّي ال�ستني« نداٌء م�سموع.

- اأي �َسي َلوَنك.. اأ�سلونك..يا اأخي.. �سباح اخلري!

يف عتم���ة الفج���ر قف���زُت م���ن نوم���ي قلًق���ا حمت���اًرا. حمل���ت �سلح 

الكل�سنك���وف وخوذتي م���ن دون وع���ي ورميت بنف�سي ناحي���ة انعطافة 

اخلندق)الد�سم���ة(. مل اأع���رف كيف ح�س���وت قدمّي ب�سرع���ة يف حذاء 

زميلي املوحل والوا�سع وارمتيت خارج الد�سمة املوؤقتة. التّف رباط احلذاء 

املن�سدل حول قدم���ّي واختل توازين خلف ال�ساتر القليل الرتفاع فوقعُت 

وا�سط���دَم راأ�سي ببطن »حيدر يو�سف بور« ال���ذي كان يحمل بيده اإبريق 

احلمام وقد خرج للتو من املرحا�ش. التففنا بع�سنا حول بع�ش وانقلبنا 

راأ�ًسا على عقب حتى ارتطمنا بالأر�ش. قال يو�سف بور: هاااااااي ح�سني 

قلندري، ت�سقلبَت حتى اأزبدَت! ما بك ل تدري راأ�سك من قدميك!

�ساأل���ُت ب�سرع���ة: يا ح�سني، ما الذي ح�سل؟ لق���د هجم العراقيون. 

ا! �سمعت �سوًتا عربًيّ

حينما �ساهد يو�سف بور حايل و�سع يده على �سدره وانفجر �ساحًكا! 

�سحُت منفعًل: ملاذا ت�سحك اأيها املعتوه!

وّجه الإبريق الأحمر نح���و ال�ساتر الرتابي وقال: افتح عينيك جيًدا 

لرتى، مرت�سى جاويدي على ال�ساتر يعظ الإخوة العملء البعثيني!

 يقف 
1
دقق���ت النظر يف ال�ساتر. كان مرت�س���ى اآمر »ال�سرّية الأوىل«

 1- اعتمدنا في الن�سو�ش لحًقا: »ال�سرية1«؛ »ال�سرية 2« بدًل من »ال�سرية الولى« و 

»ال�سرية الثانية«
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فوق ال�ساتر الرتابي على بعد �سبعني اأو ثمانني مرًتا من العراقيني وقد 

و�سع يديه حول فمه وراح يحدثهم:

- اأي �َسي لونك..اأ�سلونك..يا اأخي..�سباح اخلري!

�ساألت يو�سف بور: ما معنى »اأي �سي لونك؟«.

- يعني كيف حالك واأحوالك..

مل يك���ن مرت�سى قد اأنه���ى بعد �سوؤال العراقيني ع���ن اأحوالهم حني 

�سق���ط ناحيته فجاأة وابل م���ن النريان وقذائف )ال�ه���اون60( وعندما 

راأى اأن ج���واب »ال�س���لم عليك���م« التي اأر�سلها كان ن���اًرا وقذائف �سرع 

برتديد �سعار: املوت ليزيد الكافر �سدام..

ا تكررت نف�ش املرا�سم! مل يكن مرت�سى لريتدع،  عند الظهرية اأي�سً

ب���ل كان يعتلي ال�ساتر الرتابي يف و�سح النهار ليقف اأمام اأعيننا واأعني 

العراقي���ني ويلقي على الأعداء در�ًسا يف العقي���دة. كان اأحياًنا يقراأ من 

خلف مكرب ال�سوت �سورة الواقعة:

 õف �ضدر م�ضود õواأ�ضحاب اليمني ما اأ�ضحاب اليمني ..}

.{..õوظل ممدود õوطلح من�ضود

ا وقذائف،  لك���ن جواب العراقي���ني، كما عند ال�سب���اح، كان ر�سا�سً

وجمّدًدا جلاأ مرت�سى اإىل اخليار الأخري.

- املوت ل�سدام..

���ا ورّددوا: املوت  جاء ع���دد من الإخ���وة يف ال�سري���ة مل�ساركت���ه اأي�سً

ل�سدام..

هذه املرة تركزت نريان العدو على ال�ساتر باأكمله. تعّجبت من عدم 

تدخ���ل قائد الكتيبة »جليل اإ�سلمي« ليمن���ع مرت�سى عن فعله. قلت يف 

نف�سي: ل ب���د اأّن مرت�سى يريد اأن يثبت اأّنه يف غاية ال�سجاعة! والقائد 

اشلو
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ا يح�سب له ح�ساًبا. اأي�سً

كان ك���رمي الأبر�ش قد اأ�سيب ب�سظي���ة يف ذراعه وذعر اإىل حدٍّ ما، 

فق���ال: ما ه���ذه الت�سرفات يا ح�س���ني قلندري؟ �سوف ي���ودي مرت�سى 

بحياتنا جميًعا!

مططت �سفتي.

- ماذا اأقول يا اأخ كرمي! اذهب اإىل امل�ستو�سف.

عدُت وحّدقُت يف وجه مرت�سى الأ�سمر وهو ينزل بكامل هدوئه من 

على ال�ساتر ويدخل مع قوات �سريته اإىل الد�سمة.

ط���وال الليل وحتى ال�سباح كان ذهن���ي م�سغوًل با قام به مرت�سى 

جاويدي الذي كرر عمله عند اأذان ال�سبح. هذه املرة، كان يحمل معه 

مكرّب ال�سوت اخلا�ش ب�سوؤول الإعلم احلاج �سلواتي.

- اأي �سي لونك.. اأ�سلون �سحتك..�سباح اخلري.. اهلل ي�سلمك..

كان مرت�سى يح���ّدث العراقيني بالعربية، وعم���دة كلمه على كلمة 

اأ�سلو التي كانت براأيي تخفيًفا ل�»اأي �سي لونك« نف�سها، اأي كيف حالك. 

وكان م�سوؤول الإعلم، العجوز ال�سبعيني النحيف، احلاج �سلواتي كمثل 

ا ينتقل على ال�ساتر من هذا الطرف اإىل ذاك وي�ستمع اإىل  ال�سباب اأي�سً

مرت�س���ى. واأما العراقي���ون الذين قاموا غا�سبني م���ن نومهم فقد رّدوا 

جمّدًدا بالقذائف والر�سا�ش. ثم عل �سعار املوت ل�سدام من مرت�سى 

واحلاج �سلواتي وعدد من الإخوة يف ال�سرية الذين جاوؤوا لدعمهما.

�سيًئ���ا ف�سيًئا حني بداأ عمل مرت�سى ُيلق���ي الرعب واخلوف يف قلوب 

ق���وات الع���دو، اأدرك���ت اأن وراء �سلوكه هدًفا. و�سرع���ان ما �سرت عدوى 

مرت�س���ى يف باقي �سباب كتيبة الفجر، واجنذب الإخوة اإىل عمله بحيث 

بات اجلميع يف مناف�سة من اأجل النتقال اإىل �سرية ال�سيد مرت�سى اأ�سلو!

بع���د م���دة وبينما كنت اأع���رب من اأم���ام د�سمة مرت�س���ى يف منطقة 
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عملي���ات »ح���ي ال�ست���ني«، �ساهدت لوح���ة من�سوب���ة اإىل ج���وار د�سمة 

مرت�سى مكتوب عليها: د�سمة اأ�سلو!

د�سمة يتناهى منها كل ليلة اإىل م�سامعي �سوت قراءة �سورة الواقعة:

{اإذا وقعت الواقعةõ .. وماء م�سكوبõ وفاكهة كثريةõ ل مقطوعة 

{..õوفر�ش مرفوعة õول ممنوعة

كان عل���ّي اأن اأدّق احلديد وهو ح���ام. ذهبت من فوري يف اأثر ح�سن 

مايلر، قنا�ش �سرية اأ�سلو، و�ساألته:

- هل ميكن اأن تتو�ّسط يل لأن�سم اإىل ال�سرية؟!

حّك اأذنه وقال: بهذه الب�ساطة؟!

- ماذا، وهل تريدين اأن اأدفع ر�سوة يا عدمي املعرفة!

- اأغلى من الر�سوة، الن�سمام اإىل �سرية اأ�سلو له �سروطه.

ا! - ل تتعبني، وهل تتطّلب الت�سحية بالنف�ش �سروًطا اأي�سً

- لأجل هذا النوع من الت�سحية طاااابًعا..

مّط كلمة طبًعا ليوؤكد �سعوبة ولزوم ال�سروط. قلت: ما هي ال�سروط 

املطلوبة؟

- �س���لة اللي���ل، التدخ���ني ممن���وع، امل�ساركة يف هجوم���ات عدة.. 

واآخرها امتحان التوكل وال�سجاعة!

- ما هو هذا المتحان املطلوب؟

- اأن تذهب يف حلظة ا�ستثنائية يف و�سح النهار اأمام اأعني الأعداء 

لتعتل���ي ال�سات���ر الرتابي وتخلع قمي�سك فتجعل �س���درك درًعا يف وجه 

الر�سا�ش والقذائف وتقول ع�سر مرات:

- اأ�ساأل اهلل اأن يعطيني مئة األف روح لأموت مئة األف مرة يف �سبيلك!

اشلو
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النفطة1 والثفنة2                        4 ني�سان 1983

عن���د �سم�ش الظه���رية، جث���وت يف ناحيٍة م���ن �سح���راء نينوى وقد 

اأعي���اين العط����ش. جلهة اليمني كانت ق���د ُن�سبت خي���اٌم بي�ش وخ�سر 

للإم���ام احل�سني Q، ويف اجله���ة الأخرى كانت خي���ام ح�سود جي�ش 

يزيد باللونني الأ�سود والأحمر. تتناهى اإىل م�سامعي الأ�سوات الن�سائية 

املتعالي���ة م���ن ناحية جي����ش يزيد بالأهازي���ج والهت���اف تهييًجا للجنود 

ا. وكان فتى �سج���اع يف قلب املعركة ي�سرب كال�ساعقة جنود  وحتري�سً

يزي���د املدججني بال�س���لح. ويف كل م���رة كان ي�سقط فيه���ا جندي من 

الأعداء، كانت جراحات الفت���ى املم�سوق تزداد، وتتك�سر الن�سال على 

الن�سال. و�سط الغبار وقعقعة ال���دروع و�سليل ال�سيوف وبوارقها، يخّر 

ا فت�سخ �سمعي �سل�سلة �سيوف الأعداء ورماحهم ممزوجة  الفتى اأر�سً

ب�سجيجهم و�سياحهم فرًحا: 

- )ولدي( قا�سم..

وفيما ُتنَهك �ساحة املعركة وقد حمي الوطي�ش، ومن دون اأن اأقوم من 

م���كاين، اأقرتُب اأك���رث واأكرث اإىل ميدان املعركة ول ي���راين اأحد. الأ�سلء 

املقطعة والأج�ساد امل�سرجة لأ�سحاب الإمام احل�سنيQ تناثرت يف كل 

بقعة من امليدان. يوؤخذ بي ناحية خيمة كبرية م�سرفة على �ساحة املعركة. 

يتكئ عل���ى �سيفه �سيد مم�سوق القامة نوراين الطلعة كاأنا وجهه القمر 

ليلة اكتماله. ويقرتب رجٌل اأ�سود طويل القامة حامًل �سيًفا وتر�ًسا، يجثو 

طلُب الإذن بالنزول اإىل امليدان!
َ
بهدوء على ركبته ويقول: مولي! اأ

1- بثرة يتجمع بداخلها �سائل بين الجلد واللحم جراء العمل ال�سديد اأو الحرق اأو الحتكاك 
المتكرر. 2- الجزء من الجلد يغلظ وييب�ش من كثرة العمل.
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يرفع ال�سيد راأ�سه.

- اأنت يف حلٍّ مني.. اجُن بنف�سك!

- اإىل اأين يا مولي؟ اأنا خادمك!

- اأنت حّر! ميكنك الذهاب حيث تريد!

- اإن حريتي وحياتي الأبدية عندكم يا مولي!

يبك���ي الرجل الأ�سود ويق���ول: اأعلم ملاذا ل تعطين���ي اإذن القتال يف 

�سبيل اهلل!

وت�س���ّب عيناه جمدًدا الدم���ع مدراًرا. يقف ال�سي���د وي�سع يده على 

كتف الرجل الأ�سود.

- اذهب وِع�ش حياتك!

- اإىل اأين اأذهب يا مولي! ل طّيب اهلل العي�ش دونكم، اأعلم اأن لوين 

الأ�سود ل مينحني لياقة القتال يف ركبكم يا مولي!

- ما هذا الكلم اأيها العبد الطّيب!

- اإًذا امنحني �سرف اجلهاد وال�سهادة يف ركب اإمامي!

- ح�سًنا..

- يل طلب اآخر يا مولي!

ي�س���ري الغلم الأ�سود اإىل �سدره ويتابع قائًل: �سيدي، عندي اأمنية، 

اأن اأق���ف حني اأ�سرب ب�سيفي يف �سبيل دين اهلل ب�سدر عاٍر اأمام �سهام 

الأعداء و�سيوفهم.

�ساه���د ذلك الرج���ل احلر الأ�س���ود يخلع قمي�سه ع���ن بدنه برح 
ُ
اأ

و�سرور، وينزل مي���دان القتال. ومن جديد تتناهى اإىل �سمعي �سل�سلة 

ال�سي���وف والدروع وتخنقن���ي الغ�سة. ُم�ساِهٌد اأن���ا ملعركة عا�سوراء بل 

النفطة والثفنة
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حول مني ول قوة. حني ي�سيب ال�سهم الأول �سدر الرجل الأ�سود ن�سف 

الع���اري.. اأ�سرخ: اأ�ساأل اهلل اأن يعطيني مئ���ة األف روح لأموت مئة األف 

مرة يف �سبيلك!

- ح�سني قلندري..قلندري! ملاذا ت�سرخ يف اجلبهة.. اأنا اأكلمك.. يا 

عزيزي مل يحن وقت امتحانك بعد.. اأيعقل اأن يكون اخلوُف متّلكك.

اأيقظتن���ي الرطوب���ة والبل���ل. فتح���ت جفنّي. حت���ت اأ�سع���ة ال�سم�ش 

احلارق���ة �ساه���دُت ف���وق راأ�س���ي وجًها مدهو�ًس���ا مبهًم���ا. �سرخت من 

اأعماق���ي: يا ح�سني.. لقد وقعُت يف د�سمة املذبحة.. ال�سمر امللعون.. يا 

ح�سني.. املوت ليزيد الكافر �سدام..

- اأدام اهلل رزقك، هيا قم. ما كان عليك اأن حتفر الد�سمة يف هذا 

القيظ حتى تغيب عن الوعي!

م���ا اإن اأكمل �سّب ماء املطرة على وجهي حتى انق�سعت الغ�ساوة عن 

عين���ي وراأيت نف�سي جمدًدا يف جبهة »�سره���اين« بالقرب من مرت�سى 

جاوي���دي. اأمعنت النظر يف ملم���ح مرت�سى فاجتاحن���ي �سعور ح�سٌن 

بروؤي���اي وقلت ب���ل وازع: الروؤيا.. طل���ب الغلم الأ�س���ود يف الروؤيا من 

الإمام احل�سنيQ الإذن بنزع درعه وقمي�سه عند النزال.. مرت�سى 

يقّل���ده.. جل�س���ت واألقيت نظرة على وجه »اأ�سل���و« وقد متاهى مع العرق 

وال���رتاب، واأنهك���ه التع���ب. بنح���و ل اإرادي خرج���ت من داخ���ل القناة 

الرملية. اأم�سكت بياقة »اأ�سلو« ورحُت اأقّبل راأ�سه مييًنا و�سماًل. �سحك 

مرت�سى وقال: يف النهاية فعلت احلرارة فعلها!

قلت: �سيد مرت�سى اأنا يف ركبك حتى النهاية! 

و�س���ع املعول من يده على الأر�ش. تب�سم وقال: اإن �ساء اهلل يف ركب 

مولنا الإمام احل�سني!
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- ل اأدري ما الذي ح�سل، فجاأة فقدت وعيي. لكنني م�سرور!

- اأدام اهلل رزقك! اذهب اإىل الد�سمة وا�سرتح!

حمل معوله و�سرع بحفر الرتاب الأحمر والقا�سي للقناة التي تقابل 

اإىل جهة الي�سار اخلط الدفاعي للعراقيني. تزامن �سرب اأ�سلو للمعول 

مع ال�سقوط الفجائي لقذائف )الهاون60( ملم من قبل العدو.

بعد اإحلاح، اأخذت املعول من مرت�سى وَتَفْلُت لعابي على باطن كفي 

وب���داأت اأ�س���رب يف الأر�ش. اأثن���اء �سقوط القذائف ع���ل �سياح ح�سن 

مايل���ر. و�سل اإىل داخل القناة ب�سرعة الربق وقال لهًثا: احلاج اأ�سدي 

اآت ليتفّقد اخلط!

يف تل���ك الناحي���ة من القن���اة كان مرت�س���ى، وم���ن دون انتباه لأمر 

جميء جعف���ر اأ�سدي قائد ل���واء املهدي، يحفر الأر����ش ال�سلبة بن�سق 

جّفف عرقي بالكوفي���ة حول عنقي حني راأيت قائد اللواء 
ُ
�سري���ع. كنت اأ

فوق راأ�سي.

- بارك اهلل بكم!

كان جلي���ل اإ�سلمي قائد كتيب���ة الفجر وحممد ر�سا بديهي وكيهان 

ا. تركت ما يف يدي ووقفت بنحو  بور معاون قائد الكتيبة موجودين اأي�سً

م�ستقيم قائًل: م�سكور يا حاج!

مد يده ناحيتي لي�سافحن���ي. ب�سرعة م�سحت يدي املعفرة بالرتاب 

ب�سروايل الكاكي ومددتها. �سافحها ب�سدة، �سعرت اأنه اأح�ّش بالنفطات 

والتورمات يف باطن كفي. وحني �سافح اأ�سلو قال: ماذا ح�سل لأيديكم؟ 

دعني اأرى!

كالأطف���ال �سارع���ت اإىل اإخفاء ي���دّي من دون ق�س���د خلف ظهري 

وقلت: ل �سيء يا حاج!

النفطة والثفنة
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توج���ه قائد اللواء اإىل جلي���ل اإ�سلمي قائًل: اأع���ِط هذين ماأذونية 

وا�سرفهما من العمل ريثما يرتاحان!

�سحك جليل اإ�سلمي وقال: »يا حاج اأ�سدي، اإذا �سرفتهما �سيتحتم 

عل���ّي حينه���ا اأن اأعطي اجلميع اإج���ازة للراحة، فجميع م���ن يف الكتيبة 

 اأيديهم من العمل!«.
1
ُمْنَهكون وقد جملت

فّكر قائ���د اللواء قليًل ث���م اأم�سك بقب�سة جلي���ل اإ�سلمي وفتحها. 

وحني راأى نفطات وثفنات يده �ساهدُت الدموع يف عينيه.

1 - اأي تقّرحت وتكّون بين الجلد واللحم ماء باإ�سابة نار اأو م�سقة اأو معالجة ال�سيء الخ�سن.
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التلة 175                                10 ني�سان 1983

منت�س���ف الليل، كنُت منبطًحا اأ�سفل »التل���ة 175« احلدودية برفقة 

قوات »ال�سرّية1«بالقرب من املعرب الذي فتحه �سابًقا �سباب الهند�سة. 

كان���ت قذائ���ف الكاتيو�س���ا واملدفعي���ة تت�ساق���ط ق���رب الإخ���وة وتن�سر 

�سظاياها وكتل الرتاب يف جميع الأرجاء. ارتددُت على ظهري وحدقُت 

للحظة يف القنابل امل�سيئة الف�سية التي كان يرميها العدو فوق روؤو�سنا. 

مبا�سرة اأح�س�سُت بنف�ٍش دافئ على عنقي، ا�ستدرت على كتفي الأمين. 

كان »ح�سن مايلر« يحدق بي بعينيه الرباقتني يف الظلم! 

�ساأل: قلندري، هل جرحت؟!

- لقد اأخفتني. كل.. كنت اأحّلق يف ال�سماء!

- اإًذا قل اإّنك كنت يف غاية الأن�ش!

اأعلن »نداء العمليات« من جهاز ال�سرية الل�سلكي:

- يا اهلل، يا اهلل، يا اهلل، اإىل الأمام..

لق���د اأعطى العم مرت�سى الأمر بالهج���وم. نه�سُت، وجدت ال�سريط 

الأبي�ش )الفو�سفوري( احلاجز ودخلُت املعرب. رك�ش اجلميع خلف العم 

مرت�سى مبا�س���رة باجتاه �سفح »التلة 175«. كان���ت ر�سا�سات الدو�سكا 

العراقية مت�ّسط كل املكان. اأ�سابت قذائف ال�)B7( كومة تراب فارتّدت 

علينا �سللت الطني وال�سظايا ثم �سمعُت من بعدها �سوًتا.

- اأخ يا اإلهي! لقد عميت!

اأمام���ي وحتت غب���ار البارود والرتاب كان »نا�س���ر براري« قد و�سع 

بندقيت���ه )الكل�سنك���وف( عل���ى الأر����ش وراح يعيد باأع�س���اب باردة 

التلة 175
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تركيب قدمه ال�سناعية التي انفّكت من مكانها حتت الركبة. قلت: األ 

تريد اأي م�ساعدة يا نا�سر؟

رفع راأ�سه وقال: ل يا قلبي، فديُتك!

حني و�سلت اإىل حقل الألغام الثاين كان اإطلق الر�سا�ش اخلّطاط 

قد جعل اجلميع حتت مرمى النريان. كنُت اأ�سعر مع اإطلق ر�سا�سات 

الدو�س���كا وكاأن مطرق���ة تنزل فوق راأ�سي. لق���د �سّلني �سوت انفجارات 

القذائ���ف املفاجئ ووابل النريان داخل حق���ل الألغام. تفح�سُت املكان 

حويل. كانت احُلَفر الت���ي يخّلفها �سقوط قذائف الكاتيو�سا واملدفع قد 

م���لأت جميع الأرج���اء. فوًرا وقع نظري على ح���ذاء ع�سكري بقيت فيه 

ق�سبة رجل اأحد املجاهدي���ن: ل بّد اأنها قدم اأحد �سباب ال�ستطلع.. 

بقيْت هناك!

زحفُت اإىل داخل اإحدى احلفر التي خلفتها القذائف، ومددُت عنقي 

ا. كانت نريان قذائف مدفعية العدو امل�سادة للطريان تتناغم  متل�س�سً

م���ع النجوم يف ال�سم���اء. وكان العم مرت�سى اأ�سف���ل التلة يطلق قذائف 

ال�)B7( من على كتف���ه باجتاه املرتفع )175( ويتقدم: ل ي�سينَبَّ العمَّ 

؟ ع���ار األ اأم�س���ي ُقُدًما! غري اآب���ه بالألغام، اأخفي���ُت راأ�سي وبداأُت  �س���رٌّ

زحف���ي على مرفقي متجًها نح���و اأ�سلو. اأثناء امل�س���ري كان فتى جمروح 

ببط���ن ممزق ينادي الإمام احل�سنيQ. ويف ناحية اأخرى كان هناك 

ج�سٌد متفحم عبقت منه يف اأنفي رائحة اللحم واجللد املحرتق، وبعيًدا 

عنه كانت جثتان مقطعتني اإرًبا اإرًبا.

و�سل���ُت اإىل العم مرت�سى ب�سق الأنف�ش، فيما كان هو يتقدم ب�سباب 

الكتيبة. كان العراقيون يقاومون من فوق التّلة وقد جعلوا الإخوة هدًفا 

لقذائ���ف ال����)B7( والر�سا�سات والقنابل اليدوي���ة. ورغم هذا الظرف 

فاإن التقدم مل يتوقف، وبداأنا بال�سعود من �سفح التلة نحو الأعلى.
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م���ع بزوغ الفجر و�سلن���ا اإىل اأعلى »التلة 175«. �س���اح اأ�سلو: طّهروا 

اخلنادق!

وحت���ت اإ�س���راف اأ�سلو دخلن���ا املم���رات املتعرجة وبتن���ا يف مواجهة 

مبا�سرة مع قوات الع���دو. اأ�سيب م�سوؤول الت�سالت)عامل الإ�سارة(، 

ا. وبداأ اجلنود املعدودون املتبقون  الفت���ى املرافق ملرت�سى، و�سقط اأر�سً

من قوات العدو بالرتاجع، ومت حترير »التلة175«.

م���ع اإ�سراق���ة ال�سباح مل يكن قد تبقى من املئ���ة �سخ�ش يف ال�سرية 

اإّل ثلثون على قيد احلياة مع ع�سرة اأ�سرى كّنا قد اأ�سرناهم من قوات 

العدو. جاء العم مرت�سى واأعاد تنظيم الإخوة من جديد وقال: ُيحتمل 

بدرج���ة عالية اأن يقوم العراقيون بهجوم م�س���اد ل�ستعادة التّلة، يجب 

اأن ن�ستعد للدفاع!

فت���َح جهاز الل�سلكي وطل���َب من قائد اللواء ق���وة دعم. كنا متعبني 

وعطا�س���ى، ومهما طال انتظارنا مل يكن هناك اأي خرب عن قوة الدعم. 

عند ال�ساعة العا�سرة �سباًحا ولأجل ا�ستعادة »التلة 175« قام العراقيون 

بهجوم م�ساد بّري وجّوي. هاجمتنا كتيبة كومندو�ش م�سندة من املدفعية 

ونريان الهيلوكوبرت. نظر العم اإىل »التلة 179« على مييننا وقال: ل يبدو 

اأن �سباب »ال�سرّية2« قد متّكنوا من ال�سيطرة على »التلة 179«!

���ا م���ا ق���ال. نزلت علين���ا اأول زخ���ة ر�سا�ش )مل���ّون( من  وكان حًقّ

جه���ة العدو يف »التلة 179«، وتبعه���ا انفجار تلك القذائف احلربية فوق 

روؤو�سن���ا! ات�س���ل العم بجليل اإ�سلم���ي الذي كان قد ذه���ب مع �سباب 

»ال�سرّية2« لل�ستيلء على »التلة 179«.

- جليل، جليل، مرت�سى..

- مرت�سى على ال�سمع!

التلة 175
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- يف املوقع يا جليل، نحن بتنا هدًفا..

- مرت�س���ى نحن مل نتمكن من ال�سيطرة على 179 وا�سطر ال�سباب 

للرتاجع!

- ما هي الأوامر؟ بتنا نتلقى النريان من جميع اجلهات!

- �سوف اأت�سل باحلاج اأ�سدي. اأعلمك باملطلوب.

كّن���ا حتت مرم���ى النريان م���ن ثلث���ة اجتاه���ات، وكان العراقيون 

ين�سّب���ون م���ن دون ت���رّدد كاجلراد من الأع���ايل. ا�ست�سهد ع���دة اإخوة 

اآخرين وُجرح البع�ش الآخر، ويف اآخر الأمر ات�سل جليل اإ�سلمي.

- ما الو�سع يا مرت�سى؟

- لي�ش على ما يرام، نحتاج قوة دعم.

- مرت�سى، جناحاك الأي�س���ر والأمين مل يتمكنا من ال�سيطرة على 

املواق���ع املطلوبة، قال احلاج اأ�سدي ان�سحب مع �سبابك بحذر! مفهوم؟ 

ما هي خطتك من اأجل الن�سحاب؟

- ولكن بهذه الطريقة �سوف نرتك جثث ال�سهداء خلفنا!

- لي�ش اأمامنا حلٌّ اآخر يا مرت�سى، تراجع بالأحياء معك.

عن���د الظهر ق�ّسم مرت�س���ى الإخوة املتبق���ني اإىل جمموعتني وقال: 

املجموعة الأوىل ُتطلق النريان على العدو حتى تتمّكن املجموعة الثانية 

من اإخراج اجلرحى!

بقيُت اأنا ومرت�سى يف املجموعة الأوىل وتولت املجموعة الثانية عملية 

الرتاجع باجلرحى. ُفتحت اجلبهة وا�ستمر اإطلق النريان حتى متكنوا 

من النزول اإىل اأ�سفل التلة وبعدها و�سلوا اإىل حقل الألغام. كان مرت�سى 

ق���د و�سع جث���ث ع�سرين �سهيًدا من اأفراد �سريت���ه يف مكان منا�سب من 

التّل���ة وف�سل قلداته���م، وبداأنا بعيون غرقى بالدم���وع عملية الرتاجع. 



83

وحي���ث مل ترافقنا ق���وة اإ�سناد ناري فقد كان تراج���ع جمموعتنا �سعًبا. 

كان علين���ا اأن ندخل حقل الألغام يف و�س���ح النهار واأمام اأعني الأعداء. 

. 
1
لقد كان حقل الألغام بالن�سبة اإلينا بنزلة كعب اآخيل وعني ا�سفنديار

داخ���ل حقل الألغام كانت نريان العراقيني املبا�سرة تنهال علينا من 

كل جان���ب؛ لقد حتّولن���ا اإىل اأهداٍف للرماية! حت���ت وابل النريان كنت 

اأنتظر ح�ستي من الر�سا�ش. لفت انتباهي �سوُت مرت�سى:

ل تتحّلقوا حويل.. اجنوا بحياتكم.. ا�سمعوين.. اأنا ل اأ�ساحمكم اإن 

مل تبتعدوا من حويل. 

بعد جهد جهيد متّكنت من القرتاب من مرت�سى. كان امل�سهد الذي 

ت���راءى اأمامي غ���ري قابل للت�سديق! يف تلك الأو�س���اع املحتدمة والقتل 

اجل���اري كان الإخ���وة املتبّقون قد حتّلق���وا كالفرا�سات ح���ول مرت�سى 

وراحوا يتحركون خطوة خطوة معه حتى مينعوا عنه الر�سا�ش!

- ل ت�سينّب العّم ر�سا�سة وفينا عرق يجري!

كان مرت�سى يتعّذب. ي�سج وينوح. يبكي ويرتجى الإخوة اأن يتفرقوا 

عنه: اأق�سم عليكم بروح الإمام اأن تبتعدوا..

وكان الإخ���وة يذرف���ون الدمع ويطلقون النار باجت���اه العراقيني وقد 

ا�ست���دت عزميتهم واأحكموا جمعهم اأكرث ح���ول مرت�سى حفًظا له وهم 

ي�سرخون: .. كلنا فداء ل�لعم مرت�سى.. 

ب�سكل تلقائي �س���رت جزًءا من ذلك الدرع الب�سري. وحني جتاوزنا 

حق���ل الألغام وخرجنا من مرمى النريان مل يكن قد تبّقى �ساملًا مّنا اإّل 

العم مرت�سى واأنا و�سخ�سان اآخران.

1- يراجع الملحق: كعب اآخيل. 

التلة 175
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عندم���ا و�سلنا اإىل �ساترنا الرتابي مل يكن مرت�سى ليهداأ اأبًدا. كان 

يتنقل من م���كان اإىل مكان بحًثا عن جليل اإ�سلمي قائد الكتيبة، يريد 

اأن يرج���ع ليًل ويعيد جثث اأفراد �سريته. لك���ّن اخلرب و�سل: جثة كيان 

�سيب 
ُ
ا على »التلة 179«، وقد اأ ب���ور معاون قائد كتيبة الفجر بقيت اأي�سً

كلٌّ من جليل اإ�سلمي وحممد ر�سا بديهي. 
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 õفجعلناهن اأبكارا õاإذا وقع���ت الواقعة.. اإّن���ا اأن�ساأناهن اإن�س���اء}

 õوثلة من الآخرين õثلة من الأول���ني õلأ�سحاب اليمني õعرًب���ا اأترابا

{õواأ�سحاب ال�سمال ما اأ�سحاب ال�سمال.. ف�سبح با�سم ربك العظيم

- �سلم ابنة خالتي!

اأغلق���ت امل�سح���ف، قّبلته وا�ست���درُت ب�سرعة ناحي���ة مدخل الغرفة 

رقم 120. كان مرت�سى، بعينني دامعتني وراأ�ش ووجه معّفرين بالرتاب 

و�سع���ر راأ�ش ق�سري، واقًفا داخل اإطار باب الغرفة ينتظرين حتى اأنهي 

قراءة �سورة الواقعة. تبادلنا النظرات وتلعثم ل�ساين.

- يا اإلهي! .. م�..رت�..�ش...�ى!

م�سح بيده على حليته ال�سعثاء.

ا! - ماذا يا بنت اخلالة، اأراأيت ِجنًّ

ح���ني متالكت نف�سي م�سحُت دموعي وقل���ت: احلمد هلل! كنَت واقًفا 

ت�ستمع اأيها املاكر!

- كنت اأظن اأنك تقراأين �سورة الواقعة ليًل!

- اللي���ل له عمل���ه. عندما و�سلُت اإىل اأ�سح���اب اليمني و�سلَت اأنت، 

ماذا يعني هذا.. مرت�سى؟

�سب���ك اأ�سابع كلتا يديه خلف راأ�سه، فكر واأخذ نف�ًسا عميًقا. حدقُت 

يف وجه���ه الأغرب. متنيُت اأن اأبقى اأنظر اإلي���ه حتى قيام ال�ساعة. و�سع 

يده اأم���ام وجهي وحّركها مرات وقال: ا�ستغرقِت يف الهلو�سة؟ األ ترين 

اإن�ساًنا اأمامك؟

مطر األقاحي
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م�سحُت بيدي على راأ�سه املعّفر وم�سحُت عينّي بها.

- وهذا كحل عيني.. األي�ش هناك وقت لل�ستحمام يف اجلبهة! 

تب�ّسم.

- كي���ف ل.. هناك حديقة عام���ة و�سينما وكاأننا يف الكويت! تقراأين 

ا؟ ر�سالة الإمام العملية اأي�سً

- نعم، �سحيح، تعال وا�ساألني!

ح���ني جل����ش ذهب���ُت واأ�سعلُت مدف���اأة ال���كاز يف زاوي���ة الغرفة 110 

وو�سعُت اإبريق املاء عليها.

كان الوق���ت مييل نحو الغ���روب. �سغطت مفت���اح امل�سباح الدائري 

املعّل���ق بال�سق���ف. عدُت وو�سع���ت ال�ساي يف الإبري���ق وقّدمته ملرت�سى. 

�س���رب ال�ساي وقال: �سلمت ي���داك! لقد قّرر الل���واء النتقال اإىل غرب 

البلد، اإىل كرد�ستان!

- ملاذا؟!

- مهمة جديدة!

- وهل ينبغي اأن اأحزم اأمتعتي يف حقيبة!

- ل يا اآمنة، هذه املرة يجب اأن تعودي اإىل ف�سا.

اأطلقُت العنان لغ�سبي وقاطعته قائلة: لن اأعود اإىل جليان اإّل معك!

ا �سريجعن. - يا بنت خالتي بقية الن�ساء اأي�سً

- ل �ساأن يل بهّن! اأذهب معك اإىل الغرب واإن مل يكن الأمر ممكًنا 

�ساأبقى اأنتظرك هنا!

- تبقني وحيدة!

- ههن���ا اأكرث راحة يل من جليان. هناك عل���ّي اأن اأجل�ش واأغرق يف 
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الكاآبة واحلزن.

لني! - كما تف�سّ

- مرت�سى!

- يا روح مرت�سى!

- األ ميكن اأن تتاأّمن غرفة هناك كما هنا!

- ل يا بنت خالتي؛ ل يوجد فندق هناك!

�سحكت.

- كيف هي الكويت؟

- منطقة كرد�ستان فيها معار�س���و الثورة، وهناك ح�سور للحزبني 

، وه���م يطعن���ون باخلنجر يف 
1
الكردي���ني »الكومل���ه« و»الدميقراط���ي«

�َسر.
ُ
الظهر. لي�ست مكاًنا منا�سًبا للأ

�سح���ك ووا�س���ل كلم���ه: بالطبع هن���اك الثل���ج واملط���ر والأقاحي 

اجلبلية.. فكرد�ستان جميلة!

- اأنا اأع�سق الأقحوان واخلطر!

- لقد �سدقُتِك القول. جميئك اإىل هناك �سيبقيني قلًقا عليك!

- اإًذا اأنتظرك هنا!

ظهرية اليوم التايل دخ���ل مرت�سى بهدوء و�سمت اإىل الغرفة 110. 

ر�س���م ابت�سامة عل���ى �سفتيه. �س���ّرح بامل�سط الأزرق يف ي���ده �سعر راأ�سه 

الذي مّت تق�سريه للتّو، ثم �سّرح �سعر حليته. 

- اإذا كّنا عبًئا فنحن راحلون   اإذا كّنا ق�ساًة فنحن راحلون!

خنقتن���ي الغ�سة. وّدعني وخرج م���ن الغرفة. حب�سُت دموعي. كدُت 

1 - يراجع ملحق)كومله(. 

مطر األقاحي
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اأنفجر م���ن الداخل! ذهبُت خل���ف نافذتي ال�سغرية واأزح���ُت �ستارتها 

البّنية ورحُت اأحّدق يف اخلارج. كان مرت�سى وحممود �ستوده قد �سارا 

داخل موقف الفندق. 

- �سلم، عذًرا على الإزعاج.

ا�ست���درت. كانت بروي���ن زوجة �ست���وده و�سمية ابنته���ا ال�سغرية قد 

�سارتا داخل الغرفة. تقدمتا بعجل نحو النافذة. قالت بروين: اعذريني 

لقد اأفقَدْتني �سمية �سوابي، تقول اإنها تريد اأن ت�ساهد من خلف النافذة 

والدها وهو يذهب. واأنت تعلمني اأن نافذتنا تطّل على كارون!

- اأهًل و�سهًل بكما!

تقدم���ُت واحت�سنُت �سمية، و�سرنا اأنا وبروين نتاأمل زوجينا اللذين 

ركبا يف �سيارة التويوتا الرمادية اللون.

وكاأن مرت�سى كان يعلم حني حتركت ال�سيارة اأنني اأراقبه من خلف 

النافذة. األقى نظرة عل���ى النافذة ورفع اإ�سبعيه را�سًما علمة الن�سر 

نحوي. مّرت ال�سيارة بجانب النخلت املغرّبة لفندق ا�سرتا ثم اختفت 

ع���ن ناظري. هم�سْت بروي���ن وقد خنقتها الغ�سة: اآمن���ة هل �سرناهما 

مرة اأخرى!

ارجتفْت �سفتاي وانفجرُت بكاًء.
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»عمو زنجير باف«1                           15 اأيار 1983

عن���د الظهرية، بع���د ت�سّلق خم�س���ة كيلومرتات حمّمل���ني بالعتاد يف 

جبال بريان�سه���ر، و�سلنا اإىل داخل القاع���دة منهكني وبل رمق. �ساح 

العم مرت�سى الذي كان اأكرثنا ن�ساًطا وهمة: من املتعب؟

�سرخنا يف الكتيبة جميًعا ب�سوت واحد: العدو!

من الأبرت؟              اأمريكا!

الروحية؟                عالية!

وحني �سكت العّم، انطلق »م�ش مو�سى«، م�سوؤول الدعم:

البطون؟                  خالية!

التعبوي؟                 مقاتل!

حزب اهلل؟              مقاتل!

اأمريكا؟                  بائ�سة!

؟          بائدة!
2
ال�سوفياتية

اإ�سرائيل؟               زائلة!  

يف نهاي���ة التدري���ب اليوم���ي؛ مل يب���َق فينا رم���ق اأو حناج���ر؛ ولكّن 

خطوات العّم مرت�سى ال�ساخمة والثابتة كانت تبعث فينا جميًعا احلياة 

من جديد. من ناحية اأخرى كنا م�سرورين اأّن هجوًما جديًدا يو�سك اأن 

ي�سّن و�سوف نغري على العدو البعثي. ابت�سم العم ويده على و�سطه وقال 

1 - يراجع ملحق: العم زنجبير باف)العم رابط ال�سل�سلة(. 

1-اتحاد الجمهوريات ال�سوفياتية ال�ستراكية اأو ما كان يعرف بالتحاد ال�سوفياتي �سابًقا.

»عمو زنجير باف«
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بحزم: جلو�ش!

اخلوذات على الروؤو�ش واحلقائب والأغطية على الظهور، والأ�سلحة 

يف الأيدي، جل�سنا متنا�سقني و�سرخنا: يا ح�سني!

- قف!

وقفنا جميًعا وهتفنا: يا علي!.

كنا م�سرورين من انتهاء تدريب هذا اليوم املنهك، لكن �سوت العم 

فجاأة خّرب علينا فرحتنا.

- اليوم نريد اأن ن�سي �سعف امل�سري اليومي!

جم���دت تعابري البع����ش و�سرنا نتب���ادل النظرات فيم���ا بيننا. قال 

اأحدهم من خلفي: لقد جملت اأقدامنا!

كرث التهام�ش بني الأفراد. رفع العم مرت�سى يده عالًيا.

- الت�سّل���ق امل�ساعف الي���وم لي�ش اإلزامًيا! كّل م���ن لديه عذر ميكنه 

اخلروج من ال�سف والذهاب لل�سرتاحة يف خيمته!

كان���ت ال�سم����ش يف كبد ال�سماء. زادت الهمهم���ات. �سرنا نحّدق يف 

���ا الواحد تلو الآخر. كن���ا م�ستعدين اأن ن�سّح���ي باأرواحنا  بع�سن���ا بع�سً

لأج���ل مرت�سى، ولكن يف ظّل هذا التعب امل�سني، كان من امل�ستحيل اأن 

نتحّمل م�سرًيا جمهًدا اآخر! قال جليل اإ�سلمي الذي كان قد تنازل عن 

قي���ادة كتيب���ة الفجر ملرت�سى تطوًعا والتحق ه���و يف ركبه: كل من لديه 

اعرتا�ش فليخرج من الرتل.. ليذهب لل�سلة وتناول طعام الغداء!

تواني���ت مرتّدًدا وانتظرت. طال الوقت حت���ى خرج اأول �سخ�ش من 

الرت���ل. تبعه عدد اآخر. من بني ما يف���وق الثلثمئة �سخ�ش يف الكتيبة 

كان ل ي���زال هن���اك مئت���ان. اأ�سار الع���ّم اإىل اإ�سلم���ي فاأو�سح الأخري 

م�س���رًيا باإ�سبعه اإىل املرتفع والوادي الرمادّيني اأمامنا اللذين كنا جلنا 
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فيهما �سباًحا.

- لي�ش الأمر مزاًحا، علينا اأن نذهب اإىل هناك مرة اأخرى!

ا اآخ���ر. تقّدم العّم  توق���ف قليًل، وتراجع خم�س���ون اأو �ستون �سخ�سً

بحيث يراه اجلميع.

- اأما من اأحد اآخر يريد اأن يذهب لي�سرتيح! اأكّرر مرة اأخرى، لي�ش 

الأمر اإجباريًّا، والوقت لي�ش ليلة عا�سوراء، كما اإّنني والعياذ باهلل ل�ست 

!Q الإمام احل�سني

اأعط���ى كلم���ه احلجة للبع����ش وان�سحب عدد اأكرب م���ن الرتل فلم 

ا لهم يف الن�سحاب وقال  ا. هّز العم يده مرّخ�سً يتبّق اإل �سبعون �سخ�سً

للبقية: ام�سوا خلفي يف �سف واحد!

ب���داأ املزاح وال�سح���ك، واأم�س���ك كل واحد باحل���زام الع�سكري ملن 

يتقدمه وانطلقنا.

و�سار ح�سن مايلر ين�سد اأن�سودة: »عمو زجنري باف«!

ونحن بدورنا �سرنا جميعا نّط حروف كلمة نعم خلفه ونقول:نعم!

- هل ربطَت �سل�سلتي؟                                       نعم!

- هل و�سعتها خلف اجلبل؟                              نعم!

- جاء العم!                                                       ماذا جلب؟

- �سندوي�ش وع�سري!                                         كل وتعال.

انعطفت الكتيبة التي تقل�ست اإىل �سرية خلف اأول مبنى يف القاعدة.

- باأي �سوت؟                                                     الهاون.. الهاون..

ُكپ ُكپ ُكپ.. ُكپ..

اأثن���اء امل�سري كان���ت جفوننا قد اأطبقت من ك���رثة ال�سحك املكتوم، 

»عمو زنجير باف«
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وكن���ا نرجتف من �سدة ال�سغط الذي مار�سناه عل���ى اأنف�سنا! ذهب بنا 

حمم���د ر�س���ا بديهي، املعاون الث���اين لقائد الكتيب���ة، مبا�سرة اإىل باب 

خيمة الدعم اخلا�سة بالكتيبة واأعطى الأمر بالتوقف: اجل�سوا!

جاء العم وجليل ي�سح���كان. كانت �سحكات �سامتة �سّببها الإنهاك 

الذي اأ�سنى اأج�سامنا. قال العم: قّواكم اهلل، وعافاكم دوًما!

ن���ادى »م�ش مو�سى«، م�سوؤول الدع���م يف الكتيبة فظهر مع اأ�سخا�ش 

عدة يحملون يف اأيديهم �سندوًقا من الثلج.

- هذه مكافاأة اإيثاركم!

اأخ���رج »م����ش مو�س���ى« ذو ال�سع���ر الرمادي م���ن داخ���ل ال�سندوق 

املطاط���ي علب ع�سري، و�سار يوّزعها عل���ى الإخوة ويقول ما بني اجلد 

واملزاح: خ�سارة اأن ي�سيع هذا الع�سري املنع�ش وال�سايف يف بطونكم!

ُوّزعت علب الع�سري وكاأن »م�ش مو�سى« كان هو الذي مّت توزيعه! يف 

النهاية قال العم: مل يكن هناك عدد كاف من علب الع�سري لكل اأفراد 

الكتيب���ة، ف���كان ل بّد من اأن اأختربكم، الآن اأكمل���وا امل�سري بالعودة اإىل 

خيمتكم وا�سرتيحوا!

�سربنا الع�سري البارد دفعة واحدة، وعدنا نن�سد »عمو زجنري باف« 

من جديد حتى خيام ال�سرتاحة.

- »عمو زجنري باف«.. نعم.. 
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حوالة البغل                               31 اأيار 1983م 

�سباًحا، عندما ركبت اجليب الع�سكري برفقة �سالح اأ�سدي وجلل 

كو�سا قا�سدين ثكنة اجلي�ش يف بريان�سهر، ظهر مرت�سى اأمام ال�سيارة بغتة.

- حاج كاظم.. اإىل اأين تذهب بهذه ال�سرعة؟

رفعت اإ�سبعّي عالًيا م�سرًيا اإىل علمة الن�سر.

ن���ا َبغلن لأج���ل الهجوم، ونحن ذاهب���ون لقرتا�سهما من  - ينق�سُ

الإخوة يف اجلي�ش!

- حاج كاظم حقيقت، بعد اإذنك اأريد اأن اآتي.

قفز �سالح من املقع���د الأمامي للجيب املك�سوف اإىل املقعد اخللفي 

واأخل���ى املكان. جل����ش مرت�سى بجانبي، و�سع كّفيه خل���ف راأ�سه، واّتكاأ 

على الكر�سي.

�سهر التدريب املكّثف هذا قد اأجهدين. اأنا خجٌل من �سباب كتيبتي! 

لقد ا�ستنفدوا ُو�سعهم.

�سغط���ت على دّوا�س���ة البنزين وخرجن���ا من املقر. كان���ت الطريق 

اجلبلية �سدي���دة اخل�سرة وكث���رية التعّرج، وكان الن�سي���م البارد يلفُح 

وجه���ي. راأيُت جنوًدا باأيديهم بن���ادق )G3( وقد متو�سعوا كلَّ مئة مرت 

فوق الت���لل �سمن جمموع���ات. لّوحت لأحدهم بيدي. ق���ال مرت�سى: 

»ح���اج كاظم، هل تعل���م كم عدد اجلنود الذي���ن ي�سقطون لأجل حماية 

طرقات كرد�ستان حالًيا!«.

- اأهلك اهلل اأعداء الثورة الذين ا�ستحالوا عملء ومرتزقة ل�سدام!

غرّي �سالح مو�سوع الكلم. 

حوالة البغل
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هل تعلمون اأّن قيمة البغل يف اجلبال اأغلى من »التويوتا!«.

ا�ستدرت قليًل ونظرت اإليه: »�سالح، من �سيتوىل ركوب البغال؟«.

- اأنا، اأعرف ركوب البغل.

قال جلل: »هذا رائع!«.

قلت: »جلل، وماذا عنك؟«.

- يف احلقيق���ة يف اأيام طفولت���ي رف�سني حماٌر حت���ت عيني.. وهذا 

مكان ال�سربة! 

نظ���رُت اإلي���ه من خ���لل امل���راآة الأمامية وقل���ت: »يا ف�سي���ح، لي�ش 

احلمار، البغل!«.

- وما الفرق، كلهما يرف�ش!

- ما اإن تركبه، �سوف تبتهج، واأعدك اأّنك �سوف تقع يف غرامه!

- وقعُت يف الغرام مّرة وكانت كافية للعمر كله! ولكن براأيي، احلياة 

بل غرام كال�سندوي�ش بل مرطبات.

قال مرت�سى: »تذّكر يا حاج كاظم ما اإن نرجع اإىل الأهواز علينا اأن 

ُنبلِّغ زوجة احلاج!«.

- عم مرت�سى، ل توقع اخللف بيني وبني زوجتي!

رمى جلل الكرة يف ملعب �سالح اأ�سدي.

- �سالح، كم غياًرا لل�سرعة لدى البغل؟

و�سع �سالح يده على �سدره وحت�ّس�ش اأ�سلعه.

خربك عنه!
ُ
 لن اأ

1
- هذا الغيار

 1-ف���ي الن�ش الفار�سي لعب على الألفاظ، حيث ا�ستخدم���ت كلمة »دنده« كم�سترك لفظي 

بمعنى غيار �سرعة مرة، وال�سلع مرة اأخرى.
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قل���ت: ج���لل، يجب اأن تكون رفيًق���ا بالبغل، اأن ُتعاي�س���ه.. علينا اأن 

نذهب بوا�سطة هذه البغال اإىل عمق 30 كلم داخل الأرا�سي العراقية!

قال مرت�سى: بدون هذه البغال، لن ن�سمد حتى يوًما واحًدا!

اأ�سار جلل باإ�سبعه اإىل جانب الطريق.

- ما هذا يا حاج كاظم!

التف���ُتّ اإىل �سيارة تويوت���ا ع�سكرية مدّمرة يت�ساع���د منها الّدخان 

الأ�سود!

- مل تكن هنا البارحة!

ق���ال مرت�سى: لقد كمن لها ال�»كومله« البارحة، ا�ست�سهد على الأثر 

اثنان من �سباب التعبئة يف اللواء وقاموا بقطع راأ�ش �ساٍبّ اآخر! 

ملحُت اإىل جوار ال�سّيارة املحروقة لوحة خمطوطة.

»ي���ا ُكّت���اب التاريخ! فلُيك�َس���ر القلم ال���ذي ل يكتب عّم���ا جرى على 

اخلميني واأ�سحابه«.

تنّهد مرت�سى تنهيدة طويلة.

- اإلهي.. متى يحنُي الوقت الذي نعرب فيه احلدود ونحرق مقر هوؤلء!

َمْلُت ِمق���َود ال�سّيارة وانعطفُت 
َ
�ساه���دُت الدمع يف عين���ّي مرت�سى. اأ

مبتعًدا عن املنطقة اجلبلية ودخلُت يف ال�سهل.

ح���ني �ساهدُت اجل���دران العالي���ة لثكنة اجلي�ش خفف���ت من �سرعة 

ال�سي���ارة وقلت: »م���ع العتذار من العم؛ للع�سك���ر يف اجلي�ش نظامهم، 

اأرجو اأن تلزموا الآداب لعّدة �ساعات!«.

ُد�س���ُت على الفرام���ل اأمام باب التفتي����ش واأبرزُت للجن���دّي امل�سّلح 

ت�سريح املرور وورقة احلوالة، فاأم�سكها وراح يتاأّمل فيها. لكمني جلل 

حوالة البغل
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على جانبي.

- لقد حمل الورقة باملقلوب! 

دفعُت �سالح بهدوء على جانبه:

قلُت لك، اأح�سنوا الت�سرف!

ظّل اجلندي حمتاًرا يف الأوراق املقلوبة التي يحملها بني يديه وقال 

يف نهاية املطاف:

- ماذا لديكم؟

قال �سالح: جنابكم، يجب اأن ندخل لن�ستلم احلمار.

اأخذ اجلندي نف�ًسا عميًقا. رمقنا بنظرة حادة وهّز راأ�سه.

- اأعلم ذلك!

اأعاد اإلينا ت�سريح املرور واحلوالة واأ�سار باإ�سبعه اإىل اإ�سطبٍل كبري.

- اذهبوا اإىل ق�سم البغال!

- �سكًرا جنابكم!

ا من املرحا�ش خل���ف حجرة التفتي�ش  م���ا اإن حتّركُت، خ���رج راك�سً

جن���دي اآخر وبي���ده اإبريق بل�ستيك���ي اأحمر! نظ���ر اإىل �سيارتنا. و�سع 

ا. �سّد حزام و�سطه و�ساح بال�سرطي: من كان هوؤلء.. اأمل  الإبريق اأر�سً

اأقل لك.. ل تعط اإذًنا باملرور لأحٍد حتى اأرجع! يا عدمي الفهم..

�سغط���ت عل���ى دّوا�س���ة البنزي���ن وتوّقفت اأم���ام الإ�سطب���ل الكبري. 

ا�ستلمنا البغلني ورحن���ا نتاأمل فيهما. مل ميتلك اأيٌّ مّنا جراأة ركوب اأّي 

جّرب!«.
ُ
منهما. قال مرت�سى: »اأنا �ساأ

قال جلل كو�سا: »ل يا عم.. وهل متنا نحن؟«.

ركب جلل البغل ب�سرعة. انحنى. واأم�سك جلامه.
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- ل ل ل ل�.. ل�ست �سّيًئا.. الأمر �سه�.. 

َجُم���دت الكلم���ات يف فم ج���لل واهتّزت الأر�ش م���ن حتت قدميه. 

تذّك���رُت اأف���لم رع���اة البق���ر )الكاوب���وي( وراكبي احلم���ري الوح�سية 

ورف�سات الأح�سنة!

.. لقد اأ.. اأ..اأخطاأت..
1
- يااااااا اأماااااه.. ي� يا اإمام �ساه ت�سراغ

�سرع البغل يُهّز جلل كمثل مادة هلمية وانطلق يعدو! وكان جلل 

 ملت�سًقا بظه���ر البغل امل�سكني! اأم���ا البقية، فلم نتمكن 
2
كمث���ل الُقراد

م���ن احلركة اأو الكلم من �س���ّدة ال�سحك اللاإرادي. وما اإن اأفقنا من 

ال�سدم���ة، حتى انطلقنا يف اأثر البغل! احليوان يعدو ونحن نعدو خلفه! 

اجت���ه البغل نحو حج���رات الإ�سطبل واأخذ يدخ���ل الواحدة ليخرج من 

باط  الأخرى وهو يرف�ش وي���ركل. �ساد الهرج واملرج. كان اجلنود وال�سّ

الذي���ن جتمع���وا جراء �سراخ ج���لل و�سياحه قد و�سع���وا اأيديهم على 

بطونهم من �سدة ال�سحك املتوا�سل.

دخل البغل وجلل اإىل كراج تغيري الزيت وبعد العدو مل�سافٍة تزحلق 

البغ���ل وتوّقفا. ك�سفنا على البغل الذي كان يعرج يف حركته واأدركنا اأّن 

عينه الي�سرى كانت منطفئة!

بّدلن���ا البغ���ل الأع���رج والأعمى. هذه امل���رة قال �سال���ح »ب�سم اهلل« 

ورك���ب البغل اجلدي���د. خائًفا ومرجتًف���ا حترك �سالح م���ا اأمكنه على 

مه���ل. زفر احليوان وهّز قليًل. حّف الأر����ش برجله الأمامية ثم فجاأة 

قل���ع �سالح من مكان���ه ب�سرعة مذهلة وفّر به مثل الري���ح! قلت: »اللهم 

لق���ب يطلق���ه اأهل �سيراز على ال�سيد اأحمد بن الم���ام مو�سى الكاظم )عليه ال�سلم(،   - 1
المدفون في �سيراز وله �سريح ومزار مهم فيها.

2-  القراد: دويبة متطفلة من المف�سليات ذات اأربع اأزواج من الأرجل تعي�ش على الدواب 
حيث تلت�سق بها وتمت�ش دمها.

حوالة البغل
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اْلُطف ب�سالح!«.

قفز مرت�سى خلف ِمقود اجليب.

- اركبوا!

حِلْقن���ا البغَل الهارب بال�سّي���ارة! اأمام مقّر املراقب���ة يف الثكنة كان 

اجلندي���ان ل يزالن يت�ساجران ب�ساأن فتح الطريق اأمامنا! جتاوزناهما 

وتوا�سل���ت عملية التعّقب والفرار خ���ارج الثكنة. كان �سالح حمنيًّا وقد 

اأم�س���ك برقبة البغل بكلتا يديه باإح���كام. وكان البغل يعدو ب�سرعة نحو 

بريان�سه���ر. اأكرث من مّرة ظّل �سالح معّلًقا بالبغل من جهة واحدة فيما 

كانت قدماه ت�سحطان على الأر�ش، كاأّنا كان قد الت�سق برقبة البغل! 

قلت: »مرت�سى، جتاوز البغل و�سّد عليه الطريق!«.

رن���ا اأقرب م���ن البغل  �سغ���ط مرت�س���ى على دّوا�س���ة البنزي���ن و�سِ

اجلامح. قلت: »يا عم.. لقد ا�سطدمنا به، ُخذ ي�سارك.. احتياًطا..«.

و�س���ل البغل اإىل �سوارع بريان�سهر وا�ستمرت امللحقة والفرار اأمام 

اأع���ني النا����ش ال�ساحكة يف الأزق���ة وال�سوق. يف نهاي���ة املطاف انعطف 

احليواُن داخَل زقاٍق و�سل���ك مرت�سى طريًقا خمت�سرة ليقطع الطريق 

على البغل. عندما و�سلنا اإليهما كان �سالح مرميًّا على الأر�ش ملّطًخا 

بالدم���اء وتغط���ي اجلراح جميع اأنح���اء بدنه، والبغل ف���وق راأ�سه يلهث 

ويُدّق الأر�ش بحافره!
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21

األخدود1 تسعة                                5 حزيران 1983

- �سالح يجب علينا اأن ن�ستطلع كل مع�سكر العدو بدقة.

اأك���د »كاظ���م حقيقت« م�س���وؤول املعلوم���ات الع�سكرية لل���واء املهدي 

م���رات عدة: يا �سالح، يجب اإر�ساد مرت�س���ى اإىل املنطقة كاأحد اأفراد 

فري���ق املعلوم���ات. انتبه ل���ه! اإن اأ�سابه اأدنى مكروه ف���اإن احلاج اأ�سدي 

�سي�سلخ جلدنا!

ا ونزلنا  م�ساًء، �سكلنا فريق ا�ستطلع موؤّلًفا من ثمانية ع�سر �سخ�سً

من مرتفع قمطرة احلدودي العايل مرتدين اللبا�ش الكردي نحو وادي 

احلاج عمران يف عمق اأر�ش العراق.

ا�ستغ���رق الأم���ر اأربًع���ا وع�سري���ن �ساع���ة حت���ى ابتعدنا ع���ن العدو 

باللتف���اف حول حمور منطقة »احلاج اإبراهي���م«، وو�سلنا اإىل مع�سكر 

اأكراد احل���زب الوطني الكرد�ستاين املعار�ش يف العراق. عندما دخلنا 

اإىل ال�سي���ار رقم ت�سعة، ح�سر ل�ستقبالنا الأخ اإدري�ش من قادة احلزب 

الوطن���ي لكرد�ستان الع���راق. هم�ش كاظم يف اأذن الع���م مرت�سى: الأخ 

اإدري����ش هو اأخ���و م�سعود البارزاين، رئي�ش احل���زب الوطني لكرد�ستان 

العراق! وهو اإن�سان مميز!

�ساأل مرت�سى متعجًبا: ابن املل م�سطفى البارزاين املعروف؟!

- نع���م.. الأخ اإدري�ش اأكرث حت�سيًل من اأخيه م�سعود. لقد در�ش يف 

ا حافظ لكّل القراآن! اأوروبا، ويتقن لغتني اأجنبيتني، وهو اأي�سً

- حافظ لكّل القراآن؟

1-  )�سيار نه(؛ اأخدود اأو منخف�ش ت�سعة.

الشيار تسعة
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بع���د �ساعة �س���ّد �سوت تلوة مرت�سى للق���راآن الأخ اإدري�ش اإىل جوار 

النار.

{اإذا وقعت الواقعة.. ِف �َض���ُموٍم َوَحِميٍمõوِظلٍّ ِمْن َيْحُموٍم، ل 

ُهْم كاُنوا َقْبَل ذِلَك ُمْتَِفنَيõَوكاُنوا ُي�ِسُّوَن َعَلى  ب���اِرٍد َول َكِرمٍيõاإِنَّ

ا  اإِنَّ ا ُتراًبا َوِعظاًما اأَ اإِذا ِمْتنا َوُكنَّ ْنِث اْلَعِظيِمõَوكاُنوا َيُقوُل���وَن اأَ اْلِ

ُلوَن، ..}. ْبُعوُثوَنõاأََواآباوؤَُنا اْلأَوَّ َلَ

يف منت�س���ف العم���ر وبابت�سامة عل���ى ال�سفتني اق���رتب الأخ اإدري�ش 

وو�س���ع �سلحه الكل�سينكوف الأخم�ش بج���وار النار. فتل �ساربه الكث 

والأ�س���ود وحتت انعكا����ش �سوء �سعل النريان اأمع���ن النظر يف مرت�سى 

الذي كان يقراأ �سورة الواقعة غيًبا.

ْجُموُعوَن اإىل ِميقاِت َيْوٍم َمْعُلوم ِلنَي َواْلآِخِريَنõَلَ {..ُقْل اإِنَّ اْلأَوَّ

õوٍم َكذُِّبوَنõَلآِكُلوَن ِمْن �َض���َجٍر ِمْن َزقُّ وَن اْلُ ���الُّ َها ال�ضَّ ُكْم اأَيُّ õُثمَّ اإِنَّ

ِميِمõَف�ضاِرُبوَن �ُسَْب  َفماِلوؤَُن ِمْنَها اْلُبُطوَنõَف�ضاِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن اْلَ

اْلِهيِمõهذا ُنُزُلُهْم َيْوَم الدِّيِنõ.. ف�ضبح با�ضم ربك العظيم}.

عندم���ا اأمت مرت�س���ى قراءة القراآن ق���ال الأخ اإدري����ش: لقد �سمعت 

الكث���ري عن رجال احلر�ش! وهذه فر�سة جيدة لأفهم ملاذا و�سع �سدام 

جائزة بقيمة خم�سني األف تومان مقابل راأ�ش كل واحد منكم!

�سكت قليًل ثم تابع: يقولون اإّن كل واحد منكم يقاتل بقدار ع�سرة 

! كم كنت اأمتنى اأن اأحظى بكتيبة منكم!
1
من الب�سمركة

قال الع���م مرت�سى �ساحًكا: يا اأخ اإدري����ش، حتّملنا نحن عدة اأيام، 

واإن مل تندم فكتيبة الفجر مباركة عليك!

1- الب�سمرك���ة اأو الفدائي���ون كما تعني الكلم���ة بالعربية، وهي ترمز اإل���ى القوات الم�سلحة 
الكردية الموجودة في �سمال العراق.
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ه���ز الأخ اإدري����ش راأ�سه وقال متاأم���ًل: ل يبدو م���ن قوامك النحيل 

وعظامك البارزة.. اأنك تتمتع بالقوة! و�سع مرت�سى يده على قلبه:

- يا اأخ اإدري�ش قوة اأفراد احلر�ش ها هنا، ولي�ش يف ع�سدهم!

حدق الأخ اإدري�ش يف وجه مرت�سى.

- ل بّد اأنك القائد.. األي�ش كذلك؟

ت�سّمرنا يف مكاننا. �ساأل كاظم: اأتعلم بالغيب يا اأخ اإدري�ش؟

- كل.. العين���ان، القلب، تلوة هذا الرجل ل�س���ورة الواقعة، تنطق 

بذلك. فلندع ذلك جانًبا..

اأ�سار اإىل الرجل ال�سخم املتو�سط العمر اإىل ميينه.

- الأخ ملزم علي. ال�سابط الفاّر من اجلي�ش العراقي، ابن بلدكم 

ومن بلو�س�ستان! يعرف املنطقة مثل كّف يده!

بع���د �ساعات من ال�سرتاح���ة، بداأنا برفقة م���لزم علي و�سخ�سني 

كردّي���ني با�ستطلع املواق���ع املوجودة فوق املرتفع. �سيًئ���ا ف�سيًئا رمّمنا 

اخلرائ���ط الناق�سة للمحاور وو�سلن���ا اإىل مرحلة كان يجب علينا فيها 

اأن نذهب لن�ساهد عن قرب املوانع الدفاعية للمواقع العراقية ونعاينها. 

قلت للأخ ملزم علي: هل تاأتي معنا؟ 

- اإىل اأين يا اأخ �سالح؟

- قريًبا من املواقع؟!

عقد الأخ ملزم علي حاجبيه الكثيفني وخّزر عينيه.

- اأُجننت يا اأخ �سالح؟ هل تريد اأن تقتل نف�سك!

قلت بربودة اأع�ساب: لدينا جتربة. لن حتدث اأي م�سكلة!

- ل اأ�ستطيع اأن اآذن لكم. قم بال�ستطلع من هذه امل�سافة! 

الشيار تسعة
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- يجب اأن نذهب ونعاين عن قرب! اأن ندر�ش بدقة موانع الأ�سلك 

ال�سائكة وحقل الألغام واملحور.

م�سح على �ساربه الرمادي الكثيف.

- ل علقة يل بذلك. اجل�ش فوق املرتفع وا�ستطلع بوا�سطة املنظار! 

ومهم���ا قل���ت، مل ينثن عن ق���راره. وا�س���ل قول ل ب�س���كل متلحق. 

!
1
�سحك مرت�سى وقال: ل تلوموه، هم يعي�سون يف الأخدود رقم ت�سعة

قل���ت للأخ ملزم علي حماوًل للمرة الأخرية: �سنذهب اأتى من اأتى 

اأم بقي من بقي. 

زجم���ر ملزم علي قائًل: اأنتم اأف���راد احلر�ش جمانني. ل ت�سيخون 

اأبًدا!

ا! - ل ن�سيخ اأبًدا، هذا اأمر ح�سن جًدّ

- ق�سدي اأّنكم ُتقتلون يف �سّن ال�سباب!

�سحكنا وتركنا الأكراد املعار�سني وان�سرفنا اإىل العمل. من خلل 

ال�ستط���لع الأول التفتن���ا اإىل اأّن���ه مل ت�سّيد حقول األغ���ام حول املواقع 

العراقي���ة، وا�ستطعن���ا اأن نتقدم حتى موا�سع هوائي���ات اإر�سال اأجهزة 

الل�سلكي يف مواقع العدو!

1- ف���ي الن�ش الفار�سي لعب على الكلمات، فكلمة )َن���ه( تعني ل، وكلمة )ُنه( تعني ت�سعة، 
وف���ي اللغة المحكي���ة يت�سابهان حتى ي�سي���را كالم�سترك اللفظي؛ والمعن���ى المق�سود في 

الن�ش هو اأن كثرة قوله )نه/كل( ترجع اإلى عي�سه في الخدود )نه/ت�سعة(. 
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ِمك1                           10 حزيران 1983م
ّ

إبراهيم الز

عند الغروب جاءين اإ�سماعيل توّكلي.

- اأخ �سالح، ال�سباب م�ستعّدون للتحرك! 

- اأين هم الآن؟

 ال�ستطلع؟
2
- يف د�سمة

اأ�س���رت باإ�سبعي اإىل �سف���ح مرتفع القمطرة وقل���ت: »اأخ اإ�سماعيل، 

اإىل ح���ني ذهابي عند كاظم لأ�ستو�سح مهّم���ة الليلة، ا�ستلم اأنت جهاز 

الل�سلكي واأح�سر الإخوة اإىل اأ�سفل القمطرة!«.

ا�ستلم���ُت برنام���ج ا�ستط���لع الليلة من كاظم حقيق���ت وذهبُت اإىل 

جمموع���ة ال�ستطلع. كانوا قد جتّمعوا كلُّه���م باللبا�ش الُكردي ومعهم 

املع���ّدات الع�سكرية التي يحمله���ا املغاوير. وطبًقا ملعظ���م الأوقات كان 

اإ�سماعي���ل ُي�ساك�ش اإبراهيم كارك���ر، الفتى ال�سغري اجلّثة يف جمموعة 

ال�ستطلع.

- اإبراهي���م الّزِمّك، طلبوا األ ناأخذ معنا الليلة لل�ستطلع من كان 

حتت اخلام�سة ع�سرة من العمر!

- احلف بحياتك يا اإ�سماعيل.

!
3
- بحياتي�ش يا برهوم

1- الّزمكة: الق�سير القامة ال�سغير الحجم، باللغة المحكية »الّزمّك«.

2- يراجع ملحق الكتاب )الد�سمة(. 

3- -ف���ي الفار�سي���ة ا�ستخدم���ت كلمة »اب���رام« بدل »بره���وم« والمق�سود ه���و ا�سم الدلل 
المتداول ل�سم اإبراهيم.

إبراهيم الزّمك
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- و�سعت حرف �سنٍي يف اآخر َق�َسِمَك، اأراأيَت، اأنت تكذب؟

- اإبراهيم، اإن ُتعِطني بع�ش علب الكرز )الكمبوت( قد اأتو�ّسط لك!

- ومن اأين اآتي بالفاكهة املعّلبة؟!

- اختفت يف لبا�سك الُكردي يا اإبراهيم الّزمّك!

اأحلف عليك باأبيك األ تناديني باإبراهيم الّزمّك!

حني ملحني قا�سم معماري قال: »�سكوت يا �سباب لقد جاء م�سوؤوله!«. 

تراج���ع ال�سباب وعّلقوا اأنظارهم علّي. قلت: »لقد َجّمعت النا�ش حولك 

جمّدًدا يا اإ�سماعيل. فلنذهب لقد تاأّخرنا!«.

يف ظلمة الليل َعربنا من بني املتخف�ش )الخدود( ومرتفعات اإيران 

احلدودية ودخلنا اأر�ش العراق. راح اإبراهيم كاركر، وكاأّنه حمل ُمزاح 

 اأمامنا.
2
 يف م�سيته كالوعل

1
ا�سماعيل على حممل اجلّد، يتقّمز

- ي���ا اإبراهيم الّزِمك اإذا ا�ستمررت يف رك�سك هكذا ف�سن�سطر يف 

نهاية املطاف اإىل اأن نحملك على ظهرنا! ل ترك�ش يا ولد..

- اأنت الولد يا اأخ اإ�سماعيل!

- انتبه. �ست�سطدم فجاأة بكمني العراقيني!

اأ�سرُت اإىل املجموعة.

- يا �سباب من الآن ف�ساعًدا �سمٌت مطلق!

�ُسرعان ما واجهنا الّرع���اة الأكراد املحليني وقطعان الغنم العائدة 

من اجلبال اإىل القرى. اختفينا خلف ال�سخور الكبرية حتى يعربوا. 

1- تقّمز في م�سيته: هرجل في خطوه؛ لم ي�سلك في م�سيه م�سلك النظام وكان بعيد الخطو 
وا�سعه. 

2 - الوعل: تي�ش الجبل؛ نوع من المعز الجبلية.
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دخلنا يف حقل قمٍح كبري وبداأنا ب�سعود املرتفع العايل. 

عن���د ال�ساعة العا�سرة لي���ًل و�سلنا اإىل قرية »زين���و« داخل منطقة 

احلاج عمران يف العراق. ناديت اإ�سماعيل توّكلي: »اإ�سماعيل، يجب اأن 

يدخل اأحدنا قرية زينو وُيعلم الأخ قادر ب�ساأن الن�سمام اإلينا«.

- اأنا اأذهب يا �سيد اأ�سدي!

كان اإبراهيم الّزِمك. قلت: يجب اأن يذهب اأحٌد على معرفٍة بالقرية!

يا اأخ �سالح! لقد ذهبُت عّدة مراٍت مع الأخ قادر حتى باب منزله!

ا�ستدرُت ونظرُت اإىل البقّية الذين كانوا يف حال ا�سطراٍب وت�سّو�ش. 

ق���ال اإ�سماعي���ل ما بني اجل���ّد وامل���زاح: اإبراهيم هذا ه���و وديعتي، واإن 

اأ�سابه مكروٌه فاإّن والدته �ستطردين من َجهَرم. اأنا اأذهب.

- كن حذًرا يا اإ�سماعيل! ل ينبغي اأن يراك اأحد.

ذهب اإ�سماعي���ل توّكلي و�سرعان ما عاد م���ع الأخ قادر. قلت: ُعدَت 

�سريًعا يا اإ�سماعيل؟ هل راآك اأحد؟

- كل ي���ا اأخ �سالح! حتى اإّنني مل اأطرق الب���اب ِلئّل ينتبه اأحد. لقد 

قف���زُت من ف���وق جدار باحة من���زل الأخ قادر وطرقُت ب���اب غرفته من 

اخللف.

التفَت اإىل الأخ ق���ادر، املقاتل الكردي الب���ارزاين، وقال: »بالتاأكيد 

بعد اإذن الأخ قادر!«.

َفّت���ل الأخ قادر، املرب���وع القامة والذي كان يرت���دي اللبا�ش الكردي 

الأ�س���ود، �ساربه وق���ال: ال�سيف حبي���ب اهلل! وهو اأن���ت! والآن اإىل اأين 

ينبغي اأن نذهب؟

- باجتاه النهر!

إبراهيم الزّمك
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- وما هي املهّمة؟!

- ا�ستطلع!

- اأعرف هذا يا اأخ �سالح، اها؛ فهمت.. كالعادة املهمة �سرية.

تقّدم الأخ قادر و�ِسرنا خلفه. هم�ست لإ�سماعيل: »مّت اإبلغ اللواء اأّن 

العراقي���ني قد و�سعوا مدافع )130 ملم( على �سفة نهر �سم�سري. علينا 

اأن نتاأك���د من �سّحة اخلرب. واإذا ما كان���وا قد ن�سبوا تلك املدافع فعًل 

فكم عَدُدها!«.

التففن���ا بح�سب اإر�س���ادات الأخ قادر حول منب�س���ٍط كبرٍي حُتيط به 

�سل�سل���ة تلٍل متع���ّددة الرتف���اع وو�سلنا اإىل م�سارف النه���ر. قال الأخ 

قادر: يا اأخ �سالح، ها هو النهر.. هناك.

ذين: �سيد اأ�سدي، اأنا كنت اأعرف 
ُ
جاء اإبراهيم كاركر وهم����ش يف اأ

هذا املكان متاًما ككفِّ يدي. مل يكن هناك اأي حاجة لقادر!

ُعدُت ونظرُت اإىل اإ�سماعي���ل و�سحكنا مًعا. اأخرجُت املنظار الليلي 

من حقيبة الظهر وتفّح�سُت النهر. 

�ساأل اإ�سماعيل: هل ترى �سيًئا؟

- اأجل.. مدافع عّدة!

- من نوع 130؟

- يف الأمر خماطرة، من املمكن اأن يرونا!

- لي�ش اأمامنا طريٌق اآخر!

- ابقوا اأنتم هنا. اأنا اأذهب وحدي!

- واأنا اآتي يا اأخ �سالح اأ�سدي!

و�سع���ُت يدي على راأ�ش اإبراهي���م الّزِمك، الذي مل يكن �سعر حليته 
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قد نبت بعد، وقلت: م�سكور يا اإبراهيم! ل داٍع.

قم���ُت و�ِسرُت ُمنحني الظهر و�سط الظلم حتى �سرت بحاذاة نهر 

�سم�س���ري. اأن�ساين خرير امل���اء و�سرير �سرا�سري اللي���ل داخل الأ�سجار 

احلرَب لبع�ش الوقت. دخلُت مرًجا واإذ بي اأغرق حتى ُركبَتي يف الوحل 

والط���ني. امتلأ حذائي باملاء والوحل. خفُت اأن اأكون قد �سقطُت يف اأحد 

امل�ستنقع���ات. خرجُت ب�سقِّ الأنف�ش وو�سلت اإىل �سّفة النهر وجثوُت على 

ُركبت���ّي. �سعرُت بال���ربد و�سرُت اأرجتف. كنت اأنا عل���ى هذه ال�سّفة من 

���ات مداف���ع من�سوبة تف�سل  النه���ر وعلى ال�سف���ة الأخرى ثلث من�سّ

اأمت���ار بع�سها عن بع�ش. لقد كان البلغ �سحيًحا، واملدافع من نوع 130 

مل���م. وفيما كنت اأ�ستطلع ملحُت فجاأة جنديًّا عراقيًّا بجوار اأحد املدافع 

وانت�س���ب �سعر بدين! حتت نور القمر ب���دا اأّن احلار�ش العراقي قد اّتكاأ 

عل���ى مدفع ال� 130 وراح ُيحّدق ب���ي. كان قد انق�سى ن�سف عمري حني 

تبنّي يل اأّنه غارق يف النوم. لو اأّنه فتح عينيه لكان راآين. ا�ستدرُت بهدوء.

يف م�سري العودة وبعد انف�سالنا عن الأخ قادر �ساهدنا عدة دوريات 

عراقية كان���ت ت�سري خلفنا. قلت لل�سباب: فلنتوّج���ه اإىل اأعلى املرتفع. 

علينا اأن ُن�سّيعهم. يجب اأن ل ي�سلوا اإلينا.

بداأنا ب�سع���ود املرتفع و�سط الظلم. تق���ّدم قا�سم معماري حامًل 

بندقي���ة G3 و�سبقنا ب�سافة. قبل اأن نبتعد عن العراقيني كانت قريحة 

اإ�سماعيل مفتوحة على املُزاح. 

- هل تريد اأن اأحملك على ظهري يا اإبراهيم؟

كان اإبراهيم يلهث ويقول: اأيًّا يكن، ل يحتال علّي! 

- اإذا مل تقع يف الأ�سر �سوف اأحملك على ظهري!

عداء وتابعن���ا �سرينا �سعوًدا  حني جتاوزن���ا العراقيني تنّف�سن���ا ال�سّ

إبراهيم الزّمك
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ا منه اأّننا عراقّيون واأّننا نطارده،  ب�سكٍل مريح. فجاأًة وبن�سف َوعِيه، ظنًّ

ر�ّسنا قا�سم بزّخة من الّر�سا�ش.

ريثما انبطحنا جميًعا عل���ى الأر�ش، وا�ستعدنا انتباهنا كانت طلقة 

 »جميد حمّمدي مقّدم«. �س���اح اإ�سماعيل: اأّيها 
ِ
قد اأ�ساب���ت باطن قدم

الأحمق ل تطلق النار!

ح���ني ج���اء قا�سم عند جميد مل يدِر ما يقول م���ن �سّدة اخلجل. اأّما 

»جميد حممدي« فقد ربط قدمه بكوفّيته و�سحك.
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 مصطفى                   22 حزيران 1983م
ّ

المل

- اأخ حقيقت، كيف جت���ّراأت وذهبت برفقة عدد من �سبان احلر�ش 

والتعبئة لأجل ال�ستطلع!

كان الأخ اإدري����ش يناديني دائًما بالأخ حقيقت. اأجاب مرت�سى بدًل 

عني: »احلرب مغامرة! وفيما عدا ذلك فنحن نتوكل على اهلل!«.

�سباح ذلك اليوم كان من الأيام النادرة التي جاء فيها الأخ اإدري�ش 

ملهمة ال�ستطلع. ولك���ي ل يرانا العراقّيون اأثناء النهار كّنا م�سطرين 

اأن نتح���رك داخ���ل الوه���اد واملنخف�س���ات. جتاوزنا ع���دًدا من اجلبال 

وامل�سائ���ق املعّقدة وقرب الظهر و�سلن���ا اإىل منخف�ش)اخدود( مملوء 

بالثل���ج بالكامل. ف���وق روؤو�سنا كان م���اء الثلج الذائ���ب يت�ساقط قطرة 

ا. كان ماء  قط���رة ويظهر م���ن نور ال�سم�ش على الأثر م�سه���ٌد جميٌل جدًّ

ا. الثلج يجري حتت اأقدامنا اأي�سً

حت���ت الثل���وج وبوا�سطة البغ���ال تقّدمن���ا بحذر م�ساف���ة كيلومرتين 

داخ���ل املنخف�ش. مل نرف���ع روؤو�سنا خوًف���ا من اأن تت�ساق���ط عليها ُكتل 

الثل���ج الكبرية التي ب���داأت تذوب مع بداية ف�س���ل ال�سيف. و�سلنا اإىل 

مكاٍن قد �سّدته الثلوج وا�سطررنا اأن نحفر يف قلب الثلج حفرًة ونوا�سل 

امل�سري حتى ن�سل اإىل خطِّ الراأ�ش ونبقى يف ماأمٍن من اأعني العراقيني. 

بتنا خل���ف العراقيني بالكامل. حني التففنا ح���ول املع�سكرات العراقية 

وو�سلن���ا اإىل نقطة جبلّي���ة �سعبة العبور قال ملزم عل���ي: »اأخ حقيقت 

ينبغي اأن نقلل من عدد البغال!«.

- ملاذا؟

المّل مصطفى
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- العبور �سعٌب وخطر!

حني وافقنا على التخّل���ي عن بغلني بحمولتيهما من املعلبات باَغَتَنا 

َخَذ البغل���ني الإ�سافيني معه وغادر! حني و�سلنا 
َ
ظه���ور كرديٍّ معار�ش اأ

اإىل اآخ���ر مرحل���ة يف ال�ستطلع كانت البغال الع�س���رة التي رافقتنا يف 

البداية ق���د نق�ست �سيًئا ف�سيًئا حتى �س���ارت خم�سة بغال فقط. وكان 

الأخ حقيق���ت ي�ساأل ملزم عل���ي بني احلني والآخر: »مل���اذا مل تقل من 

البداي���ة اأن نح�سر معنا خم�سة بغ���ال فقط، ومن اأين يظهر اأ�سدقاوؤك 

الغيبيون هوؤلء فجاأة، واإىل اأين ياأخذون البغال؟«.

 وكان ملزم علي يهّز راأ�سه وي�سحك ويقول: »ل ت�ستغرق يف التفكري 

بهذا الأمر يا مرت�سى، �سوف تكت�سب اخلربة!«.

و�سلن���ا اإىل قري���ة زينو بعد الظهر. جل�سنا عل���ى اأعلى املرتفع الذي 

كان ُي�س���رف عل���ى زينو لأجل ال�سرتاح���ة. كنا قد َعرَبن���ا خم�سة ع�سَر 

ا وبقي اأمامنا ثلث���ون اأو اأربعون مع�سكًرا اآخر! كان يف  مع�سك���ًرا عراقًيّ

ا. قال يل الأخ اإدري�ش: »اأخ حقيقت  القرية نف�سها ثكن���ٌة للعراقيني اأي�سً

هل تريد اأن ت�ستطلع كل وادي احلاج عمران؟!«.

- اأجل يا اأخ اإدري�ش!

- ل بّد اأّنك تريد فيما بعد اأن ت�سيطر على ثكنة احلاج عمران.

قال مرت�سى: اإن �ساء اهلل!

�سحك الأخ اإدري�ش وهّز براأ�سه.

- اأخ مرت�سى اأنت �سابٌّ لفت، اأنا معجٌب بك، لكّن الأمر غري ممكٍن!

تق���ّدم مرت�سى وو�سع يده على كت���ف الأخ اإدري�ش العري�ش وقال: يا 

اأخ اإدري�ش لقد �سمعُت كثرًيا عن �سجاعة الُكرد، لكن �سبابنا بحول اهلل 
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وقّوته اأحالوا الكثرَي من امل�ستحيلت اأموًرا ممكنة يف هذه ال�سنوات!

ن�سه وا�ستمتاعه باحلديث مع 
ُ
اأجاب الأخ اإدري�ش الذي كان يظهر عليه اأ

مرت�س���ى: والدي بارك اهلل فيه، املّل م�سطفى، رغم كل جهاده يف عهد 

حكومة ح�سن الَبكر، مل يتمكن من ال�سيطرة على ثكنة احلاج عمران!

- اإمامنا يقول، نحن نقدر!

- اأيُّ اإمام؟

- روح اهلل اخلميني!

�س���ّدد مرت�س���ى على كلم���ة روح اهلل اخلميني بق���ّوة واأتبعناها نحن 

بال�سلة على حمم���ٍد واآل حممد، فتوقف الأخ اإدري�ش قليًل ثّم اأجاب: 

قّدم مفتاح بغداد هدّيًة لكم!
ُ
اإذا ا�ستوليتم على احلاج عمران فاإّنني �ساأ

مغتاًظا من كلمات مرت�سى، �سرب ملزم علي على �سدره. 

- يا اأخ اإدري�ش لو كانوا ميلكون األًفا مثلي لربا ا�ستطاعوا!

نفًيا لل�سعف والنهزام بداأ ملزم علي يتبجح بقّوته و�سجاعته. وقّرر 

�سال���ح اأ�س���دي اأن ي�سّب الزيت عل���ى النار فقال: اأخي م���لزم، اإن كان 

دًقا ما تقول، اذهب اأنت اإىل زينو واأح�سر لنا بع�ش اخلبز واللنب!«. �سِ

- الأمر �سهٌل!

- يا علي! 

مل تك���ن رمية �سالح موّفقة. نفخ ملزم علي �س���دره وقّرر اأن ينزل 

من اجلبل باجّتاه قرية زينو. جلمه جلل كو�سا.

- اأنا اآٍت معك؟!
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اأجابه وكاأّنه قد ا�سطدم به: لأجل اأيِّ �سيء؟

- اأريد اأن اأرى �سجاعتك!

- هكذا يا اأخ جلل، ل م�سكلة الآن.. تعال!

م���ّرت �ساعتان، وحني بداأن���ا نقلق ب�ساأن عودتهم���ا اأطّل الأخ ملزم 

ا منتفًخا كقربة امل���اء املمتلئة يرافقه جلل مع �سينّية فيها  عل���ي مزهوًّ

ال�ساي وال�سّكر ووعاء لنب كبري.
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 كاني خدا                              25 حزيران 1983

ا اآخ���ر من املحور  دخلن���ا لي���ًل برفقة مرت�س���ى واثني ع�س���ر �سخ�سً

جلهة ي�سار »منطق���ة احلاج اإبراهيم« اإىل عمق الأرا�سي العراقية. كان 

مرت�سى كما يف اأغلب الأوقات وكيلنا، ف�ساأل: �سيد كاظم، ما هي املهمة؟

و�سلن���ا تقرير باأن الع���راق قام بتدعيم املع�سك���رات املحيطة بقرية 

»رايات«، علينا اأن ن�ستطلع ونتاأكد من �سحة التقرير الوارد!

كان لدينا اأربع وع�سرون �ساعة من امل�سي حتى منطقة قرية رايات. 

بع���د م�سري 20 كيلوم���رًتا و�سلن���ا اإىل »الأخدود ت�سع���ة«. بقينا �ساعات 

وعند ال�سحر حني هممنا بالذهاب ناحية املدفعية العراقية، �سار الأخ 

ملزم علي جمّدًدا اأحّن من الأم.

- هذا العمل لي�ش �سحيًحا. ل ينبغي اأن تذهب يا اأخ حقيقت!

وكاأنه اعتاد على قول ل! عندما قلت يجب اأن نذهب، جاء معنا.

ا! - لو اأن الأخ اإدري�ش مل يو�ِش بك، ملا اأتيُت معك، اأنت عنيد جًدّ

و�سط الظلم تقدمنا حتى اأ�سف���ل مرتفع »كاين خدا«. هناك �ساح 

مرت�سى فجاأة: يا اإلهي، ما اأجملها!

يف الظلم املمتد اأمامنا كانت هناك نقاط �سغرية من النور توم�ش 

كم���ا ال�س���وء املتلألئ، وتب���ث نوًرا ي�سبه ن���ور القمر. ق���ال ملزم علي: 

1
�سراج الليل!

مع بزوغ الفجر، عربنا نهر »ت�سومان م�سطفى« وو�سلنا اإىل غابات 

1 - �سراج الليل: اليراع: ح�سرة ت�سيء ليًل.

 كاني خدا
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البلوط على اأطراف قرية رايات. وقف »ح�سن خ�سرواين« ميعن النظر 

يف غابة البلوط. رف���ع اإ�سبعه متاأمًل و�سار يحّرك راأ�ش اأنفه وكاأنه قد 

، اإين متوج�ش!
1
�ساهد يف ذهنه �سيًئا ما. قال: كاظم �سيد احلقيقة

- ما الذي ح�سل؟

- لو اأنني كنت مكان العراقيني لن�سبُت كميًنا يف هذه الغابة.

قال »داوود عبدو�ش«: جمدًدا تفتحت حا�سة �سّمك البولي�سي يا ح�سن!

للعلم فقط! براأيي يجب اأن ننق�سم اإىل ق�سمني!

مل يكن عندي �سك بدّقة »ح�سن خ�سرواين« ويقظته، لكن حني وافقه 

مرت�س���ى يف اقرتاحه ق�سمُت القوات اإىل جمموعتني، واحدة موؤلفة من 

ت�سعة اأ�سخا�ش والأخ���رى من �سبعة. رجعت جمموعة الت�سعة اأ�سخا�ش 

اإىل ناحي���ة ال�سي���ار وحتّركت اأن���ا ومرت�سى وملزم عل���ي مع املجموعة 

الثاني���ة من طرف قرية رايات باجت���اه مدفعية العدو من دون اأن ندخل 

يف غابة البلوط.

كان���ت ال�سم�ش ق���د ن�س���رت اأ�سعتها بالكام���ل فوق اجلب���ال. توقفنا 

وحملنا امل���اء من العيون التي تنبع يف جبال كرد�ست���ان العراق، وتو�ساأ 

بع�سنا ا�ستحباًبا. بداأ »ميثم كو�سكي« ميازح مرت�سى قائًل: يا عم، هل 

الو�سوء يف الأر�ش املغ�سوبة مقبول!«.

- عندما ن�سل اإىل بغداد نطلب براءة الذمة من �سدام.

كانت �سم�ش ال�سباح تبزغ على اأج�سادنا وت�سعرنا بالدفء والراحة. 

قرب الظهر و�سلنا اإىل تلة »كوران«. كان علينا اأن نحّول النهار اإىل 

1 - حقيق���ت بالفار�سي���ة تعن���ي الحقيقة، وهي في الوق���ت نف�سه ا�سم عائل���ة »كاظم«، وفي 
الن����ش اأحياًنا لعب على ا�ستخ���دام الكلمة فمرة ت�ستخدم كا�سم العائلة ومرة ي�ستفاد منها 

بمعناها اللفظي الحقيقي.
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ليل ونقرتب يف الظلم من مواقع العدو. اخرتنا عدة �سخور بنف�سجية 

واختباأنا خلفها. كان ميك���ن لعبور الرعاة والأغنام اأن يف�سح اأمكنتنا. 

كّن���ا الآن يف عم���ق ثلث���ني كيلوم���رًتا يف الأرا�سي العراقي���ة! مع حلول 

املغيب كانت قطعان الأغنام العائدة اإىل القرية قد اقرتبت عدة مرات 

من ناحيتنا. وكان ملزم علي يتقدم ب�سرعة اإىل الأمام وميحو اآثارنا.

حني ادله���ّم الليل، بداأنا عملية ال�ستط���لع. حتركنا بداية نحو تلة 

»به���ن« احليوية واملهمة للعدو. كانت التلة ت�س���رف على اجلادة املعبدة 

وث���لث طرق اأخ���رى تدعم اخلط���وط الدفاعية الأوىل للع���دو. وكانت 

اجل���ادة تع���رب يف م�سيق. قمنا با�ستط���لع التّلة باإ�س���راف ملزم علي 

و�سوًل اإىل املوانع املوجودة حتتها. 

اأنهينا ال�ستطلع منت�سف الليل. كّنا ن�سعر بالتعب واجلوع، وبينما 

نحن عائدون مرتاح���ي البال اإىل »الأخدود ت�سعة« دهمنا �سوت مرتفع 

لأحد العراقيني.

- قف!

ا ب�سكل تلقائي ومن دون تفكري: قف! قلت اأنا اأي�سً

مع كلمة قف التي قالها العراقي وكلمة قف التي قلتها اأنا، رجع ح�سن 

خ�س���رواين الذي كان م���ن عادته دائًما اأن يلّق���م �سلحه الكل�سنكوف 

ويعلق���ه يف رقبت���ه، واأطلق النار نحو �س���در العراقي م���ا اأّدى اإىل رميه 

ا. ح�سل كل ه���ذا يف ظرف عدة  اإىل اخلل���ف وانبطحن���ا جميعن���ا اأر�سً

حلظ���ات. �س���اد ال�سمت يف البداي���ة. ناديت مرت�سى واأن���ا ممّدد فوق 

الأر����ش ال�سخري���ة الب���اردة. اأجابني ح�س���ن خ�سرواين ب���دًل عنه: اأخ 

كاظم، لقد وقعنا يف كمني!

قلت: البارحة مل يكن اأي �سيء هنا!

 كاني خدا
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اأجاب »�سالر اأن�ساري«: يب���دو اأنهم ا�ست�سعروا اخلطر ون�سبوا لنا 

كميًنا.

قطع���ت كلمن���ا ر�سا�سة اأ�ساب���ت طرف �سروايل الك���ردي. طويُت 

قدمي ب�سرعة وبداأ اإطلق النار من اجلهتني. عندما ا�ستعدُت انتباهي 

كانت �سليات النار تنزل علينا من اأمامنا ومن خلف روؤو�سنا. لقد وقعنا 

يف الف���خ. من جهة كان هن���اك املرتفع، ومن اجله���ة الثانية كان النهر 

الغزي���ر باملياه، وخلفن���ا واأمامنا قد اأغلقت جمموعت���ا الكمني العراقي 

الطريق علين���ا. جعلتنا ن���ريان الر�سا�سات املجهول���ة امل�سدر نلت�سق 

بالأر�ش. كنت �سديد اللت�ساق بالأر�ش وكاأنا اأريد اأن اأختفي داخلها. 

مل يكن ظلم الليل يدعنا نرى لعدة اأمتار اأمامنا. ظننُت اأن العراقيني 

كان���وا يخمنون مكانن���ا ويطلقون الن���ار علينا. عل �س���وت ملزم علي 

ا لك يا اأخ حقيقت..  املرجت���ف: لقد ق�سي علينا. مل ت�سمعوا كلمي. تبًّ

اإذا خرجت �ساملًا من هذا املاأزق �ساأريك ماذا اأفعل بك!

اأثن���اء طقطقة ر�سا�ش العراقيني املتفرق ارتف���ع �سيًئا ف�سيًئا �سوت 

مرت�سى يقراأ �سورة الواقعة.

{اإذا وقعت الواقعةõ.. نحن خلقناكم فلول ت�ضدقونõاأفراأيتم ما 

متنونõاأاأنتم تخلقونه اأم نحن اخلالقونõنحن قدرنا بينكم الوت 

وما نحن مب�ضبوقني} 

ط.. طق.. طاق! ط.. طق..

كان مرت�س���ى يتل���و الآي���ات ب�سوت عاٍل م���ا بني زخ���ات الر�سا�ش 

ا. وكان لقراءة ه���ذه الآيات اخلا�سة من �سورة الواقعة  ويرتجمه���ا اأي�سً

يف تل���ك الظ���روف القاتل���ة واحلاب�س���ة للأنفا����ش اأثر عجي���ب يف مّدنا 

بق���وة القلب، وكاأّن مرت�س���ى كان يقارننا باأ�سح���اب اأهل اجلنة الذين 
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تخاطبهم ال�سورة.

{عل���ى اأن نبدل اأمثالكم ونن�ض���ئكم فيم���ا ل تعلمونõ ولقد 

{..õعلمتم الن�ضاأة الأوىل فلول تذكرون

عندم���ا اأمّت ق���راءة القراآن قال به���دوء تام: يا ح���اج كاظم، قبل اأن 

يتاأخر الوقت يجب اأن نعرب من قلب الكمني!

قال داريو�ش �سليماين: يا عم، �سوف نقتل جميًعا!

قلت: احلق مع الأخ مرت�سى، فلو اأّن اأحدنا وقع يف الأ�سر �ستنك�سف 

العملي���ات! واإذا م���ا طلع ال�سب���ح علينا هنا ف�سنق���ع جميعنا يف الأ�سر، 

يجب اأن ن�ستغل الظلم!

زحف ح�سني جعفري باجتاهي. 

- اأنا اأطلق النار واأنتم تتحركون!

قال ملزم عل���ي فيما ا�ستّدت نريان العراقي���ني ب�سوت قد اختفت 

منه الرجفة:

- يا اأخ »حقيقت«، اأنا اأعرتف الآن!

قلت م�سدوًما: باذا �ستعرتف؟

- ال�ستي���لء على ثكنة احلاج عمران. اأنت���م الرابحون يف احلرب. 

اإنني اأ�سع �ساربي رهًنا.. �ساربي..

�سرخُت: ا�ستعدوا جميًعا!

مع ومي����ش نريان الأ�سلح���ة العراقية اأطلق ح�س���ني جعفري م�سوؤول 

الهند�س���ة )التخريب( يف املجموعة اأول ر�سا�سة وبداأت احلركة باجتاه 

العدو. كان العراقيون قد قطعوا الطريق من خلف بلطة �سخرية كبرية 

ف���وق روؤو�سنا. انتهزنا فر�سة ان�سغالهم بنريان ح�سني وتقدمنا منحنني 

 كاني خدا
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وبه���دوء اإىل م���كان ل يف�سل فيه بيننا وب���ني العراقيني اإل تلك البلطة 

ال�سخرية الكبرية التي بلغت م�ساحتها عدة اأمتار فقط. وفيما لو بقينا 

بجوار تلك البلطة ال�سخرية لهلكنا جميًعا. بداأنا نتبادل اإطلق النريان 

من الطرفني، العراقيون من فوق البلطة ال�سخرية ونحن من اأ�سفلها 

ببنادق ُركزت بقوائمها. ل نحن كنا ن�ستطيع اخلروج من خلف البلطة 

ال�سخرية ول هم! ل ر�سا�سنا كان ي�سيبهم ول ر�سا�سهم كان ي�سيبنا! 

ومن �سّدة قرب املواجهة وكثافة النريان، كانت رائحة البارود احلاّدة قد 

عبقت يف اأنفي واأخذت حترقني. قال مرت�سى: القنابل اليدوية!

قلت: �سوف ت�سيبنا �سظاياها!

- لي����ش هناك حل اآخر، اإذا ا�ستمر الأمر على هذا النحو ف�سيق�سى 

علينا مع طلوع ال�سوء!

قل���ت: ننق�س���م اإىل جمموعت���ني، جمموع���ة تطلق الن���ار واملجموعة 

الثانية تتقّدم وتفّر ثم بالعك�ش.

رمى خ�سرواين واأن�ساري و�سالح النار حتى متكّنا من مغادرة جوار 

البلطة ال�سخرية. بعد ذلك بداأنا نحن باإطلق النار حتى التحق بنا 

اأولئك الثلثة. جمدًدا عاد اإطلق نريان العدو باجتاهنا! قلت: نرك�ش 

باجتاه املرج!

مل يك���ن العراقيون ليكّف���وا وا�ستمروا باإطلق الن���ار. و�سط الظلم 

اأ�ساب���ت الر�سا�س���ات النبات���ات الياب�س���ة اإىل جوارنا وا�ستعل���ت النار. 

باحرتاق النباتات والأع�ساب الياب�سة اأ�سيء ال�سيار! فجاأة �سمعت �سوت 

الأخ م���لزم علي. كان يلع���ن نف�سه ويوبخها باأن كي���ف �سّلم نف�سه لعّدة 

�سباب من احلر�ش!

حني و�سلن���ا اإىل »الأخدود ت�سع���ة« كان كرميي مفق���ود الأثر! قلت: 
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اأخفقنا، اإذا وقع يف الأ�سر فالعمليات ملغاة!

�سحك مرت�سى وقال: توكل على اهلل!

كّن���ا منهك���ي القوى ون�سع���ر باجلوع. ج���اء الأخ اإدري����ش ل�ستقبالنا 

واأح�س���ر معه خبًزا وبطيًخا. اأكلنا ومن �س���ّدة التعب ننا على اأن نعود 

للتفكري بخطة ما فيما بعد.

عند �سلة ال�سبح طار النوم من عيني واأنا اأفّكر بكرميي وانك�ساف 

اأم���ر الهجوم. كنت اأحّدق باجلبال البنف�سجي���ة والزرقاء املحيطة بنا: 

ماذا اأقول للحاج جعفر اأ�سدي. هكذا وباملّجان وقع يف الأ�سر.. ذنبه يف 

رقبتي.. عملية لأجل..

- �سلم يا اأخ كاظم. اأراك م�سغول البال..

كان كرميي نف�سه! قفزت من مكاين كالزنربك. احت�سنته بحما�سة 

ا الأخ  �سدي���دة. وجّراء ارتفاع �سوتي وجلبتي احت�سد اجلميع وجاء اأي�سً

ملزم علي.

- اأين كنت؟

- بعدما ذهبتم �س���ّدوا الطريق علّي! ا�سطررُت اأن اأختباأ داخل غابة 

البلوط. مع اإ�سراقة ال�سباح بحثوا عّني كثرًيا، اقرتب مني اأحد العراقيني 

اإىل درج���ة اأين ق���راأت الفاحتة على روح���ي. لكن عندم���ا راأيته وتلقت 

نظرتانا �سعل وا�ستدار واأثناء ا�ستدارته �سعل مرة اأخرى. واأنا اأفّكر حتى 

الآن يف ال�سبب الذي منعه من القيام باأي عمل حني تلقت نظرتانا؟

�سحك الأخ ملزم علي وقال: لقد راآك ذلك اجلندي العراقي!

- راآين نعم، ولكن ملاذا مل يعتقلني؟

ا ول يريدون اأن يف�سحوا  اإنه من العرب ال�سيعة، عندما يرون �سخ�سً

اأمره يقومون بال�سعال مرتني تف�سل بينهما مدة ق�سرية!

 كاني خدا
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الفالوذج1 الزعفراني              29 حزيران 1983

�سباًح���ا، على مرتفع القمطرة احلدودي الع���ايل، كانت عيِنْي على 

كاظم حقيقت. كان ي�س���رح اآخر الأو�ساع لقادة كتائب لواء املهدي من 

خ���لل اخلريطة املمدودة على اأر�ش الد�سم���ة: للمنطقة ثلثة حماور، 

جلهة اليمني هناك )قلع���ة( گرد كوه، يف الو�سط )مزرعة( مترت�سني، 

وجله���ة الي�سار اأر�ش احلاج اإبراهيم اخل�سبة اأو )گره مند( )الوعر(! 

للعدو مع�سكر على »مرتفعات 52«. هدفنا ال�سيطرة على هذا املع�سكر!.. 

هل من �سوؤال؟

- �سيد �سالح، تف�سل الفالوذج بنكهة الزعفران!

حّدق���ُت مدهو�ًسا يف ال�سينية البل�ستيكي���ة احلاوية على الفالوذج 

عطيُت الدنيا وما فيها! كنت 
ُ
الزعف���راين بيد »م�ش مو�سى«. وكاأين قد اأ

 ومل اأكن قد اأكل���ت الفالوذج العادي منذ �سنوات، فما 
2
م���ن اأهل �سرياز

بالك بالزعفراين! حملُت وعاء الفالوذج وهم�سُت يف اأذن »م�ش مو�سى« 

املتو�سط العمر: اأح�سرَت الفالوذج بطائرة حربية نفاثة من �سرياز؟

اأجابن���ي بلء حنجرت���ه: �سيد �سال���ح! األ تعلم اأن معّل���م الفالوذج 

امل�سه���ور يف �س���رياز، »كل خليل«، قد اأقف���ل دكانه وج���اء بكامل اأدوات 

�سناعة الفالوذج اإىل لواء املهدي!

1- الفالوذج: فالوده بالفار�سية؛ حلوى اإيرانية باردة تتكون من �سعيرية الأرز اأو الذرة التي 
تو�س���ع في ماء ال���ورد وال�سكر والماء المثلج؛ وي�ساف اإليها بع����ش من ع�سير الحام�ش اأو 

غيره من ع�سائر الفاكهة. 

2- اأه���ل �سي���راز هم اأول من �سن���ع الفالوذج بح�سب الم�سهور، ويق���ال الفالوذج ال�سيرازي 
ن�سبة اإلى المدينة التي هي اأ�سل انت�ساره.
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ق���ال ذلك وقد ق���ّرب �سينية الفال���وذج من الع���م مرت�سى. و�سعت 

اللقم���ة الأوىل يف فم���ي فقرق�س���ت �سعريي���ة الفال���وذج الرقيق���ة حتت 

اأ�سن���اين. بعدم���ا ط���رح �س���وؤاًل اأو �سوؤال���ني عل���ى كاظم حقيق���ت و�سع 

مرت�س���ى جاويدي الفالوذج على الأر�ش و�ساأل: يف كم حمور يجب على 

لواء املهدي اأن يعمل؟

ه���ّم كاظ���م بالإجابة لكن اأخ���ي جعفر اأ�سدي قائد الل���واء، قال من 

اأ�سفل الد�سمة: بعد اإذنكم يا حاج كاظم، اأنا اأ�سرح لك!

نه����ش جعفر وقد رمى معطفه الكاكي على كتفيه وتقّدم اإىل الأمام 

ليقف اإىل جوار كاظم حقيقت.

- �سيك���ون الهج���وم الأول عل���ى املح���ور اإىل ميينن���ا. اإذا مل حت�سل 

عراقي���ل بح���ول اهلل وقوته ن�سيطر عل���ى مواقع العدو، ث���م ن�سّلمها اإىل 

وحدة اأخرى! يف املرحلة الأوىل �سوف تعمل خم�ش ع�سرة كتيبة مدّعمة 

���ا، اثنتا ع�سرة كتيبة من لواء امله���دي وثلث كتائب من »اللواء2«  قتاليًّ

التابع للفرقة 77 يف اجلي�ش!

م�س���ح »علي اأ�سغ���ر �سرافراز« قائد كتيبة كميل عل���ى راأ�سه الكثيف 

ال�سعر وقال: يا حاج اأ�سدي، يجب اأن نوؤّمن ال�ستقرار يف املواقع؟ لي�ش 

الهجوم اإيذائًيّا فقط؟

ه���ّز جعفر اأ�سدي راأ�سه وقال: �س���وؤال جيد! العمليات لي�ست باأي وجه 

قفلت العمليات 
ُ
اإيذائية فقط، اأنتم تعلمون اأنه خلل هذا العام اأو العامني اأ

يف منطقة اجلنوب بالكامل، وراأي قيادة املقر اأّن القفل يجب اأن ُيفتح ها 

هنا! هذا الأمر يزيد من اأهمية الهجوم! الهزمية يف هذا الهجوم تعني اأن 

ُت�سّل القدرة على القتال وتقفل! ومفتاح القفل بيد لواء املهدي.

�سكت قليًل واأ�سار بيده اإىل العم مرت�سى.

الفالوذج الزعفراني
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- وبالتاأكي���د كتيبة الفجر؛ فعل���ى مرت�سى وكتيبة الفجر اأن يحكموا 

اخلن���اق على الع���دو ويزيدوا �سغطه���م لتتمّكن الوح���دات الأخرى من 

ت�سديد ال�سربة القا�سية اإليه!

ه���ّزت اأ�س���وات التكبري ف�س���اء د�سم���ة التكتيكات. اأكل���ُت الفالوذج 

���ح اأكرث يف اجلل�سة  الزعف���راين ب�سرعة حتى اآخ���ره. تابع اأ�سدي: اأو�سّ

التالي���ة. يجب اأن تبحث���وا الآن يف م�ساألة ذهاب قادة الكتائب وال�سرايا 

اإىل عم���ق العدو، يجب اأن تذهبوا وت�ساهدوا عن قرب املحاور واملخافر 

التي ينبغي ال�سيطرة عليها! واإن كان البع�ش قد ذهب قبًل.

رمق جعف���ر اأ�سدي مرت�سى بنظرة ذات معنى ث���م اأ�سار اإىل كاظم 

حقيقت وقال: تابع!

وما اإن جل�ش اأ�سدي حتى وا�سل كاظم كلمه.

- قبل الهجوم يجب اأن تعاينوا املحور وامل�سري مع �سباب ال�ستطلع 

ويتم توجيهكم.

ح���ني انتهت اجلل�سة ح���ان دور احلاج �سلواتي، العج���وز ال�سريازي 

م�س���وؤول الإع���لم، ليدخ���ل اإىل الد�سمة حام���ًل الكي�ش ووع���اء حلوى 

 اخلا�س���ة باأهل جهرم. و�س���ع الكي�ش عل���ى الأر�ش و�سّفق 
1
الرنكين���ك

بكّفيه واأن�سد مثل احلكواتيني:

قلبي مليء بحبك يا تعبوي؛

راأ�سي حتت قدميك يا تعبوي؛

!..
2
اآه فلتك�سر يد التعبوي

1- يراجع ملحق الكتاب )حلوى الرنكيك(. 

2- ه���ا هنا لعب على الكلم لأن فعل »�سك�ستن« بالفار�سية، اأي الك�سر، ي�ستخدم لزًما مرة 
ومتعّدًي���ا م���رة اأخرى م���ن دون تغيير في الت�سري���ف. ولذا فالم�ستمع هنا يظ���ن اأن القائل 
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�سك���َت. رجع اجلميع وحّدق���وا حمتارين يف احل���اج �سلواتي. تابع : 

..رقبة �سدام!

تق���دم احلاج �سلواتي ووقف خمتاًل اأمام »م�ش مو�سى«. رفع اإ�سبعه 

نح���و �سقف الد�سم���ة وتابع اإلق���اء ال�سع���ر واحلكاية: اه���اااااا.. مدفع 

ال�)106(؛ م�سد�سي اأنا!

 »م�ش مو�س���ى« م�ستجيًبا وفتح ذراعيه للدلل���ة على البحر، 
1
َحَج���ل

واأج���اب ب�سوت جه���وري وباأ�سل���وب احلكواتي نف�سه: م���اء بحر اخلزر 

2
جرعتي اأنا!

 اأنا!
4
 �سورتي

3
�سروال ر�ستم

 اأنا!
5
غطاء الدبابة ب�سكريي

 اأنا!
6
اأر�ش ال�سحراء ال�سوداء مهدي

دوّي املدفع �سفريي اأنا!

الإع�سار والريح نفختي اأنا!

 اأنا!
8
 البوق �سياعي

7
َقْنع

يدع���و عل���ى التعبوي بك�سر اليد فيحت���ار، ولكن عندما يكمل الكلم يت�س���ح اأن الفعل متعد 

والمق�سود رقبة �سدام.

1- حجل في م�سيته: تبختر فيها.

2- الجرعة من الماء: ح�سوة منه ملء الفم.

3- ر�ستم: اأ�سهر بطل اأ�سطوري في الأدب الفار�سي.

4- �سورت: �سروال ق�سير يمتد للركبة اأو فوقها.

5-  ب�سكير: من�سفة للحمام اأو فوطة كبيرة.

6- المهد: ال�سرير الممهد لنوم الطفل اأو ال�سبي.

7-  القنع: �سوت البوق.

8-  ال�سياع: �سوت المزمار.

الفالوذج الزعفراني
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واأعلن احلاج �سلواتي ختام املغامرة: اأيها املحمديون �سلوات!

مّط العجوز قوله »�سلوات« حتى انتفخت اأوداج عنقه النحيفة.

- انب�سطَت يا عجوز؟! هذا ما ي�سمى الروحية!

ث���م وق���ف و�سط الد�سم���ة وو�سع حل���وى الرنكينك عل���ى الأر�ش يف 

الو�سط واأفرغ كي�ش ر�سائل النا�ش املر�سلة اإىل املجاهدين.

- تذك���روا يا موؤمنني، الرنكينك م���ع الر�سائل. كلوا واقراأوا واكتبوا 

ردودكم!

و�سع كاظم لقمة من الرنكينك يف فمه، و�ساهد قرب العلبة ر�سالة. 

حم���ل الر�سال���ة وفتحها. نظ���رت اإىل ما يف يد كاظ���م. وكاأن الرنكينك 

كان���ت من تلمي���ذ جهرمي ا�سمه »مه���دي �سحرائيان«، وق���د طلب بعد 

الدعاء للمجاهدين ون�سره���م طلًبا لفًتا! بلع كاظم لقمة حلوى التمر 

وقراأ الر�سالة ب�سوت عال:

.. اأيها املجاهد الذي تقراأ ر�سالتي الآن، اأنا تلميذ يف الرابعة ع�سرة 

من العمر اأع�سق بكل وجودي احل�سور يف اجلبهة ومقاتلة العدو البعثي. 

ولكنهم للأ�سف مل ي�سمحوا يل باملجيء اإىل اجلبهة. اأق�سم عليك بروح 

الإم���ام اخلميني اإن كنت ق���ادًرا، اأن ت�سعى لتاأمني �سروط م�ساركتي يف 

اجلبهة.. اإله���ي اإلهي حتى ظهور املهدي احفظ لنا اخلميني! قال العم 

مرت�س���ى لكاظ���م: اأكلت من خبزه وملحه و�س���رت مرهوًنا له. با اأنك 

اأكلت من حلواه عليك اأن ت�ساعده.

قلت: لو كنت مكانك يا كاظم، لذهبت اإىل جهرم واأح�سرته!

حتّم�ش كاظم لقرتاحي.

- �سالح اأ�سدي، كّف عن التلحني! هات اأعطني قلمك!

حم���ل كاظم املغلف والورقة اخلا�سة بالإجابة. و�سع لقمة ثانية من 
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مترية الرنكين���ك يف فمه وبعد التحية وال�سلم على مهدي �سحرائيان 

كتب له ما بني اجلد واملزاح ر�سالة يف نهاية املطاف.

»اأن���ا كاظ���م حقيقت ول���دّي تاأث���ري يف اجلبهة؛ ولكن���ي اأحقق طلبك 

واأتابع���ه ب�س���رط اأن تر�س���ل يل علبة كب���رية من متري���ة رنكينك جهرم 

ال�سهية. فاإذا ما قمت بهذا الأمر �سوف اأو�سي بك م�سوؤول حافلة جلنة 

اإم���داد الإمام اخلميني الذي ُيح�س���ر اإىل اجلبهة ع�ساق زيارة جبهات 

احلرب. وال�سلم، كاظم حقيقت«.

و�س���ع العم مرت�سى لقمة من احلل���وى يف فمه وقال لكاظم: لو اأنك 

، كاظم �سّيد احلقيقة!
1
كتبت، وال�سلم، �سديقك ال�سرهان

1- �سرهان: �سديد ال�سهوة للطعام حري�ش عليه.
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حلوى الرنكينك                          7 متوز 1983

���ا فوق اآخر خريطة ا�ستطلع قبل  داخ���ل مع�سكر جلديان كنت منكبًّ

الهجوم. 

- �سيد كاظم، لقد جاءت فرقة اإن�ساد طلب مدر�سة جهرم!

 اأ�سار يل �سالح اأ�سدي باإ�سبعه اإىل احلافلة احلمراء التابعة جلمعية 

اإمداد الإمام اخلميني يف جهرم.

ا؟! - يا حاج كاظم، ملاذا الآن؟ ويف مثل هذه الأو�ساع اأي�سً

قلت: من املقرر اأن يوؤّدوا الأنا�سيد للكتائب لعدة لياٍل. 

- الآن ونحن على اأعتاب الهجوم؟

- لي�ش من املقرر اأن يكونوا اأثناء الهجوم! يقومون بجولة يف املع�سكر 

ويف �سرد�ست ويعودون اإىل جهرم!

خطر يف ذهني: اأ�ساأل اهلل اأن يكونوا قد اأح�سروا حلوى الرنكينك! 

قال �سالح بتعمق: �سي���د حقيقت، هل دققت يف احلافلة! وكاأّن فيها 

�سيًئا..

ظّلل���ت عينّي بي���دي من نور ال�سم����ش وتاأّملت يف احلافل���ة القادمة. 

كان���ت ملطخة بال���رتاب كمثل اجلرح���ى املنهارين. كان���ت ت�سري بنحو 

يثري النتباه. انقب�ش قلبي! ازدح���م املع�سكر بكل حناياه، وخرج اأفراد 

الكتائب من اخليام والأبنية. تابع �سالح: يا �ستار، لقد حدث اأمر ما!

توقفت احلافلة احلمراء و�سط ميدان الريا�سة ال�سباحية. توجهت 

ناحي���ة احلافلة. بالقرب منها غ���ار قلبي و�ُسّلت قدم���اي وتوّقفت! كان 
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واحد اأو اثنان من اإطاراتها مثقوًبا وزجاجها الأمامي خمروًقا بر�سا�ش 

الر�سا�س���ات! قف���ز ال�سائ���ق املتو�سط العم���ر من ال�سي���ارة ي�سرب على 

راأ�س���ه ووجهه وقال بل�سان مته���دج: اآاآاآااااه اإل������ه..ه�����ي.. وا ويلااه.. 

م�سيبة.. يا الل���������������������������������ه .. خذين.. اأمتني!

رك�س���ت اإىل الأم���ام. واأرجع���ت اجلم���وع اإىل اخلل���ف. كان قمي�ش 

ال�سائق من الأمام م�سّبًع���ا بالدماء! وكاأنهم �سددوا النريان نحوه! لكن 

مهم���ا اأمعن���ت النظر مل اأَر علمة على وجود اجل���راح داخل بدنه! كان 

مرت�سى اأول من و�سل اإىل ال�سائق وهّزه. 

- ما الذي ح�سل؟ تكّلم!

اأ�س���ار ال�سائق املتو�س���ط العمر بعينني مدهو�ست���ني ووجه م�سطرب 

اإىل احلافلة.

 ..
1
- ق�..ق������طعوا.. الروؤوو�س�س�ش.. ال����..كومله

هج���م �سالح وها�س���م ومرت�س���ى والبقية اإىل داخ���ل احلافلة. �ساد 

ال�سمت، ثم اأخذت الهمهمات ترتفع ونداء: ح�سني.. ح�سني..

كانت النداءات تعلو وتعلو اأكرث، ثم تعود لتخرج ب�سورة همهمة غري 

م�سّخ�سة.

التعبوي���ون واحلر����ش يلطم���ون ال�س���دور! واحلافلة تهت���ز. �ساروا 

يرتّجل���ون كل عدة اأ�سخا����ش مًعا، وُي�ساَهد فوق اأيديه���م اأج�ساد نحيلة 

ونحيفة بل روؤو�ش! 

يف وقت ق�سري اأنزلوا من احلافلة اأج�ساد 14 فتًى مقطوع الراأ�ش! 

غ���ري بعيٍد، وقعت عيناي عل���ى مرت�سى. كان قد جل����ش القرف�ساء 

على حجر وو�سع راأ�سه بني يديه. وقف وتوجه نحو ال�سائق. كان ال�سائق 

1- يراجع الملحق كومله.
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قد خرج من ال�سدمة اإىل حّد ما. �ساأله مرت�سى: ما الذي ح�سل؟!

رفع ال�سائق يديه عالًيا.

- الكفار قطعوا الروؤو�ش! 

- من؟! اأين؟

- ال� كومله.. الدميقراطي.. اأعداء الثورة.. هل راأيت ما جرى على 

فلذات اأكباد النا�ش ورياحينهم، كم اأو�سى بهم اآباوؤهم واأمهاتهم!

�س���رب عل���ى راأ�س���ه وتاب���ع: الكف���ار الذي���ن ل يعرف���ون اهلل، قبيل 

بريان�سه���ر، وادي ال�سيط���ان، قطع���وا الطري���ق وحجزوا ال�سي���ارة.. اآه 

واأنزل���وا اأع���زة النا�ش منه���ا. �ساألوهم: م���ن اأنتم واإىل اأي���ن تذهبون؟ 

وه���م يف املقابل من منطلق �سدقهم واأمانته���م اأخربوهم عن زيارتهم 

وع�سقهم للجبهة وعن عزمهم على الإن�ساد لكم.

انقط���ع تفّج���ع ال�سائق. �سكت. م�سح يده على ال���دم الذي يب�ش على 

وجهه و�سدره.

- اأ�سب���اه ال�سم���ر الذين ل يعرفون اهلل اأطلق���وا عليهم جميًعا نريان 

ا. �ساروا يبحث���ون يف وجوه الفتية  ر�سا�ساته���م. مل يرتكوا جثثه���م اأي�سً

الذي���ن مل تنبت حلاهم بع���د ول ينا�سب الع���راق اأْخذهم! قال قائدهم 

�سم���ر بن ذي اجلو�سن، نحتج���ز الروؤو�ش حتى تت�سّوه وتتحّلل فل ُيدرى 

اأكانوا ذوي حلى اأم ل!

كان ل�س���وت ال�سائق ن�سيج موؤمل وكانت عين���اه تفي�سان بالدمع من 

دون توّقف. �سرب مراًرا على اأم راأ�سه. اأ�سار اإىل مكان انتفاخ حنجرته!

- يا اهلل... جل�سوا واأخذوا يقطعون روؤو�ش الأطفال الأبرياء من هنا 

واحًدا تلو الآخر!

تعّرقت اأطرايف الأربعة. اأردت اأن اأبلع ريقي لكن املرارة والغ�سة يف 



129
حلوى الرنكينك

حنجرت���ي مل ت�سمح. اأح�س�ست باخلواء يف ركبتي وجل�ست. بعد ذلك مل 

اأَر اأو اأ�سم���ع �سيًئا. كاأنا كان���وا يذبحونني من منحري اأنا، حني �سعرت 

ب�سغط يٍد على كتفي. جاهدت لأ�ستجمع قواي ورجعت ب�سّق الأنف�ش.

- كاظم.. كاظم..

فتح���ت عيني مذه���وًل، كان �سالح اأ�سدي واقًفا ومع���ه علبة ال�سبعة 

ع�سر كيلًوا من حلوى الرنكينك. �ساألت: ما الأمر؟

تاأّمل �سالح يف عينّي املغرورقتني بالدموع.

ا، مكتوب عليها، اإىل اأخي كاظم  - لق���د كانت هذه يف احلافل���ة اأي�سً

حقيقت من ِقبل مهدي �سحرائيان!

ب���داأت �سفت���اي ترجتف���ان. اختفى اللون م���ن وجهي. وا�ست���ّد نب�ش 

���ا.. كم اأبغ�ش  �سدغ���ّي. همهم���ت: كان مهدي �سحرائي���ان معهم اأي�سً

الرنكينك.. 
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27

قشرة البيضة                               17 متوز 1983

 يف مرتفع القمطرة كنت اأدّقق 
1
بع���د الظهر، على الطريق الَقَدِمّي���ة

النظر يف البغال. بادرُت »اأبو القا�سم ت�سوبان«، قائد »ال�سرّية1«.

- اأب���و القا�س���م، لق���د حتّولت وح���دة التجهيزات اإىل وح���دة البغال 

)املجّهزة(!

ح���ّك اأم راأ�سه من فوق القبعة ال�سوفية اخل�سراء. اأخرج من جيبه 

حبة تني جمففة و�سّيفني.

- نوذري، البغل هذه الأيام يف بريان�سهر اأغلى من �ساحنة التويوتا!

 وو�سعتها يف فمي وقلت: وما هي قيمة 
2
اأخ���ذُت حبة تني ا�ستهبانات

ال�سيارة يف الطريق الَقَدِمّية؟

 اأمام عينيه ورّبت على كتفي:
3
�سّوى نظارته الأنفية

- ينتابني �سعور خمتلف يف هذا الهجوم!

وعندما جتاوزين وقع نظري على املكتوب على ظهر لبا�سه الكاكي.

»ل تقل لأحد اإيّن كنُت! 

اأين كنُت! كيف كنُت!

اأريد اأن اأبقى جمهوًل!«.

خط���وت خلف���ه فتفّرقت حت���ت قدمي ح�س���وات اجلب���ل ال�سغرية. 

�سارفُت على النزلق ولكنني �سيطرت على نف�سي. ملحُت اأمامي مكتوًبا 

1- الطري���ق القدمي���ة؛ اأو الأدومية بالعامي���ة اأو المعبور: الطريق ال�سي���ق الوعر في الجبل 
ا: طريق قَدم. الذي ل ي�سلك اإل م�سًيا على الأقدام اأو من ِقبل بع�ش الدواب، يقال له اأي�سً

2-  ا�ستهبانات اأو ا�سطهبانات: مدينة تدعى اليوم ا�ستهبان، تقع في �سرق محافظة فار�ش 
في اإيران. ت�ستهر بالمحا�سيل الزراعية واأهمها التين.

3-  النظارة الأنفية: عد�ستان باإطار؛ تثبت على الأنف من غير م�سكتين خلف الأذنين. 
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على �سخرة:

قوِّ الدع�سة ول تخّفف!

�سحكت: وكاأن كل من ي�سل اإىل هذا املكان تزلق قدمه!

ا�ست���دار ت�سوب���ان. و�س���ع حبة ت���ني اأخ���رى يف فمه وق���ال: �سدًقا يا 

نوذري، لقد راأيت البارحة مناًما عجيًبا، اإذا ا�ست�سهدُت، ل تدع �سباب 

�سريتي يتفرقون!

- )م���ا بك( تو�سي مثل الأمهات. وه���ل �ساركت يف عملية قبًل من 

دون اأن تو�سي!

- هذا الهجوم خمتلف!

ازدادت حّدة �سعود ممر الطريق الَقَدمّية ملرتفع القمطرة، وبداأت 

األه���ث. وعن���د ذاك �سرب ن���ور ال�سم�ش الذهبي على وجه���ي. اأ�سار اأبو 

القا�سم ت�سوبان اإىل راأ�ش جبل القمطرة العايل املغّطى بالثلج. 

- يبدو بيا�ش الثلج كق�سرة البي�سة!

رغ���م اأننا كّن���ا يف ف�سل ال�سيف، لكّن البخ���ار كان يخرج من فمي 

ج���راء ال���ربد ال�سدي���د. و�سلن���ا اأعل���ى املرتف���ع ف�ساهدنا د�سم���ة العم 

مرت�سى.

- اأيها التعبوي، اأ�سلونك!

بع���د �سلتي املغرب والع�ساء حتّلق ق���ادة �سرايا الفجر حول مدفاأة 

ال���كاز يف الد�سم���ة. كان العم مرت�س���ى ي�سرح تفا�سي���ل منطقة احلاج 

عمران يف العراق من خلل اخلارطة. 

- قب���ل ليلٍة م���ن الهجوم يجب اأن نخلي مرتف���ع القمطرة احلدودي 

ن���زوًل! ن�سلك ه���ذا امل�سري وننف���ذ ب�ساف���ة خم�سة ع�س���ر كيلومرًتا يف 

عم���ق الأرا�سي العراقية. ينبغ���ي اأن ن�سل قبل طلوع الفجر اإىل م�سيق 

ت�سومان م�سطفى! اأ�سفل هذه التلل الثلث علينا اأن ُنخفي اأنف�سنا يف 

قشرة البيضة
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النه���ار داخل الفجوات وامل�سائق.. ثم ن�ستويل على التّلة عند منت�سف 

الليل.. هل هنالك اأي �سوؤال؟

رفعت يدي. اأ�سار العم اإيّل.

- ماذا يا نوذري!

- اإّن ا�ستت���ار ق���وة بحج���م كتيبة اأثن���اء النهار يف ظ���ل حتّكم العدو 

وحت���ت مراآه هو اأم���ر غري ممك���ن! اإذا كنت تذكر قب���ل اأ�سبوعني حني 

ذهبنا لل�ستطلع ا�سطدمنا بالرعاة واأمور اأخرى!

ابت�س���م مرت�س���ى وقال: ولهذا ال�سب���ب فاإّن التنّب���ه ورعاية ال�سمت 

التام اأمران لزمان. نحن لدينا مرحلتان يف هذه العمليات، يف البداية 

امل�سري املجهد ومن بعد ذلك الهجوم!

رف���ع اأبو القا�س���م ت�سوبان قبعت���ه ال�سوفية ع���ن راأ�سه و�س���األ: عم 

مرت�سى، ما الذي يحدث لو انك�سفنا؟

و�سع مرت�سى يده خلف مدفاأة الكاز اخل�سراء القدمية.

- اأدام اهلل رزقك، نوؤدي تكليفنا!

�سقط���ت قذيفة مدفعي���ة على مرتف���ع القمطرة واهت���زت الد�سمة. 

ملع���ت ملبة املئة �سمعة التي كانت ُت�س���اء باملولد الكهربائي و�سقطت من 

ال�سق���ف الرتابي الناعم حيث كانت معّلقة. اأ�س���ار مرت�سى اإىل التلل 

الثلث التي ت�سبه املثلث على اخلارطة.

- لو فر�سنا اأن هذه التلل الثلث هي مثلٌث، والتّلة الكبرية الو�سيعة 

راأ�س���ه، والتّلتني الأ�سغر حجًما اللتني تتقّدمانها وتف�سل بينهما م�سافة 

25 مرًتا هم���ا قاعدته، فاإّن التّلة الكبرية وب�سبب اإ�سرافها على امل�سيق 

وث���لث طرقات معبّدة هي بنزلة خناق العدو! ولو اأّننا �سيطرنا عليها 

نك���ون قد اأحكمنا خنق العدو بقب�ستنا. وبذلك ل ي�سل اإليه الطعام ول 

العتاد!
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�سكت قليًل ثم نادى: يا اأخ ت�سوبان!

- يف اخلدمة يا عم!

- »ال�سرّية1« تتوىل عملية ال�سيطرة على التلة الو�سيعة! اأنا اآتي معك. 

ا، وهما حتميان التّلة الو�سيعة!  التلتان الأخريان لي�ستا اأقل اأهمية اأي�سً

رجع وحّدق يف وجه »فرهاديان فر الن�سر«.

- واأما �سريتك يا خال �سريازي! 

�سرب على كتف حممد ر�سا بديهي املعاون الثاين لقائد الكتيبة.

- يرافق حممد ر�سا �سرّيَتك وت�ستولون على التّلة جلهة اليمني! وهو 

يعطي التو�سيحات اللزمة!

نظر اإيّل وقال: وكذلك ف�سل اهلل نوذري يتحرك مع ف�سيلني باجتاه 

التّل���ة ناحية ال�سمال وي�ستويل عليها. من خلل ا�ستطلع الأيام القليلة 

املا�سي���ة بات طري���ق النفوذ اإىل التلة حمفوًظا ع���ن ظهر قلب. ولذلك 

لي�ش هناك اأي داٍع للمواجهة املبا�سرة مع العدو! �سحيح يا نوذري؟

- متاًما ي���ا عم. على مدى �ساعتني كنت اأ�ساه���د العراقيني يلعبون 

الكرة الطائرة. 

اأخذ جليل اإ�سلمي ميزح ويقول:

- بع���د ال�سيط���رة عل���ى التّل���ة ننّظم مب���اراًة يف الك���رة الطائرة مع 

العراقيني!

ا  نظ���ر مرت�سى اإىل معاونه وقال باح���رتام خا�ش: ال�سيد جليل اأي�سً

�سوف ميّن علّي ويرافق نوذري مع »ال�سرّية3« حتى يقوم بتنظيم مباراة 

كرة الطائرة بنف�سه؛ نتحرك غًدا!

قشرة البيضة
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28

الضيافة                                     18 متوز 1983

اأّدين���ا �سلَت���ي املغرب والع�ساء داخ���ل ُم�سّلى ُمع�سك���ر جلديان يف 

برين�سهر. جاء احلاج �سلواتي عجوُز اإعلم »لواء املهدي« املوؤن�ش. وقف 

خل���ف ُمكرّب ال�سوت اليدوي وقال بلهجت���ه ال�سريازية الثقيلة: »جلمال 

وجه اخلميني �سلوات!«.

وح���ني مل ُيلِق ارتفاُع اأ�سوات ال�سل���وات ا�ستح�ساَنه �ساح بحما�سة 

! وكاأّنكم مل تاأكلوا بعد؟«.
1
وابتهاج: »هاي يا خالو

ثّم اأخذ نف�ًسا عميًقا واأطلق من عمِق ُحنجرته �سيحًة: 

- فلَتك�سر يد التعبوي!

�سك���ت قلي���ًل. ان�سدمُت مثَل بقّي���ة ال�سباب ونظ���رُت م�سدوًها اإىل 

وجهه النحيف وحما�سنه البي�ساء، ثم تابع ب�سكل اأقوى:

- رقبة يزيد الكافر �سّدام.. �سلوات باأعلى الأ�سوات!

ه���ذه امل���ّرة هّزت اأ�س���وات ال�سلوات اأنح���اء قاع���ة ال�ستقبال. قال 

.. يا اإخوان ها هن���ا �سيتم تناول 
2
احل���اج �سلوات���ي: »اخلال �سار خال���و

طعام الع�ساء. حتّلقوا يا خايل واجل�سوا على �سكل �سفرة الطعام! وبعد 

الع�ساء �سوف ياأتي العم مرت�سى فلديه �سغٌل معكم!«.

ا�ستدرُت و�ساألُت رفيقي �سيد علي احل�سيني م�ستفهًما: يق�سد قائد 

1- بالفار�سية »كاكو«، اأي الخال )اأخو الأم( بلهجة اأهل مازندران.

2-بالفار�سية »حالو �سد كاكو«؛ والكلمتان حالو )بلهجة اأهل لر�ستان( وكاكو)بلهجة اأهل مازندران( 
لهما نف�ش المعنى: الخال )اأخو الأم(. وفي الجملة تهكم و�سخرية من اختلف اللهجات. 
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كتيبة الفجر؟

- اأجل! مرت�سى جاويدي.. اأ�سلو املعروف نف�سه!

- وماذا لديه معنا؟

ف اإىل ال�سباب؛ هذا منهجه يف العمل! - الّتعرُّ

ا مّت تكليفنا بالعمل داخ���ل كتيبة الفجر؟ بات  - �سي���د علي، ه���ل حقًّ

الأمر حم�سوًما؟

- اإذا �ساء اهلل.

- العمليات باتت قريبة، اأنا ل اأكذب!

- ح�سني بنائيان؛ اإّنني اأ�ست�سعر رائحة الهجوم.

- لعّله���م يريدون جم���دًدا اأن ينتخبوا من بيننا ع���دًدا! نحن الذين 

قّدمنا المتحانات مراًرا وتكراًرا وحتّولنا من كتيبة تتاأّلف من اأربعمئة 

�سخ�شٍ اإىل اأقل من �سرّية.

- كل يا كبري!

- من فمك حتى اأبواب ال�سماء! يقولون اإّن مرت�سى مغواٌر!

- لي�ش له نّد.. لقد خ�سع جلميع دورات املغاوير وحرب الع�سابات. 

- لقد ذاع �سيت تقواه و�سجاعته على كل ل�سان..

- كم اأ�ستاق لروؤيته!

- ل بّد اأّنه �سخم اجلّثة والهيكل، األي�ش كذلك؟!

كال���ربق ُمّدت �سفرة الع�ساء ومل ن�سمع خرًبا عن مرت�سى جاويدي. 

كان هناك �ساٌبّ فقط، يف الع�سرين والنّيف من العمر، متو�ّسط القامة، 

الضيافة
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نحيل البدن، يتوىل اأمر توزيع امللعق واأباريق املاء ب�سرعة اأمامنا.

اأ�سار ال�سيد علي احل�سيني اإىل ال�ساب باإ�سبعه. 

- امل�سكني يقوم وحده بعمل اأ�سخا�ش عّدة!

- ليتنا ُقمنا مل�ساعدته!

- اجل����ش يا حبيبي، ل���كّل �سخ�شٍ يف اجلبهة عمُل���ه. نحن نقاتل يف 

الكتيبة، وهذا امل�سكني وظيفُته تقدمي الطعام واأمثال ذلك!

كال�سقر كان ال�ساب ذو اللبا�ش الكاكي والكوفّية امللقاة حول العنق 

يجول بيننا، يرفع ب�سغٍف وحمّبة �سحون العد�ش بالأرز )جمّدرة الأرّز( 

من ال�سينية لي�سعها اأمام الإخوة. قلت: هل ترى اأّي ع�سٍق هو فيه؟

اأنهين���ا طع���ام الع�ساء فج���اء ال�ساب نف�س���ه وجمع ال�سح���ون ومَلَلم 

ال�ّسفرة. وجم���ّدًدا حمل احلاج �سلواتي مكرّب ال�س���وت واأدناه من فمه 

و�سدح ب�سوته خامًتا بامل�سك ع�ساءنا: 

لعن اهلل يف العاملني �سّدام امللعون

فقد عزم على قتل و�سحق جنى ُعمِر النا�ش

ثّم عل���ى طريقة الإن�ساد واملّد قال: قولوا لأمريكا اأن تغتاظ مّنا واأن 

متوت يف غيظها. الإمام اخلميني!

ح���ني رفعنا اأ�سواتنا بال�سلوات ثلًثا اأعطانا احلاج �سلواتي علمة 

النجاح قائًل: هكذا ترفع ال�سلوات!

اأح�سر ال�ساب م�سوؤول ال�سيافة كر�سيًّا حديديًّا قدمًيا قّيًما وو�سعه 

يف و�س���ط القاعة ووقف عليه. تعّجبنا من فعل���ه وت�سّمرت عيوننا عليه. 

قل���ت: انظر يا �سيد، اإّنه ال�ساب نف�سه الذي مّد �ُسفرة الطعام، يريد اأن 
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يتكلم!

- وما الذي يريد قوله!

- ل بّد اأّنه يريد اأن ُيحّدثنا عن الطعام وامل�ستحّبات والإ�سراف.

- ولكّننا اأكلنا حّتى حّبات الأرز التي �سقطت على الأر�ش.

اأعطى احلاج �سلواتي مكربِّ ال�سوت لل�ساب.

ل يا �سيد مرت�سى! - تف�سّ

قلت مبا�سرًة: مرت�سى!

اأدنى ال�ساّب ذو اللبا�ش الكاكي املُرّقط مكرّب ال�سوت من فمه.

- ي���ا اإخواين! ال�س���لم عليكم.. �ساحمون���ا اإذا كان الطعام �سّيًئا اأو 

غ���ري كاٍف، نعت���ذر م���ن ح�سراتك���م.. وُنحّييكم ونرّحب بك���م يف كتيبة 

الفج���ر.. �س���وف تكونون �سيوفن���ا ملّدة.. اإّنن���ي م�س���روٌر اأن وّفقني اهلل 

ب���دًءا من هذا اليوم لأكون يف خدمتكم اأّيها الإخوان املوؤمنون.. مهّمتنا 

اجلدي���دة لي�ست اإجبارية.. يف هذه املهّمة هناك طريقان ل ثالث لهما، 

اإّما الّن�سر واإما ال�سهادة.. فّكروا جّيًدا..

ح���ني اأنه���ى العم مرت�س���ى كلمه م�س���ح احلاج �سلوات���ي بيده على 

حليته البي�ساء فرّتبها و�سرع باإن�ساد ال�سعر على طريقته اخلا�سة. 

قوموا! قوموا! فالعا�سقون يبّثون الليَل �سّرهم.

يطوفون حول باب املع�سوق وحرمه.

انظر الّديَك فلي�ش له اإّل اجلناح والّري�ش
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وهو من اأول الليل حتى ال�سحر، اهلل اهلل ي�سيح

يا جماهد الإ�سلم.. تهّياأ لدعاء التو�ّسل.. �سلوات.

ا! وكزُت ال�سيد علي على جانبه وقلت: اأّيها الّديك كن م�ستعدًّ

�سح���ك ال�سيد عل���ي �سحكًة طفولية حلوة وقال: ب���تُّ عا�سًقا للحاج 

�سلوات���ي. ان�سّم �سيخ الكتيبة احلاج بنائي اإىل بقّية اأفراد كتيبة الفجر 

قيم دعاء التو�ّسل. مل اأنتبه اإىل نف�سي اإّل بعد وقٍت طويل من ال�سجود 
ُ
واأ

واملناج���اة مع اهلل. ومهما ط���ال انتظاري فلم يكن �س���وت نواح الإخوة 

���ة يف عين���ّي ال�سيد علي  و�سجيجه���م لينقط���ع. التفف���ت ونظرُت بغ�سّ

املحمّرت���ني والغارقت���ني بالدمع وقل���ت: »اأريد اأن اأكون ف���رًدا من كتيبة 

الفجر ب�سكل دائم!«.
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سراج الليل                                     19 متوز 1983

يف عتم���ة منت�سف الليل متتمت لأول مرة باآيات �سورة الواقعة اأثناء 

امل�سري باجتاه العدو:

ُرُثوَن õ اأَاأَْنُتْم َتْزَرُعوَنُه  {اإِذا َوَقَع���ِت اْلواِقَعُة õ .. اأََفَراأَْيُتْم ما َتْ

ُهون } َعْلناُه ُحطاًما َفَظْلُتْم َتَفكَّ اِرُعوَن õ َلْو َن�ضاُء َلَ اأَْم َنْحُن الزَّ

ع���ل �سوت »جليل حمامي«، م�سوؤول الت�س���الت الل�سلكية ال�ساب 

مع العم مرت�سى: اأخ داريو�ش!

اأجبته ب�سرعة: حمامي، �سار ا�سمي �سلمان.

- ُعذًرا اأخي داريو�ش، مل اأنتبه اأنه يجب اأن ل اأقول داريو�ش!

- لقد قلت داريو�ش جمّدًدا!

- عفًوا.. �سلمان! هناك �سيٌء دخل يف يدي وهو يوؤملني كثرًيا!

تق���ّدَم ِلرُيين���ي ي���ده ف�سقط���ت خوذته الوا�سع���ة على مقدم���ة اأنفه. 

ْرَجَعها اإىل اخللف وقال: ها هنا..
َ
اأ

- يف هذه العتمة اأنا ل اأرى �سيًئا، ُيحتمل اأن تكون �سوكة توت العليق 

ا! قد غرزت يف يدك، فهي وافرة يف ُكرد�ستان. هي �ساّمة اأي�سً

- �س� �س� �س��������اّمة؟!

- خفَت؟ ابن ف�سا وتخاف..

�سح���ك حمام���ي و�سّد جلام البغ���ل املُحّم���ل بالعتاد وق���ال: اأنا ابن 

منطقة زاهدون يف ف�سا والتي �سار ا�سمها بعد الثورة زاهد�سهر!

قلت: حمامي، �سمعُت اأنك �سرت طالب علوم دينية؟
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- ن�ساأل اهلل القبول! اآه.. ما اأجملها!

- ما هي؟

- �ُسرج الليل! الرياعات!

يف و�س���ط العتم���ة كان الرياع ي�س���يء مثل النج���وم ال�ساطعة ويفتح 

الطري���ق اأمام كتيبَت���ي التعبئة واحلر�ش، الفجر وُكمي���ل. �سّوى حمامي 

جهاز ال���� »PRC«على ظهره وقال: »اأخ �سلمان، يعني هل تكون ال�سهادة 

من ن�سيبي يف هذا الهجوم؟«.

باغتن���ي حلن قوله وتذّكرت تلقائًيا ما ح�سل يف اليوم ال�سابق. كان 

اأول �سخ����شٍ يف الكتيبة يغت�سل غ�سل ال�سهادة يف ماء النبع البارد! قلت 

ل���ه: »ننت�سر اإن �س���اء اهلل ونعود ون�ستعّد للهجوم الت���ايل، حتى نق�سي 

على يزيد الكافر �سّدام!«.

هم�ش بهدوء: ولكن األ توافقني باأن ال�سهادة �سيء اآخر!

غرّي املو�س���وع بنكتة 
ُ
راأيُتن���ي من���زوع ال�سلح اأمام���ه فحاول���ت اأن اأ

ا  ع�سكري���ة. هم�سُت يف اأذنه قائًل: »حمّقٌق عراق���ي ي�ساأل اأ�سرًيا اإيرانًيّ

���ا: م���ا الذي حتِملُه عن احل���رب يا ُبني؟ يجيبه ال�س���اب ُم�سّلًل: ل  �ساًبّ

�سيء! حملُت فقط زوجي اأحذية ومعطًفا و�ساعة يد!«.

�سح���ك حمام���ي وكان جوابه حا�سًرا: يف اأح���د الأيام يجمع �سدام 

قادت���ه ويقول: ها هي ال�سن���وات مت�سي على احلرب ول تزال ح�سرًة يف 

قلب���ي اأن ياأتيني اأحُدكم ومعه عدد من التعبوي���ني اأ�سرى! وها اأنا اأعلن 

الآن اأن كل م���ن يتمّكن من فّك هذه العق���دة وياأتيني باأ�سرٍي فله جائزة 

قّيم���ة عن���دي. يف الي���وم التايل يرى �س���ّدام وقد اأخذت���ه الده�سة اأحد 

�سّباط���ه يكب���ح فرامل حافلٍة ممل���وءٍة بالتعبويني ويوقفه���ا اأمام مركز 

القي���ادة. ُيرّبت �سّدام عل���ى كتف ال�سابط ويق���ول: اأح�سنت! اأح�سنت! 
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يد الثمني؟ يوؤدي  والآن ق���ل يل كيف ا�ستطعت احل�سول عل���ى هذا ال�سّ

ال�سابط التحّية ويقول: �سي���دي! ذهبُت خلف ال�ساتر الرّتابي الإيراين 

حُت؛ كربلء! كربلء! ثّم بطرفة  وفتحت باب احلافلة ووقفت عنده و�سِ

عني امتلأت احلافلة بالتعبويني. يف احلقيقة كان هناك اأكرث من هوؤلء 

بكثري ولكن احلافلة امتلأت!

قلت: لي�ش اإخفاًقا اأن �سرت �سيًخا!

- هذا اإذا كنت لئًقا!

 البغل، 
1
اأخاَف���ه �س���وُت خ�سخ�س���ة الل�سلك���ي خلفي فَع���َل �سحي���ج

 والزجر من الإخوة.
3
 وال�سه�سهة

2
ومبا�سرة عل �سوُت اله�سه�سة

- يا حبيبي اأ�سِكت احلمار.. لقد ُف�سحنا.. �ُسّد جلامه..

بداأ حمامي ُيلطف البغَل بامل�سح على راأ�سه وُعنِقه حتى هّداأه. هذه 

املّرة ارتفع �سوُت خ�سخ�سة جهازه الل�سلكي هو.

- �سلمان، �سلمان، مرت�سى.. 

اأدنى حمامي ال�سّماعة من فمه واأجاب من عمق ُحنجرته: مرت�سى، 

مرت�سى.. على ال�سمع..

مّد �سّماعة الل�سلكي ناحيتي.

- اأخ داريو.. اآه.. عفًوا.. العم مرت�سى يريد اأن يكلمك.

تقّدمت من الل�سلكي لأحكي، ومل اأفهم كيف ا�ستطاع العم مرت�سى 

َل برفق���ة الأخ ُملزم علي وُمر�سٍد كردي اآخر  بخط���واٍت �سامتٍة اأن ي�سِ

اإيّل م���ن اآخر الطابور وقال: »�سلمان �سف���ري، يقول الأخ ملزم اإّنه ما 

1- ال�سحيج: �سوت البغل المرتفع.

2- اله�سه�سة: قول »ه�ش« بنحو خفي بق�سد الإ�سكات والتهدئة.

3- ال�سه�سهة: قول »�سه« بنحو النهي بق�سد الإ�سكات والزجر.

سراج الليل
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زال لدين���ا �ساعة حتى ن�س���ل اإىل نقطة النطلق. علين���ا اأن نزيد من 

�سرعة الطابور لئل يطلع علينا ال�سوء. فمن املمكن حينها اأن يرونا!«.

- على عيني يا عم! اأخربوا اجلميع لئّل يتخّلف اأحد.

اجتاز �سّفن���ا الطويل املنطقة اجلبلية الب���اردة والزرقاء يف العراق 

كالبني���ان املر�سو����ش، ث���م انحدر كال�سيل ن���زوًل حتى و�س���ل يف نهاية 

املط���اف اإىل اجلاّدة الوا�سعة يف قاع ال���وادي. دخلنا من بعدها يف نهٍر 

�سحٍل وو�سلت املياه اإىل ركبتي.
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30

المقنبلة                                      20 متوز 1983م

عن���د ال�سباح اأ�ساء خّط الأف���ق الأحمر خلف الكتيبتني كلَّ الأرجاء 

وامت���زج �سوُت تدّف���ق املياه املنحدرة من زاوية اجلب���ل بتغاريد الطيور 

الربّية. ع���ربُت فوق املياه املتجّمدة وجثوت بجان���ب نبعٍة و�سربت. كان 

ال�سب���اب قد اختفوا �سمن جمموع���ات موؤلفة من اأ�سخا�ش عّدة يف ظّل 

النبات���ات وحتت الأ�سجار م���ن اأجل ال�سرتاحة. وكان �س���اٌبّ من طلبة 

العلوم الدينية بلبا�سه التعبوّي الكاكي وعمامته البي�ساء قد وقف داخل 

انحدار يف اجلبل لل�سلة.

وجدُت مكاًنا قليل النحدار واّتكاأت على جذع �سجرة �سخم. لففُت 

معطفي حويل ب�سّدة اّتقاًء من الربد. اأ�سفل مني كان »ح�سني بنائيان« 

الفتى ال�سريازي الطوي���ل وال�سخم برفقة زميله ال�سيد علي احل�سيني 

يتحّدث���ان مع �سابط من الدرك ق�سري القامة يف الأربعني والّنيف من 

العم���ر.

- اأيُّ نوٍع من الأ�سلحة هذا يا �سيد غلمي؟

- �سلٌح ثقيل! ي�سّمونه املقنبلة!

- ُت�سب���ه طلقاُته البي�َش، ولكن اأكرب! مل���اذا ذخريته كبرية اإىل هذه 

الدرجة؟

- لأجل هدم املتاري�ش؛ يجب اأن تكون كبرية هكذا!

ا؟ - �سيد غلمي، هل بقّية اأ�سدقائك معهم مقنبلٌت اأي�سً

- اأجل، يف كل ف�سيٍل يوجد مقنبلة مع اأحد الأفراد.

- �سيد غلمي، جنابكم تخدمون يف اجلي�ش؟

المقنبلة
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رم���ق غلم���ي ُكلًّ م���ن ح�سني ورفيقه م���ن قمة راأ�س���ه اإىل اأخم�ش 

قدميه.

- كل، يف الدرك.

- اأنتم تعبوّيون..

- ل؟

���ا ك���م يبلغ عمركم���ا؟ اأربع ع�س���رة اأو خم�ش ع�س���رة �سنة؟ األ  - حقًّ

تخافان يف عمق اأر�ش العدو وهذه املنطقة اجلبلية..

- كل.. ولأج���ل اأيِّ �س���يٍء نخ���اف؟ املهم الآن ه���ذه البندقّية، كيف 

تعمل؟ عّلمنا كيف ُتطلق النار منها يا �سيادة العريف.

- لي�س���ت �سهلة كالكل�سينكوف! اإّنها اأكرث تعقيًدا. لن تتعلما. ثّم ما 

حاجتكما اإليها؟

- يا �سيد غلمي! با اأّننا جئنا، يجب اأن نتمكن من ال�ستفادة منها 

اإذا ما ا�ست�سهدَت.. هل انزعجت؟ هل ُقلُت كلًما �سيًئا يا �سيد غلمي؟

- ال�سه���ادة.. األ مُيك���ن اأن ُتفّك���را باحلي���اة؟ ل ت���زال فت���ى يف اأول 

حياتك. يج���ب اأن تذهب وت�ستمتع بلذات احلي���اة. الزوجة والأبناء.. 

احلب.. ال�سيارة واملال.. الأمور التي �سّخرها اهلل لأجل فائدتنا.

- كل ه���ذه الأم���ور هي و�سيل���ة لمتح���ان الإن�س���ان.. وال�سهادة هي 

احلياة اخلالدة!

غري. اأحد م�ساديق  - ل اأعل���م كيف تذّوقت َطعَم ال�سهادة اأّيها ال�سّ

ه���ذا اجلنون هو جميئك اإىل عمق اأر����ش العدو وم�ساركتك يف مهّمة ل 

رجعة منها!

- اأّيه���ا الرقيب غلمي! عندما ي�س���ل الإن�سان اإىل املعرفة فاإّن اأقّل 

�سيٍء ُيقّدمه يف �سبيل اهلل هو روحه!
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- ل اأنت���م تفهمون كلم���ي ول اأنا اأفهم كلمكم.. ما اأعرفه هو هذا 

فق���ط؛ وهو اأّنكم عندما تك���ربون وترتبطون بالزوجة والأولد وي�سغلكم 

ال�سهر والكّنة �ستفهمون عندها معنى الّتعلق!

ا! - الكثري من �سباب الكتيبة متزوجون ولديهم اأولد اأي�سً

- ل باأ�ش ا�سحكوا..

بكل  تتذّوقها  الرقيب؛  �سيادة  يا  ال�سهيد  حياة  تتذّوق  اأن  يجب   -

بب�سرية  ذل��ك  ينبغي  بل  عينك  بب�سر  تراها  اأن  يكفي  ل  وج��ودك! 

قلبك. لقد عّد اأمري املوؤمنني R ال�سهادة فوًزا عظيًما وعّدها الإمام 

احل�سنيQ راأ�ش مال ال�سعادة. ال�سهداء يعرفون ال�سهداء.

- متى تعّلمتما هذه الأمور..؟ لأقم واأذهب حتى ل جتعل مني �سهيًدا..

وق���ف الرقي���ب حُمت���اًرا وُم�سّو�ًسا. و�س���ع خوذت���ه ذات ال�سبكة على 

راأ�س���ه، واملُقنبل���ة عل���ى كتفه، وذهب لين�س���م اإىل �سبع���ة اأو ثمانية من 

زملئ���ه الّدرك الآخرين الذي���ن كانوا قد توّزع���وا يف ف�سائل الكتيبة، 

كلٌّ م���ع ُمقنبل���ة. ت�سّللُت واقرتب���ُت من ف�سيلة ال�سريازي���ني. كان �ساّب 

يف الع�سري���ن من العمر طوي���ل القامة ن�سر الوجه يب���وح عّما يجول يف 

خاطره: قبل اأيام، يف ثكنة جلديان اأخربوين اأن ابنَي املُنتظر قد جاء!

قال بنائيان ب�سرعة: مربوٌك يا نادر! فور ا�ستيلئنا على التّلة عليك 

ا من خلل الغنائم. اأن حتتفل بولدته وتوّزع احللوى اأي�سً

- ليتني كنت راأيت ولدي! اإذا بقيت حيًّا..

- حني تراه، وبح�سب قول الرقيب �ستخور قواك وتعلق!

- نادر، وجُهَك ُيف�سح اأّنك قد علقت من الآن!

مل ينب�ش نادر ببنت �سفة وهرول ُمن�سِحًبا.

ان�سم »ك���رمي الأبر�ش« والأخ »ملزم عل���ي« اإىل اجَلمع. حني راآين 

المقنبلة
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كرمي ابت�سم ابت�سامة ذات معنى وقال: »�سيد داريو�ش، �سلم!«.

ا تنوي قراءة الطالع؟«. قلت: »ملحَت اأبناء مدينتك! اأحقًّ

غمز كرمُي الأبر�ش بطرف عينه.

- حتًما من بعد اإذنك!

اأ�سرُت اإىل حقيبة الظهر اخلا�سة بال�)B7( على ظهره. 

ا؟! - �سرَت م�ساعد رامي ال�)B7( اأي�سً

فتح حقيبة ال����)B7( وو�سعها على الأر�ش. ثّم اأخ���رج الُبلبل البّني 

بح���ذٍر من داخل ُقّبعة �سوفية زيتونية اللون وبداأ �سعوذة قراءة الطالع: 

كي���ف جلب معه يف برد مناطق الغ���رب البلبل البنّي! �سيموت الطائر يا 

عبد اهلل! البلبل البّني يعي�ش يف املناطق احلاّرة..

اأخ���رج من داخل حقيب���ة الظهر اخلا�سة ب�سلح ال����)B7( �سندوق 

اأوراق الطالع ال�سغري وقراأ طالَع الأخ ملزم علي:

يا حافظ عند الفقر ويف َخلوة الليايل املظلمة

ما دام ِوردك الدعاء ودرا�سة القراآن فل تغتم

مل يكن الأخ ملزم علي ُم�ستهرًتا.

- ما معنى ذلك؟

���ا ُيح�سن رواية ال�سعر عن حافظ! اأخ كرمي اقراأ  - الأخ اإدري����ش اأي�سً

طاِلَع اأخينا اأيوب هذا!

حني اأفلت كرمي الأبر�ش من بني يدي الأخ ملزم علي جثوُت مقابله 

على ُركبتّي ُمبت�سًما وقلت: »هيا اقراأ طالعي فلدّي عمل!«.

- اعقد النية يا �سيد داريو�ش!

اأجبته �ساحًكا: »اأبوك هو داريو�ش!«. 
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حتّلق حولنا عّدة اأ�سخا�ش. قراأت يف ذهني احلمد وال�سورة وعقدُت 

الّني���ة: وبنّي���ة معرفة م�سريي والعملي���ات القادمة! قل���ت: »لقد نويُت، 

ا�سحب الطالع!«.

نق���ر البلبل البّني نق���رة يف ال�سندوق ال�سغ���ري و�سحب ورقة. حني 

اأراد كرمي الأبر�ش اأن يحمل ورقة الطالع اأخذتها وقراأتها.

يا حافظ، الأ�سرار الإلهية ل يعلمها اأحد، فا�سُمت

من ت�ساأل ماذا يجري بعد احلياة؟

و�سل »حمم���د اإلهي« حامًل بي���ده اآلة ت�سوير وب���داأ ُي�سّور الإخوة. 

مبا�س���رة رفع ال�سب���اب اأيديهم ُم�سريين اإىل علم���ة الن�سر على �سكل 

�سبعة اأمام الكامريا.

المقنبلة
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31

الكتابة على الظهر                   20 متوز 1983م 

غمي علّي لعّدة �ساعات 
ُ
ا�ستيقظ���ت عند العا�سرة �سباًحا. كان ق���د اأ

عل���ى الأع�ساب الربّية من فرط التع���ب. كان الثلج حميًطا بي من ثلث 

جهات وقد ت�سّلل ماء الثلج املُذاب حتت بدين. وو�سط البلل وال�سقيع كان 

بدين يحرتق. خلعُت عن بدين ُجعبتي وعتادي بحذٍر. كان جلدي وحلمي 

جراء �سغط العتاد قد ُقِر�َش وُجرح. وكنت يف حاجة اإىل الّدفء. زحفُت 

اإىل مكاٍن جتّمع فيه الإخوة ونور ال�سم�ش. كان الّتعبوي »حميد زارع« قد 

افتتح �سوق الكتابة على الظهر بالقلم اخلطاط الأزرق.

- ه���وؤلء الذين ل يري���دون اأن ينتهوا مفقودي الأث���ر فليتقّدموا اإىل 

الأمام..

- هل تتمّرن على اخلط على ثياب الإخوة يا �سيد حميد؟

- يا حبيبي يجب ُمراعاة الّدور!

- لي�ش هناك داٍع، و�سُع القلدة يف العنق اإّنا هو لأجل هذا!

- الريحة ول العدم؛ واحلذر اأف�سل من الندم!

- يا حميد، اكتب على جيبي وحتت اإبطي ا�سمي وا�سم عائلتي!

رِتق العدو! - اكتب على ظهري: خُمْ

- لقد لففت كل بدنك ب�سر�سور الر�سا�ش، فاأين اأكتب؟

- اكتب بخٍطّ جميل: ها هنا تربية الروح ل البدن!

- اكتب على ظهري: �سّياد الدبابات!

- اكتب على قلبي: هنا مكان اخلميني ل ال�سظايا والر�سا�ش!
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ا! - ذكٌيّ جدًّ

-ح�سًنا اكتب: مع اخلميني حتى ال�سهادة! جّيد هكذا..

- اكتب: تقّدم للأمام بل كلم!

- يعني ماذا؟

- تفهم فيما بعد..

كان ال���دفء قد ب���داأ ي�سري يف بدين ح���ني و�س���ل »اإبراهيم كاركر 

الزمّك« من منعطف الطريق.

- داريو�ش، يقول العم اذهب ب�سرعة!

و�سل���ت اأن���ا وقا�سم كو�سك���ي وحممد ر�س���ا بديه���ي وفرهاديان فر 

اإىل اأع���ايل مرتفعات املنطقة. عبقت يف اأنف���ي رائحة �سمغ ال�سنوبر. 

وكاأّنا كان هناك خرٌب ما يف الأعايل. ُقرب غابة ال�سنوبر العالية، وقع 

نظري عل���ى عّدة رجال اأكراد قد ُغّلت اأيديه���م من اخللف! ذهب الأخ 

»م���لزم علي« ناحيتهم وه���و يحمل بندقيته ال�سيمون���وف ذات املنظار 

وحتّدث معهم ملّدة باللغة الرتكّية. ثّم رجع باجتاه العم مرت�سى واأ�سغر 

�سرافرازي.

- اأخ مرت�سى! يقولون اإّنهم مزارعون ومن اأهل قرية �سم�سري.

- واأين تقع قرية �سم�سري!

- عّدة كيلومرتات من هنا.. بالقرب من جبل »كاين خدا«.

- وماذا يفعلون هنا!

- كانوا ي�سعون خلف قطعانهم وخيولهم.

حّك العم مرت�سى راأ�سه.

- اأخ ملزم اأنت ُت�سّدق كلمهم؟

الكتابة على الظهر
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- اهلل العامل! اأنت القائد يا اأخ مرت�سى!

- ل مُيكنن���ا املخاط���رة. حتى لو مل يكون���وا جوا�سي�ش من املمكن اأن 

يذيعوا خرب روؤيتنا اأمام العدو!

- يا اأخ مرت�سى يعني نقُتُلهم؟

�سحك العم مرت�سى وربت على كتف الأخ ملزم علي.

- ل ي���ا عب���د اهلل! ياأتون معنا اإىل ُقرب الهدف وح���ني ُتقّررون اأنتم 

العودة، ُترجعونهم معكم. بهذه الطريقة ل يفت�سح اأمر هجومنا!

ذهب الأخ ملزم علي والأكراد الأ�سرى. فتح العم اخلريطة الأولية 

ملنطق���ة العمليات وثّبتها بحجارة �سغرية عل���ى زواياها الأربع. جتّمعنا 

ح���ول اخلريطة وب���داأ الع���م بال�س���رح: كتيبة ُكمي���ل تنف�س���ل عّنا عند 

نقط���ة النطلق. �سرّي���ٌة منها تتقّدم من نقطة النط���لق م�سافة عّدة 

كيلوم���رتات اإىل الأمام وت�ستقر هناك وتت���وىل م�سوؤولية تاأمني احلماية 

لكتيبتنا وكتيبتهم حتى ل ُيغِلق العدو اأمامنا طريق العودة.

ث���ّم اأخرج طلقًة من خ���ّزان الّر�سا�ش ور�سم براأ�سها الّنحا�سي على 

الأر�ش �سكل وعاء.

- لنفرت����ش اأن منطقة العراقيني حتى احل���دود هي على �سكل هذا 

الوع���اء ف���اإّن جمرى الدخ���ول اإىل ه���ذا الوعاء هو طري���ق دربندخان، 

وكتيب���ة ُكميل م���ن خلل �سيطرتها عل���ى مرتفع ال�سهي���د ال�سدر تغلق 

ا يجب اأن ن�سيطر على تّلة بردزرد، يعني  جمرى الوعاء هذا. نحن اأي�سً

قاع الوعاء، وُنحكم اخلناق على العدّو عند م�سيق دربندخان.

اأ�سار باإ�سبعه اإىل م�سري ا�ستقرار كتيبة ُكميل.

- ت���دور كتيبة كميل م���ن جهة اليمني حول املواق���ع واملرتفعات التي 

ت�سيط���ر عليه���ا كتيب���ة الفجر، وتتق���ّدم يف العم���ق اأك���رث لت�ستويل على 
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املع�سك���رات امل�سرف���ة عل���ى دربندخان. ث���ّم ت�ستقر بعد ذل���ك يف اأعلى 

م( �سغط العدو علينا!  الطريق املُعّبدة لدربندخان ومتنع )تقدُّ

اأ�سار العم اإىل فرهاديان فر.

- ينبغ���ي اأن تنق�سم �سرّيتك اإىل ف�سيل���ني، الف�سيل الأول ُيرافقك 

لت�سيط���روا عل���ى الناحية اليمنى من الّتلة، وي�سيط���ر بديهي مع نوذري 

عل���ى الناحية الي�سرى من الّتلة! ها هنا. اأن���ا وقا�سم ت�سوبان نتوىل مع 

�سرّيتني اأمر ال�سيطرة على تّلة بردزرد!
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كمبا 11                                         20 متوز 1983م

- اإىل الأمام اأيُّها املجاهدون..

غ���روب اليوم الثاين، حني َغفت ال�سم�ش، َعَقد »ح�سن مايلر« ع�سبة 

»لبيك ي���ا خميني« الزرقاء حول خوذته احلديدي���ة، وراح يدور كدولب 

الهواء بني �سب���اب كتيبة الفجر ُيبلغهم باأمر الّتحرك. حني اقرتب مّني 

ع نف�سك، فامل�سوؤوليات ل تدوم! نظرُت اإليه وقلُت ممازًحا: ح�سن، ل ُت�سيِّ

وقف، ابت�سم واأرجع اإبهامه ناحية ظهره واأ�سار اإىل �سورة الّر�سا�ش 

وكتابة »ُمرتاح البال!«.

- اأخ داريو�ش، ُمرتاح البال!

- اإذا قلت داريو�ش مّرة اأخرى، �سيكون ح�سابك ع�سرًيا!

وّجه���ُت ي���دي ممازًحا نحو الأر����ش لأوحي له باأيّن اأري���د اأن األتقط 

حج���ًرا. �سارع بالف���رار وهو يقول: »وعلَم يلج���اأ اإىل احلجر من ميلك 

بندقيًة!«.

مل يكن ح�سن قد ابتعد بعد حني و�سل »م�ش مو�سى« بالّراية احلمراء 

املكت���وب عليها »يا ثار اهلل« واند����شّ بني ال�سبيب���ة واأو�ساهم بالو�سايا 

اللوج�ستية: ل ُت�سرفوا يف طعامكم.. ل تاأكلوا كثرًيا.. هذه هبات النا�ش 

وهداياه���م. ماُء مطراتكم ل ُتهدروه �ُسًدى.. ل تطلقوا النار اعتباًطا..

ل تغفلوا..

ارتفع �سوت اأبو القا�سم ت�سوبان: لي�ش لدى »م�ش مو�سى« اإّل ل تاأكل.. 

نا ولو ملرة واحدة بالإيجاب.. ل تغفل.. ل تلب�ش.. دائًما ل.. ل.. اأو�سِ

ق���ال »م�ش مو�سى« وقد اأم�سك ب�سارية الَعلم اخل�سبية وراح ُيلّوح بها 
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 !
1
عر واأنا اأرى انعطاف ال�ّسعر وانحناءه يف الهواء: اأنت تنظر اإىل ال�سَّ

و�س���ل طاب���ور الأربعمئة �سخ����شٍ من املجاهدي���ن يف نهاية املطاف 

اإىل نقط���ة النطلق، حي���ث ينبغي اأن تنف�سل الكتيبت���ان الواحدة عن 

���ا اأ�سغ���ر �سراف���رازي قائد كتيب���ة كميل. ذهب  الخ���رى. وو�س���ل اأي�سً

مرت�سى ل�ستقباله. حني التقيا واأمام اأعني اجلميع حتّدثا اأحدهما اإىل 

الآخر بلغة العيون. ثّم تقّدما واحت�سن كلٌّ منهما الآخر. 

- ا�سفع يل يا اأ�سغر! 

ا يا مرت�سى! - ب�سرط اأن ت�سفع يل اأنت اأي�سً

- ادُع يل اأن اأكون لئًقا بال�سهادة يا حاج اأ�سغر!

- انتبه لنف�سك يا عم مرت�سى فاحلرب بحاجة اإليك!

ا كذلك! وّفقك اهلل.. - واأنت اأي�سً

�سمت���ا لع���دة حلظات ث���م راأيت اهت���زاز كتَف���ي كلٍّ منهم���ا. حلظَة 

كر. ا�ستدرُت كان الرقيب غلمي ماأخوًذا بوداعهما اإىل حّد ال�سُّ

بال�سرت�ساد باأكراد البارزاين املعروفني بوحدة )كمبا 11( انق�سمت 

قوات ال�ستط���لع يف الكتيبتني اإىل فرعني. وا�سلت كتيبة ُكميل بقيادة 

اأ�سغ���ر �سراف���رازي م�سريها يف العم���ق وتقّدمت كتيب���ة الفجر بقيادة 

مرت�سى جاويدي ناحية الي�سار على �سكل قو�ٍش.

كان الف�س���ل �سيًفا، لكن �سّدة ب���رد املناطق اجلبلية والغابة جعلتنا 

جميًعا نرتدي معاطفنا ونلب�ش الكفوف ونعتمر الُقّبعات ال�سوفية. اأطّل 

علين���ا ح�سن عّدة مرات. كان يروح ويج���يء على طول الطابور ويهم�ش 

يف الأثناء: ل تن�سوا �سورة الواقعة، اقراأوها بقلوبكم!

1- بي���ت �سع���ر عرفان���ي: تو مو مى بينى ومن پيچ����ش مو! وهو ي�سير اإل���ى دقة نظر الحبيب 
وملحظته لدقائق الأمور وعدم وقوفه على الظاهر.
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 õ ُروُموَن ْغَرُموَن õ َبْل َنْحُن َمْ ا َلُ {اإِذا َوَقَع���ِت اْلواِقَعة õ.. اإِنَّ

ْزِن اأَْم َنْحُن  ُبوَن õ اأَاأَْنُت���ْم اأَْنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُ ذي َت�ْسَ ْيُت���ُم اْلاَء الَّ اأََفَراأَ

ْنِزُلوَن õ َلْو َن�ضاُء َجَعْلناُه اأُجاًجا َفَلْول َت�ْضُكُرون } اْلُ

يف اللي���ل و�سط الظلم���ة العمياء وال�سكوت الذي مل يك���ن يك�سره اإل 

اأ�س���وات احليوان���ات الربّي���ة يف الغابة وخري���ر مياه الينابي���ع اجلبلّية، 

عربنا ع���ّدة تلٍل ومع�سكراٍت للعراقيني. كّن���ا ن�سمع بني احلني والآخر 

اأ�س���وات �سحك احلرا����ش واأ�سرطة املو�سيقى املرتفع���ة. نادى حمامي 

العم مرت�سى: احلاج اأ�سدي على اخلط!

اأم�سك العم مرت�سى ب�سماعة الل�سلكي. 

- على ال�سمع يا حاج!

- يف موقع العر�ش! 

- ما زال لدينا خم�سة اإىل �ستة كيلومرتات لن�سل اإىل نقطة العر�ش! 

لقد واجهنا م�سكلة.

- اأ�سل���و، موع���د العر�ش عند الثانية ع�سرة لي���ًل، يجب اأن ت�سل يف 

الوقت املحّدد!

- اأ�ستبعد ذلك يا حاج! �سوف اأ�سعى.

انقط���ع الت�س���ال. وباأمر من »الع���م مرت�سى« اأ�سرعن���ا يف حركتنا 

حت���ى و�سلنا اإىل النهر. نادانا مرت�سى اأنا وف�سل اهلل جمايل: يجب اأن 

جند طريًقا خمت�سًرا. فعلى هذا النحو لن ن�سل اإىل العر�ش!

قل���ت: علين���ا اأن ن�س���ل اأوًل اإىل اجل�سر، وقبل ذلك ل ب���ّد اأن نقطع 

م�سافة اإىل جوار النهر!

- ل وقت لدينا، اأخرْب جميع الإخوة اأن ينزلوا يف املاء!
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- �سيهلك ال�سباب من الربد واأ�سلحتهم و..

- ل �سبيل اآخر لدينا، التوّكل على اهلل، فعر�ُش النهر لي�ش اأكرث من 

�سبعة اإىل ثمانية اأمتاٍر!

ا. وب�سفت���ي عن�سًرا  وافق جم���ايل عل���ى كلم العم مرت�س���ى اأي�سً

���ا يف ق���ّوة ال�ستطلع يف الكتيب���ة كان ينبغي اأن اأق���وم بعمٍل ما.  حمورًيّ

وجدُت امل���كان الأكرث �سحالة يف عر�ش النهر ونزلن���ا بلبا�سنا وعتادنا 

م�سطري���ن يف املياه الباردة التي كانت ت�سل اإىل حدِّ الفخذ ويف اأماكن 

نهكنا. 
ُ
اأخ���رى اإىل ح���ّد ال�سدر. ابَتلَّ���ت الأ�سلحة وخّدرتنا املي���اه حتى اأ

وحلظ���ة توّقف الطابور، اأو�سل »ملزم عل���ي« نف�سه اإيّل. و�سع بندقّيته 

ال�سيمنوف ذات املنظار على الأر�ش ورّبَت على كتفي.

- اأخ داريو�ش! 

- يف خدمتك! 

اأخرج من خلف اأذنه �سيجارًة واأراين اإياها: هل هناك م�سكلة يف اأن 

اأدّخن �سيجارًة؟

- اأخي ملزم علي اأتريد اأن تقتلنا جميًعا!

قطع كلمي وقّبلني يف جبهتي.

- اأنت يف وحدة ال�ستطلع ُدّلني على طريقٍة ما. مل اأعد قادًرا على 

الّتحمل!

قل���ت: األف م���ا �ساء اهلل علي���ك يف ه���ذه الأو�ساع وحتِم���ل الدّخان 

ا!«. اأي�سً

- ي���ا اأخ داريو����ش! اأعتقد اأّنه م���ع كل خّزان ر�سا����ش يّت�سع لثلثني 

طلق���ة يج���ب اأن يُتم اإح�سار مئة �سيج���ارة. الطلقات يف كل مكان، لكن 

ال�سيجارة ل! 
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�سحك���ت م���ن ب�ساطت���ه وجوابه احلا�س���ر. ومَلعت يف ذهن���ي فكرة. 

فتح���ُت الكوفّية املو�سوعة ح���ول عنقي وجلبُت���ه اإىل زاوية حتت �سجرة 

وقلت: »اجل�ش!«.

جل�سن���ا مًع���ا. و�سع���ُت الكوفّية ف���وق راأ�سي وراأ����ش الأخ ملزم علي 

وقلت: اأ�سرع.. هيا دّخن!

ا اإّنك رجل اأمنّي! �سحك وقال: ما األطفك يا اأخ داريو�ش، حقًّ

اأ�سع���ل �سيجارته وراح يدّخن ب�سرعة. اأخذُت اأ�سعل فاأطفاأ �سيجارته 

يف ن�سفها واأخذ نف�ًسا عميًقا.

- هل تاأذيت.. اأ�سكرك يا اأخ داريو�ش!

- اأخ ملزم علي، يا عزيزي اأنت على الأقل نادين �سلمان!

- على عيني! 

و�س���ل ح�س���ن مايلر بفٍم ممتل���ئ. كان �سوت م�س���غ الطعام يف فمه 

م�سموًعا. قلت: اإذا ما انفجرت فا�سفع لنا!

- على عيني يا اأخ داريو�ش!

اأثن���اء امل�سري كان قائد الل���واء احلاج جعفر اأ�س���دي يتوا�سل ويحّث 

مرت�س���ى لأجل الو�س���ول اإىل الهدف، لكّن ذلك كان م���ن دون جدوى، 

وحان���ت ال�ساعة العا�سرة وكان ل ي���زال اأمامنا �ساعات حتى ن�سل اإىل 

تّلة بردزرد.

 مل تتب���ق م�سافة طويلة اإىل املرتف���ع الذي كان ينبغي اأن ننحدر منه 

باجتاه مواق���ع العدو. وفق التفاق، كان ينبغي عل���ى »ال�سرّية3« بقيادة 

فرهادي���ان فر واأبو الف�سل ن���وذري اأن تنف�سل عّنا عند املرتفع وتتقّدم 

باجت���اه اله���دف. نادى الع���م فرهاديان ف���ر: اإذا ما و�سل���َت يف الوقت 

ق  املح���ّدد حيث ينبغي اأن تبداأ املهم���ة، واإذا ما ُقطع التوا�سل بيننا ُتن�سِّ

اأنت مع اللواء اأمر الهجوم عرب جهاز الل�سلكي..
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حت���ت مطر اجلبال، كنت كلما تقدم���ُت اأكرث يف الأرا�سي العراقية، 

اأرى موتي اأقرب: اإلهي! هوؤلء التعبويون واحلر�ش جاوؤوا بلء رغبتهم.. 

واأن���ا مكّلف من جانب الدرك ويجب اأن اأحفظ حياتي. لقد خدمت ملدة 

ثلثني �سنة. جتربتي تنفع البلد! 

رغ���م اأّن �سلوك التعبويني واأفراد احلر����ش وهدوءهم اخلا�ش وكلم 

ذلك ال�ساب الطويل القامة ابن اخلام�سة ع�سرة قد �سفعني، لكّن التفكري 

يف املوت وعدم العودة كان يتعبني: زوجتي واأولدي، اأمي واأبي، ما ذنبهم. 

�َسُر هوؤلء وعوائلهم م�ستعّدة ل�سهادة اأعزائها.. لقد كبحوا جماح اأنف�سهم 
ُ
اأ

وهذبوها واأعّدوها لل�سهادة. اإّن عمري من عمر اآباء هوؤلء.

ين���زل املطر كاملطرق���ة الثقيلة على خوذتي. لق���د جتّمدت يداي من 

�سدة الربد وا�ستحالت املقنبلة كقطعة ثلج بينهما: .. كاأّن هوؤلء ذاهبون 

اإىل عر����ش.. اأنا اإن مُتّ ف�سيبقى جثماين يف اأر�ش العدو ويتعّفن.. اأنا ل 

اأفهم هوؤلء النا�ش ول اأدرك باطنهم.. وكما يقولون اأنف�سهم، فال�سهداء 

يعرفون ال�سهداء.. اأنا غريب!

ل تني ا�ستهبانات املجفف! حلٌو مثل ال�سهادة! - جناب الرقيب، تف�سّ

عدُت من اأفكاري ونظرُت اإىل الوجه ال�ساحك لرجل متو�سط العمر 

ن�س���ر الوجه، كان يق�ّسم التني املجفف بني �سباب الكتيبة ب�سرور. و�سع 

يف كف يدي عّدة حّبات من التني.

- كل وا�ستمتع يا اأخي! اإّنها فاكهة اجلّنة!

كن���ت جائًعا، و�سع���ُت قدمي على الطلعة املوحل���ة واملجّوفة للمرتفع 

عشق كرب وبلء
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.. ومن 
1
وتقّدمت. بات اخلطُو �سعًبا: التني فاكهة اجلنة.. فاكهة اجلنة

حّظي راأيتني فجاأة اأنني بتناول هذه الفاكهة �سرت �سهيًدا!

 ا�ستقر العَرُق البارد على جبيني ويب�ش حلقي. مل اآكل التني وو�سعته 

داخل جيبي: ليتني كنت الآن اإىل جانب زوجتي واأولدي.. هل �ساأراهم 

جم���دًدا؟ اأعطني فر�سة اأخرى يا اهلل! األي�ش معي حق: هوؤلء قد �سّفوا 

ح�سابهم معك ومع اأنف�سهم. اأما اأنا.. حتى اإّنني مل اأكتب و�سية..

يف حلظ���ة اأ�ساء املكان كل���ه وملعت ال�سماء يف طرفه���ا. بداأت يداي 

جّراء التفكري ترتع�سان وتهتزان �سيًئا ف�سيًئا. �سربت بظاهر كفي على 

جبين���ي واأخ���ذت نف�ًسا عميًق���ا، �سرت رائحة مطر اجلب���ل داخل اأنفي. 

عّنف���ُت نف�س���ي: األ تعّد نف�سك رج���ًل! انظر اإىل كل ه���وؤلء الأ�سخا�ش 

م���ن حول���ك، �سّبان �سغ���ار ومتو�سط���ي العمر، رغم التع���ب املنهك هم 

م�سرورون و�سعداء وكاأنهم ذاهبون يف نزهة!

ع���دت ونظرُت اإىل اثن���ني اأو ثلثة اأك���راد يف وحدة)كمبا11(. كان 

معهم عّدة اأكراد اأ�سرى مكبلي الأيدي.

عند ال�ساعة العا�س���رة والن�سف ليًل و�سلنا اإىل اأعلى املرتفع. كان 

مطر ال�سي���ف قد توقف وكتل الغيم الف�سلي ق���د اختفت من ال�سماء. 

مبا�س���رة راح �سخ����شٌ يدور حول الأف���راد ويقول: اأيه���ا الإخوة ها هنا 

مبيتنا الليلة.. توُقف.

تنف�س���ُت ال�سعداء ومت���ددُت بحقيبة ظهري و�سلح���ي الثقيل على 

الأر����ش الرطب���ة، وخلعُت خوذتي املعدني���ة عن راأ�س���ي. بالتدريج جاء 

زملئي ال�سبعة اأو الثمانية من �سباط ال�سف وجل�سنا متحلقني بع�سنا 

1- فاكه���ة الجنة اأو ع�سير الجن���ة: م�سطلح �ساد في الجبهات اأي���ام الحرب، كان يتفاءل 
ب���ه المجاهدون اذا ما قي���ل لهم عند تقديم الفاكهة اأو الع�سي���ر، للدللة على قرب موعد 

ا�ست�سهادهم.
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حول بع�ش. وكاأنهم كانت لديهم هواج�سي وقلقي.

- اأيها الرقيب، الأو�ساع �سعبة جًدا! كل هوؤلء يريدون اأن يقتحموا 

قلب العدو، لن ينجو اأحد منهم..

- لي�ش فيهم من يتحدث عن العودة!

- الأمر ب�سيط، لقد توغلنا م�سافة 30 كيلومرًتا يف اأر�ش العدو، فهل 

هناك من رجوع!

- ه���وؤلء كانوا يعلمون من البداية اأن���ه ل رجعة يف هذه املهمة، لكن 

ما ذنبنا نحن؟

العريف عبد الكرمي �ستاي�ش، كان كلمه يختلف عن البقية:

يف نهاي���ة الأم���ر علين���ا اأن ن�ساعده���م. لق���د اأر�سلون���ا اإىل هن���ا مع 

املقنبلت من اأجل هذا الهدف. مقت�سى العدل!

.. هل �سرت 
1
- بات راأ�سك يعبق مثله���م برائحة مرق اخل�سراوات

تعبوًيّا؟

- �سحيح، لقد قالوا لنا اذهبوا عّدة اأيام للم�ساعدة وارجعوا. ل اأن 

ن�سّلم اأرواحنا للموت!

ق���ال العري���ف �ستاي�ش: نحن يف نهاي���ة املطاف اإيراني���ون ويجب اأن 

نقاتل العدو! لقد اأق�سمنا واخرتنا هذا اللبا�ش بلء اإرادتنا.

- قتال ل رجعة فيه! نحن مل نتطوع مثل هوؤلء اأ�سًل.

- اأيها الرقيب ماذا نفعل الآن؟

نظرُت اإىل وجه �ستاي�ش وقلت بحذر: ما باليد حيلة، علينا اأن ن�سعى 

1 - قرم���ه �سبزي: مرق الخ�سراوات؛ والعب���ارة مثل �سعبي يقال عندما يراد اتهام اأحدهم 
بعدم الن�سج والت�سرف الأرعن.
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فقط اأن نبقى اأحياء.. ولرَن ما الذي �سيحدث!

- اأن���ا �ساأ�سلم نف�سي للأ�س���ر يف اأول فر�سة �سانحة، هذا اأف�سل من 

اأن اأقتل!

- ت�سبح اأ�سرًيا؟!

- لدّي عر�ٌش بعد �سهر من الآن!

- عندي اأم عجوز �ستموت من دوين كمًدا!

احمّر وجه العريف عبد الك���رمي �ستاي�ش غ�سًبا: جميعنا لدينا اأهل 

وعمل، مثل جميع هوؤلء.. انظروا اإىل وجوه هوؤلء ال�سباب.

- ما الذي تقوله يا عزيري. لقد �سمعت اأن هوؤلء قد وّقعوا عهد الدم.

���ا باختيارنا له���ذا اللبا�ش الع�سك���ري قد انتخبنا  - واأن���ا واأنت اأي�سً

طريقنا. قبل هوؤلء ال�سباب!

!
1
- رح يا عزيزي؛ قلبك طيب اأيها العريف

نظروا اإيّل:

- اأيها الرقيب اأنت اأكربنا. قائد كتيبتهم ذلك.. ماذا كان ا�سمه؟

- ينادونه العم مرت�سى!

- اأج���ل عمه���م هذا. يبدو اأنه رجل �سالح! حت���دث معه لعله ير�سلنا 

اإىل اخلطوط اخللفية!

فكرُت وقلت: ولنفر�ش اأنه اأجاز لنا العودة. مع من؟ العودة فح�سب 

ت�ساوي اإما املوت اأو الوقوع يف الأ�سر!

- لعّله يوؤّمن لنا مر�سًدا!

ابت�سم���ُت ابت�سام���ة �سف���راء وقل���ت: يوؤّم���ن لن���ا نحن الذي���ن خفنا 

1- قلبك طيب؛ بلحن التهكم عبارة يق�سد بها اتهام المخاطب بال�سذاجة والب�ساطة.
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وتراجعنا ونريد اأن نفّر؟!

- اأن���ا غري موافق. جمرد احلدي���ث يف هذا الأمر �سيزيد الطني بّلة! 

ولو عرفوا ما يدور يف خلدنا �سوف يرموننا بالر�سا�ش ههنا!

- ا�سكتوا اأحدهم قادم نحونا.

اقرتب م�سوؤول التجهيزات املتو�سط العمر مني. 

- قّواكم اهلل اأيها الرقيب!

�سّويُت طريف �ساربي وقلت: �سلمت!

قال العم مرت�سى: فليتجّمع الكل هناك.

اأ�س���ار باإ�سبعه اإىل مكان يف املرتفع كان ق���د جتّمع فيه اأغلب اأفراد 

كتيب���ة الفج���ر. لقد اأخرج���وا العتاد م���ن اأجربة عدة بغ���ال وق�ّسموها. 

وقفُت، وذهبت قلًقا وان�سممُت اإىل البقية. جاء قائد الكتيبة. �سار حتى 

ا للجميع. بات���ت الهم�سات والو�سو�سات  وق���ف على �سخرة جتعل���ه مرئًيّ

م�سموعة. رفع يده ف�سكت اجلميع.

- ب�س���م اهلل الرحمن الرحي���م.. اإذا نزلنا من ه���ذا املرتفع باجتاه 

ال���وادي ث���م م�سينا مل���دة �ساعة اأو �ساعت���ني �سن�س���ل اإىل الهدف. على 

جهتن���ا ال�سمالية تقع تلة بردزرد، وعلى جهة اليمني توجد حقول القمح 

وقري���ة واح���دة.. �سم���ت مطبق.. اأيه���ا الإخوة ل يوجد يف ه���ذه املهمة 

تراجع اأو عودة، اأمامنا اإّما الن�سر واإّما ال�سهادة! علينا اأن ن�سيطر على 

اله���دف حتى يتمكن الآخرون م���ن الو�سول اإلينا. كل م���ن كان عا�سًقا 

..
1
لكرب وبلء فب�سم اهلل

 �ساح اأفراد الكتيبة وقد ك�سروا ال�سمت: جاهزون.. جاهزون..

1- بمعنى: فلينطلق.
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انخل���ع قلب���ي وامت���لأُت اإح�سا�ًس���ا بالوح�سة. ومهما �سعي���ُت يف هذه 

دخ���ل يف ذهني فكرة القت���ال وت�سليم امل�سري مل 
ُ
اللحظ���ة الأخرية اأن اأ

ا للم���وت، ففي النهاية م���ا زال عندي يف هذه  اأمتك���ن.. مل اأك���ن م�ستعًدّ

الدنيا الكثري من الذن���وب واحلاجات واحل�سابات غري امل�سّواة مع هذا 

وذاك.. يا رب اأنت تولَّ اأمري..

تتمة كلم قائد كتيبة الفجر اأعطتني الأمل باحلياة.

- لق���د قلُت يف ذلك الي���وم الأول للتدريب والآن اأع���ود واأكرر، لي�ش 

هن���اك اإجبار يف ه���ذه املهمة! اأق�سم باهلل اإّنني ل اأ�سامح اأي �سخ�ش يف 

هذا العامل يوجد يف قلبه ولو ذرة �سك اأو تردد يف املجيء معنا ول يرجع 

الآن ما دامت الفر�سة �سانحة! كل من لديه اإ�سكال اأو تردد فلريجع..

عل �سوت بكاء اأفراد الكتيبة. اأ�سار القائد اإىل الناحية املعتمة حيث 

كان اأكراد )كمبا11( يقفون مع عدة بغال وكانت ظللهم م�سّخ�سة.

- الإخ���وان يف )كمب���ا11( ل���ن يكمل���وا معن���ا م���ن هنا وم���ا بعد بل 

�سريجع���ون. كل م���ن كان غري راغ���ب باملجيء معنا فلريج���ع مع هوؤلء 

الإخ���وة الأكراد. ح���ني يحني موعد الوداع وامل�ساحم���ة لريجع من يريد 

الع���ودة يف ه���ذا الظ���لم مع الأك���راد. والباق���ون ي�س���ريون خلفي وهم 

يقراأون �سورة الواقعة يف قلوبهم!

جمدًدا عل �سوت البكاء وتناهت ال�سكاوى اإىل م�سامعي.

- ما الذي فعلناه حتى �سّكك العم بنا..

- لقد اأم�سينا عهود الدم.

- نحن م�ستعدون يا عم اأن نوت معك مئة مرة.

- ل بّد اأن ذنًبا ما �سدر مّنا.

- تريد اأن تتم احلّجة علينا.
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ْن�ِس���َد �سوٌت ي�سبه �سوت ذلك الرجل املتو�س���ط العمر امل�سوؤول عن 
ُ
اأ

التجهيزات:

اأ�ساأل اهلل اأن يعطيني مئة األف روح

حتى اأموت مئة األف مرة لأجلك!

رجع���ت ونظرت اإىل �سباط الدرك. �سع���رُت اأن كل واحد فينا نحن 

الثمانية غريب عن الآخر.

- اإىل الأم���ام.. ب�سمت تام.. اأيها الإخوة.. اقراأوا �سورة الواقعة يف 

قلوبكم:

{اإذا وقع���ت الواقع���ة õ.. اأفراأيتم النار التي ت���ورون õ اأاأنتم 

اأن�ضاأمت �ضجرتها اأم نحن الن�ضوؤون..}
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34

اكسر الجنزير                                     الأربعاء 20 متوز 1983

- ا�ستيقظ يا ح�سني! ا�ستيقظ! لقد بداأنا بالتحرك!

ا�ستيقظُت م�سو�ًسا.

- كيف اأمكنك النوم يف هذا الربد وجهاز الل�سلكي خلف ظهرك؟

- اأيقظن���ي ال�سيد علي احل�سيني. فهم���ُت مبا�سرة اأّن النوم كان قد 

غلبن���ي من �سدة التعب واأنا جال�ش. قل���ت: كم ال�ساعة؟ هل تخلفنا عن 

الركب؟

- اإنها احلادية ع�سرة! لقد انف�سل عّنا �سباب »ال�سرّية3«!

فركُت عينّي ونظرُت اإىل الأمام. كان فرهاديان فر ونوذري يوّدعان 

العم مرت�سى. قلت: رجع الأكراد!

- من ن�سف �ساعة!

- �سيد علي، هل رجع معهم اأحد!

- وهل كان من املقرر اأن يرجع معهم اأحد!

- نادر!

- ما به نادر؟

- كان يرّدد على ل�سانه مو�سوع العودة!

- كلٌّ م�سوؤوٌل عن نف�سه. 

يف عتمة منت�سف الليل األقيُت نظرة على الّطلعة ال�سديدة للجبل.

- يا اإخوان حتركوا..

هّزين ال�سيد علي احل�سيني من كتفي. 
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- ح�سني ل تزال جال�ًسا، هيا قم!

مّر بجانبي »علي �سبزي« ال�ساب النحيف وقد لّف احلّمالة امل�سنوعة 

من القما�ش امل�سّمع وحملها على كتفه.

- �سيد بنائيان، ل تتخّلف عنا يا عزيزي!

ا اإل كان يف حال ال�سلة والدعاء! كان يرفع  ما من مرة راأيت فيها عليًّ

يديه طويًل يف ال�سلة. ي�سعهما اأمام وجهه النوراين ال�سايف ويغم�ش 

جفنيه فيما ت�سيل دموعه على خّديه. اهلل وحده يعلم با كان يقول.

خطر ببايل اأنه مل يكن قد ُخلق اإّل لأجل الدعاء وال�سلة.. بعيٌد اأن 

يكون بج�سده النحيف هذا من اأهل احلرب والقتال..

قمت واأع���دت ت�سوية جهاز الل�سلكي على ظه���ري، ورّتبت الأدوات 

املعلقة بجعبتي وب���داأُت بالتحرك وان�سممُت اإىل الرتل. و�سلنا اإىل واٍد 

ل ميكن عبوره. وريثما ا�ستدرنا حول الوادي ووجدنا طريًقا للعبور كان 

قد �ساع مّنا بع�ُش الوقت.

فجاأًة �ساه���دُت مرت�سى قائد كتيبة الفجر اإىل ج���واري. �ساأل العم 

مرت�سى ال�ساب اإىل جواره: كم بقي حتى ن�سل اإىل الهدف؟

- بحدود  كيلومرتين!

- الوقت ي�سيع، يجب اأن نرك�ش!

مل اأكن اأحب اأن اأنف�سل عن مرت�سى وبداأُت بالرك�ش. دخلنا الغابة. 

ا: عم مرت�سى، اإنها كتيبة كميل!  جاء عامل ال�سارة اإىل مرت�سى راك�سً

علي جنفي على ال�سمع!

اأخذ مرت�سى �سّماعة الل�سلكي.

- علي، علي، مرت�سى!

- اإي مرت�سى، �سلم!

اكسر الجنزير



166
تّلة جاويدي وسّر اشلو

اأجابه مرت�سى بنف�ش متقطع: وعليكم ال�سلم، ما الأو�ساع؟

- نحن حتت مرتفع ال�سهي���د ال�سدر.. جاهزون لإقامة العر�ش! ما 

اأو�ساعكم اأنتم؟

- نحن نرك�ش، وها اأنت ت�سمع �سوت لهاثي..

انحدرنا من املرتفع اإىل الأ�سفل. مل نكن قادرين على ال�سيطرة على 

خطواتن���ا. كّنا ننزلق يف بع�ش الأمكنة، في�سطدم الرتل الطويل بع�سه 

ببع����ش. رفع���ت راأ�سي ف�ساه���دُت اأمامي حقًل وا�سًع���ا وم�سابيح قرية 

م�ساءة تلمع. اأثناء عبورنا بجانب القرية �سمعُت �سوت عواء كلب.

مع دخولنا نهاية احلقل، كان يتناهى اإىل م�سامعنا من بعيد اأ�سواُت 

نريان الأ�سلحة الثقيلة!

- هذا يعني اأن الهجوم قد بداأ.. بهذه ال�سرعة.. 

كان العراقي���ون يرمون الن���ريان يف كل الجتاهات من اأعلى املرتفع 

املقابل وكاأّن مر�سد هداية الن���ريان العراقية كان على املرتفع اأمامنا! 

كنُت اأ�سري خلف العم مرت�سى وي�سري ال�سيد علي احل�سيني خلفي! جاء 

جم���ايل من �سب���اب املعلومات وقال: يا عم، لقد تنّب���ه العدو فوق التّلة، 

ا! اأ�سبحت املهمة �سعبة جًدّ

�سحك مرت�سى واأجاب: عل���ى العك�ش! حتى يف منامهم لن يتخيلوا 

اأننا موجودون حتت اأقدامهم ونريد اأن ن�سّن الهجوم!

يف قلب الظلم قّدم عّدة اأ�سخا�ش مل اأكن اأعرفهم عّدة اأدّلة اأخرى 

عل���ى �سحة �س���ّن الهجوم: لقد �سّخ�ش ال�سباب م���كان رماية العدو من 

خلل نريان فوهات الر�سا�سات.

- لقد تعبوا الآن!

- هم ل يت�سّورون اأّن �سريّتني �سوف ت�سربانهم من اخللف!
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قال مرت�سى: الليلة �ستقوم القيامة! القيامة..

اأمر القائد بالتوقف للحظة ونادى جليل حمامي.

- خ���ذ »فرهاديان فر«!.. يجب اأن تبداأ »ال�سرّية3« بالهجوم يف وقت 

اأبكر وحُتكم ال�سيطرة على تّلة »الفويل بول«!

�ساأل داريو�ش �سفري: ولأجل اأي �سيء يا عم؟!

- لأنه���م يتقدموننا ونحن مل ن�ستقر بع���د، اإذا مل ت�سقط تلة الفويل 

ب���ول ف�سنكون يف مرمى النريان من جانبن���ا، وعلى فر�ش اأّننا �سيطرنا 

على تلة بردزرد فغًدا �سباًحا �سيكونون �سغلنا ال�ساغل!

- �سوكولتة، تني، متر.. 

كان �سوت »م�ش مو�سى« م�سوؤول جتهيزات الكتيبة الذي كان يف اأوج 

ح�سا�سي���ة املواجهة وخطورتها، يوّزع ما يف يديه من منال وزاد مبتهًجا 

م�س���روًرا. مّر »م�ش مو�س���ى« بجانبي فقلت: »م�ش مو�س���ى«، اأنت دائًما 

تو�س���ي ال�سبيب���ة باأل ياأكل���وا واأّل ي�سربوا واأّل ي�سرف���وا، ما الذي ح�سل 

حتى انتابتك هذه احلال من ال�سرور والكرم؟

�سحك وقال: اإن مل تاأكلوا الآن فمتى �ستاأكلون؟ هذه ليلتكم الأخرية، 

قلت فلتاأكلوا ع�ساءكم الأخري مب�سوًطا!

وح���ني لحظ �سمتي، �سحك وقال: اإنني اأمزح. قلت: �سوف ن�ستويل 

على التّلة اإن �ساء اهلل، ونغنم اأكواًما من الطعام واملوؤونة؛ وحينما ياأتي 

اجلديد ي�سبح القدمي يف احل�سي�ش!

ذهب واأن�سد: ُكل التني واك�سر اجلنزير.. �سكولتة، متر..
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تلة الفولي بول1                                20 متوز 1983

منت�سف الليل، ق���ّدام بقية اأفراد »ال�سرية 3« حتت تلة الفويل بول، 

كنت م�ستلقًيا اأن�سُت اإىل مناجاة فرهاديان فر.

- يولد الإن�سان من جديد يف اجلبهة.. ل عداوة ول بغ�ساء.. �سداقة 

واأخ���ّوة.. حمب���ة واأن�ش بولنا �ساح���ب الزمان | بالإم���ام اخلميني.. 

ع�سق هلل..

اأخ���ذ »فرهاديان ف���ر« نف�ًسا عميًقا ون���زل من عليائه و�س���ار ترابيًّا 

وقال: اأخي نوذري، تتوق نف�سي اإىل فنجان �ساي زلل ول اأطيب؛ اأ�سربه 

واأنطلق باجتاه جبهة العدو.

اأطل���ق ال�م�س���اد اجلّوي نريانه من فوق تلة الف���ويل بول وكان ير�سل 

ر�سا�سات���ه اخلطاط���ة احلم���راء وال�سف���راء بت���درج وتتاب���ع يف �سماء 

املرتفع���ات احلدودية ن�سف الغائم���ة. انفجرت بعد ذلك قنبلة م�سيئة 

ف���وق روؤو�سن���ا و�ساهدت وج���ه فرهاديان فر ب�سكل اأو�س���ح. هم�ست يف 

اأذن���ه: ح���ني اأ�سل اإىل الأعلى هناك، �ساأعد لك م���ن ال�ساي املغتنم من 

الأخوة العملء البعثيني كوب �ساي على مزاجك! ولو اأنك قلت يف وقت 

اأبك���ر لكنت اأعددت ل���ك اأثناء امل�سري �ساي املعرك���ة من اأع�ساب اجلبل 

الياب�سة واملقذوفات الفارغة وعلب الفاكهة اخلالية والتني.

- قدم يف هذا العامل، وقدم اأخرى يف ذاك!

- ماذا قلَت؟!

- هذه حكايتنا..! نوذري، مِلَ اأطلقت على التلة ا�سم الفويل بول؟!

1- الكرة الطائرة.



169
تلة الفولي بول

ا�ست���درت ونظرت جلهة الي�سار حيث تقع تلة بردزرد، وقلت: ب�سبب 

ذاك ال�ستط���لع نف�سه، حني جئت الأ�سب���وع املا�سي بعد الظهر برفقة 

الع���م مرت�سى ل�ستطلع التلة. وفق اأوامر مرت�سى بقيت م�ستلقًيا عدة 

�ساع���ات فوق اأعلى املرتفع وعيني على التلة بحًثا عن طريق نفوذ �سهلة 

لأجل هجوم الليلة. ع�سًرا، كانت عيناي على التّلة اأحّدق يف مكان يك�سوه 

ال�س���وك واله�سيم يبعد عنها )200م(. ارتفعت اأ�سوات ابتهاج عدد من 

اجلن���ود العراقيني عل���ى �سطح التلة. كان اجلنود الذي���ن اأنهوا املعركة 

يلعب���ون الكرة الطائرة بفرح و�سبيانية فيما تتعاىل اأ�سوات �سحكاتهم 

يف ال�سم���اء. وكان الوقت يقرتب �سيًئا ف�سيًئا م���ن املغيب واأملي باإيجاد 

معرب للنفوذ يقّل حني ظهر جندي عراقي ي�سّفر اآتًيا من طريق قَدمّية 

فرعي���ة، فدخل املع�سكر وان�س���م اإىل فريق كرة الطائرة ودّلني بجيئه 

على طريق الت�سلل املخفي! عندها اأ�سميت التلة بتلة الفويل بول.

- نوذري!

اأدرت وجهي ناحية اليم���ني. هم�ش فرهاديان فر يف اأذين: يجب اأن 

تتم ال�سيطرة على التلة. يعتمد العم مرت�سى علينا.

عل �س���وت خ�سخ�س���ة الل�سلكي وتق���ّدم مهدي م�س���وؤول الل�سلكي 

املرافق ل�»فرهاديان فر« وقال: العم مرت�سى على ال�سمع!)وراء اخلط(.

قال فرهاديان فر الذي كان يتمتم بدعاء: نوذري، اأجب اأنت!

و�س���ع مه���دي �سماع���ة الل�سلكي اأمام وجه���ي. األ�سق���ُت ال�سماعة 

بفم���ي. �سغط���ت عل���ى الزر وقل���ت ب�سوت اأج����ش: عم ، ي���ا عم، معك 

نوذري! ما الأوامر؟

- ما الأخبار يا ف�سل اهلل؟

- كله متام!
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- اإذا م���ا اأعلن احلاج اأ�س���دي نداء الهجوم �س���وف األ�سق �سماعته 

ب�سماعتي لت�سمع النداء مبا�سرة!

و�سرعان ما �سمعت نداء العمليات.

- ي���ا اهلل، يا اهلل، ي���ا اهلل.. وفقكم اهلل اإن تن�س���روا اهلل ين�سركم 

ويثّبت اأقدامكم..

رفع فرهاديان فر يده عالًيا وبنداء »اهلل اأكرب« بداأنا التقدم. كاحلبل 

الطويل انحدر ال�سباب ودخلوا يف املنخف�سات والأخاديداملحاذية للتلة. 

 الذي كان يتبع خطوات���ي قافًزا كغزال 
1
برفق���ة »مهدي باريك ان���دام«

يلهو، و�سلُت ناحية عنق)ُعرف( تلة الفويل بول.

ا�سط���رب قلبي، و�سمعت بو�سوح و�س���ط �سكون اجلبل خفقان الدم 

يف قلب���ي. قمت. تناه���ى اإىل �سمعي من بعيد �سوت اإط���لق الر�سا�ش 

كفرقع���ة ا�ستعال احلطب حني تلتهمه النار. قلت ب�سرعة: اإىل الأمام.. 

الرتل رقم واحد، خلفي!

تقدم���ت فيم���ا تبعن���ي اأف���راد ال�سري���ة بالأ�سلح���ة وحقائ���ب الظهر 

ومط���رات املي���اه يرك�سون بخط���وات وا�سعة. يف غ�س���ون خم�ش دقائق 

خرجن���ا من منخف�سات تلة الف���ويل بول و�سرنا و�س���ط الظلم باجتاه 

الطريق الَقَدمّية نف�سها.

- ل يتخّلَفّن اأحد!

 خ���لل ع�س���ر دقائ���ق، وم���ن دون اأن تنتبه لن���ا احلرا�س���ة اأو نطلق 

ر�سا�س���ة، ا�ستطاع اأفراد ال�سرية دخ���ول املع�سكر. اأرعَب وقع اأقدامهم 

عل���ى الأر����ش ونداوؤهم املم���دود »اهلل اأك���رب« العراقي���ني وجعلهم غري 

قادرين على احلراك! كان �سوتي يرجتف من �سدة احلما�سة.

1-  )باريك اندام( معناها اأي�سا : �سغير الج�سم �سعيفه.
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- اإىل الأمام..

ح���ني انتبهت اإىل نف�سي كنت ف���وق اأول خندق كمني للعدو. كنا عدة 

اأ�سخا�ش؛ وّجهنا مًعا �سبطانات بنادقنا داخل املكمن حتى ن�سغط على 

الزناد، لكن حار�ش الكمني، ومن �سدة اخلوف، وافته املنية فوًرا!

- من اأطلق النار على هذا؟

قال مهدي: املدد الغيبي!

هززت احلار�ش ف�سقط ج�سده املتخ�سب على جانبه الأمين! جمّدًدا 

عل���ت اأ�سوات رماية اأفراد ال�سري���ة، وبنتهى الذعر انتهى اأمر اجلنود 

العراقيني الغافني ما بني قتيل وهارب.

�سقط املوقع العراقي يف اأقل من ن�سف �ساعة وكاأّن العدو مل يكن قبل 

ا فوقه. وعلى مّد النظر، كانت القنابل امل�سيئة ال�سفراء  دقائق م�ستقًرّ

تت�ساق���ط بظلته���ا البي�ساء وت�س���يء اجلبال والودي���ان الزرقاء من 

حولنا. وبداأ مت�سيط املتاري�ش وتطهريها بالقنابل اليدوية.
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داريوش الكبير                    الأربعاء 20 متوز 1983

و�سلنا عند الثانية ع�سرة والن�س���ف ليًل اىل اأ�سفل تلة برِدزرد. كان 

العراقي���ون يطلقون ن���ريان الر�سا�سات من العي���ارات املتو�سطة والثقيلة 

وامل�سادات اجلوّية من اأعلى التلة على مترت�سني والقمطرة. ناداين العم 

مرت�سى: �سلمان، اأنا اأفهم الآن ملاذا كان يجب ال�سيطرة على تلة برِدزرد!

و�سلن���ا خل���ف نهر �سحل كانت مياهه تنبع م���ن اجلبل. وكان النهر 

ي�س���ّكل اأول عائ���ق اأمام الدخ���ول اإىل تلة بردزرد. اأ�سف���ل العدو، تاأملت 

يف اأع���داد مظلت القنابل امل�سيئ���ة التي كانت تنفجر �سماًل ومييًنا يف 

�سماء املنطقة وترتّنح يف �سقوطها. رّبت العم مرت�سى على كتفي.

- �سفري، يا اهلل! املهمة الآن تطلُب يدك!

م�سحت بيدي على �سعر كرمي الأبر�ش.

- ل تن�ش اأن تقراأ طالعي هناك يف الأعلى!

قمُت وتقدمت لأقود ب�»ال�سرّية2« واأر�سد ال�سباب اإىل حمور الهجوم. 

انحدرت والرتل نحو الوادي. دخل ال�سباب خلفي يف �سق )اأخدود( مّكننا 

م���ن �سعود طلعة التلة والبدء بالهجوم. ن���ادى العم مرت�سى حمامي: ل 

تدع ال�سباب يتحركون من اأماكنهم حتى اأرجع. �سلمان تعال معي!

ع���دت مع الع���م اإىل جانب اأف���راد »ال�سرّي���ة2« خلف النه���ر. راقب 

مرت�سى بدقة، م�ستعيًنا باملنظار، اأربعة اإىل خم�سة خنادق ت�سّكل معابر 

دخول للتل���ة. ثم اأو�سى اأبو القا�سم ت�سوب���ان الو�سية الأخرية يف اأذنه. 

و�سع اإ�سبعه على تلة بردزرد التي �سابهت ثلث قبب على اخلريطة.

- اأنت���م يجب اأن ت�سلكوا م���ن اخللف وحتكموا ال�سيط���رة على التلة 
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الأعلى!

ث���م و�س���ع اإ�سبعه عل���ى التلة الأمامية ب���وازاة التلة ناحي���ة الي�سار 

وتابع: اأنا و»ال�سرّية2« ن�سرب عنق التلة. نن�سق الهجوم بالل�سلكي.

�ساأل »حجة اهلل اآذربيكان«: والعنق الثاين ناحية الي�سار؛ ماذا ب�ساأنه؟

- حاملا ن�ستويل على هاتني نتوجه جميًعا لل�سيطرة عليه!

رّبت العم مرت�سى على كتف ت�سوبان.

- حترك! ما اإن ت�سل، نبداأ الهجوم.

ا�ستج���اب اأبو القا�س���م ت�سوبان قائ���ًل على عين���ي، وو�سع حبة تني 

جمّففة يف فم مرت�سى. قلت جللل كو�سا: دّلهم على الطريق!

انطلق���ت »ال�سرّي���ة1« لتلتّف حول تلة بردزرد الت���ي كانت عبارة عن 

ث���لث تلل مت�سلة. رجعنا ب�سرعة. اأعلن حمامي: لقد ا�ستقر ت�سوبان 

يف موقعه!

اأخذ العم �سماعة الل�سلكي منه وقال لت�سوبان: حاملا ت�سمع مني نداء 

اهلل اأكرب تبداأ الهجوم. علينا اأوًل اأن ن�سيطر على عدة خنادق اأ�سفل التلة 

ال�سغرية! من بعدها ت�سعد ب�سبابك نحو اأعلى التلة الكبرية.

نادى مرت�سى »ح�سني ت�سابكي« واأ�سار اإىل حلقات ال�سريط ال�سائك 

يف الناحية الأخرى من النهر.

- ح�س���ني، حامل���ا ت�سم���ع ن���داء الهجوم تطل���ق نريان ال����)B7( على 

ال�سريط ال�سائك لتنفتح الطريق!

كانت الر�سا�سات الثقيلة يف اأعلى مرتفع بردزرد ت�سّوب بعيًدا.

 )B7(�ن���ادى الع���م مرت�سى ح�س���ن مايل���ر. جاء ح�س���ن حام���ًل ال

خا�سته. اأ�سار العم اإىل الر�سا�سات.

- مع ندائي اهلل اأكرب ترمي مرتا�ش اإطلق الر�سا�سات!

داريوش الكبير
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قّرب حمامي ال�سماعة من فم مرت�سى. �سّدد*1 ح�سني ت�سابكي على 

حلقات ال�سريط ال�سائك عند مدخل التلة ب�ال�)B7( وهو واقف ي�ستعّد، 

و�سّدد ح�سن �سرخي على فوهات ر�سا�سات التلة امللتهبة. من غري ق�سد 

وقع نظري على �سورة الر�سا�ش وكتابة »مرتاح البال« على ظهر ح�سن. 

زاأر مرت�سى كالأ�سد: اهلل اأكرب..

انطلق���ت الن���ار م���ن الفتح���ة اخللفية لق���اذف ال�)B7( بي���د ح�سن 

وكان���ت عيني على ال�س���اروخ الذي جّر اللهب خلف���ه باجتاه الر�سا�ش. 

اأ�ساب ال�ساروخ طرف غطاء اخلي�ش للمرتا�ش وانحرف م�ساره! �ساح 

مرت�سى: علينا اأن نتقدم اإىل الأمام، لي�ش باليد حيلة!

قمت برفقة الآخرين وعربت النهر الذي بلغت مياهه حتى الركبة. 

ا�ستغلت الر�سا�سات الثقيلة، وفجاأة �سمعت �سوت حتّطم جمجمة واأنني 

اأ�سخا�ش اآخرين!

- اآه.. ياااا ح�سني..

اأ�سعل���ت قذيف���ة )B7( ح�س���ني ت�سابك���ي الن���ار بال�سري���ط ال�سائك 

وفتحت الطريق. تقدمت حتت نريان الر�سا�ش الثقيل نحو ال�سق واإذ به 

ي�سكت للحظة ويعم ال�سكوت كل الأرجاء. �سمعت على الأثر �سوت دوّي 

و�ساهدت انفجار قنبلة انفجرت بني ال�سباب يف ال�سف الأول.

- اآه.. احرتقت.. يا اهلل..

�س���وت الآه! م���ن مرت�س���ى انغرز كال�سك���ني يف قلب���ي. اأجّنني تخيُّل 

ا�ست�سه���اد مرت�سى وقف���زت نحوه ب�سلحي الكل�سنك���وف. كان جاثًما 

على ركبته.

- ما.. ماذا ج..جرى عم مرت�سى!

* وّجه نحو الهدف، �سّوب.
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و�سع اإ�سبعه بنحو م�ستقيم على اأنفه.

- ه�ش! ل �سيء يا داريو�ش الكبري..

�سحكت وتنّف�ست ال�سعداء.

- خادمك يا عم! 

حت�ّس�ش بي���ده كتفه الأمين. اأم�سكت باأ�سفل خ�س���ره. قال: اأظن اأّن 

حجًرا قد اأ�ساب ظهري. يجب اأن نتقدم!

قم���ت، وبداأ اإط���لق الر�سا�ش من جديد. هذه امل���رة كان الت�سويب 

نحو الأ�سفل، وكان وابل النريان ي�سيب ال�سباب كزخات املطر، وكانت 

قنبل���ة م�سيئ���ة ت�سقط من اأعل���ى فوق روؤو�سن���ا وت�ستحي���ل عيًنا لرامي 

الر�سا�ش. علت اأ�سوات الآخ والتوّجع من عدة اأ�سخا�ش.

- احرتقت.. يا اهلل.. يا ح�سني..

كانت الطلقات اخلارقة تفّجر اأج�ساد الإخوة وترميهم اإىل اخللف. 

األق���ت موجة من ر�سقات الر�سا�سات املتو�سطة والثقيلة وكاأنا ات�سلت 

ا، وخلل دقائق اأ�سيب ن�سف ال�سباب. بالبحر، اجلميَع اأر�سً

حت���ت واب���ل النريان واأن���ني الإخ���وة كان فك���ري م�سغ���وًل باملجزرة 

املوح�س���ة الت���ي يتعر�سون لها. مل يك���ن من املمكن الوق���وف والإطلق 

املبا�سر للنار. فجاأة ارتفع �سوت.

- مهًل.. اأعطونا مهلة..

وقع نظري على العريف عبد الكرمي �ستاي�ش. جل�ش و�سّوب مقنبلته 

ناحية د�سم���ة الر�سا�ش الثقيل. اأ�سابت القنبل���ة الأوىل طرف الد�سمة 

و�سقط���ت القنبل���ة الثانية يف قل���ب د�سم���ة الرماية العراقي���ة وتناثرت 

الد�سم���ة مع الر�سا�ش يف الهواء. قّب���ل العم مرت�سى جبينه و�ساح: اإىل 

الأمام.. اهلل اأكرب..



176
تّلة جاويدي وسّر اشلو

حت���ّرك ال�ساملون واجلرحى. العم يف املقدمة والإخوة خلفه انطلقوا 

�سع���وًدا. و�سلنا اإىل ال�س���ف الأول من اخلن���ادق واملتاري�ش عند �سفح 

التلة ال�سغرية. ا�ستبكنا و�س���ط الظلم مع العدو ون�سبت معركة وجًها 

لوج���ه. كانت القنابل امل�سيئة العراقية ت�ستعل يف ال�سماء وُتظهر ظلل 

راأ����ش التلة. ا�ستمّر التم�سيط بطيًئا وثقيًل. امتدت املعركة وجًها لوجه 

اإىل اخلنادق. كنا نفّجر بالقنابل اخلنادق واملتاري�ش والكّوات ال�سغرية 

والكب���رية وكل ثقب ومنفذ يف التلة ونتق���ّدم. ارتفعت حرارتي وا�ستدت 

�سخونت���ي. و�سلن���ا اإىل م���كان ترّكزت علين���ا فيه من ناحي���ة القمطرة 

ومترت�سني نريان الأ�سلحة الثقيلة لقواتنا!
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جبل النور                                 20 متوز 1983

متّلكتني حما�سة الهجوم واحتدامه. فككُت جهاز ال� PRC الل�سلكي 

من على ظهري وو�سعته على الأر�ش.

اللعنة!

قال ال�سيد علي: »ح�سني ملاذا و�سعت جهاز الل�سلكي؟«.

.»!)B7(�سرخت: »وما هي حاجته! اأعطني ال�

اأم�سك���ت قب�سة ال�)B7( من ال�سيد عل���ي احل�سيني ورك�ست يف اأثر 

قائ���دي رحي���م نعيمي. كان نظ���ام الهجوم قد انحّل حت���ت وطاأة نريان 

العدو، وكان كل واحٍد يتقّدم وفق هواه واإرادته.

كن���ُت اأفكر فيما هو اأمامي فقط واأ�سعد طلعة التّلة لهًثا وكاأنني يف 

�سدد حتطيم الرقم القيا�سي العاملي ل�سباق املئتي مرت. اأثناء الطريق، 

اأ�س���اء جب���ل من الن���ور فجاأة وجم���دُت كقّط���ة فاجاأها �س���وء م�سباح 

ال�سي���ارة لي���ًل وتوّقفت! مل يك���ن النظر اإىل الّتلة ممكًن���ا، وكاأنني كنت 

اأنظر اإىل قر�ش ال�سم�ش.

- ارموا على الأ�سواء الك�ّسافة..

ب�سرع���ة فائقة اأطف���اأْت رمي���اُت الإخوة الأ�س���واء الك�ّساف���ة وبداأُت 

بالتق���دم جم���ّدًدا. و�سل���ُت ب�سرع���ة ال���ربق اإىل املرتا����ش الأول للّتل���ة 

ال�سغرية. كان ر�سا�ش ثنائي يقاوم من داخل املرتا�ش ويح�سد ال�سباب 

وي�س���ّم الآذان. كان الر�سا�ش يتجاوزين من كل الأنحاء واأنا مدهو�ش 

كي���ف اأّنه مل يكن ي�سيبني. فجاأة �سمعت �سوت انفجار ر�سا�سة خارقة 

متفج���رة يف ج�سد »غلم فرماين ها«. يف البداية توّقف غلم ثم رجع 
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اإىل الوراء ثّم تدحرج نحو الأ�سفل كقطعة �سخر على منحدر التلة.

اأثن���اء حركتي ا�سطدمت بعراقي كان قد خ���رج من د�سمته ل يلوي 

عل���ى �سيء وقد ع���ل �سوُته »دخي���ل اخلميني« و�سط الغوغ���اء وفرقعة 

الر�سا����ش. �س���ار العراقي وبعد ع���ّدة خطوات �سقط عل���ى راأ�سه. كان 

ال�سي���د علي وحميد زارع وعّدة اأ�سخا�ش اآخرين ي�سريون خلفي وكاأنني 

ق���د اأخذت مكان قائ���د الف�سيل. و�سريًع���ا ما عّمت املواجه���ة كّل التلة 

ال�سغرية واأ�ساءتها. كان مرت�سى يرّدد ب�سرعة: »طّهروا اخلنادق!«.

و�سلُت اإىل منطقة �سهل���ة ال�سعود م�سّطحة ن�سبيًّا بني التّلتني. كان 

عل���ى التلة عدد من الآلي���ات والتجهيزات الع�سكرية. رح���ُت اأفّت�ش عن 

 IFA الذي اأحمله على كتفي! وكان اأمامي اآلّية )B7(�سيٍد ل�س���اروخ ال�

كب���رية قد غّط���ت موؤخرتها خيمة قما�سية. قل���ت يف نف�سي: هذا هدف 

جيد! يجب اأن اأطلق النار.. يجب اأن اأقوم بعمل ما.. 

وقفت. و�سعت القب�سة على كتف���ي وا�ستهدفت ناقلة اجلند الكبرية 

هذه و�سط الظلم امل�ساء ب�ُسع���ل القنابل امل�سيئة وانفجارات املتاري�ش 

واخلنادق.

!IFA ال 
ِ
- هاي.. ل ترم

ب���ني اأ�س���وات الر�سا����ش اأوقفن���ي �سوت تعب���وي الكتيب���ة »حم�سن 

�سعباين«. ا�ستدرت متعّجًبا وقلت له: »ولأجل اأي �سيء ل اأرمي؟«.

- اإّنها غنيمة، لبيت املال.. قد تنفعنا!

- دعك عني!

كانت ال IFA تلمُع من اخللف اأمامي. �سّوبُت على موؤخرتها.

تقّدم حم�سن �سعباين غا�سًبا و�سرخ ب�سوت اأج�ّش.

!
ِ
- قلت ل ترم
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بحما�سة، وبدون اأن اأنظ���ر اإليه قلت: »هل ن�سيت اأّننا جئنا للقتال.. 

ا«. نحن نحارب عدوًّ

كان���ت جملة »ل ترم.. ق���د تنفعنا..« تط���رق م�سامعي حني �سغطت 

عل���ى الزن���اد. انطلق ال�س���اروخ كالطوربي���د واأ�ساب الزج���اج اخللفي 

لل�سيارة ثم خرج من الزجاج الأمامي وا�سطدم ب�سدر التلة وانفجر.

- �ساطر! 

ا و�سط  ا�ستدرت ونظرت بانزعاٍج اإىل حم�سن. كان ال�سيد علي اأي�سً

معرك���ة القتال واقًفا بدم بارد ي�سحك علّي مثل الأطفال ال�سغار! كان 

الوق���وف و�سط الهج���وم يعني اأن ت�سري �سي���ًدا، ومل تكن هناك فر�سة 

���ا اأترّدد. ح���ني ا�ستعدُت  لتوّق���ف ال�س���اروخ وق���د جعلني حم�س���ن اأي�سً

 IFA�انتباهي كان �سباب الإعلم قد بداأوا بالكتابة على ناقلة اجلند ال

ب�سحوق الطلء: »لواء املهدي!«.

- ح�سني بنائيان، علينا اأن ن�ّسط اخلنادق!

ا م�س���ّور الكتيبة ال�س���اب و�سّور حرك���ة ال�سباب خطوة  و�س���ل اأي�سً

بخط���وة. راأي���ت للحظة القائد مرت�سى ُير�سد ال�سب���اب بني الّتلتني اإىل 

ناحي���ة املواقع العراقية. قلت: اأيُّها ال�سباب لقد ا�ست�سهد قائد الف�سيل 

فلنتَبع نعيمي قائد ال�ّسرية!

و�سعت ال����)B7( وحملت �سلح الكل�سنك���وف املغتنم ونظرت اإىل 

ح�سيني وقلت: »يا �سيد فلنذهب لُنم�ّسط املرتا�ش!«.

مل يك���ن حم�سن �سعباين من املتقاع�سني و�سار يحذو خطاي. و�سلنا 

خرج القنبلة م���ن حزامي واأرميها 
ُ
اإىل املرتا����ش الأول. ح���ني اأردت اأن اأ

فيه انتبهت اإىل اأن القنابل مل تكن على خ�سري! مل ُي�سّيع حم�سن وقًتا 

واألق���ى قنبلة بدًل عن���ي داخل املرتا�ش. اإىل هذا احل���ّد كانت النتيجة: 
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اثنان �سفر مل�سلحة حم�سن!

اأفزعن���ي �س���وت النفج���ار! ا�ستعدت رباط���ة جاأ�سي. كان���ت اآهات 

حم�سن �سعب���اين واأنينه عالية ومرتفعة. �سّف���َرت اأذين. حني ا�ستعدت 

انتباه���ي اأدرك���ت اأّن قذيفة )B7( م���ن العدو - ورّب���ا ال�سديق - قد 

اأ�ساب���ت جان���ب املرتا����ش. نظرت ناحي���ة حم�سن. كان ق���د �سقط على 

الأر����ش والّدم جاٍر م���ن راأ�سه. متّلكني احلزن والّن���دم من م�ساجرتي 

معه قبل دقائق. جل�ست ونظرت اإىل راأ�سه.

- ما الذي ح�سل.. 

كان يتاأمل وي�سري اإىل قدمه. 

- قدمي! ل اأ�ستطيع حتريكها.

كان���ت �ساق �سرواله اليمنى قد احرتقت وتلّطخت بالدماء. اأم�سكُت 

قدم���ه، فتبنّي اأن �سظاي���ا ال�)B7( قد قّطعت ق�سب���ة �ساقه. لكّن جرح 

راأ�سه كان �سطحيًّا. قال ال�سيد علي: »ماذا نفعل!«.

قال حم�سن: دعوين و�ساأين.. اذهبوا اأنتم مل�ساعدة الإخوة..

- ما الذي ح�سل؟

كان عل���ي �سب���زي. وكاأّن َم���لك الرحمة ق���د و�سل. جل����ش واأخرج 

ال�سم���ادات من حقيبة ظه���ره و�سّمد بدّقة وعناي���ة جرح قدم حم�سن 

وراأ�سه وقال: اأنا اأحمله اإىل مكاٍن اآمن.

- اأيُّها ال�سباب تقّدموا باجّتاه الّتلة العليا..

كان قائد ال�سرية رحيم نعيمي. حني اطماأننت على حم�سن اأ�سرعت 

يف الرك�ش ناحيته.

ا على  كانت »ال�سرّية1« بقيادة اأبو القا�سم ت�سوبان قد �سيطرت اأي�سً

التل���ة من خلف املرتف���ع وان�سّمت اإلينا. جلب �سب���اب »ال�سرّية1« معهم 
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جمموعة جنود اأ�سرى. فّر عدٌد من العراقيني حتت انعكا�ش اأ�سّعة النور 

النا�سئة ع���ن تدمري الذخائر العراقية والقناب���ل امل�سيئة ولذوا ناحية 

املرتف���ع ال�سمايل لتّلة بردزرد. راَفَقنا نعيمي نحو املرتفع لكّننا ُووِجْهنا 

بن���ريان العراقيني ومقاومتهم ال�سديدة. واأ�سيب عدد اآخر من الإخوة. 

مل يكن ممكًنا ال�ستيلء على املرتفع ناحية ال�سمال، الذي كان اأعلى من 

التلت���ني الأخريني، بعدد حمدود من الق���وات املنهكة واجلريحة! اأو�سل 

اإلينا جليل حمامي اأمر القائد مرت�سى اجلديد: اأحكموا ال�سيطرة على 

هذي���ن العنقني وا�سمنوا ا�ستق���رار الأو�ساع فيهم���ا. ل تذهبوا باجتاه 

ا! مرتفع التلة، فمن املمكن يف ظل اخل�سائر اأن نفقد هذا املكان اأي�سً

جبل النور
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الملك                                              الأربعاء 20 متوز 1983م

عندما مّت اإطلق قنبل���ة م�سيئة �سغرية واحدة حمراء اللون بظّلة 

مقّو�سة من فوق قّمة كينغ وت�ساقطت ب�سكل حلزوين فوق روؤو�سنا و�سط 

الظ���لم، األ�س���ق الّرائد قادري، قائ���د »الكتيب���ة 551« يف »الّلواء2« يف 

الفرقة 64 - اأرومية، فمه باأذين و�ساأل: 

- ملزم بانو�سان؛ الأو�ساع ملتب�سة! األي�ش كذلك؟

ا�ستدرت واأن���ا م�ستلٍق ونظرت اإىل الرائد الذي كان قد مّوَه اأطراف 

وجهه املحلوق بال�سفرة بال�سمع الأ�سود فبات يلمع كاملعدن، وكان بيا�ش 

: براأيي هي  عيني���ه يزيغ فيتلألأ و�سط الظ���لم! واأجبته ب�سوت اأج����شّ

كذلك �سيدي!

خائًب���ا قال ب���رتّدد: »اأتعرف ه���ذه املنطقة واملحور جّي���ًدا يا ملزم 

بانو�سان؟«.

عمل���ُت مل���ّدة �سهرين مع �سباب ال�ستطلع يف ل���واء املهدي على هذا 

املحور!«.

حّدق بي متعّجًبا. 

- مع احلر�ش والّتعبئة؟! واأنت اأرمني!

- نعم �سيدي!

ع���ل �س���وُت و�سَو�َس���ة بني جندّي���ني. ا�ست���دار الرائد وق���ال ب�سوٍت 

منخف�ش: »ه�ش.. وهل اأتيتم لل�ستجمام!«.

للحظ���ة، جلبت الريح �سوت خ�سخ�سة تبدي���ل موجات راديو العراق 

ا، وبظّن���ي كان ُيكابد  م���ن اأع���ايل مرتفع كينغ. مل يك���ن الرائد انهزامًيّ
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خوف ما قبل الهجوم ويريد باحلديث معي اأن ُيقّلل من فزعه. 

- بانو�سان، يف كم عملّية ا�ستطلٍع �ساركت مع �سباب احلر�ش؟

جلب ن�سيم منت�سف الليل ل�سعة ال�سقيع معه من مرتفع كينغ ولفح 

وجه���ي. نفخُت َنَف�َش فمي احل���ار داخل قب�ستي وفرك���ُت يدّي الثنتني 

واأجبت: كثرًيا يا جن���اب الرائد؛ ح�سار عبادان، الفتح املبني، ب�ستان، 

بيت املقد�ش، كنت مع �سباب احلر�ش يف اأغلب العمليات!

- ملزم زوريك بانو�سان، هل األفظ ا�سم عائلتك ب�سكل �سحيح؟

- كل �سيدي! بانو�سيان.

ا عليك اأن تكون اأرمنيًّا بني  - ا�سمك �سعب. بانو�سيان، اأمل يكن �ساقًّ

م�سلمي جبهتني!

- يف احلقيقة كانت من اأف�سل اأيام عمري!

- ملزم بانو�سيان، اأنت ل تخاف؟

- ال���كل يخ���اف �سي���دي، احل���ب واخلوف متقاب���لن! وكّلم���ا ازداد 

ا قّل خوفه! الإن�سان حبًّ

�س���األ الرائد ال���ذي كان قد تغّلب اإىل حدٍّ ما عل���ى اأمل خوف ما قبل 

الهجوم: ملزم بانو�سيان، ملاذا ي�سمون هذا املرتفع كينغ؟«.

- �سي���دي.. اإّن كلمة كين���غ بالإنكليزية تعني املل���ك! وكينغ هو اأعلى 

مرتفٍع يف املنطقة!

ا. هّز راأ�سه متحرّيً

- بانو�سيان، وهل ميكن الإطاحة بامللك؟

- لقد ح�سل ذلك يف الثورة! بالتوّكل على اهلل حتًما!

- اإّن كلمك يفوح منه عبق احلر�ش والتعبئة يا بانو�سيان!
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قال الرائد وقد نظر يف ال�ساعة امل�سيئة على قب�سة يده.

- اإّنه���ا الثاني���ة ع�س���رة اإّل ع�سر دقائ���ق! مل يبَق �س���يٌء على اإطلق 

 يا ملزم بانو�سيان؟
ٍ
الإ�سناد الّناري، هل يف املحور حقل األغام

- كل �سيدي، �سنواجه حواّف منحدرة واأ�سرطة �سائكة فقط!

اأخرج���ُت من جيب لبا�س���ي الع�سكري حّبة �سوك���ول بطعم الكاكاو، 

وق�ّسمتها ن�سفني و�سّيفت الّرائد. 

ل ال�سوكول يا جناب الرائد! - تف�سّ

- �سكًرا..يا لك من رجل.. لقد �سّد الإجهاد والتوّتر جمرى حلقي.

و�سعُت الن�سف الثاين من حّبة ال�سوكول يف فمي وطحنته باأ�سناين. 

- �سيدي، تناول الكاكاو ُيهّدئ!

دّوت �ساعق���ة مدفعيتن���ا م���ن خلفن���ا، متلحق���ة كال���ربق والرعد. 

وب�سرعٍة ان�سدع الهواء فوق راأ�سي وخرقت النريان الثقيلة التي حّطت 

فوق مرتفع كينغ جدار ال�سمت والظلم.

- بووم.. بووم

ظّل مرتفع كينغ ملّدة ن�س���ف �ساعة حتت نريان مدفعّيتنا. ا�ستدرُت 

واأن���ا م�ستلٍق على ظه���ري و�سّمرت عين���ي بالقنابل امل�سيئ���ة ال�سفراء 

والبي�س���اء ف���وق راأ�س���ي. كان���ت القناب���ل امل�سيئة ترتن���ح يف احرتاقها 

وت�سق���ط بظلته���ا ب�سكل لولب���ّي. كان كينغ من ه���ذه النقطة يبدو يف 

انعكا�ش ال�سعل املتلألئة للقنابل امل�سيئة وانفجار �سخور اجلبل عظيًما 

وخميًفا!

علن النداء 
ُ
عند ال�ساعة الثانية ع�سرة والّن�سف بعد منت�سف الليل اأ

عرب ل�سلكي قائد »الفرقة 64 -اأرومية«: يا اهلل، يا اهلل، يا اهلل..
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- اإىل الأمام اأيُّها امللزم.. بداأ الهجوم.. ُدّلنا اأنت على الطريق! 

اأحكم���ُت اإغلق رباط خوذت���ي احلديدية وو�سع���ُت اأخم�ش بندقية 

���ا على الأر�ش وانتف�سُت م���ن مكاين �سائًحا:  ال����)G3( الذي ُيطوى اآليًّ

اأّيتها ال�ّسرّية، خلفي!

ب���داأ التقّدم م���ن ثلثة حماور. حت���ّرك اجلنود خلف���ي يف ا�سطراٍب 

وح���رية. كانت احل�سى حتت قدم���ّي تنزلق وتتدح���رج، وكنُت يف بع�ش 

الأماك���ن اأتوقف قلي���ًل. بحماية الإ�سناد الّن���اري للمدفعّية تقّدمنا حتى 

اأعلى مرتفع كينغ. عربنا الأ�سلك ال�سائكة واملوانع ب�سهولة. وحني و�سلنا 

اإىل خنادق كمائن العدو كانت خالية: هل فّروا جراء الإ�سناد الّناري؟! 

كان املان���ع الوحيد م���ن ال�سعود حتت النور املل���ّون للقنابل امل�سيئة 

م���اء النب���ع البارد الذي كان يج���ري منحدًرا من املرتف���ع اإىل الأ�سفل، 

وحي���وان بّري ا�سطدم بقدمّي فج���اأة واأ�سدر �سوًتا ُي�سبه عواء ابن اآوى 

ا اإىل الناحية الأخرى. مل يكن هناك حاجة اإىل اأي م�سابك  ثم قفز فارًّ

اأو اأدوات ت�سّل���ق حديدية لأجل ال�سعود. مع اقرتابنا من املرتفع �سكنت 

ن���ريان مدفعّيتن���ا. وقفت: الأو�ساع جّيدة اأكرث مم���ا ينبغي.. مل ي�سدر 

م���ن العراقي���ني اأيُّ رّد فعٍل، حت���ى طلقة ر�سا�ش واح���دة! لعّلهم عرفوا 

واأخلوا املرتفع..

اأم�سك���ت بي���دي ال�سخرة اإىل جانب���ي. جاءين الّرائ���د وهو يتنف�ش 

ب�سرعة من �سّدة ال�سطراب والتعب. و�سع يديه على ركبتيه واأخذ يلهث 

ويزف���ر الهواء من رئتي���ه ب�سرعة وقد �ساع �سوُت���ه يف طّيات انفجارات 

غري وا�سحة فلم اأ�سمعُه.

- بانو�ش..، ت��.. تقّدمنا على ما يرام؟ اأ.. األي�ش كذلك؟

قلت ب�سرعة: �سيدي الأو�ساع ُمريبة!
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- ُمريبة!؟ ماذا تق�سد..

- �سي���دي حت���ى الآن مل يت���ّم اإط���لق ر�سا�س���ة واحدة م���ن جانب 

العراقّيني!

- ماذا تقول اأيُّها امللزم؟

- �سيدي اطلب من اجلنود اأن يتوّخوا احلذر..

تب!! ت���ب!! قطع كلمي �س���وت انفجاٍر مع نور اأحم���ر خفيف، تبعه 

مبا�سرة �سراخ اأحد اجلنود عالًيا: 

- اآخ.. يا اأماه لقد احرتقت..

�س���رت الهمهمات والهم�ش وتتالت النفج���ارات ال�سغرية املرتافقة 

م���ع النور اخلفيف واأ�سوات اأن���ني اجلنود تتعاىل من الواحد تلو الآخر. 

كان اجلنود يطلقون با�سطراب وذعر نريان الر�سا�سات وال�)B7( من 

دون ا�سته���داف حمدد. �سرخ الرائد يف وجهي ب�سوٍت مرجتٍف وكاأّنني 

كنت م�سوؤوًل عن اإتلف اأرواح اجلنود.

- ما الذي ح�سل يا ولد.. اأنا اآمرك.. املحكمة الع�سكرية.. اأنقذنا.. 

. فّكر يف حلٍّ
ُ
- �سيدي اأنا اأ

حاول���ُت ال�سيطرة على اأع�سابي. اأخذُت نف�ًسا عميًقا: ماذا ُيطلقون 

علينا.. يجب اأن اأ�ستطلع مكان اإطلق النريان..

�سّمرُت عيني بدقة على القّمة. مل اأَر ومي�ش نار اأّي بندقّيٍة اأو ر�سا�ش! 

مل يك���ن وا�سًحا من اأين يتّم الإطلق على اجلن���ود وباأّي اأ�سلحة يجري 

تقطيعه���م! كّلم���ا تقّدمن���ا اأكرث كان���ت النفجارات اخلفيف���ة بني جموع 

اجلنود املرتاكمة تزداد اأكرث. بات ن�سف اجلنود ما بني قتيٍل وجريح.

- ويحك اأيُّها امللزم.. افعل �سيًئا!

مل تتوّق���ف متتمات الّرائد وتهديداته حلظ���ة واحدة. كانت احلرية 
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وخيبة الأمل قد متّلكتني حني خبط �سيٌء كاحلجر على مقّدمة خوذتي 

و�سق���ط اأمام قدمي. وقفُت وبحثُت حتت �سوء القنابل امل�سيئة كلمبات 

ال�سوارع الغازّية وحملُت ج�سًما ما: يا اإلهي! قنبلة.. �سرخُت:

- قنبلة.. ل تتقّدموا.. اختبئوا..

ا. مل يكونوا يعرفون  اأ�سرع اجلن���ود مذعورين وانبطحوا بعجلة اأر�سً

اأين ي�ستهدفون بنريانهم. وجمّدًدا جاءين الّرائد وبداأ يتمتم يف اأذين: 

- لقد حّل بنا البلء! ما الق�سّية.. ماذا يجب اأن نفعل؟

قلت ب�سوٍت عاٍل: اأّيها الّرائد لقد انك�سف اأمر الهجوم.. العراقّيون 

كانوا ينتظروننا!

- وملاذا اأماكن متو�سعهم غري حمّددة!

- اإّنه���م ل ُيطلق���ون الن���ار. يرمون علين���ا قنابل فق���ط، ولذلك فاإّن 

خنادقهم مل ُتك�سف!

قلُت يف نف�س���ي: ما اأدّق هذه اخلّطة! به���ذه الطريقة �سوف يق�سون 

على اآخر نف�ٍش مّنا بانفجارات القنابل!

- ماذا نفعل الآن؟

بِلغ اللواء اأو�ساعنا! اإذا طلع علينا ال�سبح فلن يبقى مّنا مب�ّسٌر!
َ
- اأ

وكاأنه كان ينتظر هذه اللحظة، �ساح الّرائد: م�سوؤول الت�سالت.. 

جاء اجلندي م�سوؤول الت�سالت)عامل ال�سارة(.

- نعم �سيدي!

- اطلب اللواء!

كان �س���وت انفجار القنابل يعلو ب���ني احلني والآخر مع اأ�سوات اأنني 

اجلنود. و�سع اجلندّي �سّماعة الل�سلكي يف يد الّرائد. 

- �سيدي، اللواء! 

الملك
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و�س���ع الّرائد ال�سّماع���ة اأمام فمه ون�سر خرب الأو�س���اع الوخيمة: .. 

كانوا ينتظروننا.. جمزرة.. لي�ش هناك اأمل.. الكلُّ جرحى..

- انتظروا الأوامر! 

�سمعُت �سوت انفجار واأ�سابت �سظّيُة قنبلٍة خوذتي وارتّدت. جمعُت 

راأ�س���ي وب���دين واحتميُت بيدّي وجل���اأُت اإىل �سخ���رة. اأخرجت القطعة 

الثاني���ة من ال�سوكول من جيبي وبداأت باأكلها. حني ا�ستجمعت تركيزي 

قلي���ًل �سمع���ُت �سوت خرير م���اء النبع ثّم بالتدريج حل���َن قطرات املاء 

الت���ي كانت تت�ساقط عل���ى راأ�سي وج�سمي، وطار خي���ايل بعيًدا يف هذه 

اللحظات! �سرت الربودة والبلل �سيًئا ف�سيًئا داخل ج�سمي واإذا ب�سوت 

خ�سخ�سة الل�سلكي يعلو وي�سدر الأمر بالرّتاجع.

قف���ل حم���وران اآخ���ران والعراقّي���ون يهاجمون م���ن الأعلى 
ُ
- لق���د اأ

بالقذائف والقنابل! عليكم اأن ترتاجعوا قبل طلوع ال�سبح.

مل يتعّطل الرائد حلظة. 

- بانو�سيان اطلب من اجلميع الرتاجع.. ب�سرعة.. ب�سرعة..

قلت: ُنعيد اأج�ساد ال�سباب!

َه �سلحه الر�سا�ش بع�سبّية ناحيتي و�ساح: تريد اأن تقتل اجلميع  وجَّ

اأّيها الأحمق! نّفذ الأوامر.

ا على اجلنود واحًدا تلو الآخر وقلت: ا�ستدرُت مارًّ

- اأوقف���وا اإطلق النار.. تراجعوا بهدوء اإىل الوراء.. حتركوا معي. 

اتبعوا خطواتي.. من هذه اجلهة..

كان  اخللفية  اخلطوط  اإىل  الكتيبة  ثّم  ال�ّسرّية  بقية  اأرجعُت  حني 

بح قد طلع. �سعدُت منهًكا املرتفع احلدودي ونظرُت اإىل قّمة كينغ  ال�سّ

باملنظار. كان العراقّيون يرمون جثث اجلنود من اأعلى القّمة اإىل الأ�سفل!
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كن���ت اأ�سعد الّتلة العلي���ا مع اأكرث من ثلثني عن�س���ًرا خلف نعيمي. 

ب���اح تلفح وجهي واأن���ا اأتقّدم. فج���اأة ُووجهنا  وكان���ت ب���رودة ن�سيم ال�سّ

بنريان امل�سادات اجلوية الّرباعية والثنائية ذات عيار 23 ملم. انبطحنا 

و�ساح نعيمي: اإذا مل نتقّدم اإىل الأمام فلن يبقى مّنا حيٌّ ُيرزق..

 ،)B7(�مل يكن نعيمي قد اأمّت كلمه بعد حني حمل ح�سني ت�سابكي ال

وم���ا اإن وقف حتى اأمطرته ر�سا�س���ات امل�ساّد الّرباعي. انطلق �ساروخ 

ال�)B7( يف يده ب�سكٍل ع�سوائي، واهتّز هو كمن قد م�ّسته الكهرباء ووقع 

على الأر�ش.

- رحمكم اهلل، ملاذا اأنتم منبطحون!

نّبهن���ا جميًعا �سوت القائد مرت�س���ى. ل اأعلم كيف ظهر جمّدًدا يف 

قفل.
ُ
ذلك الو�سع الذي كان كل �سيء فيه قد اأ

- بهذا النحو لن ي�سل اأيٌّ منكم اإىل الأعلى!

عندم���ا راأيت القائ���د يف و�سح الّنهار واقًفا يف وج���ه امل�ساّد �سعرُت 

باخلجل. �ساح »خمتار عا�سوري«: يا ح�سني.. اإىل الأمام..

ان�سلخ���ُت من مكاين بل تفكري وبداأُت بالرك�ش مع خمتار عا�سوري 

والبقّية. فج���اأًة ملحُت امل�ساد الثنائي يطلق الن���ار وارتفع �سوت خمتار 

عا�سوري.

- اآخ.. احرتقُت.. يا مهدي..

تقّدمن���ا جميًع���ا م���ع القائ���د مرت�سى حت���ى �سرنا اأ�سف���ل مرتا�سي 

امل�سادي���ن. ذه���ب ا�سماعيل توّكلي وحممد اإلهي واأب���و القا�سم ت�سوبان 
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برفق���ة القائ���د مرت�سى واأ�سكت���وا الّر�سا�سني بالقناب���ل. خرجنا وبقّية 

الإخوة من موقعنا وبداأنا بتم�سيط الّتلة العليا.

يف غم���رة ه���ذا احلي����ش والبي����ش اأ�سع���ُت ال�سيد عل���ي احل�سيني 

وان�سغ���ل بايل خوًفا من احتم���ال ا�ست�سه���اده. كان العراقّي الذي يربز 

اأمامن���ا من بني القليلني الذين تبّقوا منهم ي�ساب مبا�سرة بر�سا�سنا. 

فيم���ا كنت اأتقّدُم م�سغوَل الب���ال ظهَر اأمامي رجٌل حمروٌق بوجٍه مرّوع. 

حني نظرت اإىل وجهه انت�س���ب �سعر بدين باأكمله! كانت جميع ملمح 

وجه العراقي الّدقيقة والغليظة قد ذابت وكان الّدم واللحم يتدافع منه 

كفوران الربكان الأحمر! حتى عيناه حتّللتا و�سالتا. كان ينتحب وُيولِول 

بكلم���اٍت عربّية غ���ري مفهومة ُتبقبق من فِمه املُ���ذاب. و�سل علي وقال: 

اأرحه! امل�سكني يتعّذب.

جمدُت واأنا مل اأكن �سوى �سابٍّ يافع. 

- علي اأين.. وجهه، ما الذي جرى له؟

- ل ب���ّد اأّن رفاقه رموا ال�)B7( وكان واقًفا خلفه! ُحرُقه عميق، اإذا 

مل ترحه ف�سيموت من املعاناة!

�سارعُت نف�سي: ملاذا ل يرميه عليٌّ بنف�سه!

مل اأمتلك اجُلراأة لأنظر اإىل وجهه مّرة اأخرى وابتعدت عنه. اأم�سكت 

بيد علي.

- تبقى اإىل جانبي ول تتحرك!

�سحك بربودة.

- ولأجل اأّي �سيء؟

- من دون كلم.. تعال!

 IFA كان عل���ى الّتلة، كما الّتلة ال�سفلى، مهبط مروحية وعّدة اآليات
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وجيب وم�س���ادات دفاع جّوي. اأطللُت براأ�سي عل���ى اأّول مرتا�ش ن�سف 

مظلم كان فيه عراقيٌّ م�ساٌب ينتحب.

 قنبلة!
ِ
- ل تدخل.. يف الأمر جمازفة. ارم

 طلقة واأرح ذلك املجروح!«.
ِ
خرجُت وقلت لعلي: ارم

و�سع علي فّوه���ة ر�سا�سه داخل املرتا�ش واأفرغ خمزن ر�سا�ٍش فيه. 

اقرتبن���ا مّرة اأخرى فكان �سوُت اأنني اجلري���ح اأعلى من قبل. ا�ستدرُت 

وقل���ت: اأين اأفرغت خمزن الر�سا�ش باأكمله! هّيا لنذهب.. اأنا واأنت ل 

ننفع للقتل!

ذهبنا مبا�سرة باجتاه ناقلة اجلند IFA. تهّكم علي قائًل: اأخ ح�سني 

اأتريد اأن ترمي ال�)B7( جمّدًدا؟

�سحكُت وقلت: ل يا عزيزي!

- لنذهب ونَر ماذا يوجد فيها!

اقرتب���ُت من الآلّية. ا�ستدرُت حولها. �ساهدُت خّط ماء رفيًعا يجري 

من حتت ال�سّيارة.

- ما هذا؟

- ل اأعلم لعّله ماء الرادياتور..

- ولكّن رادياتور الآلّية يف الأمام!

مت���ّددت على الأر�ش ونظ���رُت اأ�سفل ال�سّي���ارة. كان حتتها جندّيان 

عراقّي���ان قد انبطحا مرجتف���ني وكان البول يجري من حتت قدميهما. 

اأ�سرُت اإىل اأ�سفل الآلّية. 

- علي، لديك �سيوف! اأخرجهما..

ة بهدوء ولمبالة وقال: »اها!  انحن���ى علي و�سحك �سحكته اخلا�سّ
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اها! ومن هما هذان.. تعال.. تعال..«.

كّرر الكلمة العربّية الوحيدة التي كانت على ل�سانه. اأخرجُت بر�ّسا�سي 

الأ�سريين املُبّللني من حتت ال�سّيارة ورفعُت اأيديهما فوق راأ�سيهما. كان 

عل���ّي قد رب�ش غ���ري بعيٍد حتت ِجيب القيادة الزيت���وين اللون. وكاأّنه قد 

ا! ا، قال: ح�سني هناك واحٌد اآخر هنا اأي�سً اكت�سف اأمًرا مهمًّ

توّجه���ت نحو اجليب. انحنيت ونظرت اأ�سف���ل ال�سّيارة. كان عراقيًّا 

�سميًنا قد انبطح اأ�سفلها ونظر عاب�ًسا يف وجهي. اأ�سرُت ب�سلحي.

- هّيا اخرج!

مل يهت���م وكمثل الأطف���ال امل�ستائني هّز بدنه. عندم���ا كّررت طلبي 

ع���ّدة مرات ومل يخرج اأدخلت �سبطان���ة ال�سلح حتت ال�سّيارة ليخرج، 

لك���ّن يدي �سغطت على الّزناد وانطلق���ت ر�سا�سة وارتفع �سوت نحيبه 

ولْعِن���ه. زح���ف خارًجا. اأ�سار اإىل ج���رح فخذه وبداأ ي�س���ّب وي�ستم! كان 

ر، وكالعادة  ينظ���ر اإيّل بنحٍو لو ا�ستطاع معه اأن ي�سرب من دمي ملا ق�سّ

�سحك علي. 

- من الوا�سح اأّنه بعثي! اإّنه ي�سّب!

و�سل علي �سبزي. جل�ش وعالج ُجرح العراقي واأخذه معه اإىل خندٍق 

اأ�سف���ل الّتل���ة. كان اإح�سا�سي بالعط����ش يزداد �سيًئا ف�سيًئ���ا. اأ�سرُت اإىل 

اخلندق الكبري الذي بدا جمّهًزا.

- عل���ي، لندخل تل���ك الد�سمة.. فلرب���ا كان فيها م���اء، �سيء ما.. 

ميكن اأن يكون مفيًدا!

اأخذن���ا الأ�سريين معن���ا اإىل داخل الد�سمة الكب���رية بجوار اجليب. 

ملحُت �سنطة وحقيبة ظهٍر ولفائف قما�ٍش ع�سكرّي مرّقط وراديو. 

- علي انتبه لهذين الثنني!
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فّت�ش 
ُ
اأ�سن���دُت �سلح���ي الكل�سنكوف اإىل ج���دار الد�سمة وب���داأُت اأ

داخ���ل ال�سنط���ة وحقائب الظهر وان�سغلُت يف البح���ث. عندما ا�سطدم 

راأ�سي براأ�ش علي وتلقت نظرتانا قلُت: ..عافاك اهلل.. اأين �سلحك؟!

كم���ن ق���د م�ّسته الكهرب���اء انت�س���َب �سعرن���ا وتاأّملن���ا يف الأ�سريين 

.1

*
العراقيني. كانا قد وقفا اإىل جانب �سلحينا ينظران ببلهة

* بالعامية اللبنانية: م�سطولين.

الرّباعي
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فّل يا فّل                                    20 متوز 1983

عن���د الثامنة �سباًحا، ه���داأ ال�ستباك فوق التل���ة. انتهزُت الفر�سة 

لأجل�ش على �سخرة واأ�ساه���د من ذلك العلو امل�سرَي الذي عربناه الليلة 

الفائت���ة لنهاجم تلة بردزرد. حتت قدم���ّي كان امل�سهد الطبيعي البديع 

لكرد�ست���ان العراق يبدو كمل�سق جميل! قري���ة ن�سرة ب�سقوٍف وباحاِت 

من���ازَل مرتاكبة يف الأعلى والأ�سفل ون�ساء ورج���ال اأكراد يف الباحات. 

تب�ّسم���ت: وكاأن ه���وؤلء ل ي�سّدق���ون حتى اللحظة اأن ه���ذا املرتفع بات 

حتت �سيطرتنا..

اأدرُت نظ���ري نحو النهر الذي يل���ّف القرية وينتهي اإىل التلة. ناحية 

الي�س���ار، كان هناك طري���ق َقَدمّية وج�سر كان ينبغ���ي اأن يتفّجر الليلة 

املا�سية ومل ينفجر!

ا�ستقّرت يد ال�سيد علي على كتفي.

- اأخ ح�سني، اختليَت بنف�سك!

اأ�سرُت اإىل القرية اأ�سفل منا.

- اأترى، وكاأنه لي�ش هناك حرب! الرجال والن�ساء يجولون يف القرية 

كما اعتادوا! مرتاحي البال مّنا؟

�سحكت وقلت: حّظنا عاثر! ل اأحد يح�سب لنا ح�ساًبا!

م�س���ح ال�سي���د علي بيده عل���ى �سعره الأ�س���ود اخل�سن وق���ال: يتذكر 

ا اعت���داءات اجلنود العراقيني على الهويزة و�سو�سنكرد  الإن�سان تلقائًيّ

وخرم�سه���ر! لق���د قتلوا العباد ودم���روا البلد، حتى اإّنه���م اعتدوا على 

اأعرا�ش العرب يف تلك املناطق.
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قلت: اأتعلم، نحن الآن �سافرنا اإىل اخلارج بدون جواز �سفر!

- اإذا ما و�سَل �سب���اُب املحاور الأخرى نقوم بجولة وجنوب املنطقة 

ب�سكل جيد!

عل���ن خ���رب 
ُ
- َفْلَنِج���ْد مذياًع���ا، الآن ُتب���ّث املو�سيق���ى الع�سكري���ة واأ

انت�سارنا عرب الأثري! 

اأ�سار علي اإىل مطرته الفارغة من املاء.

ا! جد لنا حلًّ للماء. - ح�سني، اأنا ظماآن جدًّ

كان »�سعي���د حفار« ينقل ع���دًدا من الأ�سرى نح���و الأ�سفل لي�سّلمهم 

اإىل د�سمة الأ�سرى. قمنا وذهبنا ناحية اخلنادق فوق التلة. و�سلُت اإىل 

الد�سمة التي كان ينتحب فيها العراقي قبل �ساعة.

- علي، هي الد�سمة نف�سها التي اأفرغَت فيها خمزًنا من الر�سا�ش 

ا ين�سج وينتحب. لنق�سدها لعّل داخلها براًدا، فنجد  وكان العراقي حيًّ

فيه ماء، �سراًبا، �سيًئا من هذا القبيل!

ما اإن دخلنا الد�سمة فغرُت فاهي مدهو�ًسا وقلت: يا رب بارك!

كان���ت الد�سمة خمزًن���ا للعتاد، حيثما نظرت راأيته���ا تعّج ب�سناديق 

الأ�سلحة اخلفيفة والثقيلة! بلعُت ريقي وقلت: علي، لقد اأفرغَت خمزن 

ر�سا����ش داخَلها؛ فل العراقي اأ�سي���ب ول �سيء من هذا العتاد؟! لو اأن 

ر�سا�س���ة واح���دة اأ�سابت �سيًئا من ه���ذه لكانت كافي���ة لتفجري اجلبل 

باأكمله، ولي�ش كلينا فح�سب!

وق���ع نظ���ري على عدد كب���ري من بن���ادق ال�سيمين���وف ذات املنظار 

والربنو الق�سري ور�سا�سات الغرينيف.

- كل �سيء متوافر اإل املاء! ينبغي اأن ُنبّلغ!

خرج���ت من الد�سمة. يف اأعلى التل���ة كان يقف بابتهاج و�سرور العم 

فّل يا ّفّل
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مرت�س���ى وعلي نعيمي قائد ال�سري���ة وحممد اإلهي و�سعيد حفار و»جواد 

خريات«؛ يتبادلون اأطراف حديث عمليات الليلة الفائتة.

- لو اأن معنا مذياًعا لن�ستمع اإىل ما ين�سر عن عمليات ليلة الأم�ش!

- كانت رقعة الهجوم وا�سعة!

- هذا يفرح قلب الإمام.

- النا����ش ي�ستمع���ون الآن اإىل املو�سيقى الع�سكري���ة واأخبار انت�سار 

ال�سباب!

- احلمد هلل!

���ا و�سماعة الل�سلكي  جاء جليل حمام���ي م�سوؤول الت�سالت راك�سً

يف يده. اأ�سابت ر�سا�سٌة الأر�ش بالقرب منه. وقف قليًل ثم تابع حتى 

و�سل اإىل مرت�سى.

- عّم، علي جنفي على اخلط!

اأخذ مرت�سى ال�سماعة وو�سعها على اأذنه.

- علي، علي، مرت�سى!

- مرت�سى، مرت�سى، علّي على ال�سمع!

- اأو�ساعكم!

- ا�ستقررنا فوق املنطقة املحررة. كيف هي اأو�ساعكم؟

اأجاب العم مرت�سى بب�سا�سة و�سرور: حبيبي علي، ُفّل يا ُفّل!

برمُت �سفتي وقلت ل�علي ح�سيني: يعني؟

رّبت حممد اإلهي على كتفي.

- يعني الأو�ساع جيدة!

اأعاد العم ال�سماعة اإىل حمامي واأ�سار اإىل م�ساد الطريان الرباعي.

- ابحثوا عّمن ي�ستطيع ت�سغيل الرباعي!
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انعطافة الش

عند العا�سرة �سباًحا، ت�سع�سع هدوء التّلة وعل �سوت اإطلق النار 

م���ن اأ�سفل التّل���ة ال�سغرية! �سعد التعبوي »مرت�س���ى حُمب« من هناك 

ا. راك�سً

- عم مرت�سى، العراقّيون ي�ستولون على الّتلة ال�سفلى!

نادى القائُد اأبو القا�سم ت�سوبان ورحيم نعيمي.

- اأنتم���ا راقب���ا ه���ذا املكان مع الق���ّوات القدمي���ة، وكل من بقي من 

�سرّية ال�سريازيني فلياأِت معي!

حمل العم مرت�سى ر�سا�ش الغرينيف املتو�سط ونزل اإىل الأ�سفل مع 

حُمب. رّبتُّ على جانب علي ح�سيني.

- حان عمُلنا!

و�سع���ت ال�)B7( على كتفي وتبعُت القائ���د برفقة حميد زارع وعلّي 

�سب���زي وعّدة اأ�سخا�ش اآخرين. كانت ال�ستباكات اأ�سفل التّلة من جهة 

النه���ر. �سغلتن���ا واآملتنا عّدُة خن���ادق ت�س���ّكل معابر دخ���ول للتّلة، كانت 

تب���دو حتت ال�سيطرة، لك���ن العراقيني من داخلها جعل���وا �سبابنا حتت 

مرمى نريان ال�)B7( والر�سا�سات املتو�سطة. �سّكلنا طابوًرا من ع�سرة 

!)B7(�اأ�سخا�ش خلف القائد. قال مرت�سى: رامي ال

!« قمت من مكاين مم�سًكا 
ِ
وكاأّن���ه قد قال: »ح�سني بنائيان اأن���ت ارم

طل���ق اأعاقني الر�سا����ش العراقي 
ُ
بقب�س���ة ال�)B7(، وح���ني هممت اأن اأ

و�سقط���ُت عل���ى اأم راأ�سي و�سقط �س���لح ال�)B7( امللّق���م بالقذيفة من 

ي���دي. كن���ت اأمللم نف�سي حني وق���ف حامًل ال�)B7( اأم���ني زاد اهلل من 

انعطافة الشعر
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�سب���اب احلر�ش الثوري يف مدينة ف�سا، لكّن الر�سا�ش املتو�سط العراقي 

رماه بزّخة ر�سا�ش واأ�ساب �سدره بطلقة. �سقط من دون اأن ينطق باآٍه 

اأو يتاأمل وفار الّدم من �سدره! كنت ما اأزال مذعوًرا من اإ�سابة اأمني زاد 

�سيب���ت د�سمة الر�سا�ش العراقي وتهّدمت، وارتفعت اأ�سوات 
ُ
اهلل حني اأ

التكبري يف الأرجاء.

كان القائد قد اأم�سك بقب�سة ال�)B7( التي �سقطت مني املجّهز للإطلق 

ورمى الد�سمة. بتدمري د�سمة الر�سا�ش �سعفت معنويات العراقيني. و�سع 

مرت�سى ال�)B7( وحمل �سلحه الأخم�ش الق�سري وتقّدم.

- اجلميع خلفي!

قمنا  �ساعة  ن�سف  من  اأق��ل  وخ��لل  العم  اأث��ر  يف  ب�سرعة  حتّركت 

بتم�سيط بقّية اخلنادق امل�سببة للم�ساكل يف اأنحاء الوادي والّنهر، وفّر 

عدد من العراقيني باجتاه الغابة. قرب النهر مّت ا�ستهداف مرت�سى حُمب 

نزل مرت�سى  املاء!  راأ�سه يف  و�سقط على  �سيمينوف  قّنا�سة  بر�سا�سة 

بنف�سه يف النهر و�سحب ج�سد »حُمب« على كتفه واأخرجه من املاء.

- ل تتقّدموا.. العراقيون ي�سيطرون على النهر!

ح���ني و�سعوا ج�سد حُمب داخل د�سمة »رو�س���ة ال�سهداء« اإىل جوار 

باق���ي ال�سهداء كان ال���ّدم ي�سيل من فوق خ�سر مرت�س���ى. �ساهد علي 

�سبزي اجُلرح خلف كتفه فحمل �سماداته واجّته نحوه.

�سمده!
ُ
- يا عم، جرحكم ينزف، دعني اأ

ا�ست���دار البقّية ونظ���روا با�ستهجان خا�ٍشّ اإىل ج���رح القائد. وكاأّن 

اأح���ًدا مل يكن يتوّقع اأن ي�س���اب مرت�سى، وكانوا يرونه منيًعا. حني رفع 

علي �سبزي يده لي�سمد اجلرح منعه العم مرت�سى.

- اإّنه خد�ٌش ب�سيط، ل حاجة لل�سماد.. �سوف يلتئم بنف�سه!

ا�ستغ���رب علي �سبزي �سلوك القائد وتراجع. ذهب اإىل جوار »جواد 
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�سمده؟«.
ُ
حممدي« و�ساأل: جرح ال�سيد مرت�سى ينزف ملاذا ل يدعني اأ

 !
1
تب�ّسم حمم���دي وقال: اأنت تنظر اإىل ال�سع���ر والعّم يرى انعطافه

اأنت نف�س���ك؛ اأحتّب يف هذه الأو�ساع اأن يكون قائ���دك جريًحا ُم�سّمًدا 

اأم �ساملًا معافى؟

حني اأمتمنا عملنا نادى مرت�سى ال�سباب.

- نّحوا جثث العراقيني جانًبا.

نقلن���ا �ستة ع�سر اأ�س���رًيا جديًدا اإىل داخل خندٍق كبرٍي كان يف و�سط 

التّلة، وُجعل علي خليلي من اأفراد احلر�ش حار�ًسا للأ�سرى.

�سعد العم مرت�سى من التّلة ال�سفلى برفقتنا واأعاد تنظيم ال�سباب. 

رّب�سن���ا على مرتفع التّلة مدفع 120 واآخ���ر 81 وغّطينا الطرق املحتمل 

الت�سلل منها بر�سا�ش غرينيف متو�سط وم�ساد جوي من عيار 50.

اأوكل العم اإىل »حّج���ت اهلل اآذربيكان« ومعه ف�سيلن مهمة الّدفاع 

عن ال�سلع اجلنوبي للتّلة املُ�سرف على م�سيق »دربندي خان« والطريق 

املُعّب���دة. وجع���ل اإمرة بقّية ال�سباب على التّلة العلي���ا بعهدة اأبو القا�سم 

ت�سوبان ورحيم نعيمي.

- الدفاع عن ال�سلع الغربي موكول اإليكما!

���ا م�سوؤولية ع�سرة اأ�سخا����شٍ يف و�سط )�سفح( التّلة اإىل  واأوكل اأي�سً

�سلمان �سفري.

- �سلمان، عليك تغطية ال�سقوق بني املجموعات الثلث!

كان���ت مق�سورة كبرية قد ُبنيت باإح���كام من قطع الإ�سمنت فُجعلت 

حم���لًّ للعناي���ة باجلرحى، وو�س���ع خم�س���ة م�سعفني ملراقب���ة اجلرحى 

ورعايتهم.

1- يراجع هام�ش �ش)154(، كمبا 11.

انعطافة الشعر
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نا                              20 متوز 1983م 
ُ
التنصت، مثل

عل���ى تّلة ب���رِدزرد، كن���ت اأ�ستمع اإىل املذي���اع الثنائ���ي املوجة الذي 

غنمن���اه، ومل يكن م���ن خرٍب عن انت�سارن���ا الليلة الفائت���ة! ل مو�سيقى 

ع�سكري���ة ُتعزف ول بلغ ع�سكري يتلى. وب���داأ كلٌّ يديل براأيه وحتليله: 

حممد اإلهي! ملاذا ل ُيبث خرب الهجوم عرب الأثري؟

- ل بّد اأّنهم تركوه لن�سرة اأخبار الثانية بعد الظهر!

- املو�سيقى الع�سكرية ُتعزف دائًما عند العا�سرة �سباًحا!

- ل يكونّن ل �سمح اهلل.. 

- كل يا عزيزي.. اأنت ترى اأّننا وكتيبة كميل �سيطرنا على الأهداف..

- اإًذا ملاذا لي�ش هناك اأيُّ خرب؟

- تعال.. وهذا اأذان الظهر!

- انظر هناك..

م���ن ناحي���ة خ���ّط القمط���رة احل���دودي، كان���ت قافلة م���ن الآليات 

الع�سكرية اآتية باجتاه تّلة بردزرد. �ُسِررت.

- اإّنهم قّواتنا.. يف نهاية املطاف �سقطت جبهة العدو!

- ل يبدو اأّنهم من قوات التعبئة واحلر�ش!

- ل بّد اأّنهم من قّوات اجلي�ش!

عندما �س���ار الطابور الع�سكري داخل »حديق���ة موتورى« العراقية، 

ُذهلت! 

- اإّنهم عراقيون!
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- هذا يعني اأّن جبهة العدو مل ت�سقط بعد!

- لقد هداأت اأ�سوات ال�ستباكات واإطلق النريان منذ �ساعات!

- يا ربي رحمتك!

غلقت الطريق يف وجهنا؟
ُ
- يعني اأ

ا! - لعّلنا بتنا حما�سرين اأي�سً

- اأبلغوا العم مرت�سى!

ا وا�ستدرُت اإىل الناحية الأخرى  و�سع���ت املذياع الثنائي املوجة اأر�سً

من الأرا�سي العراقية، نظرُت اإىل م�سيق دربندي خان: وما هو ذاك؟ 

يبدو ناقلة جنٍد للعدو.. اأ�سرُت باإ�سبعي لنعيمي ناحية الأر�ش العراقية.

- رحيم، األقي نظرة هناك.

- اإّنها مّللة عراقّية ذات عجلت!

ا مل تتمكن من  - م�سيبتن���ا �سوداء.. هذا يعن���ي اأّن كتيبة كميل اأي�سً

اإغلق م�سيق دربندي خان!

- تتقّدم ناقلة اجلند املرّقطة ذات العجلت عاتية جاحمة.

- يعني نحن حما�سرون اأيُّها ال�سباب..

- علينا اأن ن�ستعّد لأيِّ حدث!

ناداين نعيمي: حممد اإلهي، اذهب اإىل العم واأخربه باملجريات!

و�سلُت اإىل العنق املمتّد ما بني التّلتني ال�سغرية والكبرية. مل اأكن قد 

رك�ست عّدة خطواٍت بعد حني �سقطت قذيفة مدفع )106( اإىل جواري 

ورفعن���ي ع�سف انفجارها ع���ن الأر�ش ورماين بعيًدا. �سع���رُت باأمٍل يف 

�سب ب�سظّية. رّجح���ُت اأّنهم رموا 
ُ
ج�س���دي، ومن ُح�سن حّظي اأّنن���ي مل اأ

قذيفة )مدفع 106( امل�ساد للدروع بق�سد ا�ستهدايف! هذه املّرة تقّدمُت 

التنصت، مثُلنا
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منحنًيا وو�سلُت خطوة خطوة اإىل د�سمة العم مرت�سى.

- �سلم يا عم.. 

اأدرك���ُت من الأج���واء داخل الد�سمة اأّنه على عل���ٍم باملجريات قبلي. 

كان اأب���و �سجاد اأحد ال�سّباط اللجئني قد �سبط جهاز الل�سلكي على 

ت. نظ���ر مرت�سى اإىل جليل حمامي  ت���رّدد موجة العراقيني وراح يتن�سّ

وقال: جليل اطلب اأنت مقّر اللواء!

ثّب���ت حمام���ي ب�سرع���ة اجلهاز عل���ى موجة املق���ّر واأعط���ى �سّماعة 

الل�سلكي للعم. نادى مرت�سى قائد اللواء جعفر اأ�سدي.

- جعفر، جعفر، اأ�سلو!

- جعفر على ال�سمع!

- جعفر، نحن م�ستقرون على الهدف وننتظر الأوامر!

- اإمكانات واأو�ساع القوة القتالية!

- ال�سهداء اأربعون.. واجلرحى مثلهم!

- كن منتظًرا، لقد واجهتنا م�سكلة!

حني انقطع ات�سال مرت�سى، توّجه داريو�ش �سفري ومرت�سى ناحية 

ت على ترّدد موجة العراقيني. و�سع  »اأبو �سجاد« الذي كان ل يزال يتن�سّ

مرت�سى يده على كتف »اأبو �سجاد«. ا�ستدار وحّدق يف عيني مرت�سى ثم 

ابت�سم وقال: تبارك اهلل يا اأ�سلو..

قال داريو�ش �سفري ل�»اأبو �سجاد«: هل اأنت مهلو�ش؟

- هلو�سة.. يا �سيد �سلمان؟!

اأبعد اأبو �سجاد �سّماع���ة الل�سلكي عن فمه وحّدق بحما�سة يف وجه 

مرت�س���ى وق���ال: كان العقي���د فاحت قائد ل���واء »املغاوي���ر 202 اخلا�ش« 
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ُيق���ّدم تقريًرا تف�سيليًّا لقائد فرقته باأّن الإيرانيني قد ُهزموا يف جميع 

املحاور وا�سطروا للرتاجع من قب���ل القّوات العراقّية، واأن عنا�سر من 

كتيب���ة الفج���ر فقط قد متكنوا م���ن ال�سيطرة على التّل���ة املمتدة! وقال 

القائد الركن بغ�سٍب، اأّيها الأحمق! التّلة املمتدة تقع يف عمق الأرا�سي 

العراقي���ة، اأنت م�ستب���ه، الأمر غري ممك���ن! وكان العقي���د فاحت ُيجيب 

���ا، للأ�سف لقد انت�س���ر اأ�سلو. والقائد الركن م���ن الطرف الآخر  اأي�سً

خل���ط الت�س���ال ياأمره بغ�س���ٍب و�سبٍّ و�ست���م اأن يبذل اأق�س���ى ما لديه 

لي�ستعيد ال�سيطرة على تّلة برِدزرد..

قل���ت: اأب���و �سجاد، وكيف عرف���وا اأّن كتيبة الفجر ق���د �سيطرت على 

برِدزرد؟!

�سحك و�سرب على جهاز الل�سلكي.

ت يا �سلمان اآغا.. مثُلنا! - التن�سّ

التنصت، مثُلنا
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ماء الرادياتور                           20 متوز 1983م

كان العط����ش عل���ى التلة يفت���ك باأف���راد التعبئة واحلر����ش على حد 

�سواء. اأ�سبح �سّح امل���اء امل�سكلة الأ�سا�سية! قال علي: ح�سني، اأنا ذاهب 

جللب املاء.

، كان �سغري القامة 
1
كن���ت وعلي يف ال�سن نف�سه���ا ورفيَقْي احلّم���ام

نحيًفا؛ وكنُت �سخًما واأكرث طوًل. مل ت�سمح يل مبادئي اأن يذهب هو.

- يا �سيد، اأنا اأذهب بحًثا عن املاء! ابق اأنت هنا.

دخل حميد زارع، تعبوي ف�سيلنا، على خط احلوار مبا�سرة.

- دعوا ثواب جلب املاء على عاتقي.

كان عازًم���ا وحا�سًم���ا وق���د نف���خ �س���دره بحي���ث مل ي���دع يل جماًل 

للمعار�سة.

- فليكن، ولكن انتبه على نف�سك!

حم���ل حميد ع���دًدا من مطرات املاء وعلقها بح���زام خ�سره وتوجه 

نزوًل نحو نهر املاء. ما هي اإل حلظات حني تناهى اإىل م�سامعنا �سوت 

اإط���لق ن���اري. ا�سطرب قلبي وقل���ت: علي، ل�س���ُت مطمئًنا، لقد حدث 

�سوٌء حلميد.. اأنا ذاهٌب يف اأثره!

قال ال�سيد علي: با اأنك ذاهب، احمل معك وعاًء جللب املاء!

ولكي اأجد وعاًء ذهبُت اإىل اجليب العراقي فوق التلة. خلف اجليب 

كان يوج���د غالون���ات 20 لي���رًتا ممل���وءة بالبنزين. مل يك���ن اأمامي اإل 

1- الحّم���ام ال�سعب���ي القديم الذي كان اأهل المحل���ة ي�ستحمون فيه لع���دم توافره اأو توافر 
خدماته في البيوت. والمق�سود من التعبير اأنه كان بينهما �سداقة لذهابهما معًا اإليه. 



205

اأن اأحم���ل عدة مط���رات واأبحث اأثناء م�سريي داخ���ل اخلنادق. وجدُت 

داخلها اأنواًعا من الأ�سلحة والذخائر واحلليب املجّفف واللحوم املعلبة 

وب�سكويت »tuk« وماأكولت اأخرى، اإل قطرة ماء!

و�سل���ت اإىل مكان يبدو اأنه مركز التموي���ن والدراجات النارية على 

التل���ة. و�سل���ت اإىل مّللة ال�)IFA( نف�سها التي رميته���ا الليلة ال�سابقة 

���ب. �سعدت ال�سي���ارة من اخلل���ف واأزحت الغطاء  بال����)B7(؛ ومل ُت�سَ

امل�سّمع ذا اللون الزيتي الداك���ن؛ وكانت املفاجاأة: هوووو..وه! معلبات، 

حليب جمفف، حلوم، �ساي، ب�سكويت.. وما رزق الباري! حل�سن احلظ 

مل ت�سبه���ا ال����)B7(.. احلق مع �سعباين.. وعندم���ا مل اأجد ماًء �سرت 

باجتاه اأ�سفل التلة نحو النهر.. قطع طريقي �سلمان �سفري.

- اإىل اأين؟!

- اأريد اأن اأجلب املاء لل�سباب!

- ل ميك���ن.. العراقي���ون م�سّلط���ون عل���ى النه���ر ويرم���ون ببن���ادق 

ال�سيمينوف. قبل دقائق فقط اأ�سابوا واحًدا!

قلت ب�سرعة: التعبوي نف�سه الذي عّلق مطرات املاء على و�سطه!

-نعم!

- ماذا ح�سل له؟

- ُجرح..

- جرحه ب�سيط!

- كل! رموه يف كتفه.. مّت نقله اإىل خندق اجلرحى!

- ال�سباب فوق، يلهثون من �سدة العط�ش ولي�ش من قطرة ماء!

- م���ا باليد حيلة، يج���ب اأن ي�سربوا حتى اللي���ل. لربا اأمكن جلب 

ماء الرادياتور
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املاء يف الظلم.

وحيث اطماأن بايل ب�ساأن حميد زارع حملُت من موؤخرة ال�IFa بع�ش 

احلليب املجف���ف والب�سكويت واأ�سي���اء اأخرى ورجع���ت اإىل اأعلى التلة. 

ر�سم علي بب�سا�سته املعهودة ب�سمة على �سفتيه.

- بدل املاء جلبَت اخلبز!

�سيب حميد.. مل اأجد ماًء، و�سنجوع يف اآخر املطاف.
ُ
- اأ

هّز علّي راأ�سه وقال: ح�سني، هل �سربَت قبًل ماء الرادياتور!

انفرجت اأ�ساريري وقلت: علي، اأح�سنَت التفكري.. ملاذا مل تبّكر..

�سارعُت ب�ساعدة علّي واأمام الأعني الزائغة املرتّقبة للبقية اإىل فّك 

الربغي ال�سغري اأ�سفل رادياتور اجليب و�سحبُت ماءه الأ�سفر ال�سدئ 

حت���ى اآخره و�سببته يف املطرات. وكذل���ك �سحبُت ماء رادياتورات عدة 

اآليات اأخرى، وحل�سُت القطرات الأخرية.

- من اأنت يا رجل املهمات ال�سعبة؛ يا ح�سني بنائيان!

- قليٌل، كيفما كان، خرٌي من احلرمان!

ا، لكل واحد ن�سف  ق�ّسم���ُت املاء الأ�سفر ال�سدئ بني ثلثني �سخ�سً

ك���وب! ووّزع���ت احللي���ب املجّف���ف والب�سكويت عل���ى اجلرح���ى اأوًل ثم 

ال�ساملني. كانت ح�ستي التي جرعتها من ماء الرادياتور ُمّرًة علقًما! لكّن 

اجلميع �سربوا املاء الأ�سف���ر بلذة خا�سة، وكذلك و�سع البع�ش مقداًرا 

من احلليب املجفف يف ح�ستهم من املاء وارت�سفوه مع الب�سكويت. 
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- گرومپ.. گرومپ..

كان �سوت املدفعية العراقية املتقطع يدّوي يف اأذين.

- �سلمان!

كال�سهم و�سلُت اإىل مرت�سى.

- يف خدمتك عّم مرت�سى!

تفّح�َش باملنظار اأطراَف تلة بردزرد الأربعة بدقة.

- �ساحمك اهلل يا �سلمان!

�ساألت بقلق: هل �سدر مني خطاأ يا �سيد مرت�سى؟

تب�سم واأبعد املنظار عن عينيه.

- اأ�س���األ اهلل اأن اأك���ون خمطًئ���ا. الهدوء ال���ذي اأراه اأ�سب���ه ما يكون 

بهدوء ما قبل العا�سفة.. جد يل من ي�سلح امل�ساد الرباعي!

عندم���ا انطلقت، �ساهدت ما بني التّلتني الكبرية وال�سغرية �سقيفة 

مغطاة بح�س���ري. كانت الأع�ساب الربية حتي���ط بال�سقيفة حتى اأ�سفل 

التل���ة. وقد رتب���ت �سناديق العت���اد الزيتونية الفارغة ف���وق بع�سها من 

اجله���ات الث���لث لل�سقيفة حتى ن�س���ف ارتفاعها. كانت م���كان هدوء 

منا�سًبا لل�سرتاحة والفرار من احلر! وب�سبب ندرة املاء تيّممُت وبداأت 

ب�س���لة الظهري���ن. حني ت�سه���دت و�سّلمت �ساه���دت جموًعا من جنود 

النمل الطويلة الأرجل كانت تخرج ب�سرعة حبوًبا بي�ساء من عدة ثقوب 

يف وكره���ا، واهلل يعل���م اإىل اأي���ن كانت حتملها. �سحك���ت: اإنها تفّر من 

احلرب.. �سمع���ت اأن احليوانات ت�ست�سعر الزل���زال قبل وقوعه.. واإنا 

النملة الجندي
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احل���رب زلزال.. لع���ن اهلل �سدام البعثي.. لأذهب ف���اإن الوقت تاأخر.. 

لق���د اأخربُت اجلميع تقريًبا عن احلاج���ة اإىل اإ�سلح امل�ساد، لكني مل 

اأجد اأحًدا! عدت بخّفي حنني.

ناداين اأحدهم: داريو�ش!

اأدرُت وجه���ي لأق���ول اإيّن �سلم���ان �سليم���اين، ورق���م هويت���ي ه���و.. 

م���ن موالي���د ف�سا، لكنن���ي ان�سرفت ع���ن ذلك لدى روؤيت���ي حجت اهلل 

اآذربيكان. كان اآذربيكان من احلر�ش وم�سوؤوًل يف الهند�سة)امل�ساحة(، 

لك���ن، ولأجل امل�ساركة يف الهجوم فق���د و�سل اإىل كتيبة الفجر بالدهاء 

واحليلة. قلت له باحرتام: يف خدمتك، �سيد حجت!

�ش  - داريو�ش، اأنت تعلم اأن اإ�سلح الكل�سنكوف يحتاج اإىل تخ�سّ

فما بالك بالدفاع اجلوي!

ابت�سم���ت وقل���ت: �سيد حجت، اإن مع الع�سر ي�س���ًرا، كل �سيء ممكن 

ب�سيئة اهلل..

- �سلم يا خال!

ر الوج���ه متو�سط الطول واألقى التحية. �ساألت:  جاء فتى تعبوي َن�سِ

ما الأمر؟

اأج���اب الفتى بلهجته ال�سريازية: اأخي ي���ا خال! اأخوك قادر على اأن 

يتوىل من اأجلك اأمر امل�ساد وغريه، وحتى املدفعية!

نظ���رت اإىل ملمح وجهه الطفولية وقل���ت متعجًبا: اأخوك؟! اأخوك 

اأنت اأم اأخي اأنا؟!

�سحك عالًيا و�سرب على �سدره النحيل.

- مق�سودي، اأخوك هذا نف�سه!

قلت: يعني اأنت تعرف كيف ت�سلح الدفاع اجلوي!
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ا! - اإي.. لربا ت�سغيله اأي�سً

�سحت بحما�سة: وملاذا مل تقل قبًل يا خايل ال�سريازي!

كبَح حما�ستي.

- هاي.. مع احتمال عدم جناحي!

عقدُت حاجبّي وقلت: مل اأفهم، يعني ميكنك تويّل اأمره اأم ل!

- اهلل كرمي!

كان توّكل الفتى كمثل توّكل الكهول. قلت: لنذهب!

- ب�سرط يا خال!

- �سرط؟ اأي �سرط؟

ا يجب اأن ياأتوا معي! لقد تعاهدنا اأن نبقى مًعا اأينما  - رفاق���ي اأي�سً

كنا!

ق���ال اآذربي���كان وكاأن���ا كان على معرف���ة اأكرب بالفت���ى: ولكنك مع 

رفاقك!

رف���ع الفتى النحيف ال���ذي مل يكن �سعر �ساربه قد نب���ت بعد، راأ�َسه 

وذقَن���ه نافًي���ا وق���ال: كل.. غ���لم ح�سني ون���ون خدا واأم���ني وحم�سن، 

تف�سله���م عنا خنادق ع���دة من هذه الناحية! اأ�سف���ل التلة.. ا�ستْدِعهم 

ا، ن�سّغل الر�سا�ش الرباعي مًعا.. قبلَت يا خال! لياأتوا اأي�سً

مّدتني ن�سارة الفتى وحيويته بالروحية والن�ساط بعد ثماٍن واأربعني 

�ساعة من التعب وال�سغط وعدم النوم. غمزُته وقلت: خالو! ما ا�سمك؟

- خادمك، غلم علي فهندج �سعدي!

ذهب���ُت جللب رفاق الفتى، فعلمُت اأن نون خدا قد ا�ست�سهد و»اأمني« 

ب���ني اجلرحى. وج���دُت »حم�سن« و»عرب �سعدي« و»غ���لم ح�سني �سب 

النملة الجندي
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خيز« فقط وجلبتهم. انهمك الأربعة بالعمل بعد اأن اأزاحوا جثث طاقم 

اجلن���ود العراقي���ني الذين كانوا يعمل���ون على امل�ساد اجل���وي، وفككوه 

حتى اآخر قطعة، ويف اأقّل من �ساعة اأعادوا جمعه وبات الرباعي )ال�23 

ملم( املغتنم جاهًزا لإطلق النار. جل�ش »جواد خريات« على الكر�سي 

احلدي���دي للدفاع اجلوي وكاأنه يهّم بتن���اول طعامه. اأدار قب�سة املدفع 

�سماًل ومييًنا وقال: يف الدورات التخ�س�سية يف احلر�ش خ�سعنا لدورة 

تعليم على مدفع 23 ملم. 
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ُ
تلة أ

عن���د الواحدة بع���د الظهر، غطى ال�سب���اب كمثل بح���ٍر َلَبنّي اللون 

وادي احل���اج عم���ران و»حديقة موت���ورى«. كانت اأ�س���وات اإطلق النار 

الت���ي تتناهى اإىل ال�سمع من مرتفع���ات مترت�سني هي التي تك�سر جدار 

ال�سمت. نادى حممد اإلهي: داريو�ش، تعال!

ذهب���ُت اإىل غ���رب تل���ة بردزرد. ومتني���ُت على حممد م���ا بني اجلّد 

وامل���زاح: ولو! لقد قلتها م���رات ومرات، ل تناِدين با�سم داريو�ش! الأمر 

قبيح اأمام التعبويني.. �سيقولون اإّن ا�سمي طاغوتّي.

اأ�سار حممد اإىل طريق الدعم التي ي�سلكها العدو.

- داريو�ش، انظر اإىل الطريق..

كب���ّت �سحكت���ي. كان عل���ى الطريق املعّب���دة امللتوية الت���ي تعرب من 

مدين���ة دربن���دي خ���ان يف العراق وتكمل ع���رب التلل، رت���ل �سخم من 

الآلي���ات الع�سكرية العراقية يزح���ف نحونا. اأطّل اأب���و القا�سم ت�سوبان 

واآذربيكان متوجَهني نحونا. وو�سل مرت�سى كال�سقر الباحث عن �سيٍد 

له، برفقة �سعيد حفار واإبراهي���م كاركر واإ�سماعيل توكلي. مع اقرتاب 

الرتل الع�سكري اأكرث تبنّي يف مقدمته ثلث اآليات اأيفا IFA تليها دبابة 

ومن�س���ة مدفع وحفارة وجرافة. حني و�س���ل الرتل اإىل م�سيق دربندي 

خان قال مرت�سى: اإنهم ذاهبون اإىل اخلط الأمامي للجبهة!

�ساأل اأبو القا�سم ت�سوبان: ماذا نفعل!

ُحد! ل ينبغي لأي 
ُ
متتم مرت�سى: اإنه الوقت املنا�سب لإغلق م�سيق اأ

قوة اأن تعرب امل�سيق.

تلة أُُحد
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�ساأل اآذربيكان: وكيف ذلك؟

اأ�سار العم باإ�سبعه اإىل الدفاع اجلوي 23 ملم. 

- الرباعي!

ا�ست���درُت ونظ���رت اإىل مدفع ال����23 ملم ال���ذي كان »جواد خريات« 

يعّدل كر�سيه احلديدي الأ�س���ود ال�سغري. وكان »حم�سن عرب �سعدي« 

و»غلم ح�سني �سب خيز« كذلك ي�سعان خمزن الطلقات الكبري.

قال العم: تعالوا!

حتلقنا عدة اأ�سخا�ش حول الرباعي.

رّبت العّم على كتف جواد خريات.

- اإنه موعد ت�سليتك يا جواد! دعهم يدخلون امل�سيق. 

حّدق���ُت يف امل�سيق يف الأ�سفل. كان على ناحي���ٍة منا الوادي العميق 

وعل���ى الناحية الأخ���رى اجلبل ال�سخري. وكان���ت الطريق املعبدة هي 

املم���ر الوحي���د ال�سيق والقابل للعب���ور بني اجلبل وال���وادي. تابع العّم: 

جواد، ما مل اأقل؛ ل تطلق النار!

ا�ستدرت ورح���ت اأتاأمل يف ال�سف الطويل للآلي���ات الع�سكرية التي 

كانت تقرتب من امل�سيق م�ساحبة بال�سجيج.

- هل اأنت جاهز؟

�سحك خرياتي.

- ها، اأجل يا عم!

 حّرك مقب����ش املدفع الدّوار ووجه ال�سبطان���ة نحو الأ�سفل و�سبط 

جهاز التن�سني على امل�سيق.

- طاقم التعمري!
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اأحك���م �سابان اأو ثلثة تثبيت خم���زن الطلقات حتت القب�سة. و�سع 

جواد خرياتي قدمه بهدوء على دوا�سة الإطلق.

- ما مل اأقل اإياك اأن ترمي!

دخل���ت الأيفا الزيتونية اللون ذات ال�سادر الأخ�سر املائل اإىل البني 

امل�سيق.

- �سّوب على ناقلة الأيفا اأوًل..

كنت اأرى من جهة الرت���ل الع�سكري بو�سوح. وكان مرت�سى ي�سرف 

على الر�سا�ش.

- يجب اأن ت�سل الناقلة اإىل و�سط امل�سيق.. جواد، ترمي عند قويل. 

 ال�سائق اأّوًل.. ثم الآلية.. يجب اأن ل تخرج الآلية من الوادي اأبًدا..
ِ
ارم

بات���ت الأيفا داخ���ل امل�سيق بالكام���ل. و�ساد ال�سم���ت التام. كانت 

النظرات مق�ّسمة وتدور بني ث���لث جهات، مرًة على القافلة العراقية، 

واأخ���رى على قدم جواد، ومرًة عل���ى �سفتي مرت�سى. كنا ن�سمع اأ�سوات 

تنّف�سن���ا. وكنت اأ�سمع دّقات قلبي. وكاأن الهجوم كان �سيبداأ من جديد، 

وق���د انعق���دت نتيجة حرب اإي���ران والعراق على عملي���ة اإغلق امل�سيق 

هذه! دخلت الآلية الثانية يف امل�سيق.

- ا�ستعد.

- اأطلق..

- اهلل اأكرب..

م���ن دون وعي كم���ا البقية ه���ّز �سوت تكب���ريي »اهلل اأك���رب« اجلبل 

والوادي! وكاأنه كان مقّرًرا بدل طلقات رباعي جواد اأن ت�سيب تكبرياتنا 

الهدف. كان جواد خرياتي ي�سغط على اأ�سنانه وقدمه مًعا.

- ترررررر..تررررررر..تررررررررر..

تلة أُُحد
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ع���ل �س���وت امل�س���اد وانطلق���ت �سل�س���ل الر�سا�س���ات )اخلارق���ة 

املتفجرة( �سافرًة نحو الآلية. خرقت الطلقات الكبرية مقطورة ال�سائق 

كال�ساعقة و�ساهدنا باأعيننا كيف اأخذ ج�سده يهتز ب�سكل م�ستمر.

- ترررررررر.. تب.. تب..

كان���ت اخلراطي����ش الربونزية الكب���رية الفارغة تتطاي���ر من اأ�سفل 

امل�ساد وتفرت�ش الأر�ش.

- ما �ساء اهلل.. الآن دور ال�ساحنة ناقلة اجلند..

�س���ّد جواد خريات على اأ�سنانه وح���ّول ر�ّسات الر�سا�ش اإىل موؤخرة 

ناقلة اجلند. اأزاحت الطلقات �سن���دوق ال�ساحنة وغطاءه ودّوى �سوت 

انفجار الآلية مرعًبا كالقنبلة، وعل���ت النريان ب�سرعة كالطود. وكانت 

اأج�س���اد اجلنود ركاب الناقلة والر�سا�سات الثقيلة تنفجر كما الألعاب 

النارية وتتطاير ب�سعاع عدة اأمتار يف الهواء.

- كان يف الناقلة ذخرية!

�س���رت الن���ريان ب�سرع���ة اإىل ناقلة اجلن���د التالية، وب�س���وٍت ي�سم 

الآذان خرقت الر�سا�سات ب�سكل متتابع الآليات املتتالية ومّزقتها.

حت���ّول امل�سيق اإىل جهن���م نريان. كان اجلنود املذع���ورون ي�سابون 

بالن���ار ويرمون باأنف�سه���م خارج الآلي���ات. وارتفع ال�سجي���ج والنحيب 

م���ن كل اجله���ات. كان اجلنود وكالأفلم ال�سينمائي���ة يحرتقون بالنار 

ويرم���ون باأنف�سه���م يف الوادي، واجته البع�ش م���ن خوفهم نحو اجلبل. 

�س���رت نريان الذخرية املنفجرة يف الآليات اإىل اخللف وغّطى جبل من 

النار والدخان امل�سيق باأكمله. ويف غ�سون دقائق تراجعت بقية الآليات 

الع�سكرية وجنودها املبهوتون اإىل اخللف.

- جواد، �سّدد نريانك اإىل اخللف اأكرث!
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بات اجلن���ود والآليات اخللفية حتت مرمى نريان الرباعي 23 ملم. 

وم���ع ذلك احلجم م���ن العتاد املق�سوف فق���د ذاب امل�سيق حتت وطاأة 

النريان وا�ستحال اأمام عين���ّي لهًبا متحّرًكا. ارتفع الدخان الأ�سود من 

امل�سي���ق وغطى ال�سماء الزرق���اء وجبل احلاج عم���ران. قال مرت�سى: 

وكاأنهم قد جلبوا كل هذا العتاد ليغلقوا به امل�سيق!

اأ�سار اإىل جليل حمامي.

- ات�سل باحلاج اأ�سدي!

  كان جلي���ل الطال���ب احل���وزوي ال�س���اب ق���د متو�س���ع خل���ف اأجمة 

خ�سراء. ب�سعوبة مّت الت�سال، واأعطى جليل الل�سلكي ملرت�سى.

- احلاج اأ�سدي على ال�سمع!

ه���ّم مرت�سى با�ست���لم ال�سماعة من م�سوؤول ال�س���ارة لكنه اأغم�ش 

عيني���ه م���ن الأمل. ا�ستدرُت ونظ���رُت اإىل بلوزت���ه الزيتوني���ة اللون من 

اخلل���ف. �ساهدت على كتفه الأمين جرًحا قدمًي���ا ودًما جديًدا! تنّبهت 

للت���و، بدل احلجر كان مرت�سى قد اأ�سيب ليل���ة البارحة ب�سظية قنبلة! 

وكان���ت ال�سظية ولبا�سه ودماوؤه قد الت�سقت ببدنه. متّزق قلبي! اأعرُف 

اأنني يجب اأّل اأتكلم عن جرحه اأمام الإخوة. اأخذ ال�سماعة.

- ال�سلم عليكم يا حاج اأ�سدي.. ما الأخبار؟

- قّواك اهلل يا اأ�سلو، كيف هي اأو�ساعكم اأنتم؟

ُحد بالن�سبة للأعداء اإىل جهنم!
ُ
- بالتوكل على اهلل حتّول م�سيق اأ

- مرت�سى، مل ينجح الهجوم ليلة اأم�ش، يرى ال�سيد حم�سن اأن جتد 

طريقة لأجل الرتاجع، لقد بّتم حما�سرين بالكامل!

- ح���اج جعفر، لقد ق�سينا عل���ى رتل من اإمداداتهم الع�سكرية! لقد 

غلق امل�سيق الآن ول �سبيل لديهم لتاأمني خط قتالهم الأول! اأي فر�سة 
ُ
اأ

تلة أُُحد
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اأف�سل من هذه ملوا�سلة الهجوم!

- امل�ساأل���ة لي�س���ت عندي ي���ا مرت�س���ى! ا�ستبع���د اإمكاني���ة موا�سلة 

الهجوم، بقية الفرق مل تتمّكن من ال�سيطرة على موطئ قدم واحد!

- واأي مكان اأف�سل لل�سيطرة من امل�سيق!

- اأنتم يف قلب العدو، حما�سرون! والآن وقد اأغلقتم امل�سيق، �سُيعّباأ 

كل اجلي�ش العراقي للق�ساء عليكم! الليلة جد و�سيلة للرتاجع ما دامت 

الفر�سة �سانحة! 

- لدّي اأربعون اإىل خم�سني جريًحا وقّدر ما ت�ساء من جثث ال�سهداء! 

ل اأن اأ�ست�سهد مع �سبابي هنا على اأن اأتراجع!  اأف�سّ
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الهجوم المضاد األول                      20 متوز 1983

�سقطت زّخات من نريان املدفعية الثقيلة على تّلة بردزرد.

- كب..كب..كب..

بدت اأ�سوات ق�سف املدفعية العراقية وكاأنها عدد هائل من الطبول 

ُتقرع، وكانت التل���ة تهتز حتت اأقدامنا. كانت قذائف املدفعية والهاون 

ت�سق���ط فوق التلة مرًتا برت. بتنا عاجزين عن احلركة. ناديت م�سوؤول 

الت�سال الل�سلكي: ح�سني، ات�سل بال�سيد مرت�سى!

- الأخ حّفار، القائد!

ب���ني دوّي النفجارات الت���ي ت�سّم الآذان األ�سق���ُت ال�سماعة باأذين 

وفمي.

- �سعيد، �سعيد، مرت�سى!

- مرت�سى، مرت�سى، �سعيد، اأ�سمعك!

خرجت مني الكلمات ب�سرعة بقلق وا�سطراب.

- مرت�سى، لق���د �سّوى العراقّيون باملدفعي���ة والكاتيو�سا وال�)106( 

ا! والهاون التّلة اأر�سً

- �ساحم���ك اهلل، اأّي جلب���ة افتعل���ت؟! خائف اأنت م���ن ت�سوية التلة 

بالأر�ش اأم من نف�سك؟ التلة موجودة ها هنا بقدر ما ت�ساء.. خذ نف�ًسا 

عميًقا، وقل هل اأ�سيب اأحد من الإخوة باأذى؟

ن���زل كلم مرت�س���ى كاملاء البارد على ا�سطراب���ي وقلقي اخلاطئ: 

م���ا زلُت ل اأعرفك اأيها الرجل!! ا�ستع���دُت رباطة جاأ�سي واأخذت نف�ًسا 

الهجوم المضاد األول
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عميًقا وقلُت بهدوء اأكرث:

- ا�ست�سه���د اثنان من ال�سباب جّراء اإ�سابتهما ب�سظية! واإلهي جرح 

ا.. اأي�سً

�سك���ت. قل���ُت يف نف�س���ي: اأن���ا اأع���رف اأخلقيات���ه.. اإنه يفك���ر الآن 

بال�سهداء ويذوب كال�سمعة.. انتظرت حتى تكّلم من جديد:

- �سعي���د، العراقي���ون لديه���م اإحداثيات التل���ة �سرًبا �س���رًبا، اأخرب 

اجلميع اأن يحتموا. علينا اأن نحفظ قواتنا. �سعوا ال�سهداء واملجروحني 

يف داخ���ل اخلن���دق.. م���ا زلن���ا حتت وط���اأة الإ�سن���اد الن���اري فح�سب. 

ا لدينا �سيوف غري  املواجهة تبداأ بعد اأن ينتهي اإطلق النار. نحن اأي�سً

مدعوي���ن، حني اأنتهي م���ن تنظيم الأمور يف الأ�سفل �س���وف اأ�سعد اإىل 

الأعلى عندكم.. يا علي مدد!

بعد اأقل من ربع �ساعة هداأت نريان املدفعية. وفوًرا عل �سوت »اأبو 

القا�سم ت�سوبان«. 

- ا�ستعدوا.. يا موؤمنني.. العراقيون ي�سعدون التلة.. ا�ستعدوا.. ما 

�ساء اهلل يا جي�ش الإ�سلم.. ا�ستعدوا ..

كان اأبو القا�سم يدور على ال�سبيبة ويبّث فيهم الروحية والعزم. 

- اأروين كيف �ستلّقنون العدو در�ًسا. ل ينبغي اأن ت�سل قدم اأي واحد 

حد.. دعوا الذخرية خلفكم. القنابل..
ُ
منهم اإىل تلة اأ

�س���رُت عل���ى التّل���ة لأبّلغ اأم���ر مرت�سى. كان���ت طلق���ات ال�سمينوف 

العراقية تت�ساقط اأمام قدمّي.

- العراقيون ي�ستهدفون كل مكان بالر�سا�ش والقن�ش.

اأثن���اء جولتي ملحُت تعبوًيّا جدي���ًدا كان قد ان�سّم اإىل �سريتنا، وكان 

يعرج ويرتنح يف م�سيته: اأيكون ُجرح حتى بات يرتنح يف م�سيته هكذا!
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اح���رتق قلبي واأ�سرع���ت اإليه ووقعن���ا كلنا خلف �سج���رية خ�سراء 

كان���ت بحجم رجل اإذا ما تكّوم على نف�س���ه. مل يكن التعبوي قد جتاوز 

ال�سبع ع�س���رة �سنة. كانت �سفتاه ياب�ستني وم�سوّدتني من �سدة احلرارة 

وق���د تق�ّسر جلد وجهه الأبي�ش امل�سرب باحلمرة جّراء تعّر�سه حلرارة 

�سم�ش ال�ساعات الأخرية. اأ�سرت اإىل قدمه.

- وهل ُجرحت!

نظر اإيّل بتعجب واأجاب بحياء وخجل:

- كل يا اأخي!

- ملاذا تعرج؟

- اأعرج منذ الولدة!

قّبلُت جبهته. 

- انتبه لنف�سك! نحن بحاجة اإليك.

- على عيني يا اأخي!

فجاأة عل �سوت اإطلق اأول دفعة من زّخات الر�سا�ش والكل�سنكوف 

من ال�سباب.

- العراقي���ون.. باأعداد غف���رية.. ي�سعدون التلة.. ه���ا هم.. هنا.. 

.. ملاذا اأنت واقف..
ِ
ارم

مل اأفّكر بحفظ روح���ي ول بطلقات ال�سمينوف والر�سا�ش املتو�سط، 

وخرج���ت كالبقية الذين انطلقوا من عّدة خن���ادق مك�سوفة على التّلة. 

ووجه���ت فوهة �سلح���ي اإىل الأ�سفل. اأطلقُت النار واأن���ا واقف وجال�ش 

وممدد باجتاه كل ما يتحرك اأمامي. كانت النريان تت�ساقط من حويل 

بغ���زارة حت���ى اختلطت، فل���م اأكن قادًرا عل���ى ت�سخي�ش م���ا اإذا كانت 

ر�سا�سات العدو اأو ال�سديق.

الهجوم المضاد األول
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انته���زت الفر�سة لأنه����ش قليًل واأنظر اإىل الأ�سف���ل. كان �سفح تلة 

ب���ردزرد �سع���وًدا حتى ما يق���رب مّنا ممل���وًءا باملغاوير الذي���ن ارتدوا 

اللبا�ش الع�سك���ري املرّقط! من دون اختيار �سفرُت: يا اإلهي.. اأين كان 

ا مقابل كل �سخ�ش مّنا!؟ هوؤلء. كم �سخ�سً

بّدل���ت خمزن الر�سا�ش ب�سرعة وا�ستهدفُت املغاوير واجلبل ورحُت 

اأطل���ق الن���ار. وبني احل���ني والآخ���ر كان يتدح���رج بع����ش املغاوير نحو 

الأ�سفل. كانت كتيبة كاملة من املغاوير ت�سعد التّلة.

- ها هنا؟ 

كان �س���وت اأب���ي القا�سم. ا�ست���درُت ونظرُت ناحي���ة ال�سمال. كانت 

كتيب���ة من ق���وات املغاوير تتقدم كاجلراد املنت�س���ر باجتاه مرت�سى من 

ناحي���ة نهر املاء والقرية. امتلأ ال�سهل واجلبل باملغاوير الذين يرتدون 

الألب�س���ة املرقطة املختلف���ة الألوان، م���ن اأخ�سر واأ�سف���ر واأحمر ناري 

 واأزرق ولبا�ش القوات اخلا�سة.. اأدركُت للتو 
2
 وبيج

1
وكاكي وزيتي داكن

اأّن النقطة الأ�سا�سية يف ميدان املعركة كانت ناحية مرت�سى: اإلهي! هل 

�سيتمك���ن ال�سباب من الق�ساء على كل ه���وؤلء املغاوير؟ اإذا ما �سقطت 

التل���ة ال�سفل���ى ف�سياأتي العراقيون ويرموننا يف ال���وادي! متنيُت لو اأنني 

كن���ت قادًرا عل���ى اأن اأتكرّث بقدار ع���دد املغاوير ال���ذي ل ُيح�سى من 

العراقيني واأطلق النار عليه���م جميًعا! وبدون وعي بداأت باإطلق النار 

ر�سقًيا ناحية املغاوير وقلت: يجب اأن ن�ساعدهم!

لك���رثة اإط���لق الن���ار تعّط���ل الكل�سنكوف يف ي���دي وب���داأ الدخان 

ا وحمل���ُت اأخرى. كان  يت�ساع���د من �سبطانته. و�سع���ُت البندقية اأر�سً

1-الزيتي الداكن: الأخ�سر الداكن المائل الى البني، يقال له بالعامية الأخ�سر الع�سكري.

2-  البيج: من تدرجات البني الفاتح، في الن�ش الفار�سي تم التعبير عنه بلون الطحينة. 



221

�س���وت اإطلق امل�س���اد اجلوي الرباع���ي من قبل جواد خ���ريات يرتفع 

ويرمي نريانه على كل مكان.

و�سل���ُت اإىل جانب اأب���ي القا�سم ت�سوب���ان، كان يح���ّث ال�سباب على 

ا  املقاومة من خلف �سخرة على املرتفع. وكان حممد اإلهي بجانبه اأي�سً

يطلق النار بيده امل�سابة. و�سلُت اإىل جليل حمامي. كان يتن�ست برفقة 

اأب���ي �سج���اد على موجة قائد كتيب���ة املغاوير التي ت�س���ن الهجوم علينا. 

وكان اأب���و �سجاد يرتج���م لت�سوبان: قوات الل���واء اخلا�ش 91 العراقي.. 

يق���ول و�سلنا اإىل ُبعد خم�سني مرًتا عن الهدف. العملية تتقدم بنجاح. 

�سوف ت�سقط التلة الآن..

ت�سارع���ت نب�سات قلبي. مل يكن بيدي حيل���ة وكنت اأقول يف نف�سي: 

ه���ذا يعن���ي اأنهم ي�ستول���ون على التل���ة ال�سفلى. اإلهي اأن���ت كن يف عون 

اأ�سلو.. اإذا راح مرت�سى مل يبق اأحد.

كنت م�سغًيا اإىل ترجمة املجاهد العراقي اأبي �سجاد.

- مل يب���ق �س���يء.. الإيراني���ون يقاومون ب�سّدة.. �سي���دي نحن نقّدم 

ا. اإذا ا�ستمرت الأمور على هذه احلال لن يبقى مّنا  خ�سائ���ر كثرية ج���ًدّ

حٌيّ واحد..

�ساح اأبو �سجاد: لقد اأ�سدر قائد )اللواء 91( الأمر بالرتاجع.. اهلل 

اأكرب..

اأّدت مقاوم���ة مرت�س���ى ومن معه عل���ى التلة ال�سفل���ى اإىل اأن تنقلب 

الأحوال وترتاجع قوات العدو ما قبل و�سولها اإىل القمة.

الهجوم المضاد األول
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47

أنا عينك، أنت قدمي                       20 متوز 1983

عن���د الرابع���ة من بعد الظه���ر، كان قد ُدِف���ع عنا للتو �س���ّر الهجوم 

امل�ساد العراق���ي حني �سمعُت �سوت انفجار قذيف���ة هاون ورجف قلبي 

ل�سوت اأنني خفيف اآٍت من جواد خريات.

- اآخ، يا اهلل، عيني..

ا�ست���درت ناحية النفج���ار. كان الدخان وال���رتاب تقريًبا قد اأخفيا 

الرباع���ي وجواد خريات! رك�ست ناحية امل�ساد. كانت ال�سظايا وع�سف 

النفجار قد اأ�سابت الرباعي و�سّوهته. خلف الكر�سي كان جواد قد و�سع 

يده على عيني���ه ووجهه، وكان الدم يخرج من بني اأ�سابعه وي�سيل داخل 

ياقته. قال: يا اإلهي.. هل اأ�سابوا امل�ساد؟ اأحتدث معك.. من اأنت..

- هذا اأنا، �سعيد حّفار!

- �سعيد، هل اأ�سيب الرباعي؟

- فّكر يف نف�سك!

- ماذا تقول اأنت! اإذا تعّطل الرباعي..

- اأعطانا اهلل ر�سا�ش الغرينيف!

���ا، قال نعيمي: لق���د اأخذوا  و�س���ل اأب���و القا�سم ورحي���م نعيمي اأي�سً

اإحداثيات الدفاع. ابتعدوا.. �سعيد، احمل جواد اإىل خندق اجلرحى..

�سحبُت جواد من خلف امل�ساد. و�سار يتكئ علّي. مل نكن قد ابتعدنا 

ع���ّدة اأمتار ح���ني �سقطت قذيفة ه���اون على امل�ساد مبا�س���رة و�سعرت 

ب���اأمل �سديد يف ع�سلة �ساقي الي�س���رى. ا�ستدرُت ونظرُت اإىل �ساقي من 

اخلل���ف. كان اللحم والع�سل ممّزقني والدم ين���زف بغزارة! وترك كلٌّ 
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من العط�ش واحلرارة و�سعف البدن وم�ساهدة جرح قدمي املفتوح اأثره 

عل���ّي ف�سقطت عل���ى الأر�ش و�سقط جواد معي. كن���ت اأفّكر فيما ينبغي 

فعل���ه ب�ساأن ع�سلة �ساقي امل�سحوقة حني و�سل علي �سبزي النحيف اإيّل 

وقد لّف حزاًما من املطرات على خ�سره.

- خرًيا اإن �ساء اهلل!

- ل ياأتي من اهلل اإّل اخلري!

اأ�سرت اإىل املطرات حول خ�سره التي كانت ُت�سدر �سوت خ�سخ�سة 

ح���ني ت�سط���دم بال�سخور وكت���ل الرتاب م���ن حوله. اأ�س���رُت اإىل ِحمل 

مطراته.

- اإىل اأين بهذا احلمل كله؟!

رك���ع على ركبت���ه اإىل جواري يف طلعة التلة. كان���ت �سفتاه م�سّققتني 

بنحو فظيع جّراء انعدام املاء!

- اإذا جن���وُت م���ن الإخوة البعثي���ني العملء فاأنا ذاه���ب اإىل النهر 

لأجلب املاء.

- يف و�س���ح النهار؟ لق���د منع الو�سول اإىل النهر اأمثال �سمر بن ذي 

اجلو�سن يا علي اآغا!

من دون اأن يجيب اأخرج من جيب �سرواله �سّمادتني اأو ثلًثا. األقى 

نظرة على وجه خريات وعينيه ثم على قدمي.

- ُجرح اأيٍّ منكما اأكرث حرًجا!

�سّمد جراح جواد اأوًل حتى اأرى جودة عملك!

اأزاح ي���د ج���واد. كانت كلتا عيني���ه مغم�ستني وقد غّط���ى الدم و�سع 

وجه���ه، ومل يك���ن وا�سًحا اأي مكان من عينيه ووجه���ه قد اأ�سيب. م�سح 

بال�سمادة الأوىل دم وجهه وربط ال�سمادة الثانية حول راأ�سه ووجهه. 

أنا عينك، أنت قدمي
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- ل باأ�ش.. ميكنك اأن ت�سمد جرحي الآن!

حني �سّمد جرح �ساقي قال: يجب اأن اأذهب يف اأثر املاء!

م���ا اإن ابتعد علي �سبزي، حت���ى ازداد اإطلق النار �سيًئا ف�سيًئا على 

 التي مل تنل ن�سيبها يف الهجوم امل�ساد الأول ا�سُتهدفت 
1
التّلة، والأعراء

ب�)مدفع 106( والهاون والدباب���ة والكاتيو�سا واملدفع والقنا�سة. كانت 

احلركة على التّلة يف غاية ال�سعوبة. جاء اأبو القا�سم ت�سوبان. نظر اإىل 

جرح �ساقي نظرة واإىل وجه جواد خريات وعينيه نظرة اأخرى.

- مًع���ا ت�سبحان رج���ًل �سحيًحا! �سعيد ما دمتم���ا على قيد احلياة 

فاذهب���ا اإىل خندق اجلرح���ى اأ�سفل التلة! عدميو امل���روءة يرمون على 

الأفراد بال�)106(.

كان البق���اء على التّلة من دون ملجاأ وحتت نريان الأ�سلحة اخلفيفة 

والثقيلة م�ستحي���ًل. فجاأًة طّنت طلقة �سيمين���وف قرب اأذين واأحدثت 

ثقًبا يف الرتاب اأمامي.

- قّنا�سوهم يطلقون النار.

نظ���رُت اإىل قامة جواد خريات ال�سغ���رية النحيفة. جتاوزُت وجعي 

وجرح قدمي. وقفُت. و�سعُت يدي على كتفه وبات هو الآن م�سندي. 

- ل باأ�ش يا �سعيد اآغا، تريد اأن تركب!

- ل ي���ا حبيبي ج���واد اآغا، �سفقة، واحدٌة بواح���دة، اأنا عينك واأنت 

قدمي! الآن انعطف مييًنا.

�سرن���ا يف طلعة التّلة الوع���رة. فجاأة انفجرت طلق���ة قّنا�ش عراقي 

ا. ثم يف الوقت نف�سه  على الأر�ش بني قدمي وقدم جواد وانبطحنا اأر�سً

ا و�سمعت  �سقط���ت قذيفة )هاون60( بقربنا واأحدثت ع�سًف���ا انفجارًيّ

1- اأعراء: مفردها عراء؛ مكان خال مك�سوف ل ي�ستتر فيه ب�سيء.
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�سوت طريان �سظاياها فوق راأ�سي. �سحكُت وقلت:

- لقد اأنقذنا ذلك القنا�ش العراقي!

تابعُت: جواد، لنذهب، فالر�سا�سة التي تلي �سوف ت�سيُب راأ�سينا. 

و�سعُت يدي حتت كتف جواد ورفعته من الأر�ش.

- هيا قم!

�سحب���ُت جواد يف اأثري خطوة خطوة. بني التّلتني �ساهدُت جثة اأمري 

علي زاده وقد �سقط على ظهره و�سال منه دم كثري. 

- هل حدث �سيء.. ملاذا وقفت يا �سعيد؟

- كل.. لقد تعبت..

حتركُت باجتاه اأ�سفل التّلة. داخل خندق اجلرحى راأيُت علي �سبزي 

بني امل�ساب���ني، اأطلقُت �سحكة وقلت: حتى اأنت يا علي! )و�سل املو�سى 

اإىل حليتك!(

أنا عينك، أنت قدمي
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48

أبو الفضل                                     20 متوز 1983

يف �سكون الليل، كان ُي�سمع �سوت الأنني املتهالك للجرحى العطا�سى 

يف تّلة برِدزرد يتناهى اإىل امل�سامع. م�ساًفا اإليه كنت اأ�سعر اأّنني اأ�سمع 

ا ومم���دوًدا اآتًيا من قلب اجلبل. قل���ت لعلّي: هل ميكن اأن  اأنيًن���ا غام�سً

�سيب اأحٌد ومل نره.. هناك �سوت اأننٍي دائٍم يف راأ�سي!
ُ
يكون قد اأ

- اأنت تتخيل يا ح�سني.. من �سّدة التعب.. مل ننم منذ 48 �ساعة..

- ميكن النوم الليلة!

- من املمكن اأن ي�ستاأنف العراقيون الهجوم!

- لن يهاجموا ليًل!

- لكن ل ريب اأنهم يريدون اأن ي�سرتجعوا التّلة..

- ح�سني، يعني اإىل هذا احلّد هذه التّلة مهمة؟

انفجرت قنبل���ة م�سيئة ف�سّية اللون فوق التّلة. �ساهدت طرف وجه 

عل���ي ح�سين���ي الأ�سمر اخلايل م���ن ال�سعر والذي مل يكن ق���د فقد بعد 

طراوته ون�سارته.

حد منقو�ش كلمة كلمة يف راأ�سي.. 
ُ
- كلم ال�سيد مرت�سى ب�ساأن تّلة اأ

لقد قراأت تاريخ �سدر الإ�سلم ب�سكٍل جّيد. وكلما كنت اأ�سل اإىل حرب 

ح���د وهزمية جي�ش الإ�س���لم بالن�سبة يل مكلًفا 
ُ
ح���د، كان ترك جبل اأ

ُ
اأ

حد؟!
ُ
جًدا. ولطاملا �ساألت نف�سي ملاذا تخلى امل�سلمون عن جبل اأ

و�سل رحيم نعيمي وقال: ينام اأحدكم ويحر�ش اآخر!

 كنت اأهفو اإىل �ساعة من النوم العميق.
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غرومب.. غرومب.. غروم���ب.. �سقطت ثلث قذائف مدفعّية غري 

متباعدة زماًنا على التّلة. اأنهى نعيمي جولته ودخل اإىل اخلندق املفتوح 

الذي كنا جنل�ش فيه اأنا وعدة اآخرون.

- لقد بات املاء مع�سلة! اجلرحى يلهثون لأجل جرعة واحدة!

نظر اإيّل وقال: اأريد من كل د�سمة متطّوعني اثنني لأجل النزول اإىل 

اأ�سف���ل التّلة واإح�سار املاء والذخرية! اإن مل ياأت العراقيون الليلة، فغًدا 

حتًما �سياأتون!

رف���ع ال�سي���د علي ي���ده مبت�سًما. وبالطب���ع كان ينبغ���ي اأن اأرفع يدي 

ا. ومن �س���ّدة التعب والعط�ش كانت �سف���اه الباقني يف اخلندق  اأن���ا اأي�سً

وعيونهم مطبقة، فلم يتجاوبوا. رّبت رحيم نعيمي على كتفي.

- زاد عط�سك كثرًيا!

اأ�سار اإىل ال�سيد علي الذي كان يبدو فتى �سغرًيا يف قامته و�سحك.

- ول بّد اأنك اأنت ال�ساقي!

حني ذهب ح�سن هو�سيار اإىل الد�سمة ال�سغرية فوق التّلة للحرا�سة 

نام املناوبان الآخ���ران وغّطا مبا�سرة يف �سبات. حملنا املطرة وحقيبة 

الظه���ر وبداأنا بنزول التّلة. اأحرق الن�سيم اجل���اف والبارد وجهنا منذ 

اللحظ���ة الأوىل. ق���ال عل���ي ح�سيني: ح�س���ني، ل بحّر النه���ار ذاك، ول 

ب�سقيع الليل هذا!

مل نك���ن قد و�سلنا بعُد اإىل ال�س���ّق الأول يف التّلة حني �سعرُت بطنني 

ر�سا�سة اأ�سابت ركبتي و�سحُت: �سيد، انبطح!

وثب���ُت منبطًح���ا على الأر�ش يف ث���لث ثواٍن وارتفع �س���وت ارتطام 

املطرة وعتادي.

- ما الذي ح�سل فجاأة؟!

أبو الفضل
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م�سح���ُت بي���دي عل���ى ركبت���ي و�سمم���ُت رائحته���ا. �سع���رُت برائحة 

الح���رتاق. كانت الر�سا�سة قد لم�ست ركبت���ي فقط واأحرقت لبا�سي. 

قلت: عدميو املروءة! يرموننا ليًل م�ستعينني باملنظار الليلي!

اأثناء امل�سري ا�سطدمُت بجّثة بدا اأن �ساحبها كان قد اأتى جللب املاء.

- ح�سني، لنحمل اجلّثة اإىل الأ�سفل.

حاولُت اأن اأحمل اجلّثة ولكّنها كانت اأثقل مما اأ�ستطيع حمله.

- نحتاج اإىل حّمالة، يجب اأن ننزل اإىل الأ�سفل لنجلب م�ساعدة.

ا�ستغ���رق الأمر خم����ش ع�سرة دقيقة حت���ى و�سلن���ا اإىل اأ�سفل التّلة 

ال�سغ���رية. كان ال�سك���وت والظلم قد خّيم���ا على كل امل���كان. اأن�ستُّ 

للبعي���د وقلت: مل يعد �سوت اإطلق النريان وال�ستباكات الذي �سمعناه 

يف اليوم الأّول يتناهى اإىل م�سامعي!

تب�ّسم علي.

- لعّلهم ن�سوا اأّننا عالقون يف قلب جبهة العدو!

كانت تتعاىل اأ�س���وات اأّنات املجروحني. �ساه���دُت غري بعيد القائد 

مرت�س���ى. كان ق���د جل����ش اأم���ام د�سمة اجلرح���ى مّتكًئا عل���ى �سندوق 

الذخ���رية. وكاأّن���ه كان ق���د اختل���ى بنف�سه. ق���ال علي: ح�س���ني، لنغتنم 

الفر�س���ة ونذه���ب ل�سوؤال القائد عن الأو�ساع وم���ا يتوقع اأن يح�سل يف 

نهاية املطاف.

هّم بالذهاب فمنعته. 

- لقد اختلى بنف�سه! اإن كان هناك �سيء يجب اأن نعرفه لكان قاله. 

ويف الواقع كّلما عرفنا اأقل كان اأف�سل!

انحرفنا باجت���اه النهر اأ�سفل التّلة. �سمعُت �سوت خرير املاء. كانت 

الغابة يف الناحية الأخرى من النهر تبدو �سوداء واأكرث ظلًما.
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- انتبه يا �سيد علي!

كان احل�س���ى حت���ت قدمي يتح���رك وينزلق. ُمثق���ًل ونع�ًسا اأحنيُت 

راأ�س���ي و�سرت حتى و�سل���ُت اإىل �سّفة النهر. ازدادت ب���رودة الطق�ش. 

كن���ت اأ�سمُع لهاث ال�سيد علي. و�سعُت كّف���يَّ حتت املاء وغرفُت مقداًرا 

من���ه. تلقت عيناي وعينا علي. توقفنا قليًل ثم اأعدنا املاء اإىل النهر. 

ملأن���ا مطرات امل���اء ب�سرعة. اأخذُت نف�ًسا عميًق���ا واألقيُت بنف�سي على 

ال�سخ���ور املجاورة للنه���ر. �سعرُت بط���راوة غري طبيعي���ة حتت قدمّي 

ويدّي و�سمع���ُت كذلك �سوَت تنفي�ش هواء. حينم���ا نظرُت اإىل ما حتت 

قدم���ي اّت�سح اأّنن���ي كنت م�ستلقًيا على بطٍن منتف���ٍخ جلّثة اأحد املغاوير 

ال�سخام. وجه���ه الأ�سود وفمه املفت���وح و�سّفا اأ�سنان���ه البي�ساء جعلْت 

�سعر بدين ينت�سب.

- اوووه..يا اإلهي..

 اخلوف وال�سمئزاز قلبا اأحوايل. وقفُت مبتعًدا.

- ع��������ل���������ي.. ج����������ثثثث�����ث��ّة..

كان النهر ممتلًئا بجثث املغاوير الذين قاموا بالهجوم عند الظهر، 

وبات م���اء النهر الآن يعرب م���ن بني جثثهم املنتفخ���ة. ا�ستعدت رباطة 

جاأ�سي وقلت: »علي لنتوّجه نحو ال�سّق!«.

رجعنا عرب التّلة ال�سغرية. كانت التلوة اجلماعية ومتتمات �سورة 

الواقعة اآتية من خندق اجلرحى.

{اإذا وقعت الواقعة..õ فل اأق�ضم مبواقع النجوم õ واإنه لق�ضم 

{..õلو تعلمون عظيم

اجتزن���ا ال�سّق ب���ني التّلتني وو�سلنا اإىل التّلة العلي���ا. �سّلمنا مطرات 

امل���اء اإىل اأبي قا�سم ت�سوبان الذي ق�ّسم املاء بداية بني اجلرحى. قلت: 

أبو الفضل
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ا، لنذهب ون�سقيه بع�ش املاء! علي، كان هو�سيار ظماآن جدًّ

انطلقنا نح���و د�سمة احلرا�سة ال�سغرية واملفتوحة. حني دخلنا كان 

هو�سيار جال�ًسا مكّوًما على نف�سه. 

- لقد نام من التعب!

- اأيقظه لي�سرب املاء!

و�سعت يدي على كتفه وناديته. �سقط على جانبه.

انحن���ى ال�سّيد فوق ب���دن هو�سيار. قال ب�سوٍت يغل���ب عليه احلزن: 

هنيًئا له! ل بّد اأّنه الآن يف اجلنة قد �ُسقَي بكاأ�ٍش لن يظماأ بعدها.

- وما الذي ح�سل؟!

- لقد اأ�سابوا قلبه بطلقة �سيمينوف! 
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49

حد                                    21 متوز 1983 
ُ
قّصة أ

�سب���اح اليوم الثاين للهج���وم، وداخل د�سمة القي���ادة يف مقّر خامت 

الأنبي���اء P كان اأحمد كاظم���ي يعر�ش اأمامي النتيج���ة القطعية لليلة 

الأوىل م���ن عمليات )والفجر 2(: �سي���د حم�سن، مل يح�سل اأيُّ التحاق 

يف اأيٍّ من حماور العمليات الثلث..

حني �سكت كاظمي قلت: »خذ راحتك وقل؛ هل ُهزمنا!«.

هّز اأحمد راأ�سه.

- للأ�سف هكذا هو الو�سع!

ا�ستدرت ونظرت اإىل العقيد علي �سّياد ال�سريازي. �ساألت: اأخ �سّياد 

ما اأخبار اجلي�ش؟

تق���ّدم العقيد وق���ال: »�سي���د حم�سن، لي����ش يف الأمر موارب���ة. ليلة 

ا!«. البارحة مرتفع كينغ مل ي�سقط اأي�سً

كان امل�سوؤولون ال�سيا�سيون يف البلد يت�سلون ب�سكل م�ستمر وي�ساألون 

ع���ن اأخبار العمليات. وكانت العمليات ق���د اأقفلت ومل يبق يل ُمهجة اأو 

حي���ل على اإيجاد اأي حل. وقفُت ورح���ُت اأذرع الد�سمة م�سًيا. فكرُت يف 

الهزمي���ة وتوقُّف الهجوم. للحظة اأ�سغيُت اإىل م�سوؤول ات�سالت العقيد 

�سّي���اد ال�سريازي الذي كان ينادي���ه: جناب العقيد، قائد)الفرقة 77 - 

خرا�سان(!

اأخذ �سّياد ال�سريازي ال�سّماعة. حّدقت يف وجهه. قلت يف نف�سي: ل 

بّد اأّن م�سكلة قد ح�سلت!

م���ع مرور الدقائ���ق كانت البت�سام���ة احللوة تت�سح اأك���رث على وجه 

قّصة أُحد
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قّبل يَد كّل 
ُ
العقي���د. هّز راأ�س���ه وقال بو�سوح بلحِن املنت�سر امل�سيط���ر: اأ

جندي من اجلنود. اأبلغهم عّني اأّنني اأدعو لهم بالقّوة والثبات..

اأعط���ى �سماعة الل�سلك���ي اإىل امللزم الق�سري القام���ة ورّبت على 

كتف���ه بحما�سة. نظر اإيّل وق���ال: اهلل اأكرب.. �سيد حم�سن، اللواء الثاين 

يف )الفرق���ة 77( وب�ساع���دة ل���واء امله���دي ا�ستولوا عل���ى مرتفع كينغ 

وا�ستقروا عليه الآن!

كان خ���رُب العقيد ال�سار بنزلة الأوك�سجني ال�سايف الذي جرى اإىل 

عم���ق رئت���ي. انتع�سُت وغمرين ال�س���رور! �سرعان ما دخ���ل د�سمة املقرِّ 

جعفر اأ�سدي قائد لواء املهدي واأخوه �سالح.

- �سلم يا �سيد حم�سن!

تقّدما وتعانقنا، قلُت: لقد حتّرر كينغ.

- اأتيت لأعلمكم النباأ ذاته!

- جعفر، ما هي اأو�ساع حموركم؟

حّك جعفر راأ�سه ذا ال�سعر اخلفيف. مّد خريطة ملفوفة يف يده على 

اأر�ش مع�سكر املقّر.

انقط���ع توا�سلنا مع كتيب���ة مالك. مل ُتوّفق كتيب���ة كميل فوق مرتفع 

ال�سدر، ه���م يف ح�سار ي�سعون لفّكه. كتيبة الفجر ا�ستطاعت يف عمق 

ع�سري���ن كيلومرًتا م���ن الأرا�سي العراقية اأن ت�سيط���ر على عّدة مواقع 

ومرتفعات مهمة ُت�سرف على امل�سيق والطريق الرئي�سي لدربندي خان! 

بات الآن خناق العدو يف قب�سة كتيبة الفجر!

- الفجر! كتيبة مرت�سى؟!

- اأْي نعم!

- اأ�سلو؟
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- �سحيح! 

- هذا خرٌب جّيد!

- نعم ولكن هناك م�سكلة كبرية!

- ما هي؟

- املواقع املحيطة بكتيب���ة الفجر كّلها بيد العراقيني! يف الواقع لقد 

باتوا يف و�سع »احل�سار داخل احل�سار!«.

�سكت جعفر اأ�سدي، قلت: ما راأيك يا جعفر؟!

ه���ّز راأ�سه وقال: �سيد حم�س���ن، لقد ا�ستطاع اأ�سل���و اأن ي�سيطر على 

امل���كان هن���اك ب�سرّيتني، ولكن لي����ش لديه اأّي خرب ع���ن �سرّيته الثانية! 

والع���دو من���ذ �سباح يوم اأم����ش ي�سعى بجن���وٍن من خلل قوات���ه الربّية 

واجلوّية اأن ي�ستعيد التّلة! ما الذي ي�سُعني فعله!

رحت اأفّكر. العقيد، كال�سيد رحيم �سفوي، كان قد �سمع كلم جعفر 

الأ�س���دي. قال رحيم: الأو�ساع يف غاي���ة احل�سا�سية! يجب اأن نتكلم مع 

مرت�سى فهو يف قلب املعركة!

اّت�سل جعفر اأ�سدي برت�سى جاويدي ل�سلكيًّا واأعطاين ال�سماعة.

- اأ�سلو اأ�سلو، اأنا حم�سن ر�سائي!

- حم�سن حم�سن، اأ�سلو على ال�سمع! 

- �سلم �سيد مرت�سى، ما الأو�ساع؟ 

- خال�ش تقديرنا للعزيز ال�سيد حم�سن! 

- عافاك اهلل، ما و�سعكم؟

- الإخوة فرًدا فرًدا ير�سلون حتياتهم، ول يحزننا �سوى بعدكم! 

ث���ّم وكاأّنه حمل ال�سماعة اإىل ناحية قّواته، �سمعُت نداءات اهلل اأكرب 

قّصة أُحد
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وامل���وت ل�سّدام من �سبابه م���ن خلف الل�سلكي! قل���ت: اأ�سلو، ما و�سع 

اخل�سائر والتجهيزات والذخرية يف كتيبتك..

ق���ال م�سهًبا: بح���ول اهلل وقّوته، اأخذن���ا عدًدا م���ن الأ�سرى، ونحن 

�ست���ون �ساملون مع عدد من اجلرحى وال�سهداء. لدينا قدر ما ت�ساء من 

املوؤون���ة التي غنمناها من الإخ���وة العملء العراقيني! وقد جنحنا حتى 

الآن يف �سّد هجومهم امل�ساد. نحن يف اخلدمة!

حرّيين �سوت مرت�سى املبتهج والواثق. لكن كلما ا�ستذكرُت اخلريطة 

والأخب���ار كان يرجح عندي اأن اأف�س���ل عمٍل هو �سحب كتيبة الفجر من 

عم���ق اأرا�سي الع���دو. ا�ست�سرت العقيد وقلت ملرت�س���ى جاويدي: اأ�سلو، 

هل ميكنك اأن تتحّمل حتى الليل؟

ق���ال ب�سوٍت يعبق منه احل�سم والتوّكل: يا خال حم�سن، نقاوم حتى 

قيام ال�ساعة ونبقى منتظرين لكم!

- حفظ���ك اهلل، ا�ستمروا على ما اأنتم علي���ه حتى الليل ومن بعدها 

تن�سحبون!

�ساأل بلحِن املتعجب: ان�سحاب؟!

ق���ال كلم���ة ان�سح���اب بنح���ٍو وكاأّنني قد نطق���ُت با يخال���ف العقل 

ال�سليم. قلت بحذر: اأ�سكر �سجاعتك يا اأ�سلو، ولكن اأنتم يف ُعقر العدو 

الآن ويجب اأن ت�سرعوا يف الن�سحاب!

- �سيد حم�سن، لعّلني اأ�ساأت تو�سيح مق�سودي؛ نحن ُنحكم القب�سة 

على خناق العدو! نبقى ونقاوم حتى ت�سلوا اإلينا!

- بخم�سني اأو �ستني من القّوات الأمر غري ممكٍن!

اأجاب بو�سوح و�سراحة: خال حم�سن، لقد اأق�سمنا اأنا وال�سبيبة اأّل 

ُحًدا تتكرر! ا�ساأل احلاج جعفر!
ُ
ندع اأ
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انقل���ب حايل من مغ���زى كلم���ه. تلقائيًّا نظ���رُت اإىل جعفر اأ�سدي 

ُحد؟
ُ

ة اأ الذي اأخفى على وجهه ابت�سامة، قلت: ما ق�سّ

- �سيد حم�سن، قبل العمليات اأّكدت عليه مراًرا، اأّن م�سيق دربندي 

ُحد لن 
ُ
حد! وهو يف املقابل كان يك���ّرر دوًما: اأ

ُ
خ���ان هو بنزل���ة م�سيق اأ

تتكرر!

�سغطُت على زّر جهاز الل�سلكي حمتاًرا.

- اأ�سل���و لي����ش لديك���م تكلي���ٌف بالبق���اء! �سريًعا م���ا �ستنته���ي املوؤن 

والذخائر. البقاء انتحاٌر!

- �سي���د حم�سن، نحن نطي���ع اأوامر القيادة، لك���ن اعلموا كذلك اأّن 

ا! رجوعنا من دائرة ح�سار العدو هو انتحاٌر اأي�سً

- ولكن؟!

قطع كلمي.

- �سي���د حم�سن، لقد ت���رك لنا العدو من الذخائ���ر والعتاد بقدِر ما 

ت�ساء، و�سندّبر اأمورنا يف املاء والطعام.

ب���ّث الت���وّكل يف كلم مرت�سى البهجة والأم���ل يف روحي. اغرورقت 

عيناي بالدموع. بلعت ريقي وقلت: اأ�سلو، قاوموا، �ساأتابع الأمور!

- �سكًرا لك يا �سي���د حم�سن، اإذا كانت ال�سهادة من ن�سيبي اأو�سل 

�سلمي اإىل الإمام اخلميني!

ارجت���ف قلبي. قل���ت: اإن �س���اء اهلل تنت�س���رون، واأع���دك اأن اأو�سل 

�سلمك و�سجاعتك اإىل ح�سرة الإمام!

فجاأة �سمعُت عرب الل�سلكي �سوت طائرة مروحّية.

- اأخ حم�سن، لدينا �سيوف، يجب اأن ن�ستعّد لل�سيافة!

قّصة أُحد
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50

األلمان                                                           21/متوز/1983

- تب.. تب.. 

ك�س���ر �سم���َت �سب���اح املنطق���ة اجلبلّي���ة وهدوَءه���ا �سب���ُع اأو ثماين 

مروحّي���ات عراقّي���ة زيتّية اللون كان���ت حتّلق مّتجهة نح���و املكان الذي 

اأتين���ا منه قبل ليلت���ني. �ساألني ح�سن مايلر: »داريو����ش، اإىل اأين يتوّجه 

هوؤلء؟«. تب�ّسمت.

- لقد اأخطاأوا امل�سري.. كان عليهم اأن ي�سّنوا هجوًما علينا!

- ل بّد اأّنهم ل يعلمون با�ستقرارنا على تّلة »بردزرد!«.

- لعّلهم يريدون الهجوم على »ال�سرّية3«.

- .. ها.. انظر.. اإّنهم ُينزلون مظّليني خلفنا!

- كما يف الأفلم الأملانّية!

- هذا لفت، مل ي�سبق يل اأن راأيته!

- فلنلّوح لهم باأيدينا، لعّلهم يجيبوننا.

- ُترى ماذا يدور يف روؤو�سهم؟

!
ً
- لقد اأنزلوهم هنا خطاأ

ا من العنا�سر! - ل بّد اأّن لديهم فائ�سً

كنت غارًقا يف م�ساهدة فتح املظّلت البي�ساء وال�ُسّكرّية اللون التي 

تعود لقّوات املغاوير العراقّية. كان املظلّيون يهبطون يف النطاق الأمنّي 

ل�سريتنا.

تناه���ى اإىل �سمعي جمّدًدا اأ�سوات، تلها و�سول جمموعة ثانية من 

املروحّي���ات لتح���ّل مكان املجموع���ة الأوىل. كانت املروحّي���ات تدنو من 
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الأر����ش فيقف���ز املغاوير منه���ا اإىل الأ�سفل. عل �س���وت »م�ش مو�سى«، 

م�س���وؤول جتهيزات الكتيب���ة، قائًل: »فليق���ل اأحد لهوؤلء اإّنه���م ُينزلون 

. هذا حرام، اإّنها اأموال بيت مال امل�سلمني!«.
ً
عنا�سرهم خطاأ

ابتع���دت املجموع���ة الأوىل م���ن املروحّي���ات فيما اأخ���ذت املجموعة 

الثانية ُتنزل املظلّيني. كانت ال�سماء تعّج باأعداد كبرية منهم!

- يا لهم من حمقى! ملاذا ُينزلون املظّليني هنا؟

قال ح�سن: »ليتنا نر�سدهم!«.

�سرب الع���ّم مرت�سى على ظهر ح�سن، وكان الأخري ي�سع ذقنه بني 

يدي���ه وهو ينظ���ر اإىل ال�سماء مطلًقا العنان ملزاحه، ث���م قال له: »اإّنهم 

يدركون جّيًدا اأين ينزلون مظّلّييهم!«.

قال ح�سن: »هل حتاول اإخافتنا يا عّم؟«.

اأمتمُت كلم العّم وقلت: »بهذا العمل ي�سّدون طريق عودتنا!«.

�س���ّم ح�سن �سفتيه ُمدندًنا مو�سيقى الأفلم الغربّية ثم قال: »لأجل 

حفنة من الدولرات!«.

قال العم حلمامي: »اّت�سل ب�محمد ر�سا بديهي وا�ساأله عن الأو�ساع 

هناك«.

مل مي�ِش وق���ت طويل على اإنزال العراقّيني حتى ت�ساقطت القذائف 

عل���ى التّلة كحّبات ب���َرد كبرية! كاأّن العراقّي���ني اأرادوا اأن يحرثوا اأر�ش 

التّلة بوا�سطة هذا الكّم من القذائف!

- اإّنها نريان املدفعّية!

ق���ال مرت�س���ى ذلك ثّم و�س���ع املنظار على عينيه وه���و يراقب بدّقة 

اأطراف التّلة.

قلت: »ماذا هناك؟«.

رف���ع املنظار عن عينيه واأ�سار بالت���وايل اإىل الغابة والنهر واأطراف 

األلمان
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التّلة.

- �سلمان، انظر اإىل هناك! هل هوؤلء اأكراد العراق.. ل اأ�سّدق هذا!

نظ���رُت اإىل اجله���ة الي�س���رى اأّوًل. كان هن���اك اأكرث م���ن �سرية من 

الق���ّوات بزّي كردّي اأ�سود خمّطط بالأبي�ش، وبحوزتهم اأ�سلحة من نوع 

كل�سنك���وف و�سيمينوف، يزحفون باجّتاهنا من اأ�سف���ل التّلة املجاورة 

ل�»حديق���ة موت���ورى«. قل���ت: »يريد �سّدام الق���ول اإّن لديه ق���ّوات تعبئة 

ا!«. اأي�سً

ق���ال مرت�س���ى: »علينا اأن نع���رف اإن كان تعبوّيو �س���ّدام واقعّيني اأم 

مزّورين!«.

اأخ���ذت كتيبتان من امل�ساة تتقّدم���ان نحونا من ناحية النهر والغابة 

ا. اأي�سً

- ما الأمر؟ جمموعة م���ن الرجال مقابل رجل واحد! اأمامنا حرب 

�سرو�ش!

، هل تخاف من ال�سهادة؟
1
- ل قطَع اهلل عي�َسك

قلت: »ما دمت موجوًدا فاأنا حا�سر!«.

و�سل���ت ال�سري���ة العراقّية بال���زّي الك���ردّي اإىل اأ�سفل التّل���ة، واأخذ 

عنا�سرها يت�سّلقون التّلة على اأربعتهم كالعنز اجلبلّي.

- �سلم���ان، فلياأخذ كّل م���ن بو�سعه اأن يطلق الن���ار مو�سًعا منا�سًبا. 

اأ�سِرع..

ثّم نادى بعجل: »حمامي«.

ظهر حمامي فجاأة.

- اأجل يا عم!

1- اأو: اأدام اهلل رزقك.
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- ل قطع اهلل عي�سك، اّت�سل بت�سوبان!

�سقط���ت قذيفة خلفنا فانحنيت. اأّم���ا مرت�سى فتناول ال�سّماعة من 

جليل باأع�ساب باردة. �سغط على زّر اجلهاز الل�سلكي.

- مرت�سى، مرت�سى، اأبو القا�سم!

- اأر�سل يا مرت�سى!

- »اأب���و القا�س���م«.. هل ت���رى ال�سيوف.. رتِّب �سف���وف عنا�سرك.. 

قرارن���ا هو التايل: من ي�سّد الهج���وم اأّوًل ير�سل قّواته مل�ساعدة الآخر، 

مفهوم؟

- مفهوم يا عم!

اإلتفت مرت�سى نحوي وتابع قائًل: »اإّن النريان كثيفة.. لن ي�ستطيعوا 

رف���ع روؤو�سهم.. علين���ا اأن ن�ساعدهم! اإن �سقط ذل���ك املحور ف�سينتهي 

اأمرنا!«

م�س���ى يجول ب���ني الع�سري���ن اأو الثلث���ني عن�سًرا مّم���ن تبّقى من 

ال�سري���ة، فرّتب �سفوفهم وع���اد. جل�ش خلف الر�ّسا����ش الثنائّي الثقيل 

و�س���ّوب نح���و العراقّيني. اأّم���ا اأنا فحمل���ت ر�سا�ش الغريني���ف الرو�سي 

ن���ع مع �سريط الر�سا�ش، و�سّوبُت نحو العدّو عن ُبعد. كانت كثافة  ال�سّ

نريان العدّو �سديدة )الق�س���ف املدفعي( بحيث غّطى الدخان والغبار 

اأجواء املكان. �ساح مرت�سى: »�سلمان، اأطِلق النار عندما اأقول لك!«.

اأخ���ذ العراقّيون ي�سّيقون اخلناق علينا اأكرث فاأكرث من ثلثة حماور 

�س���وى اجلهة العليا حيث ا�ستقرار ق���ّوات ت�سوبان، فيما كانت كتيبة من 

امل�ساة والأكراد العراقّيني تقرتب من راأ�ش التّلة.

قرابة التا�سعة �سباًحا، و�سل �سابط عراقّي من امل�ساة عظيم اجلّثة 

اإىل التّل���ة بل اأّي مانع، فرفع م�سّد�س���ه اخلا�ش نحو ال�سماء بطماأنينة، 

واأطل���ق قنبلة م�سيئة حمراء الل���ون، فانقطعت على الفور نريان مدافع 

األلمان
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الع���دّو، ما �سمح ل�سبابنا اأن ُيخرجوا روؤو�سهم من الد�سم. اأّما مرت�سى 

الذي ب���دا اأّنه يتحنّي الفر�سة، فاأطلق الر�سا�س���ة الأوىل واأ�ساب راأ�ش 

ال�سابط مبا�سرة و�ساح: »اهلل اأكرب.. اأطلقوا النار..!«.

- يا مهدي.. اأدركني..

رفع���ت �سرخة مرت�س���ى ومقتل ال�ساب���ط العراقي م���ن معنوّياتي. 

وم���ن داخل احلفرة بني التعبوّيني واحلر�ش �سغطُت باإ�سبعي على زناد 

ر�سا�ش الغرينيف مطلًقا عنان الر�سا�ش نحو العدو. كنت اأبّدل �سريط 

الر�سا�ش ب�سكل متواٍل مطلًقا النار بغزارة.

ذابت �سبطان���ة الر�ّسا�ش ب�سب���ب كثافة النريان. و�سع���ُت الر�سا�ش 

جانًب���ا وحمل���ُت بندقّي���ة كل�سنكوف. و�س���ل عدد من امل�س���اة والأكراد 

العراقّي���ني اإىل راأ�ش التّل���ة مظهرين �سجاعة وج���راأة. بداأت مواجهات 

َرجل ِلَرج���ل، فاأ�سيب واحد اأو اأكرث من �سبابنا و�سقطوا من اأعلى التّلة 

نحو الأ�سفل! �سعرُت بالقلق حيال �سقوط التّلة. بينما اأنا كذلك واإذ بيد 

ت�سغ���ط على حلقي. �سقطت البندقية من يدي وكدت اأختنق. ا�ستدرُت 

ب�سعوب���ة ونظرُت ف���وق راأ�سي. جتّمدُت يف مكاين مذه���وًل! كان اأمامي 

�ساب تعبوّي يف الع�سرينّيات، بعينني تكادان اأن تخرجا من حمجريهما 

ج���ّراء الأمل ال�سدي���د، وهو يحملق يّف �ساغًطا عل���ى حلقي. كان الق�سم 

الأمي���ن من راأ�سه قد اأ�سي���ب بر�سا�سة ر�ّسا�ش ثقي���ل، فلقت جمجمته 

فخ���رج دماغ���ه، فيما كانت ذقن���ه ترتع�ش وكذلك �سفت���اه. متّزق نياط 

قلب���ي وكاأّن دماغ���ي هو الذي خ���رج من راأ�سي. لق���د ت�سّبث بحلقي من 

�س���ّدة الأمل، وكاأّن���ه كان يتو�ّسل اإيّل باأن اأخّل�سه م���ن اآلمه! احرتت يف 

اأمره. قلت له: »ماذا؟!«.

- �سا.. �سا..!!!

مل تخ���رج الكلمة من حلقه، وهوى يف حجري كقطعة �سخرة وفارق 
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احلي���اة. اأح�س�س���ُت بح���رارة الدم وط���راوة الدماغ الل���زج على وجهي. 

اأخ���ذُت اأرتع�ش من ه���ول ال�سدمة. مّددُت اجلّثة عل���ى اأر�ش احلفرة، 

وو�سعُت الكوفّية على راأ�سه املدمى. �ساح حمامي: »العراقّيون يتقّدمون 

من جهة النهر«.

قطعت ف�سيلة من املغاوير النهر، وا�ستبكوا مع العنا�سر امل�ستقّرين 

يف الد�س���م واخلنادق اأ�سفل التّلة. التّف املغاوير على د�سمتني اأو ثلث، 

وراأيته���م من الأعلى وقد رموا يف داخلها »قنابل يدوية«. وبهذا ا�ستطاع 

الع���دّو ال�سيطرة على مدخل التّلة ال�سغرى من تلل »بردزرد«. ناداين 

مرت�سى: »�سلمان، اجمع عدًدا من ال�سباب وهلّم معي!«.

مل ينتظ���ر مرت�س���ى م�ساعَد رام���ي )B7(. ثّب���ت القذيفة الأوىل يف 

ق���اذف ال����)B7( ثّم جعله عل���ى كتفه، و�سحب حقيب���ة القذائف خلفه. 

حمل���ُت الر�ّسا�ش ورك�س���ُت خلف مرت�س���ى ب�سحبة اإ�سماعي���ل توّكلي، 

اإبراهي���م كاركر وب�سعة اأ�سخا����ش اآخرين. اأخذ مرت�سى يرك�ش دونا 

حماية خل���ف اأحد ال�سوات���ر الرتابّية باجّتاه املغاوي���ر العراقّيني الذين 

كان���وا ي�سع���دون ال�سات���ر. مل اأدِر كي���ف و�س���ع حقيب���ة القذائ���ف على 

ظه���ره، ثم رك�ش مبا�سرة نحو جموع املغاوير، واأطلق اأّول قذيفة بينهم 

فتطايروا يف الهواء. ت�سّتت جمع املغاوير وطار كّل واحد منهم اإىل جهة. 

اإث���ر روؤيتهم ل�مرت�سى وملجموعتنا الت���ي كانت تعدو خلفه مطلقة النار، 

ُذه���ل املغاوير غري م�سّدق���ني وتبّدد جمعهم، فتقهق���ر عدد منهم اإىل 

م���ا وراء النهر، فيما جلاأ الآخرون اإىل الد�سم التي �سيطروا عليها قبل 

 .)B7(�حلظ���ات، واأخذوا يرّدون على هجومن���ا بالر�سا�سات الثقيلة وال

اأمّيا اأحد اقرتب منهم كان عر�سة للإ�سابة. قال مرت�سى: »اإّن احتلل 

ه���ذه الد�سم م�سكلة.. لقد �سّدوا بذلك طريق النهر، وثّبتوا موطئ قدم 

منا�سًبا لل�سيطرة على التّلة«.

األلمان
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يف نهاي���ة املط���اف، وعن���د ال�ساع���ة الثاني���ة ع�س���رة ف�سل���ت هجمة 

العراقّي���ني، فاأخذوا ين�سحبون تدريجيًّا من نق���اط تّلة »بردزرد«، فيما 

ح�سر عدد من ال�سباب مل�ساعدتنا. اأ�سرت اإىل د�سم العراقّيني.

- ماذا �سنفعل بهوؤلء؟

ق���ال مرت�س���ى: »لقد �سار ه���وؤلء �سوكة يف حلقنا متاًم���ا كما �سرنا 

�سوكة يف حلقهم ب�سيطرتنا على هذه التّلة! علينا اإخراجهم �سريًعا من 

الد�سم واإّل ف�سنواجه م�سكلة يف الهجمة امل�ساّدة التالية«.

فّك���ر مرت�سى قلي���ًل ثم نادى »م����ش مو�سى«: »ائِتن���ي بكرّب �سوت 

يدوّي! ل ُيْطِلقّن اأحد النار!«.

 عندما توّقف اإطلق النار كّف املغاوير اللئذون بالد�سم عن اإطلق 

���ا، و�ساد هدوء ن�سب���ي املكان. اأدنى مرت�س���ى مكرّب ال�سوت  الن���ار اأي�سً

اليدوّي من فمه وخرج من املخباأ، ثّم اأخذ يتكّلم بربودة اأع�ساب وبلغة 

عربّية مك�ّسرة.

- اأي �سي لونك.. ا�سلونك.. يا اأخي.. �سباح اخلري!

- �سريمون العّم بالر�سا�ش الآن!

- اإّن العّم يعلم ما يقوم به!

كان مرت�س���ى يتحّدث بطماأنينة، وهو ي�س���ري نحو العراقّيني وكاأّنهم 

كان���وا حما�سري���ن م���ن ِقبلنا لأّي���ام. يف اللحظ���ة الأوىل اأطلق���وا ب�سع 

ر�سا�سات قرب العم مرت�سى حماولة منهم لتقومي الرجل. اأّما مرت�سى 

ال���ذي ب���دا خبرًيا بزبائنه فلم ي���رّف له جفن، واأكم���ل وعظ العدو بدم 

ب���ارد. مل يطل الأمر حتى خرج اأّول مغ���وار بقمي�ش اأبي�ش من الد�سمة 

الأوىل. تقّدم مرت�سى من املغوار كطبيب نف�سّي حمرتف، فعانقه وقّبله 

عل���ى مراأى من الآخري���ن. ويف غ�سون دقائق مع���دودة ا�ست�سلم حوايل 

ثمانية ع�سر مغواًرا من دون اإطلق ر�سا�سة واحدة!
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- ..ال�ساف���رة الت���ي ت�سمعونها الآن.. الو�سع الأحم���ر.. ومعناها.. 

ح�سول هجوم جوّي حتمي.. اختبئوا يف امللجئ..

قبي���ل الظهر بّث املذياع اجليب���ّي ذو املوجة الواحدة �سافرة الإنذار 

احلم���راء. دّوى يف اأذين �سوت مهول ناجت ع���ن امل�ساّدات اجلّوية. كان 

قلب���ي يغلي م���ن ال�سطراب: ل بّد اأّن اأمًرا ما ق���د حدث.. اللهم اجعله 

خ���رًيا.. اأين مرت�س���ى الآن، وماذا تراه يفعل.. ه���ل اأ�سيب بكروه.. ل 

ق���ّدر اهلل.. األ بذك���ر اهلل تطمئ���ّن القلوب.. نظرُت م���ن خلل النافذة 

الوحي���دة للغرفة رقم مئة وع�سرة لأرى م���كان مرت�سى اخلايل واأتذّكر 

اآخر وداع له! حتى البلبل البّني توّقف عن الزقزقة يف قف�سه.

 �سب���ق اأن ق���ال يل العج���وز النحي���ل ذو ال�ّسيبة، عامل فن���دق قيام: 

»�سّيدة جاويدي، لقد ق�سفت الطائرات �سارع نادري! هناك عدد هائل 

من ال�سهداء واجلرحى!«.

ارتديت عباءتي، حملُت املذياع ودخلُت غرفة ال�سّيدة بروين. قفزت 

ال�سغرية �سمّية مرعوبة اإىل ح�سني.

- اإيّن خائفة يا خالة!

قّبلتها.

- ل تخايف يا عزيزتي!

بّثت اإذاعة اأهواز �سافرة اإنذار الو�سع الأبي�ش، وعاودت بّث برنامج 

»البي���ت والأ�سرة«. عندما راأت بروين؛ زوج���ة ال�سّيد �ستوده طفلتها يف 

ح�سن���ي، تركت حديث احلرب و�سرع���ت باحلديث عن احلياة: »اآمنة، 

الخيار
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األ تريدين طفًل؟«.

اأطرقُت براأ�سي. وملّا طال �سمتي اأردفْت قائلة: »الولد نعمة كبرية..«.

كان���ت �سمّية تت�سّلق على ظهري وكتفي ب�سع���ادة وبراءة. انقطع بّث 

الربنام���ج العادي للإذاعة ثانية، ليح���ّل مكانه مو�سيقى ثورّية. ما لبث 

اأن خفت �سوت املو�سيقى الثورّية فيما �سدح �سوت املذيع.

- .. م�ستمعينا الكرام، اأرجو النتباه..

اأن�ستنا خلرب الإذاعة.

ِفدنا به من 
ُ
- م�ستمعين���ا الك���رام.. اأنت���م ت�ستمعون اإىل خرب مه���ّم اأ

املقّر الع�سكرّي..

انخلع قلبي، وقلت بحزن: »عملّية اأخرى!«.

اجتاح���ت اأف���كار خمتلفة وم�سطرب���ة ذهني. م���لأ الذعر واخلوف 

نف�س���ي، واأطبق���ا على حلق���ي. حملقُت يف وجه بروين ال���ذي كان يزداد 

ا حلظة بعد اأخرى. مل اأمتالك نف�سي فاأخذ �ستار من الدمع ُي�سَدل  بيا�سً

على عينّي ثّم يت�ساقط ثّم ُي�سدل من جديد.

- يا خالة، يا خالة..

اأعادتن���ي ه���ّزات �سمّي���ة ال�سغ���رية اإىل احلي���اة. كان���ت املو�سيقى 

الع�سكرّي���ة ال�سادرة من املذياع تنه�ش حلم���ي وتربي عظامي. نظرت 

بروي���ن اإىل �سمّي���ة، ونطق���ت بكلماته���ا م���ن ب���ني �سفتيه���ا املرتع�ستني 

ا؟«. ب�سعوبة: »هل كان لواء املهدي هناك اأي�سً

متتمُت بربودة: »ل اأعلم، ع�سى اأن يكون خرًيا!«.

- لهذا ال�سبب ما برحت الطائرات تق�سف الأهواز منذ ال�سباح!

- هل تعّر�ست خوز�ستان لهجوم؟
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- اأين زوجانا الآن يا ترى؟!

- النا�ش فرحون لهذا الهجوم!

جثمنا يف زاوية الغرفة حائرتني، ل ندري اأّينا توا�سي الأخرى!

- م�ستمعين���ا الكرام.. ب���داأ جماهدو الإ�سلم ومقارع���و الكفر ليلة 

اأم�ش عملّية »والفجر 2« املهّمة وال�سرتاتيجّية يف منطقة حاج عمران..

ب���داأت الن�س���اء القاطن���ات يف فندق قي���ام الط���واف وال�سعي وطرح 

الأ�سئلة املكّررة التي كانت ت�سغل اأذهانهّن بعد كل معركة. 

- دور من.. هل زوجي �سهيد، جريح، اأ�سري اأو مفقود..

وبانتظ���ار الإجابة كان علين���ا اأن ن�سرب ونتحّم���ل اأياًما حتى تنتهي 

العملّي���ة، وينجل���ي الدخان والغب���ار، فتعرف كّل مّنا خ���رًبا عن م�سري 

زوجها. مل يكن بو�سعنا �سوى اأن ندعو ون�سّلي ل�سلمة املجاهدين!

عند الظهر ُعدت مغمومة اإىل غرفتي. اأطفاأت املذياع، وو�سعته على 

الرّف. و�سعُت بارتباك اإبريق ال�ساي على املدفاأة النفطّية. لعّلي اأردت 

ا. كّلما  ا جمًّ اأن اأعي�ش ذكرى مرت�سى فاأعددُت ال�ساي، اإذ كان يحّبه حبًّ

كن���ت اأتاأخر يف اإح�ساره كان يقول يل ممازًحا: »اأنا ل اأدّخن ال�سجائر، 

ا عنها، ل تن�سي ذلك يا بنت خالتي!«.  لكّني اأدّخن ال�ساي عو�سً

ارتدي���ُت ث���وب ال�س���لة الأبي�ش. حمل���ُت �ُسبح���ة »�س���اه مق�سود« 

اخل�س���راء. �سّلي���ت وق���راأت الأذكار، ويف اخلت���ام �سرعت اأتل���و �سورة 

الواقعة: 

{اإذا وقعت الواقعة õ .. اإّنه لقراآن كرمي õ ف كتاب مكنون}..

بع���د الظهر بّث���ت الإذاعة اأخباًرا عن ا�ستكم���ال عملّية »والفجر 2«، 

فيم���ا �سغلت نف�سي يف رتق وخياطة ملب����ش مرت�سى. نه�سُت وطحنُت 

قلي���ًل من اخلبز واأطعمت البلبل البّني. عل �سوت طرق الباب. فتحُت 

الخيار
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الباب فراأيُت ليلى، زوجة علي اأكرب بهمنزادكان، بوجه �ساحب وعينني 

متوّرمتني. بعد ذلك ارمت���ت كاخل�سبة الياب�سة يف ح�سني، كاأّن روحها 

خرجت من ج�سدها دفعة واحدة، واأخذت بالبكاء والنحيب.

ح�سنُته���ا، فو�سعْت راأ�سها على كتفي ووا�سلت بكاءها حتى هداأت. 

اأم�سك���ُت بكتفيها واأجل�ستها بقربي. كان���ت عيناها قد جتّمرتا. و�سعُت 

يدي على وجهها وم�سحُت ما بقي من دموعها و�ساألتها: »عزيزتي ليلى، 

ما اخلطب؟«.

- زوجي علي اأكرب..

ة. ثّم خنقتها الغ�سّ

- ماذا حدث لعلي اأكرب؟!

- لقد ا�ش..�ش..ت�سهد! 
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عندم���ا خّف���ت حّدة الن���ريان على التّل���ة خرجُت م���ن الد�سمة ذات 

الواجه���ة املفتوح���ة. عل���ى م�ساف���ة ق�س���رية م���ن الد�سمة جث���ا »غلم 

فرمانيه���ا« عل���ى ركبتيه قرب جّث���ة اأخيه ح�سن. يف حّر م���ا بعد الظهر 

عاونت���ه على و�س���ع وجه اأخي���ه ال�سهيد حتت ظل �سج���رية لئّل ت�سيبه 

اأ�سّع���ة ال�سم����ش. عل���ى مقرب���ة مّنا اأخ���ذ علي ين���زع ق�س���ر ب�سرته التي 

اأحرقتها اأ�سّعة ال�سم�ش.

- ح�سني، اإن جلدي ينف�سل ق�سرة ق�سرة!

اأ�سار علّي اإىل املرتفع العايل خلف راأ�سي.

- يا لقدرة اهلل، هناك ثلج وبرد، وهنا �سم�ش حمرقة!

- �سّيد، هلّم معي لنعطي اجلرحى بع�ش احلليب.

اأخذ علي -الذي كان ُي�سحكه حتى ال�سّق يف اجلدار- يقهقه ُمْطِلًقا 

���ة من �سدقي���ه املفتوحني وقال: »وهل لدي���ِك حليب يا  �سحكت���ه اخلا�سّ

اأّمي؟«.

نظ���رُت نظرة تهديد، فتوّقف عن ال�سحك و�سار خلفي. حملُت علبة 

احللي���ب ومطرة امل���اء، وق�سدُت �سيارة ال� »جيب« الت���ي كّنا قد و�سعنا 

يف ظّله���ا ويف احلف���رة التي حتته���ا عدًدا من اجلرح���ى. �سحبُت نف�سي 

ب�سعوب���ة اإىل اأ�سف���ل املركب���ة. كان اجلرح���ى جائعني خائ���ري القوى. 

بحث���ُت كث���رًيا عن وعاء حلّل احللي���ب لكن من دون ج���دوى. قلت لهم: 

»لي�ش لدينا وعاء!«.

لكّن اجلرحى كانوا يت�سّورون جوًعا، فاأل�سق اجلريح الأول كّفي يديه.

نذر األّم
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- هذا وعاء!

- لكّن يديك ملّوثتان بالدم! 

- ل يهّم!

اأ�سرُت اإىل علّي.

- اأنا اأ�سكب احلليب، واأنت ت�سّب املاء!

�سكب���ُت احلليب املجّفف على كّفي اجلريح، ث���ّم اأ�ساف ال�سّيد علي 

م���اء املطرة �سيًئا ف�سيًئ���ا، فيما اأحنى اجلريح اإبهاَم���ي يديه اإىل باطن 

كّفيه وجعل يحّرك املاء واحلليب.

- انظروا النتيجة! حليب، دماء جاّفة وماء!

�سرب اجلريح احلليب، ثّم ك���ّور جمال و�سابر؛ اجلريحان ال�ساّبان 

الآخران، يديهما كالوعاء بانتظار احلليب.

اأخرجن���ي دوّي انفجار مرّوع من حت���ت املركبة. قرب الد�سمة ذات 

الواجه���ة املفتوحة �سقطت قذيف���ة )مدفع106(، فارتف���ع �سوت يقّطع 

القلوب لأحد ال�سباب من داخل الد�سمة. 

- يا اإلهي احرتقت.. يا مهدي!

و�سلُت اإىل اجلريح ال���ذي كانت الدماء ال�سافية ت�سخب من رقبته 

كاخل���روف املذب���وح. اأح�س�سُت بح���رارة دمه على وجه���ي. لقد اأ�سابت 

ال�سظّي���ة وريده. حترّيُت ماذا اأ�سنع! مل اأدِر كيف و�سلْت اإىل يدي ب�سع 

�سم���ادات. حاولُت جاهًدا اأن اأ�سّكر ج���رح وريده وعبًثا حاولت. اأخذُت 

ي���ده وو�سعتها على رقبت���ه، فلففُت ال�سماد حول ي���ده ورقبته وال�سظّية 

مًع���ا حتى انقطع نزف جرحه. كان ذلك احلّل الوحيد! حملته اأنا وعلي 

عل���ى تل���ك احلال، قد خيطت ي���ده برقبته، وو�سعناه حت���ت ظّل مركبة 

اجلي���ب. مل يعد امل���كان يّت�سع لأحد. خرجت وعلي م���ن احلفرة املظّللة 
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باملركبة، ودخلنا الد�سمة املفتوحة والكبرية ن�سبيًّا حيث جل�ش عدد من 

�سباب اإحدى املجموعات. قال علّي �ساحًكا كعادته: »لقد ابتكرت �سيًئا 

جديًدا!«.

اأّما �سعيد حّفار، الذي مل يقّر له قرار، فقد �سعد اإىل الأعلى برجله 

املجروحة، وبرفقته ك���رمي الأبر�ش واإبراهيم كاركر لتقدمي امل�ساعدة. 

كان���ت حّدة نريان الع���دّو قد خّفت فوجدناها فر�س���ة ليبّث بع�سنا اإىل 

بع�ش ال�سجون ونتعّرف اإىل العنا�سر اجلدد وحياتهم. اأ�سار �سعيد اإىل 

»حبيب زيبايي عامل«، التعبوي ال�ساكت والنحيل الذي جل�ش بجانبه.

- ماذا حدث لِرجلك يا �سّيد حبيب؟

تب�ّسم حبيب ذو اخلم�سة ع�سر اأو �ستة ع�سر ربيًعا.

- اأنا نف�سي ل اأعرف بالّدقة.

�ساأل �سعيد حفاري: »ل تعرف؟ وهل ُيعَقل هذا..؟«.

- كّل م���ا اأتذّكره من ال�سغر اأّنها كانت هكذا! يف البداية مل اأ�ستطع 

ال�ّسري ولو خطوة واحدة.

ق���ال ك���رمي الأبر�ش: »كي���ف ا�ستطع���ت اأن تاأتي اإىل هن���ا مع كتيبة 

الفجر؟«.

 خلع حبيب اجلزمة من رجله النحيفة، وكان على طرفيها حزامان 

حديدّيان مّت�سلن بالركبة، واأ�سار اإليها.

- باجلزمة الطّبية! لقد اأعانني اهلل حتى الآن ومل اأواجه اأي م�سكلة!

و�س���ع كرمي الأبر�ش يده على راأ�سه و�سع���ره الأبي�ش، م�سّيًقا عينيه 

من قّوة ال�سوء و�ساأل: »وهل يعلم العّم مرت�سى بذلك؟«.

- ل اأظّن ذلك.. لقد ان�سممُت اإىل الكتيبة للم�ساركة باملعركة!

نذر األّم
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ة. ثّم اأ�سار حبيب اإىل قعر جزمته اخلا�سّ

- لقد اأزلُت عرجة رجلي بو�سع كعب اإ�سايّف. 

�ساألت���ه م�ستغرًبا: »�سّيد حبيب، �سبق اأن قلت اإّنك مل تكن تقدر على 

امل�سي على رجلك؟ كيف متّكنت من ذلك؟«.

- بالن���ذر! ما برحت اأّم���ي تقّدم النذور ملولنا اأب���ي الف�سل العبا�ش 

Q، اإىل اأن ا�ستطعت امل�سي منذ العام املا�سي. 

ا اأيّن اإن �سفيُت  ث���ّم اأخ���ذ نف�ًسا عميًقا وتابع: »حينها نذرُت اأن���ا اأي�سً

ف�ساأقّدم رجلي يف �سبيل اهلل!«.

اأخ���ذ �سعيد حّفار راأ����ش حبيب، فاأدناه منه وقّب���ل جبهته. اأّما كرمي 

الأبر�ش فقال: »تعال لكي اأ�سحب لك ورقة من فاأل حافظ!«.
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- طائرة.. اإيرانّية؟ عراقّية! احتموا..

عن���د الثالث���ة من بع���د الظهر ظه���رت الطائرات العراقّي���ة كالأجل 

املعّلق، واألقت قنابل عنقودّية فوق املنطقة! كانت معظم القنابل ت�سقط 

بظّلت �سغرية فوق الوادي والغابة.

م���ن داخل الد�سمة املّطاطّية غري املحكم���ة كنت غارًقا يف م�ساهدة 

هب���وط القنابل العنقودّي���ة، واإذا بعلّي ينّبهني لهجم���ة م�ساّدة من قبل 

العراقّيني.

- ح�س���ني.. هن���اك.. من جهة النهر والقري���ة.. العراقّيون يقرتبون 

من القائد.. علينا اإخباره.

وقفُت داخل الد�سمة امل�ستقّرة على اأعايل التّلة الكبرية ونظرُت اإىل 

حي���ث اأ�سار علّي. اأكرث من كتيبة من اجلن���ود العراقّيني الذين يرتدون 

���ا اأخ�سر داكًنا يلم���ع حتت اأ�سّعة ال�سم�ش، اأخ���ذوا يقرتبون من التّلة  زيًّ

ال�سغرية من جهات عّدة. توا�سل �سقوط نريان املدفعّية ال�سديدة فوق 

روؤو�ش مرت�س���ى وبقّية ال�سباب. �سغطُت عل���ى ر�سا�ش الغرينيف الذي 

كان بيدي قائًل: »ليتنا ن�ستطيع م�ساعدتهم!«.

ا!«. قال نعيمي: »انتبهوا، من املمكن اأن يهجموا علينا اأي�سً

- اأخربوا ال�سباب! كونوا على حذر.

قال علي: »اإّن ال�سّيد مرت�سى ي�ستطيع التغّلب عليهم!«.

- يرتّكز الهجوم العراقّي يف الق�سم ال�سفلّي!

ا�سُتهِدف���ت التّل���ة بقذائف ال���� )106( وقذائف الدباب���ات العراقّية 

القنبلة العنقودّية
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امل�ستق���ّرة يف الوادي. اأ�سار رحيم نعيم���ي اإىل القطع البل�ستيكّية حول 

د�سمة الّت�سالت.

- اإّن د�سم���ة الّت�س���الت غري اآمن���ة! علينا اإيجاد م���كان اأف�سل.. ل 

ينبغي اأن جنتمع يف مكان واحد.

نظ���ًرا لأّن تّلة »بردزرد« مل تكن عل���ى اخلطوط الأمامّية للجبهة فاإّن 

نعت للوقاية من احلّر والق���ّر فح�سب. التفّت ونظرُت اإىل  الد�س���م قد �سُ

»نا�س���ر« اأح���د �سّبان ال�سري���ة، وكان نائًما قبالتي ه���ادئ البال رغم كّل 

ذلك ال�سجيج وال�سخب واحلّر. ليتني اأ�ستطيع اأن اأنام ب�سع �ساعات اأنا 

ا! اأف�سد تفكريي �سوت جلجل���ة مهولة لر�سا�ش امل�ساد للطائرات.  اأي�سً

بينم���ا اأنا كذلك واإذ بر�سا�سة مّرت قرب اأذين، ودخلت مبا�سرة يف فم 

نا�س���ر لتخرج من خلف راأ�سه على مراأى من عينّي املذهولتني! فما كان 

من نا�سر اإّل اأن اهتّز واأ�سلم روحه. كنت مل اأزل حتت وقع �سدمة �سهادة 

نا�س���ر حني �سقط الر�سا�ش اخلّطاط عل���ى الد�سمة املّطاطّية وجدران 

د�سمة الّت�سالت الن�سفية، فا�ستعلت الد�سمة. خرجنا جميًعا، �ساملني 

د كّل من  وجرحى، من الد�سمة حبًوا عل���ى الأربع. كاأّن العدّو كان يرت�سّ

يخرج ذعًرا من الد�سمة فيطلق عليه النار من اأ�سلحة ال�»�سيمينوف«.

- توّخوا احليطة.. القّنا�سة.. اإّنها خّطة.. اخرجوا زحًفا.

خرج���ُت من الد�سم���ة ف�ساح عل���ي: اإّن »مه�سيم���ا« يف الد�سمة وقد 

اأ�سيب برجله.. هو حّي..

كان���ت الد�سمة املّطاطّية ت�ستعل باللهب، فاألقى نعيمي نف�سه داخلها 

واأخ���رج مه�سيم���ا اجلريح م���ن قلب اللهب. م���ا اإن ابتعدن���ا قليل حتى 

�س���رع العدّو ي�ستهدف الأفراد بقذائف ال����)106(! علت من اأ�سفل التّلة 

اأ�سوات ال�ستباكات واإطلق النار. عندما راأيت اأّن العراقّيني مل ي�سّنوا 

هجومهم عل���ى تّلتنا، ثّبتُّ ر�سا�ش الغريني���ف داخل د�سمة غري مكتملة 
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واقع���ة على مقربة من �سيارة اجليب. حل���ق »علّي« بي فتمّدد بحذائي. 

كان عدد من العراقّيني يف ال�سهل ينوون اللتفاف على القائد مرت�سى 

و�سباب���ه م���ن داخل حق���ل القمح الذهب���ي. نّبهني �سوت نعيم���ي: »اأّيها 

.»..
ِ
املوؤمن، ت�ستطيع اأن ترمي.. لي�ست امل�سافة بعيدة.. ارم

مل اأك���ن على يق���ني باأّن ر�سا����ش ر�ّسا�ش الغريني���ف الثقيل �سي�سل 

اإليهم. ح�سوُت كبد الر�سا�ش ب�سريط من الر�سا�ش. 

- علي، اأر�سل ال�سريط اإىل الأمام!

رف���ع ال�سّيد علي ط���ريف �سريط الر�سا����ش الطوي���ل. ع�س�سُت على 

ناج���ذّي ورحُت اأح�س���د العراقّيني وحقل ال�سناب���ل يف اآن واحد. كانت 

الر�سا�س���ات الفارغة احلامي���ة تنهمر على اأر����ش الد�سمة بينما كنت 

�سع���ل القم���ح والعراقّيني مًع���ا. اأطلقُت الن���ار اإىل حدٍّ راأي���ت احمرار 
ُ
اأ

�سبطانة الر�ّسا�ش ب���اأّم عيني، فخفت اأن يذوب. بينما ان�سغلت باإطلق 

الن���ار واإذ بانفجار مرّوع يرميني عل���ى بطني ب�سعة اأمتار. انقلبُت على 

ظه���ري وحّدقُت حيث وقع النفجار. كانت �سي���ارة اجليب التي و�سعنا 

حتتها اجلرحى الأربعة ت�ستعل بالنريان.

- يا اإلهي، اجلرحى!

هممُت بالنهو�ش واإذ ب�غال���وين الع�سرين ليرًتا تنفجران كالرباميل 

املتفّجرة، ف�سال البنزين الذي يف جوفهما على اجلرحى اأ�سفل املركبة. 

كاأنن���ي اأنا الذي كنت اأ�ستعل واأحرتق. نه�سُت ووقفت على بعد خطوات 

من املركبة. كانت �سراخات اجلرحى يف احلفرة تتعاىل ب�سكل موؤمل يف 

الهواء. اقرتب���ُت اأكرث لأرى التعبوّي اجلريح الذي كنت قد �سمدُت يده 

ونحره مًعا ُي�سوى بلهب النريان. �سحُت: اإلهي..

م�سيُت مذهوًل مثكوًل غرَي اآبه بنريان مدفعّية العدّو، فجل�سُت قرب 

اإحدى الد�سم. �سممُت ركبتّي بيدّي واأخذُت اأحّدق بعيًدا.

القنبلة العنقودّية
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عنبر الجرحى                                        21/متوز/1983

يف عتمة الليل كانت الفر�سة موؤاتية لكي يفّكر اأفراد الكتيبة، فرادى 

اأو جمموع���ات، باأح���داث اليوم���ني املا�سيني وامل�ستقب���ل الغام�ش. كان 

ال�سمت والتفكري يزيداين ا�سطراًبا وقلًقا. مل يكن ثّمة اأف�سل من غفوة 

هادئ���ة بعد يومني م���ن املعارك الطاحنة! خرجت م���ن د�سمة الر�ّسا�ش 

الثقي���ل، وانح���درُت برفق���ة عل���ي خليلي ونعيم���ي م���ن احلاّفة)عنف( 

الغربّية للتّلة نحو مرت�سى.

 دخل���ُت حجرة)عن���رب( اجلرحى. كان���ت رائحة التعّف���ن قد ملأت 

اأج���واء احلج���رة. حت���ت ن���ور امل�سابي���ح قب���ع اجلرح���ى املحموم���ون 

باأج�سادهم املتوّرمة جّراء �سوء التغذية وهم ي�ستكون من كّل �سيء.

- اأعاين من نزيف.

- الأمل يقتلني!

- متى �سياأخذوننا من هنا؟

- ملاذا مل يح�سر اأحد للم�ساعدة؟

- املاء.. املاء.. اأ�ساألك باهلل يا عم..

- ليتني ا�ست�سهدت!

- يا عم.. يا عم.. يا عم..

كان اجلرح���ى ممّددي���ن على اأر�ش احلجرة �سّف���ني، بحيث مل يبَق 

�سوى معرب �سّيق يف الو�سط. ت�ساءلُت يف نف�سي: اأين مرت�سى؟!

ا  وجدت���ه ب���ني اجلرحى. اقرتب���ت منه وقد و�س���ع على ركبتي���ه �سابًّ
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جريًح���ا من احلر�ش مل يْك�ُش عظم���ه �سوى اجللد، ومل ُيَر من عينيه اإّل 

بيا�سهما! حّدقُت يف عيَني مرت�سى. كاأّن بحًرا من الدموع كان م�سترًتا 

خلفهما اإّل اأّنه مل ي�ستطع اأن ُيخرج قطرة منها. اأخذُت اأفّكر يف مرت�سى 

و�سخ�سّيته: اأّي �سغط يتحّمله الآن! اإّنه قائد كفوء و�سفيق. ففي الوقت 

ال���ذي يتمّتع بكفاءة عالية يف قيادة الكتيب���ة فهو يعمل كاخلادم؛ يجمع 

بّطانّيات ال�سباب بدعابة ومزاح، ي�سع غطاء ال�سفرة، يغ�سل ال�سحون 

ويكن����ش الأر����ش.. فليحفظه اهلل. اأ�سع���ر اأّننا جميًعا بحاج���ة اإىل ابن 

القرية املحّب وال�سجاع هذا. لقد اأظهرت احلرب ال�ستعدادات الكامنة 

يف مرت�سى. ل اأعلم ماذا �سيكون م�سرينا اإن ح�سل له مكروه! هم�سُت 

يف اأذنه: »هل اأ�ستطيع امل�ساعدة؟«.

و�س���ع راأ�ش اجلري���ح ال�ساحب الوج���ه -والذي مل ُيعل���م اإن كان قد 

ا�ست�سه���د اأو م���ا زال على قي���د احلياة- على الأر����ش بروّية. ع�ّش على 

�سفت���ه اأملًا. نظ���رُت اإىل ظهره، فاإذ بكان اإ�سابت���ه ب�سظّية قنبلة يدوّية 

ة. وقد التهب وانبج�ست منه دماء غ�سّ

- يا عم.. جرحك.. �سيق�سي عليك! دعني اأرى..

للم���ّرة الأوىل ا�ست�سل���م لأمل اجل���رح امللته���ب. تقّدم رحي���م نعيمي 

و�ساعدن���اه عل���ى خلع كنزت���ه ال�سوفّية. انف�سل اجلل���د والدم والثياب 

امللت�سقة باجلرح عن حلم ج�سده، وانبعث القْيح والدم الطرّي. 

- اآخ..

كانت املّرة الأوىل والأخرية التي �سمعت فيها مرت�سى يتاأّوه! غ�سلت 

جرحه باملطّهر وال�سماد. غّطينا جرحه وبّدلنا ثيابه. عل �سوت جهاز 

)PRC( الل�سلكّي الذي كان باإزائه: مرت�سى مرت�سى، علي..

تن���اول ال�سّماع���ة واأجاب على علي جنفي ب�سفتي���ه الياب�ستني: »علي 

عنبر الجرحى
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علي، مرت�سى اأر�سل!«.

- ما الأخبار يا مرت�سى؟

تب�ّسم مرت�سى وقال: »عزيزي علي، الو�سع مل�سلحتهم حاليًّا! ماذا 

عنكم..؟«.

- على العك�ش منكم، الو�سع مل�سلحتنا!

- ال�سكر هلل!

ا. ويف ظّل تلك الأجواء املريرة والكئيبة  و�س���ع جهاز الل�سلكّي اأر�سً

فاجاأين �سوته الهادئ والباعث لل�سكينة وهو يتلو القراآن.

.{.õ ف كتاب مكنون õ اإّنه لقراآن كرمي .. õ اإذا وقعت الواقعة}

ا اإّن القراآن كتاب كرمي وم�سطور..«. قلت يف  ���ا: »حقًّ متتمُت ل اإراديًّ

نف�س���ي: لقد �سه���وُت عن تلوة �سورة الواقعة لع���ّدة ليال! يف نف�ش ذلك 

الوق���ت من اللي���ل كّنا نتلو �س���ورة الواقعة. ي���ا لقلبي الغاف���ل! �سرُت يف 

حجرة اجلرحى الكبرية. يف و�سطها كان �ساب نحيف وق�سري قد ُبرتت 

اإح���دى يديه، يرتدي زّي احلر�ش الأخ�سر، على �سدره ال�سعار املخملي 

الأزرق، وهو يتلو �سورة الواقعة ب�سوت جميل خافت. اأّما مرت�سى الذي 

مل يعرف معنى التعب فنه�ش واأعّد بع�ش احلليب، وجعل ي�سّبه يف علبة 

فارغ���ة ثّم يدنيه من �سفاه اجلرحى في�سقيهم ويقّبل جباههم موا�سًيا. 

مل يكن هناك اأّي دواء ول �سماد لت�سميد اجلروح. عمد بع�ش امل�سعفني 

اإىل تبديل �سماد اجلروح بكوفّيات اجلرحى والأ�سّحاء. تلزمت رائحة 

الدم���اء والتعّفن والعرق مع اأ�س���وات هذيان بع�ش اجلرحى املحمومني 

جّراء ب���رت اأيديه���م اأو اأرجلهم. يف غ�س���ون ال�ساعات القليل���ة املا�سية 

ا�ست�سهد اثنان متاأّثَرين بجراحهما، ومّت نقلهما اإىل د�سمة ال�سهداء.
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بة  ���ا تزّوجت قبل �سهر! بيد خم�سّ - اأه���ذه �سورة زوجتك.. اأنا اأي�سً

باحلّناء..

اأ�ساب���ت وجه���ي ر�سا�سة مبا�سرة. تل�سى ق�س���م من وجهي، كوجه 

 اأم�ش، لكّني بقيت قائًما اأطلق النار!
ِ
 يوم

ِ
جريِح هجوم

ب العرب باحلّناء؟  ���ا.. هل يتخ�سّ بتان باحلّناء اأي�سً - يداك خم�سّ

ا.. من اأّي مدينة اأنت.. املو�س���ل.. ياه.. هل تتحّدث  طفلك لطيف ج���دًّ

الفار�سّية؟

غّطت الدماء جميع اأنحاء ج�سدي.

- اإّنه���م ينقل���ون الأ�سرى اإىل خمّيم���ات اأ�سفهان وطه���ران و�سمال 

اإيران، اأ�سمعت؟

توّقف ر�ّسا�ش الغرينيف الذي كان يف يدي، فيما �سعد عراقّي �سخم 

اجلّثة اإىل اأعلى التّلة، فو�سع كلتا يديه حول رقبتي وجعل يخنقني.

- خمّي���م الأ�سرى.. طهران.. جرجان.. ادعوا لكي ي�سل ال�سباب.. 

لننجو واإّياكم..

انقطعت اأنفا�سي، وا�سوّد كّل �سيء يف عينّي ا�سوداًدا �سديًدا! تقّلبُت 

مييًنا و�سماًل اأتخّبط بيدّي ورجلّي.

- داريو�ش!

فتحُت عينّي مرعوًبا لأجد »جمايل« عند راأ�سي. 

- ماذا ح�سل يا داريو�ش.. هل كنت حتلم؟

مخّيم األسرى
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اأخذُت ب�س���ع اأنفا�ٍش عميقة اإىل اأن اأدرك���ُت اأيّن على تّلة »بردزرد«. 

قلت: »لقد غفوُت دون اأن اأ�سعر! منذ متى واأنا نائم؟«.

اأ�سار جمايل اإىل ر�سا�ش الغرينيف الرو�سّي يف يدي.

- قبيل الفجر. لقد اأطبقَت جفنيك كالأموات وبيدك هذا الر�سا�ش! 

مل يطاوعني قلبي اأن اأوقظك.

- مل اأمن منذ يومني بليلتيهما! 

عندم���ا تذّكرُت اأّن جميع اأفراد الكتيبة مل ت���َر عيونهم النوم لثلثة 

اأّيام اأطلقُت �سحكة �ساخرة ثّم غرّيت جمرى احلديث.

- هل طلبني مرت�سى.. اأمل ي�سل اأّي خرب عن القّوات امل�ساندة..

- ل يا داريو�ش!

- فليهلك داريو�ش! ماذا علّي اأن اأفعل لكي تناديني ب�سلمان! 

�سح���ك جمايل. جمّدًدا �سمعُت الكلم الذي تناهى اإىل �سمعي بني 

النوم واليقظ���ة. اأنزلُت نظري ب�سرعة اإىل اأ�سف���ل يدي، عندها عرفُت 

اأيّن كن���ت اأ�سمع حدي���ث علي خليل���ي والأ�سرى العراقّي���ني! كان خليلي 

قد اأخرجه���م من الد�سمة لكي يدّخنوا، واأخذ يتح���ّدث معهم بالعربّية 

املختلطة بالفار�سّية، ويتبادلون ال�سور. اأطلق جمايل �سحكة.

- اأترى كيف بات رفيًقا لهم!

- كيف يفهم لغتهم؟

- كان علّي يخالط عرب »ف�سا«، ويتحّدث معهم بلغة مك�ّسرة!

�سحكُت مطّوًل وحّركت راأ�سي.

- كنت اأ�سمع حديثهم ودرد�ستهم اأثناء نومي!

مع طل���وع ال�سباح البارد للي���وم الثالث و�سل »م����ش مو�سى« برفقة 
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عل���ي ح�سيني وهما يحملن ب�سكويًتا وعلبة من احلليب املجّفف لفطور 

الأ�س���رى. قال جمايل: »لدينا نق�ش يف امل���اء! ماذا �سيح�سل براأيك يا 

داريو.. اأق�سد يا �سلمان؟«.

- اهلل كرمي.. هلّم نذهب اإىل مرت�سى.

انطلق���ُت وجمايل باجّت���اه اأ�سفل التّل���ة. خلل امل�س���ري كانت الريح 

تعبث مييًنا و�سماًل باأغلفة قذائف ال�)B7( اخل�سراء، واأوراق الطلقات 

البّنية الياب�سة.

و�سل���ُت اإىل حج���رة اجلرح���ى. وجدُت عل���ي �سب���زي و»ظريفكار«، 

وكان الأخ���ري رجًل متو�ّسط ال�سّن من »كازرون«، ذا �سعر اأبي�ش وثياب 

ممّزق���ة، وكانا ين���اولن اجلرحى احللي���ب واملاء بجرع���ة حمددة. ما 

اإن اأنهي���ا عملهما حت���ى عمدا اإىل جّثة، فاأخرجاه���ا من احلجرة وهما 

يرتّنحان، وو�سعاها حتت �سجرة كبرية، وغّطياها ببّطانية: اأِمَن املمكن 

اأن تكون اجلثة لذاك اجلريح الذي كان راأ�سه يف حجر مرت�سى؟

�س���ار علي �سبزي برج���ل عرجاء مبتعًدا عن اجلّث���ة. اأّما ظريفكار، 

الكهل الكازروين، فجثا على ركبتيه بجانب اجلّثة وتل �سورة الرحمن.

حني ابتعد ظريف���كار م�سيُت نحو اأ�سفل ال�سجرة يدفعني الف�سول. 

رفع���ُت البّطانّي���ة الع�سكرّي���ة الرمادّي���ة ع���ن اجلّثة، فوق���ع نظري على 

العري���ف عبد الكرمي �ستاي����ش! كان راأ�سه متدّلًي���ا اإىل الأ�سفل من دون 

ح���راك. وكان �ساحب الوجه ينظ���ر اإىل ال�سماء. عندما تذّكرت حديث 

العريف مع بقّية ال�سّباط ا�ستعلت غ�سًبا!

م���ع م���رور الوقت انبعث���ت الروائ���ح الكريه���ة من ج���راح اجلرحى 

واجلث���ث. عدُت اأدراجي برفقة جمايل بحًث���ا عن مرت�سى يف كّل مكان 

حت���ى وجدته. كان جال�ًسا قرب �سج���رية خ�سراء يحّدق بنظرة جانبّية 

مخّيم األسرى
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اإىل اأعم���اق مرتفع »قمط���رة« وكاأّنه اأراد اأن ياأت���ي باجلبل با عليه من 

عديد وعتاد اإىل تّلة »بردزرد«.

- ال�سلم عليك يا عّم!

التف���ت اإلين���ا. كانت ال�سم�ش ق���د اأحرقت ب�سرة وجه���ه فتق�ّسر، اأّما 

�سفتاه فق���د يب�ستا. ما اإن راآنا حتى تغرّيت ملمح وجهه القِلق والغارق 

بالفك���ر اإىل ابت�سام���ة مرتافقة مع الهدوء. همم���ُت اأن اأ�ساأله عن جرح 

كتفه لكّني مل اأجروؤ على ذلك. قال: »عليك ال�سلم يا �سّيد �سلمان«.

ث���ّم تابع قائ���ًل: »لي�ش لدينا اأخب���ار عن بديهي و�سريت���ه. حاول اأن 

تّت�سل به عرب الل�سلكّي وا�ستف�سر عن اأو�ساعهم!

- اأنا على اّت�سال مع ف�سل اهلل نوذري!
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لي�ش ثّمة ما اأكره اأكرث من قذيفة )هاون60(. فهي ت�سقط قرب املرء 

بل �سافرة، ول ينتبه اإليها اإّل بعد اأن يناله ن�سيب من �سظاياها وع�سف 

انفجاره���ا. ما اإن ملُت بوجهي حتى حّطت قذيفة )هاون60( بيني وبني 

ميث���م، الفتى عامل اإ�سارة ال�سرية، يف الطني م���ا اأّدى اإىل �سهادته! كما 

اأ�سابت �سظّية عني »يدي« اليمنى واأخرى اأ�سابت كتفي فجرحته!

ل���ّف حممد ر�سا بديه���ي كوفّيته حول عني »ي���دي« التي خرجت من 

حمجرها، وقال يل: »لقد حالفك احلّظ يا ف�سل اهلل نوذري!«.

و�سعُت كوفّيتي على كتفي وعقدتها حتت اإبطي. و�سع بديهي جبهته 

على جبهتي.

- الأو�س���اع وخيمة ي���ا نوذري، مل يب���َق مّنا �سوى ثلث���ني اأو اأربعني 

ا! �سخ�سً

لق���د نطق با يدور يف خل���دي. لقد اأدركُت منذ �سب���اح اليوم الأّول 

للمعرك���ة باأّننا وعلى الرغم من متكننا م���ن ال�سيطرة على تلة »الفويل 

بول« ب�سهولة، اإّل اأننا وقعنا يف حما�سرة العراقّيني. لقد �سقط اأكرث من 

ن�س���ف �سريتن���ا، البالغ عدد عنا�سرها املئة، ب���ني �سهيد وجريح جّراء 

نريان مدفعّية العدو الثقيلة وهجمات مغاويره امل�ساّدة. لقد كان احلّظ 

حليفن���ا حني ق�سف العراقّيون �سباًحا مروحّية لهم عن طريق اخلطاأ، 

ف�سقطت على الأر�ش وانفجرت اأمام عيوننا. وهذا ما رفع من معنوّيات 

اأف���راد ال�سرية. هم�ش حمم���د ر�سا بديهي يف اأذين قائ���ًل: »اإن �سارت 

���ا. اّت�سل بالعّم  الأم���ور على هذا املن���وال ف�سنفقد بقّي���ة ال�سباب اأي�سً

مرت�سى!«.

محور المعركة
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نزع���ُت �سّماعة اجلهاز الل�سلكي من يد ميثم املطبقة وناديُت العّم 

مرت�سى عرب اجلهاز. ناولُت حممد ر�سا بديهي ال�سّماعة.

تناه���ى �سوُت مرت�س���ى اإىل �سمعنا بو�سوح وح���رارة: »عافاكم اهلل 

اأّيها املوؤمنون.. هل ت�ستطيعون الحتفاظ بالتّلة؟«.

- كّل يا عّم! �سياأخذون التّلة عند الهجوم التايل!

- اإًذا اأخلوا التّلة والتحقوا بنا.. يا بديهي؟

- اأ�سمعك يا عم مرت�سى.

- لقد اأر�سل املقّر مروحّية لنا لت�ستطلع مكاننا، هل لديك اأخبار عنها؟

�سقط���ت �سّماع���ة الل�سلكي من ي���د حممد ر�سا بديه���ي، وظهرت 

قط���رات من الع���رق البارد عل���ى وجهه، ث���ّم جعل يحّدق ب���ي. اعرتانا 

الذه���ول. رفع بديه���ي ال�سّماع���ة وقال ب�س���وت خافت: »لق���د �سقطت 

املروحّية اأمام اأعيننا، لقد ظنّنا اأّنها عراقّية!«.

انقطع الّت�سال الل�سلكي ودّوى �سوت الر�سا�ش! كان اإطلق النار 

متقّطًع���ا يف البداي���ة، م���ا لبث اأن �س���ار بفوا�سل زمنّية غ���ري منتظمة، 

ترات..ت���ا.. تات.. اإىل اأن غدا منّظًما و�سريًع���ا ب�سكل تدريجّي. األقيت 

نظرة عل���ى قّمة تّلة »ب���ردزرد« حيث كانت طبقات رقيق���ة من الدخان 

الناجت عن نريان الأ�سلحة تزداد وتتكاثر.

�سمع���ُت �س���وت خفق طريان مروح���ّي. بعدها عربْت ظ���لل وا�سعة 

متحّرك���ة تع���ود للمروحّيات تّلتن���ا مقرتبة من تّلة »ب���ردزرد«. انق�سمت 

املروحّيات اإىل جمموعتني. اأطلقت املجموعة الأوىل �سواريخ م�ستهدفة 

ُد�س���م تّلة »ب���ردزرد« وخنادقها، فيما اأنزلت املجموع���ة الثانية املغاوير 

يف منح���در التّل���ة به���دف ت�سّلقها. اأخذ جن���ود العدّو يتقّدم���ون �سعوًدا 

ا. يف  ا وجوًّ ب�ساف���ات قريبة وبكيفّية مبهمة. ا�ستّدت وطاأة املعركة اأر�سً

تلك اللحظة باتت تّلة »بردزرد« نقطة املحور يف املعركة.
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�سباح الي���وم الثالث، كن���ت جال�ًسا القرف�ساء على تّل���ة »بردزرد«، 

وق���د اأعي���اين التعب واجل���وع، برفقة عل���ي ح�سين���ي. واإذ ب�سوت خفق 

املروحّيات يعلو!

- علي، هل ت�سمع؟

- اأجل!

- لعّلها مروحّيات قّواتنا؟

- لي�سمع اهلل منك!

ويف ملح الب�سر ا�سوّدت التّلة من ظلل املروحّيات العراقّية!

- يا اإمام الزمان!

وقب���ل اأن اأملل���م نف�س���ي ت�ساقط���ت �سّتى اأن���واع الر�سا����ش والقنابل 

اخلفيفة والثقيلة على التّلة. ق�سفوا كل �سرب من اأر�ش التّلة. و�سع علّي 

يديه حول راأ�سه حذًرا من ال�سظايا وع�سف النفجارات وقال: »يا لهم 

من اأنذال! يريدون اأن ُي�َسّووا اأر�ش التّلة!«.

- ا�ستعّدوا ملواجهة الهجوم..

ا  اأخ���ذ نعيم���ي وت�سوبان يج���ولن بني الع�س���رة اأو الع�سري���ن �سخ�سً

مّمن بقي، وي�سّجعان العنا�س���ر املتعبني املنهكني على املقاومة. اأخذت 

املروحّي���ات؛ اخل�سراء الداكن���ة اللون واملرّقطة كجل���د الفهد؛ تتناوب 

عل���ى الدنّو من التّلة واإطلق الر�سا����ش وال�سواريخ على روؤو�سنا فرًدا 

ف كّل �سرب من تّلة »ب���ردزرد« واأطرافها دفعة واحدة ب�سّتى  ف���رًدا. ُق�سِ

اأنواع الأ�سلحة. تناهت اإىل �سمعي اأ�سواٌت �سعيفة لعدد من الأ�سخا�ش 

جيش الخميني
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وهم يقراأون دعاء التو�ّسل.

- اإن �س���ارت الأم���ور على ه���ذا املنوال فلن يبقى اأح���د مّنا على قيد 

احلياة، ولن يكون ثّمة داٍع لأن ي�سّنوا اأّي هجوم.

ر�سم علي ح�سيني ب�سمته املعهودة على وجهه احلنطّي. 

ن عليك يا �سّيد ح�سني، اهلل كرمي!  - هوِّ

دّوى �سوت »اأبو القا�سم ت�سوبان« يف اأذين.

- لقد توّقفت نريان املدفعّية العراقّية، اخرجوا من د�سمكم واأطلقوا 

الّنار من قّمة التّلة.

اأّما نعيمي فجعل يرجتز حماوًل رفع املعنوّيات.

يوا كربلء وعا�سوراء! - يا جي�ش اخلميني! عليكم اأن حُتْ

فنادى اأحدهم: »لبيك يا خميني!«.

قل���ت لعل���ّي: »اأراأي���ت اأيّن حمّق. يب���دو اأّن عملنا، نح���ن الثنني، قد 

�س���ارف عل���ى النتهاء عل���ى هذه الأر����ش! اأ�س���األ اهلل اأن نكون يف ذلك 

ا!«. العامل مًعا اأي�سً

عندما هداأت نريان املدفعّية العراقّية اإىل حدٍّ ما اأخذ نعيمي يجول 

على ال�سباب فرًدا فرًدا.

- اخرج���وا.. اخرجوا.. علينا اأن نقف على قّم���ة التّلة وندافع عنها 

ب�سهامة ورجولة.

حملُت ر�ّسا�ش »الغرينيف«، وقفزت خارج الد�سمة املفتوحة الواجهة 

برفق���ة علّي، وو�سلُت اإىل قّمة التّلة حت���ت نريان القذائف والقنابل من 

دون �سرت واٍق. كانت التّلة مملوءة ب�سجريات خ�سراء حتجب عنا اأعني 

القّنا�سة العراقّيني. ا�سرتقُت النظر من اأعلى التّلة نحو الأ�سفل فراأيت 
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م�سه���د املعركة. لق���د احت�سدت جميع ق���ّوات العدّو! مداف���ع العراقّيني 

ودّباباته���م يف ال���وادي. القّنا�س���ة ومداف���ع اله���اون واجليب���ات مزّودة 

بداف���ع )106( عل���ى املرتفعات املحيط���ة، ومروحّياته���م يف ال�سماء. 

وراأي���ت زيادة عل���ى كّل ذلك القّوات العراقّية املدّجج���ة بال�سلح، التي 

ق���د يفوق عددها الأل���ف، وقد اأخ���ذت تتقّدم من ط���رق امل�سيق، حقل 

القم���ح، النهر و»حديقة موتورى« ، م�سّيقة اخلناق اأكرث فاأكرث حول تلة 

»بردزرد«. عندئذ طار عقلي.

- فلريحمنا اهلل! قم وانظر من حولك!

- رجٌل مقابل عدد من الرجال!

- اإنني اأفقد الأمل للمّرة الأوىل!

- لقد انتهى اأمرنا يا �سّيد!

- يبدو اأّنهم يريدون اأن يح�سموا الأمر!

- ل يطلقّن اأحد النار!

التف���تُّ فراأي���ت �سعيد حّف���ار، اإ�سماعيل توّكلي، حمم���د اإلهي، جليل 

حمام���ي واإبراهيم كاركر ح�سروا م���ن ِقبل القائد مرت�سى مل�ساعدتنا. 

لقد اأر�سل مرت�سى حّتى عامل الإ�سارة لديه. كان لروؤية هوؤلء اخلم�سة 

اأثر يف رفع معنوّياتي من جهة، لكّنه كان مدعاة للقلق من جهة اأخرى، 

اإذ كان نذيًرا �سريًحا اأّن �سهم هجوم العدّو هذه املّرة قد �ُسّدد نحونا.

- انظر هناك يا ح�سني!

م���ن جه���ة القرية كان عدد م���ن املغاوير العراقّي���ني يتقّدمون حتت 

غط���اء عدد كبري من الأبقار! جل�ش فت���ى تعبوّي خلف �سجرية وقد فتح 

م�سحًف���ا �سغرًيا واأخ���ذ يتلو القراآن. اأّما ك���رمي الأبر�ش فقد نوى على 

اأخذ قراءة طالع للفتى.

جيش الخميني
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�سعد العراقّيون ب�سرعة حتى باتوا يف مرمى نرياننا.

- اأطِلقوا النار..

اإىل الأ�سف���ل كان العراقّي���ون ل يزال���ون عل���ى م�سافة مّن���ا. �سّوبُت 

�سبطان���ة الر�ّسا����ش الثقيل نحو البق���رات البي�ساء وال�س���وداء واأطلقُت 

النار. �سقط عدد من اجلنود والبقرات مًعا على وجه الأر�ش. بينما اأنا 

م�سغول بح�سد اأرواحهم واإذ بعلّي ي�سيح: 

- دع عنك اأولئك، لقد و�سل العراقّيون..

�سِرف 
ُ
ا�ستجمع���ت قواي و�سّوبُت ر�ّسا�ش الغرينيف نح���و التّلة التي اأ

عليها، فيما انهالت نحوي قذائف ال�)B7(، قذائف ال� )106(، وقذائف 

ر�ّسا����ش ثقيل يف اآن واحد. كّلما اأ�سبُت مغ���واًرا نبت مكانه ثلثة! كنت 

ظم���اآن ومتعًبا. حّلق���ت املروحّيات جمّدًدا فوق التّل���ة واأطلقت النريان. 

التف���ّت لأرى »حمام���ي« عل���ى مييني وق���د و�س���ع ال�سّماعة اأم���ام فمه، 

ولذ بحم���ى �سجرية خ�سراء وكاأّنه جل���اأ اإىل ح�سن منيع غري مكرتث 

بالر�سا����ش وال�سظاي���ا! ا�ستط���اع حمام���ي اأن يّت�سل بعامل���ي مدفعّية 

قّواتنا، ويعطيهم اإحداثّيات عن مواقع العراقّيني متاًما كمراقب خبري.

- مئتان اإىل اليمني.. خم�سون اإىل الأمام..

كان يعط���ي الإحداثّي���ة بحما�سة. فج���اأة مّرت ر�سا�س���ة من جهتي 

ودخلت خّد حمامي الأمين لتخرج من الأي�سر!

- اآه.. يا مهدي..

كن���ت اأنتظ���ر اأن يق���ع كقطعة حج���ر وي�سلم روح���ه. غري اأّن���ه و�سع 

ا بتوؤدة، ق���ام واأل�سق يديه على خّدي���ه، ثّم دخل اإحدى  ال�سّماع���ة اأر�سً

الد�سم.

�ساألت عليًّا: »ماذا حدث؟ هل تراه �سعر باخلوف..؟«.
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مل اأزل م�سغ���ول الذهن بحمام���ي؛ طالب العل���وم احلوزوّية، واإذ به 

يظهر وقد ل���ّف طريَف وجهه برباط، �ساغًطا عل���ى جرحه بغية اإيقاف 

النزيف. جل�ش خلف ال�سجرية، رفع ال�سّماعة ووا�سل اإعطاء الإحداثّيات 

ثانية! تعّباأُت روحيًّا واأخذت اأطلق النار بالر�ّسا�ش الثقيل. كان العدّو قد 

ا�ستبك مع ال�سباب على التّلة ال�سغرية، ودارت املواجهات رجًل لرجل. 

نظ���رُت اإىل الأ�سفل حيث اجلنود العراقّيون الذين باتوا على مقربة 

مّن���ا. توّقف الر�ّسا����ش الثقيل عن العم���ل جّراء �سّدة احل���رارة وكثافة 

اإطلق النار. قلت: »�سّيد، هذه املّرة لن َت�سلم اجلّرة!«.

األقيُت نظرة على �ساعة الي���د العراقّية حول مع�سمي، والتي ملأت 

�سفحته���ا �سورة ملّونة ل�س���ّدام وعليه الزّي الع�سك���رّي، وهو يرفع يده 

اليمنى اإىل الأعلى �ساحًكا.

- لعنك اهلل! ما الذي فعلته؟

خلع���ُت ال�ساعة من مع�سمي وطفقت اأدو�ش عليها بقدمي بقّوة. كما 

خلعُت املعطف الذي كنت قد غنمته ورميتهما اإىل اأ�سفل التّلة.

- ماذا تفعل يا ح�سني؟

تي، ورميته  اأخرجُت امل�سّد�ش الذي غنمته من حزام الر�سا�ش خا�سّ

اإىل اأق�سى ما اأمكنني.

- هل ُجننت يا ح�سني؟

- كل ي���ا علي، ولكن اإن وقعنا يف الأ�سر وراأوا هذه الأ�سياء بحوزتنا 

ف�سيقول���ون اإننا قتلن���ا �ساحبها، حينه���ا �سيعدموننا رمًي���ا بالر�سا�ش 

مبا�سرة!

- ل�ست ظريًفا! هل ا�ست�سلمت بهذه ال�سهولة؟

تب�ّسمُت برارة.

جيش الخميني
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- مل اأ�ست�سلم! وهل هذا وقت ا�ست�سلم يا رجل! اأنت تعرفني جّيًدا. 

لو تطّلب الأمر اأن اأبذل مئة روح يف �سبيل الإ�سلم فلن اأتوانى عن ذلك!

- ح�سني، العراقّيون يكادون ي�سلون اإلينا كاجلراد!

- �سبق اأن قلُت لك. الأمر خمتلف هذه املّرة!

اأيقظني من ذهويل �سوت حم�سن بريامون.

- تعالوا اإىل هنا. يكاد العراقّيون ي�سلون اإىل التّلة.

نه�ست من مكاين كالربق وم�سيُت اإىل حيث نعيمي، اإلهي، حم�سن 

بريامون و�سعيد حفار. مل يبَق على التّلة اأحد �ساملًا �سوانا و�سخ�سني اأو 

اأكرث. �ساألت: »اإىل اأين؟«.

كان ك���رمي الأبر����ش ق���د ر����شّ الأر����ش واله���واء بر�سا����ش ر�سا�ش 

كل�سنكوف، ومل اأعلم ماذا فعل بالبلبل البّني؟ اأ�سار ح�سن اإىل الأ�سفل؛ 

جن���ود املغاوير اقوياء البنية ي�سع���دون التّلة كالدّراجات الّنارّية. �ساح 

حممد اإلهي: »علينا اأن نفعل �سيًئا!«.

فقال حم�سن: »ماذا لديك؟«. اأجاب حممد اإلهي هاتًفا: »رّمانات!«.

- اأعِطنيها!

ته وناولها  نزع حممد اإلهي الرّمانات املعّلقة بحزام الر�سا�ش خا�سّ

ملح�س���ن بريامون. اأّم���ا نحن فوقفنا حائرين ماذا نفع���ل مع هذا العدد 

الهائ���ل م���ن املغاوير الذي���ن باتوا قاب قو�س���ني اأو اأدنى م���ن ال�سيطرة 

عل���ى التّلة! رمى حم�سن ب�سع رّمان���ات، لكّنها مل تكن ذات تاأثري كبري، 

فا�ستعددن���ا لل�ست�س���لم، واإذ ب�مح�س���ن ورحيم يق���ولن: »ل ينبغي اأن 

ت�سل اأيديهم اإلينا!«.

�سعد اجلنود من نقاط عّدة من التّلة، و�سرعان ما �سيطروا على اأّول 

نقطة فيها، ولو مل نن�سحب لُقتلنا. قال نعيمي: »نحو التّلة ال�سغرية..«.
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اأّم���ا حمامي فكان م���ا يزال خلف ال�سجرية يعط���ي الإحداثّيات اإىل 

املدفعّية غري مكرتث. �سحبُت يد علي ح�سيني قائًل: »من هذه الناحية 

يا علي!«.

ثّم انحدرنا برفقة عّدة اأ�سخا�ش من التّلة املرتفعة نحو الأ�سفل. مل 

نكد نبتعد كثرًيا حتى ظهر مرت�سى اأمامنا.

- اإىل اأين؟! ماذا حدث؟

اأجاب نعيمي: »يا عم، لقد �سقطت التّلة!«.

عل���ى الف���ور نادى مرت�س���ى ب�سعة اأ�سخا����ش من اأ�سف���ل التّلة فِبتنا 

ع�سرة، ث���م �ساح: »اإن مل ن�ستعد القّمة ف�سيك���ون م�سرينا اإّما القتل اأو 

الأ�سر. هلّموا خلفي.. يا ح�سني..!«.

ل اأعل���م �سّر اإميان مرت�سى وتوّكله اللذين �سّخهما فينا حّتى اأخذنا 

نع���دو خلفه من دون اختيار منا نحو قّم���ة التّلة. اعرتتني الده�سة لأّول 

�س���يء واجهته! كان اأبو القا�سم ت�سوب���ان يتعارك مع جندّي عراقّي وقد 

اأخ���ذا يتبادلن اللكمات. كرّب العّم فكرّبنا بعده. ثّم حملنا على اجلنود 

بق���ّوة و�سلب���ة بحيث ظّنوا اأّن كتيبة جديدة ق���د هجمت عليهم، فاأخذ 

املغاوير ي�سيحون بهلع: »جي�ش اخلميني.. جي�ش اخلميني..!«.

ن�سبت معركة فرد لفرد، وحي���ث مل ميكن ا�ستخدام الأ�سلحة اأخذنا 

نتب���ادل ال�سرب باأعقاب البنادق واللكم���ات والّرف�ش. كّنا ندفع اجلنود 

فن�سقطهم اإىل الأ�سفل. يف غ�سون ب�سع دقائق دحرنا اجلنود من اأعلى 

التّلة، وا�ستعدنا ال�سيطرة على القّمة جمدًدا. وبينما اأنا اأتنّف�ش ال�سعداء 

واإذ بي اأ�سمع �سوت ر�سا�ش ر�ّسا�ش ثقيل تله �سوت حممد اإلهي.

- اآخ يا اإلهي، لقد فقدت ب�سري!  

جيش الخميني
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زيبايي عالم                             22/متوز/1983

عن���د احلادية ع�سرة قبي���ل الظهر مّت �س���ّد اأ�سعب هجم���ة عراقّية 

م�س���اّدة خلل الأيام املا�سّي���ة، وا�ستعادت التّلة هدوءه���ا ثانية. و�سع 

ا، وق���ال يل ب�سوت غري  جلي���ل حمامي جه���از »PRC« الل�سلك���ّي اأر�سً

طبيعي وفم مطبق: »داريو�ش، األديك �سيء اآكله؟«.

اأدركُت من طريقة كلمه وا�سطراب ع�سلت وجهه باأّن الر�سا�سة 

قفل. قلت له: »اإن �سنعت لك 
ُ
ق���د اأ�سّرت بفمه واأ�سنان���ه واأّن فّكيه قد اأ

احلليب فهل ت�ستطيع اأن ت�سربه؟«.

قفل فّكاي منذ مّدة.
ُ
- ل اأظّن ذلك. لقد اأ

قال �سعيد حفار: »ا�سمحوا يل!«.

و�سع يده يف جيب �سرواله امللّطخ بالدم وجعل يبحث حتى وجد قلم 

حرب من نوع »بيك«. تب�ّسم وقال: »احلمد هلل!«.

قال حمامي بفمه املقفل: »لقد كتبُت و�سّيتي!«.

اأّم���ا �سعيد حّفار فاأخرج لّب القلم من اأنبوبه ونزع �سّدادته ال�سفلى، 

ثم اأ�سار اإىل اأنبوب القلم الفارغ.

- من ي�سنع احلليب؟

ب���ادرُت اإىل العمل ف���وًرا، ف�سببُت بع�ش امل���اء يف �سفيحة ر�سا�سة 

خالية ومزجُته باحلليب.

- هو ذا احلليب!

ا يا داريو�ش!«. نادى �سعيد: »اقرتب يا جليل! �ساِعدنا اأنت اأي�سً
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و�سع �سعيد راأ�ش حمامي يف حجره مداعًبا وممازًحا، فاأدخل اأنبوب 

القلم الفارغ اإىل حلقه من بني اأ�سنانه املطبقة، ثّم جعل ي�سّب احلليب 

بدّقة يف فم حمامي بوا�سطة الأنبوب.

- يا لها من فكرة!!

نه�سُت وانحدرُت نحو التّلة ال�سغرى لأرى مرت�سى. خلل الطريق 

جذب انتباهي �سوت رقيق.

- لن اأدخل حجرة اجلرحى يا اأخي!

- هذا غري ممكن يا �سبّي! اإّنها اأوامر العّم مرت�سى!

- وهل امل�ساألة بالقّوة! ل اأريد اأن اأدخل..

- ي���ا �سب���ّي، قال الع���ّم: على كّل م���ن اأ�سيب بج���روح اأن يجل�ش مع 

اجلرحى!

- اأنَت هو ال�سبّي!

كان ذل���ك جداًل دائًرا ب���ني م�سِعٍف جلوج و»حبي���ب زيبايي عامل«، 

فت���ى يف اخلام�سة ع�سرة اأو ال�ساد�سة ع�سرة م���ن العمر كان قد اأ�سيب 

بجروح.

- اأ�ساأل���ك ب���اهلل اأن تدخ���ل اإىل حج���رة اجلرحى.. األ���ِق نظرة على 

رجلك..

ا فلَم ل تدخ���ل اأنت، وقد ُجرحت رجلك  - ل���ن اأدخل، اإن كنت حمقًّ

ا.. اأي�سً

- اإّن جرحي خمتلف يا �سبي!

- ها قد اأعادها ثانية.

اأراد امل�سع���ف العنيد اأن ياأخذ الفتى �سحًبا، غري اأّن حبيب و�سع يده 

زيبايي عالم
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على �سلحه.

- اإن و�سعت يدك علّي ف�سي�سبح دمك يف رقبتك!

- عجًبا! هل اأّثر عليك ع�سف النفجار..

تقّدمت منهما متدّخًل: »ما الأمر؟!«.

- ا�ساأل هذا ال�سبّي الأرعن!

اقرتب���ت من الفت���ى الذي مل ينب���ت �سارب���ه بع���د. كان جال�ًسا على 

الأر����ش وقد عل���ت وجهه قطرات �سغرية من الع���رق. قلت له: »يا �سّيد 

حبيب، مَل ل جتل�ش مع اجلرحى؟«.

فاأطبق الفتى جفنيه بل اختيار.

- انظر.

واأ�س���ار اإىل رجل���ه الي�سرى النحيفة. كان عظم �ساق���ه مه�ّسًما، وقد 

رب���ط ما حتت ركبته بع�سبة حمراء. ب���دت �ساقه ك�سجرة مل ُترَو باملاء 

ل�سن���وات، اإذ مل ي�سله���ا ال���دم فباتت جاه���زة للبرت. اأ�س���ار اإىل رجله 

النحيفة.

 .Q ي���ا اأخ داريو�ش، اإّن هذه الرجل من���ذورة ملولنا اأبي الف�سل -

اإن مل اأك���ن لئًق���ا بال�سهادة وُكت���ب يل البقاء على قي���د احلياة فينبغي 

قطعها. كما اإّن نزيف اجلرح قد انقطع.

ثّم رفع يديه وهّزهما بقّوة.

- لك���ّن يدّي �ساملت���ان واأ�ستطيع القتال بهما! اأ�ستطي���ع اأن اأجل�ش يف 

م���كان ثابت واأحارب ببندقّية كل�سنكوف وبالر�سا�ش الثقيل! اإّن ال�سّيد 

مرت�س���ى بحاج���ة اإىل العنا�س���ر الآن! ل اأري���د اأن اأذه���ب يف ظ���ّل هذا 

الو�سع اإىل د�سمة اجلرحى واأنتظر املوت! لكّن هذا ل يكّف عن جلاجه 

ويجربين على دخول الد�سمة ..
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عّلقت نظري ثانية عل���ى رجله الياب�سة امله�ّسمة. كانت عظمة �ساقه 

قد طحنت وبدا كاحله وقدمه معّلقني باجللد! قلت له: »اأّيها املوؤمن، اإّن 

قدمك معّلقة بقطعة من اجللد!«.

فتب�ّس���م وغم���زين قائ���ًل: »واهلل اإّنني عل���ى ما ي���رام! كان علّي نذر 

فاأّديته!«.

بع���د ذل���ك فتح الكوفّي���ة امللفوفة ح���ول عنقه، وو�سعه���ا على �ساقه 

حماوًل حمو مو�سوع رجله من اأذهاننا.

ل، هل هذا جّيد يا اأخي؟ - تف�سّ

ة. حني راأى ترّددي عّط���ر كلمه بقليل من التو�ّسل:  خنقتن���ي الغ�سّ

»انظر يا اأخي.. قتايل يعني بقائي على قيد احلياة!«.

غمزين ثانية م�سرًيا اإىل يديه.

- �سبق اأن قلت لك، كلتا يدّي �ساملتان وم�ستعّدتان للقتال!

التف���ّت حمّدًقا بامل�سع���ف اللجوج فاإذ به وقد غّط���ت الدموع وجهه، 

وب���دا اأّن���ه ا�ست�سلم قبلي. اأ�س���رُت اإلي���ه اأن: اذهب، �ساأعال���ج الأمر مع 

حبيب.

فتقّدم امل�سعف من حبيب وقّبل وجهه.

- هل نّفذَت ما يف راأ�سك؟ ح�سًنا، انتبه لنف�سك على الأقّل!

ة  انفرج���ت اأ�سارير حبيب كالّزهرة املتفّتح���ة! اأّما اأنا فرددُت الغ�سّ

يف حلقي وتب�ّسمُت.

- ماذا اأفعل بك الآن؟ 

ظّلل���ُت وجهي بيدي وجعلُت اأجيل طْريف باحًثا يف اأعلى تّلة »بردزرد« 

واأ�سفله���ا. بني اجله���ة ال�سمالّية والغربّية للتّلة وق���ع نظري على �سقيفة 

زيبايي عالم
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خ�س���راء ُو�سع يف داخلها اأكيا����ش من الرمل. كان���ت ال�سقيفة اخلالية 

ممت���ازة للحرا�سة وملراقبة تل���ك النقطة من التّل���ة، والتي تعترب نقطة 

�سعف فيها. اأ�سرت اإىل ال�سقيفة.

- ه���ل ت�ستطيع اأن ت�ستقّر يف تلك الد�سم���ة اخل�سراء، فتطلق النار 

على روؤو�ش جنود العدو لدى روؤيتهم؟

- يف خدمتك يا اأخي! 

كان �سعيًف���ا وخفيًفا. حملته على ظه���ري، ثّم و�سعته بحيطة داخل 

الد�سمة املظّللة. بدا ذلك امل���كان كاأّنه مقّر ا�سرتاحة العراقّيني! كانت 

ال�سقيف���ة مطّل���ة عل���ى العراقّيني. قلت ل���ه: »كن على ح���ذر، فاإن �سعد 

العراقّيون فاأطِلق النار عليهم واأطِلعنا على الأمر!«.

- على عيني يا اأخ داريو�ش!

- ا�سمع يا اأخ حبيب، نادين ب�سلمان!

- على عيني يا �سّيد داري� ..

ف�سكت وتب�ّسم.

- �سّيد �سلمان.

ث���ّم اأح�س���رت ر�سا����ش الغريني���ف م���ع الكثري م���ن الذخ���رية التي 

غنمناها، وو�سعتها بقربه قائًل: »�ساأطلب من اأحدهم اأن ياأتي وي�سّمد 

جرح ِرجلك!«.

انطلقُت نحو مرت�سى، فيما هّبت ريح بعثت النقاء يف اأجواء التّلة.
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طلوع القمر                               22/متوز/1983

ترررق..ترترترق..ترق..

كان���ت اأ�سوات اإطلق النار تخ���ّف تارة وت�ستّد اأخ���رى، ما تلبث اأن 

ت�سعف ك�سوت تنّف�ش الإن�سان!

عن���د الظه���ر حملت علبة احللي���ب املجّفف وق�س���دُت حبيًبا. كانت 

القذائ���ف والقنابل تت�ساق���ط على التّلة. و�سلُت بحيط���ة اإىل ال�سقيفة. 

كان راأ����ش حبي���ب قد ظهر من بني اأكيا�ش الرم���ل، فيما اأخذ ينظر اإىل 

امل�سي���ق اأ�سفل منه. بني الفينة والأخ���رى كان ياأخذ قلًما وورقة ويكتب 

ا واأخذ يهم�ش: »انه�سوا اأّيها املحظوظون، اإّنه  �سيًئ���ا! و�سع الورقة اأر�سً

وقت طلوع القمر!«.

ا اأّيها املوؤمن! - لقد اأ�سبحَت �ساعًرا اأي�سً

ا جّراء ال�سعف والنزيف، لكّنه كان با�سم  غدا لون وجهه اأكرث بيا�سً

الثغر. جل�ست بقربه. كانت اأطراف الد�سمة مليئة بالأع�ساب اخل�سراء 

التي ي�سل طولها حتى ال�سدر. 

- اإّنه مكان جميل، األي�ش كذلك؟ من املوؤ�سف اأيّن حما�سر!

�سكبت احلليب املجّفف يف مطرة املاء، مزجت اخلليط ثّم قّدمته له 

ل!«. مع الب�سكويت: »تف�سّ

اأخذها وان�سغل بالأكل. ا�سرتقُت النظر اإىل رجله امله�ّسمة، وكان قد 

نزع الكوفّية عنه���ا. كان العظم قد التهب فتجّمع الذباب عليه. �ساألته: 

»ماذا كنت تكتب؟«.

- و�سّيتي.. لي�ست و�سّي���ة، بل طلب امل�ساحمة من اأّمي واأبي! مل اأكن 

طلوع القمر
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ول���ًدا �ساحًل���ا. لقد اآذيتهم���ا. يف اآخ���ر ماأمورّية تو�ّسلت اأّم���ي اإيّل اأن: ل 

تذه���ب! لقد �سقط اجلهاد عنك برجلك ه���ذه. وعندما اأ�سررُت قالت: 

»اب���َق معنا ب�سعة اأّي���ام اأخريات على الأقّل ثّم اذه���ب!«. لكّن غريتي مل 

ت�سمح فذهبت. يف هذه الأّيام �سنحت يل الفر�سة باأن اأفّكر باأّمي كثرًيا..

ثّم اأ�سار اإىل رجله.

- اإّن رجلي هذه لن تعود كما كانت اأبًدا! اإن كتب يل النجاة ف�ساأعانق 

ل هذه اإليهما! اأبوّي واأقّبلهما.. واإن اأ�سابني مكروه فاأو�سِ

اأدنا الو�سّية مّني. قلت: »احتفظ بها، �ستعود اإن �ساء اهلل ولن يكون 

ثّمة حاجة للو�سّية«.

ثّم اأ�سرت اإىل الأع�ساب اخل�سراء الطويلة من حولنا.

- هل ت�ستمتع بوقتك؟ اأع�ساب خ�سراء، جبل وواٍد، عني ماء ور�سا�ش 

ثقيل بني يديك لل�سطياد!

اأخذُت اأ�ستفّزه برهة، وتبادلنا املزاح وال�سحك. 

- علّي اأن اأذهب اإىل اأعلى التّلة واأتفّقد ال�سباب، هل يلزمك �سيء؟

- ل!

ف�سح���ك. اأّم���ا اأن���ا فانطلقُت نح���و قّمة تّل���ة »بردزرد« حي���ث اأطبق 

ال�سب���اب بنريان الر�ّسا����ش الثقيل على امل�سيق وال���وادي. مل اأكد اأبتعد 

اأكرث من مئ���ة خطوة حتى دّوى �سوت انفجار مرّوع ملدفعّية دّبابة زلزل 

الأر����ش حت���ت قدَم���ّي. التفف���ت كاللولب ونظ���رُت اإىل اخلل���ف. كانت 

ال�سقيفة حترتق بلهيب الّنار فيما بقي بع�ش اأجزائها معّلًقا يف الهواء!

- حبيب..

رك�س���ت نحو ال�سقيف���ة. كانت األ�سن���ة اللهب وانفج���ارات الذخرية 

املغنوم���ة داخ���ل الّد�سمة تف���ور اإىل اخل���ارج، ما ح���ال دون متّكني من 
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القرتاب. متّددت اأنتظر ريثما تخ���ّف النفجارات والنريان. حني هداأ 

النفج���ار ق�سدُت ال�سقيف���ة التي مل يبَق منها �س���يء. جلت بنظري يف 

األ�سنة اللهب التي اأخ���ذت تخبو فلم اأجد اأثًرا للفتى حبيب، وكاأّنه ذاب 

ب  بني الن���ار وانفج���ار الذخرية! اأخذتن���ي احلرية والرتب���اك: مل ُي�سَ

بك���روه.. لق���د خرج من الد�سم���ة يف هذه الدقائق.. م���ن املفرت�ش اأن 

يبقى له اأثر على الأقل.. اإّنه بخري.. �سيظهر يف احلال..

حاول���ت اأن اأوا�س���ي نف�سي باأّن حبيًب���ا خرج من الد�سم���ة قبل وقوع 

النفج���ار. م���ّرت حادثة �سج���اره مع امل�سِع���ف اأمام عين���ّي. كاأيّن كنت 

عل���ى معرف���ة به بل وبوالديه ل�سنوات! عبًثا حاول���ت اأن اأجد اأثًرا له بني 

األ�سنة النار بعد اأن هداأت. �سعدت التّلة مهموًما كئيًبا، وبعد اأن تفّقدت 

العنا�سر امل�ستقّرين يف الأعلى عدُت اإىل مرت�سى.

طلوع القمر
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60

ة الغربّية                                              22/متوز/1983
ّ

الحاف

عن���د ال�ساع���ة الثانية بع���د الّظهر اأخ���ذت املروحّي���ات العراقّية يف 

منطقة »حاج عم���ران« حتّلق ناقلة العتاد الع�سكرّي اإىل اخلّط الأمامّي 

للعراقّيني ب�سكل متوا�سل. حّدقُت يف وجه مرت�سى الأغرب وقلت: »اإّنهم 

ير�سلون الدعم اإىل قّواتهم!«.

- �سلمان، لقد ِبتنا �سوكة يف حلقهم!

- اأ�سبح الو�سع ح�ساًرا داخل ح�سار!

توا�سل �سقوط �سّتى اأنواع القذائف على التّلة، حيث اأخذت الدبابات 

واملدفعّيات من عي���ار )106( واأخرى بعيدة املدى تق�سفنا، ف�سًل عن 

الق�سف املروحّي من اجلّو، حتى ِبتنا منهكني خائري القوى.

ت�سّل���ق اأف���راد املغاوي���ر العراقّيون بج���راأة التّلَة الأخف����ش من تلل 

»ب���ردزرد« �سعًيا منه���م لحتللها. فا�ستطاعوا التق���ّدم من جهة النهر 

بل خوف حتى اأ�سبح���وا على مقربة من التّلة ال�سغرية، حيث اندلعت 

ا�ستباكات فرًدا لفرد.

- الّنجدة!!

تناه���ى اإىل �سمعي �س���وت »جمايل«. كان جن���دّي عراقّي ج�سيم قد 

اأم�س���ك �سبطانة بندّقّيت���ه حماوًل رمي���ه اإىل الأ�سفل. مل ُيج���ِد اإطلُق 

»جمايل« الناَر نفًعا، ومل تخ���رتق ر�سا�ساته �سوى عنان ال�سماء. ت�سّلق 

اجلندّي العراقّي املرتَفع م�ستعيًن���ا ببندقّية جمايل. �سحُت به: »اترك 

البندقّية!«.

كنت على م�سافة بعيدة من���ه. ا�ستجمع اجلندّي العراقّي قواه وقفز 
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نحو »جم���ايل« واأ�سبح فوق���ه، فاأم�سك باإحدى يدي���ه �سبطانة بندقّيته 

واأخ���رج بالأخ���رى خنجًرا م���ن حزامه. ك���دت اأقراأ الفاحت���ة على روح 

»جم���ايل« النحيف اجل�س���م، واإذ باإ�سماعيل كاركر يخ���رج كالّرعد من 

د�سمة جمايل، ف�سرب بكلتا يديه على بطن املغوار العراقّي الذي اختّل 

توازنه، ف�سقط من اأعلى املرتفع اإىل الأ�سفل!

حمل���ُت الر�ّسا�ش الثقي���ل، وكان من نوع »غريني���ف«، وطفقت اأطلق 

الن���ار على الق���ّوات العراقّي���ة. ما اإن رفع���ت اإ�سبعي ع���ن الزناد حتى 

�سمعُت �سوت مرت�سى يناديني: »�سلمان!«.

التفتُّ نحوه.

- لقد �سقطت احلاّفة الغربّية للتّلة!

ملم( ؟«. ة امل�ساد الرباعي )23  �ساألت: » حيث من�سّ

فهّز راأ�سه.

- اأجل!

دّب ال�سط���راب واحلرية يف نف�سي. مل يكد يت���ّم كلمه حتى و�سل 

»حجة اهلل اآذربيكان« وهو يتوّكاأ على بندقّيته برفقة عدد من التعبوّيني، 

وقال: »اأنا خجل منك يا عّم، كانت املقاومة غري ممكنة!«.

قال مرت�سى: »علينا ا�ستعادة التّلة!«.

فقال اآذربيكان: »كيف ذلك؟«.

مل يكن مرت�سى ليتعب. رّبَت على كتفي.

- اجمع كّل ما لدينا من قّوات والتحقوا بي!

ثّم نادى اأحد التعبوّيني: »يا هذا.. اإن كنت ل تهاب �سيًئا فهلّم معي!«.

- كّل يا عّم مرت�سى.. قل يل ماذا اأفعل فح�سب؟!

الحاّفة الغربّية
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- لي�ش عليك �سوى اأن حت�سر قذائف ال� )B7( وتبقى بقربي!

خل���ع مرت�سى نعليه بلمح الب�سر. حم���ل قاذف )B7( وم�سى ُقدًما. 

جمع���ُت العنا�س���ر، وكانوا خم�س���ة اأ�سخا�ش، فيما بقي ع���دد مّمن لِزم 

بقاوؤه���م، وم�سينا خلف مرت�س���ى. ان�سّم اإلينا اأثن���اء الطريق �سبعة اأو 

ثمانية اأ�سخا�ش من اأبناء »�سرياز«. كان مرت�سى ي�سري وعلى كتفه قاذف 

ال�)B7( وقد بدا كاأّنه يريد ا�ستعادة احلاّفة الغربّية من التّلة بفرده.

ا�ستغ���رق الأمر ع�سر دقائق حتى و�سلنا اإىل اجلهة الغربية، وهناك 

ا�ستبكن���ا مع العراقّيني. اأخذ مرت�سى يتق���ّدم بب�سالة، فياأخذ القذائف 

م���ن م�ساع���ده وي�سعها داخ���ل القاذف ث���ّم يطلقها باجّتاه الع���دو. اأّما 

امل�ساعد فقد كان ي�سري قربه حذو الّنعل بالّنعل لكي ل يتاأّخر عنه. هذا 

ومل يق���ف الآخرون مكتويف الأي���دي بل �سرعوا يتقّدم���ون وهم يطلقون 

النار بكل ما لديهم من اأ�سلحة وعتاد. اأّما العراقّيون املاأخوذون بن�سوة 

احت���لل ال�ّسفح، فقد ُبغت���وا ولذوا بالفرار بعد اأن ُقتل عدد منهم. ويف 

غ�سون ن�سف �ساعة مّت حترير احلاّفة الغربّية حيث �سقط لنا �سهيدان. 

وبا�ستعادتن���ا ال�سف���ح الغربّي خ�سر العدّو اآخر هجمات���ه امل�ساّدة، فيما 

بقي���ُت وخم�س���ة وع�س���رون عن�س���ًرا �سامل���ني، بالإ�ساف���ة اإىل عدد من 

اجلرحى الذين كان عددهم يزداد مع كّل هجمة.

ة  حملنا اجلرح���ى، ب�ساعدة مرت�سى، اإىل داخ���ل الد�سمة اخلا�سّ

بهم. وهناك ارتفع �سوت اأحد اجلرحى وكان متو�ّسط ال�سّن.

- اأجندوين اأّيها امل�سلمون.. اإيّن اأ�ستعل، يا اإلهي!

اأراد مرت�سى اأن يذهب نحوه فمنعُته.

- يا عّم، ا�سمح يل اأن اأذهب اإليه بنف�سي؛ لأرى ماذا يريد!

اقرتبُت منه. كانت كلتا يديه قد ُبرتتا من املرفق، كما التهب جرحه 
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ب�سّدة! جل�سُت بقربه. حاولُت اأن اأبتلع ريقي لكنني مل اأ�ستطع!

- هل يلزمك �سيء يا اأخي؟

كان���ت اأ�سنانه ت�سطّك بع�سها ببع�ش من �سّدة الأمل. كان م�سطرًبا 

وم�سّو�ش الذهن من اأثر احلّمى. اأخذ يرجتف ثّم خّر بوجهه اإىل الأر�ش 

وهو يقول بنحو متقّطع و�سوت غري وا�سح: »اأنقق� ..ذذ..وين!«.

- اإن �ساء اهلل �ست�سل قّواتنا وينقذوننا جميًعا.

- ل، واهلل ل اأ�ستت..تطيع! اأجندوين!

- كيف؟

- باملررر وحيّية، بالطططائرة، ل اأعلم باأّي �سيء.

رون، ل ميكن حتى لطائر اأن يحّط هنا! - اإّننا حما�سَ

اأخذ يتلّوى من �سّدة الأمل ثم �ساح �سيحة تفّطر القلوب: »خّل�سوين، 

ل اأ�ستطيع اأن اأحتّمل! يداي! هل من حقنة اأو م�سّكن.. اقتلللوين!«.

ترَك���ت اجللبُة التي اأحدثه���ا اأثًرا �سّيًئا عل���ى الآخرين. فقال جريح 

اآخر: »اأخِرجوا هذا من هنا، نكاد جُنّن منه!«.

اأ�سرُت اإىل »علي �سبزي« الذي كان وجهه قد انتفخ وا�سفّر.

- خذوه اإىل اخلارج!

و�سع عل���يٌّ اجلريَح ذا الو�سع احلرج على نّقال���ة ب�ساعدة م�سِعف 

ممّزق الثي���اب، واأخرجاه م���ن الّد�سمة. خرجُت وجل�س���ُت بقربه ثانية 

واأخذُت اأحّدق يف وجهه. كان بعمر والدي. علت جبهته قطرات �سغرية 

م���ن الع���رق، وابي�ّش وجه���ه جّراء نزف ال���ّدم. ق���ال يل: »اإنني �س�ش.. 

�ساأم���وت.. وددُت لو اأرى زوجتي واأولدي م���ّرة اأخرى.. ولو بدون يدين 

ورجلني! �س�ش.. �ساعدين«.

الحاّفة الغربّية
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ا�ستع���ل داخلي و�سرُت اأت�سّبب عرًقا. اأدركُت ما ي�سعر به مرت�سى. 

مل يبَق حتى قطعة ثياب بالية اأو كوفّية لأغرّي �سماد جرحه. حاولُت اأن 

اأ�سّكن اآلمه بكلم���ي. نظرُت اإىل �سفتيه املطبقتني واملت�سّققتني وقلت: 

»اأنا خجل منك.. اآجرك اهلل! اأعلُم با تعانيه من اآلم!«.

- لل ..ل، اإّنك ل تعلم كك..َكم اأعاين.

ث���ّم حّدق يف يديه املبتورت���ني كاأّنه ل ي�سّدق ما ح���ّل بهما. قلت له: 

»احلّق معك!«.

 اأ�سن���اه الأمل والأنني �سيًئا ف�سيًئا، وخفَت �سوته. جل�سُت عند رجليه 

اأق���راأ الدع���اء له. مل اأجروؤ عل���ى النظر يف وجهه. اأح�س�س���ُت اأّن كلمي 

ق���د هّداأ م���ن روعه. فج���اأة �س���رب بقدمه عل���ى ظهري! التف���تُّ نحوه 

ونظرت اإليه. كان لون وجهه قد دكن وراح يتنّف�ش ب�سعوبة. كان ي�سعر 

بالختن���اق. بدا كاأّنه يريد �سيًئا لكّن���ه مل ي�ستطع اأن ينطق به. اأ�سرعُت 

اإليه وا�سًعا يدي حتت راأ�سه.

- هل تريد �سيًئا؟

جع���ل يح���ّرك يدي���ه ورجلي���ه كالط���ري املذب���وح، ونط���ق ب�سعوبة : 

»مااااء..«.

كنت اأعلم اأّن املاء م�سّر جلروحه كما ال�سّم، لكنني اأردت اأن اأخّفف 

من عذاب���ه واآلمه. و�سعته عل���ى الأر�ش بروّية، والتف���تُّ نحو مرت�سى 

ال���ذي كان ينظ���ر اإلينا �ساكًت���ا طوال الوقت. قلت له: »ي���ا عّم، اإّن ذاك 

اجلريح يريد املاء!«.

ة: »ا�سِقه، اإّنه يلفظ اأنفا�سه الأخرية!«. فقال، وقد خنقته الغ�سّ

حمل���ُت مط���رة امل���اء، واأ�سرعت اإلي���ه كالربق. و�سع���ت املطرة على 

�سفتيه، ف�سرب جرعة فيما بقي نظره معّلًقا بال�سماء! 
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المحظوظون                               22/متوز/1983

انه�سوا اأّيها املحظوظون..

عن���د الرابعة ع�سًرا كنُت اأنظر اإىل »خليلي« واأنا اأرّدد اأبيات ال�سعر 

الت���ي كتبها حبي���ب يف و�سّيته: »اإّنه وقت طلوع القم���ر..«. ليتني اأخذُت 

و�سّيت���ه.. لعّله ما يزال حيًّا. فلأذه���ب اإىل د�سمته واأبحث عنه بدّقة.. 

همم���ُت بالنهو�ش والذه���اب اإىل الّد�سمة املظّلل���ة واإذ ب�»�سالر« ح�سر 

وقال: »هل لديك قطعة من القما�ش الأبي�ش؟«.

حّدقُت يف وجهه الذي عله الّدخان والرتاب، ويف عينيه احلمراوين 

املتوّرمتني. طننُت اأّنه قد اأ�سيب بع�سف انفجار.

- قطعة قما�ش بي�ساء.. ملاذا؟!

- األديك اأم ل؟

اأ�س���رُت اإىل �سدري قائًل: »قمي�سي الداخلّي اأبي�ش..ماذا تريد اأن 

ت�سنع به؟«.

- اأ�سّلم نف�سي!

- ت�سّلم نف�سك.. هل ُجننت؟!

- �سّيد داريو�ش.. اأريد اأن اأذهب واألقي نف�سي يف التهلكة!

كان و�سعه اجل�سدّي والروحّي اأ�سواأ حاًل مّني. بدا منهًكا وعط�سان 

وكاد جفناه اأن يطبقا. قلت له: »اإىل اأين تنوي الذهاب؟!«.

- اإىل اأّي مكان ممكن.. �ساأكت�سف طريًقا ما.

- اإن عِلَم العّم ف�سيحرقك!

المحظوظون
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- من الوا�سح اأّنك ل تعرف العّم يا �سّيد داريو�ش! اإّنه ل ي�ستاء بتاًتا 

ولو تركه جميعنا. اإّن روحه كالبحر.. 

- �ست�سل امل�ساعدة..

- يف ظّل هذه الأو�ساع، هل ت�سّدق هذا؟ ل اأريد اأن اأجل�ش بانتظار 

املوت!

- لي�ش ثّمة �سبيل للهرب!

- �ساأذهب عرب اجلبل، و�ساأجد طريًقا ما!

اأريت���ه كّفي قائًل: »اإّنني اأعرف املنطقة كراحة يدي. اإّنك �ستقتل اأو 

�ستقع يف الأ�سر!«.

- اأف�سل من البقاء واملعاناة!

- يف هذه احلال �سن�ست�سهد مًعا!

اغرورقت عيناه بالدموع.

اإنن���ي  اأيّن خائ���ف ..  اأ�سع���ر بال�سط���راب. ل تظ���ّن  - مع���ذرة.. 

م�سطرب..

قّبلت جبينه قائًل: »لو �سككُت ب�سجاعتي فاإيّن لن اأ�سّك ب�سجاعتك!«.

ا بالّن�سبة يل؟ ل تدري، لعّلي  - داريو����ش، اأّي الطرق هي الأوفر حظًّ

اأوّفق للو�سول اإىل اإيران!

اأ�سرت باإ�سبعي اإىل حديقة »موتوري« العراقّية.

- فر�ستك الوحيدة هي حديقة »موتوري«، اإن عربت بجانب »حديقة 

موتورى«  فاإّنك ربا �ست�سل اإىل حمور »مترت�سني!«. لكّن ن�سبة جناحك 

ل ت�ساوي حتى الواحد بالألف! عليك اأّوًل اأن تعرب من جهة الّنهر.

تق���ّدم مّني. ح���ّدق بعينيه املرجتفت���ني يف عينّي، ث���ّم األ�سق ج�سمه 
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املنهك واخلائر القوى بج�سمي.

- قل للعّم باأن ي�ساحمني. مل اأكن جنديًّا �ساحًلا.

اأح�س�س���ُت بارتعا����ش كتفيه. كّررت له مقولت���ه: »اإّنك حمّق، لو ترك 

ًرا.. اإّنه يعلم  جميعن���ا مرت�سى وحده، فاإّنه �سريى نف�سه مذنًب���ا ومق�سّ

اأّن اأو�ساع اجلميع �سديدة احلرج!«.

ا�ست���ّدت رع�س���ات كتفيه. م�سى نحو علي خليل���ي فعانقه. قال علي: 

»انتبه لنف�سك!«.

و�س���ع بندقّيت���ه على كتف���ه باإحكام ون���زل منحَدر التّل���ة بل خوف. 

هتفت: »بالّتوفيق!«.

فا�ست���دار ب�سعوب���ة، ونظر اإىل اخلل���ف. قلت: »لن اأذك���ر �سيًئا عن 

ذهابك للعّم مرت�سى!«.

ا نحو الغابة، ب���ل اإىل واٍد �سحيق مليٍء  فه���ّز راأ�سه ثّم انح���در متعرّثً

بالأخط���ار! �سح���ُت ممازًحا، ولعّلي كن���ت اأوا�سي نف�س���ي: »اإن حالفك 

التوفيق، اأطِلق ر�سا�ش اخلّطاط بفوا�سل متعّددة لكّي نطمئّن اإليك!«.

وقف مرتّدًدا، وبدون اأن يلتفت اإىل اخللف حّرك يده ووا�سل �سريه.

و�س���ل اإىل النه���ر داخل الغابة. قال علي: »�سيطل���ق العراقّيون عليه 

النار!«.

قل���ت: »اإّنهم يعلمون، م���ع ما عليه من حال، اأن ل قدرة له على طرد 

ذبابة عن وجهه!«.

جل����ش عند النهر، و�سرب حتى ارت���وى ثّم نه�ش. التفت اإلينا، ولعّله 

تب�ّس���م. نه�ش ثّم عرب النهر مرتّنًحا! �س���ار ب�سعة اأمتار واإذ بالعراقّيني 

يخرج���ون من بني ال�سجر ويطّوقونه. اأخذوا بندقّيته، و�سربوه باأعقاب 

ا. ما لبثوا اأن رفعوه واأجربوه على خلع قمي�سه  اأ�سلحته���م ثّم رموه اأر�سً

المحظوظون
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وربط���وا يديه من اخللف برب���اط جزمته. قال خليل���ي: »�سوف يرمونه 

بالر�سا�ش!«.

- ل اأظّن ذلك!

- لن يفعلوا ذلك!؟

- ل، اإّنهم بحاجة اإىل معلوماته!

رفعه العراقّيون واأخذوه معهم حتى اختفى من اأمام نواظرنا. قلت: 

»ل تخرب اأحًدا اأّنه وقع يف الأ�سر!«.

- اإن كان الأ�سر بهذه الب�ساطة فليتنا نقع جميعنا يف الأ�سر.

فقلت: »اإن كان م�سرين���ا الأ�سر ف�سنحارب حتى نوؤ�سر، ل اأن ن�سّلم 

اأنف�سنا!«.

- اإذا كانت املقاومة غري جمدية فاهلل ل ير�سى اأن ُنقَتل!

ا عن اهلل! - رجاًء، ل تقّرر عو�سً

اأخ���ذ علّي يفّكر، ثم قال: »ليتنا نقرتح ه���ذا الأمر على العّم باحلّد 

الأدنى!«.
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داريوسلمان                             22/متوز/1983

ع�س���ًرا، قلت لرحي���م نعيمي: »هل���ّم، نبحث ع���ن ذاك التعبوّي يف 

الد�سمة املظّللة! لعّل ع�سف النفجار قد رماه«.

- كما تريد يا داريو�ش!

- �سلمان.. �سلمان.. �سلمان..

فتب�ّسم وقال: »ح�سًنا، داريو�سلمان، هل هذا جّيد؟«.

انطلقن���ا نح���و الد�سم���ة املدّمرة. حينم���ا اقرتبت منه���ا مل اأَر �سوى 

ال�سواد الذي خّلفه النفجار. كان كّل �سيء قد ُدّمر. حّدقُت يف النقطة 

حي���ُث كنُت وحبي���ب جال�َسني ظه���ًرا وهو يكت���ب و�سّيته: انه�س���وا اأّيها 

املحظوظون.. اإّنه وقت طلوع القمر.

دخل���ُت الد�سم���ة املظّللة. كان���ت احل�سائ�ش اخل�س���راء قد احرتقت 

بالكام���ل. حّركُت البقايا املحرتقة واأخذت اأبحث فيها. وقع نظري على 

�سيء حم���رتق متفّح���م كاأّنه ن�سف ج�س���د لإن�سان. ارجتف���ُت وانحنت 

ركبتاي. مل يبَق من جّثة الفتى »حبيب« �سوى كيلوين اأو ثلثة من الفحم! 

�سالت الدموع من عينّي. �سحت عالًيا: »اأّيها الأحمق اجلاهل!«.

- هل تتكّلم معي يا داريو�ش؟

- بل مع نف�سي!

���ة: »كان يكتب و�سّيته �سباًح���ا، واأراد اأن  قل���ت لرحي���م نعيمي بغ�سّ

ي�سّلمها يل، لكّني مل اآخذها. ها قد احرتقت الو�سّية!«.

�سكك���ُت جبهت���ي. عندما حملُت جّث���ة حبيب املحرتق���ة لأنقلها اإىل 

د�سمة ال�سهداء ناداين نعيمي: »داريو�ش، انظر هنا!«.

داريوسلمان
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التفتُّ اإىل اخلل���ف لأرى »نعيمي« وقد عرث على ورقة بني احل�سائ�ش 

على ُبعد ب�سعة اأمتار.

- األي�ست هذه و�سّيته!

- و�سّية.. دعني اأرى..

ا وخطفُت الورقة من »رحيم«. متتمُت:  و�سعُت اجلّثة املحرتقة اأر�سً

»اإّنها الو�سّية، ملاذا مل حترتق يف النفجار؟«.

.. اإله���ي، ا�سه���ْد اأّن »حبيب« قد انقطع ع���ن كّل مظاهر الدنيا لكي 

يدنو منك. لقد طوى الطريق اإليك عا�سًقا، وها هو الآن ينتظر الو�سل 

بك. اأريد اأن اأنال ال�سهادة لعّل دمائي تروي غر�سة الثورة الإ�سلمّية..

ا�ستيقظوا! ا�ستيقظوا!

اأ�سرقوا كال�سم�ش داخل البئر!

انه�سوا اأّيها املحظوظون!

اإّنه وقت طلوع القمر!

و�سعُت الو�سّية يف جيبي لكي اأ�سع جّثة حبيب املتفّحمة داخل د�سمة 

ال�سهداء. و�سل »جمايل« وهو ياأخذ اأنفا�ًسا متلحقة ثم قال: »�سلمان، 

علينا اأن جند حلًّ للأ�سرى!«.

حّدقُت يف وجه »رحيم« املنهك.

- ماذا تق�سد؟!

- اإّن عددهم اأ�سحى يفوق عددنا. وهم جميًعا اأقوياء ون�سيطون! اإن 

�سارت الأمور على هذا املنوال ف�سيحملون علينا ويقتلوننا!

- هل »خليلي« معك؟

- لق���د اأ�سابت���ه �سظّية ه���و الآخر، ولي����ش لديه حيل ول ق���ّوة جّراء 
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العط�ش!

جل�سُت على املقعد ال�سخرّي حتت ال�سجرة الكبرية.

- هل لديك اقرتاح؟

- بل جماملت، علينا اأن نتخّل�ش منهم!

- وهل هذا ممكن، اإّنهم.. ما راأي »خليلي؟«.

ا! - غري موافق.. لقد ت�ساحب معهم، اإّن حياته يف خطر اأي�سً

- ل اأ�ستطي���ع اأن اأّتخ���ذ الق���رار! ارج���ع و�ساع���د »خليل���ي«، �ساأخرب 

مرت�سى بالأمر!

و�سل���ُت اإىل مرت�سى وقلت: »اإّن ع���دد الأ�سرى بات يفوق عددنا، مل 

يع���د هناك عنا�سر ملراقبتهم.. ثّم لي�ش لدينا ماء لكي ن�سقيهم.. يقول 

خليل���ي اإّنهم يف الهجمة امل�ساّدة التالي���ة �سيحملون علينا من اخللف.. 

لقد ا�ست�سعروا �سيًئا ما!

- اإّنهم اأ�سرى عندنا.. القرار �سعب!

اأ�س���ار اإىل جلي���ل حمام���ي الذي كان يع���اين من احلّم���ى اإثر نزيف 

اجلرح يف فمه، وقال له: »اّت�سل باملقّر!«.

اّت�سل »حمامي« باملقّر وناول مرت�سى ال�سّماعة.

- جعفر جعفر، مرت�سى!

- اأر�ِسل يا مرت�سى!

- جعفر، متى �ست�سلون اإلينا!

- ربا الليلة!

- منذ ثلث ليال واأنتم تقولون: الليلة! الليلة..

- ا�سلو، لقد تعّقدت الأمور، اإن مل تطراأ م�سكلة ف�سن�سل اإليكم! 

داريوسلمان



290
تّلة جاويدي وسّر اشلو

- وماذا لو طراأت م�سكلة؟

- حينئذ، الأمر اإىل اهلل!

- اإّن م�سكلة الأ�سرى هنا باتت عوي�سة! لقد اأ�سحى عددهم �سعف 

عددنا وهم اأكرث حيوّيًة مّنا. من املمكن اأن يثوروا ويهجموا علينا. ماذا 

ينبغي اأن نفعل؟

- ا�سلو، القرار بيدك!

- جعف���ر، اإن متّكنت���م م���ن الو�سول حت���ى امل�ساء فل م�سكل���ة، واإّل 

فينبغي اأن جند حلًّ ما لهم!

- اإّن ن�سب���ة و�سول ال�سباب اإليكم هي خم�س���ون يف املئة، ل اأ�ستطيع 

اأن اأجزم بذلك! لي�ش لدينا اّطلع كاٍف عن املنطقة، ونحتاج اإىل مزيد 

من املعلومات.

- اإن كان كذل���ك ف�سن�سط���ّر اإّم���ا اإىل قتله���م اأو اإخ���لء �سبيله���م. 

اإبقاوؤه���م هنا يعني مذبحة بحّق ال�سب���اب، وبالتايل �سقوط التّلة! ولكن 

اإن قطعُت بو�سولكم فقد اأ�ستطيع الحتفاظ بهم!

- اإّن و�س���ول قّواتن���ا اإليك���م ه���و بي���د اهلل! م�سكلتنا تكم���ن يف عدم 

�سِقطتا.
ُ
امتلكنا املعلومات. كما اإّن مروحّيتني توّجهتا اإليكم لكّنهما اأ

- اإًذا، ماذا نفعل بالأ�سرى؟

- ا�سلو، القرار بيدك!

ا. اأخذ نف�ًسا  حني مل ي�سل مرت�س���ى اإىل نتيجة و�سع ال�سّماعة اأر�سً

عميًق���ا. كان���ت املّرة الأوىل الت���ي راأيُت فيها ملمح ال�س���ّك والرتّدد يف 

وجه مرت�سى! فقد �سَبق له اأن اأمر بعاملة الأ�سرى كاأفراد الكتيبة. اأّما 

الآن فقد اأم�سى حائًرا يف اّتخاذ قرار �سعب كهذا.

- �سلمان!
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- اأجل يا عم!

- هل ثّمة �سبيل للحتفاظ بالأ�سرى؟!

حّدق���ُت يف �سفتي���ه املطبقتني، ووجه���ه النحيف، وعيني���ه املنهكتني 

احلمراوي���ن املتوّرمت���ني، واللت���ني علهم���ا ال���رتاب. ح���اول اأن ير�سم 

ابت�سام���ة على �سفتيه كعادت���ه، اإّل اأّنه، هذه امل���ّرة، مل ُيفلح. ابتلع ريقه 

ب�سعوب���ة. قلت: »ماذا ع�س���اي اأقول يا عم، اإن بقي���ت الأمور على هذه 

احلال فعلينا اإّما اأن نطلق �سراحهم اأو نقتلهم!«.

- اأنقتُلهم اأو نطلق �سراحهم؟!

قل���ت: »اإن اأطلقنا �سراحهم ف�سُيطلعون العدّو على مواقعنا وعددنا، 

وهذا يعني موتنا و�سقوط التّلة!«.

اأطرق براأ�سه اإىل الأر�ش، وجعل يذرع التّلة بطولها ذهاًبا واإياًبا، ثّم 

ل عرب اجلهاز الل�سلكي بالأعلى وقل خلليلي اأن يح�سر!«. قال: »اّت�سِ

ا ثّم قال: »اأعتق���د اأّنه من اجلّيد لو ي�ستطيع اأحد  بع���د ذلك فّكر مليًّ

ك�سر حلقة احل�سار والو�سول اإىل احلاج اأ�سدي لتزويده باملعلومات!«.

- اأنا حا�سر يا عم!

- اإّن ذل���ك غري ممكن من الطريق التي اأتين���ا عربها، وباملنا�سبة، 

فالعدّو قد �سّد تلك الطريق!

ا خرِب طري���ق »حاج عمران«  - ه���ذا �سحيح، يج���ب اأن جند �سخ�سً

املبا�سرة. �سباب ال�ستطلع!

- اأكرثه���م قد �سقطوا �سهداء، ومل يبَق منهم �سوى اإ�سماعيل كاركر 

واإبراهيم توكلي.

- لقد اأ�سيب اإ�سماعيل بجروح ولن يتمّكن من ذلك!

داريوسلمان
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- بقي اإبراهيم!

- لك���ّن اإبراهي���م �سغ���ري ونحي���ف! اأتظّن اأّن���ه ي�ستطي���ع ك�سر حلقة 

احل�س���ار، وط���ّي م�سافة ع�سرين كيلوم���رًتا عرب اجلب���ال للو�سول اإىل 

»قمطره؟«.

- علينا اأن نعر�ش الأمر عليه.

- ال�سلم عليك يا �سّيد مرت�سى!

قر وق���د اعرتاه الذه���ول، كاأّن���ه ا�ست�سعر  و�س���ل علي خليل���ي كال�سّ

بالأم���ر. ق���ال مرت�سى: »اأّيه���ا ال�سّج���ان، مل نعد ن�ستطي���ع الإبقاء على 

الأ�سرى!«.

- اأتق�سد اأن نقتلهم؟!

- هذا اأحد احللول!

فق���ال بع�سبّي���ة: »كّل.. ل تطلب مّني هذا يا ع���ّم! لقد وعدتهم اأن 

اأو�سلهم اإىل مع�سكر اإيران!«.

تب�ّسم���ُت وقل���ت ملرت�سى: »لقد ع���نّي ال�سّيد عل���ي مع�سكرهم وحمّل 

ا«. اإقامتهم اأي�سً

ون علينا،  ق���ال العم مرت�سى: »عند الهجم���ة التالية للعدّو قد ينق�سّ

و�ستكون اأنت اأّول �سحاياهم!«. 

قَتل، ولكن فلُنبِق عليهم.
ُ
- اأعلُم يا عم، اأنا م�ستعّد لأن اأ

قلت له: »علي، اأنت تعلم اأّن هذا م�ستحيل!«.

- ولكن، األن ي�سل ال�سباب لنجدتنا؟

- هذا غري موؤّكد!

- اإًذا فلنخِل �سبيلهم وندعهم يذهبون، لديهم ن�ساء واأطفال!
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كان »خليل���ي« املحَب���ط نف�ُسه م���رتّدًدا! لقد كان يعل���م اأّن طلبه غري 

منطق���ّي. و�س���ع يده على �سع���ره الأ�سع���ث ورّده اإىل الأعل���ى. كاأّنه كان 

ي�سارع نف�سه.

ثّم تقّدم وقد جتّمعت الدموع يف عينيه، وقال: »مع ذلك كّله، �ساأنّفذ 

اأّي اأمر ت�سدره!«.

قال مرت�سى: »حتى قتلهم!«.

هّز علّي راأ�سه فيم���ا انهمرت الدموع من عينيه. حّدق يف كّفي يديه 

بتني باحلّناء. املخ�سّ

- لقد وّقعُت معك عهد الدم؛ لألِف �سبب!

داريوسلمان
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63

جناح الملئكة                          22/متوز/1983

مل تع���د اأذن���اي ت�سمع���ان �سف���ري النفجار لكرثة م���ا اأطلق���ُت النار 

بالر�ّسا����ش الثقيل. ومل اأكن اأعرف ب�سقوط القذيف���ة اإّل عِقب �سقوطها 

وارتفاع ما ُتخّلفه من الدخان والغبار. اإثر اإخفاقهم يف الهجمات املرتّدة 

اأخذ العراقّيون يطلق���ون النار من التلل املجاورة. كانت قوى العنا�سر 

�سيب اأح���د مل يكن هناك ِمن م�سعف 
ُ
ت�سعف حلظ���ة بعد اأخرى. واإذا اأ

لينقله. كان اجلرحى يفارقون احلياة على مراأى بع�سهم البع�ش.

قبي���ل الغروب، قل���ت لل�سّج���ان، علي خليل���ي، وقد متّلكن���ي الياأ�ش: 

»�ساأذهب لأرى ماذا قّرر العم، على هذه احلال لن يبقى اأحد مّنا حيًّا!«.

- �ساآتي معك!

انحدرنا مًع���ا نحو احلاّفة ال�سمالّية للتّلة. خ���لل امل�سري راأينا جثًثا 

لعنا�سرنا ولعنا�سر الع���دّو. بعد مرور اأيام ا�سوّد بع�ش اجلثث وتغرّيت 

معامله���ا جّراء ح���ّر النهار، ما اأّدى اإىل تف�ّس���ي الروائح النتنة يف اأرجاء 

التّلة.

كان مرت�س���ى واقًف���ا خ���ارج د�سم���ة اجلرح���ى، فيما كان���ت اأّناتهم 

ال�سعيف���ة تتناهى اإىل الأ�سماع. اقرتبُت من���ه بهدوء لكي ل اأعّكر �سفو 

خلوته. كاأّنه كان يرّدد ذكًرا. ما اإن �سمع �سوت وطء قدمّي حتى التفت 

ت من الرتاب، وعل الدخان  اإىل ال���وراء. كانت رمو�ش عينيه ق���د ابي�سّ

والبارود وجهه. نظرُت اإىل عينيه احلمراوين الغائرتني وقلت: »يا عم، 

ما العمل..؟«.

اأخذ نف�ًسا عميًقا.
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- ل اأعل���م.. من���ذ اأّيام وهم يقول���ون اإّنهم �سي�سل���ون، ولكن ما من 

خرب..

علت �سفتيه ابت�سامة مريرة.

- قل���ت للمق���ّر اإّنه���م اإن مل يخرجون���ا م���ن احل�سار ف�س���وف ينهي 

العراقّيون اأمرنا!

ث���م �سكت. لأّول م���ّرة راأيته قلًقا. مل يبَق اأثر لذل���ك الوجه الب�سو�ش 

واملفعم بالأمل. فجرح كتفه، واجلوع والعط�ش، وتوا�سل املعارك لأربعة 

اأّي���ام بلياليه���ا، وم�سوؤولّي���ة العنا�سر واأّنات اجلرح���ى و.. كّل ذلك كان 

يعّذب ج�سمه وروحه. للمّرة الأوىل األقى عبء امل�سوؤولّية على عواتقنا.

- �سلمان.. افعلوا ما ترونه منا�سًبا..

و�سع يده على وجهه وعينيه.

- ربا هذا هو املق�سوم.. ال�سهادة.. على هذه التّلة..

وجد خليلي اجلراأة.

- لن�سّل���م اأنف�سنا! هكذا �سينجو اجلرح���ى، واأّما الأ�سرى فلن يبقى 

هناك داٍع ..

ابتلع خليلي كلمه. اأّما مرت�سى فتب�ّسم ب�سعف، ثّم عمل على تغيري 

املعنوّيات ب�سكل مفاجئ، ف�سرع بتلوة �سورة الع�سر:

{والع�سõ اإّن الإن�ض���ان لفي خ����سõ اإّل الذين اآمنوا وعملوا 

{õال�ضالات وتوا�ضوا بالّق وتوا�ضوا بال�ّضرب

اأخذ يكّرر: »ال�سرب.. ال�سرب.. ال�سرب..«

كاأّن ه���ذه ال�سورة املباركة قد اأوج���دت فيه هو الآخر حتّوًل، فاأردف 

قائًل: »ل قطَع اهلل عي�سكم، اأخرِبوين، األ ميكن لأحد اأن ميازحكم؟«.

جناح الملئكة
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ثّم اأعادنا اإىل العمل بال�سحك واملزاح.

عدن���ا اأدراجنا اإىل د�سمة الأ�سرى. كان خليلي ي�سارع نف�سه. مل اأره 

على هذه احلال قبل الآن. قلت: »علي، اأت�سعر بالإحباط؟«.

- مل ي�سب���ق يل اأن �سع���رُت بثل هذه احلرية حت���ى الآن. هل لديك 

�سيجارة؟

- اأنت ل�ست مدّخًنا، األي�ش كذلك؟ 

- اأريد اأن اأدّخن!

اأ�سرت اإىل د�سمة الأ�سرى.

- اإن كان لديك م�سكلة.. �ساأنهي الأمر بنف�سي!

التفت حمّدًقا بي، وقال معاتًبا: »�سلمت يداك! اأتظّن اأيّن اأنايّن! اإن 

كان الأمر غري �سائب فل فرق بني اأن اأقتلهم اأنا اأو اأنت؟!«.

- هل ت�سّك يف قرارك؟!

- ل، اأن���ا موؤمن برت�سى، وباحلرب وبالدفاع عن الإ�سلم والثورة، 

ولكن..

- ولكن ماذا؟!

- لع���ن اهلل اأولئك الذين دفعوا »�سدام« لأن يغزو اإيران! ملاذا يجب 

اأن تقع حرب اأ�سا�ًسا؟! داريو�ش!

- نعم؟

- لقد اأعطي���ُت، خلل هذه الأيام، هوؤلء اخلب���ز واملاء وال�سجائر، 

لقد تبادلنا بّث الأ�سجان، لدى اأكرثهم ن�سوة واأطفال!

 اأ�س���ار علي خليلي اإىل جثث �سبابن���ا املمّزقة املوّزعة هنا وهناك ثّم 

اإىل د�سمة اجلرحى.
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- وهوؤلء الذين �سقطوا هنا دفاًعا عن وطنهم ودينهم.. �سلمان!

- اأ�سمُعك.. جّيد اأّنك ناديتني ب�سلمان ملّرة!

- كّلما فّكرُت اأكرث وجدُت اأيّن ل اأجروؤ على قتلهم!

- مل حُت�سم الأمور بعد، ل تعّذب نف�سك، ل بّد اأن تتبّدل الأحوال يف 

النهاية..

جناح الملئكة
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64 

معاملة                                                  22/متوز/1983

عند امل�س���اء، جل�سُت يف زاوية من زوايا الد�سمة كالع�سفور النائم، 

وا�سًعا راأ�سي حتت كتفي، فيما حّلق ذهني نحو مدينتي وبيتي وزوجتي. 

حّرك �سعايل دخاُن �سيج���ارة تعبوّي متو�ّسط ال�سّن كان يدّخن �سجائر 

من غنائم بغداد ب�سكل متوا�سل!

- كيف تدّخن واأنت عط�سان؟ مل ي�سبق يل اأن راأيتك تدّخن!

- اأخي داريو�ش، العّم نف�سه ل يعلم اأيّن مدّخن!

- وهل من املعيب اأن يعرف؟

ا! لكن، ولع�سقي  - اأج���ل! يف املا�س���ي كنت اأدّخن علبة �سجائ���ر يوميًّ

لكتيب���ة الفج���ر، توّقفت ع���ن التدخني. لك���ن هنا، ويف ه���ذه الظروف، 

اختل���ف الأم���ر. اأرجو اأن ي�ساحمن���ي العّم! اإن جنوت م���ن هذه املعركة 

�ساأطلب ال�سماح منه!

قلت �ساحًكا: »اإًذا ح�سلت على �سجائر باملّجان!«.

غرّي »رحيم« �سياق احلديث.

- ما راأيكم اأن جنري معاملة مع العراقّيني!

�ساألته م�ستغرًبا: »معاملة! ماذا تق�سد؟«.

- ن�سّلمهم الأ�سرى مقابل ع�سرين غالون)مطرة( من املاء!

فقلت: »فكرة ل باأ�ش بها، هكذا حُتّل مع�سلة قتل الأ�سرى اأو الإبقاء 

عليهم!«.

- لقد بنى علي خليلي �سحبة وطيدة معهم!
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- رحيم، ماذا �ستكون عاقبتنا؟

- ل اأدري، لي����ش هناك خرب عن قّواتنا.. األ ميكننا اأن نن�سحب اإىل 

الوراء!؟

- ماذا دهاك يا رجل؟ لقد اأنزلوا خلفنا لواًء كامًل من املظّلّيني!

!! - لكّن اأكرثهم كان دمى متفّجرة! وجدت حلًّ

- ماذا؟

- ن�سّلم اأنف�سنا!

- يجب اأن اأذهب بك اإىل العّم مرت�سى.

- انتظر.. األ�سَت عن�سر ال�ستطلع يف العملّيات؟

- بلى!

- بعد ذلك �سرن�سم خّطة الفرار يف املع�سكر!

رمى التعبوّي الكهل عقب �سيجارته باإ�سبعه خارج الد�سمة. قلت له: 

»�سيفّجر املرتزقة العراقّيون راأ�سك يوًما ب�سبب نار �سيجارتك!«.

دخل »جمايل« الد�سمة لهًثا وبيده اجلهاز الل�سلكّي.

- داريو�ش، يريد العّم اأن يتحّدث اإليك!

تناولُت �سّماعة اجلهاز و�سغطُت على الّزر.

- مرت�سى مرت�سى، �سلمان اأ�سمعك!

- �سلمان، خذ معك �سخ�سني واجلب املاء.. هل لديك اأّي مانع؟

- على عيني!

اأواخ���ر اللي���ل اخرتُت »ع���رب �سع���دي« و»رحيم«، فحملن���ا مطرتني 

خ�سراوي���ن معدنّيت���ني خاليت���ني م���ن البنزي���ن، ِب�سعة ع�سري���ن ليرًتا، 

وتوّجهنا نحو النهر اأ�سفل التّلة.

معاملة
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دخلن���ا الغاب���ة ب�سم���ت و�سرنا حتى بتن���ا على م�ساف���ة مئة مرت من 

العراقّي���ني. �ساهمت العتمة و�سوت امل���اء يف ت�سهيل حتّركنا. قرب املاء 

قلت: »العراقّيون م�ستقّرون فوق روؤو�سنا.. ل حُتِدثوا اأّي �سوت!«.

انحني���ُت فوق النه���ر، فيما وق���ف »رحيم« يراقب عل���ى مقربة مّنا. 

م���لأ »عرب �سعدي« املطرة الأوىل مطمئّن البال وناولني اإّياها. وملّا هّم 

باإدخ���ال املط���رة الأخرى يف املاء ا�سطدم ب�سخرة ق���رب الّنهر. وعلى 

الفور انهمر علينا الر�سا�ش من الأعلى.

- اآخ!

اأ�ساب���ت ر�سا�س���ة يَد »عرب �سع���دي« من اخللف فع���ل اأنينه! رمى 

املطرة ودنا مّني. اأراد »رحيم« اأن يطلق الر�سا�ش، غري اأيّن منعته.

- ل تطلق النار فُيك�سف مو�سعنا!

حملن���ا مطرة)غالون( املاء املمتلئ���ة وتراجعنا اإىل اخللف بحيطة، 

ث���م �سعدنا تّل���ة »بردزرد«. ق�ّسمن���ا املاء بني العنا�س���ر والأ�سرى! وكان 

ن�سيب كّل �سخ�ش ن�سف مطرة.
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المصباح البحري                   22/متوز/1983

اآخ���ر اللي���ل، كان »حبيب« وج�س���ده الطاهر مدار حدي���ث اإ�سماعيل 

توّكلي و�سعيد حّفار.

- اإبراهيم.. اأ�ساأل اهلل اأن تنال ال�سهادة مثله!

- �ساعد اهلل قلب اأّمه املفجوع.

ا يا اإبراهيم.. - اأنت اكتب و�سيتك اأي�سً

م���ا برح���ا يتحّدثان عن »حبي���ب زيبائي عامل« حت���ى �ساق �سدري، 

فخرجُت من الد�سمة املك�سوفة متوّجًها نحو د�سمة ال�سهداء.

- اإىل اأين يا �سغري..

داخ���ل د�سمة ال�سهداء، وحتت نور امل�سباح البحري ت�سّمرت عيناي 

على جّثة حبيب التي احتوتها قطعة قما�ش كالقماط. كاأيّن كنت اأبحث 

 ،Q ع���ن رجله الي�س���رى النحيفة الت���ي نذرها لأبي الف�س���ل العّبا�ش

وَلِنع���م م���ا وّفى ن���ذره! م���ّرت يف خمّيلتي �س���ور لوجهه، ون���ذره، واأّمه، 

وحديثه يف الد�سمة امل�ستقّرة اأعلى التّلة.

خرج���ُت من الد�سمة و�سرت يلفحني هواء الليل البارد حتى جل�سُت 

عل���ى �سن���دوق ذخرية ف���ارغ اأم���ام كهف العت���اد احلربي. كن���ت اأ�سعر 

بالوه���ن يف ج�سدي ج���ّراء نق�ش املاء و�سوء التغذي���ة. بدت يل ال�سماء 

مكتّظة بالنجوم.

- اإبراهيم! اأنت جال�ش هنا؟

جاء »اإ�سماعيل توّكلي« ورائي.

المصباح البحري
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- هل اأنت م�ستاء؟

نظ���رت اإىل وجهه النحي���ف املغّطى بالدخان. كن���ت اأحّبه اأكرث من 

اأخ���ي. لقد �سغل خلل هذه الأ�سهر ال�سّتة لوجودي يف ق�سم ال�ستطلع 

واملعلوم���ات يف ل���واء امله���دي من�س���َب الأخ الأك���رب يل. كان كلن���ا من 

»جه���رم«. قلت ل���ه وقد جّف حلق���ي: »اأتعلم يا اإ�سماعي���ل، اأوّد كثرًيا لو 

اأ�ست�سهد!«.

جل����ش بقرب���ي. م�سح بيده على راأ�س���ي وقال: »اإبراهي���م، اإّن النا�ش 

يكربون يف امل�ساعب! هل تعلم با كنت اأفّكر واأنا اأنظر اإليك؟«.

- ل!

���ا ذا خم�سة ع�سر ربيًع���ا يغدو رُجًل يف  - كن���ت اأفّك���ر كيف اأّن �سبيًّ

غ�س���ون اأ�سهر قليلة، ويقوم بهّمات ينوء بحمله���ا الكثري من الرجال، 

الرجولة تعني هذا.

اأ�س���رت باإ�سبع���ي اإىل د�سم���ة ال�سهداء حيث �ُسّجي���ْت جثث ال�سباب 

ا. ا �سفًّ والفتيان �سفًّ

ا حبيب! - لكّن هوؤلء اأكرث رجولة مّني! خ�سو�سً

- حبيب! هل كنت تعرفه من قبل؟

- اإّنه �سديق يومني، ولكن، كان كاأّنه �سديق العمر!

- مل يكن ابن »جهرم«، �سحيح؟

- كان ابن الإ�سلم!

- اإبراهيم، اأ�سبحت تتكّلم كلًما عاملًيا!

- هل اأخربك ب�سيء على اأن ل ت�ستاء؟

- هذا مرتبط با �ستقول!
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- نذرُت اأيّن اإن جنوُت من هذه املعركة ف�ساأدخل يف كتيبة الفجر!

ذين، و�سغط.
ُ
ف�سدَّ اأ

ا! يف بع�ش الأحيان هناك اأعمال  - اأتظّن باأنني ل اأرغب بذلك اأي�سً

ل تقّل اأهّمية عن اخلدمة يف كتيبة الفجر! كعملك يف ال�ستطلع، الذي 

لي�ش بقدور اأي اإن�سان القيام به.

- هل اأنت متاأّكد يا اإ�سماعيل؟

- ه���ذا ظاهر ظهور ال�سم�ش. انه�ش، وهلّم لأثبَت لك بالدليل مدى 

قيمة عملك.

- اإىل اأين يا اإ�سماعيل؟

- اإىل العّم مرت�سى!

دخلنا د�سمة مرت�سى. كان القائد بفرده.

- ال�سلم عليك يا عّم مرت�سى!

تق���ّدم القائد وطب���ع ُقبلة على جبهتي. جل�سنا عل���ى اأر�ش الد�سمة. 

فقال بل مقّدمات: »عندي لك ماأمورّية! هل اأنت لها يا بن جهرم؟«.

ا وكرامة! - اأّي �سيء.. ُحبًّ

- �سمعُت اأّنك تعرف منطقة »حاج عمران« كراحة يدك؟

- هذا �سحيح يا عّم! لقد ع�ست فيها ليايل واأياًما ل�سهور عّدة.

- هل ت�ستطيع اأن تذهب اإىل مرتفع قمطرة؟.

- بعينني ُمغم�ستني!

- حتى ليًل!

تب�ّسمُت وقلت: »حتى ليًل!«.

انفرجت اأ�سارير العّم مرت�سى. اأخذ بيدي واأجل�سني بجنبه.

المصباح البحري
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- تعال لكي اأطلعك على فحوى املاأمورّية.

جل�سُت قربه ب�سرعة وحما�سة.

- �سّي���د اإبراهيم، عليك اأن تعرب و�سط العراقّيني وت�سل اإىل ارتفاع 

»قمطرة« باأّي طريقة. ف���اإن و�سلت اإىل هناك ت�سرح موقعّيتنا وموقعّية 

العراقّيني للحاج »اأ�سدي« بالدّقة والتف�سيل املُملَّني!

بعد ذلك، ثنى ورقة عادّية واأعطاين اإّياها.

- وه���ذه خريط���ة مواقعنا ومواقع الع���دّو. حاولُت ق���در الإمكان اأن 

اأحتّرى الدّقة يف ر�سمها!

اأخذُت الورقة وو�سعتها يف جيب قمي�سي الكاكّي ثّم اأقفلت زّره.

- �سّيد اإبراهيم!

- اأجل يا عّم!

- كلهم���ا مه���ّم! املعلوم���ات التي يف ذهن���ك وهذه الورق���ة! �سيبنّي 

ِرين ماذا �ستفعل! 
َ
اإ�سماعيل لك موقعّية التّلة والعدّو بالكامل، اأ

�س���رح فك���ري واأخذُت اأتاأّم���ل: لي�ش من امل���روءة اأن اأت���رك ال�سباب 

واأذهب. واإ�سماعيل، ينبغي اأن ينجو بنف�سه هو الآخر! فالإ�سلم يحتاج 

اإليه اأكرث من اأمثايل..

- ما اخلطب يا اإبراهيم؟

ق���راأ العّم اأفكاري. نظرُت اإىل اإ�سماعيل ث���ّم التفتُّ اإىل العّم قائًل: 

»اإن اإ�سماعي���ل اأكرث خ���ربة وجدارة مّني. فليذه���ب، و�ساأبقى اأنا معك! 

لي�ش من املُرو..«.

تقّدم اإ�سماعيل مّني فح�سنني وقال: »فديُتك ِمن عاِقل، لطاملا كنُت 

عوًنا لك. �سحيح اأّنك خلل ال�ستطلع َعييَت جّراء التعب مرات عّدة، 
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فا�سطررُت اإىل حملك على ظهري. لكّنك الآن ترى بعينك«.

واأ�سار اإىل ج�سده امل�سنى من راأ�سه اإىل اأ�سفل قدميه:

- لقد خارت قواي ومل يبَق لدّي حول ول قّوة! باخت�سار، اأنت الوحيد 

الذي ت�ستطيع اأن تعرب من خلل هذه احلفر والثقوب! هّيا كفاك دلًل!

ويف النهاية ح�سم القائد الأمر.

- حتت���اج اإىل الظ���لم لأج���ل الف���رار م���ن دائ���رة احل�س���ار حول 

»ب���ردزرد«، واإىل �سوء النهار لأجل موا�سلة ال�سري حتى احلدود. ينبغي 

اأن تنطل���ق عند ال�ساعة الرابعة اأو اخلام�سة فجًرا. لديك ب�سع �ساعات 

لتغفو وجتّدد طاقتك.. يف حفظ اهلل يا اإبراهيم! 

المصباح البحري
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66

الحلقة األولى                        23/متوز/1983

اأيَقظني اإ�سماعيل:

- هل نَت جّيًدا يا اإبراهيم؟

- مل اأغُف اإّل منذ وقت قليل!

- اأنت متزح! ماذا كنت تفعل خلل هذه ال�ساعات اإًذا؟

- اأفّكر بذهابي وبال�سباب.

- اأرجو اأن ل تكون متعًبا. اأمامك م�سري طويل.

- هل حان وقت الذهاب؟

- اأجل!

- كم ال�ساعة؟

- الرابعة �سباًحا!

- اأمل يكن من الأف�سل اأن اأ�سري ليلة اأم�ش؟

- لق���د اأخ���ربك العّم اأّنك حتت���اج اإىل العتمة للعب���ور من بني جنود 

الع���دّو. لكن عليك بعد ذلك اأن جتد طريق���ك اأثناء النهار. من املمكن 

ّل الطريق ليًل. لنذهب اإىل العم! اأن ت�سِ

خ���لل الطريق حتّلق حويل من �َسِلَم م���ن ال�سباب. كاأّنهم قد عّلقوا 

اآمالهم علّي. كذلك اجلرحى! فقد كانوا م�سرورين ملجّرد اأيّن �ساأخرتق 

دائرة احل�سار حول التّلة واأم�سي.

ِرنا ماذا �ستفعل، ها!
َ
- اأ

- اإبراهيم، ل تن�َش اآية الكر�سي.
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- ما �ساء اهلل..

كان ثّمة من بقي له َجَلد على املزاح.

- اإن وقعَت يف الأ�سر فادُع لنا!

- اإن األق���وا القب����ش عليك فقل له���م: اإيّن كنت اأ�ساي���ق اأّمي كثرًيا 

فاأر�سلني اأبي اإىل اجلبهة رغًما عّني!

- قل لهم اإّن ق�سم التعبئة القت�سادية اأر�سلني اإىل اجلبهة ل�ستلم 

الثلجة وال�سّجادة.

���ا. ربطُت  اأقفل���ُت جعب���ة الظه���ر وحمل���ت بندقّيتي وم�سًط���ا اإ�سافيًّ

الكوفّية حول خا�سرتي وو�سعت يف طّياتها عدًدا من الرّمانات اليدوّية. 

و�س���ل الع���ّم مرت�سى برفقة اإ�سماعي���ل وزّوداين بالتو�سي���ات الأخرية. 

عانقاين وقّبلين. جتّمعت الدموع يف عيني: اإلهي، هل �ساأراهم ثانيًة..

عل���ّي اأن اأبذل ق�سارى جه���دي. ل يبعد اأن اأمتّكن م���ن القيام ب�سيء.. 

�سوف اأعود.. عّم مرت�سى، اإ�سماعيل.. اأعُدكما بذلك..

كان عناقي لإ�سماعيل �سديًدا بحيث اأخذ ينهرين.

ا يا اإبراهيم  - ل بّد اأّنك تظّن اأنك لن تراين جمّدًدا! اأنت خمطئ جدًّ

ال�سغري! اأنا اأكّفن مئة �سخ�ش مثلك .. ل قّدر اهلل..

ثّم �سحك. راأيت دموعه لأّول مّرة.

- ليتني اأموت ول اأرى �سوكة يف يدك!

بعد ذلك دفعني اإىل الأمام.

- هّي���ا اذهب! الطريق الأف�سل »حديقة موت���ورى« .. النهر اأّوًل.. ل 

تن�َش!

اأحكمُت اإقفال ال�ساعة الليلّية على مع�سمي، و�سددُت رباط حذائي 

فاأوقفني  بال�سري،  وهممُت  للطّي  القابلة  البندقّية  حملت  الريا�سّي. 

الحلقة األولى
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مرت�سى.

- اإبراهيم الكبري!

دنا مّني ثّم لّف الكوفّية التي يف يده حول عنقي وعقدها باإحكام.

- قد تنفُعك. انتبه لنف�سك!

قّب���ل جبهتي وق���ال: »اإن بقي يل عمر فاأوّد اأن نك���ون يف خدمتك يف 

كتيبة الفجر«. 

- اأ�ساأل اهلل ذلك يا عّم مرت�سى!

التف���ت العّم وهو ينظ���ر اإىل اإ�سماعيل الذي ما زالت عيناه غارقتني 

يف الدموع، وقال: »طبًعا، بعد اإذن الأخ اإ�سماعيل«. 

انحدرُت من التّلة نزوًل فيما لفح وجهي هواء اجلبل البارد. والقمر 

يب���ثُّ نوره يف كبد ال�سماء. و�سلُت اإىل النقط���ة التي كان من املمكن اأن 

رى فيه���ا، فانحنيُت و�ِسرت اإىل النهر حمنّي الظهر. و�سلُت اإىل حاّفة 
ُ
اأ

النه���ر ب�سلم: �ساأ�سرب.. لكّن التاأخري قد ي�سبب يل املتاعب.. اإن �ساء 

اهلل �ساأ�سرب من عني املاء يف الطريق..

همم���ُت ب���اأن اأع���رب النهر. غا�س���ت قدمي يف حلم ط���رّي فيما عل 

�س���وت �سفري هواء: »في�ش في�ش!«. �سع���رت باخلوف. نظرُت اإىل النهر 

لأرى ع���دًدا م���ن اجلث���ث املنتفخ���ة واملتعّفن���ة. دّب الّذع���ر يف نف�س���ي. 

تراجع���ُت اإىل ال���وراء فوقعُت عل���ى ظهري داخل املاء الب���ارد اجلاري. 

حاول���ُت اأن اأمَلِلم نف�س���ي واإذ بي اأدو�ش على حج���ارة مل�ساء، فاأح�س�سُت 

���ا يرفعني من املاء البارد ثم يدفعني اإليه. �سكنُت وتوّقفُت  وكاأّن �سخ�سً

عن احلركة خوًفا من اأن اأرى ثم اأخذت نَف�ًسا عميًقا. كان قلبي ي�سرب 

جدران �س���دري، واأح�س�س���ُت بحّدة امل���اء البارد يف ظه���ري كال�سفرة. 

اأينم���ا وقع نظري راأيت جثًث���ا منتفخة ووجوًها بنف�سجّي���ة و�سوداء وقد 
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ب���دت باأ�سنانها البي�ساء اللماعة كاأّنها ت�سحك يل! حتى اإيّن بتُّ اأ�سمع 

قهقهة الأج�ساد. ماذا دهاك يا اإبراهيم؟ ل بّد اأّن اإ�سماعيل ينظر اإيّل 

الآن م���ن الأعل���ى ويهزاأ بي. فجاأة تخّيل���ُت اأّن جميع اجلثث نه�ست من 

املاء منت�سبة واأخذت تقرتب مّني. مللمُت نف�سي ومررُت بجانب اجلثث 

ال�سوداء �سريًعا وبل التفات حتى عربُت اإىل اجلهة الأخرى من النهر.

اأح�س�س���ُت ب���اأين ثقي���ل كجثث املوت���ى، كم���ا زاد ال�سع���ور بالربد يف 

ج�س���دي. دخل امل���اء يف حذائي الكتاين ما اأّثر �سلًب���ا على م�سيي، حتى 

اإيّن تزحلقُت مراًرا.

و�سل���ُت اإىل د�سم���ة كمني الر�ّسا����ش الثقيل اأ�سفل التّل���ة، حيث بداأت 

املعرك���ة يف الي���وم الأّول. كان هناك عدد من جث���ث العراقّيني وبقربهم 

جّثتان لعن�سرين من �سباب الكتيبة. حفظُت �سورة مكانيهما يف ذهني 

بالّدقة. اخرتق الهواء �سوُت طلقة مدفع. متّددُت على الأر�ش. انفجرت 

قنبل���ة �سوئّي���ة يف ال�سم���اء وته���ادت باملظّلة نح���و الغابة. راأي���ُت ارتفاع 

الأ�سجار وظللها، وكانت فر�سة �سانحة لكي اأ�ستطلع ما حويل بدّقة.

انطف���اأت القنبل���ة ال�سوئّي���ة. نه�سُت وع���ربُت اأط���راف الغابة حتى 

و�سل���ُت اإىل م���كاٍن تكّهن���ُت اأّن���ه مق���ّر للعراقّي���ني. وقف���ُت وحملقُت يف 

الأط���راف ودّقق���ُت �سمع���ي. �سمع���ُت يف ذل���ك ال�سمت املطب���ق �سوت 

هم�سات بالعربّية. اختباأُت خلف �ُسجرية. انتظرُت حتى اخرتقْت عناَن 

ال�سم���اء قنبل���ٌة �سوئّية اأخرى وهبط���ْت. من خلل ن���ور القنبلة وجدُت 

موقع العراقّيني. ما اإن اختنقت القنبلة ال�سوئّية يف الأر�ش حتى نه�سُت 

وت�سّلقت اإىل داخل �سّق قليل العمق يو�سل اإىل »حديقة موتورى«. اجتزُت 

ثلثة مقّرات للعراقّيني وو�سلُت اإىل حماذاة »حديقة موتورى«. خرجت 

اأُت من مياه العني  من احللقة الأوىل حل�سار تلة »بردزرد« تقريًبا. تو�سّ

املوجودة يف الطريق، ووقفُت لأداء �سلة ال�سبح حتت �سجرة بلوط. 

الحلقة األولى
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يف الي���وم الرابع للمعركة، اختف���ى ال�سباب الليل���ي خُمّلًفا قطرات 

الّن���دى عل���ى الد�س���م و�سناديق العت���اد احلربّي! ن���اداين اأب���و القا�سم 

ت�سوبان: »�سعيد حّفار!«.

ا وم�سيُت نحوه برجل عرجاء. و�سعُت اجلهاز الل�سلكّي اأر�سً

- هل حدث �سيء؟

اأ�سار »ت�سوبان« اإىل اجلاّدة املعّبدة املعّدة لنقل الّدعم العراقّي.

- ما هذا؟

حملق���ُت يف ج���اّدة »دربن���دي خ���ان« لأرى اآلّية حربّي���ة عجيبة! كان 

هيكله���ا ي�سبه الدّبابة، لكّنهم ن�سبوا م���كان املدفع كّلب جّرافة قويًّا. 

�سحكُت.

- تزّوجت الدبابة من اجلّرافة فولدتا هذه الآلّية احلربّية.

- يعني لأّي اأمر يخّططون؟

ُحد«.
ُ
- يريدون اأن يفتحوا م�سيق »اأ

- اأخرِب العّم!

- َخ�ِسئوا! جّهز الر�ّسا�ش الثقيل.

توّجهن���ا نحو اآخ���ر ر�ّسا�ش م�سادٍّ ُثنائ���ّي بقي على التّل���ة. جل�ش اأبو 

القا�سم خلف الر�سا�ش، ثم �ساح: »قم بتذخريه!«.

�ساعدته وملأت �سريط الر�سا�ش.

- بارك اهلل بالذخرية التي غنمناها!
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ان�س���ّم اإىل الآلّية احلربّية العجيبة الغريب���ة ناقلتا جند م�سّفحتان 

من نوع »PMP« ومرّقطتان كجلد الّنمر. قلت: »مَل جاوؤوا بهاتني؟«.

- حلماية الآلّية احلربّية.

اأخذت ناقلتا اجلند املُعّدتان للحماية تتقّدمان على اجلاّدة املعّبدة، 

فيم���ا �سارت الآلّية احلربّية خلفهما باجّتاه م�سيق »دربندي خان«. قال 

اأبو القا�سم: »علينا اأن ندّمر الآلّية احلربّية!«.

- يبدو اأّنها م�ساّدة للدروع.. هل �سيقدر عليها الر�ّسا�ش الثقيل؟

- ل اأدري يا �سعيد.. عليك بالّدعاء!

اأدار اأب���و القا�سم ت�سوبان قب�س���ة تنظيم امل�ساّد الثنائّي. �سّوب نحو 

اجل���اّدة وا�ستع���ّد لإط���لق النار. م���ا اإن تقّدمت املدّرعت���ان حتى نفثتا 

دخاًنا اأبي�ش �ساتًرا، فاأْخفتا الآلّية احلربّية.

- عدميو ال�سرف..! مل اأح�سب لهذا ح�ساًبا!

- لقد تعّقد الأمر يا ت�سوبان!

و�سلت ناقلتا اجلند اإىل التّلة ومتو�سعتا ُقبالتها. اأّما الآلّية احلربّية 

فدخلت امل�سي���ق، فيما عل �سوت ر�سق مدف���ع »ت�سوبان« الر�سا�ش ذي 

ال�سبطانت���ني يف اله���واء. ارتع���دت فرائ�سي كم���ن اأ�ساب���ه الر�سا�ش! 

انطلقت الر�سا�سات نحو الآلّية العجيبة فاأ�سابتها ثّم ارتّدت. زجمرت 

الآلّية احلربّية كوح�ش حدي���دّي ف�سربت بكّلبها على �ساحنة ال�»اإيفا« 

املحرتقة ورمتها يف الوادي املجاور.

- »اأبو القا�سم«، لو ُفتح امل�سيق فاقراأ الفاحتة على العملّيات!

ل اأدري كيف و�سل »حمامي« بجرح فمه العجيب. جل�ش خلف �سجرة 

خ�س���راء اأعلى التّلة م���ن دون اأّي حماية، واأخذ ُيخرج �سوته من اأعماق 

حنجرت���ه، وهو مطبق الفّك���ني، ليتحّدث باأع�ساب ب���اردة عرب اجلهاز 
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الل�سلكي.

- جيان، جيان، جاِله اأ�سمعك..

علت خ�سخ�سة الل�سلكّي يف الهواء ومّت الّت�سال بالإ�سناد.

- جاله جاله، جيان اأ�سمعك.. موقعّيتكم؟..

ُحد.. م�سافة ثلث حّبات »حّم�ش«..
ُ
- موقعّية اأ

- جيان، ابَق على ال�سمع..

 »PMP« راأيت باأّم عيني التف���اَف الر�سا�سات الثقيلة لناقلَتي اجلند

املرّقطتني.

- ت�سوبان، انتبه لناقَلتي اجلند!

�ساعدت الريح ب�سحب دخان املدّرعتني ال�ساتر باجّتاه املوقع اخللفّي 

للع���دّو، فب���َدت الآلّية احلربّي���ة للعيان بو�سوح. عندم���ا انهمر وابل من 

ا. اأّما اأبو القا�سم  ر�سا�ش ر�سا�سات املدّرعتني باجّتاهنا انبطحُت اأر�سً

فلم يتحّرك من خلف الر�سا�ش الثقيل الثنائّي ورّد عليهم باملثل.

�سمعُت �سفري القذائف، وبعد برهة �سقط عدد من قذائف مدفعّيات 

�سبابن���ا يف الوادي على بع���د خم�سني مرًتا من اله���دف. �سحت قائًل: 

»�سلمت يداك يا �سّيد جليل!«.

وعلى الفور �سّحح جليل حمامي اخلطاأ.

- جال���ه.. موقعّي���ة »اأُح���د«، قلِّل ع�سري���ن، اإىل جهة الي�س���ار.. حّبة 

حّم�ش واحدة.

- مفهوم..

�سقط���ت القذيفة التالية يف مكان اأقرب عل���ى م�سافة ع�سرة اأمتار، 

لكن اأمام الهدف. 
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مل ي�ست�سل���م حمام���ي وما برح يعط���ي الإحداثّيات. وعبًث���ا اأطلق اأبو 

القا�سم الر�سا�ش، حيث وا�سلت الآلّية احلربّية عملها، فرمت �ساحنة 

ال�»اإيفا« الثانية يف الوادي.

- اإّنهم يفتحون امل�سيق، يا اإلهي..

التف���تُّ لأنظر اإىل »اأب���و القا�س���م«، واإذ بوابل م���ن الر�سا�ش يخيُط 

ا. عندما َخَفَت ال�سخب وال�سجيج مّزق  الأر�ش بال�سماء ف�سقطُت اأر�سً

نياط قلبي اأنني »اأبو القا�سم«. انت�سبُت من مكاين وبحثت عنه. كان قد 

وق���ع على بعد اأمتار اإىل ال���وراء �سابًحا يف دمائه. دنوُت منه فاإذا ج�سده 

قد تخّرم من راأ�سه حتى قدميه كامل�سفاة. مل اأَر حتى الآن اأحًدا اأ�سيب 

بالر�سا�ش اإىل هذا احلّد! رك�سُت وُعدُت اإليه بطرة ماء. كان قد �سحَب 

َنْف�َسُه مبتعدًا عن املكان واّتكاأ على �سندوق الذخرية. هممُت بالقرتاب 

منه فرفع يده ب�سعوبة بالغة وقال ب�سوت متقّطع: »لل.. ل تت..تاأِت!«. 

وقف���ت. كان مت���ام ج�س���ده قد تل���ّون بالأحمر القاين. لق���د نال منه 

الر�سا����ش بحيث مّزق �سرواله وقمي�س���ه الع�سكرّيني! علمُت اأّنه ي�سعر 

باخلج���ل واحلي���اء ول يح���ّب اأن اأدنو من���ه. وقفُت يف ح���رية من اأمري! 

كن���ت اأعلم اأّنه مع هذا الكّم من الر�سا�ش ونزف الدم اإّنا يطوي اآخر 

حلظات عمره.

�سمع���ت اأ�س���وات عّدة انفج���ارات متتابعة، حي���ث �سقطت القذائف 

وقناب���ل املدفعّي���ة عل���ى امل�سي���ق. تناه���ى اإىل �سمعي �سرخة ف���َرٍح من 

»حمامي«.

- جاِله.. عافاك اهلل! مّت العمل.. ُدّمر ال�سرطان عدمي املروءة..

فجاأة طرق �سمعي �س���وت تاأّوه »حمامي«. اأح�س�سُت حينها اأّن الدنيا 

تدور حول راأ�سي. م�سي���ت نحوه. كان مرميًّا على الأر�ش كقطعة حجر 
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جام���دة وال���دم ينبعث من جبهت���ه، فيما عل �س���وت خ�سخ�سة اجلهاز 

الل�سلكي يف الهواء.

- جاله جاله، جيان.. مفهوم..

اأغم�سُت عينيه و�سّويت يدي���ه ورجليه. نه�سُت وحّدقُت يف امل�سيق، 

واإذ بالآلّية احلربّية ت�ستعل وحترتق. »ت�سوبان«.. لعّله ما زال حيًّا..

رك�سُت نحو »ت�سوب���ان« واأنا اأت�سّبب عرًقا. ُد�سُت بقدمي على �سيء 

فانك�س���ر. كان نظارت���ي »اأبو القا�س���م«. حملتهما وم�سي���ُت نحوه. كان 

مرت�سى جال�ًسا عنده، وا�سًعا راأ�سه على �ساعده وقد غّطى بكوفّيٍة بطَن 

»اأب���و القا�سم« ورجليه. ملحُت ابت�سامة َعلت وج���ه »اأبو القا�سم« الأحمر 

والأبي����ش. وقع نظري عل���ى عظام �سدره. كان ال���دم الأحمر ال�سفاف 

ينبعث به���دوء منه. و�سع مرت�سى يده على جرح �س���در »اأبو القا�سم«، 

فانبج�س���ت الدماء م���ن بني اأ�سابعه. ق���ال »ت�سوب���ان« ملرت�سى ب�سوت 

متقّطع: »يا عم، �ساحمني!«.

- ل قطع اهلل عي�سك، ما هذا الكلم!

- عم مرت�سى!

- يا روح العّم!

- كن���ت اأوّد لو نذهب مًع���ا للقاء الإمام. لكن، يبدو اأّن هذا لي�ش من 

ن�سيبي!

انقطع���ت اأنفا�سه. اأظ���ّن اأّن الر�سا�س���ة ثقبت رئت���ه. رفع مرت�سى 

راأ�سه. قال ت�سوبان: »اأبِلغ �سلمي للإمام!«.

قال مرت�سى بحرقة: »�ستتح�ّسن حالك ونذهب مًعا خلدمة الإمام!«.

- يا عّم!

- يا روح العّم!
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- ح���ني عدُت هذه املّرة من املاأذونّية، جلبُت ل�سباب ال�سرّية ع�سري 

مها  الليم���ون وجوارب وبع�ش احلاجيات، واأعطيتها ل�»م�ش مو�سى«، ق�سِّ

بني ال�سباب!

ارت�سم���ْت على �سفتي مرت�سى ابت�سامة خذلتها عيناه، ثّم قال: »هل 

�سرف���َت راتبك على هذه الأمور جم���ّدًدا. عندما اأذهب يف املّرة املقبلة 

اإىل »ا�ستهبان« �ساأقول لأّمك باأن تزّوجك لكي ل يفي�ش عليك املال!«.

اأغم����ش مرت�سى عيَني قائد �سرّيته ال�س���اّب، واأخذ نف�ًسا عميًقا ثّم 

َزَفَرُه من �سدره.

- يف الع���ام املا�س���ي قل���ت ل���ه: »مَل ل ت�سب���ح جن���دّي وظيف���ة لدى 

احلر����ش؟«. ف�سح���ك واأراين اإ�سبعه املعيوب وقال: »لق���د اأخذُت اإعفاء 

�سنة من اجلي�ش!«. 
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ة العقاب                               23/متوز/1983
ّ
تل

مع بزوغ ن���ور ال�سباح، وبعد اأن اجتزُت حديقة »موتوري« العراقّية، 

و�سلُت اإىل ُجرف هّوة)�سّيار( كان من ال�سعب عبوره. اجتزُت اجلرف 

ب�سّق���ة حتى و�سلُت اإىل مرتَفٍع عاٍل كانت مياه الثلج الذائب تهوي منه 

عل���ى ج�سمي فتقطعه كال�ّسي���ف . �سقطُت عّدة مّرات من �سّيارات قليلة 

الرتف���اع نحو قع���ر ال�ساقية الذي كانت اأ�سبه بع���ني املاء. ت�سّبع حذائي 

وجوربي باملاء ما اأعاق حركتي. فقد كنت اأتزحلق على ال�سخور الرطبة 

با�ستم���رار، وا�سطررُت اإىل خلع حذائي وجورب���ي ورميهما بعيًدا. بات 

�سريي بقدمني حافيتني اأ�سهل، ومل اأعاِن �سوى من اأمل جروح يف قدمّي.

بينم���ا اأنا اأ�سري واإذ بقواي تخ���ور من فرط الّتعب واجلوع، ف�سقطت 

على وجهي. مل يك���ن يل حول ول قّوة على القيام. نه�سُت ب�سّق الأنف�ش 

م�ستعيًنا بيدّي ورجلّي، فاجتزت ال�سّيار التايل حتى و�سلُت اإىل اأطراف 

واٍد كبري.

�سطعت ال�سم�ش فاأمّدتني ببع�ش القّوة. جل�سُت م�ستنًدا اإىل �سخرة 

وا�ستطلع���ُت امل���كان من ح���ويل. بنظ���ري، كان كّل �سيء جمه���وًل: اأِمَن 

عت.. هل �سلل���ُت الطريق؟ لعّلي توّغلت يف عمق  املمك���ن اأن اأكون قد �سِ

الأرا�س���ي العراقّية! ي���ا �ساحب الزم���ان �ساعدين، �سّي���دي.. ال�سباب 

ينتظ���رون النجدة بفارغ ال�س���رب.. لأ�سعد املرتف���ع. ال�سم�ش تطلع من 

جهة اإيران.

نه�س���ُت و�س���رُت باجّتاه طل���وع ال�سم�ش فتج���اوزُت التّل���ة اخل�سراء 

املج���اورة حت���ى دخل���ُت غابة البّلوط. لح���ت يل من بعي���د قرية »زينو« 
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العراقّي���ة امل�سرتيح���ة عل���ى �سف���ح املرتفع. ِمن ه���ذا املكان فم���ا بعده 

كنت اأع���رف الأرا�س���ي واملواقع العراقّي���ة جّيًدا. تذّك���رت املوؤونة التي 

كّن���ا نخّبئها ليومنا الأ�س���ود اأّيام عملّيات ال�ستط���لع يف منطقة »حاج 

عم���ران«: اأ�ساأل اهلل اأن اأج���د �سيًئا! �ساهم �سع���اع ال�سم�ش يف تخفي�ش 

ب���رودة ج�سم���ي. اأثن���اء ال�سري كانت قدم���اي احلافيت���ان واملجروحتان 

تدو�س���ان على احلجارة احل���اّدة والأ�سواك والأقذاء م���ا اأعاق حتّركي: 

م���ا كان عل���ّي اأن اأتخّل�ش من احلذاء.. كوفّية الع���ّم! توّقفُت قرب عني 

ماء ف���ّوارة. كانت املياه تنحدر كال�سيل من قّمة اجلبل لتن�ساب من بني 

ج���ذور ال�سجر الغليظة املنحنية مّتجه���ة نحو قرية »زينو«. حللُت كوفّية 

العّم مرت�سى من حول عنقي. كانت مبّللة فم�سحُت ِبَنداها العَرق الذي 

ع���ل وجهي املُنهك. غ�سلتها يف مياه العني. رفعُت قدمّي لأجد باطنهما 

يع���ّج باأ�سي���اء كحق���ل األغ���ام العراقّي���ني. م�سح���ُت بروّية اأ�سف���ل قدمّي 

ونّظفتهم���ا م���ن الدماء والأ�س���واك والطني. ث���ّم غ�سل���ُت الكوفّية ثانية 

وع�سرتها. �سطرتها باأ�سناين اإىل ق�سمني ثم لففتهما بدّقة حول قدمّي 

وعقدتهما. علّي الذهاب اإىل »قهوة الُعقاب«.. �سحكُت بل اختيار: كرّث 

اهلل خ���ريك ي���ا اإ�سماعيل.. يا له م���ن ا�سم عجيب و�سعَت���ه على حفرة 

املوؤونة ال�سطرارّية.. »قهوة العقاب«..

قرابة التا�سعة �سباًحا و�سلُت اإىل تّلة العقاب. لقد �سّماها اإ�سماعيل 

به���ذا ال�س���م. عندما كّنا ندّقق النظر كانت التّل���ة ترتاءى لنا من بعيد 

كاأّنه���ا ُعقاب يح���ّدق �سوب احلدود. ت�سّلقُت منح���در التّلة حتى و�سلُت 

اإىل �س���ّق �سغري اأ�سفل �سخرة تتو�ّسط التّلة. اأزحُت ال�سجريات الياب�سة 

جيلها 
ُ
من اأمام ال�س���ّق. انحنيُت واأدخلُت يدي يف حفرة كبرية واأخذُت اأ

فيها. اأح�س�س���ُت بخ�سونة كي�ش َخي�ش ف�سحبته خارًجا مفرًغا حمتوياته 

الت���ي كانت عبارة ع���ن: ب�سع رّمان���ات يدوّية، بو�سل���ة، منظار معّطل، 

تّلة العقاب
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ومعّلب���ات �سم���ك وباذجنان. تب�ّسم���ُت: كيف اأفتحها! نّقب���ُت املكان من 

ا، فطفق���ُت اأ�سرب به على علب���ة ال�سمك.  ح���ويل فوجدُت حج���ًرا حادًّ

�سرب���ُت و�سربُت حت���ى اأحدثُت فتح���ة يف الغطاء ال�سفيح���ّي. اأدخلُت 

خ���ِرج فتات �سم���ك التونة واأ�سعه���ا يف فمي. عندما 
ُ
اإ�سبع���ي واأخذُت اأ

التف���ّت اإىل نف�سي وجدُتني قد ابتلعُت �سم���ك التونة مع بع�ش املقّبلت 

م���ن تراب وح�سى ودماء خرجت من ي���دي امل�سقوقة! مل اأتذّوق طعاًما 

األّذ من هذا يف حياتي! زيادة على حريق جروح قدمي اأ�سيف اأمل جرح 

اأ�سابع���ي. و�سع���ُت جمي���ع اأغرا�ش »قه���وة العقاب« يف مكانه���ا ما عدا 

البو�سلة، وحملُت بندقّيتي وحتّركت باجّتاه احلدود.

عند العا�سرة �سباًحا، لح يل من بني �سفوح اجلبال والوديان الكردّية 

يف الع���راق مرتف���ع »قمط���رة« الذي يعان���ق ال�سماء. لقد قطع���ُت ع�سرة 

كيلوم���رتات يف غ�سون ال�ساعات املا�سية. كنت اأحفظ طريق العودة من 

هنا فما بعده عن َظهر قلب. مل يكن علّي �سوى اأن اأتوّخى احليطة واحلذر 

لئّل اأ�سادف مواقع ودورّيات العراقّيني والأكراد املحّليني. فتنّقُل اجلنود 

العراقّيني، واأ�سوات ق�سف املدفعّي���ات ور�سا�ش الر�سا�سات، والدخان 

والغبار، ف�سًل عن تطواف املروحّيات، اأمور غرّيت متاًما ملمح منطقة 

تعّودنا على هدوئها اأّيام عملّيات ال�ستطلع.
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اش��لونك                       23/مت���وز/1983

عن���د ال�ساع���ة احلادي���ة ع�س���رة قبل ظه���ر الي���وم الرابع م���ن اأّيام 

العملّي���ات، خرج���ُت من اله���واء املحبو�ش يف الد�سمة �سب���ه املظلمة يف 

مرتف���ع »قمطرة«، لأوا�سل العمل يف اجل���ّو الطلق وامل�سيء. كان �سوت 

اإط���لق النار ما يزال ي�س���ل من عمق الأرا�س���ي العراقّية، وهذا يعني 

بق���اء الأمل. خرج بعدي من د�سمة قيادة مق���رِّ »مالك الأ�سرت« حم�سن 

ر�سائي؛ قائد قّوات احلر�ش الث���وري، و�ساألني: »اأّيها العقيد �سّياد، ما 

هي املعلومات التي خل�سَت اإليها حتى اليوم؟«.

غ���رزت اأ�سابعي خلل �سعري الق�سري وقل���ت: »�سّيد حم�سن، يبدو 

اأن الأم���ور برّمتها قد تعّقدت.. ل اأعرف ما احلكمة يف ذلك. ما اأعرفه 

هو اأّنه اإن �سقطت تّلة »بردزرد«، فاقراأ الفاحتة على العملّيات«.

- اأمُلنا يف كتيبة الفجر واإحكام ال�سيطرة على التّلة!

- امل�سكل���ة تكمن يف اأننا ل نلك معلوم���ات �سحيحة وم�ستجّدة عن 

موقعّية التّلة ول عن كتيبة الفجر اأو مرتفعات »حاج عمران«.

 م���ن مرتفع قمطرة ال�ّساهق اأخ���ذُت اأحّدق يف وادي »حاج عمران«: 

كتتييب���ة.. الفججرر.. يف هذه الأّيام الثلث���ة، اأينما حللُت كانت كتيبة 

الفجر، »مرت�سى جاويدي«، وتّل���ة »بردزرد« حمور حديث اجلميع! من 

هو هذا الإن�سان؟ اأ�ساأل اهلل اأن ينجو بحياته لكي يت�سّنى يل روؤيته!«. 

- اأخ �سّياد، ما هو حتليلك؟

 رفعُت نظري من املرتفعات الرمادّية اأمامنا.

- �سّي���د حم�س���ن، اإن مل يتّم و�سل حمور اليمني بح���ور الي�سار فلن 

اشلونك
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نتمّك���ن من الو�سول اإىل كتيبة الفجر. كما ينبغي حترير حمور الو�سط 

يف اجلبه���ة، اأعني ج���اّدة »مترجني« حتى اأ�سفل تّل���ة »بردزرد«.. ف�سًل 

عن حاجتنا ملعرفة موقعّية كتيبة الفجر للقيام بعملّيات جديدة.

- ماذا عن مروحّيات املجوقل وال�ستطلع »هوانريوز«، هل ميكنها 

ور من اجلّو؟ احل�سول على املعلومات والتقاط ال�سّ

- حت���ى الي���وم مل ُيج���ِد الأمر نفًع���ا، خ�ِسرن���ا حت���ى الآن مروحيَتي 

ا�ستطلع!

دلفنا اإىل الّد�سمة، فنادى حم�سن ر�سائي عامل الإ�سارة يف احلر�ش 

الثوري: »انظر هل ميكنك الّت�سال برت�سى!«.

اّت�سل عام���ل الل�سلكي على موجة مرت�سى وق���ال: »�سّيد حم�سن، 

هذا مرت�سى.. ال�سوت �سعيف!«.

تناول ال�سيد حم�سن �سّماعة اجلهاز. دنوُت منه. �سغط على الزّر.

- مرت�سى مرت�سى، حم�سن!

كان لكلمة »ا�سلونك« الوا�سحة املفعمة بالأمل، وال�سادرة من قائد 

كتيب���ة الفجر وقُعه���ا على قّوة ال�سحنات الكهربائّي���ة للجهاز الل�سلكي 

ا! اأي�سً

حّدق���ُت يف جعفر اأ�سدي قائد مرت�سى. فتب�ّسم وف�ّسر قائًل: »يعني: 

كيف حالك! هو م�سطلح خا�ّش برت�سى، ا�سلو.. ا�سلونك..«.

تذّكرت اأيّن �سمعُت كلمة »ا�سلو« يف مكان اآخر: اإّن هذه الكلمة ماألوفة 

ا.. ترى اأين �سمعتها.. ل اأدري كيف اأخذُت ال�سّماعة من حم�سن  يل جدًّ

ر�سائ���ي و�سرعُت اأحت���ّدث اإىل مرت�س���ى: »ا�سلونك.. ي���ا اأخ مرت�سى، 

العقي���د �سّياد �سريازي، قائد الق���ّوات الرّبية يف اجلي�ش يتحّدث اإليك، 

حّدد موقعيتك؟«.
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فقال بنربة وا�سحة موزون���ة: »ال�سلم على جندي الإمام و�ساحبه 

املخل����ش، عزي���زي »�سّي���اد �س���ريازي«، لي�ش ثّم���ة ما يقل���ق بحول اهلل 

وقّوته!«.

كان���ت كلمات���ه خالية م���ن التكّل���ف كاأّن���ه كان على معرف���ة بي منذ 

عني  �سن���وات. اأح�س�س���ُت اأّن كّل كلم���ة يتوا�س���ل معي من خلله���ا ُتخ�سِ

لتاأثري �سخ�سّيته اأك���رث فاأكرث. مع ذلك فقد حملُت كلمه عن املقاومة 

وال�سم���ود فيم���ا يتعّلق باأو�س���اع التّلة على حممل املجام���لت، ف�ساألته 

موؤّكًدا: »بدون جماملة يا اأخ مرت�سى، ما هي اأو�ساع الذخائر واملوؤونة؟«.

- ل اأجامل اأحًدا، فبحمد اهلل، لقد ترك الإخوة املرتزقة العراقّيون 

لن���ا جميع اأن���واع الذخرية، ول نحت���اج �سيًئا! كما اإّن حْل���ق العراقّيني ل 

ي���زال يف قب�ستنا! ما عليك���م اإّل اأن تقوموا بعملك���م وتوا�سلوا التقّدم. 

والّتوّكل على اهلل!

ذك���ر الّت���وّكل على اهلل بقّوة واطمئناِن قل���ب عجيَبني. قلت: »ما هي 

اأو�ساع القّوات.. كيف هي حال املدافعني؟«.

- اإنن���ا نق���ف بقّوة وثب���ات على التّل���ة. لقد اأخل���ى ال�سب���اب التّلتني 

املجاورتني! ولو مل يبَق مّنا اإّل اثنان ف�سنحفظ التّلة حتى و�سولكم. اأبلغ 

�سلم عنا�سر كتيبة الفجر اإىل الإمام!

تب�ّسمت.

- عل���ى عيني يا ا�سلو! اأخ مرت�سى، اإننا نبذل ما بو�سعنا لكي نتمّكن 

من الو�سول اإليكم! م�سكلتنا الوحيدة هي عدم اّطلعنا على منطقتكم 

وعلى مواقع ا�ستقرار قّوات العدّو.

علت خ�سخ�س���ة الل�سلكي وو�سل �سوت مرت�س���ى جاويدي جمّدًدا: 

»اأخ �سّي���اد، لق���د اأر�سلُت الليل���ة املا�سية اأحد عنا�س���ر ال�ستطلع لكي 

اشلونك
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يك�سر احل�سار وي�سل اإليكم. ل اأدري اإذا جنح يف ذلك اأم ل«.

- مل ي�س���ل اأحد حت���ى الآن، لكّن جميئه �سيخدمن���ا كثرًيا. على اأّي 

حال �سنبذل ق�سارى جهدنا.

- يا علي! اأخ �سّياد، قل لل�سّيد حم�سن اإّن عدد الأ�سرى يفوق عددنا 

باأ�سع���اف، واإن علم���وا باأنن���ا حما�سرون فم���ن املمك���ن اأن ي�سّببوا لنا 

املتاع���ب، كما اإّن و�سع املاء ي�سوء! هّمن���ا هو م�سكلة الأ�سرى، ول ندري 

ماذا ن�سنع بهم!

- ابَق على ال�سمع!

التفتُّ نحو حم�سن ر�سائ���ي. اأم�سك حم�سن ب�سّماعة اجلهاز وقال: 

»ا�سلو، القرار بيدك، خذ القرار الذي تراه منا�سًبا!«.

- متى ت�سل القّوات اإلينا يا �سّيد حم�سن؟

- �سنحاول اأن يكون ذلك يف اأقرب فر�سة!

قال مرت�سى جاويدي اآخر ما عنده: »�سنحارب حتى اآخر قطرة دم، 

و�سنحفظ تّلة »بردزرد« حتى و�سولكم!«.

ر�سمُت يف خمّيلتي بل اختيار �سورة لوجه مرت�سى وقامته. وقعت 

حمّبته يف قلبي قبل اأن اأراه! جلُت يف ذاكرتي فتذّكرُت اجلل�سة التي �سبقت 

ة  عملّيات »والفجر2«. يف ذلك اليوم طال البحث حول املاأمورّية اخلا�سّ

التي كانت ُتعترب قلب عملّيات »والفجر 2«. حينها قال ال�سيد حم�سن: 

»نريد كتيبة �سجاعة ومدّربة ت�ستطيع اللتفاف على العدّو يف عقر داره، 

وال�سيطرة على تّلة »بردزرد« وم�سيق »دربندي خان« العراقيَّني!«.

�س���اد ال�سمت الأجواء لدقائق، بعدها ك�سر جعفر اأ�سدي، قائد لواء 

امله���دي التابع ملحافظة »فار�ش«، ال�سمت. ه���ّز راأ�سه وقال: »اأعلم ملن 

هذا الطعام؟«. 
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فقال حم�سن ر�سائي: »طعام!«.؟

فاأج���اب جعفر اأ�سدي موؤّك���ًدا من خلل عيني���ه ال�سغريتني: »هذه 

ماأمورّية كتيبة الفجر و»ا�سلو!«. فقلنا جميًعا: »ا�سلو؟ ماذا تعني..؟!«.

ب���دا يل قائد كتيبة الفجر، من خلل هذا الأخذ والرّد عرب اجلهاز 

الل�سلك���ي، اإن�ساًنا فريًدا! لقد كان ملعنوياته و�سلبته بالغ الأثر بحيث 

ول يف مقّر القي���ادة فيما يتعّلق 
ُ
ب���ّدد كّل �س���ّك وتردد �س���اورا الق���ادة الأ

بوا�سل���ة عملّيات »والفجر2«. عل���ى الفور عكفنا عل���ى درا�سة اأ�سباب 

عدم تقّدم الوحدات.

- كانت املعلومات الأّولية عن التوّغل تفتقر اإىل الّدّقة.. لقد واجَهنا 

مانع���ان: الأر�ش اجلبلّية الوعرة، والعدّو امل�ستعّد واملتمرت�ش يف الد�سم 

امل�ستحكم���ة. واأه���ّم من ذلك كّله افتقارن���ا اإىل املعلومات اجلديدة عن 

الع���دّو. ق���ال رحيم �سف���وي؛ م�ست�سار حم�س���ن يف العملّي���ات: »اإّن هذه 

املعركة كان���ت جتربتنا الأوىل يف املعارك اجلبلّي���ة، طبًعا اإذا ا�ستثنينا 

عمليت���ي »مطل���ع الفجر« و»حممد ر�س���ول اهلل« P املحدودتني، لذا فاإّن 

عبور اجلبال حال دون ا�ستكمال العملّيات«. 

اأكم���ل حم�سن ر�سائي مو�سًحا على اخلارطة: »لقد بات لنا مواطئ 

ا يف هذه الأمكنة!«. قدم عّدة على تراب العدّو، خ�سو�سً

ي يف يده اإىل م�سيق »دربندي خان«،  واأ�سار حم�سن بالق�سيب الف�سّ

ومرتف���ع »كينغ«، وعدد من املواقع املتفّرقة الأخرى يف املحورين الأي�سر 

والأمين ل�»حلاج عمران«.

اشلونك
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ِقْف!                                        23/متوز/1983

عند الثانية ع�سرة ظهًرا مل يف�سلني عن مق�سدي �سوى ب�سع تلل 

�سغ���رية، َبيد اأّن �سيًئا مل ي�سّرين ويبعث يّف الأمل بقدر روؤية قّمة مرتفع 

»قمط���رة«. مل اأعد اأح�ّش بباطن قدمّي املتوّرمتني حتى كاأّنهما مل تعودا 

يل. �سقط���ُت عل���ى وجهي م���ّرات عّدة ث���ّم نه�ست. و�سط التّل���ة التالية 

فاجاأين �سوت �سخ�ش عربّي.

- ِقف!

وقف���ُت. على ُبعد ع�سرة اأقدام مّني وقف �سابط عراقّي �سمني بيده 

اإبريق ماء وهو ينظر اإيّل.

- اجلي�ش ال�سعبي؟

ا م���ن العدّو.  اع���رتاين الذه���ول، اإذ مل ي�سب���ق يل اأن واجهُت جنديًّ

جب جعل ينّقبن���ي بعينيه من راأ�س���ي اإىل اأخم�ش قدمّي وقد 
ُ
ح���ني مل اأ

م���لأه ال�سّك، ثّم ثّبت نظره عل���ى قدمّي وتكّلم ب�سع كلم���ات بالعربّية. 

قلت يف نف�س���ي: ماذا ع�ساه يقول.. اإّنه غري م�سّلح. �ساأرميه بالر�سا�ش 

واأويّل هارًب���ا.. ق���د يكت�سف رفاقه الأمر فيلحق���وين.. . دنا مّني ب�سع 

خط���وات مرتّدًدا. عندم���ا دّقق النظر ب���ي جّي���ًدا، وراأى هيئتي وحايل 

اأدرك اأيّن اإي���رايّن. بدا يل م���ن َق�َسمات وجه���ه ونظراته اإىل ملحمي 

الفتّي���ة وج�سمي النحي���ف اأّنه ظّن اأيّن �ساأكون لقم���ة �سائغة يبتلعها بل 

ا ثّم ينزع �سلحي يف  م�س���غ! اأخذ يخطو وكاأّنه يريد اأن يبطحن���ي اأر�سً

اأ�سرع فر�سة. ر�س���م على وجهه ابت�سامة م�سطنعة واأخذ يقرتب اأكرث. 

رفعُت بندقّية كل�سنكوف واأخذُت الأق�سام.
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- ل تتحّرك!

فجل�ش رافًعا يديه اإىل الأعلى بعد اأن �سقط الإبريق من يده. يف هذه 

املّرة فهمت معاين كلماته التي اأخذ يطلقها كر�سق الر�سا�ش.

- دخيل.. اخلميني.. املوت ل�سّدام.. يا علي..

مل يطاوعن���ي قلب���ي اأن اأ�سغط على الزناد من جه���ة، كما اإّن �سوت 

اإطلق النار قد ي�سرتعي انتب���اه العدّو من جهة اأخرى. اأثبَتت التجربة 

اأّن املواق���ع العراقّية موجودة يف اأعايل املرتفعات. نظرُت بطرف عيني 

اإىل اأجم���ة خ�س���راء مليئة بالأ�سج���ار اأ�سفل الت���ّل، واأ�س���رُت ببندقّيتي 

نحوها.

- تعال.. اذهب.. اذهب.. اإىل الأ�سفل..

فّهمته بلغ���ة العيون والإ�سارة باأن يّتجه نحو الأ�سجار. اعرتاه ال�سّك 

ا منه اأيّن �ساأطلق عليه الر�سا�ش من اخللف. ظنًّ

- اهلل.. دخيل.. اهلل..

قلت: ل.. ل..

واأ�سرُت ب�سبطانة البندقّية اإىل اأ�سفل التّل جمّدًدا.

- الأ�سفل.. اذهب..

�سرع ينزل مائل اجل�سم وقد ملأه الرتباك والهلع. كان يرفع قدًما 

ويلق���ي علّي نظ���رة. هيكله ال�سمني واخل���وف واحل�سى ال�سغرية حتت 

ا  قدمي���ه اأمور عاقت �س���ريه. كان ينحدر مفر�ِسًخا كطف���ل لب�ش حفا�سً

ِبِزن���ة خم�سة كيل���وات. واأخرًيا انترثت احل�سى م���ن حتت قدميه ففقد 

توازنه وتدح���رج كالأنبوب اإىل الأ�سفل. تناه���ى اإىل �سمعي �سوت �سّبه 

و�ستمه. اغتنم���ُت الفر�سة وطفقُت اأرك�ش بقدم���ّي اجلريحتني باجّتاه 

»قمط���رة«. اأثناء �سريي كّلم���ا ارت�سمت يف راأ�سي �س���ورة ذاك العراقّي 

ِقْف! 
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اجل�سيم وتدحرجه كنت اأ�سحك بل اختيار.

عند ال�ساعة الواحدة بعد الظهر و�سلُت اإىل �سفح مرتفع »قمطرة«. 

جل�س���ُت وقّبلُت اجلبل على مراأى من �سب���اب تعبوّيني »�سفر كيلومرت«، 

كانوا قد و�سلوا حديًثا اإىل املنطقة. كانت نظراتهم مليئة بال�ستغراب! 

التفّت اإليهم قائًل: »لو كنتم يف مكاين لأكلتم اجلبل!«.

ل���دى روؤيته���م ما ب���در مّني اأيق���ن التعبوّي���ون حديثو الو�س���ول باأيّن 

اأ�سب���ُت بع�سف انفجار قذيف���ة حتًما. قلبوا �سفاهه���م وم�سوا يف حال 

�سبيله���م. واأّول من واجهت���ه كان �سالح اأ�سدي، اأخا جعفر اأ�سدي؛ قائد 

لواء املهدي.

- اأين احلاج؟

جع���ل �سالح يحمل���ق بقامتي وهيئتي ال�سعثاء الغ���رباء. فرك عينيه 

وقال وقد اعرتاه الذهول: »اإبراهيم؟! ما الذي جاء بك اإىل هنا؟!«.

ا اآخر؟ - وهل ظننتني �سخ�سً

- اأمل تكن برفقة مرت�سى؟

- لقد جئت من عنده . األ ترى؟ اأين احلاج اأ�سدي؟

عندئ���ذ انفرجت اأ�ساريره م���ن الغبطة كمن اكت�س���ف البارود فقال 

�ساحًكا: »يعني اأفلتَّ من احل�سار؟«.

- اأجل �سَبق اأن ذكرت لك ذلك!

بعد ذلك اأم�سك بع�سمي ب�سّدة كمن عرث على �سيد ثمني.

- هل اأم�سكت بل�ّش يا �سالح؟

- ل، بل اأم�سكت بالذَهب.. تعال!

اأم�سك بي���دي و�سحبني. فعلت اأّناتي من ف���رط التعب واآلم قدمّي. 
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عندم���ا ع���رف �سالح ذل���ك حملني على ظه���ره وق���ال: »كان اإ�سماعيل 

ا حني �سّماك اإبراهيم ال�سغري!«. حمقًّ

عند منت�سف املرتفع �سربت على كتف �سالح!

- توّقف يا �سّيد �سالح!

ا! - مل ن�سل بعد اإىل د�سمة القادة. لقد اأخذت مركًبا خا�سًّ

- بحياتي توّقف. عيب! اأ�ستطيع اأن اأ�سري بنف�سي!

توّقف فنزلت عن ظهره.

- اأ�سكرك يا �سّيد �سالح!

اأم�سك بيدي وكاأّنه خاف اأن اأختفي اأو اأن تن�سّق الأر�ش فتبتلعني. ثّم 

ج���ّرين معه حتى قّمة تّل »قمطره« دفعة واحدة. اأمام د�سمة مقّر قيادة 

���ا طويًل من اجلزم اجلدي���دة وامل�سبوغة.  »مال���ك الأ�سرت« راأيُت �سفًّ

اأخذ قلبي ينب�ش ب�سرعة.

- ملاذا توّقفت يا اإبراهيم ال�سغري؟

- اأ�سعر باخلوف!

- ل تخف، لن ياأكلوك.. لندخل، و�ساأكون اإىل جانبك.

ِقْف! 
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مرق اللحم والخبز المغّمس  23/متوز/1983

- ال�سلم عليكم!

اأعل���ن �سالح اأ�سدي عن ك�سفه م�سّلًما عل���ى جميع قادة مقّر »مالك 

الأ�س���رت«. كانت امل���ّرة الأوىل التي تتوّج���ه اإيّل فيها وج���وه واأنظار هذا 

الع���دد من قادة اجلي����ش واحلر�ش الثوري. اأخذ اجلمي���ع يحّدق بعيون 

متعّجب���ة اإىل ج�سدي النحيف والهزي���ل، واإىل وجهي املحروق املت�سّقق، 

واإىل ثيابي البالية الرّثة، واإىل قدمّي احلافيتني املجروحتني! على اأر�ش 

نع  عت مائدة فاحت منها رائحة م���رِق حلٍم ممتاز من �سُ الّد�سم���ة ُو�سِ

احلر����ش، وعبقت يف ف�س���اء الّد�سمة ال�سغرية بحي���ث حّركت اأمعائي 

املت�س���ّورة جوًع���ا. عل �سوت قرقرة معدتي اخلاوي���ة بحيث خ�سيت اأن 

ي�سمعه الآخرون! مل اأ�ستِه يف حياتي تناول مرق اللحم كما يف تلك املّرة!

َعّرفكم اإىل املدعّو »اإبراهيم ال�سغري!«.
ُ
- اأ

ت�سّمرت عيناي على مرق اللحم واأوعية اللنب وعلب امل�سروب الغازي 

»كوث���ر«، وكان م���ن �سنع احلر�ش. اأّما �سالح فاأ�س���ّر �سيًئا يف اأذن اأخيه 

جعفر اأ�سدي ول بّد اأّنه عّرفه علّي. عرفت من بني احل�سور »علي اأكرب 

رحماني���ان« و»خلي���ل مطهرنيا« جّيًدا. كنت بانتظ���ار اأن يتحّلق اجلميع 

حويل ويبداأوا با�ستجوابي.

- �سّلوا على حممد واآل حممد!

- اللهّم �سّل على حممد واآل حممد.

مر بال�سلوات، ث���ّم نقل كلم 
َ
كان »اأ�س���دي«؛ قائ���د اللواء هو َم���ن اأ

�سالح اإىل الآخرين.
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ر  - ال�سّي���د اإبراهي���م.. عن�سر م���ن فريق ا�ستطلع الل���واء.. حو�سِ

يف الأي���ام القليلة املا�سي���ة مع كتيبة الفجر.. متّك���ن الليلة املا�سية من 

اخرتاق احل�سار والو�سول اإىل هنا..

ا. تقّدم حم�سن ر�سائي ورحيم �سفوي  تغرّيت نظراتهم كمن راأى جنًّ

نحوي �ساحَكني. �ساألني رحيم: »كيف خرجت من ذلك احل�سار؟«.

ب�س���رف النظر عن اجلروح والتعب املف���رط، اإّل اأّن غرور املراهقة 

اأخ���ذ يت�سّل���ل اإىل نف�سي: َمن مثلك ي���ا اإبراهيم! ل ب���ّد اأّن جميع هوؤلء 

الق���ادة يف اجلي�ش واحلر����ش ُيْكرِبون عملك يف اأنف�سه���م.. لدّي الكثري 

لأقوله لهم. مل ينتظر ال�سيد حم�سن ر�سائي جوابي، فحملني وو�سعني 

يف و�سط الّد�سمة.

- من املوؤّكد اأّنه يحمل اأخباًرا مهّمة عن تلك املنطقة.

- اأج���ل، ل تنظروا اإىل �سغر عمره وق�س���ر قامته، يقول �سالح: اإّنه 

يحفظ كرد�ستان العراق مثل راحة كّفه. 

- انظروا اإىل وجهه.. قدميه الداميتني.

- كيف متّكن من الو�سول اإىل هنا!

- فليحفظه اهلل!

اق���رتب علي �سمخ���اين والعقيد �سّي���اد �سريازي مّن���ي. كانت وجوه 

اجلمي���ع ملأى بالت�ساوؤلت. لكّن نظ���رة العقيد �سياد �سريازي املختلفة 

�سّدت انتباهي. قلت ب�سعف: »هل اأحتّدث يا �سّيد �سّياد؟«.

- ل.. لي�ش قبل اأن تاأكل وتتقّوى!

 ق���راأ ما ي���دور يف خلدي من خلل عين���ّي كاأّنه اأب �سفي���ق، ثّم قّبل 

وجهي م���ن دون اأن يتكّلم. اأم�سك بيدي واأخ���ذين واأجل�سني اإىل مائدة 

ّب فيه م���رق اللحم، ب�سلة  م���رق اللحم. و�س���ع اأمامي كا�سة �ستي���ل �سُ

مرق اللحم والخبز المغّمس
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بي�س���اء، قنين���ة امل�س���روب الغازي »كوث���ر« وبع�ش اخلبز. ث���ّم قّدم اإيّل 

ع�سكريًّا متو�ّس���ط ال�سّن َطلق املُحّيا: »العقي���د »نا�سري«، قائد »لواء 2 

قوت�سان«، يف فرقة 77 خرا�سان«.

م���ّد العقيد نا�سري يده بجّدية و�سّد على يدي وقال بر�سانة وحزم: 

»اإّنني لأفتخر بجندّي مقدام مثلك يا ولدي!«.

ل يا  بعد ذلك تب�ّسم العقيد �سياد �سريازي وقال جملة واحدة: »تف�سّ

جندي مولنا �ساحب الزمان!«.

ث���ّم قّطع العقيد بنف�سه رغيف اخلبز، وو�سعه يف وعاء مرق اللحم، 

و�سن���ع خب���ًزا مغّم�ًسا بامل���رق. مل اأ�سّيع وقًت���ا. اأحني���ت راأ�سي وحملت 

امللعقة و�سرعت األتهم مرق اللحم الدهنّي والد�سم بَنَهٍم كمن �سربتهم 

املجاع���ة يف بع�ش البلد الأفريقّية. كن���ت اأق�سم الب�سلة البي�ساء بني 

الفينة والأخرى.

كرعُت امل�سروب الغازّي، ثّم رفعُت راأ�سي لآخذ نف�ًسا واإذ بالع�سكرّيني 

وعنا�س���ر احلر�ش يحملق���ون يّف. وكان اجلال�ش بجانب���ي؛ قائد »لواء 2 

قوت�سان«، العقيد نا�سري اأكرثهم �سروًرا باأكلي! 

- عافاك اهلل! ما الأخبار؟

- �سلمتكم..

ُجمعت املائدة بلمح الب�سر، وحتّلق الع�سكرّيون واحلر�ش من حويل 

وم���ّدوا خارط���ة منطقة »ح���اج عمران« اأمام���ي. تذّك���رت خارطة العّم 

مرت�س���ى. اأدخلت ي���دي اإىل جيب قمي�س���ي الكاكّي واأخرج���ت الورقة 

املثنّية. كانت الورقة مبّللة، لكن اأمكن ملحظة الر�سم والكتابة عليها. 

ناولتها لل�سّيد اأ�سدي؛ قائد اللواء. �ساألني العقيد: »هل ميكنك التو�سيح 

على اخلارطة؟«.
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األقيت نظرة على اخلارطة. كانت كبرية وجّيدة لكّنها مل تكن ماألوفة 

ح يل عليها اأ�سماء املرتفعات،  يل. اأدرك علي �سمخاين الأمر ف�سرع يو�سّ

بالإ�ساف���ة اإىل مواقعنا ومواقع العدّو، بدًءا من حدود »مترجني« و�سوًل 

اإىل مع�سك���ر »حاج عمران« الواحد تلو الآخ���ر. ما اإن اأنهى حديثه حتى 

ًحا على اخلارطة بالتف�سيل موقعّية قواعد  طفقت اأ�سدح كالبلبل مو�سّ

الع���دّو، تّلة »بردزرد«، والتلل الأخرى الت���ي كانت حتت �سيطرة كتيبة 

»كمي���ل« و�سرية حممد ر�سا بديهي. قّب���ل حم�سن ر�سائي وجهي وقال: 

»اأ�سكرك. مل يبَق �سوى اإر�سال القّوات!«. 

مرق اللحم والخبز المغّمس
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م الحدودي                       23/متوز/1983
ّ
السل

رّبَت حم�سن ر�سائي على كتفي داخل د�سمة قيادة »مالك الأ�سرت«.

- �سّيد اإبراهيم، لن�سعد اإىل القّمة!

- القّمة؟

ف�سحك.

- اأريدك اأن تو�سح يل املنطقة بالتف�سيل من مر�سد »قمطرة!«.

عن���د الثالث���ة ع�س���ًرا دخل���ُت املر�سد م���ع حم�سن ر�سائ���ي، كاظم 

حقيق���ت، وعدد من القادة. م���ن الأعلى بدت جمي���ع التلل واله�ساب 

فل���ى حتى عمق العراق وا�سحة للعيان. اأح�س�سُت جمّدًدا اأيّن حمور  ال�سُّ

اهتم���ام جميع َمن حويل! م�سح كاظ���م حقيقت؛ قائد ال�ستطلع، بيده 

على راأ�سي.

 
1
َثرَت نْقَعها!«.

َ
- اإبراهيم ال�سغري، �سمعُت اأّنك »اأ

�سحكُت وقلت: »من اأكون اأنا يا �سّيد كاظم!«.

ة اإىل كاظم حقيقت واإيّل. قراأُت ما  نظر ال�سّيد حم�سن نظرة خا�سّ

ي���دور يف خلده؛ ل بّد اأّن���ه كان يفّكر يف كلمة »اإبراهيم ال�سغري«. اأردف 

ل!«. كاظم قائًل: »ح�سًنا يا �سّيد اإبراهيم، تف�سّ

من على قّمة �سّلم )برج( »قمطرة« احلدودي، وحتت �سقف ال�ّسماء 

ال�سافية، اأخذُت اأ�سري باإ�سبعي اإىل التلل واملواقع بالّدقة.

- كتيب���ة الفجر م�ستق���ّرة هنا.. على تل���ك التّلة الق�س���رية، هاتان 

1- م�سطلح م�ستوفى من اآية »فاأثرن به نقعا«؛ اإ�سارًة اإلى الإقدام.



333

الواقعتان على مي���ني تّلة »بردزرد« وي�ساره���ا.. يتعّر�ش ال�سباب فيهما 

للق�س���ف.. »بديهي« يتمو�سع على تلك.. ال�سّيد جنفي هناك.. امل�سيق 

يقع يف هذه اجلهة.. تّلة العقاب.. طريق العبور..

�سرعُت اأق�ّش ب�سغ���ف و�سوق، كاحلكواتّي يف القهوة، الأحداَث التي 

ح�سلت ل�سباب كتيب���ة الفجر طوال هذه املّدة. �ساأل كاظم: »كيف كان 

امل�سري الذي طويته الليلة املا�سية؟«.

ا ا�ستطعُت ال�سري ب�سهولة.. - مل يكن فيه م�سكلة، يف النهار اأي�سً

مكث���ُت هنيهة ثّم بادرُت بالقول كمن اكت�س���ف �سيًئا للتّو: »اإن اأردمت 

فاأنا اأ�ستطيع العودة من الطريق نف�سه!«.

رمق حم�سن ر�سائي كاظًما بنظرة ثاقبة.

- هذا الول���د قد ُجرح، وهو يعاين من �سوء تغذية. ينبغي اأن يذهب 

اإىل امل�ست�سفى!

- �سّي���د حم�س���ن، اإّن العّم مرت�س���ى وال�سباب بانتظ���اري، بينما اأنا 

اأذه���ب لل�ستجم���ام! با�ستطاعت���ي اأن اآخ���ذ فرقة من الق���ّوات اإىل تّلة 

»بردزرد!«.

- لقد قمَت بُجهد جّبار حتى الآن، اأوِكل الأعمال الأخرى لنا!

تي. �سحَذت ابت�سامة كاظم، ذاُت املغزى، همَّ

- �سّي���د حم�سن، ل���و كان يل األف روح فاإّنني اأبذله���ا فداًء للإ�سلم 

وللإمام! لقد وعدُت العّم باأن اأعود!

- ا�سرتح الآن، �سنحتاج اإليك فيما بعد كثرًيا.

- ح�سًن���ا ي���ا �سّيد حم�س���ن، لكن اعل���م اأيّن اإن نزلت م���ن »قمطرة« 

فاإّن���ك وقبل اأن يرت���ّد اإليك طْرُفك �سرتاين على تّل���ة »بردزرد!«. اللهم 

اإيّن بّلغت.

السّلم الحدودي
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نظ���ر حم�سن اإىل »اأ�سدي« وقد اأخذه العجب من جوابي. قال اأ�سدي 

ع« يف هذه العملّيات!«.  �ساحًكا: »ال�سّيد اإبراهيم »�سّك مرجَتَ

يف نهاي���ة املط���اف تركوين و�س���اأين واأخذوا يتحّدثون ح���ول املعركة 

اجلديدة.

- املهّم هو اأن ن�سل اإىل كتيبة الفجر حتى يوم غد!

- نريد على الأقّل اأربع اأو خم�ش كتائب م�سحونة القوى!

- لقد ا�ستنفدنا قوى جميع الكتائب يف الأّيام القليلة املا�سية!

قال العقيد �سّياد: »علينا اأّوًل اأن ُننزل قّوات الّدعم على تّلة »بردزرد« 

بوا�سطة املروحّية! يجب تو�سعة موطئ قدمنا ثّم زيادة املروحّيات.. مل 

ب �سهامنا اله���دف عن طريق الرّب حتى الآن. لقد اأر�سلُت مروحّية  ت�سِ

ل�ستط���لع املنطق���ة. اإن مّت���ت مهّمة ا�ستط���لع املروحّي���ة بنجاح فمن 

املمكن اأن ناأمل خرًيا يف نقل القّوات عرب املروحّيات. عليكم بالّدعاء!

ا«. قال حم�سن ر�سائي: »علينا اأن نفّكر يف حّل عرب الرّب اأي�سً

- الآن، وبع���د حترير ه�سب���ة »كينغ«، فاإّن حمورن���ا الأ�سلّي بات يف 

تلك النقطة.

- يج���ب اأن ناأخ���ذ بعني العتبار حمورين للعملّي���ات؛ قّوة على ميني 

اجلبهة واأخرى على �سمالها. 

التف���ت اأ�سدي نحو حم�سن ر�سائي وقال: »على ميني اجلبهة مي�سي 

عل���ي اأكرب رحماني���ان برفقة عدد م���ن القّوات نحو عل���ي جنفي، ومن 

هناك يذهبون مًعا اإىل مرت�سى وتّلة »بردزرد«. اأّما حمور الي�سار..

التفت م�سرًيا اإىل اأخيه �سالح.

- ياأخ���ذ �سالح احلاج »حمم���ود �ستوده« نحو ه�سب���ة »كينغ«. لدينا 

هناك �سرّية من قّوات الإ�سناد الناري، فياأخذون عدًدا منهم ويّتجهون 
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نحو مرت�سى. اإن �سارت الأمور على خري ف�سيتمّكن مرت�سى من اخلروج 

من دائرة احل�سار.

كان البح���ث حول احلّل الأّول حني ح�س���ر عامل الإ�سارة لدى العقيد 

�سّياد �س���ريازي وقال: »�سّيدي، و�سَلنا خرب م���ن مقّر املظليني واملجوقل 

»هوان���ريوز«، لق���د انقط���ع ارتب���اط مروحّي���ة ال�ستطلع م���ع اخلطوط 

اخللفّية«.

- يعني ماذا ح�سل؟

- اإّما اأّنها ا�سطدمت باجلبل، اأو اأّنه مّت ا�ستهدافها!

السّلم الحدودي
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المنس��ّيون                                           23/متوز/1983

عن���د الغروب الكئيب جل�سُت حُمتمًيا ب�سخ���رة بينما �سرع »خليلي« 

يبّثني اأ�سجانه: »داريو�ش، اأمل ين�سونا براأيك؟«.

التفّت ونظرُت اإىل وجهه املحرتق املت�سّقق.

- ل تدِع ال�سّر يجد اإىل قلبك منفًذا. اأنا متفائل.

- غًدا اإّما اأن نوؤ�َسر اأو ُنقَتل.

- ما دام لدينا مرت�سى فلي�ش ثّمة ما ُيحزن!

اأنا نف�سي كنت �سبه اآي�ٍش، بل موقٌن باأّنه وعند اأّول هجمة للعراقّيني 

فل���ن يك���ون هناك م���ن يدافع ع���ن التّلة ما خ���ل الع�س���رة اأو الع�سرين 

���ا املنهكي القوى. اأخذ »خليلي« يحملق ب�سمت وذهول يف الغابة  �سخ�سً

الكثيف���ة الأ�سجار، وامل�ستلقية على كتف الّنهر اأ�سفل التّلة. متتم قائًل: 

قِفل كّل �س���يء.. يقولون: اليوم 
ُ
دت جمي���ع ال�سبل اأمامن���ا! اأ و�سِ

ُ
»لق���د اأ

�سي�سلون.. غًدا �سي�سلون، الليلة القادمة.. لقد بتنا من�سّيني!«.

قلق���ُت على حاله و�سعف معنوّياته، فقلت له: »علي، اأنت حار�ش من 

حّرا�ش الثورة، ينبغي اأن تكون اأطول �سرًبا واأربط جاأ�ًسا!«.

- اأتظّن اأيّن قلق على نف�سي؟ 

ا قلق،  - يف النهاي���ة، لكّل �سخ�ش ظرفّية وقدرة حم���دودة! اأنا اأي�سً

لكن علينا اأن نكون عوًنا ملرت�سى.

فتب�ّسم وقال: »ل تخطئ يا داريو�ش«.

- اأخطئ؟
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- ل�ست قلًقا على نف�سي!

ف�ساألته متعّجًبا: »اإًذا ما الذي يقلقك؟«.

- مرت�سى!

- مرت�سى؟

- اأج���ل يا داريو�ش، من املمك���ن اأن نقع اأنا واأنت يف الأ�سر، اأّما العّم 

فاإّنه لو قتل األف مّرة فلن ي�سمح باأن يقع اأ�سرًيا، هذا ما يعّذبني!

حّدقُت يف وجهه. 

- �ساحمني يا »خليلي!«.

قّبلُت جبهته �سبه املحرتقة فيما �سالت الدموع من مقلتّي.

- الظاهر اأيّن مل اأعرف مرت�سى ول اأفراد كتيبته.

جل���ب انتباهي �سفق���ات مروحّية عراقّية كانت حتّل���ق عند الغروب 

غري اآبه���ٍة ناقلًة ذخائر ومعّدات نحو احلدود. تب�ّسمُت وقلت: »اإّن ترّدد 

املروحّي���ة ي���دّل عل���ى اأّن ال�سب���اب يحاربون لك���ي ي�سلوا اإلين���ا! اأت�سمع 

اأ�سوات ال�ستباكات..«.

ق���ال: »اأ�ساأل اهلل ذلك، لك���ّن العّم نف�سه قد يئ�ش من و�سول الّدعم! 

لقد راأيت ذلك يف عينيه للمّرة الأوىل بعد ظهر اليوم!«.

- لق���د بذل مرت�س���ى ُجهًدا اأ�سعاف م���ا بذلُت اأنا واأن���ت! اإّن جميع 

اأعباء العمل وامل�سوؤولّيات ملقاة على عاتقه! اإّنه متعب لي�ش اإّل!

و�سل »عبا�ش«، تعبوّي الكتيبة، بجرح خا�سرته.

- العّم مرت�سى يطلبكما!

األقي���ُت نظرة على ج�سد عبا�ش امل�سّمخ بالدماء. لقد غّطت الدماء 

اجلاّف���ة كامل خا�سرته حتى �س���دره. قلت له: »ملاذا خرجت من د�سمة 

المنسّيون
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اجلرحى؟«.

- وهل هذا وقت ال�سرتاحة. العّم يريد عامل الإ�سارة)الت�سالت(!

وق���ع نظري على جهاز »جليل حمامي« الل�سلكّي الذي حمله عبا�ش 

على ظهره.

التفتُّ اإىل علي خليلي قائًل: »ل بّد اأّن اأمًرا ما قد حدث!«.

ابتلع عليٌّ ريقه. ارجتف وقال: »الأ�سرى..«.

كان كم���ن ُي�ساق اإىل القتل. جعلت ركبت���اه ترتع�سان. قلت: »لنذهب 

مًعا ونَر ما الأمر!«.

انحدرنا نحو الأ�سفل. كانت التّلة ل تزال ترزح حتت نريان العراقّيني 

املتفّرق���ة. عند اإطلق الر�سا�ش الثقيل علينا كنت اأنحني، ما األبث اأن 

اأنه����ش واأوا�سل �سريي. فجاأة ظهر اأمامي »كرمي الأبر�ش« وعلى ظهره 

حقيبة ظهر مليئة بقذائف ال�)B7(. اأوماأ بيده وهّم بوا�سلة �سريه واإذ 

بر�سا�س���ة بندقّية قنا�سة »�سيمن���وف« ت�سفر لت�ستقّر يف ظهره وترميه 

���ا، ويف ملح الب�سر ا�ستعلت فتائل قذائ���ف ال�)B7(، وتوّقدت النار  اأر�سً

فيه���ا قب���ل اأن ن�ستفيق من ذهولن���ا. كانت �سيحة »ك���رمي« املوؤملة كفيلة 

لإي�س���ال الأمل اإىل اأعماق كياين! نه�ش و�س���ار ب�سعة اأمتار ثّم خّر على 

الأر����ش ب���ل ح���راك. و�سلُت اإلي���ه ب�سرعة واأطف���اأُت الن���ار على ظهره 

م�ستعيًنا بي���دّي، وبالرتاب، وبالبطانّية الت���ي اأح�سرها علّي. لكّنه كان 

قد ا�ست�سهد. قلت يف نف�سي: كيف �ساأخرب العّم.. يجب اأن ل اأخربه..

دخل���ُت د�سمة مرت�سى برفقة علّي. ما اإن راآنا حّتى رفع �سّبابته اإىل 

الأعلى وقال بح���زم وجزم: »اأمامكما طريقان، اإّما الذي اأقوله لكما اأو 

الذي تختارانه بنف�سيكما!«.

كان قد تغرّي! نظ���رُت اإىل وجهه املحروق. لقد كان ملعنوّياته العالية 
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وهّمته امل�سحوذة وقع مبا�سر علّي، بحيث فّر ال�سيق والعط�ش من روحي 

وج�سمي دفعة واحدة.

- ُكّلي اآذان �ساغية يا عّم!

- لق���د حتّدثُت ع���رب اجلهاز الل�سلك���ي مع ال�سّي���د حم�سن، وقال: 

مرت�سى، الإمام اخلميني مّطلع على م�سكلة ح�ساركم، وهو يعلم ماذا 

���ا لل�سّيد حم�سن: لن  مي���ّر على كتيبة الفج���ر.. لقد قال الإمام �سخ�سيًّ

اأنام الليلة بل �ساأدعو لكم، اثبتوا..

ملح���ُت دموع مرت�سى حتت �س���وء امل�سباح. ذرف���ُت و»خليلي« دموع 

ال�سوق. م�سح مرت�سى دمع عينيه.

- قل���ُت لل�سّيد حم�سن نيابة عّني وعنكم: اأو�سل �سلمنا اإىل الإمام 

ُحد ثانيًة! 
ُ
اخلميني وقل له اإّن كتيبة الفجر لن ت�سمح باأن تتكّرر وقعة اأ

اأنزل �سّبابته.

- ه���ذا ق���رار بني كتيب���ة الفجر والإم���ام اخلمين���ي! اإّم���ا اأن تقفوا 

وحتارب���وا حّت���ى اآخر قط���رة دم، اأو اأن تفعلوا ما يحلو لك���م. بّلغوا هذه 

الر�سالة لكّل من بقي حيًّا!

كان���ت معنوّي���ات مرت�سى وما نقله عن الإم���ام اخلميني بنزلة دم 

غ����شٍّ ج���رى يف �سرياين. وغ���دوت ن�سيًطا وحيويًّا متاًم���ا كما يف ليايل 

العملّيات.

قف���زُت اأنا وعل���ي اإىل خارج الّد�سم���ة بخّفة ور�ساقة. تع���رّثت اأثناء 

امل�س���ري، لكّني وعند �سقوط القذائف مل اأك���ن اأمتّدد على الأر�ش، وبدا 

اأيّن اأ�سبحُت كال�ّسكارى. 

المنسّيون
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ا                23/متوز/1983
ً
جيش العشرين مليون

- هل تقدر اأن تع���رب ب�سرّية من قّواتنا و�سط العراقّيني، وت�سل اإىل 

مرت�سى؟

حّدق���ُت بعينني مّت�سعتني يف وجه »جعفر اأ�س���دي« امل�ستدير النحيل، 

وقلُت وقد غم���رين ال�سرور والغبطة: »اأعرب ب�سرّي���ة، هذا م�سمون، بل 

اأ�ستطيع اأن اأعرب بجي�ش من ع�سرين مليون تعبوّي!«.

كدت اأطري فرًحا وكاأّن ا�سمي فاز بقرعة جائزة الدخول اإىل اجلّنة.

- ل�سَت متعًبا يا �سّيد اإبراهيم، األي�ش كذلك!

- ل يا حاج اأ�سدي!

راأيت الإكبار يف عيني قائد اللواء، ما رفع من اأمواج زهوي واأنفتي. 

اأدرك���ُت م���ن كلم القائد وَمن حوَل���ه اأّن امل�سكلة الأ�سلّي���ة تكمن يف اأّن 

القّوات اجلديدة لي�ش لها وجود واقعّي.

���ن بق���ي من ق���ّوات الكتائب  - اإنن���ا م�سط���ّرون اإىل ال�ستف���ادة مِمَّ

املوجودة على اجلبهة!

- معظ���م عنا�سرن���ا �سقطوا ب���ني �سهيد وجري���ح، اأّم���ا البقّية فهم 

متعب���ون. لقد �سّنوا يف الأّيام القليلة املا�سية هجمات عدة على خطوط 

العدّو.

- ل حيل���ة لنا. خليل مطهرنيا، رّتْب اأو�ساع من بقي من كتيبة »اأبي 

ذر«، وتقّدم بهم من اجلهة الي�سرى للجبهة!

التفت القائد »اأ�سدي« قائًل ملحمود �ستوده: »اأّما اأنت، فاذهب برفقة 

�سال���ح وال�سّي���د اإبراهيم باجّت���اه تّلة »كينغ«، وهناك حت���ّدث اإىل قّوات 
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كتيبة »اأمري املوؤمنني« Q. وا�سطحب املتطّوعني منهم وتتحّركوا من 

اجلهة اليمنى باجّتاه مرت�سى! كونوا على تّلة »كينغ« عند الغروب. 

قال �سالح: »الآن عرفُت ملاذا ي�سّمون هذه التّلة ب�امللكة«.

قلت: »امللكة!«.

- »كين���غ« تعني بالكردّية: امللكة! وهذه التّل���ة تعترب »امللكة« بالن�سبة 

اإىل بقّية التلل!

�س���رُت خلف �سالح نحو حممود �ست���وده. كان »ر�سا«؛ القائد املوؤّقت 

للكتيب���ة ق���د اأخ���رج جمي���ع العنا�س���ر، اأ�سّح���اَء وجرحى، م���ن د�سمة 

ا. حني نظرُت اإىل  ال�سرتاحة. كان عددهم ل يزيد عن خم�سني �سخ�سً

ظاهره���م الذي ُيرثى له اأدركُت على الف���ور اأّن اأو�ساعهم ل تقّل �سوًءا 

عن اأو�ساع �سباب كتيبة الفجر! هم�سُت يف اأذن �سالح قائًل: »اإّن هوؤلء 

الذين اأراهم يجب اأن ُي�سَتبدلوا بقّوات جديدة ويذهبوا لل�سرتاحة!«.

�سحك �سالح برارة وق���ال: »يا ذكّي، لو كان هناك قّوة جديدة يف 

اللواء لتوّجهنا بها اإىل مرت�سى!«.

- يعني اأننا لن نح�سل على اأي م�ساعدة اأو اأي قوات دعم!

- بال�سب���ط! هوؤلء يعتقدون اأّننا �سرن�سله���م اإىل اخلطوط اخللفّية 

لل�سرتاحة.

�سمخ���ُت يف اأنفي اأكرث، واأثنيُت على نف�س���ي قائًل: اإبراهيم، �َسِلَمْت 

يداك، فاأنت ل تعرف الّتعب.. لقد ِفقَت كثرًيا من هوؤلء الذين يكربونك 

ا.. اأ�ستطيع اأن اأ�سبح غًدا قائًدا كالعّم مرت�سى! �سنًّ

�س���ار حممود �ست���وده بهيئته الغرباء نحو �سن���دوق الذخرية، ووقف 

ا. بحيث يراه العنا�سر امل�ستقّرون داخل الّد�سم اأي�سً

- عافاك���م اهلل.. ما برحتم ت�سّدون هجمات الع���دّو امل�ساّدة لأّيام 

جيش العشرين مليونًا
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عّدة.. ولقد بذلتم اأكرث مّما بو�سعكم حّتى الآن.. ل بّد اأّنكم تعلمون اأّن 

العّم مرت�سى و�سباب كتيبة الفجر حما�سرون من ِقبل العدّو منذ اأربعة 

اأو خم�سة اأّيام بل ماء ول طعام، وقد ق�سى معظمهم �سهداء مظلومني. 

لكّنهم يقاومون بكّل �سلبة وعزمية متاأ�ّسني بالإمام احل�سنيQ.. اإّن 

امل�سافة الفا�سلة بني تّلة »كينغ« وموقع مرت�سى، وبالتايل فّك احل�سار 

عنه، هي نداء »يا ح�سني« مّرة اأخرى.. كّل من لديه القدرة على املجيء 

لفّك احل�سار عنهم، فليناِد: يا ح�سني..

م���ا اإن اأنه���ى حمم���ود �ستوده كلمه حت���ى �ساد �سكوت ثقي���ل اأجواء 

التّلة. وقبل اأن اأبادر بعر�ش ع�سلتي عل اأّول نداء »يا ح�سني« من فتى 

���ا، ويف غ�سون ثواٍن معدودة دَوّت يف �سماء التّلة �سرخات  ي�سغرين �سنًّ

»يا ح�سني« من جميع عنا�سر احلر�ش والتعبئة اخلم�سني!

- حا�سرون لبذل املَُهج لأجل العّم مرت�سى.

هبطت ترّددات اأم���واج زهوي وخيلئي دفعة واح���دة وخرجْت اأّوًل 

م���ن ج�سمي، م���ا لبث���ْت اأن طفرْت ب�سع كلم���ات من فمي ب���ل اختيار: 

»خ�ِسئَت يا اإبراهيم!«.

قال �سالح متعّجًبا: »هل كنت تكّلمني يا اإبراهيم؟«.

قلت بحّدة: »كّل كنت اأتكّلم مع اإبراهيم!«.

- مع اإبراهيم؟!

- اأجل، مع اإبراهيم!

ا من���ه، على ما يبدو، اأيّن  نظ���ر اإيّل �سالح حمملًقا، وقلب �سفته ظنًّ

حت���ت تاأثري ع�سف انفجار. يف املقلب الآخر كاأّن القيامة قد قامت، اإذ 

اأخ���ذ ال�سحيح منهم واجلريح يعّد الع���ّدة ملرافقتنا. عل �سوت القائد 

»ر�سا«: »اإىل اأين؟ ما اخلطب.. ارجع اإىل مكانك..«.
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ا من الّد�سم. �ساح ر�سا قائًل: »يا  خرج عنا�سر قّوات الإ�سناد اأي�سً

اأخي، ملاذا تركَت د�سمتك؟«.

- اأنت اإىل اأين.. مل يبَق دم يف ج�سدك.. هاي، يا هذا.. لقد التهب 

جرح���ك.. ل اإل���ه اإّل اهلل.. ما هذا البلء الذي حّل بنا! حاج »�ستوده!«. 

ل واأ�سلحه بنف�سك! لقد اأف�سدَت الأمر، تف�سّ

يف النهاية تدّخل »�ستوده«.

ا باحلّد الأق�سى. - اأحتاج اإىل ثلثني �سخ�سً

- ل يا حاج، جميعنا يريد اأن يذهب!

ا ونقع يف احل�سار..  - انظروا يا اإخوان، هكذا �سنخ�سر »كينغ« اأي�سً

ا باحلّد الأق�سى.. اأمامنا م�سري طويل وخطري ليًل..  اأريد ثلثني �سخ�سً

بناًء عليه، فليبَق اجلرحى على التّلة، ولريافقنا املتطّوعون الأ�سّحاء..

جيش العشرين مليونًا
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المجزرة                                     23/متوز/1983

م�ساًء انحدرنا من تّلة »كينغ« نحو الأرا�سي العراقّية يرافقنا خم�سة 

بغ���ال حتمل الذخائر والّطعام. كنُت مع �سال���ح يف مقّدمة الّرتل، فيما 

جعل حمم���ود �ستوده يتنّقل بني العنا�سر البال���غ عددهم ثلثني ونّيًفا، 

حامًل بندقّية كل�سنكوف قابلة للطّي.

- اإبراهيم، كم كيلومرًتا يف�سلنا عن قرية »زيلو«؟

- �سبعة اأو ثمانية كيلومرتات!

- اإّن نقطة التحاقنا بكتيبة »اأبو ذر« هي قرية »زيلو«.

- ي���ا حاج، اإن مل تواجهنا م�سكل���ة ف�ساأو�سلكم، اإن �ساء اهلل، خلل 

�ساعتني اأو ثلث.

كنت اأنتعل حذاًء كتانيًّا �سينّي ال�سنع، ول اأزال منزعًجا من جروح 

قدم���ّي. اأخ���ذُت اأم�سي ُقدًما يدفعني �سوق الو�س���ول اإىل كتيبة الفجر. 

اجتزن���ا مرتفع���ني �سغريين ثم اأط���راف غابة ال�سنوب���ر، حتى و�سلُت 

بالكتيب���ة اإىل قاعدت���ني �سغريتني للع���دّو، ل تبُعدان كث���رًيا عن مرتفع 

»كينغ«. اأعطى حممود �ستوده اأمًرا بالتوّقف.

- يا �سباب، علينا اأن ن�سيطر على هاتني القاعدتني.. ا�ستعّدوا..

 انق�سمن���ا اإىل جمموعت���ني؛ �سع���دُت باملجموع���ة الأوىل، فيم���ا قاد 

�سال���ح املجموعة الأخرى بالجّت���اه املعاك�ش. كان من املقّرر اأن ن�ستبك 

مع الع���دّو على املرتفع ثّم نن�سّم ثانية. غري اأّننا حني دخلنا القاعدتني 

وجدنا اأّن العراقّيني قد اأخلوهما ولذوا بالفرار. قال �سالح: »اإن �سارت 

الأمور على هذا املنوال فهو اأمر جّيد!«.

ق���ال حممود: »لقد راأونا وظّنوا اأّنه الهجوم الأخري.. فخافوا واأخلوا 
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القاعدة«.

اأبلغن���ا اخلط���وط اخللفّي���ة، ع���رب جه���از الل�سلك���ي، خ���رَب حترير 

القاعدتني بغية اإر�سال قّوات ت�ستقّر فيهما.

و�سلنا اإىل ُجرف َع�سّي على العبور. ما اإن هّم احلمار الأّول بالعبور 

حتى �سقط يف الوادي. فما كان مّنا اإّل اأن اأخلينا �سبيل احلمري الأربعة 

امل�سكين���ة، وا�سطررنا اإىل تق�سيم الذخرية واملوؤون���ة بني ال�سباب ُبغية 

حملها.. ا�ستّدت كثافة اإطلق الّنار من جهة كتيبة »اأبو ذر«، ويف غ�سون 

وقت ق�سري اجتاحت املروحّيات العراقّية �سماء املنطقة، واأخذت تطلق 

قناب���ل م�سيئة عنقودّية. بات �سغلن���ا ال�ساغل، اأثناء امل�سري، الّنظر اإىل 

القناب���ل امل�سيئة والر�سا����ش اخلفيف والثقيل املتطاي���ر من كّل حدب 

و�س���وب. كان اأزي���ز الر�سا�ش واأ�س���وات قذائف املدفعّي���ة يتناهى اإىل 

اأ�سماعنا من كّل اأطراف املنطقة اجلبلّية.

اأبلغن���ا عام���ُل اإ�سارة ال�سرّية بخ���رب مفاده اأّن كتيب���ة »اأبو ذر« ت�سري 

بوازاتن���ا من اجلهة الأخرى من اجلبهة، وهي تتقّدم نحو قرية »زيلو« 

بعد اأن متّكنت من اإف�سال عّدة كمائن للعدّو.

يف نهاية املطاف، وبالّرغم م���ن مقاومة ب�سيطة اأبداها العراقّيون، 

و�سلن���ا اإىل قرية »زيلو« عن���د ال�ساعة العا�سرة لي���ًل، والتحقنا بكتيبة 

»اأب���و ذر«. مّت الإعلن عرب جهاز الل�سلك���ي، عن انتهاء املرحلة الأوىل 

م���ن التوّغل، وقد بات الطريق مفتوًحا م���ن اأجل نقل قّوات الّدعم عرب 

املروحّي���ات، وبالت���ايل تو�سع���ة وجه���ة العملّيات. مل يكن �س���ري املرحلة 

الثاني���ة ب�سهول���ة املرحلة الأوىل، حي���ث اأخذ العراقّي���ون امل�ستقّرون يف 

الوادي املقابل و»حديقة موتورى«  يظهرون مقاومة �سر�سة.

اأطّل���ت اأّول مروحّي���ة »�سن���وك«، تابع���ة للق���ّوات املجوقل���ة الإيرانّية 

»هوانريوز«. �ساح �سالح قائًل: »�سرُتَتَكب جمزرة بحّقهم جميًعا!«.

قلت: »ولكن ماذا حدث يا �سالح؟«.

المجزرة
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ف�سّف���ى �سوت���ه ثم �س���اح ثاني���ة: »اإّن القبطان قليل اخل���ربة ينزل 

القّوات داخل الوادي!«.

�سرب حممود �ستوده على كتف �سالح: لعّله قبطان �سجاع!

اأخ���ذ ر�سا����ش اخلّطاط الأحم���ر والربتقايل، املتقّط���ع واملتوا�سل، 

يت�ساقط على حميط واأطراف املروحّية وي�سدر �سوًتا!

حت���ت ن���ور قناب���ل الع���دّو امل�سيئة اأنزل���ت املروحي���ة ق���ّوات التعبئة 

واحلر�ش �سريًعا، ثّم طارت بعيًدا! �سرب حممود على كتفي واأ�سار اإىل 

القّوات املنَزلة من املروحّية.

- اإبراهيم ال�سغري، هل تعرف الوادي؟

- مثل باحة منزلنا!

- علينا اإنقاذهم، واإّل ف�سيح�سد الر�ّسا�ش العراقّي الثقيل اأرواحهم 

جميًعا!

وقب���ل اأن ينهي حممود كلم���ه بداأ الر�ّسا�ش العراق���ّي امل�ستقّر على 

مرتفعات »حديقة موتورى«  باإطلق النار.

ا! - �سالح، �ساعده اأنت اأي�سً

و�سلنا اأن���ا و�سالح ب�سرعة اإىل العنا�سر املنَزلة من املروحّية. �ساح 

�سال���ح بعن�سر من احلر����ش طويل القام���ة وكان قائدهم: »ق���ّوات اأّي 

منطقة اأنتم؟«.

- فرقة »8النجف« - اأ�سفهان.

- ملاذا ترّجلتم هنا؟!

كان اللي���ل قد انت�سف، وكانت عيناي تراقب���ان بخار اأنفا�ش هذين 

الثنني. اأخذ ال�ساّب الأ�سفهاين ينظر اإىل �سالح وقد اعرتته الده�سة، 

ولعّله كان يفّكر يف نف�سه: من هو هذا الرجل الذي ي�سيح بنا يف خ�سّم 

املعرك���ة؟! وبعد برهة �سّم اأ�سابعه الأربع���ة اإىل باطن كّفه واأخذ ي�سري 

مراًرا باإبهامه اإىل ال�سماء املليئة بالقنابل امل�سيئة.
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- يا اأخي، لقد قال القبطان اإّنه ل ي�ستطيع اأن يحّط يف مكان اآخر!

التفت �سالح نحوي.

- علين���ا اأن نق�ّسمهم اإىل ف���َرق ونعرب بهم الوادي على دفعات.. واإّل 

فلن يبقى اأحد منهم �ساملًا!

كان ال���وادي حموًرا ق���د ترّددُت فيه م���ّرات عّدة خ���لل ماأمورّيات 

ال�ستطلع! قال حممود لعن�سر احلر�ش الأ�سفهايّن املتحّم�ش، والذي 

كان ال�سّك بنا ل يزال ي�ساوره: »التزموا بالّدقة اأوامر..«.

اأ�سار �سالح اأ�سدي اإيّل وتابع كلم حممود.

- هذا الأخ، واإّل لن ينجو اأحد منكم بنف�سه!

حتت وط���اأة نريان الر�ّسا�ش العراقّي الثقي���ل تبّدلت �سكوك عن�سر 

احلر�ش الأ�سفهاين اإىل يقني.

حني ع���ربُت بالدفعة الأوىل م���ن املحور املحاذي لل���وادي اكت�سفني 

الر�ّسا����ش الثقي���ل و�سرع باإط���لق النريان. ا�ستغرق الأم���ر �ساعة حتى 

متّكنت، بعد ُجهد جهيد، من اإي�سال ال�سرّية اإىل جاّدة »دربندي خان« 

املعّب���دة. تقّدم قائ���د ال�سرية ال�سابُّ وقال ملحمود �ست���وده: »اأ�سكرك يا 

اأخي، علينا اأن نتمو�سع فوق اجلاّدة!«.

تغرّيت ملمح وجه حممود من الّده�سة.

- تذهبون؟! اإىل اأين؟! عليكم اأن ت�ساعدونا!

- باذا ن�ساعد يا اأخي؟

اأ�سار حمم���ود اإىل الغابة اخل�سراء والِوه���اد الرمادّية املواجهة لنا 

والتي يلّفها الغمو�ش.

- يج���ب اأن ن�سيط���ر على تلك الت���لل بغية فّك احل�س���ار عن التّلة 

الأ�سلّية التي ت�ستقّر عليها قّواتنا!

- يا اأخي، مل اأتلقَّ مثل هذا الأمر!

المجزرة
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- ماذا تعني؟

- ا�سم���ع ي���ا اأخي، اأ�سك���رك على اأّنك اأنق���ذت حياتن���ا، لكننا جئنا 

لتاأمني اجلاّدة!

�سرب »�ستوده« رجله بالأر�ش بع�سبّية.

- ولك���ّن هذه اجلادة ل حتت���اج اإىل تاأمني!! وباملنا�سبة لقد كّنا نقف 

عليها قبل جميئكم!

- ا�سمع يا اأخا �سرياز، اأنا ل اأتلّقى الأوامر منك، كما اإّنني على علم 

بوظيفتي جّيًدا!

�سان���د �سالح حمموًدا و�ساح بال�ساّب: »نقول لك: اإّنه »َتي�ش«، وتقول 

بح ومل نحّرر تلك التّلة  لنا: احلبه! اأّيها الأخ الأ�سفهاين، اإْن اأ�سفر ال�سّ

والقواعد املجاورة، فغًدا �سيكون م�سرينا جميًعا القتل ولن يعود هناك 

حاجة لتاأمني اجلاّدة!«.

- اأنا اأعرف وظيفتي جّيًدا يا اأخي!

مل ُيْج���ِد اجل���دال مع القائد الأ�سفهاين ال�س���اّب نفًعا، ولو دام حتى 

ال�سباح. �ساح حممود معّنًفا: »ابَق هنا حّتى ال�سبح!«.

ث���ّم التفت حممود اإىل �سالح وقال: »ي���ا اأخي، اإّن ال�ستباك مع هذا 

الأ�سفه���ايّن اأ�سعب من ال�ستباك مع العراقّيني! دعه يفعل ما يحلو له! 

هّيا بنا لنذهب!«.

و�س���ل خليل مطّهرنيا على راأ�ش ث���لث ف�سائل من القّوات. تقّرر اأن 

نتحّرك مع العنا�سر الثلثني من كتيبة »اأمري املوؤمنني« Q وجمموعات 

ق���ّوات كتيبة »اأبو ذر« نحو تّلة »ب���ردزرد«. كنُت اأنا الدليل جمّدًدا فقلت: 

»علينا اأّوًل اإخراج �سرية حممد ر�سا بديهي من احل�سار!«. 
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لي���ًل و�سعنا اأج�ساد ال�سه���داء يف د�سمة كبرية قرب ملعب ال�)فويل 

ب���ول( التاب���ع للجي����ش العراقي. بع���د ذلك اأخلين���ا التّلة املج���اورة لتلة 

»بردزرد« مع جمموعة من اجلرحى ثم انحدرنا باجتاه تّلة »بردزرد« .

و�سلن���ا بهدوء وطماأنينة اإىل اأط���راف الطريق املعّبدة بعد اأن عربنا 

املنخف����ش اجلميل الواقع بني التّلتني ال�سغريتني، ما لبثنا اأن انق�سمنا 

اإىل رتلني. �سار حممد ر�سا بديهي خلف اأحدهما و�سرُت اأنا يف الأمام. 

بينم���ا كن���ت م�سغول الذهن اأنظ���ر اإىل امل�سيق املقاب���ل واإذ بقذيفة 

دّباب���ة ت�سقط و�س���ط الرتل، ف�سربن���ي ع�سُف انفجاره���ا كال�ساعقة 

لريفعني ويرميني ب�سعة اأمتار بعيًدا!

َعَلت الأّنات وال�سيحات! هاج جمعنا ودّب فينا القلق وال�سطراب. 

اأخذت اأدير راأ�سي بارتباك مينة وي�سرة فيما تناهى اإىل �سمعي اأ�سواٌت 

مرعبة ُتَق�ْسِعر الأبدان!

- اآه .. اإنني اأحرتق! 

- اآه.. مل اأعد اأرى �سيًئا!

بعد ذلك �سمع���ت اأزيز زّخات الر�سا�ش املنهمر ف���وق راأ�سي واأّنات 

ع���دد من الأفراد م���ا لبثوا اأن �سقطوا على الأر����ش. عندما خّفت حّدة 

الن���ريان تفّح�ست ج�سمي فوجدُت اأّن كتفي ق���د اأ�سيب بجرح �سرعان 

م���ا اأح�س�سُت باأمله. وبعدما اجنلى الدخان والغبار �سمعت �سوت حممد 

ر�سا: »يا نوذري اإّنها دبابة! هناك دبابة م�ستقرة يف ذلك امل�سيق!«.

نظ���رت اإىل امل�سيق املقاب���ل فاإذا بها دبابة عراقي���ة من نوع »ت72« 

فسّبح باسم ربك العظيم
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اأخذت ترمينا بقذائفها بفوا�سل زمنّية غري منتظمة.

بَدت ملم���ح القلق واحلرية جلّية على الوج���وه. نه�ست من مكاين 

ومل مينعن���ي ذلك الأمُل ال�سديد الذي كنت اأ�سعر به يف مرفقي. عاينت 

الأو�س���اع ع���ن كثب لأج���د اأّن اأربعة �سه���داء لنا قد �سقط���وا بالإ�سافة 

اإىل �ست���ة جرحى. اأما الرتل املنتظ���م واملر�سو�ش فبات اأ�ستاًتا! �سعرت 

ة يف حلق���ي. جلاأت اإىل  باحل���زن والغ���م يطبقان على �س���دري وبالغ�سّ

حفرة واختباأت فيها فوجدت حممد ر�سا بديهي وقد اأ�سيب ب�سظّية يف 

�ساق���ه فُك�ِسرت. �سددت جرحه وقّبلت وجهه قائ���ًل: »�سيكون كل �سيء 

على ما يرام«.

كان الع���رق يتم���اوج على وجه���ه املجّلل بالرتاب! ابتل���ع حممد ر�سا 

ريق���ه متاأمّلًا ثّم اأ�س���ار باإ�سبعه اإىل منخف�ش)اأخ���دود( يف الأر�ش وهو 

يقول: »يا نوذري، علينا اأن ندخل جميًعا يف ذلك الأخدود«.

�سرخ���ت قائ���ًل: »اجلمي���ع اإىل الأخ���دود. احملوا معك���م اجلرحى 

وال�سهداء!«.

حت���ت نريان قذائف تل���ك الدبابة ُقدُت اأف���راد املجموعة اإىل داخل 

املنخف����ش. ويف غ�س���ون وق���ت ق�س���ري ا�ست�سه���د ثلثة م���ن عنا�سرنا 

متاأثري���ن بجراحه���م! كان التعب واجلوع قد اأخذا م���ن اجلميع ماأخًذا 

عظيًما. ناهيك عن اأّنات �سعيفة كانت ت�سدر من اجلرحى لتزيد تلك 

الليلة الباردة واملظلمة غربًة ووح�سة!

- ُترى اأنرى العّم مرت�سى ثانية؟

- حتّلوا بالأمل.. األ ت�سمعون اأ�سوات املواجهات!

- ل بّد اأّن �سبابنا قد �سّنوا هجوًما اآخر وا�ستطاعوا اأن يتقّدموا.

�سيط���رت �سحابة م���ن الياأ����ش وال�سطراب على الأج���واء. وما بني 
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احللم واليقظة اأذهلني �سوت اآيات من القراآن الكرمي:

{اإذا وقعت الواقعة õ لي�س لوقعتها كاذبة õ.. اأفبهذا الديث 

اأنتم مدهنون õ وجتعلون رزقكم اأّنكم تكذبون}.

�سرع اأحدهم يرّتل اآيات �سورة الواقعة بحرقة ولوعة!

{فلول اإذا بلغت اللقوم õ واأنتم حينئذ تنظرون}.

ومتتم حممد ر�س���ا بديهي قائًل: {ونحن اأقرب اإليه منكم ولكن 

ل تب�سون õ فل���ول اإن كنتم غري مدينني õ ترجعونها اإن كنتم 

�ضادقني}.

تذّك���رت اأنن���ا مل نتمّكن م���ن قراءة �س���ورة الواقعة يف ه���ذه الليايل 

الأخرية ب�سبب ان�سغالنا باملواجهات.

{فاأما اإن كان من القرّبني õ فروح وريحان وجّنة نعيم }.

الت�سق���ُت بحمد ر�سا ال���ذي اأغم�ش جفونه فيما اأخ���ذ يرّتل اآيات 

الق���راآن حت���ت ال�س���وء اخلافت للقناب���ل امل�سيئ���ة: {واأما اإن كان من 

اأ�ضحاب اليمني}.

تبّدد اخلوف وال�سط���راب واأخذت اأ�سوات تلوة القراآن تعلو �سيًئا 

ف�سيًئا كرتانيم فرقة الإن�ساد.

õف�ضلم لك من اأ�ضحاب اليمني

كاأّن واقعة من نوع اآخر قد وقعت! �سرعان ما انق�سعت �سحابة الياأ�ش 

والظلمة ليحّل حمّلها الن�ساط والأمل!

{واأما اإن كان من الكّذبني ال�ضاّلني}

فج���اأة �سمعت �سوت اإط���لق ر�سا�ش ثم انهم���ر ر�سا�ش ر�سا�سات 

طِلق باجتاه امل�سيق والطريق املعّبدة.
ُ
م�سدره تلة »بردزرد« اأ

فسّبح باسم ربك العظيم
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{فُنُزٌل من حميم}.

تلها انفجار اأ�ساء نوره عتمة ذلك الليل.

{وت�ضلية جحيم}.

واإذا بها �سيارة للعدو ت�ستعل بالنريان على الطريق!

{اإّن هذا لهو حق اليقني}.

اأخ���ذت الذخائ���ر املوجودة داخ���ل ال�سي���ارة تنفج���ر وتتطاير منها 

�سعلت النار يف كل اجتاه وكاأنها األعاب نارية اأ�ساءت ليلة العيد!

{ف�ضبح با�ضم ربك العظيم}.

قرابة منت�سف الليل �سح���وت من غفوتي الق�سرية على �سوٍت ما. 

نظ���رت اإىل من كان حويل وكانوا ل يزال���ون يتحّدثون عن �سيارة العدّو 

املحرتقة، فقلت لهم حمّذًرا: » ه�ش!«.

زحف���ت داخل الأخدود نحو الأمام. نظرت اإىل الطريق املعّبدة التي 

كان���ت تبعد عّنا ح���وايل اأربعمئة مرت ودّققت �سمع���ي فراأيت من خلل 

ومي�ش النار امل�ستعلة يف �سيارة العدو جمموعة كبرية من اجلنود تتقّدم 

من اأطراف الطريق باجّتاهنا. 

قلت يف نف�سي: »لريحمنا اهلل، لقد انتهى اأمرنا!«.

نادي���ت ب�س���وت خافت »عبد ال�ساح���ب اإمامي« ابن بل���دة »داراب« 

فح�سر عندي بلمح الب�سر فقلت له: »تقّدم وا�ستطلع الأمر«.

و�سرعان ما عاد عبد ال�ساحب فرًحا.

- اإّنهم اأفراد فرقة »8النجف«!

تنّف�ست ال�سعداء. ناداين حممد ر�سا فذهبت اإليه.

- حتت اأمرك.
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اأ�سار حممد ر�سا اإىل عنق)حرف( التّلة املجاورة.

- لقد �سمعُت �سوت احلاج حممود ينبعث من هناك.

- اأتق�سد احلاج حممود �ستوده؟!

- اأجل، اأظّن اأن ثّمة اأمًرا غريًبا يحدث. كن حذًرا!

�س���رُت و»عب���د ال�ساحب اإمامي« نح���و عنق التل���ة واختباأنا. تناهى 

اإىل �سمع���ي �سوت جه���از ل�سلكي. تقّدم���ت باجتاه ال�س���وت. لقد كان 

حمم���ود �ستوده يتحّدث عرب جه���از الل�سلكي قائًل: »ي���ا حاج اأ�سدي، 

اإنن���ا موج���ودون يف القاعدة، لكن لي�ش لدينا خرب ع���ن اأفراد جمموعة 

كتيبة الفجر. مل جند �سوى جثث بع�ش ال�سهداء! هل هذا مفهوم؟«.

ناديت بفرح �سديد: »يا حاج �ستوده، اأنا ف�سل اهلل نوذري«.

و�سل اإيّل حممود وقال متعّجًبا: »عافاكم اهلل! اأين الآخرون؟«.

- مل يبَق من كتيبتنا �سوى ثلثني عن�سًرا.

ث���م اأ�سرت بيدي اإىل تّلة ب���ردزرد قائًل: »اإّن العم مرت�سى حما�سر 

ب�سّدة، علينا اأن نذهب مل�ساعدته«.

فق���ال: »اأر�س���ل ال�سه���داء واجلرحى نح���و اخللف ولي���اأِت الآخرون 

معي!«.

فسّبح باسم ربك العظيم
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77

ثمانية عشر جسًدا                      24/متوز/1983

كان الليل قد انت�سف عندما هّز رحيم نعيمي كتفّي فالتفتُّ نحوه 

منه  ي�سدر  اأن  دون  من  البكم  كال�سّم  و�سفتيه  يديه  يحّرك  لأراه 

�سوت. تب�ّسمت وقلت له: »هل اأ�سابك ع�سف انفجار ما؟! دعك من 

هذا املزاح!«.

لكّن���ه كّرر حركات���ه واأ�سار اإىل اأذين، فعرف���ت اأّن امل�سكلة من ِقبلي. 

اأدخلت اإ�سبعّي يف اأذيّن وحّركتهما ثم �سهقت �سهقات ق�سرية متكّررة. 

اأخرًيا متّكنت من �سماع �سوت رحيم ب�سعوبة يقول: »انه�ش يا داريو�ش! 

اإّن مرت�سى واأفراد جمموعة ال�ستطلع يطلبونك يف اأمر«.

كن���ت قد اأدرك���ت من طبيع���ة املواجه���ات الت���ي دارت يف ال�ساعات 

الأخرية اأّن الأمور قد تغرّيت واأّن خّط الدفاع يف »مترت�سني« قد انك�سر. 

بالإ�سافة اإىل اأّن مدفعّية ل���واء »املهدي« ونريان ر�ّسا�ساته ترّكزت على 

»حديقة موتورى«  التابعة للعدو والتلل املحيطة بها.

انطلقت برفقة رحي���م نعيمي وعلي خليلي -الذي مل يعد ي�سغل باله 

اأم���ر الأ�س���رى- نحو د�سم���ة العّم مرت�س���ى. وعندما اقرتبن���ا من تلك 

الد�سمة تراءى يل من خ���لل ال�سوء اخلافت عدٌد من الأ�سخا�ش وقد 

اأحاط���وا بالعم مرت�سى. اأعطيت اإ�سارة لرحيم وعلي وقلت لهما فزًعا: 

ا!«. »اإّنهم جنود عراقّيون.. انبطحا اأر�سً

ثّم انبطحت على الأر�ش وقلت: »لقد اأم�سكوا برت�سى واأجربوه اأن 

ينادينا حتى يتمكنوا من الإم�ساك بنا الواحد تلو الآخر!«.

ق���ال رحيم ب�س���وت خاف���ت: »�سيد داريو����ش، يبدو اأّن���ك مل تعرف 
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مرت�سى جّيًدا!«.

- اإًذا من هوؤلء الذين اأحاطوا به؟!

- ولنفر����ش اأّنه وقع اأ�سرًيا، لي�ش باإمكاننا فع���ل �سيء الآن. هيا بنا 

نقرتب منهم.

- ل..

مل اأك���د اأكمل كلمي حتى عل �سوت رحيم يق���ول فرًحا: »يا اإلهي، 

اإّنهم �سبابنا! وهذا اإبراهيم الزمّك!«.

نه�س���ُت وقف���زت باجّت���اه حلقته���م. عرفت منه���م »فرام���رز كهر« 

و»حمم���ود �ستوده« الذي مل يكن يفارق الع���م مرت�سى. كما راأيت �سرية 

جدي���دة بالإ�ساف���ة اإىل �سرية حمم���د ر�سا بديهي. ك���دت اأطري فرًحا! 

األقي���ت ال�سلم على اجلميع كراًرا وح�سنتهم ف���رًدا فرًدا، �سواء اأكنت 

عل���ى معرفة �سخ�سي���ة بهم اأم مل اأكن. انهالت قبلت���ي على »اإبراهيم 

كارك���ر« ذلك الفتى اليافع من قري���ة »جهرم«. تهّياأ يل لربهة اأّن عملنا 

���ة لنجل�ش عليها، ث���م ياأتي اخلدم  ق���د انتهى واأّنه���م �سيح�سرون من�سّ

واحل�سم با لّذ وطاب. بعد ذلك ُتعلَّق على �سدورنا اأو�سمة الفخر!

- يا �سلمان، هلّم اإيّل!

�سحوت من تلك التهّيوؤات مذهوًل على �سوت العم مرت�سى.

- �سلمان، ذاك هو طريق العبور اإىل تلك التلة.

قالها م�سرًيا اإىل القّمة ال�سرقّية لتّلة »بردزرد«. 

- اأر�ِسد �ساحًلا اإىل نقطة العبور حتى يتمّكن من ال�سيطرة على التّلة.

مل يكن مرت�سى يعرف للتعب معنى، وهذا يعني اأّن اخلدم واحل�سم 

ا! وما لّذ وطاب واأو�سمة الفتخار و.. كلها كانت �سراًبا حم�سً

ثمانية عشر جسًدا
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اأجب���ت مرت�سى: »على عيني«. وعلى الفور توّجه���ُت واأفراد ال�سرّية 

اجلدي���دة م���ن النقطة الت���ي اأعرفها نحو قّم���ة التلة الت���ي كانت خارج 

�سيطرتن���ا من���ذ بداية املع���ارك. مع التكب���ري بداأنا الهج���وم وا�ستطعنا 

ال�سيط���رة على القمة خلل خم�ش ع�سرة دقيق���ة. ا�سطر معظم قّوات 

العدو اإىل الهروب والرتاجع نحو »حديقة موتوري«. و�سرعان ما حتّررت 

تّلة »بردزرد« بالكامل.

ة. ليتني ا�ستطعت اأن اأمنعه.. ترى  تذّك���رت »�سالر« فخنقتني الغ�سّ

ماذا يجري عليه يف الأ�سر؟!

اأم�سين���ا ليلتن���ا اأيقاًظا بانتظ���ار توّقف ر�سقات الدو�س���كا املتقّطعة 

للع���دو العراقي. ومع و�سول جمموعات اأخ���رى من قّواتنا لت�ساندنا من 

اجلهات الأخرى توّقفت الدو�سكا عن الرمي.

عن���د بزوغ �س���وء ال�سباح اأ�س���ار رحيم نعيم���ي اإىل الطريق املعّبدة 

قائًل: »انظر هناك يا داريو�ش. �سيارة »تويوتا« تابعة لنا تّتجه مبا�سرة 

نحو العراقّيني!«.!

اأخذت ال�سيارة املزّودة بالعلم الإيراين وبكرّب �سوت يبّث املو�سيقى 

الع�سكري���ة الثورّي���ة ت�سّق طريقها ب�سرعة فائقة نح���و »حديقة موتورى«  

التابعة للعدو. �سرخت قائًل: »علينا اأن نوقفهم!«.

- كيف؟؟

- نطلق النار.

حملت ر�سا�ش غرينيف ؛ جل�ست ثم اأطلقت من اأعلى التّلة ر�سا�سات 

حتذيري���ة اأم���ام ال�سيارة لعّله���ا تتوقف. لكّن طاقمها م�س���وا ُقُدًما وقد 

اأخذتهم ن�سوة الن�سر الذي حّققناه.

- ل فائدة يا داريو�ش!
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- اأ�ستحلفك باأبيك اأن ل تنادين بداريو�ش!!

ا من �سّدة غ�سبي وانتظرُت  مل يكن بيدي حيلة. رميُت الر�سا�ش اأر�سً

ح���دوث معجزة ما. اأكملت ال�سيارة �سريه���ا نحو احلديقة التي مل تكن 

حتت �سيطرتنا ب�سكل كامل. يف الأثناء ظهر عدد من اجلنود العراقيني 

م���ن خلف احلديقة و�س���ّدوا الطريق، فتوّقفت ال�سي���ارة ب�سكل مفاجئ. 

قال نعيمي: »هل �سيقتلونهم؟!«.

- الأمر بيد اهلل.

�سرع���ت اأقراأ كل ما حفظت م���ن الأدعية، فيما تقّدم العراقّيون من 

ال�سي���ارة واأنزل���وا اأفراده���ا الثلثة الذي���ن كانوا يرتدون ب���ّزات كاكّية 

اللون، وجعلوا ي�سربونهم باأ�سفل بنادقهم واأجربوهم على النبطاح.

- �سوف يقتلونهم! اأطلق النار على العراقيني يا داريو�ش.

- ولك���ن من املمكن اأن ي�سيب الر�سا����ش عنا�سرنا، واإن مل اأمتّكن 

من اإ�سابة العراقيني فمن امل�سّلم اأّنهم �سوف يعدمونهم جميًعا!

- اإّنهم يقّيدون اأيديهم!

���ب العراقيون عي���ون الرج���ال الثلثة واأركبوه���م ال�سيارة  ث���ّم ع�سّ

نف�سها واأخذوهم. 

ما ه���ي اإّل دقائق حتى ح�سر عنا�سر التعبئة واحلر�ش من الكتائب 

الأخ���رى يف مدّرع���ات حربي���ة وا�ستبك���وا مع الق���وات العراقي���ة. وبعد 

ع�سرين دقيقة من مقاومة العدو ال�سعيفة مّتت ال�سيطرة على »حديقة 

موتورى«  بالكامل فيما لذ اجلنود العراقيون بالفرار.

- اإّنها دبابات تابعة لنا.

كان���ت قواي قد خارت، لكنني مع ذلك �سعرت بالفرح وال�سرور لدى 

روؤيتي الدبابات وناقلت اجلند التي اأمّدتني بقوة القلب. 

ثمانية عشر جسًدا
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فيم���ا بعد ح�س���رْت ب�سع جّراف���ات ودخَلْت م�سي���ق »دربندي خان« 

وقام���ت بجمع كافة ال�سيارات املحرتقة ورمتها يف الوادي املجاور ففتح 

امل�سيق. يف ذلك احلني ح�سرتني اأبيات من �سعر الفتى اليافع حبيب:

ا�ستيقظوا، ا�ستيقظوا

اأ�سرقوا كال�سم�ش داخل البئر

انه�سوا اأيها املحظوظون 

اإنه وقت طلوع القمر..

عن���د ال�ساعة احلادي���ة ع�سرة �سباًحا و�سلت ناق���لت جند من نوع 

)PMP( لتق���ّل اجلرح���ى وم���ن بقي من كتيب���ة الفج���ر -وعددهم 15 

ا- نحو اخلطوط اخللفية. كان العراقيون يق�سفون تلة »بردزرد«  �سخ�سً

و»حديقة موتورى« بقذائف )هاون60ملم( حماولني منعنا من التقّدم. 

مل يب���َق على التلة �سواي ورحيم نعيمي ومرت�سى. قلت لرحيم: »عندما 

اأح�س���ل على اإجازة �ساأخلد خللها اإىل النوم.. النوم! هيا فلرنجع اإىل 

اخللف الآن«.

اأ�س���ار رحيم نعيم���ي اإىل تلة »بردزرد« واأطرافها ثم ق���ال: »اأريد اأن 

اأتنف�ش ال�سعداء«.

نظرت اإىل عينيه احلمراوين واملتوّرمتني من �سّدة النعا�ش والتعب، 

فيما اأخذ رحيم نف�ًسا عميًقا ثم اأخرج من جيبه �سيجارة كان قد غنمها 

م���ن اأحد اجلنود العراقيني وو�سعها بني اإ�سبعي���ه قائًل: »دعني اأ�سعل 

هذه ال�سيجارة!«.

- اأمل تكن قد اأقلعت عن التدخني؟!

�سعلها للمرة 
ُ
ق���ّرب ال�سيجارة من اأنفه و�سّم تبغه���ا ثم قال: »دعني اأ

الأخرية. األن تاأتي معي يا داريو�ش؟«.
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- اأ�سعر بنعا�ش �سديد. اأريد اأن اأجد مكاًنا منا�سًبا لكي اأنام قليًل.

ج���ّر رحيم نف�سه منهًكا نح���و �سيارة من نوع »جي���ب« عراقية كانت 

عجلته���ا الأربع قد ثقبت فانغرزت يف ت���راب التّلة. و�سل اإىل ال�سيارة 

اخل�سراء فجل�ش مّتكًئا على عجلتها اخللفية ثم رفع يده اليمنى نحوي 

كما يفع���ل الأطفال باأيديهم عندم���ا يلعبون لعبة امل�سّد�س���ات وابت�سم. 

لّوح���ت له بيدي وانطلقت باجّتاه »حديقة موتورى«. مل اأكد اأم�سي ب�سع 

خط���وات حت���ى دّوى �سوت انفج���ار قذيفة )هاون60(. ع���دُت اأدراجي 

قلًقا ونظرت فلم اأجد اأثًرا لرحيم جّراء ارتفاع الغبار والدخان! وقفت 

مذه���وًل ما لبثت اأن راأيت ِرجَلنْي ترجتفان. وملا اجنلى الدخان والغبار 

رك�س���ت نحو رحيم رغم الوه���ن ال�سديد يف ركبت���ّي لأرى اأمامه حفرة 

�سوداء خّلفها انفجار القذيفة التي مّزقت �سظاياها �سدره وقلبه!

رفع رحيم ال�سيجارة املطفاأة للحظة حماوًل اإفهامي اأّنه مل ي�سعلها، 

ث���م تب�ّسم ابت�سام���ة �سعيفة متمتًم���ا بال�سهادتني. وقب���ل اأن يتمّكن من 

اإمتام كلماته وقع على جنبه الأمين م�سّرًجا بدمائه!

ثمانية عشر جسًدا
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78

المفتاح                                                      25/متوز/1983

قبي���ل الظهر، ت�سّم���رت عيناي على وجه مرت�س���ى النحيف امل�سفّر 

وحاجبي���ه املغرّبي���ن. بدا يل اأّن���ه كان يف مواجهات مع الع���دو لأربعة اأو 

خم�س���ة اأيام م���ن دون نوم اأو طع���ام! اأ�سند مرت�سى ظه���ره اإىل حائط 

الد�سم���ة الكب���رية امل�ستق���ّرة على تلة »ب���ردزرد« م�سغًي���ا حلديث اأخي 

جعفر اأ�سدي.

- ل ي���زال العراقي���ني ي�سيطرون عل���ى مرتفعي »ك���رده مند« و)19 

25(.. �سااالح، يا �سالح. األ ت�سمعني؟!

اأ�سح���ُت بنظري عن �سفتي مرت�سى الذابلتني، ثم نظرت اإىل كاظم 

حقيق���ت وعلي اأك���رب رحمانيان وحمم���ود �ستوده الذي���ن ارت�سمت على 

وجوههم ابت�سامات ذات معنى، فتفاجاأت قليًل.

قال يل اأخي: »اأين �سرح خيالك يا �سالح؟ اأح�سر اخلارطة!«.

على الفور اأح�س���رت خارطة منطقة العملّي���ات الع�سكرية ومددتها 

بارتباك اأمام اأخي لكي يطلع احلا�سرون على اآخر م�ستجّدات املعارك.

رفع اأخي راأ�سه واأ�سار اإىل م�سوؤول التجهيزات والدعم يف اللواء.

- لديكم مهلة اأق�ساها الع�سر لكي تنقلوا مقّركم من تّلة »قمطرة« 

اإىل هنا. هل هذا وا�سح؟

و�س���ع امل�سوؤول يده عل���ى حليته الطويلة التي غزاه���ا ال�سيب قائًل: 

»على عيني يا حاج«.

يف الأثن���اء �سمعن���ا جلب���ة خ���ارج الد�سمة. فج���اأة ُرفع���ت البّطانية 

الع�سكرّي���ة املعّلقة على بابها ليدخل منه حم�سن ر�سائي يرافقه العقيد 
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�سياد �سريازي، اأحمد كاظمي قائد فرقة »8النجف«، وقا�سم �سليماين 

قائد فرقة »41 ثار اهلل« التابعة للحر�ش يف حمافظة كرمان. 

نه�سن���ا جميًعا. اأّم���ا احلاج »�سلوات���ي«، ذلك العج���وز النحيف ذو 

الروح املرحة الذي كان يعمل يف ق�سم الإعلم احلربي، فرّتب قلن�سوته 

البي�س���اء على راأ�سه وتقّدم من ال�سيوف ون���ادى ب�سوته احلاّد الرفيع 

وبلهجته ال�سريازية: »عا�سق اأنا عا�سق لوجه حممد، اأفدي روحي ليحيا 

دين حممد. ارفعوا اأ�سواتكم بال�سلوات..!«.

- اللهم �سّل على حممد واآل حممد..

بعد ال�سل���وات تبادلنا التحي���ات والقبلت ثم جل�سن���ا. قال ال�سيد 

حم�سن: »عافاك اهلل يا �سيد اأ�سدي. كيف هي الأو�ساع؟«.

فاأ�س���ار جعف���ر اإىل مرت�س���ى جاوي���دي قائ���ًل: »�سيد حم�س���ن، اإّنه 

مرت�سى جاويدي، املعروف ب�ا�سلو«.

توّجه���ت نظ���رات فاح�سة ممزوج���ة بالتقدير م���ن كّل من حم�سن 

ر�سائ���ي والعقي���د �سي���اد �س���ريازي وبقية الق���ادة نحو عين���ي مرت�سى 

احلمراوي���ن الغائرت���ني. ث���م قام اجلمي���ع احرتاًم���ا له ثاني���ة واأخذوه 

بالأح�سان وقبلوا وجهه الذي علته اآثار الغبار والدخان.

- عافاك اهلل اأيها الرجل املخل�ش.. �سلمت يداك!

دققت النظر يف وجه حم�س���ن ر�سائي تارة، واأخرى يف وجه العقيد 

�سي���اد �س���ريازي بب�سرت���ه البي�ساء امل�سّرب���ة باحلمرة. كان���ت نظرات 

قائدي احلر�ش واجلي�ش وابت�ساماتهما ال�سادقة ت�سّج باملحبة والع�سق 

ملرت�سى، وبدا الرجلن يل منبهَرين اأ�سّد النبهار بقدرة ا�سلو!

يف تل���ك اللحظ���ة غمرتني فرحة كبرية بدًل م���ن مرت�سى، و�سعرت 

بالعت���زاز والفخ���ر بجمي���ع اأفراد لواء »امله���دي«. اأدرك���ت اأكرث فاأكرث 

المفتاح



362
تّلة جاويدي وسّر اشلو

جوهر �سخ�سية مرت�سى. فخلف هذا الوجه النحيف الأ�سفر والعينني 

النافذت���ني اللتني مل تغم�سا للي���اٍل متتالية بحٌر ذاخر بالذكاء والفطنة 

والوقار وال�سكينة!

�ساأل حم�سن ر�سائي: »ما هي اآخر الأخبار يا ا�سلو؟«.

فاأج���اب اأ�سل���و ب�سوت هادئ ونظ���رة من عين���ني ناعمتني ميلأهما 

الن�ساط: »لقد �سّن العراقيون ثلث هجمات م�سادة حماولني ا�ستعادة 

تلة »بردزرد«، لكّنهم حتى ع�سر الأم�ش مل يتمّكنوا من ذلك بحول اهلل 

وقوت���ه. بعدها اأرادوا اللتفاف من خلف التّلة للعبور من امل�سيق، لكننا 

اأف�سلنا �سعيهم بوا�سطة ر�سا�ساتهم الثقيلة التي غنمناها منهم«.

ق���ال العقيد �سي���اد �سريازي مبتهًج���ا: »�سلمت يداك! ه���ل تعلم اأّن 

ه���وؤلء كانوا بقايا ق���وات الكوموند����ش التابع ل� )الّل���واء66( من قوات 

النخب���ة يف جي�سهم؟ لقد علمنا اأن �سدام و�سل اإىل مدينة »ديال« وقاد 

الهجمات امل�ساّدة بنف�سه.. كما اإّنه اأعدم قائد )اللواء91(!«.

اأطب���ق مرت�س���ى جفنيه حلظًة ما لبث اأن و�س���ع قب�سته على جبهته 

وتاب���ع ب�سلبته املعه���ودة قائًل: بالطبع مل يكن الأم���ر بتلك ال�سهولة. 

فبع���د اأن دّمرنا اآلياتهم وعتاده���م يف امل�سيق واأرغمناهم اإىل الرتاجع 

تقّدمت كتيبة من م�ساتهم حماولني اللتفاف من خلف التلة من ناحية 

النهر مت�سرّتين بال�سجريات املجاورة. لكن وبت�سديد من مولنا �ساحب 

الع�س���ر والزمان Q متّك���ن اأفراد كتيبة كميل م���ن �سّدهم من تلك 

الناحية واإف�سال حماولتهم.

قال حم�سن ر�سائي: »األ يلزمك �سيء؟«.

- بلى.

حّدقت ب�سفَتي مرت�سى واأ�سغيت بدّقة اإىل كل كلمة يقولها.
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- اإّن بقية ال�سباب الأحياء يتحّرقون �سوًقا لروؤية �سماحة الإمام!

قال حم�سن ر�سائي: »�ساأبذل ما بو�سعي«.

ا�ستل���م �سياد �س���ريازي دّفة الكلم قائ���ًل: »اإن بقيت تّلتا )19 25( 

و»ك���رده مند« حت���ت �سيطرة العراقيني فقد يتمّكن���ون من اإجبارنا على 

الرتاجع!«.

�ساأل اأخي جعفر: »وما احلل؟«.

- علينا اأن ن�سيطر على تلة )19 25(.

فقال جعفر: »من امل�ستحيل اأن نتمّكن من ذلك من جهة الأمام!«.

- احل���ّل الوحيد ه���و املروحية. �سننق���ل قواتنا باملروحي���ة وننزلهم 

خلف العراقيني. هكذا نتمّكن من ال�سيطرة عليها. هل لدى اأحد اّطلع 

على تلك التلة؟

التفت جعفر اإيّل وقال للعقيد: »اأخي!«.

التفت كّل من العقيد �سياد �سريازي وحم�سن ر�سائي ونظرا اإيّل. مل 

اأ�ستطع اأن اأحاف���ظ على برودة اأع�سابي كمرت�سى و�سعرت بالرتباك. 

ه���ّزا براأ�سيهما و�سح���كا ثم خاطبا اأخي قائَلني: »ه���ل اأح�سرت جميع 

اأفراد عائلتك اإىل احلرب!«.

اأ�س���ار جعفر بيده اإيّل ثانية ثم قال: »لقد توىّل �سالح ا�ستطلع هذه 

املنطقة لأ�سهر عّدة، وهو على معرفة كافية بها«.

عّق���ب حم�سن ر�سائي قائًل: »هذا جّيد، ولهذا جئنا على عجلة من 

اأمرن���ا. يجب اأن يذهب �سال���ح اإىل بريان�سهر لريك���ب املروحية برفقة 

اأفراد فرقة »10�سيد ال�سهداء« اإىل مرتفَعي )19 25( و»كرده مند«!«.

قال جعفر: »ولكن يا �سيد حم�سن، اإّن عددهم قليل!«.

المفتاح
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- ه���ذا �سحي���ح يا حاج اأ�س���دي، لذا عليك اأن تر�س���ل امل�سابني من 

اأفراد الكتائب الأخرى اإىل اخللف ليتلّقوا العلج ثم يعودوا!

قال العقيد �سياد �سريازي: » طبًعا �سرن�سل كتيبة من قوات املغاوير 

التابعة للجي�ش ملوؤازرتكم«.

اأم���ا اأحمد كاظمي، القائد ال�ساب لفرقة »8النجف«، و�سع يده على 

حليته ال�سوداء قائًل: »لدينا �سرّية خ�سعت موؤّخًرا للتدريبات اللزمة 

 .»..

ا  ثم اأ�سار اإىل مرت�سى وقال واثًقا كما لو كانا يعرفان بع�سهما بع�سً

ل�سنوات: » و�سرّيتي م�ستعّدة متاًما كما كتيبة الفجر«.

نف����ش اأخ���ي جعف���ر �سروال���ه الُك���ردّي الب�سي���ط. وعّق���ب حم�س���ن 

ر�سائ���ي قائًل: »لقد ا�ستنفدنا ط���وال هذه املّدة كّل ما لدينا من القوى 

والطاقات، ومل يبَق �سوى هذا العدد القليل من ال�سرايا، واإن مل نتمّكن 

من ال�ستيلء على تلة )19 25( واملرتفعات املحيطة بها بالإ�سافة اإىل 

مدينة ت�سومان م�سطفى..«.

 و�سك���ت هنيهة ثم اأ�س���ار اإىل اخلريطة قائًل: » فعلينا اأن نرجع اإىل 

املرّبع الأول!«.

ثم التفت اإىل جمع القادة فرًدا فرًدا وقال: »اإّن مفتاح تثبيت مواقعنا 

يف منطق���ة العملّيات هو ال�سيطرة على مرتفع )19 25(. لذا عليكم اأن 

تبذلوا ق�سارى جهدكم!«.
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تشومان                                26/متوز/1983

- هّيا، ب�سرعة.. ترّجلوا ب�سرعة !

يف تلك املنطقة اجلبلية وبني �سبابها اخلفيف كان ملزم من القوات 

املجوقلة »هوانريوز« يتكّل���م ب�سرعة وهو يدفع جماهدي فرقة »10�سيد 

ال�سهداء« التابعة للحر�ش الث���وري من املروحية اإىل عرف)عنق( التّلة 

�سارًبا بكّفه على ظهورهم.

- هيا اذهب، ما �ساء اهلل، هيا ب�سرعة!

كان اآخره���م العقي���د �سي���اد �سريازي ال���ذي قفز على ع���رف التّلة 

حامًل بيده بندقية )G3( ذات الكعب القابل للطي!

نظ���رت اإىل ذاك امللزم النحيف اجل�سم وقد �سرب للعقيد التحية 

الع�سكري���ة، ولعّل���ه كان يفّك���ر يف �سبب وج���ود قائد الق���ّوات الربّية يف 

اجلي�ش بني عدد من اأفراد التعبئة واحلر�ش الثوري خلف العدّو!

 دّوت ر�سا�سة فاأخرجتني مّما اأنا فيه. نادى العقيد �سياد �سريازي: 

»اأيها امللزم، اأبعد املروحية �سريًعا!«.

تزام���ن �س���وت العقيد م���ع دوّي عدد م���ن الر�سا�س���ات ا�سطدمت 

بالزّلج���ة املعدنّي���ة للمروحّية . ارتفع���ت املروحية �سريًع���ا واختفت يف 

عتم���ة الغروب اخلفيفة. ن���اداين العقيد �سياد: »ي���ا اأخ �سالح، اأح�سر 

بقية القّوات اإىل هنا«.

ثم و�سع بندقيته على ظهره واأخذ جهاز الل�سلكي اخلا�ش بال�سرّية 

م���ن ال�ساب التعب���وّي، واأجرى ات�ساًل بقائد فرق���ة »8النجف«، »اأحمد 

كاظمي« ثّم بقائد ال�سرية التابعة للجي�ش.

تشومان
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م���ا اإن اختف���ى ال�سب���اب يف تلك املنطق���ة اجلبلّية حت���ى زاد العدو 

من اإط���لق القنابل امل�سيئة. اأمعنت النظ���ر يف العقيد �سياد �سريازي 

للحظ���ات واأن���ا اأفكر يف �سّدة م�سابهته لل�سهي���د م�سطفى �سمران. لقد 

�ساه���دُت �سجاع���ة املهند����ش »�سم���ران« واإقدامه ويقينه ب���اأّم عيني يف 

منطق���ة »كرد�ستان« وجبهة اجلنوب. وها اأن���ا ذا اأرى اخل�سال نف�سها 

يف �سخ�ش العقيد!

كان الطق����ش ب���ارًدا. بعد برهة ق�س���رية ح�سرت بقّي���ة املروحيات 

التابع���ة ل�»هوانريوز« ليرتّجل منها بقية العنا�سر يف الأخاديد املوجودة 

اأطراف ال���وادي. وقع نظري على مرت�سى يقف ب���ني القوات فاأ�سابني 

الذهول! تقّدم مّني بيده امللفوفة بال�سماد متلأه ال�سعادة واحليوية!

- �سيد مرت�سى، اأمل تذهب اإىل امل�ست�سفى؟

- بلى، لقد �سّمدت جرحي ورجعت!

- األي�ش هوؤلء عنا�سر كتيبة الفجر؟!

- بلى، هم بعينهم يا اأخا �سرياز!

و�س���ل بعد ذلك »جمال قّمي«، قائد قّوات احلر�ش يف طهران. �سرنا 

نحو العقيد �سّياد الذي عانق مرت�سى قائًل: »ا�سلونك!«.

جثونا على ُركبنا، ف�ساألني العقيد: » اأين هي موقعّيتنا بالتحديد؟«.

ل عليها  اأخرجت م���ن جيبي خارطة �سغرية للمنطقة، واأخذت اأف�سّ

للعقيد اأو�ساع املرتفع والتلل املحيطة.

- ه���ذا هو مرتفع )19 25( على مي���ني »حديقة موتورى« ، وهذه تلة 

»كوران«. يف اخللف مرتفع »كرده مند«. علينا اأن نعرب من هذا اخلندق 

نحو)19 25( وهذه هي قاعدة العدو!

نظ���ر العقي���د اإىل �ساعته الليلية وق���ال: »لدينا ب�س���ع �ساعات حتى 
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موعد الهجوم، ينبغي اأن جند مكاًنا لن�سرتيح فيه«.

- يا اأخ �سّياد، هناك م�سري �ساعتني اأو ثلث حتى ن�سل اإىل العدو. 

اأقرتح اأن ن�سرتيح هناك.

- كّل!

- ملاذا؟

- اأخ �سال���ح، ك���م يلزمنا من الوق���ت بالدقة حتى ن�س���ل اإىل اأ�سفل 

املرتفع؟

- �ساعت���ان عل���ى اأكرث تقدي���ر، لكن علين���ا اأن ناأخذ بع���ني العتبار 

�سعوبات الطريق واأموًرا اأخرى قد تطراأ!

نظر اإىل �ساعة يده واأخذ يحّك اأ�سفل حليته ال�سوداء التي زادت من 

جاذبية وجهه ثم تابع قائ���ًل: »اإن حتّركنا الآن وانتظرنا اأ�سفل املرتفع 

فمن املحتمل اأن ُيحدث عنا�سرنا جلبة فتثري انتباه العدو! من الأف�سل 

اأن تبق���ى قواتنا يف هذا املنخف�ش وت�سرتيح داخل اأكيا�ش النوم. �سوف 

ننطلق قبل موعد الهجوم بثلث �ساعات!«.

قراب���ة ال�ساعة الثانية بعد منت�سف اللي���ل بداأ الق�سف على مرتفع 

�سدل على تلك املنطقة 
ُ
)19 25( . كاأّن �ستاًرا من الدخان والبارود قد اأ

اجلبلي���ة. �سّن���ت الق���ّوات املت�سّكلة م���ن كتيبة احلر����ش و�سرّية اجلي�ش 

هجومه���ا على الق���ّوات العراقّية من الأمام، فيما توّل���ت العنا�سر التي 

برفقتن���ا بقيادة العقيد �سياد �سريازي الهجوم من اخللف. وقبل طلوع 

�س���وء اليوم الثامن من عمليات »والفج���ر2« اأ�سبح مرتفع )19 25( يف 

قب�ستن���ا، ومتكّنا م���ن تثبيت مواقعنا يف املحوري���ن اجلنوبي وال�سمايل 

جلبه���ة »احلاج عم���ران«. وبالتايل فقد �س���ارت قواتنا وللم���ّرة الأوىل 

مهيمنة على مدينة »ت�سومان م�سطفى« العراقية!

تشومان
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االنسحاب                                 29/متوز/1983

- اثن���ا ع�س���ر األ���ف بندقي���ة جديدة من ن���وع كل�سنك���وف، خمزن 

كامل من امل�سد�سات.. ليتني اأ�ستطي���ع اأن اآخذ م�سّد�ًسا جّيًدا للذكرى. 

ي���اااه.. بنادق ذات كعاب بلون احلّناء مزّودة بنظار.. هذه هي نف�سها 

الأ�سلحة واملعّدات التي يزّودون بها اخلونة وبائعي الوطن مّمن ي�سّمون 

بالدميقراطّيني بحزب »الكوملة« و»الدميقراطيني الكرد«، لكي يغتالوا 

بها عنا�سر التعبئة واحلر�ش الثوري يف كرد�ستان!

يف �سب���اح الي���وم التا�سع من العمليات وخلًف���ا حلركة �سري ال�سّف 

الطويل من العربات التي جتّرها بغال حتمل الغنائم احلربية، توّجهُت 

نح���و مرتف���ع )19 25(. اأخذت اأح�سب ع���دًدا ل ُيح�سى ول يو�سف من 

الغنائ���م التي تركها العراقيون؛ فتل���ك املخازن املمتلئة بالذخائر كانت 

تكفي لت�سليح اللواء ل�سنوات عّدة.. بالإ�سافة اإىل و�سائل اّت�سال واآلت 

الكرتوني���ة ع�سرية. هنيًئا لق�سم الإعلم يف الل���واء بكّل هذه الو�سائل 

ال�سمعية والت�سويرية واملكرّبات ال�سوتية و.. 

يف الأثناء ط���رق �سمعي �سوت احلاج »�سلواتي«، ذلك العجوز املرح 

الذي يعمل يف ق�سم الإعلم، من بني �سّف الغنائم:

اأ�سابت التعبوي �سظية                   �سظية حّزت راأ�سه

مات من دون اأن يتزّوج                   �سظّية اأ�سابت راأ�سه

اأ�سيب بقذيفة لكن                         لدينا الكثري من �سباب التعبئة!

فرفع بع�ش التعبوّيني بنادقهم التي غنموها و�سحكوا قائلني له:

ما اأجمل هذه البندقية                  كعبها بلون احلّناء
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كان التعبوي يغنم البندقية                فاخرتقت �سظية قلبه

    لكنه مل مُيت بل ا�ست�سهد

�سحك���ُت وقلت يف نف�سي: »غًدا �سي�ستل���م احلاج »�سلواتي« مكرّبات 

ال�س���وت احلديثة م���ن الغنائم العراقي���ة و�سي�سّن���ف اأ�سماعنا ب�سوته 

البديع«.

ثم �سرعت بح�ساب الغنائم جمّدًدا؛ اأكرث من مئة مدفع اأوتوماتيكّي.. 

ترى هل من املمكن اأن ي�سّلموها جميًعا اإىل لواء »املهدي؟«.! حني �سرت 

باإزاء البغال راأيت العرق يت�سّبب من تلك احليوانات امل�سكينة و�سمعت 

اأ�سواته���ا وه���ي تنوء بثقل الغنائ���م. يف تلك الأثناء ع���ل �سوت اأجنحة 

مروحي���ة بحيث غلب عل���ى اجللبة الت���ي اأحدثتها احليوان���ات، ا�ستاأُت 

وغ�سبت. ابتعدُت ع���ن العربات ورك�ست نحو تلة »كوران« لأرى اأربع اأو 

خم�ش مروحيات وهي حتلق وتتقدم نحو مرتفع »19 25«. ت�سّرعت اإىل 

اهلل قائًل: » فلريحمنا اهلل.. ما الذي يخّططون له؟ يا اإلهي!«.

اأ�سابن���ي الف���زع لروؤي���ة تلك املروحي���ات احلربية، اإذ اإّن���ه مل ي�سبق 

يل اأن راأي���ت هذا العدد يحّلق يف الوق���ت نف�سه! اأخذت اأعّدها: واحدة، 

اثنتان، ثلث.. �سّت وع�سرون مروحية! يا قمر بني ها�سم!!

مل اأدِر كي���ف ت�سّلق���ت التّلة ب���كّل ما اأوتيت من قوة حم���اوًل الو�سول 

اإىل عنا�سرن���ا قب���ل املروحّي���ات واإخبارهم باأمرها قبل ف���وات الأوان، 

وعبًثا حاولت. فجاأة هّزت انفجارات متتالية الأجواء ب�سّدة. التفتُّ اإىل 

اخلل���ف حمّدًقا يف تلل خط الراأ�ش، )19 25(، »كرده مند« و»كوران«. 

كان���ت جميعه���ا يف مرمى نريان املروحيات! ناهيك ع���ن مدفعية العدو 

التي اأخذت تق�سف تلك املرتفعات بالتزامن مع الق�سف املروحي. 

طلق النار 
ُ
ل اأدري كي���ف و�سلُت ب�سرعة اإىل تل���ة )19 25( و�سرعت اأ

االنسحاب
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عل���ى املروحيات الت���ي رّك���زت نريانها على تل���ك التّلة. فيم���ا انق�سمت 

املروحيات اإىل ق�سمني: ق�سم منها متو�سع فوق مواقعنا الدفاعية و�سار 

ي�ستهدف عنا�سرن���ا بال�)B7( والر�سا�سات الثقيلة، والق�سم الآخر اأخذ 

ُين���زل اأفراد ق���وات املغاوير بزّي الفهود على �سفح التل���ة. مل تكد اأقدام 

قّوات املغاوير تطاأ الأر�ش حتى �سرعوا باإطلق النار ب�ستى اأنواع الأ�سلحة 

وه���م يتقّدم���ون نحونا. يف الواقع، لقد فوجئنا بح�س���ور تلك املروحيات 

والأع���داد الكبرية من قوات املغاوير. عّلقُت اأملي على ر�سا�ش من العيار 

الثقيل تابع للجي�ش كانوا قد نقلوه ب�سّق الأنف�ش يف مروحية قوات املجوقل 

»هوانريوز« وو�سعوه على التلة لكنهم مل يقوموا بت�سغيله بعد!

ا بهذا  ط���وال �سنوات احلرب التي �سهدُته���ا مل اأواجه هجوًما م�سادًّ

احلج���م. كان اجلن���ود العراقّيون يتقّدمون نحونا ب���كل �سجاعة وجراأة 

ت�سانده���م املروحي���ات واملدفعي���ة البعيدة امل���دى. وما اأث���ار عجبي بل 

واأقلقني حتليق تلك املروحيات مقابلنا حيث كانت تطلق النريان نحونا 

من دون اأي خوف!

وقع نظ���ري على خليل مطهرنيا، ها�سم اعتم���ادي ومرت�سى الذين 

ل�سّد الهج���وم. كانت يد 
اأخ���ذوا يوّجه���ون اأفراد الكتيب���ة املندجم���ة *1 

مرت�سى امل�سابة ل تزال ملفوفة بال�سماد! على مقربة منهم وقف رائد 

يف اجلي�ش وجعل يوّجه الع�سكريني وذوي الرتب. قلت لها�سم اعتمادي: 

»ليت العقيد �سياد �سريازي كان هنا!«.

- ملاذا، هل ح�سل �سيء؟

- مل اأ�ساهد من قبل مثل هذا الهجوم امل�ساد! براأيي لو كان العقيد 

هنا لأمكن ال�ستفادة من خرباته.

* من الحر�ش الثوري، والمندمجة مع الجي�ش في ت�سكيل قتالي. 
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عل���ى بعد م�سافة ق�سرية و�س���ع مرت�سى بندقّي���ة كل�سنكوف على 

الأر����ش واأم�سك بال�)B7(. لكّن حماولتنا ل�سّد العدّو من التقّدم عرب 

اإطلق النار عليه باءت بالف�سل! اأخذ ال�سباب يتهام�سون فيما بينهم.

- اإّنهم ي�سبهون اأفراد التعبئة عندنا يف باأ�سهم و�سجاعتهم!

- ل اأظ���ّن ذل���ك، اأعتقد اأّن اجلن���ود والطّيارين �س���كارى ولهذا هم 

يتقّدمون بهذه الطريقة!

- م���اذا تقول؟! اإّن ال�سك���ران ل ي�ستطيع اأن يق���ف ثابًتا على قدميه 

كما اإّن ذهنه يكون معّطًل. اأعتقد اأّنهم اأح�سروا اأفراد التعبئة لديهم!

- من املوؤّكد اأّنهم مهّددون بالإعدام لو مل يحّققوا اإجناًزا ما!

- اأو لعّلهم تلّقوا درو�ًسا يف اأهمية الدفاع عن الوطن!

- لكّنهم كانوا اأكرث ُجبًنا حني كانوا يحاربون على اأر�سنا!

نزل ن�سف قّوات املغاوير واأخ���ذوا يّتجهون �سعوًدا حمرزين تقّدًما 

ومقاوم���ة غ���ري م�سبوَقني! كان اخلن���اق ي�سيق �سيًئا ف�سيًئ���ا. اأبدى كل 

الطرف���ني مقاوم���ة �سر�س���ة م���ن دون التفك���ري باخل�س���ارة. قاتل جنود 

جي�سن���ا جنًبا اإىل جنب مع قوات التعبئة واحلر����ش الثوري. كانت كّفتا 

املعركة متكافئتني وكل طرف ينتظر هفوة من الطرف املقابل. لقد كان 

ظرًف���ا ح�سا�ًسا للغاية بحيث ل���و اأظهر اأحد الطرفني �سعًفا يف نقطة ما 

لرجحت كّفة املعركة مل�سلحة الطرف الآخر!

بينما نحن كذلك واإذا بالرائد الذي كان يتوىّل قيادة �سرية اجلي�ش، 

والت���ي م���ا برح���ت تقاتل جنًب���ا اإىل جنب �سائ���ر قواتنا، ي�سي���ح قائًل: 

»ان�سحاااب..«.

ح���اول خليل رحمانيان جاهًدا اأن يقنع الرائد ولكّنه مل يقبل واحتّج 

قائ���ًل: »اأنا م�سوؤول عن قّواتي، ول اأري���د اأن يقعوا �سحايا جمزرة ما.. 

االنسحاب
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ف�س���ًل عن اأننا ل�سنا متكافئي الق���وى مع مثل هذه الهجمة.. هل فقدنا 

عقولنا؟«.! 

اأج���اب خلي���ل رحمانيان: » ل �سيء مما لدين���ا متكافئ مع العدو يف 

هذه احلرب!«.

لكّن الرائد اللجوج ظّل مت�سّبًثا براأيه!

- ل علقة يل بهذا..

- مّمن تتلقّى اأوامرك؟؟ األ تخ�سى اأن حُتاَكم؟؟

- اأنا اأتلّقى اأوامري من قيادة اجلي�ش ل من احلر�ش!

تذّك���رت العقيد �سياد �سريازي الذي ل���و كان حا�سًرا لأذاق الرائد 

العذاب ب�سبب اأمره بالن�سحاب يف الوقت غري املنا�سب! يف ذلك املوقف 

ة الغراب وقطعة اجلنب التي قراأناها اأيام  احل�سا�ش خطر يف بايل ق�سّ

ال�سف���وف البتدائّي���ة، وتلك اجلملة التي قالها الغ���راب بعد اأن خدعه 

الثعلب فوقعت اجلبنة من فمه: »ملعون ذلك الفم الذي ُيفتح يف الوقت 

غري املنا�سب!«.

تذّكرت ذلك و�سحكت. اأخذ جنود اجلي�ش بالن�سحاب فيما �سعفت 

ا. وقفُت يف  عزمي���ة عنا�سر التعبئة واأخ���ذوا يتهّياأون للن�سح���اب اأي�سً

ح���رية من اأم���ري، فج���اأة دّوت قذيفة م�س���ادة للطائ���رات. التفّت اإىل 

اخلل���ف فراأيت »خلي���ل مطهرنيا« وراء ر�سا�ش م�س���اد ثنائي وهو يطلق 

القذائ���ف املتتابع���ة عل���ى مروحي���ات العدو وعنا�س���ر املغاوي���ر. بداأت 

الأو�س���اع بالتب���ّدل فيما وقف اجلنود والتعبوّي���ون مرتّددين بانتظار ما 

�سيح�سل. �ساح ها�سم: »اأ�سلو!«.

التفتن���ا اإىل مرت�س���ى ل���رناه ق���د وق���ف على املرتف���ع و�س���ار ياأخذ 

 )B7(�القذائف من يد فتى يافع من التعبئة وي�سعها يف قاذف �سلح ال
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ثم يطلقها نحو املروحيات التي ما برحت تنزل قّواتها من دون هوادة. 

وبينما اقرتبت اإحدى املروحيات من الأر�ش لتنزل قّوات جديدة �سّوب 

مرت�سى قب�سة �سلحه نح���و زّلجتها ثم اأطلق القذيفة. مّرت القذيفة 

اأمام عي���ون اجلميع واأ�سابت املروحية واجلن���ود العراقيني، فانفجرت 

املروحي���ة وا�ستعلت كجبل من النار اأمام م���راأى اجلميع! هّزت اأ�سوات 

ال�سباب الأرجاء: »اهلل اأكرب.. ما �ساء اهلل.. اأح�سنت يا اأ�سلو..!«.

اأنزل مرت�سى ال�سربة القا�سمة الثانية بعد �سربة خليل، ويف غ�سون 

دقائ���ق تغرّيت املوازين بالكامل وعاد جن���ود اجلي�ش والتعبوّيون واأخذوا 

جميًعا ومعهم عنا�سر احلر�ش يطلقون نريان اأ�سلحتهم باجتاه العدو!

لدى روؤيتها انفجار املروحية ورّكابها لذت بقية املروحيات بالفرار، 

م���ا اأّدى اإىل انهيار عزمية قوات املغاوير فاأخ���ذوا ينحدرون اإىل اأ�سفل 

التل���ة هرًبا نحو الغابة. توّجهُت والآخرين اإىل الأ�سفل حماولني اللحاق 

باملغاوي���ر واأ�سره���م. اأّدى �س���ّد الهجم���ة امل�ساّدة وفرار فل���ول عنا�سر 

املغاوي���ر يف لواء )النخب���ة 66( يف اجلي�ش العراق���ي اإىل تثبيت موقعنا 

على تلة )19 25(.

جل�س���ُت اأ�سفل التل���ة على �سخ���رة م�سّطحة لأ�ستعيد ق���واي املنهكة 

وحّدقت يف الغاب���ة املقابلة. كانت اجلهة الي�سرى من الغابة، حيث جلاأ 

عنا�س���ر املغاوير هاربني، �سوداء مظلم���ة. اأما اجلهة اليمنى منها فقد 

غطاها الندى بقطراته فاأخذت تلمع حتت نور ال�سم�ش! 

االنسحاب
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الميثمّيان                                                               31/متوز/1983

قرابة الظهر، وعلى تّلة )19 25( ناداين مرت�سى: »يا �سيخ بنائي!«.

و�سع���ُت عمامتي على راأ�سي لك���ي اأجّته نحوه، لكّنه و�سل اإيّل واأ�سار 

اإىل بّزتي الع�سكرّية الكاكّية اللون.

- ي���ا �سيخ، اإّن م���ن يلب�ش هذه الثياب علي���ه اأن ي�سع خوذة حديدية 

على راأ�سه ولي�ش عمامة!

فاأ�س���رت اإىل عمامت���ي قائًل: »اإّنه���ا تعمل عمل اخل���وذة احلديدية 

بطريق���ة اأو باأخرى، فق���ّوة ال�سظّية �سوف ت�سمحل قب���ل اأن تخرتق كل 

هذه الطبقات من القما�ش!«.

�سح���ك مرت�س���ى ثم ق���ال: »ل اأح���د ي�ستطي���ع اأن يغل���ب املعّمم يف 

النقا�ش..! يا �سيخ!«.

- يا عزيز ال�سيخ!

- م���ن املق���ّرر اأن يح�سر ال�سي���خ »ميثمي«، ممثل الإم���ام يف مركز 

»نوح«، لزيارة اجلبهة بعد الظهر.

- هذا جيد جًدا. ماذا تاأمرين؟

- ي���ا �سي���خ، اإّن اأخ���ا ال�سيخ »ميثم���ي« الأ�سغر هو عن�س���ر يف كتيبة 

الفج���ر، ومل ياأخذ اإجازته منذ مّدة. براأي���ي علينا التن�سيق لكي يتمّكنا 

من اللقاء هنا يف اجلبهة على الأقل!

ف�سحكُت وقلت: »على عيني«.

- من املقّرر اأن ي�سل �سماحته عند ال�ساعة الثالثة. 
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بع���د ظهر ذلك اليوم �س���رُت واأخو حجة الإ�س���لم وامل�سلمني ال�سيخ 

»عبد اهلل ميثمي« على اأر�ش تلة )19 25( املغّطاة بب�ساط من الأع�ساب 

والأزه���ار مّتجَهني نحو د�سمة قيادة الكتيبة. ما اإن و�سلت اإىل الد�سمة 

حت���ى �سقط���ت قذيفتان اأو ثلث قذائ���ف فاألقيت نف�س���ي على الأر�ش. 

كانت تلك التلة مطّلة على كلٍّ من امل�سيق ومدينة »دربندي خان«، ولذا 

فقد كان العراقّيون ي�ستهدفونها بنريانهم ب�سكل دائم.

دخل���ُت الد�سمة و�سّلمت على مرت�سى و�ساألته عن اأحواله. بعد ذلك 

غم���زين »ا�سلو« ف�سرعت بوعظ »ميثم���ي« ال�ساب قائًل: »اأنت اأعلم باأن 

�سلة الرحم وزيارة الأهل من اأوجب واجبات الدين الإ�سلمي و..«.

ووا�سلت الكلم اإىل اأن اأقنعُت »ميثمي« اأن ياأخذ اإجازة لب�سعة اأيام 

بعد اأن يلتقي اأخاه ال�سيخ.

حّلت ال�ساعة الثالث���ة وملّا ي�سل ال�سيخ عبد اهلل ميثمي. خرجنا من 

الد�سم���ة لتن�ّسق الهواء النظي���ف واإذ بقذيفة ت�سق���ط قربنا فانبطحنا 

ا. بع���د اختفاء الدخان والب���ارود التفّت اإىل اخللف  نح���ن الثلثة اأر�سً

فراأي���ت مرت�سى وا�سًعا ي���ده على جرح يف بطنه وق���د جل�ش عند راأ�ش 

»ميثم���ي« ال�ساب الذي نبت �سارباه حديًثا. دّوى �سوته كالرعد يف اأذين 

وهو يقول: »يا �سيخ بنائي هل اأ�سابتك �سظية؟«.

- اأنا بخري يا �سيد مرت�سى!

النفجار.  ع�سف  وقذفني  كتفي  اأ�سابت  �سغرية  �سظية  كانت 

نظرت اإىل عمامتي البي�ساء التي تدحرجْت وعلقت ما بني ال�سجريات 

لون  كان  الدوار.  اأثر  من  اأتعرّث  واأنا  ال�ساّبني  نحو  م�سيت  والأع�ساب. 

وجه »ميثمي« قد ابي�ّش و�سفتاه ترتع�سان. فتح »ا�سلو« كوفيته التي لّف 

مرتبًكا:  �ساألته  ال�ساب.  »ميثمي«  �سدر  على جرح  وو�سعها  عنقه  بها 

الميثمّيان
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»كيف حاله؟«.

�سك���ت مرت�س���ى ف�سع���رت بالياأ����ش. يف الأثناء و�س���ل كّل من ح�سن 

مايلر، �س���ادق خو�سقدم وجليل اإ�سلمي وو�سعوا »ميثمي« على النقالة 

وحملوه اإىل اأ�سفل التلة ثم و�سعوه داخل �سيارة الإ�سعاف.

ترّجل مرت�سى من �سي���ارة الإ�سعاف وخاطب جليل اإ�سلمي قائًل: 

»رافقهم اإىل امل�ست�سفى. �سنلحق بكم اأنا وال�سيخ ميثمي«.

- هل ُجرحَت يا عّم؟

ا. �ساأ�سمد اجلرح يف امل�ستو�سف ثم اأحلق بكم. - ل �سيء مهمًّ

يف �سي���ارة الإ�سع���اف نظ���رت اإىل »ميثمي«، ذلك ال�س���اب النحيف، 

وكان قد نزف طويًل. ت�ساءلت يف نف�سي: ترى هل �سريى هذان الأخوان 

اأحدهما الآخر؟

دِخل »ميثمي« غرف���ة العمليات مبا�سرة 
ُ
يف م�ست�سف���ى »�سرد�س���ت« اأ

فيم���ا تلّقي���ُت العلج على اأحد الأ�س���ّرة. ومل مت�ِش �ساع���ة واحدة حتى 

اأخرج���وه من غرف���ة العمليات. طلب���ُت من »اإ�سلم���ي« اأن ياأخذين اإىل 

�سرير »ميثمي« النّقال فاأجابني: »�سياأتون به«.

اأح�س���روا »ميثمي« اإىل ردهة امل�ست�سفى فيما و�سل مرت�سى وال�سيخ 

عبد اهلل ميثمي، ودخلوا الردهة، واجّتهوا نحو ال�سرير النّقال.

- احلمد هلل اأّنه اأتى.

اقرتبن���ا منهم حيث وقف الطبيب اجل���ّراح واملمّر�سة، فقال ال�سيخ 

ميثمي: »ما اخلرب؟«.

م���ا اإن راأى ال�سي���خ عبد اهلل نظ���رات الطبيب املليئ���ة بالأ�سف حتى 

انحنى على جّثة اأخيه وقّبل وجهه ثم قال: »اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون!«.!
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1983/
لقاء في الّردهة                             6/اآب*1

نظ���رُت جم���ّدًدا اإىل ج�س���م مرت�سى النحي���ف والهزي���ل. لقد كان 

م�سطرًبا ومتلّهًفا للقاء الإمام اخلميني. كنت اأقراأ اأفكاره من بعيد.

- اأخ �سياد، ل تن�ش وعدك.. اإّن وعد احلّر دين..

ل اأدري ملاذا اختارين اأنا من بني جميع القادة. عندما وقعت عيناه 

عل���ّي ثانية هززت راأ�سي: ما هذه اللهفة وال�س���وق فيك.. فلتطمئّن اأننا 

نفّكر يف املو�سوع.. �سيكون لك ما تريد.

 كنت اأجل�ش يف �سّف قادة اجلي�ش واحلر�ش حتت ال�سرفة ال�سغرية 

ن�ستم���ع اإىل خطاب الإمام اخلميني. كان���ت ح�سينية »جماران« مكتّظة 

ب���ن بقي من جماهدي كتيبة الفجر وغريها من الكتائب التي �ساركت 

يف عمليات »والفجر2«. ابتعدت عن اجلمع وذهبت اإىل حم�سن ر�سائي 

ورحيم �سف���وي. هم�ست يف اأذن ال�سيد حم�سن قائ���ًل: »لقد مّت تن�سيق 

اللقاء. اإّن مرت�سى يتحّرق �سوًقا لهذا اللقاء.. ماذا لو مل يتم الأمر؟«..

ا كنت اأراقبه..  برقت عينا ال�سيد حم�سن ثم تب�ّسم قائًل: »واأنا اأي�سً

ل���دّي املخاوف نف�سه���ا يا �سّيد عل���ي.. ن�ساأل اهلل اأن ت�س���ري الأمور على 

اأح�سن وجه«.

بدوره اأف�سح رحيم �سفوي عن قلقه ممازًحا وقال: »اإّن هذا الأ�سلو 

الذي اأراه �سيقلب الدنيا فوق روؤو�سنا اإن مل نِف بوعدنا له!«.

قال ال�سي���د حم�سن: »لقد قمت بالتن�سيق م���ع �سماحة ال�سيد اأحمد 

اخلميني، لكنني ما زلت قلًقا!«.

فقلت: »مّم اأنت قلق؟!«.

* ورد في الكتاب ال�سل 6/تموز/83 لكن برجح اأنه 6/اآب/83.

لقاء في الرّدهة
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- اأن ل يتّم اللقاء يف هذا الزحام، اأو اأن تطراأ م�سكلة ما..

ا، لذا اأقرتح اأن نن�ّسق مع احلّرا�ش  فقل���ت: »وهذا ما اأخ�ساه اأنا اأي�سً

ال�سخ�سّيني للإمام، ونطلب منهم اإجراء اللقاء يف الردهة اخلارجية، 

اأعني تلك التي ت�سل حجرة الإمام باحل�سينية«.

عجبا بفكرتي. قبيل 
ُ
عرف���ت من بريق عيون حم�سن ورحيم اأّنهم���ا اأ

انتهاء خط���اب الإمام اخلميني، َكلَّْفنا اأح���َد عنا�سر احلر�ش باأن ياأتي 

برت�سى. وعندما ح�سر خرجنا نحن الأربعة بعد التن�سيق اإىل الردهة 

الفا�سلة بني احل�سينية وحجرة الإمام، ووقفنا يف الطريق الذي ي�سلكه 

عن���د خروج���ه. وكانت فر�سة �سانحة لكي األقي نظ���رة اأخرى على وجه 

»مرت�س���ى جاوي���دي« الربيء ال���ذي ملّا يزل يعل���وه ال���رتاب والغبار اأثر 

املعارك. وقع نظري على يده امللفوفة بجبرية اجل�ّش.

- ماذا حدث ليدك يا �سيد مرت�سى؟

تب�ّس���م قائ���ًل: »جرح ب�سي���ط! ل قطع اهلل عي�سهم! م���ا اإن ا�ستعدت 

وعيي حتى وجدت اجلبرية عليها!«.

خت���م الإمام خطابه ثّم توّجه نحو الردهة يرافقه ابنه ال�سيد اأحمد 

و�سماح���ة ال�سي���خ اأن�س���اري، فيم���ا �سددنا نح���ن الأربعة طري���ق املمّر 

ال�سي���ق، فما كان من ال�سي���د حم�سن اإّل اأن بادر بتق���دمي مرت�سى اإىل 

الإمام قائًل: »�سيدنا، اأقّدم لكم مرت�سى جاويدي؛ قائد كتيبة الفجر. 

ذاك الذي اأخربتك عنه. لقد حارب مع كتيبته العدّو يف عقر داره ملّدة 

اأ�سب���وع كامل، و�سمدوا حتى الن�سر. يف الواقع اإّن مفتاح جناح العملية 

كان ال�سيد مرت�سى!«.

كنت اأرتقب رّد فعل قائد الثورة على كلم حم�سن مع ما ب�سماحته من 

تع���ب جراء اخلطاب الذي األقاه وتعب ال�سيخوخة، حيث ناهز الثمانني 

من العمر. حّدقت يف وجهه ال�سفيق وحليته الطويلة ويده البي�ساء. كان 
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وجه���ه يتلألأ! تب�ّسم ثّم نظر نظرة ناف���ذة من عينيه الناعمتني حمّدًقا 

بوجه مرت�سى ال���ذي اأحرقته ال�سم�ش وبعيني���ه امللتهبتني كمن اأ�سابته 

احلمى.

- اأ�ساأل اهلل اأن يحفظكم لدينه اأّيها املجاهدون!

دمع���ت عين���ا مرت�سى. ث���م نظر الإم���ام اخلميني اإىل ي���د مرت�سى 

امللفوفة باجلبرية واأ�سار اإليها.

- ماذا حدث ليدك؟

- اإّنه جرح �سغري يا �سيدي!

تقّدم الإمام من مرت�سى وم�سح بيده على يد مرت�سى.

- �سيتح�ّسن حالها اإن �ساء اهلل.

اأعط���ى توا�سع الإمام ولطفه وحيوّيته ال�سوء الأخ�سر ملرت�سى لكي 

ين�س���ى نف�سه ويت�سّرف على ر�سله. لقد كان جمر ال�سوق واملحبة يلتهب 

يف قل���ب مرت�س���ى بحي���ث اأراد اأن يعرّب عّم���ا فيه ب���اأّي طريقة ممكنة. 

اأطلق »ا�سل���و« العنان لنف�سه وتخّطى اجلميع مقرتًب���ا بقامته املتو�ّسطة 

م���ن الإمام، فو�سع يده ال�سليمة خلف رقبة الإمام واأدنى راأ�ش �سماحته 

من وجهه، وجعل يقّب���ل وي�سّم عمامته وجبهته وعينيه ووجنتيه وحليته 

وعباءته ويديه ورجليه كما الظماآن يف ال�سحراء اأو كالعا�سق الولهان! 

لق���د راأيت وجًها اآخر ل�سهامة مرت�س���ى وجراأته يف ت�سّرفه هذا مع 

الإم���ام. مل يك���ن لدى اأيٍّ مّنا اجلراأة على القي���ام بثل هذا العمل لكي 

ن���ربز حمّبتنا للإمام! لكننا يف الوقت عين���ه قلقنا على حال الإمام اإثر 

ه���ذا احلّب الذي ل يخل���و من �سغط وال���ذي اأظهره مرت�س���ى ال�سائق 

الول���ه. غري اأّن الإمام مل يبِد اأّي رّد فع���ل �سلبّي، بل كنت على يقني باأّن 

�سماحت���ه كان ي���رى مرت�سى نوذًجا من املجاهدي���ن الذين قال فيهم 

مراًرا: اإنني اأقّبل اأيدي هوؤلء املجاهدين!

لقاء في الرّدهة
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وقف الإم���ام اخلميني بكّل ه���دوء ورباطة جاأ�ش بانتظ���ار اأن ينهي 

مرت�س���ى جاوي���دي قبلت���ه. اأردنا اأن ن���دين مرت�سى من���ا واإذ بنا نرى 

الإم���ام ينحني ويقّبل مرت�سى قبلة مل اأَر مثله���ا يف حياتي! كانت ت�سبه 

متاًم���ا قبلت مرت�سى للإمام! لقد �سع���رت اأّن الإمام اأحّب �سيفه من 

�سمي���م قلبه! التفّت لأرى ال�سي���د اأحمد ابن الإم���ام، وال�سيخ اأن�ساري 

مدي���ر مكت���ب الإمام، وحم�سن ورحي���م وقفوا مذهولني م���ن ت�سّرفات 

مرت�س���ى مع الإمام وتعامل �سماحته اللطيف معه. �سمعت ال�سيد اأحمد 

يقول: »مل اأَر الإمام يقّبل جبهة اأحد قط!«.

خرجت من ح�سينّية »جماران« وفكري وذهني غارق باللقاء اخلا�ش 

ال���ذي جم���ع الإمام ومرت�س���ى. بينما اأن���ا كذل���ك واإذا بال�سيد حم�سن 

ي�سرب بهدوء على جنبي.

- �سيد علي، انظر هناك..

نظ���رت اإىل حيث اأ�سار ال�سيد حم�س���ن فراأيت مرت�سى يقف وحيًدا 

حت���ت �سج���رة بالقرب م���ن اأحد اجلدران وق���د بدا م���رتّدًدا يف القيام 

بعمل ما. اأردت اأن اأ�ساأله عّما يختلج يف نف�سه اإثر ذلك اللقاء. وقبل اأن 

اأقرتب منه اأخذ ي�سرب جبرية اجل�ّش التي تلّف يده بجذع ال�سجرة!

- ما الذي يفعله؟!

مل اأكد اأقرتب منه لأمنعه من عمله حتى انك�سرت اجلبرية و�سقطت.

- ماذا فعلت يا اأ�سلو؟

رفع راأ�سه وتب�ّسم.

- »ا�سلونك« اأيها العقيد؟

ث���م ح���ّرك مع�سم���ه واأ�سابع يده ع���ّدة م���ّرات وقال: »اأج���ل.. لقد 

�سفيت.. وهل ميكن اأن ل ت�سفى يٌد م�سح عليها الإمام بيده؟«.

تب�ّسمت يف وجهه وقلت: »ا�سلونك!«.!
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يف ال�سب���اح وبينما اأنا جال�سة يف الغرفة رقم 101 من الفندق اأفّكر 

يف مرت�س���ى واإذا باأحده���م يط���رق الباب بقوة! خفق قلب���ي �سريًعا من 

اخل���وف وا�ستفاقت الأوه���ام وال�سكوك املرعبة يف نف�س���ي جمّدًدا: هل 

جاوؤوا بخرب �سهادة مرت�سى؟ ل قّدر اهلل..

نه�س���ت والقلق يلهبن���ي. م�سيت نحو الباب بتثاق���ل. �ساألت ب�سوتي 

املرتع�ش: »م..م.. من هناك؟«.

- �سديق!

ففتحت الباب ب�سرعة وارتباك.

- م..م.. مرت�سى!

نظر اإيّل بعينيه املنهكتني. وبدوري حّدقت يف وجهه طويًل.

- ماذا بكِ يا بنت خالتي؟! األ تطلبني مّني اأن اأدخل؟

 بالن�سب���ة اإيّل كان كاأّن���ه قد ُولد ثاني���ة. مل اأ�ستطع اأن اأمتالك نف�سي 

وانهمرت الدموع من عينّي. كانت عيناه غائرتني وقد بدا هزيل اجل�سم 

اأك���رث من ذي قبل. لك���ّن وجهه كان اأكرث جاذبي���ة يف قلبي مّما م�سى. 

�سيًئ���ا ف�سيًئا انحّلت عقدة ل�ساين و�سرع���ت بالكلم قائلة: »هل عانيت 

اجلوع والعط�ش ف�سرت نحيف اجل�سم هكذا يا بن خالتي؟«.! 

- كل يا بنت خالتي، كنت يف الكويت!

- ادخل!

فتب�ّس���م �ساحًكا ثم دخل. اأخذُت اأدور ح���ول نف�سي ل�سّدة فرحي به 

فيما جل�ش وا�سًعا اإحدى رجليه على الأخرى.

- ملاذا تدورين هكذا؟ اجل�سي!

بهشت آباد
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 جل�ست قبالته وغرقت يف ق�َسمات وجهه اأتاأّملها بدّقة بحيث �سرُت 

اأ�سمع �سوت اأنفا�سه واأ�سّم رائحته. حّرك يده اأمام عينّي.

- اأين اأنِت يا بنت خالتي؟ اأمل ي�سبق لِك اأن راأيِت اإن�ساًنا؟!

فتب�ّسمُت ثم قلت: »ما هي اأخبار احلرب؟«.

- لقّد لّقن جماهدونا عملء البعثيني در�ًسا لن ين�سوه!

مل اأمتالك نف�سي و�سرعت بالبكاء.

ا؟ - هل ا�ست�سهد »بهمنزادكان« اأي�سً

هاج به احلزن.

- لقد �سبقني اإىل ال�سهادة!

ة: لقد عادت زوجته اإىل »جهرم«. فقلت بغ�سّ

ا؟ اجمع���ي حاجياتك. علينا اأن نرجع  - اأن���ِت فقدِت �سديقتك اأي�سً

اإىل »ف�سا«.

- اإىل »ف�سا؟!«. متى؟

- هذا اليوم!

بت حقيبتي وركبت ال�سيارة  بعد ظهر ذلك اليوم، وبكل ب�ساطة، و�سّ

برفق���ة »بروي���ن« وتركنا الفن���دق. جل����ش مرت�سى خلف مق���ود �سيارة 

ة باحلر�ش واإىل جانبه احلاج حممود �ستوده،  »تويوتا لندكروز« اخلا�سّ

فيم���ا جل�سُت وزوجت���ه »بروين« وابنتهما يف اخلل���ف. رّبت حممود على 

كتف مرت�سى.

- اإن مل يك���ن لدى ال�سّيدتني مانع ف�سنذهب اأوًل اإىل مقربة »به�ست 

اآباد!«.

التف���ت مرت�س���ى اإىل اخلل���ف ونظ���ر اإيّل قائ���ًل: »ل اأدري اإن كان 

حمم���ود يريد الذه���اب اإىل »به�ست اآباد« بغية زي���ارة قبور ال�سهداء اأم 

لتناول املثّلجات!«.
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- ن���زور ال�سه���داء اأوًل ثم نتن���اول املثّلجات. ثّم علي���ك اأن تعلمي اأّن 

كليهما ينت�سبان اإىل عائلة واحدة.

- وما علقة ال�سهادة باملثّلجات؟!

- كلهما طعمه حلو!

نظرُت اأنا و»بروين« اإىل بع�سنا البع�ش.

دخل���ت ال�سيارة مق���ربة »به�ست اآب���اد«. وبعد زيارة قب���ور ال�سهداء 

اأوقف مرت�سى ال�سيارة قرب دّكان املثّلجات خلف املقربة.

- اأخرِبين احلقيقة يا حاج حممود، كيف عرثت على دّكان املثلجات 

هذا؟!

اأجاب حممود الذي كان هو امل�سيف كما يف كّل مّرة: »تناوْلها واهِد 

يل مقابلها ثواب الفاحتة!«.

وقب���ل اأن تنطق بروين ببنت �سفة، ترّجل من ال�سيارة ثّم ما لبث اأن 

عاد وبيده املثلجات.

ل���وا بتناول املثّلجات! اإّن �ساح���ب الدكان اأٌب ل�سهيدين، وهو  - تف�سّ

يق���ّدم مثّلجات���ه للمجاهدين مقابل ال�سلوات عل���ى حممد واآل حممد. 

اهدوا ثواب الفاحتة اإىل روَحي ولديه ال�سهيدين!

ُظه���ر اليوم التايل عربنا ج���اّدة »�سرياز - ف�سا«. وقبل اأن ن�سل اإىل 

»جلي���ان« وقع���ت عيناي عل���ى قّبة �سريح �سلي���ل الأئمة ال�سي���د »�سم�ش 

الدين«، فقلت لل�سيد حممود: » توّقف قرب املقام«.

اأوقف ال�سيارة.

لي يا حاّجة. - تف�سّ

فتحُت الباب اخللفّي فنظر حممود اإىل مرت�سى.

- اأ�سارط���ك اأّن احلاّج���ة تريد اأن ت�سع النقود جم���ددا يف �سندوق 

ال�سريح!

بهشت آباد
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فتب�ّسم���ُت ثم ذهبت نحو ال�سندوق واأدخل���ت فيه ورقة مئتي تومان 

حم���راء اللون. بعد ذل���ك زرت �ساحب املقام زيارة �سريعة ورجعت اإىل 

ال�سيارة. قال حممود لزوجته: »اإّن قلبي يحرتق على مرت�سى!«.

م�سح مرت�سى على حلية حممود �ساحًكا.

- وما الذي يحرق قلبك؟

- اإّن مرّتب���ك ال�سه���ري ل يتجاوز الألفني وثمانئ���ة تومان، ويف كل 

مرة نّر من هنا ت�سع زوجتك ماًل قد نذرته لل�سّيد ابن الإمام! ل اأعلم 

ه���ل يبقى لديكما م���ال لت�سرفانه اأم ل؟ اأعتق���د اأين عرفت �سّر نحول 

ج�سمك يا مرت�سى؟!

التفت مرت�سى اإىل اخللف وقال يل: »الآن عرفت ملاذا اأ�ساب دائًما 

باجلراح ول اأوّفق لل�سهادة«.

ف�ساأل حممود: »وما علقة هذا الأمر بال�سهادة؟«.

- العلق���ة وا�سح���ة. فمن جهة اأنا اأدع���و اهلل اأن اأرزق ال�سهادة ويف 

املقاب���ل تت�سرع ابنة خالتي بالدعاء والن���ذر لكي ل اأ�ست�سهد. ول بّد اأّن 

امللئكة وقفوا حيارى اأي�ستجيبون دعائي اأم دعاءها!

اأخذت اأفّكر يف ما قاله مرت�سى مازًحا حتى و�سلنا اإىل البيت.

بعد تناول طعام الغداء وبينما اأنا اأفرغ حقيبتي واإذا بنداء »يا اهلل، 

يا اهلل« يعلو يف باحة البيت اململوءة بالغبار والرتاب!

- تف�سلوا بالدخول، اأهًل و�سهًل.. �سّرفتمونا.

نه�س���ت ب�سرعة ووقفت خلف ناف���ذة الغرفة اخل�سبّي���ة ونظرت اإىل 

الباحة لأرى جمًعا من النا�ش وفيهم الغريب وال�سديق والكبري وال�سغري 

والقروي واملدين قد دخلوا البيت، واأخذوا يعانقون مرت�سى ويقّبلونه، ثّم 

و�سع���وا حول عنقه اإكليًل من ال���ورد، كما ذبحوا اأ�سحية من اأجله. كاأّن 

مرت�سى قد عاد لتّوه من حّج بيت اهلل. انتابني الذهول واحلرية!
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ما برحْت غرفة مرت�سى تغ�ّش ثم تخلو من الوافدين فيما ان�سغلُت 

طوال الوقت بتهيئة ال�سيافة. 

يف الي���وم التايل ح�سرْت جمموعة م���ن ِقبل احلر�ش الثوري واأخذوا 

مرت�س���ى اإىل »ف�س���ا«، و�سمعت فيم���ا بعد اأّنه خط���ب يف مرا�سم �سلة 

اجلمعة. يف امل�س���اء، وحني عاد وبيده كتاب و�س���ورة للإمام اخلميني، 

نظرت اإليه بعينني ملوؤهما ال�سكوك وال�ستغراب ثم قلت: »ما �سبب كل 

هذا الذهاب والإياب والزيارات وال�ستقبال.. اأخربين باحلقيقة؟!«.

حاول اأن يتجاهل الأمر.

- اأي حقيقة؟ 

- م���ا �س���ّر هذه احلف���اوة؟ ملاذا ي���زور بيتنا اجلميع؟ مل���اذا يقومون 

بتكرميك وياأخذونك اإىل »ف�سا؟«.

ف�سحك متظاهًرا اأّنه مل يدرك ق�سدي.

- اآه..نعم.. الآن فهمت ماذا تقولني..

- اأجل، ل تّدِع اأّنك مل تفهم ما ق�سدت.

- اإّن النا�ش ي�ساألون عن اأخبار احلرب واأنا اأقوم بدور احلكواتي يف 

القهوة واأ�سرد لهم ما راأيت!

- هل تريدين اأن اأ�سّدق ما تقول؟

لكّن���ي ملّ���ا �سعرت اأّنه يخفي عل���ّي اأمًرا ما كففُت ع���ن م�سايقته. يف 

ذل���ك الوقت كنت اأعي�ش حلظات �سعيدة لروؤيتي اأفراد عائلتي واأقاربي 

ولو لأيام قليلة.

بهشت آباد
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قصف مرعب                                       23/اأيلول/1983

�سب���اح اأول يوم من اأيام ف�سل اخلريف كن���ت اأحيك ملرت�سى كنزة 

م���ن ال�سوف ُكحلية اللون. فجاأة ُقرع باب غرفة فندق »قيام«، ف�سعرت 

بال�سطراب وقلت يف نف�سي: ع�سى اأن يكون خرًيا..

و�سعت العباءة على راأ�سي وفتح���ت الباب بحذر فاإذا بها »حليمة«، 

املراأة ذات القامة الطويلة من مدينة »خّرم�سهر«.

- ال�سلم عليِك يا �سيدة »جاويدي«.

حّدق���ُت يف وجهه���ا الفت���ّي الأ�سمر امللي���ح، فراأيت عينيه���ا ت�سّجان 

بالن�ساط واحليوّية، عندها تنّف�ست ال�سعداء! كانت حليمة قد خرجت 

وزوجه���ا من وطاأة ح�س���ار »خرم�سهر« الذي دام ثلث���ة وثلثني يوًما. 

التحق زوجها بجبه���ة القتال مع مرت�سى فيما بقيت هي معنا يف فندق 

»قيام«. قلت لها: »تف�سلي بالدخول، هل حدث �سيء؟«.

نظرت اإىل ال�سنارة وخيط ال�سوف اللذين كانا يف يدي ثم و�سعت 

يدها على فمها و�سحكت قائلة: » هل حتيكني كنزة لل�سيد مرت�سى؟«.

- ادخلي الآن!

- �سكًرا، اأردت اأن اأ�ساألك؛ هل راأيِت �سورة زوجك يف ال�سحيفة؟

- �سورة مرت�سى؟

- اأجل، لقد ح�سر زوجي. �سوف اآتي لِك بال�سحيفة!

ما اإن ذهبت حليمة حتى رّن جر�ش هاتف الغرفة.

- نعم.. م..م.. مرت�سى؟ هل هذا اأنت؟ اأين اأنت؟
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- األ ت�سّلمني علّي يا �سّيدة!

- ال�سلم عليك، ولكن، اأين اأنت الآن؟

- اإنني يف غرب البلد، اآخذ ق�سًطا من الراحة.

- راحة! اأين؟

- يف »تربيز«.

- ملاذا يف »تربيز؟«.

�سبُت بجرٍح طفيٍف.. 
ُ
- اأ

مل اأع���د اأ�سمع �سوته. مّرت يف خمّيلتي �سُح���ٌب من الأفكار العجيبة 

املوؤملة فاأرعبتني، واأجه�سُت بالبكاء.

- يا بنت خالتي.. اإنني اأكّلمِك.. اإن بكيِت ف�ساأقطع املكاملة!

- ح�سًنا.. ولكن اأين ُجرحت؟ باهلل عليك اأخربين..

- لي�ش هناك ما يقلق. اإّنه جمّرد جرح �سطحّي!

- اأين اأنت الآن؟!

- �سبق اأن قلت لِك يف م�ست�سفى »تربيز!«.

- اإن كان جرحك طفيًفا مَل اأنت يف امل�ست�سفى اإًذا؟

- تعرفني ما يقوله الأطّباء: من اأجل الطمئنان!

- اأعطني عنوان امل�ست�سفى، اأريد اأن اأذهب اإىل هناك.

- ه���ل اأن���ِت متزحني ي���ا بنت خالت���ي، اإّن تربيز بعي���دة! لقد اأقنعت 

طبيب���ي اأن ير�سلن���ي اإىل �س���رياز، حينها ميكنك البق���اء بقربي قدر ما 

ت�سائني، هل هذا جّيد؟ لكن لدّي رجاء منك!

- اأي رجاء؟

ا اأبي واأمي. هل تعدينني بذلك؟ - ل تخربي اأحًدا بالأمر، خ�سو�سً

قصف مرعب
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�سبت؟
ُ
- اأين اأ

- لقد اأ�سبت ببع�ش اخلدو�ش يف يدي ورجلي. ح�سًنا، هل تعدينني؟؟

- ح�سًنا يا مرت�سى!

و�سعُت �سّماعة الهاتف وغرقت يف اأعماق نف�سي.

عن���د الظه���ر اأتت كل م���ن »بروي���ن« و»حليمة« والأخري���ات وحاولن 

اإخراج���ي مّم���ا اأنا فيه. قالت بروين: »ق���رروا اأن ياأخذوا العائلت اإىل 

ا«. »خرم�سهر« لإحياء العا�سر من حمرم، تعايل برفقتنا اأنِت اأي�سً

و�سعُت يدي �سريًعا على الهاتف.

- ل���ن اآتي. اإنني اأنتظر مكاملة من مرت�سى. لن اأذهب اإىل اأّي مكان 

بدون اإذن مرت�سى!

قلت ذلك جازمًة بحيث اأ�سيبت بروين بالده�سة.

مل متّر �ساعة على ذهاب بروين حتى اّت�سل مرت�سى.

- ي���ا بنت خالت���ي، ات�سلت بك لأوّقع على ورق���ة ماأذونّيتك للذهاب 

اإىل خّرم�سهر! 

- �سوف اأبقى هنا. اإّنك تدخل ال�سرور على قلبي بكاملاتك!

- ا�سمع���ي، �سوف ت�سعرين بالوح���دة و�ستتاأّذين. اطمئّني لن اأّت�سل 

ه���ذه الف���رتة. اذهبي اإىل خّرم�سه���ر يوم العا�سر من حم���رم ع�سى اأن 

قي لإحياء العزاء. اأو لعّلك تخافني من الذهاب؟! ها؟ ُتوفَّ

- لن اأذهب!

- اأدام اهلل رزقك! قويل اإّنك تخافني! 

- كل، هل ن�سيت اأنني بنت اجلبل!

- اإًذا اأق�سم عليِك بحياة الإمام اخلميني اأن تذهبي ولِك علّي اأن ل 



389

اأت�سل هذه املّدة.

فلم يكن يل حيلة اإّل ال�ست�سلم.

- ح�سًنا، �ساأذهب!

يف اليوم الت���ايل كنت اأقف على �سطح امل�سجد اجلامع يف خرم�سهر 

اأنظ���ر اإىل املدين���ة املح���ّررة، فيما اأخ���ذت مواكب �سغ���رية وكبرية من 

املجاهدي���ن الذين يلطمون �سدورهم تّتجه م���ن ال�سوارع املحيطة نحو 

امل�سجد. وقف بينهم »كويتي بور« وهو يقول ناعًيا:

يا ليتني اأموُت حزًنا لفاجعة عا�سوراء

                                          مل يرجع حامي خيام اآل الر�سول.

كّلم���ا وقع نظري على �ساّب من املجاهدين تراءى يل مرت�سى. ليته 

كان بينهم اليوم. تقّدمْت مّني بروين وابنتها ال�سغرية �سمية ثم قالت: 

»كاأّنهم األقوا قنبلة َذريَّة على خرم�سهر. مل يبَق فيها بيت �سامل!«.

نظ���رُت اإليها، وكنت اأحّبها اأكرث م���ن اأختي، ثم قلت: »�ساحميني يا 

اأختاه، كنت اأوّد اأن اأرى خّرم�سهر بعد حتريرها!«.

- حني يفقد الإن�سان �سيًئا ثميًنا ثم يجده فاإّنه �سيعرف قدره اأكرث.

بينم���ا اأنا اأراقب مواك���ب اللط���م واإذ بال�سكوت يخّي���م على املدينة 

املدّمرة.

- اإّنها طائرات عراقّية! اختبئوا.

علت الأ�س���وات. خافت �سمية واأخذت بالب���كاء. نظرت اإىل ال�سماء 

فراأي���ت �سواد طائرتني حربّيتني عراقّيت���ني اأخذتا تغريان على املدينة. 

تفّرق���ت مواك���ب اللط���م ولذ كّل واح���د اإىل ملجاأ. م���لأ الأجواء �سوت 

امل�سادات املنطلقة من اأطراف املدينة. ما لبثْت �سفحة ال�سماء الزرقاء 

اأن انتق�س���ت بالكث���ري م���ن الدوائ���ر البي�س���اء ال�سغرية الت���ي اأحاطت 

قصف مرعب
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طائرَتي العدو حماولة ن�سفهما. ما اإن هممُت بالنزول من ال�سطح حتى 

�سمع���ت دوّي عّدة انفجارات ع���ّم بعدها ال�سم���ت وال�سكون، ومل يطل 

الأمر حتى ارتفع الدخان والغبار من مناطق متفّرقة من املدينة.

- اأين ق�سفوا؟ لعنة اهلل عليهم!

كانت امل���رة الأوىل التي �ساهدُت فيها احلرب بهذا القرب. وخلًفا 

مل���ا هو متوّقع، فاإنن���ي مل اأ�سعر باخلوف والفزع من خطر احلرب، لي�ش 

ه���ذا فح�سب، بل متّلكن���ي حينها �سعور جّيد؛ ولعّل���ه كان بقدر ذّرة من 

تلك امل�ساعر املعنوية العجيبة التي تعمر قلوب املجاهدين ليلة العمليات 

الع�سكرية، والتي لطاملا اأخربين عنها مرت�سى! يف تلك اللحظة اأدركت 

كي���ف كان مرت�سى يثبت كاجلب���ل الرا�سخ رغم �س���راوة احلرب. كاأّن 

طائرت���ي »ميغ« ال�سوداوي���ن العدّوتني دّمرتا كل اأن���واع ال�سّك وال�سعف 

واحلقارة يف نف�سي ثم غادرتا.

- علينا الذهاب اإىل »عبادان!«.

 اأم�سك���ت بروين بي���دي حمّدقًة بي با�ستغراب، ث���م تب�ّسمت وتابعت 

كلمها قائلة: » ماذا حدث، لقد انقلبِت ب�سكل مفاجئ«.

األقي���ت نظرة اأخرية على التقاطع وال�سارع اللذين مّر فيهما مواكب 

اللطمني، وتناهى اإىل �سمعي دوي النفجارات واأزيز الر�سا�ش.

عن���د خروجنا من خّرم�سه���ر وقع نظري من خ���لل نافذة احلافلة 

ة والأعمدة احلديدّية املغروزة يف  عل���ى عدد كبري من ال�سّيارات اخلا�سّ

الأر�ش ب�سكل عمودّي. قلت: »ما هذه؟«.

فاأجابن���ي عل���ي اأكرب رحماني���ان وكان يجل�ش قرب زوجت���ه: »�سّيدة 

جاويدي، لقد غر�سها العراقّيون لكي تنبت منها اأ�سلك حديدّية!«.

ف�سحك���ُت و�سعرت بتح�ّسن. تركنا خّرم�سه���ر مّتجهني نحو عبادان 
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الت���ي كان���ت مّدمرة ب�س���كل جزئّي بحي���ث مل يخُل مكان فيه���ا من اآثار 

القنابل والقذائف.

عن���د الظه���رية تناولنا الغ���داء؛ معّلبات ال�سمك م���ع اخلبز، وبقينا 

ن���رزح حتت وطاأة نريان مدفعّية العدو حتى الع�سر. مررنا على مقربة 

�سه���داء احل���رب كما قراأنا الفاحت���ة لأرواح �سحاي���ا �سينما »رك�ش« يف 

عب���ادان، ثم توّجهنا نحو الأهواز. اأّما اأنا فكّلما كنت اأبتعد عن خطوط 

املواجهات �سيطر ال�سطراب والقلق علّي اأكرث فاأكرث! 

قصف مرعب
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85

 الولّي الصالح إسماعيل            24/اأيلول/1983

م�ساًء رّن جر�ش الهاتف، رفعت ال�سّماعة، وبادرت بقويل: »نعم«.

- ال�سلم عليِك يا بنت خالتي!

- عليك ال..�ش..�ش..لم، مر..ر..ت�سى! كيف حالك؟

- ما بِك؟ اأراِك مرتبكة؟

تنّف�ست ال�سعداء.

- ومن ذا الذي ي�سمع �سوت مرت�سى فل يرتبك؟!

- ي���ا لِك من حمتالة!! لقد اأقنعُت طبيب���ي باأن ير�سلني اإىل �سرياز، 

وتوا�سلُت مع احلاج حممود وعلي لكي ياأتيا بِك اإىل هناك.

م���ا اإن و�سع���ُت ال�سماع���ة حتى �سرع���ت بالبكاء. بع���د ذلك نه�ست 

وفتح���ت باب الغرفة ثم نظ���رت اإىل ممّر الفندق، ما لبث���ُت اأن اأغلقت 

الب���اب ودخلت. �سرت قليًل ثم وقف���ت اأمام النافذة واألقيت نظرة على 

�سج���ر النخيل ونه���ر »كارون«. نظرت اإىل ال�ساعة الت���ي كانت عقاربها 

ت�س���ري اإىل العا�سرة م�س���اًء. فجاأة ُطرق الب���اب فاأ�سرعت وفتحته لأرى 

بروين وهي تقول يل: »حممود حا�سر للذهاب، هل اأنِت م�ستعّدة؟«.

فاأ�سرت براأ�سي وعينّي باأنني م�ستعّدة.

- اإننا ننتظرك اأمام الفندق.

ب���ت حقيبتي ثم اأغلقت ب���اب الغرفة ونزلت الدرج  مل اأدِر كي���ف و�سّ

�سريًعا. خرجت من الفندق فراأيت �سماحة ال�سيخ بنائي وال�سيد األواين 

وعائلتيهما ينتظرون قرب ال�سيارة. ركبُت ال�سيارة الكاكية اللون، حيث 
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جل�سنا نحن الن�ساء يف اخللف فيما جل�ش الرجال يف املقاعد الأمامية.

يف تل���ك الليلة، وعلى ذل���ك الطريق املظلم ما خ���ل انعكا�ش اأ�سواء 

ال�سّي���ارات املقابلة، كانت الفر�س���ة موؤاتية لأن ي�سبح خيايل يف بحر من 

الأفكار املتلطمة: من املمكن اأن تكون رجله اأو يده قد قطعت.. اأو عينه 

قد انطفاأت.. جريح! لعّله هكذا يبقى بقربي.. لكن ل، ذاك الذي اأعرفه 

لن يرتك احل���رب ولو ُقطعت يده ورجله! اأنانيٌة اأن���ا لأنني اأريده لنف�سي 

فقط؟ ليت الن�ساء ي�ستطعن القتال يف اخلطوط الأمامّية، حينها �سنبقى 

مًع���ا، مهما حّل بنا من م�سائ���ب.. الوحدة والنتظار يقتلن الإن�سان .. 

هلِل �س���ربك يا مولتي ي���ا فاطمة.. يا زينب الك���ربى.. كّلما اقرتبُت من 

�سرياز كان الهدوء وال�سكينة ين�سّلن من داخلي اأكرث فاأكرث.

 يف �سباح اليوم التايل و�سلنا اإىل م�ست�سفى »نازي« يف �سرياز.

- اأيته���ا املمّر�س���ة.. مرت�سى جاوي���دي، جريح ُنقل م���ن م�ست�سفى 

تربيز.. لواء املهدي.. كتيبة الفجر..

اأخ���ذُت اأرك����ش داخل مم���ّر امل�ست�سفى م�سرعة. فج���اأة راأيت رجًل 

نحيًف���ا هزيل اجل�سم علي���ه زّي اأزرق خمّطط، مي�سي بالجتاه املعاك�ش 

يل. �سرخت قائلة: »مرت�سى!«.

ما اإن اأدار الرجل وجهه حتى �سعرت بعينّي تلتهبان. كانت يده اليمنى 

ملفوفة بجبرية اجل�ّش وقد ُعّلقت برقبته. لقد كنت اأع�سق مرت�سى اإىل 

ح���ّد التقدي�ش. يا اإلهي، ل���ول وجود الآخرين حولنا لعانقته وانهلت عليه 

تقبي���ًل، ولكّحل���ت عينّي برتاب قدمي���ه، ورّبا ل�سج���دت اأمامه والعياذ 

ب���اهلل! يف كّل م���ّرة اأراه كنت اأ�سعر باأّنه اأغل���ى واأثمن من ذي قبل، وهذا 

م���ا كان يقلقني! اقرتبت منه فالتف���َت اإيّل تعلو وجهه النحيف ابت�سامة، 

اأّما ج�سده فكان مملوًءا بجراحات م�سّمدة واأخرى مك�سوفة. وحني رفع 

الولّي الصالح إسماعيل
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قدم���ه اأح�س�سُت وكاأّن ال�سظايا ال�سغرية والكبرية التي اخرتقت ج�سده 

ت�سغ���ط على اأع�سابه فبان اأثر الأمل وا�سًحا على ق�سمات وجهه. وقفُت 

اأمامه فيما اغرورقْت عيناي بالدموع. قلت يف نف�سي: ليتني اأ�ستطيع اأن 

اآخذه اإىل مكان ل ت�سل اإليه يد اأحد، يا ليت، يا ليت!!

لكنني ما لبثت اأن عّنفت نف�سي: اأنانّية.. اأنانّية!

�سح���ت يف وجهه معاتب���ة: »مرت�سى.. اأمل تقل يل اإنه جرح ب�سيط..

هل هذا من املروءة؟!«.

فو�سع يده على كتفي.

- يا بنت خالتي، اجمعي اأغرا�سي ولننطلق اإىل »ف�سا«.

دخلنا غرفة فيها �سريران ا�ستلقى على اأحدهما فتى تعبوّي جريح. 

اأم���ا �سري���ر مرت�سى والطاول���ة املجاورة ل���ه فقد امتلآ بال���ورود وعلب 

احللوى ومعلبات الفاكهة والع�سري.. �سحك حممود �ستوده:

- هل هذا م�ست�سفى اأم د�سمة الدعم والتموين!

قال األواين: » ميكننا بوجود كّل هذه الأزهار واحللوى والع�سائر اأن 

نفتح دكاًنا لبيع اخل�سار اأو احللوى اأو الزهور!«.

قال حممود �ستوده: »من الأف�سل اأن ننطلق بعد الظهر«.

فاأ�سار »األواين« اإىل الأطعمة.

- �سينالنا �سيء من هذا على الأقّل.

�سح���ك مرت�سى قائًل: »اإن حّلت ال�ساع���ة الثانية ف�سيح�سر جميع 

اأهايل �سرياز اإىل امل�ست�سفى لزي���ارة اجلرحى، حينها �سن�سطر للبقاء 

حتى الليل!«.

رافَقنا مرت�سى من دون اأن يبّدل زّي امل�ست�سفى.
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مررنا ببحرية امللح ثم بقرية »مهارلو«. قال مرت�سى ملحمود �ستوده: 

»توّقف عند مقام الويل ال�سالح اإ�سماعيل حتى ن�سّلي«.

فقال األواين: »ها هو ذا مقام الويل ال�سالح اإ�سماعيل«.

كان مرت�سى يجل�ش بقربي ويده معّلقة بعنقه فتّب�سم يل.

- هل ُت�سحكِك ثيابي يا بنت خالتي؟

اأّدينا ال�سلة يف مقام �سليل الأئمة اإ�سماعيل ثم انطلقنا.

مررن���ا ب�»ف�س���ا« وحني اقرتبن���ا من قري���ة »خرياآب���اد« َركن حممود 

ال�سيارة اإىل جانب الطريق وقال: وهذه هي قريتنا!

قال مرت�سى: »هل تريد اأن تقول لنا اإّن قريتكم اأكرب من قريتنا!«.

- ل ي���ا بن العم، اأريد اأن اأقول اإّن���ك اإن دخلت »جليان« بهذه الهيئة 

ف�سوف ت�ساب اأّمك امل�سكينة ب�سكتة قلبية!«.

ثم التفت اإيّل قائًل: »هل لديِك ثياب له يا حاّجة؟«.

- ها.. اأجل!

اأدخل���ُت يدي يف احلقيب���ة ب�سرعة واأخرجُت ثي���اب عر�سه الكحلّية. 

وعل���ى الفور عل���ت اأ�سوات »�ست���وده« وال�سّيدات بال�سح���ك. اأّما ال�سيد 

األ���واين فاأخ���ذ ي�سرب على ب���اب ال�سّي���ارة وهو ين�س���د: »عري�ش الزين 

يتهّنى..!«. �سحك مرت�سى وقال: لقد اأرقِت ماء وجهي يا بنت خالتي!

ا فيما مّرت يف ذهني اأحداث يوم اخلطبة. قال  اأطرقُت براأ�سي اأر�سً

حممود �ستوده: »اإّنه جيد، اإلب�سه يا �سيد مرت�سى!«.

- لي�ش املكان منا�سًبا، على حافة الطريق و..

- ا�سمح يل، �سوف اأرّتب الأمر. اأرجو املعذرة، فليرتّجل اجلميع من 

ال�سيارة ما عدا العري�ش.

الولّي الصالح إسماعيل
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ترّجلنا جميًعا فيما مل يكّف »�ستوده« عن املزاح.

- فلينظر اجلميع ناحية القبلة!

�سحكن���ا ونظرن���ا اإىل اجلب���ل، ملح���ُت يف �سفحه قطيًعا م���ن الأغنام 

يتحّرك نح���و الأ�سفل، وتناه���ى اإىل اأ�سماعنا رن���ني الأجرا�ش املعّلقة يف 

رقابها. اأخذت اأفّكر يف احلياة: اإلهي اجعل حياة اجلميع عامرة بثل هذه 

اللحظ���ات احللوة.. ول جتعلها متّر �سريًعا! اإلهي اجعل هذه الدنيا خالية 

من الغ�س�ش والآلم .. واختم هذه احلرب بن�سر املجاهدين..

- ميكنكم اأن تنظروا الآن!

التفتن���ا اإىل اخللف لرنى ج�سد مرت�س���ى النحيف والهزيل قد غرق 

ْت ج�سمه! يف تلك البدلة، وكاأن اأمل اجلروح وال�سظايا قد ُنِف�سَ

لوا بالركوب. - تف�سّ

عندما اقرتبنا من قرية »جليان«، فتح مرت�سى الرباط الذي ُعّلقت 

يده به. قلت له: »ماذا تفعل؟«.

- هكذا اأف�سل.

دخل���ت �سيارة التويوتا اأزّقة القرية الرتابّية. اأ�سابتني الده�سة حني 

راأيت الكب���ار وال�سغار يخرجون م���ن بيوتهم ومي�س���ون خلفنا. توّقفت 

ال�سي���ارة اأم���ام بيت احلاج ر�س���ا. ما لب���ث اأن خرج الوال���د من البيت 

وكاأّنه �سّم رائحة ولده. ترّجل مرت�سى. نظر »م�ش ر�سا« اإىل وجه ولده 

مرت�سى وقال بلحن خا�ش: »هل ُجرحَت ثانية؟«.

قال �ستوده: »من اأين علمت يا حاج؟«.

- لقد راأيت حلًما.

- ي���ا ح���اج ر�سا، اإّن مرت�سى مل ي�سب بج���روح. كّل ما يف الأمر اأّنه 

كان يق�ّسر برتقالة فجرح يده!
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اأ�سرعت خالتي »�سهربانو« نحو مرت�سى وقّبلت راأ�سه ووجهه!

- فديتك بروحي يا عزيز اأّمك!

ثّم ج���اء الأقارب واملعارف واأه���ايل القرية وقّبل���وا مرت�سى. كانت 

القري���ة ت�سّج باأهلها واجلميع يتكّلم ع���ن »ا�سلو«، اأّما اأنا فازددت قلًقا. 

ا منه اأّنه اأخرب النا�ش من قبل بجيئه.  ت�سايق مرت�سى من حممود ظنًّ

لكّن حمموًدا نفى ذلك ب�سّدة فهداأ باله. 

دخلن���ا املنزل، فما لبث اأن ك�سر »�ستوده« جدار ال�سمت م�سرًيا اإىل 

جدار الغرفة.

- ي���ا اأّم مرت�س���ى، ملاذا عّلقت���م �سورة »قدمعل���ي« ومل تعّلقوا �سورة 

مرت�سى؟

فقالت اخلالة �سهربانو: »ماذا اأقول لك يا ولدي؟! لطاملا طلبت منه 

اأن ياأخذ �سورة له ولكّنه مل يقتنع!«.

فالتف���ت �ست���وده اإىل مرت�س���ى قائ���ًل: »�س���وف ن�سع �س���ورة لل�سيد 

مرت�سى على احلائط اإن �ساء اهلل!«.

متّلكني واخلالة �سهربانو القلق. حاول �ستوده اأن ي�سلح ما قاله، ولكّنه 

زاد الطني بلة فقال: »ن�ساأل اهلل اأن يختم حياتنا جميًعا بال�سهادة!«.

الولّي الصالح إسماعيل
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86

الخّط األمامي                                   25/اأيلول/1983
بع���د الظهر ع���اد مرت�سى من �س���رياز بعد اإج���راء معاينة جلروحه 

وفّك اجلبرية عن يده. دخل باحة املنزل ثم جل�ش وناداين: »اآمنة، هّل 

اأح�سرت يل اإبرة؟«.

عندما اأح�سرت له الإبرة وجدته قد اأ�سعل املدفاأة الزيتية. قلت له: 

»اأتريد اأن تخيط ثوًبا؟«.

ف�سحك. قلت: »اأ�سعلَت املدفاأة يف هذا احلّر؟!«.

دخل���ُت احلظرية وحلبُت ال�ساة. وحني عدت وجدته منهمًكا يف عمل 

ما وقد اأحنى راأ�س���ه. اقرتبت منه لأرى بجانبه قطعة من ورق الكرتون 

وعليها عدد من قط���ع ال�سظايا امللّوثة بالدم فاق�سعّر بدين! كان ُيخرج 

ال�سظاي���ا ال�سغرية من حتت جلده بالإبرة. عندما و�سع الإبرة املغطاة 

بالدخ���ان الأ�سود على الن���ار ثانية قلت له: »ماذا تفع���ل يا مرت�سى؟«. 

تفاج���اأ ورّت���ب جل�سته �سريًعا ث���م �سحك وقال: »لقد كن���ت اأقوم بعملّية 

جراحّية م�ستعجلة!«.

- ولكن يا رجل، �سوف تلتهب!

- لقد اخرتقت ال�سظايا اجللد فقط.

- قل يل احلقيقة يا مرت�سى ماذا حّل بك؟

- ل �سيء ُيذكر يا بنت خالتي.

تذّك���رت كلم »علي األ���واين« حني قال يل: »اهتّم���ي برت�سى، لقد 

�سعر بالغثيان عّدة مّرات خلل الطريق«.

قلت ملرت�سى: »ماذا تريد اأن تفعل؟ ملاذا تخفي عّني؟«.

ح���ني راأى دموع���ي ق���ال: »ح�سًنا اذهب���ي واأح�سري قلي���ًل من املاء 

ال�ساخن حتى اأغ�سل هذه اجلروح!«.
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ذهب���ت و�سّخن���ت قليًل م���ن املاء، ثم ع���دُت فوجدت���ه جال�ًسا قرب 

احلو����ش الإ�سمنتي. م���ا اإن خلع قمي�سه حتى �ساألت���ه ب�سوت مرتع�ش: 

»ما هذا يا مرت�سى؟«.

- فديتِك بنف�سي، اإّنها �سظايا!

اأ�سابن���ي الذه���ول من كرثة اجلروح يف ظه���ره. ول اأبالغ اإن قلت اإّن 

لي����ش ثّمة م���كاٌن �سامل يف ج�سده! بع�ش تلك اجل���روح كانت قد خيطت 

وبع�سها بقي على ما هو عليه. �سعرت وكاأّن الدنيا تدور من حويل! قلت 

له: »عليك اأن تذهب اإىل امل�ست�سفى«.

- اأراأيِت اأّنك ل تقدرين على اأن ت�سبحي ممّر�سة! من الوا�سح اأّنك 

مل تَري جرًحا قبل الآن!

بع���د اأّيام ناداين مرت�س���ى عند ال�سباح وكان���ت جراحاته مل تلتئم 

بي حقيبتك، علينا العودة اإىل الأهواز ع�سًرا«. بعد: »و�سّ

تب�ّسم���ُت، فتاب���ع قائًل: »ح���ني ن�سل اإىل �س���رياز �ساأذه���ب اأنا اإىل 

»زرق���ان« وتذهبني برفقة عائلَتي ال�سيدين �ستوده واألواين اإىل الأهواز، 

و�ساأحلق بكم فيما بعد«.

ِلأجل زيارة عوائل اأفراد كتيبتك؟ 
َ
- ملاذا اإىل »زرقان«؟، اأ

- اأ�سبح���ِت كاأحد اأع�ساء هيئة كتيبة الفجر يا اآمنة! لقد اأ�سّر اأحد 

�سّبان الكتيبة عليَّ فوعدته اأن اأزوره برفقة »بديهي« ليوم اأو يومني.

- األ ي�سّر هذا بجروحك؟

اأخذ نف�ًسا عميًقا، ثم قال:

- اإننّي اأع�سق هذه اجلروح! اذهبي الآن واجمعي اأغرا�سك.

عندما وّدعت والدّي ن�سحاين قائَلني: »اإّن الأهواز تتعّر�ش للق�سف 

يوميًّا، الأو�ساع خطرة هناك!«.

- »لو كان با�ستطاعتي مرافقة مرت�سى اإىل اخلّط الأمامي لفعلت!«. 

الخّط األمامي
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ع�س���ر ذل���ك الي���وم ركب���ُت وعائ���لت كلٍّ م���ن »األ���واين« و»�ستوده« 

و»نوراأف�س���ان« ال�سي���ارة وانطلقنا باجّت���اه �س���رياز. يف الطريق ا�سرتى 

مرت�سى والآخرون تيًنا و�سماًما )خرُبزه( واأخذوا ياأكلون وميزحون.

اأثناء �سرينا �سعر األواين بالغثيان، كاأّن التني مل ينا�سبه. اأّما مرت�سى 

و�ست���وده ف�سّقا ال�)خربزه( وقّدما منها للآخرين. مل ي�ستطع األواين اأن 

ياأكل وان���زوى �ساكًتا. فيما اأخذ الثنان ي���اأكلن منها ويرميان الق�سور 

على علي األواين قائَلني: »هنيًئا لنا اأّننا �ساملان!«.

قط���ع األ���واين �سمته وق���ال ملرت�سى ب�سوت ع���اٍل: »اإليك عّن���ي اأّيها 

القروي. �ساأخرب اجلميع كيف اأرقت ماء وجوهنا اأمام الإمام اخلميني!«.

نظر مرت�سى اإيّل ثم اإىل األواين نظرة ملوؤها التو�ّسل.

اأّم���ا األواين الذي عرف نقطة �سعف مرت�سى فتابع قائًل: »اأريد اأن 

اأعل���م اأّي علقة تربطك بح�س���ن ر�سائي، القائد العام للحر�ش، حتى 

تناديه بل تكّلف: حم�سن!«.

�سح���ك اجلميع. فرم���ى مرت�سى ق�سرة ال�سمام نح���و األواين. وبعد 

وق���ف الرتا�س���ق م���ّر يف ذهن���ي كلم النا�ش ع���ن مرت�س���ى واجلريدة 

واللقاءات وال�ستقبالت. قلت له: »عمَّ يتحّدث ال�سيد األواين؟!«.

فحاول اأن مياطل جمّدًدا.

- اإّنه ميزح.

- هل تق�سد اأّن اللقاء اخلا�ش بالإمام وقائد احلر�ش كان مزحة؟

فا�سطّر اإىل اأن يخربين باخت�سار اأّنه وب�سبب النت�سار الذي حققه 

�سباب الكتيب���ة يف عمليات »والفجر2« اأخذوهم للق���اء الإمام. قاطعته 

قائلة: »هذا فقط!«.

- فقط.

حني و�سلنا اإىل �سرياز ترّجل مرت�سى ثم توّجه نحو مدينة »زرقان«.
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1
بيت األحزان                                 3/ ت

قبي���ل الظه���رية كنت يف غاية ال�س���رور. لقد اأح�سر مع���ه هذه املرة 

معاون���ه حممد ر�سا بديه���ي اإىل مدينة »زرقان«. �ساألت���ه: »هل �ستزور 

مكاًنا اآخر غري زرقان يا عّم مرت�سى؟«.

فتب�ّس���م وق���ال: »�سيد هّمت���ي، اإنني اأعت���رب جميع امل���دن التي لديها 

عنا�س���ر يف كتيبة الفج���ر كمدينتي!«. ثّم رّبت على كتف���ي وتابع: »�سّيد 

م�سعود، فلنذهب اإىل رو�سة ال�سهداء ع�سًرا«.

- طلباُت »ا�سلو« اأوامر!

ب���كّل فخر واعت���زاز اأخ���ذُت الرُجَل���ني بداي���ًة لزيارة قب���ور �سهداء 

زرق���ان. وبعد اأن قراأن���ا الفاحتة ذهبنا اإىل امل�سج���د اجلامع يف زرقان 

لأداء �سلت���ي املغ���رب والع�ساء. وكان من عظي���م ده�ستي ما راأيته من 

ا�ستقب���ال اأهل زرقان و�سبابها وحفاوتهم بالع���م مرت�سى قبل ال�سلة 

وبعده���ا بل وقب���ل ذلك يف رو�سة ال�سهداء! لق���د كان جميع اأهل مدينة 

زرق���ان يعرفونه. فملحم���ة »والفجر 2« و�سجاعة �سب���اب زرقان يف تلك 

املعرك���ة، ف�سًل ع���ن قي���ادة مرت�سى الر�سي���دة لكتيبة الفج���ر ولقائه 

بالإمام اخلميني، وخطبة اجلمع���ة التي األقاها ال�سيخ رف�سنجاين، كّل 

ذلك جعل مرت�سى حمور اأحاديث النا�ش وكلمهم. كان اجلميع، كباًرا 

و�سغاًرا، يتحّلقون حوله ويقّبلونه ويتحّدثون معه:

- هل ت�ستقبل كتيبة الفجر املزيد من العنا�سر؟

- نريد اأن نن�سّم اإىل الكتيبة، ماذا علينا اأن نفعل؟

- ائذن لنا اأن نقّبل اجلبهة التي قّبلها الإمام!

بيت األحزان
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1
- هل عل���ّي اأن اأطلب الن�سمام اإىل الكتيب���ة مبا�سرة اأم اإىل فرقة

املهدي؟

- اأن���ا معّل���م، ول ت�سم���ح يل وزارة الرتبي���ة والتعلي���م بالذهاب اإىل 

اجلبهة لأكرث من 54 يوًما، هل ميكنني اأن اآتي اإىل كتيبة الفجر؟

 مل يرتك ال�سباب مرت�سى حلظة، بل �ساروا يلحقون به يف ال�سوارع 

والأحياء. قلت له: »لقد تاأّخر الوقت، هل نذهب اإىل البيت؟«.

- ثّمة مكان اآخر علينا الذهاب اإليه.

- اإىل اأين؟!

.
2
- اإىل نادي الريا�سة التقليدّية« »الزورخانة«

مل تك���ن الطري���ق اإىل الن���ادي بعي���دة. اأفلتن���ا من النا����ش ب�سعوبة 

وتوّجهنا اإىل النادي برفقة حممد ر�سا بديهي.

دخلن���ا النادي اإّل اأنن���ي مل اأدِر كيف عرف النا�ش بح�سور مرت�سى، 

فم���ا كان منه���م اإّل اأن قام���وا ورفع���وا اأ�سواته���م بال�سل���وات احرتاًما 

لدخوله. هم�ش مرت�سى يف اأذين: »م�سعود فلنجل�ش يف املكان املعتاد!«.

ذهبن���ا وجل�سن���ا يف مكاننا املعت���اد قبالة املن�س���د -وكان من مدينة 

»نهاون���د«- واأخذنا ن�ستمع اإىل �سوته املوؤن����ش. فهَم املن�سد اأّن رجًل ذا 

اأهمية قد دخل النادي فتوّقف عن الإن�ساد بانتظار اأن ياأذن له مرت�سى 

بوا�سل���ة اإن�ساده وال�سرب على الطب���ل. حّدق مرت�سى يف نقطة بعيدة 

ث���ّم تاأّوه م���ن اأعماق قلبه اآه���ة قلبت كيان���ه، كمن ذكر عزي���ًزا له وهو 

حديث العهد بفقده. بّلل���ت قطرات من الدمع عينيه وخاطبني ب�سوت 

1- ل�سك���ر المهدى؛ يبدو اأن لواء المهدي تحول لحًقا الى فرقة؛ ولذلك نرى في الن�سو�ش 
اختلفا؛ فاأحياًنا ورد بعنوان )لواء المهدي( واحياًنا )فرقة المهدي(.

 2- يراجع الملحق: زورخانة.
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ت�سوب���ه الرع�سة قائًل: »م�سعود، قل للمن�سد اأن يقراأ اأبيات رثاء ملولتنا 

.»!Oالزهراء

- على عيني يا عم مرت�سى!

ذهبت اإىل املن�سد ال���ذي مل يكن يف�سله عّنا �سوى م�سافة ق�سرية، 

ف�سّلم���ت عليه و�سرع���ت اأحّدثه باخت�سار عن �سخ�سي���ة مرت�سى فيما 

اأ�سغ���ى املن�سد بدّق���ة ومتّعن �سديدين اإىل كلمي وه���و يحملق يف وجه 

مرت�س���ى. يف ختام كلمي قلت للمن�سد: »اإّن قائدنا يريدك اأن تقراأ له 

.»!O م�سيبة ال�سّيدة الزهراء

م���ا اإن �سمع املن�س���د ا�سم جّدة ال�سادة حتى تغ���رّي حاله، فو�سع يده 

على عينيه قائًل: »بالتاأكيد!«.

رجع���ت اإىل حي���ث مرت�س���ى وحممد ر�س���ا. هم�ش »ا�سل���و« يف اأذين 

م�س���ّدًدا على ا�سمي و�سهرتي: »ل قط���ع اهلل عي�سك يا »م�سعود هّمتي«، 

ماذا كنت تقول للمن�سد طوال هذا الوقت؟!«.

- نقلُت له ر�سالتك.

فنظر اإيّل نظرة ملوؤها الكثري من الكلم ومل يقل �سيًئا.

لق���د تكّهن ما قل���ت للمن�سد ف�سعر بال�ستياء.وم���ا اإن �سرب املن�سد 

عل���ى طبله و�سرع بقراءة اأبيات الرثاء احلزينة، حتى ن�سي مرت�سى كّل 

�سيء واغرورقت عيناه بالدموع وملأ كيانه احلزن والأ�سى!

كّلما اأفا�ش املن�سد بذكر م�سائب ال�سيدة فاطمةO تغرّي حال كلٍّ 

م���ن مرت�سى وحمم���د ر�سا اأكرث فاأكرث. �سرعان م���ا تبّدلت اأّناتهما اإىل 

عويل. ومل يطل الأمر حتى اأم�سى نادي الريا�سة التقليدّية بيت اأحزان! 

عندم���ا انته���ى جمل�ش الع���زاء مل يكن لأح���د هّمة ول جَلد عل���ى القيام 

باحلركات الريا�سية! 

بيت األحزان
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ة بالقيادة اأفّكر يف اأوامر  يف ال�سباح كنت جال�ًسا يف ال�سّيارة اخلا�سّ

العقي���د »جواديان« قائد »اللواء 55« يف الق���ّوات اجلوّية ملنطقة �سرياز: 

الرائ���د »كرمي عبادت«، تقّرر يف العملّي���ات املقبلة اأن ُتدمج كتيبتك مع 

كتيب���ة الفجر التابعة لل���واء املهدي يف احلر����ش، و�ستنقلون بالطّوافات 

اإىل خلف مواقع العدو.. اعقد جل�سة مع قائد كتيبة الفجر.. 

ح���ني و�سلت ال�سي���ارة اإىل قاعدة »اأميدي���ة5« زادت حما�ستي لروؤية 

مرت�س���ى جاوي���دي املع���روف ب�»ا�سل���و«. فاأنا م���ن �سرياز وق���د �سمعت 

ب�سجاع���ة قائ���د كتيبة الفج���ر من ه���ذا وذاك. �ساأل اجلن���دُي ال�سائُق 

احلار�َش: » يا �سيد، اأين هو مقّر قيادة كتيبة الفجر؟«. 

وب���دًل من اأن يجيب ال�سائَق، حملق حار�ُش مدخل قاعدة »اأميدية5« 

اجلوّية - وكان يرتدي بدلة كحلّية - يف بندقيَتي مرافَقّي ثم نظر اإيّل. 

نزع���ت النظارات ال�سم�سّية عن عينّي وعقدت حاجبّي وحّدقت بعينيه. 

فرّتب وقفته و�سرب التحّية الع�سكرّية ثم قال: »عذًرا �سّيدي، اجّته اإىل 

الأم���ام مبا�سرة ثم انعطف اإىل ال�سمال بع���د حمّطة الوقود، ت�سل اإىل 

.»!H فندق

قلت: »فندق H؟!«.

- اأج���ل ح�سرة الرائد. مع���ذرة يا �سيدي، ولكن عليك���م اأن ت�سّلموا 

ا! اأ�سلحتكم اأي�سً

تني باملرافَقني، ثّم دخلت  �سّلمن���ا امل�سّد�ش وبندقيَت���ي )G3( اخلا�سّ

�سي���ارة »لن���د كروز« القاع���دة اجلوّية. متتمُت بحي���ث مل ُيعلم اإن كنت 
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اأكّل���م نف�س���ي اأم املراف���ق الذي بجانب���ي قائًل: »اأمر مث���ري.. كتيبة من 

التعبئة واحلر�ش ت�ستقّر يف فندق H التابع للقوات اجلوّية!«.

و�سلن���ا اإىل ال�ساح���ة الكب���رية املحيط���ة ببنى H. ترّجل���ُت و�سرُت 

نح���و مقّر قيادة كتيب���ة الفجر يرافقني �سائقي واملرافق���ان ذَوا القامة 

الطويل���ة وال���زّي املرّقط. كان عدد م���ن �سباب التعبئ���ة بزّيهم الكاكّي 

واآخرون من احلر�ش بزّيهم الأخ�سر موجودين يف ال�ساحة هنا وهناك. 

تعّجبوا لدى روؤيته���م يل وللجنود املرافقني. مل يكن ظاهر املبنى ي�سبه 

الفندق مطلًقا. لق���د كان مبنى عادًيا بواجهة ا�سمنتّية توحي بحاجتها 

القدمية اإىل الرتميم! اأّما ممّر املبنى فلم يكن اأف�سل حاًل من اخلارج، 

فبالإ�سافة اإىل و�سعه ال�سّيئ فاإّن التعبوّيني من كّل اأ�سقاع اإيران كتبوا 

باأق���لم احلرب والر�سا�ش وغريها عل���ى جدرانه جمًل كثرية للذكرى. 

دخل���ُت غرف املبنى الواح���دة تلو الأخرى و�ساألت ع���ن القائد مرت�سى 

جاويدي، فقيل يل اإّنه يف ال�ساحة!

كانت الغرف مرّتبة ومنّظمة لكّن اأبوابها وجدرانها مملوءة بذّكرات 

املتطّوع���ني من عنا�سر التعبئة على امتداد �سنوات احلرب: .. موفٌد من 

»لر«، »�سرياز«، »جهرم«، »كازرون«.. بتاريخ كذا ..»زرقان«.. »داراب«..

يف نهاية املطاف دّلنا اأحدهم على بئر ماء ذات دولب!

خرجنا م���ن الفندق. يف اإحدى زوايا �ساحة الفندق وقع نظري على 

دولب بئ���ر خ�سبيٍّ قدمي وقد وقف �ساّب عنده. اقرتبت منه لأ�ساأله عن 

قائد الكتيبة.

- ال�سلم عليك اأّيها ال�ساب!

حملق با�ستغراب يف ثيابي املرّتبة والأنيقة واأكمام مرافقيَّ املطوّية.

- �س�..�س�..لم يا ح�سرة النقيب..

داخل البئر
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فتب�ّسم���ت. اأّما مرافقي الذي ثارت حفيظت���ه ل�سماعه كلمة »نقيب« 

فقال: اإّنه ح�سرة الرائد »كرمي عبادت«، قائد الكتيبة الأوىل يف )اللواء 

55( يف القوات اجلّوية!.

عل �سوت من قعر البئر يقول: »كرمي، ارفع الدلو اإىل الأعلى!«.

ف���اأدار ال�ساّب، الذي غّط���ى الوحل راأ�سه ووجهه، ال���دولَب بكّل ما 

اأوتي من قوة م�ستعيًنا بيديه ورجليه، وحاول جاهًدا جمع احلبل لُيخرج 

ا اأ�سود مليًئ���ا بالطني. بعد ذلك نزع الدلو من  م���ن البئر دلًوا بل�ستيكيًّ

ال�سّن���ارة احلديدية املعّلقة باأعلى احلبل واأف���رغ ما فيه على كومة من 

الط���ني والوحول قرب رجله. ابتعدُت عنه قليًل ث���م �ساألته: »املعذرة يا 

�سّي���د، هل تعلم اأين ميكنني اأن اأجد قائد كتيبة الفجر، ال�سيد مرت�سى 

جاوي���دي؟«. تب�ّسم ال�ساّب كرمي، وحّك راأ�سه باإ�سبعه امللّوث بالطني ثم 

اأ�سار اإىل داخل البئر!

- ي���ا ح�سرة النقي���ب، اإن كنت تريد العّم مرت�س���ى فجنابه موجود 

داخل هذه البئر حالًيا!
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كان���ت اأ�سداء عمليات »والفجر 2« وملحم���ة تّلة »بردزرد« وبطولت 

كتيب���ة الفجر ترتّدد يف كّل مكان وزم���ان. التحاليل ال�سيا�سية والأخبار 

يف الإذاع���ة والتلفزي���ون، ال�سح���ف، من���رب اجلمع���ة وخطب���ة ال�سي���خ 

رف�سنجاين، اجلميع كان ميّجد كتيبة الفجر. وهذا ما اأ�سعل روح الثورة 

يف الكبار وال�سغار ول �سّيما يف مدينة »ف�سا« ولواء املهدي!

بع���د رجوعنا من معرك���ة »والفجر2« وا�ستقرارن���ا يف الفندق الواقع 

يف قاع���دة »اأميدية 5« التابعة للق���وات اجلوية للجي�ش، انهال علينا �سيل 

املتطّوعني من التعبئة واحلر�ش واملجّندين الذين قِدموا بتو�سية وبدونها 

م���ن مدن حمافظة »فار�ش«، وجميعهم اأراد النخراط يف �سفوف كتيبة 

الفج���ر. وب�سفتي ع���امل الدين يف الكتيب���ة )�سي���خ الكتيبة(كنت اأحّدد 

 ع�سى بذلك اأن ت�سيق دائرة النت�ساب 
1
ال�سروط و»مراحل ر�ستم ال�سبع«

اإىل الكتيبة. 

- يا �سيخ بنايي، نريد اأن ننت�سب اإىل الكتيبة!

- ثّمة �سروط.. عهد الدم!

- ل يهّم يا �سيخ!

- ينبغي عليكم ال�سمود اإىل اآخر احلرب!

- �سوف ن�سمد يا �سماحة ال�سيخ!

1- اإحدى الق�س�ش الموجودة في ال�ساهنامة وهي عبارة عن المراحل ال�سبع التي اجتازها 
»ر�ست���م« اأثناء �سفره اإل���ى »مازندران« لإنقاذ »كيكاو�ش« ال���ذي اعتقل هناك. وفي الطريق 

�سادفته اأهوال �سبعة، وتذكر الق�سة من اأجل التعبير عن تخّطي ال�سعوبات.

المراحل السبع
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- اإّن اأفراد الكتيبة يقاتلون يف املعارك حتى الرمق الأخري!

- ل يهّم يا �سيخ!

- املاأذونّية حمدودة!

- هل �سبق اأن اأخذ اأحدهم ماأذونّية من اجلّنة؟! 

- �سلة الليل!

- تلك هي اأمنيتنا يا �سيخ!

- قراءة �سورة الواقعة كّل ليلة.

- وهل ثّمة توفيق اأكرب من هذا!

لق���د اآل���ت الأمور اإىل اأن نر�سخ للأمر الواق���ع، وذلك اأّن عدد قّوات 

الكتيب���ة و�سل اإىل �سبعمئ���ة عن�سر! ورف�سنا مئ���ات الأ�سخا�ش بحّجة 

»مراح���ل ر�ستم ال�سب���ع« وغريها من اأع���ذار خمتلقة. رغ���م ذلك فقد 

كانوا يبك���ون ويتو�ّسلون اإىل هذا وذاك. كنت اأ�س���ع نف�سي مكان اأولئك 

املجاهدي���ن فاأجدهم حمّقني. حينها اأدركُت اأك���رث اأنني اأخذت اخليار 

ال�سائ���ب بني التح�سيل والتدري�ش يف حوزة »ف�سا« العلمية ووجودي مع 

هوؤلء الأ�سخا�ش.

ح���ني طرحت مو�سوع ا�ستقب���ال املجاهدين مع جعف���ر اأ�سدي قائد 

اللواء قال: »اأعرف هذا يا �سيخ بنائي، ولذا طلبت من مرت�سى اأن يقبل 

حتويل كتيبة الفجر اإىل لواء م�ستقّل حتت اإمرته فيمكن بذلك ان�سمام 

جميع هوؤلء الفدائّيني، اإّل اأّنه رف�ش وقال اإّنه يحّب اأن يبقى قائد كتيبة 

اإىل اآخر عمره، اإن ا�ستطعت اأن تقنعه بذلك فتوّكل على اهلل!«.

فتاأّملت قليًل ثم قلت: »�ساأحاول«.

لكنني ح���ني ذهبت اإىل مرت�سى واقرتحت عليه م�ساألة قيادة اللواء 

�سحك وقال: »يا �سيخ، ل تتدّخل يف اأمورنا!«.
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- ي���ا اأخ اأمريي، اإذا كنت ت�سّر على اإجراء املقابلة فلماذا ل تذهب 

اإىل »ا�سلو!«. اإّنه يف قلب اأحداث احلرب وجمرياتها!

- »ا�سلو؟«.!

- اأعني مرت�سى جاويدي، قائد كتيبة الفجر!

يف الثكنة، اأجريُت مقابلت حوارّية مع عدد من املجاهدين العاديني 

وقادة فرقة املهدي لكي اأ�سّج���ل ذكرياتهم لق�سم »اإعلم املركز« فكان 

اجلميع يتحّدث عن مرت�سى جاويدي وملحمة تّلة »بردزرد«. قلت لهم: 

»�ساأتوىّل اأمر اإقناعه باإجراء املقابلة!«.

- لن ت�ستطيع!

- اأ�سارطكم اأنني �ساأوّفق!

وبالفع���ل، فقد ا�سط���ررت اأن اأ�س���ارط عدة اأ�سخا����ش على )كباب 

م�س���وي( لذيذ من حمّل يقع على تقاط���ع خّرم�سهر. وكانت قيمة وجبة 

الكباب مع اللنب وقنينة مرّطبات ت�ساوي ع�سرين توماًنا هناك، يف حني 

كانت الوجبة ذاتها تباع يف حمّلت اأخرى بع�سرة اأو اثني ع�سر توماًنا! 

يف �سب���اح اأحد اأّيام اخلريف ذهبت اإىل قاعدة »اأميدية 5« فوجدت 

مرت�س���ى يف امل�سّل���ى. يف البداية ظنن���ُت اأنني اأخط���اأت الرجل. راأيت 

ا ب�سيًطا يلب�ش بدلة احلر�ش الكاكّية وقد بدا يل اأّنه خجول.  ���ا قرويًّ �سابًّ

�ساورتن���ي بع����ش ال�سك���وك والت�ساوؤلت. قل���ت يف نف�سي: ه���ل هذا هو 

القائ���د؟! اإّن ه���ذا ل يقدر على حتّمل م�سوؤولّي���ة عن�سرين.. يبدو اأنني 

اأخط���اأت. وبالرغم م���ن ال�سّك الذي مل يفارق ذهن���ي بادرته بال�سوؤال: 

المشارطة
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»اأرجو املعذرة، هل اأنت مرت�سى جاويدي؟«.

التفت ونظر اإىل وجهي، ثم قال ب�سوته الهادئ الذي ل يختلف عن 

حمّياه: »اأنا يف خدمتك«.

فاأريته ورقة حكم ماأمورّيتي املختوم بختم املركز.

- اإنني مبعوث من ِقبل املركز جلمع مذّكرات القادة!

رفع نظره عن حكم املاأمورّية، ثّم تب�ّسم وقال: »يا اأخ نا�سر اأمريي، 

بالرغم من انتهاء �سلحية احلكم منذ يوم واحد اإّل اأنني يف اخلدمة!«.

 اأعجبن���ي ذكاوؤه احلاّد حيث ق���راأ ا�سمي وتاريخ احلكم بدّقة خلًفا 

مل���ن �سبقه. قلت له: »�سمعت اأّن لديك ذكري���ات جّيدة واأردُت اأن نحّدد 

موعًدا لإجراء مقابلة!«.

اأدار ال�سبحة التي كانت يف يده.

- ميكنك اأن ت�ساأل معاون الكتيبة الأخ »اإ�سلمي« اأو الأخ »بديهي!«.

- اأريد اأن اأجري حواًرا معك اأنت بالذات!

- لي�ش لدّي الكثري لكي اأقوله لك!

قل���ت يف نف�سي: يج���ب التحّدث مع مثل ه���وؤلء الأ�سخا�ش بفوقّية.. 

فقل���ت باإ�س���رار: »لق���د جئت م���ن ِقَب���ل املرك���ز، وعملي ه���ذا يف غاية 

الأهّمية!«.

- فديُت قامتك واملرك���ز، اإّن �سباب الكتيبة ي�ستطيعون م�ساعدتك! 

عن اإذنك!

ثم ذهب! اأّما اأنا فقد �ساءتني فكرة �سخرية الرفاق وخ�سارة وجبات 

الكب���اب امل�س���وي. لكنني مل اأ�ست�سلم وبقيت األحق���ه واأطلب منه اإجراء 

املقابل���ة متذّرًع���ا ب�سرورة ه���ذا الأم���ر بالن�سبة اإىل املرك���ز والإ�سلم 
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وامل�سلمني حتى ر�سخ يل.

- �ساأكون يف انتظارك غًدا بعد الظهر.

ا�ستغلل���ت تلك الفر�سة وقمت بتحقي���ق وا�سع حوله. يف اليوم التايل 

دخلت غرفة قيادة كتيب���ة الفجر لأجد مرت�سى يرتدي �سروال داخليا! 

ق���ام ل�ستقبايل و�سلم علّي وقّبلني ث���ّم اأجل�سني بقربه. و�سعت امل�سّجل 

وعّدة العمل اأمام مرت�سى و�سرعت باحلديث حول كل �سيء.

 - يقال اإّنك اأمرت بو�سع نظام خا�ش يف الكتيبة..

فقال م�ستغرًبا: »اأي نظام؟!«.

فقل���ت ب�سوت جلّي: »اأق�سد م���ا يفعله عنا�س���ر الكتيبة من ترتيب 

البّطانّي���ات وتو�سيبها بحيث ل يراها اأحد، النظام ال�سباحي، الدعاء 

عند الطعام، قراءة �سورة الواقعة ليليًّا، دعاء كميل والتو�سل، والريا�سة 

وكرة القدم.. حتى ما تقوم به اأنت يف فرتة املاأذونّية من زيارات ملنازل 

عنا�سرك يف مدنهم.. وباخت�سار اإّنك ل تاأوي اإىل فرا�سك اأبًدا!

فقاطعني قائًل: »ماذا تريد مّني الآن يا بن اخلالة؟!«.

فاأخ���ذت اأحت���ّدث بجّدي���ة وتكّلف: »ا�سمع ي���ا اأخ جاوي���دي، اإّن هذا 

التاري���خ يجب اأن يحف���ظ للم�ستقبل وللأجيال القادم���ة. يجب اأن يعلم 

اأولئك ماذا قّدم مرت�سى جاويدي من ت�سحيات و..«.

فقط���ع كلمي قائًل: »ا�سمع يا �سيد اأم���ريي، اإّن جتربتي حمدودة، 

وح�س���وري يف �ساح���ات احل���رب كان من الألط���اف الإلهي���ة! ل اأنا ول 

اأمث���ايل هو م���ن يقوم بقيادة الق���ّوات وتوجيهه���ا، اإّن اهلل هو من ياأخذ 

بيد اجلمي���ع يف الكتيبة نحو العدّو. اأّما الباق���ي فهو مبنٍت على العقيدة 

الرا�سخة والإميان القوّي ل�سباب وطننا الإ�سلمّي!«.

ثم �سكت. 

المشارطة
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فقلت: »اأهذا كّل ما لديك؟«.! 

- هذا كّل ما لدّي يا اأخي مبعوث املركز العزيز!

- تق�سد لي�ش لديك اأّي خاطرة اأو �سيء عن حياتك اأو..!

- ل لي�ش لدّي، اأدام اهلل رزقك! وما َدعوُتَك اإّل لإ�سرارك ال�سديد. 

والآن اإن مل يكن لديك مانع فابَق معنا هذه الليلة!

�سع���رت با�ستياء كبري. اأوقف���ُت امل�سّجل ب�سرعة ونه�ست قائًل: »هل 

.»!
1
هذه باكورة الفاكهة

اأردت اأن اأخا�سمه لكّنه تقّدم نحوي وقّبل جبهتي ثم قال: »ل تبتئ�ش 

يا اأخ���ي، اأنا ل باع لدّي باملقابلت ول اأ�ستطي���ع احلديث جّيًدا. اذهب 

واأجِر مقابلة مع اإ�سلمي وبقية الرفاق .. اأنا خادمك!«.

1-  ه���ذا الم�سطلح ُي�ستعمل فيم���ا لو اأّن �سخ�سًا يملك �سيئًا يعتب���ره ثميًنا ولذلك ل يبذله 
لأحد ويمنع الآخرين من الو�سول اإليه كباكورة ثمار الفاكهة)مثل: ديفورالتين بالعامية(.
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عن���د الع�س���ر، ويف باحة ثكنة »اأميدية« رفع���ُت بع�ش املاء من البئر 

التي كان »كرمي اآزاديان« قد ابتكر لها دولًبا لرفع املاء وغ�سلت ثيابي، 

ون�سرُته���ا على احلائ���ط الإ�سمنتي يف اأطراف م���كان ا�سرتاحة الكتيبة 

واإذا ب�سوت يطرق �سمعي.

- يا عدميي املروءة، جمموعة مقابل واحد، �سوف اأثكل بكم اأّمهاتكم!

التف���ّت اإىل م�سدر ال�س���وت فاإذا بي اأرى »�س���ادق �سائب«، قّنا�ش 

ا ورجله ُت�سحب���ان اإىل اخللف  الكتيب���ة ببدلت���ه الكاكّية، مي�سي متع���رّثً

كالقّط���ة املك�س���ورة الظهر! رك�ست نح���وه واأ�سندت���ه اإيّل. كان ما حتت 

ا وفم���ه الأحمر اللطيف متوّرًما، ناهي���ك عن اأنفه املتوّرم  عيني���ه م�سوًدّ

الذي غدا م�سّطًحا وكاأّنه قد تلّقى �سربة باملطرقة! كانت الدماء ت�سيل 

م���ن اأنفه وفمه، وقد ت���دىّل الدم املختلط بلعابه م���ن �سفتيه! بدت اآثار 

الأمل وا�سح���ة على وجه���ه املّت�سخ. �ساألته متعّجًب���ا: »ماذا ح�سل لك يا 

�سادق؟ هل تعّر�ست حلادث �سري؟!«.

مل اأمتال���ك نف�سي فانفجرت �ساحًكا بل توّقف. فما كان منه اإّل اأن 

نهرين قائًل: »ا�سحك يا عدمي الوجدان »خو�سقدم«!«.

توّقفُت ع���ن ال�سحك ب�سعوبة وقلت: »اأخ���ربين الآن من الذي فعل 

بك هكذا؟«.

فتح عينيه ب�سعوبة واأ�سار باإ�سبعه اإىل مكان ا�سرتاحة كتيبة »كميل«.

- عدميو املروءة جتّمعوا حويل واأو�سعوين �سرًبا مرّبًحا!

- من هم؟!

عراك صادق
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- �سباب كتيبة »كميل!«.

فاأخذتن���ي ع�سبّي���ة وح���دة الكتيب���ة واملدينة، وفار ال���دم يف وجهي 

و�سرخت قائًل: »لأّي �سبب؟!«.

- لي�ش هناك من �سبب!

اأ�سندته اإيّل لكي ل يقع ثّم اأخذته اإىل ممّر مبنى الفندق H، وهناك 

رفعت �سوتي وناديت مكّرًرا: » يا اأيها النا�ش«..

فخرج �سباب كتيبة الفجر �سريًعا من غرفهم، وراأونا على تلك احلال.

- ماذا حدث؟

- ملاذا اأنت مدمى هكذا؟

تركت �سادًقا مغ�سًب���ا وفا�ست قريحتي ال�سعرّية. �سربت بقب�ستي 

على �سدري ثّم اأن�ساأت اأقول:

رب �سادق �سائب                وكتيبة كميل هي ال�سارب قد �سُ

لن نقف �ساكتني                            لن نقف �ساكتني

نريد النتقام                                نريد النتقام 

كان ل�سعري الركيك وقعه يف نفو�ش اجلميع الذين ثارت حفيظتهم، 

فاأخذوا يرّددون الأبيات قا�سدين مقّر كتيبة »كميل« للنتقام!

رب �سادق �سائب               وكتيبة كميل هي اال�سارب  قد �سُ

 لن نقف �ساكتني                           لن نقف �ساكتني

 نريد النتقام                                نريد النتقام

ويف منت�س���ف الطريق كان قرابة الأربعني نف���ًرا ي�سريون خلفنا اأنا 

و�س���ادق. عند ملعب نادي الزورخان���ة املجاور ملبنى الفندق كان من�سد 

الكتيب���ة »اأب���و الف�سل �سادق���ي« ين�سد ال�سع���ر وهو ي�س���رب على وعاء 
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خاٍل، فيما اأخ���ذ ع�سرة اأ�سخا�ش اأو اأكرث يقومون باحلركات الريا�سّية 

التقليدّية وباأيديهم بندقّيات بل اأم�ساط.

ناديت بحما�سة: »اأيها املن�سد، اإّنه وقت احلرب، واإخماد العار!«.

رب  ف�سح���ك وزاد �سرب���ات اأ�سابعه على الوعاء. ك���ّررت �سعار »�سُ

�س���ادق..« عّدة مّرات. فما كان من جميع م���ن كان يف النادي، ما خل 

املن�س���د، اإّل اأن خرجوا من امللعب والتحقوا بنا. يف تلك اللحظات كانت 

نار احلرب تزداد ا�سطراًما.

كن���ت حام���ل لواء تل���ك املجموعة. قبي���ل اأن ن�س���ل اإىل مبنى كتيبة 

»كمي���ل« مررنا باحلّمام الذي كان ق���د بناه »قا�سم باقرجناد« املعروف 

ب�»الدولب الواحد«. فجاأة خرج من احلمام العم مرت�سى وعلي اأ�سغر 

�سراف���راز؛ قائ���د كتيبة كمي���ل، يعلو وجهيهم���ا ويديهما دخ���ان اأ�سود. 

كاأّنهم���ا كانا ي�سلح���ان احلمام مًعا. ت�سّمرت يف م���كاين وجُمد ال�ّسعار 

على ل�ساين! طال نظر العّم مرت�سى اإلينا فيما غدت �سعارات املجموعة 

ك�سوت امل�سّجل ممدودة وبطيئة ما لبثت اأن انطفاأت. ان�سحب اجلميع 

م���ن خلفي الواح���د تلو الآخر حّت���ى مل يبَق غريي و�س���ادق! تقّدم العم 

مرت�س���ى مّنا واألقى نظرة عل���ى وجه �سادق امله�ّسم ث���ّم �سحك، وكاأّن 

�سيًئ���ا مل يكن، قائًل له: »احلّمام جاه���ز. اغ�سل نف�سك بقليل من املاء 

ال�ّساخن حتى ت�ستعيد عافيتك!«.

اأردت اأن اأجن���و بنف�سي واألوذ بالف���رار واإذا بالعم مرت�سى يناديني: 

»يا حممد خو�سقدم!«.

وقف���ت يف م���كاين كعجلت الدّراجة حني ت���دور عبًثا يف مكانها من 

دون اأن تتحّرك. التفّت اإليه قائًل: »يف خدمتك يا عم!«.

ا مثل �سادق، لعّل نارك تنطفئ!  - اغت�سل اأنت اأي�سً

عراك صادق
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ع�س���ر ذل���ك اليوم اأخ���ذت اأدور بني غ���رف ثكنة الإم���ام اخلميني 

بحًث���ا عّمن يتو�ّسط يل للنت�ساب اإىل كتيبة الفجر. قرب باحة املرا�سم 

ال�سباحي���ة التقيت برجل ذي وجه لطيف يرت���دي بدلة كاكّية. ناديته: 

»هاي، يا اأخي!«.

التفت اإيّل وقال: »يف خدمتك، اأتاأمرين ب�سيء؟«.

- اأنت تابع لهذه الثكنة؟

- اإن �ساء اهلل، ماذا عنك، هل اأنت من القّوات اجلديدة؟

- اأجل، و�سلنا اليوم.

- هل اأنت من �سرياز؟!

- من اأين عرفت؟

ا من لهجتك! - اإّن ذلك وا�سح جًدّ

اأمّدتن���ي عيناه الرّباقتان وحمّياه املُ�سرق الب�سو�ش باجلراأة فقلت: »ل 

بّد اأّنك من القّوات القدمية، األي�ش كذلك؟«. فرفع الكلفة وغمزين بعينه. 

تك! - ول بّد اأّنك قمت بتزوير بطاقة الهوّية خا�سّ

عقدت حاجبّي.

- كيف عرفت ذلك؟

- من وجهك!

اأدني���ُت فمي بهدوء نحو اأذنه وهم�ست قائًل: »ل�سَت م�سوؤوًل فتف�سح 

اأمري، األي�ش كذلك؟!«.
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فقال بجّدية: »ماذا تريد بال�سبط يا اأخا �سرياز!«.

رفعت كتفّي وقل���ت باقت�ساب وجفاء: »كائًنا من تكون ل يهّم، ولكن 

اأخربين اأّي الكتائب ُتعنى بالقتال؟«.

- كّل مكان يف ميادين اجلهاد جّيد، حتى املطبخ!

عب�سُت جمّدًدا.

- مَل ل تفهم؟ جئت للقتال ل للطبخ!

- احلرب حرب اأينما كانت.

فقل���ت مقّطَب احلاجبني: »اأراأيت اأّن���ك ل تفهم ما اأقول. يقولون اإّن 

كتيبة الفجر كتيبة حربّية«.

- وماذا تختلف عن غريها؟!

- تختلف باأّن قائدها هو »ا�سلو!«.

- هل تعرفه؟

- اأوووه.. اإذن اأنت ل تعرف �سيًئا، من ذا الذي ل يعرفه!

- اإن دخلت كتيبة الفجر فلن تعّمر طويًل!

فهززُت يدي قائًل: »ل عليك ِمن هذا، هل تتو�ّسط يل؟«.

- اإن دخول كتيبة الفجر م�سروط باأمرين!

- قِبلتهما قبل اأن اأ�سمعهما.. ولكن ما هذان ال�سرطان؟

- اأّوًل: عليك اأن توّقع عهد الدم!

- هذا اأمر ب�سيط!

- دعني اأقراأ عليك عهد الدم، فقد ل توّقعه!

قلب���ُت �سفتي، فق���راأ: »نحن جماهدو كتيبة الفج���ر، عاهدنا قائدنا 

اأن ن�سّح���ي باأنف�سن���ا دفاًعا عن الإ�سلم والث���ورة الإ�سلمّية حّتى اآخر 

عهد الدم
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قطرة دم!«. 

- قل يل ما هو ال�سرط الثاين؟

- ذاك �ستقوم به عمليًّا يف �ساحة القتال. ما ا�سمك؟

- ال�سيد حممد �سعاعي.

اأخ���رج ال�ساب من جيبه قلًما وكتب ر�سال���ة وقّدمها يل قائًل: »اأنت 

���ا، وبات حّقك علينا اأكرب. ذاك املبن���ى على جهة اليمني هو  �سّي���د اأي�سً

مكان ا�سرتاح���ة كتيبة الفجر. يف الطابق الأول منه اأعِط هذه الر�سالة 

اإىل الأخ »خو�سقدم«؛ م�سوؤول �سوؤون الأفراد، �سيتوىّل ترتيب اأمورك«.

اأخ���ذت الر�سالة. كان توقيعه مثرًيا للغرابة. قلت يف نف�سي: لعّله قد 

ا�ستهزاأ بي.. اإن كان الأمر كذلك �ساأرجع واألّقنه در�ًسا!

ق�سدت م�سوؤول �س���وؤون الأفراد ميلأين ال�سّك وال���رتّدد، واأنا اأرجو 

اهلل اأن ل يكون ذلك ال�ساّب هازًل. قراأ امل�سوؤول الر�سالة، ومن دون اأي 

جدال كتب ر�سالة جديدة و�سّلمها يل.

- خذه���ا اإىل اإدارة ال�ستقط���اب التابع���ة لّل���واء! وح���ني تاأخذ ورقة 

التعريف بك تاأتي بها اإىل الكتيبة!

اأخذت نف�ًسا عميًقا ثّم زفرته ب�سّدة من فمي. تعّجبت من نفوذ ذلك 

ال�ساب وقدرته عل���ى احل�سم ف�ساألت: »يا اأخي، ما ا�سم ذلك ال�سخ�ش 

الذي اأتيتك بر�سالته؟«. رفع راأ�سه وفتح عينيه.

- اأتريد اأن تقول اإّنك ل تعرف العم مرت�سى؟!
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 م���ّرت ع�س���رة اأيام على دخ���ويل كتيب���ة الفجر. قب���ل الظهر وعلى 

اخلط الأمامي يف »�سلمجه« التفَت اإيّل حممد ر�سا بديهي، معاون قائد 

الكتيب���ة، وذك���ر يل ال�سرط الثاين لكتيبة الفجر قائ���ًل: »يا �سّيد علي، 

تقف على ال�ساتر الرتابي حتت نريان العراقّيني وتنادي ع�سًرا: 

»�ساأدعو اهلل اأن يهبني األف روح  لكي اأقتل يف �سبيلك األف مّرة«

حّدق���ت يف ال�سيد بديهي الذي زادت �سفتاه العري�ستان من جاذبية 

حمّياه وقلت: »الآن؟!«.

- متى اإًذا، اإن اأردت ل..

- كّل �ساأذهب!

يف تل���ك اللحظة �سقطت قذيفة)ه���اون 120( خلف ال�ساتر الرتابي 

وزلزل���ت اأرج���اء املكان فجل�س���ت على الأر����ش. ما لب���ث العراقّيون اأن 

اأمط���روا ال�سات���ر بوابل من الر�سا�ش. ح���ني راأى ال�سيد بديهي ترّددي 

حّك حليته ال�سوداء الغرباء.

ا. ت�ستطيع اأن تخدم يف كتيبة اأخرى. - الأمر لي�ش اإجبارًيّ

- قلت لك �ساأذهب واأقف على ال�ساتر الرتابي!

ق���راأت ال�سهادتني. وما اإن هممُت بال�سعود اإىل ال�ساتر حتى اأم�سك 

ال�سيد بديهي يدي.

ة هذا ال�سرط، بعد ذلك تذهب. - دعني اأّوًل اأخربك بق�سّ

اأخ���ذ بيدي واأدخلن���ي اإىل الد�سم���ة املفتوحة الواقعة خل���ف ال�ساتر 

الشرط الثاني



420
تّلة جاويدي وسّر اشلو

الرتاب���ي واأخ���ذ يق�ّش عل���ّي: »يف ذلك اليوم ويف منطق���ة »فّكة« تكّومنا 

جميًع���ا خلف ال�سات���ر الرتابي خوًفا م���ن نريان اأ�سلح���ة العراقّيني. مل 

نل���ك اجلراأة على النهو�ش واإطلق الن���ار عليهم وكانوا يطلقون النار 

ويتقّدمون باجّتاهنا. فجاأة، وعلى وقع دوّي انفجارات القذائف �سمعت 

�سوت العم مرت�سى: »ملاذا اأنتم م�ستلقون؟ انه�سوا..«. 

قل���ت يف نف�س���ي: اأول�سَت ت���رى حّدة الن���ريان يا عم مرت�س���ى؟ واإذ 

برت�س���ى واقف فوق راأ�سي والدم ي�سي���ل من مرفقه. هممُت بالنهو�ش 

لك���ّن توايل �سقوط القذائف حاَل دون ذلك فالت�سقت بالأر�ش جمّدًدا 

كالآخري���ن لكي ل اأ�س���اب ب�سظية. �سحُت به مراًرا لك���ي ي�ستلقي لكّنه 

مل ي�ستج���ب يل. ثم وق���ف واأعطى اأوام���ره: »اإن بقينا كذل���ك ف�سيكون 

م�سرينا اإّما القتل اأو الأ�سر، هاااي! اأريد عدًدا من الرجال!«.

مل ينتظر اأحًدا، ما لب���ث اأن خلع، وبحركة واحدة، قمي�سه و�سرتته 

الداخلية. راأيت اأثر جرح ال�سظية على مرفقه الأي�سر. اأخذ من اأحدهم 

قب�سة ال�)B7( مع قذائفها ثّم �سرخ �سرخة حيدرّية مدّوية: »يا علي!«.

�سع���د اإىل حرف ال�ساتر الرتابي ووقف على قّمته، فانهمر وابل من 

الر�سا����ش باجتاه���ه. و�سع القذيف���ة يف القب�سة واأطلقه���ا. وملّا نفدت 

القذائف نظر حوله وقال: 

»�ساأدعو اهلل اأن يهبني األف روح لكي اأقتل يف �سبيلك األف مرة!«.

بع���د ذلك حم���ل بندقّيته ووقف على ال�ساتر و�س���رع يطلق النار نحو 

العراقّيني وهو يكّرر هذا البيت ال�سعري. اق�سعّر بدين، ومل اأجد نف�سي 

اإّل وقد نه�ست و�سعدت ال�ساتر ثم اأخذت اأطلق النار نحو العراقّيني. يف 

تل���ك اللحظة األقيُت نظرة على ميني ال�ساتر وي�ساره لأرى من تبّقى من 

اأفراد الكتيبة قد وقفوا عليه ُعراة ال�سدور وجعلوا يطلقون الر�سا�ش«.
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حني اأنهى ال�سيد بديهي حديثه رّبت على كتفي.

- بعد تلك احلادثة، ا�سرتط �سباب كتيبة الفجر هذا الأمر على كل 

من يريد الن�سواء حتت لواء الكتيبة علوة على ال�سرط الأول!

كنت اأ�سغي اإىل كلماته بدّقة. اأح�س�ست اأّن ثّمة حتّوًل جميًل ولطيًفا 

���ا ق���د ح���دث يف نف�س���ي. يف تلك اللحظ���ة، �سقط���ت قذيفة خلف  وخفيًّ

ا. وبعد اأن اجنلى الدخان والغبار راأيت  الد�سمة املفتوحة فرمتن���ا اأر�سً

البت�سامة قد علْت وجه ال�سيد بديهي.

- يا �سيد علي، هل �ست�سعد اإىل اأعلى ال�ساتر اأم ل؟!

خلع���ت قمي�سي و�سرتت���ي كلمح الب�س���ر ونه�ست لك���ي اأ�سعد واإذا 

بال�سيد بديهي ي�سّدين.

- لقد ُقِبلت!

الشرط الثاني
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مثيٌر للَعَجب                              4/�سباط/1984

يف ال�سب���اح الباك���ر، وقف���ُت م�سغًيا حلديث عدد م���ن اجلنود وقد 

جتّمعوا اأمام اإدارة �سوؤون ال�ستقطاب يف فرقة املهدي.

- ينادونه »ا�سلو!«.

- ِخ�ساله عجيبة!

- لقد قّبل الإمام اخلميني جبهته..

- اإّنه �سديق ملح�سن ر�سائي و�سياد �سريازي!

����ش ال�سي���خ رف�سنج���اين خطبة اجلمع���ة للحديث عن  - لق���د خ�سّ

�سهامته وبطولت كتيبته!

الريا�سي���ة  للح���ركات  ن���اٍد  وفيه���ا  علمّي���ة..  ح���وزة  كتيبت���ه   -

التقليدية)الزورخان���ه(، فري���ق ك���رة قدم، ن���اٍد للرتفي���ه، اإ�سافة اإىل 

القتال. اإّنها عائلة ت�سّم ثلثمئة اأو اأربعمئة نفر..

- العّم مرت�سى مثرٌي للَعَجب!

قلب���ُت �سفتي و�سعرت حقيق���ًة اأيّن اأح�سده. قل���ت يف نف�سي: »�سعيد 

عليزاده«، ل بّد اأّن هوؤلء ُيغالون فيه ويعّظمون الأمر.. لي�ش هناك اأقوى 

منك ول اأ�سجع.

م�س���ت �سن���وات يل يف �سوح القت���ال، لكّنها كانت امل���ّرة الأوىل التي 

�سمعت فيها ثناًء وتبجيًل ل�سخ�ش بهذا ال�سكل. عندما �سمعُت اجلميع 

يف الل���واء ويف املدينة يتحّدث���ون عن مرت�سى ثار ف�سويل، وعزمت على 

النت�ساب لبع�ش الوقت اإىل كتيبته لكي اأحتّقق من الأمر بنف�سي.

اأخ���ذت ورقة التعريف من اإدارة �سوؤون ال�ستقطاب يف فرقة املهدي 
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وق�س���دت مبن���ى الكتيبة. م���ا اإن دخلت املبن���ى حتى وج���دُت مرت�سى 

بانتظاري. تقّدم مّني: اأهًل و�سهًل بك يا اأخ »عليزاده!«.

ق��ادة  اإىل  قّدمني  ث��ّم  ال��ق��ي��ادة  غرفة  اإىل  واأدخ��ل��ن��ي  بيدي  اأخ��ذ 

الف�سائل: »ال�سيد �سعيد، من خرية اأفراد اللواء القدماء! ي�سّرفنا باأن 

يخدم يف كتيبتنا!«.

ث���ّم عّرفن���ي بالآخري���ن: »جلي���ل اإ�سلم���ي، حمم���د ر�س���ا بديهي، 

خو�سقدم..«.

ُده�س���ُت! اأطرقُت براأ�سي واأخذت اأفّكر: من اأين عرفني؟؟ كاأّنه كان 

بانتظاري!

كن���ت م�سطرًب���ا م���ن الداخ���ل وكان ل بّد يل م���ن �سيج���ارة تهّدئ 

م���ن روع���ي. اأخرجت علب���ة ال�سجائر من جيبي وقد اع���رتاين الذهول 

والده�سة، ثّم قّدمتها ملرت�سى.

ل، تناوْل �سيجارة! - تف�سّ

- �سكًرا لك يا اأخي.

ثّم قّدمتها للآخرين فرًدا فرًدا لكّن اأحًدا مل ياأخذ. اأخرجت �سيجارة 

واأ�سعلته���ا. ما اإن اأخذت النف�ش الأّول ث���م نفثته يف الهواء حتى انتبهت 

اإىل اأّن اجلميع ما عدا مرت�سى قد تغرّي حالهم وغابت ابت�ساماتهم! 

حني اأنهيت �سيجارتي اأخذ مرت�سى بيدي واأدخلني ال�سالة وخاطب 

»م�سل���م ر�ست���م زاده«، قائد »ال�سرّية1«، قائًل: »علي���زاده من العنا�سر 

ذوي اخلربة يف احلرب، اأح�ِسن ال�ستفادة من خربته يف ال�سرية!«.

اأخ���ذين »م�سلم« اإىل �سب���اب »ف�سا« وعّرفهم اإيّل ف���رًدا فرًدا. فرفع 

اجلمي���ع اأ�سواتهم بال�سل���وات ثّم تقّدموا مّني واأخ���ذوين يف الأح�سان 

وقّبلوا وجهي ويدي. كاأّنها كانت العادة عند ا�ستقبال الأفراد اجلدد! 

مّرت ن�سف �ساعة وخط���رت ال�سيجارة على بايل جمّدًدا. اأخرجت 

مثيٌر للَعَجب
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�سيجارة من العلبة وو�سعتها بني �سفتّي، فما كان من اأحد �سّبان »ف�سا« 

اإّل اأن تقّدم نحوي وو�سع يده على كتفي قائًل: »األي�ش لديك اّطلع على 

املقّررات يا اأخي!«.

ف�ساألته م�ستغرًبا: »اأّي مقّررات؟!«.

- التدخني ممنوع يف الكتيبة!

نظ���رت اإىل وجه ال�ساّب وقلت: »دع���ك من هذا الكلم يا هذا، قبل 

ن�سف �ساعة، يف غرفة القيادة واأمام عني..«.

ي على ظهر الأخرى: »يا لقلبي  ثّم �سك���تُّ و�سربُت بباطن اإحدى كفَّ

الغافل!«.
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ُجفير                                      21/�سباط/1984

ع�س���ر ذلك اليوم عل النداء من مكرّب ال�سوت يف مع�سكر »ُجفري« 

خماطًبا اأفراد كتائب فرقة املهدي.

- ا�سطّفوا.. �سريًعا.. كميل .. فجر..

ب���ُت راأ�س���ي بع�ساب���ة خ�سراء ُكت���ب عليها »لبيك ي���ا خميني«،  ع�سّ

وخرج���ُت وب�سعَة اآلف م���ن قّوات التعبئة من الد�س���م الكبرية واخليم 

الع�سكرّية، تغمرين م�ساعر البهجة واللهفة كما لو اأنني �ساّب ع�سرينّي 

ل كه���ٌل ناهَز اخلم�س���ني من عمره! ق�سدُت باح���ة ا�سطفاف الطوابري 

امل�سنوعة من �سوات���ر رملية منخف�سة ومن فوارغ قذائف املدافع. كان 

مك���رّب ال�سوت يتوّقف بني الفينة والأخرى لُيَبّث �سريٌط م�سّجل ب�سوت 

»�سادق اآهنكران« وهو ين�سد: 

»يا جي�ش �ساحب الزمان ا�ستعّدوا ا�ستعّدوا..«.

وقف���ُت بني عنا�سر كتيبة الفجر وعلّي لمة احلرب اأنتظر على اأحّر 

من اجلمر �سدور الأمر ب�سروع العملّية املنتظرة.

- عافاك اهلل يا حاج خمتاري!

�سع���رُت للحظة بيد القائد »ا�سلو« مت����شّ كتفي. و�سل العم مرت�سى 

اإىل مقّدمة طابور الكتيبة ثم نادى: »يا جنود الإ�سلم، ترا�سفوا!«.

مددنا الأيادي اليمنى ونادينا: »اهلل اأكرب!«.

مل تكن الفرحة ت�سعني! كنت اأراقب �سفَتي العم مرت�سى الذي وافق 

بع���د تو�ّسط َولدي اأن اأ�سارك يف ه���ذه العملّية يف �سفوف كتيبة الفجر. 

كان كلم���ه ل يزال ي���رتّدد يف اأذين: »يا حاج اأحم���د خمتاري، اأنت يف 

ُجفير
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مق���ام والدي اإّل اأّن الن�سمام اإىل كتيب���ة الفجر له �سروطه. لكن نظًرا 

لإ�س���رارك، وكرمى لعينيك، �ساأ�سمح ل���ك بذلك لهذه العملّية فح�سب. 

بعد ذلك عليك اأن تعود اإىل وحدة الدعم والتموين!«.

فجاأة نادى »ا�سلو«: »انتباه!«.

- اهلل اأكرب.

- اأّيه���ا الإخوة، اجل�سوا. �سيتح���ّدث معكم احلاج اأ�سدي قائد اللواء 

لب�سع دقائق!

التفّت م���ن حويل ورحت اأجي���ل بطْريف يف حمي���ط مع�سكر »جفري« 

الذي يقع قرب َه���ور »الهويزة«، على بعد �سبعني كيلومرًتا من الأهواز. 

عل���ى جوانبه الأربع���ة ُو�سعت اأربعة م�ساّدات جّوي���ة. انتظمت الكتائب 

بحي���ث ف�سل بني الواحدة والأخ���رى م�سافة معّين���ة، ووقفنا جميًعا يف 

ذلك اجلّو احلاّر والرط���ب بانتظار اأن يح�سر قائد اللواء. كانت بع�ش 

الأع���لم احلمراء واخل�سراء ترفرف هن���ا وهناك، وبدا وكاأّننا جميًعا 

قد ُدعينا اإىل حفل مرّوع!

كان���ت جموع التعبوّيني الغفرية ت�سّج بالن�ساط والعزمية وال�سجاعة 

والب�سالة، تعلو وجوههم �سحكات الفرح! اأخذ قادة الف�سائل ي�سيحون: 

»تفّقدوا عتادكم اخلا�ّش!«.

ت���ي. فجاأة �ُسمعت قرقعة  اأخ���ذت اأفح�ش جعبتي ومطرة املاء خا�سّ

امل�س���اّدات الهوائي���ة ف�س���اَد ال�سمت يف الأرج���اء. نظرن���ا اإىل بع�سنا 

البع����ش ثم اإىل ما حولن���ا. كانت امل�ساّدات اجلوي���ة الأربعة تدور حول 

نف�سها وتهتّز ب�سّدة.

- طائرات حربّية.. ماذا علينا اأن نفعل!؟

نظ���رُت اإىل ال�سماء فاغر الفم! ظّلْلُت عينّي بيدي وحّدقت كما كنت 
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اأفع���ل اأّي���ام ال�سبا عند �سم���اع �سوت الطائرة لألح���ق بنظري دخانها 

الأبي�ش. 

دّوى انفج���ار جدي���د تزامن مع ظلل متتابعة م���ّرت فوق راأ�سي. ما 

لبث���ُت اأن �سمع���ُت دوّي عّدة انفج���ارات مهيبة اأخرى. التف���تُّ لكي اأرى 

م���كان النفجارات، واإذا بثلثة م���ن امل�ساّدات امل�ستق���ّرة على جوانب 

املع�سك���ر قد ُدّمرت بالكامل وارتفع منه���ا الدخان والنار، وبقي امل�ساّد 

الرابع يعمل ويطلق ر�سا�سات م�سطربة نحو ال�سماء! 

- غارة جوّية، اختبئوا.. اختبئوا!

- طائرة »ميغ« عراقّية.. اإّنها هناك..

بحة  تف���ّرق عنا�سر الكتائب قلقني م�سطربني، كما تتناثر حّبات ال�سُّ

املنقطعة اخليط، وفّر كل واحد اإىل جهة، فيما علت اأ�سواتهم املتداخلة 

وغري املفهومة يف اأرجاء املكان. مع دوّي انفجار اآَخر عظيم ُدّمر اآِخر ما 

بق���ي من امل�ساّدات يف املع�سكر. عندئذ اأخ���ذت طائرات امليغ ُتغري على 

روؤو����ش العنا�سر مطمئّن���ًة كن�سر يطارد فري�سته، واأخ���ذت تلقي عليهم 

القناب���ل وال�سواري���خ! مل يك���ن ثّمة ملج���اأ يف تلك ال�سح���راء الكبرية، 

و�سّيان كان الوقوف اأو الرك�ش! وقفُت، ولعّلي ت�سّمرُت يف مكاين من هول 

ال�سدم���ة! انفجرت القنابل وال�سواريخ ب���ني جموع املجاهدين الغفرية 

فقتل���ت عدًدا منهم، فيما غّطتني الدماء من راأ�سي اإىل اأخم�ش قدَمي. 

فاحت رائحة الدم الثقيلة يف املكان و�سرعان ما �سمعت �سراًخا واأنيًنا.

ت�سّتت���ت اجلموع فزعة كم���ا احِلملن التي هاجمها الذئ���ب! اأّما اأنا 

فاأخذت اأرك�ش نحو الأمام يدفعني الذهول والهلع. قلت يف نف�سي: علّي 

َخر لعّلي اأجد منجى من ه���ذه الهلكة.. هّيا 
ُ
اأن اأرك����ش ب�سع خط���وات اأ

اأ�س���رع يا خمتاري.. اأ�سرع يا خمتا.. �سمعت دوّي انفجار قنبلة �سغرية 

ُجفير
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اأو ربا �ساروخ انفجر اأمامي فاقتلعني من الأر�ش ورماين ب�سعة اأمتار 

اإىل اخلل���ف. ملأ ال�سف���ري اأذين. مّر بي عدد م���ن الأ�سخا�ش واأخذوا 

يبتع���دون عّن���ي. �سع���رُت اأيّن يف حل���م، فق���د كان يخّي���ل يل اأيّن اأعدو 

كالريح اإّل اأنني كن���ت اأراوح مكاين! و�سل من اخللف بع�ش الأ�سخا�ش 

ومّروا بجانب���ي. يف تلك اللحظة ملأ ذهني ت�ساوؤلت كثرية: ماذا يعني 

ه���ذا؟ ملاذا ل اأتقّدم اإىل الأمام؟ ه���ل وقعت؟ هل اأ�سابتني �سظية؟ هل 

ُقتل���ت..؟ راأيت الدماء ت�سيل من ج�سدي! لقد ُجرحت. اأردت اأن اأنه�ش 

م���ن م���كاين لكّن���ي �سرعان م���ا وقعت! مل يك���ن ثّمة اأحد ح���ويل. فجاأة 

اأخ���ذ كل الأ�سخا�ش الذين ع���ربوا بجانبي يرجعون كم�ساهد فيلٍم تعاُد 

اإىل اخلل���ف، فعرف���ت اأّنهم يهربون من الق�سف ال���ذي وقع يف الأمام. 

اأح�س�س���ُت اأن يدي الي�سرى قد تخّدرت واأّن �سيًئا قد تعّلق بها! كاأّن يدي 

من املرفق مل تع���د يل. تفّح�ستها فاإذا بالدماء تفور منها. ما لبثت اأن 

بات���ت ثقيلة كالتي ُعّل���ق بها ثقل من ع�سر كيلوغرام���ات. اأم�سكت يدي 

املعّلقة بيدي اليمنى واأخذت اأزحف على الأر�ش.

بع���د اأن اأنه���ت الطائرات اإلق���اء قنابله���ا و�سواريخها عل���ى روؤو�ش 

العنا�سر عادت لت�ستهدف َمن بقي بنريان ر�سا�ساتها بل خوف. وحني 

مل يبَق لنريانها اأّي هدف غادرت �سماء املع�سكر!

ا  ب���دت اأر�ش املع�سكر كاأر����ش حم�سودة تكّد����ش يف زواياها، عو�سً

ع���ن �سنابل القمح، عدد من القتلى واجلرح���ى املمّددين على الأر�ش. 

كان بع����ش اجلرحى يزحفون على الرتاب وقد علت اأّناتهم! لقد �ساهم 

الق�س���ف الأّول الذي راأيت���ه يف حياتي يف ت�سوي����ش ذهني عن احلرب. 

غّطت اأج�ساد ال�سهداء اأر�ش »جفري«. بعدها اأغمي علّي ومل اأعد اأعرف 

اأين اأنا وماذا اأفعل! 

عندما ا�ستعدت وعيي وجدُت العم مرت�سى عند راأ�سي وقد ربط يدي 
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بت  املقطوع���ة م���ن املرفق بتلك الع�سابة اخل�سراء الت���ي كنت قد ع�سّ

به���ا جبهتي ليقطع نزف ال���دم. كان ح�سوره بقرب���ي يف تلك الظروف 

الع�س���رية مبعًثا لل�سكينة. تب�ّسم ابت�سام���ة مريرة، ثم قال ب�سوت ي�سّج 

باحلزن والغّم وهو يح���ّدق بيدي املبتورة: »روحي لغربتك الفداء يا اأبا 

الف�سل العبا�ش!«. 

أصحاب اليمين
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حياة الرجال                                                 5/اآذار/1984

منت�سف الليل وبينما اأنا يف احلافلة كنت اأحلم اأيّن جال�سة يف فندق 

»قيام« اأنظر اإىل طفل �سغري وجميل. كان الطفل امللفوف بقماط اأبي�ش 

يب���ذل ق�سارى جهده لك���ي ميّزق القم���اط ويحّرر نف�س���ه منه. �سارت 

وجنت���ا الطفل حمراوين اإثر اجلهد الذي بذله! قلت يف نف�سي: يا اإلهي، 

اإّن ملمح وجه هذا الطفل وعينيه وحاجبيه ت�سبه مرت�سى كثرًيا!

اأح�س�سُت بيٍد تهّز كتفي.

- اآمنة.. اآمنة..

 فتح���ُت عينّي فاإذا ب�»�سّديقة«، زوج���ة ال�سيد األواين، تخرج �سوتها 

م���ن اأعماق حنجرتها خوًفا م���ن اأن توقظ الرج���ال يف احلافلة وتقول: 

»ا�ستيقظ���ي.. هذه ه���ي نريان اآبار النفط! لقد طلب���ِت مني اأن اأوقظك 

عندما ن�سل اإليها!«.

فاأجبتها بربودة وك�سل: »اأ�سكرك!«.

- هل كنت حتلمني يا اآمنة؟

- كان حلًما جميًل!

- يا ويلي.. �ساحميني!

تثاءبُت طويًل ثّم تب�ّسمت.

- ل عليِك يا �سّديقة!

اأخذت اأراقب نريان اآبار النفط. بعد ذلك األقيت نظرة على مرت�سى 

ال���ذي كان جال�ًسا بقرب علي حممد األواين على املقعد املوازي ملقعدنا. 
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كان مرت�سى نائًما وكذلك كان معظم الرجال.

اأ�س���رُت بعيني وحاجب���ي اإىل مرت�سى وقلت ل�سّديق���ة: »كنت اأحلم 

بطفل ي�سبه مرت�سى!«.

ثم اأخذت نف�ًسا عميًقا ملوؤه الر�سى.

- اإننا نكت�سب جتارب قد ل يت�سّنى لكثري من الن�ساء اكت�سابها. اأنت 

ل تعلم���ني يا �سّديقة مدى �سروري طوال هذه الفرتة، حتى عندما كنت 

اأنتظر عودة مرت�سى من اجلبهة خائفة م�سطربة! اإنني اأ�سعر اأيّن اأكرب 

معه واأعي معنى احلياة اأكرث. ال�سكر هلل! 

اغرورقت عينا �سّديقة بالدموع.

رفعُت حاجبّي قائلة: »هل قلت �سيًئا م�سيًئا؟«.

�سال���ت الدم���وع على وجهه���ا النحيف، ث���ّم غّطت وجهه���ا بعباءتها 

ال�س���وداء وجعلت تبكي بهدوء بحيث مل اأك���ن اأرى �سوى ارتعا�ش كتفيها 

حتت العب���اءة. كاأّنها وج���دت كلمي ذريعة لكي تبك���ي. م�سحُت بيدي 

عل���ى راأ�سها وقّبلتها. اأح�س�سُت اأيّن اأحّب �سّديقة وبقّية نزيلت الفندق 

اأكرث من اأّمي واأخواتي.

- �سّديقة؟!

فاأزاحت عباءتها عن وجهها. حتت النور اخلافت املنبعث من �سقف 

احلافلة راأيت وجهها وقد غ�سلته الدموع. ابتلعت ريقها ب�سعوبة وقالت: 

ا. ل اأدري اإىل متى �سنظّل لئقني  »هذا ما اأ�سعر به بالن�سبة لألواين اأي�سً

بالبقاء مع هوؤلء!«.

ثّم م�سحت دموعها بطرف ا�سبعها وابت�سمت ابت�سامة باردة وقالت: 

»اإّن رجالنا عظماء جًدا!«.

- ح�سًنا، ولكن هذا جيد!

حياة الرجال
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- اإّن هذا هو ما يقلقني!

- ملاذا يا �سّديقة؟

- عندما ت�سبح جواهرك غالية القيمة فاإّنها ل تبقى تخت�ّش بِك!

ثّم هم�سْت قائلة: »اآمنة، منذ اأّيام واأنا اأ�سمع نداًء من اأعماقي يقول 

اإننا �سنعود �سريًعا هذه املّرة اإىل ف�سا!«.

فقلت: »�ستنتهي احلرب اإن �ساء اهلل ونعود جميًعا مع اأزواجنا«.

ثّم اأخذ كلنا يبكي ب�سمت وهدوء..
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قصف األهواز                                   17/اآذار/1984
ُظهر ذلك اليوم ال�ستوي يف الأهواز كنت اأجل�ش داخل غرفة الفندق 

جري م���ع مرت�سى يف جملة »بي���ام انقلب«)نداء 
ُ
اأق���راأ احلوار الذي اأ

الث���ورة(، والذي حتّدث فيه عن عملية »والفجر2«. بينما اأنا كذلك واإذ 

بجلبة يف املمّر اأثارت انتباهي! دّققُت �سمعي ف�سمعت وقع خطى جزمة 

ع�سكرّي���ة �سرعان ما ُط���رق الباب. اعرتاين هلع ل م���رّبر له! وب�سرعة 

الربق و�سعت العباءة على راأ�سي وفتحت الباب لأجد ال�سيد جنفي.

- ال�سلم عليِك يا حاجة!

دّققُت النظر يف وجهه الذي عله الغبار والدخان. مل تكن ملحمه 

تنبئ باأخبار جّيدة. نظ���رُت م�سطربة حوله ثم قلت: »عليك ال�سلم.. 

هل حدث �سيء؟«.

- ا�ستعّدي، علينا الذهاب اإىل �سرياز!

�سع���رت ب�س���يء ين�سلخ م���ن روحي! قلت ل���ه و�سفت���اي ترتع�سان من 

اخلوف: »هل ح�سل مكروه ملرت�سى؟ قل يل احلقيقة يا �سيد جنفي..«.

- كل يا اأختي!

- اإًذا مَل علينا الذهاب اإىل �سرياز؟!

فارتب���ك ومل ينب�ش ببنت �سفة. زاد قلقي وتذّك���رت كلم »�سّديقة« 

يف احلافل���ة قبل اأ�سب���وع حني قالت: »اأ�سمع ن���داًء يف اأعماقي يقول اإننا 

�سنعود �سريًعا اإىل »ف�سا« هذه املرة«.

- اأين مرت�سى؟

- اإّن���ه بخري، لقد هّدد العراق بق�سف الأهواز، ولذا عليِك الذهاب 

اإىل �سرياز!

قلت باإ�سرار: »لن اأذهب اإىل �سرياز!«.

قصف األهواز
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عندم���ا راأى اإ�سراري نظ���ر بحيطة اإىل طريَف مم���ّر الفندق، وقال 

ة: »لقد ا�ست�سهد »األواين!«. وقد طلب ال�سيد  ب�سوت خافت ت�سوبه غ�سّ

مرت�سى منِك اأن تذهبي للم�ساركة يف ت�سييع جثمانه!«.

�سع���رت وكاأّن كلًّ من ال�سقف واملم���ّر وال�سيد جنفي يدورون حويل. 

جل�ست على الأر�ش ومل اأعد اأ�سمع كلم ال�سيد جنفي جّيًدا.

- ما.. هل.. باهلل..

ا؟ قل احلقيقة..«. بعد اأن حت�ّسنت حايل �ساألته: »من ا�ست�سهد اأي�سً

- اأق�سم بحياة الإمام، »األواين« فح�سب، ل تخربي زوجته!

مل اأدِر مت���ى غ���ادر ال�سي���د جنف���ي. ع���دت اأدراجي وبقي���ت وحيدة 

حتا�سرين اأف���كار مقلقة: اإّن مرت�سى هو م���ن ا�ست�سهد ولي�ش األواين.. 

تلك هي طريقته���م، يعلموننا باخلرب ب�سكل تدريج���ّي.. علّي اأن اأذهب 

َجّن..
ُ
اإىل الأخريات.. اأكاد اأ

مل اأجروؤ على الذهاب اإىل غرف بقّية الن�ساء. كان الوقت ميّر ببطء 

قاتل. بعد �سلَتي املغرب والع�ساء جل�سُت على �سّجادة ال�سلة اأبكي فيما 

مّرت يف فكري م�ساهد ر�سمُتها مراًرا وتكراًرا لت�سييع مرت�سى ودفنه.

عن���د ال�ساعة التا�سعة م�ساًء اأقنعت نف�سي باأيّن �ساأتابع العي�ش بدون 

مرت�س���ى. م���ا كنت اأرُقب���ه كّل يوم وقع���ُت فيه.. من هو الت���ايل.. كنت 

اأفّك���ر ب���ا �سيحّل بي يف غي���اب مرت�سى فيما اأخذ الع���رق يت�سّبب من 

اأطرايف و�سعرت ب�سهام متّزق قلبي. حملُت حقيبتي ونزلت درج الفندق 

حمزونة. دخلت �سالة الفندق فراأيت بقّية الن�ساء وقد اعرتاهّن احلزن 

والغّم. تبادلنا حتيات جاّفة وابت�سامات مريرة.

و�سلت �سيارة ال�سيد جنفي. اأخذتني »فهيمة«، زوجة جنفي، جانًبا 

وقال���ت: »�سيدة اآمنة، ت�سّريف ب�سكل طبيعي، ينبغي اأن ل تّطلع �سّديقة 

على خرب �سهادة زوجها!«.
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ا:  فتب�ّسمُت برارة وقلت يف نف�سي: ل بّد اأّنها �ستقول للأخريات اأي�سً

ت�سّرف���ن ب�سكل طبيعي بحيث ل تّطلع اآمن���ة على خرب �سهادة زوجها.. 

يا لتعا�ستي! 

ركبن���ا �سّي���ارة »تويوتا لندك���روز« كاكية اللون. كان امل���كان ل يّت�سع 

للجمي���ع، فو�سعوا بّطانّي���ة يف الق�سم اخللفي م���ن ال�سيارة حيث جل�ش 

ع���دد منا. كان���ت املّرة الأوىل الت���ي مل يكن برفقتنا رج���ٌل �سوى ال�سّيد 

جنفي! ما اإن جّدت ال�سيارة �سريها نحو »�سرياز« حتى اأجه�ست الن�سوة 

جميعهّن بالبكاء اإّل »�سّديقة« التي كانت تنعم ب�سكينة غريبة!

و�سلن���ا اإىل �سرياز يف �سباح اليوم التايل م���ن ذلك ال�ستاء ومن َثّم 

دخلن���ا جاّدة »ف�سا«. عن���د ال�ساعة احلادية ع�س���رة مررنا بقام الويل 

ال�سال���ح اإ�سماعيل. فجاأة التفت���ت »�سّديقة« اإيّل كاأّنه���ا ا�ستفاقت من 

تاأثري �سدمة، وقالت يل: »اآمنة، ثّمة �سيء تخفينه عّني!«.

اح���رتت باذا اأجيبها. تب�ّسمُت ابت�سام���ة م�سطنعة. حّدقْت بعينني 

�سّيقتني يف وجه���ي. اأّما اأنا فاغرورقت عيناي بالدموع. قالت يل: »هل 

حدث مكروه لعلي؟«.

علت وجهها �سفرة وغدت ب�سرة وجهها كال�سمع! مل اأحتمل نظراتها 

كم���ا ومل ي�سعفني اأحد. كنت اأرى ارتعا�ش اأط���راف اأنفها بو�سوح. غري 

اأّن �سكوتي حّفزها على الكلم فقالت: »اآمنة، ل قّدر اهلل اأن يكون علي 

قد ا�ست�سهد بهذه ال�سرعة! لقد اأراد اأن ُتفتح طريقا كربلء والقد�ش!«.

ث���م �سكتت. اأّما اأنا فو�سعت عباءت���ي على راأ�سي وبكيت ب�سمت. مل 

اأدِر يف من اأفّكر، اأبرت�سى اأم حممود �ستودة اأم األواين والآخرين!

و�سلن���ا اإىل »ف�سا« قرابة الظهر. توّقفت ال�سّيارة اأّوًل قرب باب بيت 

»األواين« فرتّجلت �سّديقة من ال�سّيارة. كنت اأخ�سى اأن اأنظر يف عينيها 

عند الوداع..

قصف األهواز
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بع���د مرور ثلثة اأّيام على ت�سييع جثم���ان علي حممد األواين، وحني 

كن���ت جال�س���ة يف فناء الدار اأ�ساع���د خالتي يف اخلبز دخ���ل »قدمعلي« 

الفناء وقال: »لق���د ُجرح مرت�سى!«. �سعرت على الفور بالعرق يت�سبب 

من �سعري. نه�ست �سريًعا من مكاين.

- هل ُجرح فقط؟

- اأجل!

- احِلف بحياة الإمام!

- وحياة الإمام!

تنّف�س���ُت ال�سع���داء، و�سرع���ان م���ا �سرح فك���ري: ترى اأي���ن اأ�سيب 

ب  ه���ذه املّرة.. ما حال جرحه.. اإلهي هل بقي م���كان يف ج�سده مل ُي�سَ

باجلراح.. جرٌح فوق اآخر..

ع���اد مرت�سى و�ست���وده من اجلبهة وح�سرا مرا�س���م اأ�سبوع األواين. 

بعد املرا�سم كان حممود �ستوده بحال عجيبة. لقد ملأت الدموع عينيه 

ووجنتيه! عندما اأراد الن�سراف حّدق يف ج�سم مرت�سى الذي مل يكن 

في���ه مكان �سليم ثم قال: »عزيزي مرت�سى انتبه لنف�سك، مل اأعد اأقوى 

ا!«. على حتّمل فراقك اأنت اأي�سً

ه���ذه املرة راأيته يبكي ب�سمت. و�سع مرت�س���ى يده على كتف �ستوده 

الذي تابع قائًل: »ها قد ا�ست�سهد علي.. ما الذي اقرتفُته حتى اأبقى حيًّا 

اإىل الآن يا مرت�سى؟! اإنني اأخجل من النظر يف عيون عوائل ال�سهداء!«.

عندما ابتعد عّنا قلت ملرت�سى: »ما خطُبه؟«.

اأم�سك مرت�سى بيدي وقال: »نحن روح واحدة يف خم�سة اأبدان!«.

- اأي خم�سة؟

- اأن���ا، علي، حممود، علي اأكرب وجنفي. لك���ّن علقة حممود وعلي 

على وجه اخل�سو�ش كانت من نوع اآخر!
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زينب                                            27/اآب/1984

ع�سًرا وحني كنت اأخيط بالإبرة واخليط ثوًبا لطفلي دخل مرت�سى 

غرفة الفندق وراأى يف يدي ثوًبا زهرّي اللون. جل�ش قبالتي م�سروًرا.

- هل اأ�سبحِت خّياطة يا بنت خالتي؟!

حّدق���ت يف عينيه اللتني امتلأتا بربيق ال�سع���ادة واأخذت اأنظر اإليه 

م���ن دون �سبع! اقرتب مّن���ي فيما اأخذ الهواء املنبعث من مكّيف الغرفة 

يتلعب بقّدم �سعر راأ�سه. نظر اإىل وجهي ثم قال: »اإن مل ت�ساحميني 

فل اأدري ماذا �سيكون موقفي يوم القيامة!«.

فقّطبت حاجبّي بت�سّنع.

- ما هذا الذي تقوله!

ف�سك���ت. اأّما اأنا ف���وددُت لو اأنظر اإليه ل�ساع���ات طويلة واأطري فرًحا 

لوج���ودي بق���رب زوج مثله، لك���ن �سرعان ما ع�ّس�س���ت يف اأعماق نف�سي 

فكرة خ�سارته. انغرزت الإبرة يف اإ�سبعي!

- اآخ!

- ماذا حدث، دعيني اأرى!

 و�سع���ُت اإ�سبعي يف فمي تلقائيًّا ثم اأخرجته و�سغطت عليه. ظهرت 

قطرة دم على راأ�ش �سّبابتي فغ�سلتها، ثّم عدت وحّدقت يف وجه مرت�سى 

النحيف امل�سطرب.

- كم مرة ُجرحت يا بن خالتي؟!

انهمك���ت باخلياطة م���ن دون اأن اأنتظر ج���واب مرت�سى. تقّدم مّني 

وقال: »اإّن ثوب زينب جميل!«.

فقلت متعجبة: »زينب؟!«.

زينب
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- يف املرة ال�سابقة التي زرت فيها »م�سهد« نذرت اإن رزقني اهلل بنًتا 

اأن اأ�سّميها زينب.

- وملاذا زينب؟

- اأوًل، لأّن والدة اأحد ال�سهداء، وهي �سّيدة علوّية، طلبت مّني ذلك. 

 ،Oوثانًي���ا لأنني اأريدها اأن تقتدي ب�ساحبة هذا ال�سم مولتي زينب

بطلة كربلء، ما راأيك؟«.

- الأمر اإليك، »زينب« ا�سم جيد جًدا.

- ح�سًنا، كم عمر ابنتنا زينب الآن؟

- اأوًل م���ن اأي���ن عرفت اأّنها بن���ت. وثانًيا اإّنه���ا الآن يف طريقها اإىل 

ال�سهر اخلام�ش!

- هل ت�ستطيعني الذهاب للزيارة؟

- للزيارة؟! اإىل اأين؟!

.Q اإىل م�سهد الإمام الر�سا -

�سرخ���ت من فرط ال�سعادة، و�سع يده على فمي ونظر ناحية الباب 

ثم قال: »ماذا دهاِك، �سيظّن اجلميع اأّن مرت�سى ي�سرب زوجته!«.

- األي�ش الأمر كذلك!

ف�سحكنا مًعا.

بعد يومني ا�ستعددنا للذهاب اإىل م�سهد. يف ال�سباح الباكر جل�سُت 

و»بروي���ن« عل���ى املقع���د اخللفي لل�سي���ارة وجل�ش حمم���ود ومرت�سى يف 

 Q »الأم���ام. اختري امل�سري بحي���ث نعّرج على �سريح »�سو����ش دانيال

للزي���ارة، ث���م يك���ون لنا حمطة ق�س���رية يف »دزف���ول« مدين���ة البطولة 

واملقاومة. 

ما اإن خرجنا من »دزف���ول« حتى فتح حممود باب الدعابة واملزاح، 

فخاطب مرت�سى قائًل: »فلت�سكر اهلل يا هذا!«.



439

- على ماذا؟

- على ن�سوب احلرب وخروجك من قريتك لت�ساهد املدينة. مل تكن 

حتلم حتى اأن ت�ساهد املدن الإيرانّية يوًما! 

مل ي�سك���ت ل���ه مرت�سى الذي كان يق���ود ال�سيارة واأجاب���ه قائًل: »يا 

م�سكني، لو مل تقم موؤ�س�سة جهاد البناء بّد ج�سر من قريتك مل تتمّكن 

ا من اخلروج مل�ساهدة املدينة!«. اأنت اأي�سً

كّنا �سع���داء بزيارة الإمام الر�ساQ. اأخ���ذت اأحتّدث اإىل بروين 

ع���ن الهدايا التي �ساأ�سرتيها من م�سه���د واإذ بحمود يقول: »مرت�سى، 

توّقف قرب مبنى الت�سالت!«.

- ملاذا؟

- لأّت�سل باللواء واأّطلع على اآخر اأخبار اجلبهة.

فم���ا كان من مرت�س���ى، الذي بدا اأّنه ينتظر هذا، اإّل اأن توّقف قرب 

املبنى. ترّجل حممود ودخل املبنى، �سرعان ما عاد وتب�ّسم ملرت�سى.

- ماذا حدث يا حممود؟

نظ���ر »�ستوده« اإلينا بحيطة وقال: »طلب احل���اج اأ�سدي مّنا اأن نعود 

على الفور اإىل الأهواز!«.

مل ي�سّدق مرت�سى مثلي كلم �ستوده.

- كّف عن املزاح!

لكن ملمح وجهه مل تتغرّي وقال: »ليته كان مزاًحا يا مرت�سى، لكن 

هناك عر�ش يف اجلبهة!«.

- عر�ش؟!

فما كان م���ن مرت�سى اإّل اأن و�سع يده على �سدره م�سّلًما من مكانه 

على الإمام الر�سا Q، ثم اأدار مقود ال�سيارة باجتاه اجلبهة. 

زينب
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الحن

م���ن بني الأ�سياء الت���ي اأهداها اأهل »زرق���ان« اإىل كتيبة الفجر كان 

خ���روف �سم���ني بلون احلّن���اء، وكان ق���د �سلب لّب الكب���ري وال�سغري يف 

الكتيب���ة! اأوكل الع���م مرت�س���ى م�سري اخل���روف اإيّل. وملّ���ا راأيت عيون 

القري���ب والغريب على اب���ن مدينتي احلّناوّي �س���رت حار�سه ومرافقه 

بل مقابل! اإىل اأن نفد �سرب جميع من يف الكتيبة فر�سموا خّطة لذبحه 

و�سّيه. وكان ح�سن مايلر اأّول من رمى �سهمه نحو كلينا؛ اأنا واخلروف.

- يا م�سعود هّمتي، لقد هلكنا ونحن ننّظف روث هذا اخلروف!

ثّم اأدىل كّل خمالف وموافق بدلوه.

ا للكباب الرتكي! - اإّن حلمه منا�سب جدًّ

- األي�ش من الظلم اأن يذبح هذا اخلروف؟ انظروا اإليه! اإّن الرباءة 

ت�سّج يف عينيه ووجهه!

- فلنطبخه مع الأرز!

اأّم���ا احلاج �سلواتي، اإعلم���ي الكتيبة، فاإّنه مل���ا راأى اأّن »البقرة قد 

وقع���ت وكرث �سّلخوه���ا« اأراد اأن يقّدم مرّبًرا اإ�سافي���ا فقال: »يا عّمي، 

هذا احليوان قد جّن�ش املكان برّمته!«.

- ي���ا ح���اج �سلوات���ي، اإّن بول ه���ذا اخل���روف امل�سكني وروث���ه لي�سا 

جن�سني!

- ل تعّلمني احلكم ال�سرعي يا بن زرقان، اإّنه غري مطابق لل�سروط 

ال�سحّية!

ق���ال م�سلم ر�ستمزاده: »ل���دّي اقرتاح، ما راأيكم ل���و نغ�ّسله مّرة كل 
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يومني ون�سّرح �سوفه ون�سعه اأمام ق�سم الإعلم حتى..«.

اأّن نظرة احلاج �سلواتي احلاّدة واملريبة اأجربت م�سلًما على  غري 

تغيري كلمه » اأم  � م  � ام ق�ق�سم الإعلم، وطبًعا ن�سويه بعد اأّيام!«.

ح�س���ر عبا����ش زم���اين لنجدت���ي: »اإن اأراد اأحد اب���ن مدينتي ب�سوء 

ف�ساأكون له باملر�ساد!«.

رب���تُّ عل���ى كتف عبا����ش فالتف���َت ونظر اإيّل ث���م قال: »م���ا الأمر يا 

هّمتي؟«.

- هل َعنيتني بقولك: ابن مدينتي؟. 

ثم اأ�سرت اإىل اخلروف قائًل: »اأم عنيت هذا؟«.

فانفج���ر ال�سباب بال�سحك. اأّما عبا�ش الذي احمّر وجهه ف�سربني 

على راأ�سي.

- تع�ًسا لك على هذا الكلم يا م�سعود هّمتي! اأهذا جزاء الإح�سان!

مل ي�س���ل اجلدل اإىل نتيجة وذلك، عل���ى الأغلب، ل�ستحالة تق�سيم 

حلم خروف واحد، واإن كان �سميًنا، على كتيبة موؤّلفة من قرابة اأربعمئة 

عن�سر. لذا فالكحل خري من العمى، كما يقول املثل!

اأخ���رًيا، ويف يوم كان اأكرث عنا�س���ر الكتيبة يف ماأذونياتهم، اغتنمنا 

الفر�س���ة. وحي���ث مل يعد اأحد يهّمه جمال ذلك اخل���روف احلّناوي ول 

تربط���ه به اأوا�سر، بادرنا اإىل ذل���ك احليوان امل�سكني وذبحناه! طبخنا 

حلم���ه وتناولناه مع من بق���ي يف الكتيبة. اأردنا اأن ن���اأكل كبد اخلروف 

وقلبه، اإّل اأّن العم مرت�سى اقرتح قائًل: »دعوا القلب والكبد لنتناولهما 

على الفطور �سباح الغد!«.

قلت: »اإّنهما ل يكفيان اجلميع يا عم!«.

- �سنقنع باملوجود يا م�سعود الأكول!

الحنّاوّي المشوّي
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- لي�ش لدينا ثلجة، �سيف�سدهما احلّر!

- ن�سعهم���ا داخل الكي����ش يف �سّلة ونعّلقهما يف م���كان منا�سب، كما 

كانوا يفعلون يف املا�سي!

وه���ذا م���ا ح�سل فع���ًل. عندما ا�ستيقظن���ا يف �سباح الي���وم التايل 

اأ�سبن���ا بالده�سة اإذ مل جن���د اأثًرا للكبد والقل���ب! ذهبنا للتحاكم لدى 

العم مرت�سى.

- لقد �سرقوا الكبد والقلب!

ه���ّز العم مرت�س���ى راأ�سه وقال: »ليب���َق الأمر بيننا حالًي���ا، �ساأتابعه 

بنف�سي«.

ع�س���ر ذلك الي���وم جاءنا العم مرت�سى باخل���رب: »لقد حتّققت من 

الأمر، اإّنها فعلة اأبناء مدينة »ا�ستهبان«.

ق�سدنا �سباب ا�ستهبان واعرت�سنا عليهم: »ملاذا خنتم الأمانة؟«.

ف�سحكوا قائلني: »لعّل القّطة اأكلتهما!«.

قلنا: »اأّي قطة؟ ل ميكن لأحد غريكم الو�سول اإليهما!«.

لكّنهم رف�سوا العرتاف بفعلتهم. وبتو�سية من العم مرت�سى كتمنا 

هدي اأبن���اء ا�ستهبان خروًفا اأ�سمن 
ُ
الق�سي���ة حتى حني. حل�سن احلظ اأ

واأجم���ل من خروفن���ا ذاك. بدورهم، اأخذوا يغ���ّذون اخلروف ويعتنون 

ب���ه بدّقة متناهية لكي يذبحوه وي�س���ووه يف الوقت املنا�سب. خّططنا مع 

العم مرت�سى للنتقام وقمن���ا، ب�ساعدة اأبناء زرقان، باأخذ اخلروف 

ث���م �سويناه واأكلناه! قال العم مرت�سى: »�سعوا جلده واأرجله ومعدته يف 

�سندوق وابعثوه هدية اإىل �سباب ا�ستهبان!«.

ظه���ر اليوم التايل اأعددنا مرق اللح���م با تبّقى من حلم اخلروف 

وجل�سنا ناأكله واإذا باملنتَهبني قد ح�سروا وق�سدوا غرفة العم مرت�سى 

�ساكني: »يا عم، لقد اأخذوا خروفنا!«.
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اإّل اأّن العم مرت�سى ف�سح اأمرنا ب�سهولة وو�سع نف�سه مو�سع القا�سي 

املحايد. قلت له: »يا عم، لقد اأ�سبحت �سريًكا يف القافلة ورفيًقا لقاطع 

الطريق!«.

�سحك. ثم جمع اأبناء زرقان وا�ستهبان يف امل�سّلى وقال: »يف الواقع، 

اإّن حادثَت���ي ال�سط���و على الكبد والقلب وعلى اخل���روف كانتا بتخطيط 

مّن���ي. يف النهاية ل بّد من ا�سطناع مثل هذه الأحداث يف كتيبة الفجر 

لكي اأخرجكم من الك�سل وامللل!«.

ثّم قّبل وجوهنا قائًل: »اأرجو امل�ساحمة«.

الحنّاوّي المشوّي
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عن���د الظهر، اأخذين الطلق. �سرت اأتل���ّوى مينًة وي�سرًة حتى انقطع 

الأمل لربه���ة ق�س���رية م���ا لب���ث اأن عاودين ثاني���ة. كان طع���ام الفطور 

كال�سخرة يقبع على راأ�ش معدتي. اأّما مرت�سى فقد ذهب منذ ال�سباح 

الباكر ل�سراء لوحة لل�سّيارة التي بيعت لنا من قبل لواء املهدي. تذّكرت 

احلوار الذي دار بيني وبني مرت�سى:

- اآمنة، اإن مل تكوين على ما يرام فلن اأذهب اإىل �سرياز! 

- اأنا بخري، �ستاأتي اأّمي. 

- علينا اأن نبيع ال�سّيارة، فلنبعها من دون لوحة!

- ل، �سنبيعها ب�سعر اأف�سل مع لوحة! باملنا�سبة األ ميكننا الحتفاظ 

بال�سيارة؟

- اأوّد ذلك من كّل قلبي، ولكّنك اأدرى باأّننا مدينون بن�سف ثمنها!

عندما توا�سل اأمل الطلق، ناديت وب�سّق الأنف�ش اأّمي التي كانت على 

اأهب���ة ال�ستعداد. كما ح�سر اأبي وخالت���ي واأخذوين اإىل م�ست�سفى ف�سا 

حتت رذاذ مطر ال�ستاء.

يف الي���وم التايل لولدة ابنتي عدت اإىل القرية. قرابة الظهر وبينما 

كنت نائمة يف البيت دخل مرت�سى حامًل علبة حلوى.

- ال�سلم عليك يا بنت خالتي!

 جل����ش بقربي ثّم حمل الطفل���ة امللفوفة بقماط اأبي�ش وبداأ يوؤّذن يف 

اأذنها: »اأهلل اأكرب..«.
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ل اأدري اأّي �س���ّر كان يف اق���رتان اأذان مرت�سى ب�سوت الأذان الذي 

اخ���رتق �سمعي، وال���ذي انبعث من منارة م�سج���د القرية! قّبل مرت�سى 

وجه طفلتي الأبي�ش ذات الوجنتني احلمراوين، بعد ذلك �سرع بقراءة 

�سورة الواقعة بروّية حّتى خلُت اأّنه يزرعها يف ذهني كلمة بعد اأخرى.

اإذا وقعت الواقعة..  

.. فاأ�سحاب امليمنة ما اأ�سحاب امليمنة..

ف�سبح با�سم ربك العظيم.

وبع���د اأن اأنه���ى ق���راءة �س���ورة الواقع���ة، وبعين���ني ملوؤهم���ا الر�سى 

والطماأنينة، و�سع مرت�سى طرف اأنفه على جبهة طفلتي وجعل مي�ّسدها 

بنعوم���ة فريدة، ثم رف���ع راأ�سه. دّققت النظر يف حمّي���ا زوجي فوجدته 

َفْت نف�سه من الغموم وعم���رت روحه بالغبطة!  وق���د غمره ال�س���رور و�سَ

طبع قبلة على وجنة طفلتي املتوّردة وقال: »بابا فداٌء لزينب!«.

تب�ّسم���ُت. لكن بع�ش الأقارب مل يوافقوا على ه���ذا ال�سم واأخذ كّل 

واح���د منه���م يقرتح ا�سًما. وخلًف���ا لعادته، حيث كان يب���دي ليونة مع 

الآخرين، ح�سم مرت�سى الأمر قائًل: »زينب، ول غري!«.

كان يهتّم بزينب ويدّللها ويكرث من تقبيلها اإىل حّد يفوق الت�سديق!

ب  يف الأ�سب���وع التايل عل���م مرت�سى ب�سه���ادة اأح���د اأ�سدقائه فو�سّ

حقيبته وقال يل: »ابقي هنا اإىل اأن تتح�ّسن �سّحتك، وحني اآتي حل�سور 

الذكرى ال�سنوّية لألواين �ساأ�سطحبك اإىل الأهواز«.

أصحاب اليمين
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بعد غياب طال �سهرين عاد َوَلداْي حممد ر�سا وعبا�ش من اجلبهة 

ومل يك���ن لهم���ا حديث اإّل عن العم مرت�سى: »اإنن���ا ننادي قائدنا بالعم 

مرت�سى، �سباب الكتيبة يع�سقونه!«.

�ساألتهما بف�سول: »ح�سًنا يا عزيزّي، كم عمر عّمكما هذا؟«.

- لقد اأمّت خم�ًسا وع�سرين �سنة.

قلبت �سفتيَّ وفتحُت عينّي م�ستغربة.

- خم�ش وع�سرون �سنة؟!

ع���اد عبا����ش وحمم���د ر�س���ا اإىل مدين���ة »زرق���ان« لق�س���اء اأّي���ام 

ماأذونّيتهم���ا، وكّلما اأتيا على ذكر جبهة القتال اأخذا يتحّدثان عن العم 

مرت�س���ى واأحياًن���ا عن معاونه بديهي! يف الي���وم الأخري قبل مغادرتهما 

اإىل اجلبهة التف���تُّ اإىل ابَنّي قائلة: »با اأّن قائدكما ح�سن ال�سرية اإىل 

هذا احلّد ادعياه للمجيء اإىل زرقان يف املرة املقبلة!«.

قال عبا����ش فرًحا: »اإًذا ابذيل ق�سارى جه���دك خلياطة اأكرب عدد 

ع!«. ممكن من ثياب الأطفال الر�سّ

هززت راأ�سي.

ا ما �سمعُت، ثياب اأطفال؟! - هل حقًّ

- اأجل يا اأمي العزيزة!

ا يف اجلبهة يا بنّي؟! ع يحاربون اأي�سً - وهل الأطفال الر�سّ

- ل يا اأّمي، هل متزحني!
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فغرُت فاهي.

- اآه، مب���ارك لكم���ا يا عزيزّي، ل بّد اأّن عّمكما مرت�سى قد زّوجكما 

يف اجلبهة وُرزقتما باأطفال من دون علمي!

كاد اأن يغمى على حممد ر�سا من �سّدة ال�سحك. اقرتب مّني وقال: 

»اأّمي، كّفي عن م�سايقتنا، لقد ُرزق العم مرت�سى بطفلة جميلة ونريد 

الثياب لأجلها!«.

- األي�ش لعّمكما هذا اأّم تهتّم به؟

اأخ���ذ حممد ر�سا نف�ًسا عميًقا ثّم قال: »اأّماه، دعِك من ا�ستفزازنا، 

اإّن الع���ّم مرت�سى نف�سه ل يعلم بهذا. كل ما يف الأمر اأننا اأردنا اإ�سعاده 

بطريق���ة ما ومل يخط���ر ببالنا �سوى فكرة ثياب الأطف���ال. كما واإّن لِك 

باًعا طويًل يف هذا العمل!«.

- اأّيها الولدان املحتالن!

وعلى غري عادتهما رجع حممد ر�سا وعبا�ش من اجلبهة قبل م�سي 

�سه���ر، طرقا الباب. فتحُت الباب فراأيت �ساًب���ا متو�ّسط القامة نحيف 

اجل�سم والوجه، ذا حلي���ة �سوداء ي�سّج باحليوّية واللطف. قال عبا�ش: 

»اأّماه، هو ذا العم مرت�سى الذي لطاملا اأخربناِك عنه!«. 

فتب�ّس���م مرت�سى، وكان يرتدي ثياًبا كاكّي���ة متوا�سعة وينتعل حذاًء 

خفيًف���ا، وخاطبني كم���ن كان على معرف���ة قدمية بي قائ���ًل: »ال�سلم 

عليِك يا اأّماه!«.

قول���ه »اأّماه« جعل حمّبته ت�س���ري يف قلبي. وكان���ت ال�ساعات الأربع 

والع�سرون الأوىل من التعّرف اإليه كفيلة باأن تن�سج خيوط علقة فريدة 

م���ن الأموم���ة والبنّوة بيني وبينه. قل���ت له: »بنّي، اأري���د اأن اأتعّرف اإىل 

ا اإن اأمكن ذلك«. زوجتك اأي�سً

لعبة الحرب
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فهّز راأ�سه قائًل: »على عيني، يف املرة املقبلة �ساآخذ ماأذونية اأطول 

وناأتي مًعا لنكون يف خدمتك!«.

ثم اأ�سار اإىل حممد ر�سا وعبا�ش.

- لطاملا وددُت لو اأتعّرف اإىل الأم التي رّبت هذين الأ�سدين!

يف تلك الأي���ام القلئل يف مدينة زرقان ال�سغرية ا�سطحبه حممد 

ر�س���ا وعبا����ش اإىل مقّر احلر����ش والتعبئة واجلي�ش، ف���كان يق�سي ليله 

ونهاره متنّق���ًل بني امل�سجد واملدار�ش وغريها م���ن الأماكن يخطب يف 

النا����ش ويخربهم ع���ن اجلبهة واحلرب وب�سال���ة املجاهدين. وبالرغم 

م���ن ح�سوره للمرة الأوىل يف زرق���ان اإّل اأّن املدينة باأ�سرها، ب�سغريها 

وكبريها، بدت كاأّنها تعرفه. يف الليلة الأخرية �ساألت عبا�ش: »بنّي، من 

اأين يعرفه النا�ش؟«.

- كّلم���ا ع���اد اأحد من اأبن���اء زرقان من اجلبهة حت���ّدث عن اأخلق 

العم مرت�سى وب�سالته! لقد قام بعمل بطويل فريد من نوعه يف عمليات 

»والفجر2«، وقد ذاع �سيته يف كّل اأنحاء اإيران!

�ساألته: »ماذا فعل يا بنّي؟«. 

ة طويلة يا اأّماه، �ساأخربك بها لحًقا! - اأوووو.. الق�سّ

بع���د ظه���ر يوم رحيله���م اإىل اجلبه���ة، ا�سرتيت ب�سع���ة كيلوات من 

بتها  ���ة بدينة زرق���ان، وو�سّ احلل���وى املعروف���ة ب�»حل���وى ارده« اخلا�سّ

و�سّلمتها لهم لكي يحملوها اإىل �سباب كتيبة الفجر. ما اإن ابتعد ولداي 

قليًل حت���ى التفت اإيّل مرت�س���ى وقال: »اأّماه، اإّن حمم���د ر�سا وعبا�ش 

زماين هما حامل راية الكتيبة! هنيًئا لِك بهذين الولدين!«.

عندم���ا ان�سرفوا مّتجه���ني اإىل اجلبهة، رميت امل���اء وزهر الليمون 

خلفهم. اأح�س�ست حينها اأيّن اأ�سبحت قلقة على ثلثة اأبناء!
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- عليك���م اأن تت�سّلم���وا الليلة خ���ّط املواجهات من فيل���ق علي بن اأبي 

طالب Q ال�سابع ع�سر، التابع ملدينة قم!

ع�س���ر الي���وم اخلام����ش لعمليات بدر اأعط���ى اأخي جعف���ر تعليماته 

الأخ���رية ل���كلٍّ من مرت�سى وعلي اأك���رب. �ساأله مرت�س���ى: »باملروحّية يا 

حاج؟«.

اأج���اب جعف���ر: »بل بال���زورق، مل يوافق���وا على املروحّي���ة لأّن ن�سبة 

املخاطرة فيها عالية!«.

د�سم���ة  م���ن  وخرج���ا  بندقّيتيهم���ا  اأك���رب  وعل���ي  مرت�س���ى  حم���ل 

التكتيك)التخطيط الع�سكري(. اأّما اأن���ا فكدت اأن اأفقد ال�سيطرة على 

اأع�س���اء ج�سم���ي جّراء التعب وقّل���ة النوم. كنت اأت���وق لل�سباحة يف مياه 

باردة اأجد بعدها لنف�سي خلوة فاأنام �ساعة من الزمن، اإّل اأّن اأخي جعفر 

حاَل دون ذلك!

- �سالح، عليك اأن ترافقهما. اأريد تقريًرا تف�سيليًّا.

- �سمًعا وطاعة يا حاج!

وحني هممُت باخلروج من الد�سمة ناداين: »�سالح!«.

 لق���د �ساح با�سم���ي ب�سوت عامر بعاطفة جّيا�س���ة ومل يكن قد فعل 

ذل���ك من���ذ زمن. خلل �سن���وات احلرب الت���ي م�ست، كان���ت تلك من 

امل���ّرات النادرة التي �سعرت فيها اأّن اأخي هو من يتحّدث اإيّل ل قائدي! 

تقّدم مّني وعانقني.

- اأخي �سالح، انتبه لنف�سك، اإّن اخلّط الأمامي نار م�ستعرة! مدفعّية 

جسد مقابل دبابة
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الع���دو تطلق نريان مدافعه���ا وقذائفها يف كل مكان. ق���م بالتن�سيق مع 

حممود �ستوده. اأريدك اأن ترجع يل بالتقرير �ساملًا!

ثّم و�سع يده خلف راأ�سي واأدنى جبهتي منه وقّبلها.

- اعذرين اإن مل اأ�ستطع اأن اأتعاطى معك كاأخ!

اح���رتق قلبي لأجل اأخي جعفر. لق���د كان دائم اجلهوزّية على مدار 

ال�ساع���ة! كنت اأرى خلف ذلك الوجه جبًل م���ن التعب اخلفّي. و�سعُت 

املجاملت جانًبا وارمتيت يف ح�سنه. اأدركت حينها كم اأحّبه. انحنيُت 

وقّبلت يده النحيفة الياب�سة اخل�سنة وطفقُت خارًجا من الد�سمة قبل اأن 

يرى دموعي. حملت عتادي ال�سخ�سي، وبعد اأداء �سلة املغرب وتناول 

طع���ام الع�ساء، ا�سرتح���ُت لوقت ق�سري، ثّم انطلق���ت برفقة جماهدي 

كتيبتي الفجر وكميل باجتاه جزيرة »جمنون« ال�سمالّية.

خرجن���ا من املق���ّر املظلم ب�سّي���ارات مطف���اأة امل�سابي���ح، فيما اأخذ 

عنا�سر التعبئة واحلر�ش ي���رّددون مرثية �سادق اآهنكران وهم يلطمون 

ال�سدور:

يا وردة �سقائق النعمان احلمراء، يا فتاي ال�سهيد، يا فتاي ال�سهيد 

اأّيها امل�سّرج بالدماء بل كفن، يا روحي يا �سهيد، يا فتاي ال�سهيد

منت�س���ف الليل و�سلن���ا اإىل �ساحل اله���ور ومن ث���ّم ركبنا جمموعٌة 

بع���د اأخرى زوارَق �سغريًة �سريعَة ال�س���ري واجّتهنا نحو خّط املواجهات 

الأمام���ي. يف عتمة الليل البهي���م بدا بريق نريان مدفعّية العدو يف جهة 

اجلن���وب ب�سكل وا�سح. كّلم���ا دخلنا الهور اأكرث تزاي���د �سقوط القنابل 

ُرر الباهتة اللون فوق مياه الهور الراكدة. �سيًئا ف�سيًئا  امل�سيئة ذات ال�ُسّ

بتنا ن�سمع اأزيز ر�سا�ش الر�سا�سات الثقيلة والأ�سلحة اخلفيفة. كما كنا 

نرى يف ال�سماء نور ر�سا�ش )اخلطاط( لتلك الر�سا�سات. كنت برفقة 
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العم مرت�سى وفتى يافع يحمل جهازه الل�سلكي، بالإ�سافة اإىل حممود 

يف زورق واحد. كان مرت�سى يجري عرب الل�سلكي التن�سيقات اللزمة 

ِبُلغة الرموز، بغية ا�ستلم اخلّط الأمامي.

- �سرقي دجلة.. �سنتمو�سع خلف ال�ساتر الرتابي والقناة.

اأحياًن���ا كان���ت القذائف ت�سقط يف مي���اه الهور فتنق����شّ املياه علينا 

كوح����ش خميف ل راأ����ش له ول ذي���ل. ع���ربت زوارق الكتيبتني الطريق 

املائي ب�سلم.

عن���د ال�ساعة الثالثة بعد منت�س���ف الليل و�سلنا اإىل ال�ساتر الرتابي 

الأول يف اجلبه���ة. كان جماه���دو لواء »علي بن اأب���ي طالب Q- قم« 

ق���د اأم�سوا عّدة اأيام حتت وطاأة نريان الع���دو بحيث مل ي�ستطيعوا فتح 

جفونه���م من ف���رط التع���ب. وقد عل���ت وجوههم طبقات م���ن الدخان 

والبارود! اأجرى حممود الإجراءات اللزمة.

- كّل م���ن لي����ش ل���ه دور يف احلرا�س���ة فلي�س���رتح يف القن���اة، وليبَق 

الآخرون خلف ال�ساتر الرتابي.

ت�سّل���م حمم���ود �ست���وده م�سوؤولّي���ة ال�سات���ر الرتابي فو�س���ع عنا�سر 

الكتيبت���ني ب�ساع���دة مرت�س���ى وعلي اأك���رب رحماني���ان يف داخله. قلت 

ملحمود: »األ يوجد د�سمة هنا؟!«.

ف�سح���ك وق���ال: »اإن �ساء اهلل، عندم���ا ن�ستويل عل���ى غربي دجلة، 

�سن�ستقّر يف د�سمة العراقّيني!«.

فتذّكرُت تلقائيًّا كلم اأخي جعفر.

- اخلّط الأمامي نار م�ستعرة..

كانت ح���ّدة نريان العدو كثيفة لدرجة اأّن ع���دًدا مّنا اأ�سيب بجروح 

عند تبديل القّوات.

جسد مقابل دبابة
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عن���د بزوغ �س���وء ال�سباح وبينما اأخذُت كب���وًة ق�سرية واإذا ب�سوت 

مرت�س���ى يعل���و يف ال�سات���ر: »هجم���ة م�س���اّدة.. ا�ستعّدوا ي���ا جماهدي 

الإ�سلم، ا�ستعّدوا..«.

)T-60(،)T-52( وم���ع طلوع ال�سم�ش ا�سطّفت عدة دّبابات من ن���وع

و)T-72(الت���ي اأخذت حترق وقودها وهي ت���راوح مكانها فانبعث منها 

دخان اأبي�ش واأزرق عّكر �سفو هواء اجلنوب الرطب والنقي.

- ا�ستعّدوا .. ا�ستعّدوا للّدفاع..

مل يرتك العراقّيون م�ساحة من القناة -التي كانت حتت �سيطرتهم 

قب���ل اأّيام قليلة، ولذا كانوا على اّطلع دقيق بتفا�سيلها- اإّل وق�سفوها 

بالقذائ���ف واملدافع و�سواريخ الكاتيو�سا. اأخ���ذُت اأرك�ش حريان داخل 

ا ع�سوائيًّا بغية الف���رار من ال�سظايا وع�سف النفجارات.  القناة رك�سً

اأح�س�سُت للحظة بطراوة حتت قدم���ي وطرق �سمعي �سوًتا ي�سبه �سوت 

انتف���اخ بطن اإن�سان. نظرُت �سريًع���ا حتت قدمّي لأرى نف�سي واقًفا على 

بطن جّثة اأحد العراقّيني الذي بدا وكاأّنه قد انتفخ!

اأمط���ر العدّو م���ن اجلهة املقابل���ة ال�ساتر الرتابي بواب���ل من قذائف 

الدباب���ات والر�سا�سات، فيما انهم���رت من ال�سماء �سواري���خ الكاتيو�سا 

واملدفعّية. ويف غ�سون دقائق انعدمت الروؤية جّراء انبعاث الغبار والبارود، 

كم���ا وحجبت �ُسحُب الدخان والغبار نور ال�سم����ش وكّدرت الأجواء. �سيًئا 

ف�سيًئا اأخذ ال�ساتر املن�ساأ من الرتاب واحل�سى ي�سمحّل ا�سمحلل الثلج 

يف ال�سيف نتيجة الق�سف املرّكز بالأعرية الثقيلة!

عن���د ال�ساعة الثامنة �سباًحا مل يبَق عمليًّا �سيء با�سم �ساتر ترابي. 

اأّما من بقي من العنا�سر الذين مل ي�ست�سهدوا اأو يجَرحوا فقد انبطحوا 

على اأر�ش القناة!
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اإث���ر ذل���ك حتّولت املعرك���ة اإىل قت���ال مبا�سر كان عب���ارة عن دبابة 

مقاب���ل ف���رد اأو ف���رد مقابل فرد! فق���د تقّدمت قّوات اجلي����ش العراقّي 

ودّبابات���ه اإىل اأطراف القناة. وم���ا اإن و�سلوا اإىل القناة وكادت املعركة 

حُت�س���م مل�سلحتهم حتى اأعمل العم مرت�سى طريقته القتالّية املعروفة، 

ويف مل���ح الب�سر جمع من بقي من حَملة �سلح ال�)B7( يف كتيبة الفجر 

منادًيا: »َنَظر.. فرامرز..«. 

ن���ادى اإثنني من حامِلي ال����)B7(يف الكتيبة، وكانا م���ن مدينة »نور 

اآب���اد«، خل���ع قمي�سه وكذلك فعل، ث���ّم �سعد الثلث���ة اإىل اأعلى القناة 

ورموا قذائفهم التي نزلت كال�سواعق املحرقة على الدبابات العراقّية. 

اأّم���ا العدّو الذي مل يكن يتوّقع مثل ه���ذا الت�سّرف النتحاري من رماة 

ال����)B7(، فخ�سر ثلًثا م���ن دباباته فيما ح���ارت الدبابات الأخرى يف 

كيفي���ة الن�سحاب. هّم ال�ساّبان بالرجوع اإىل داخل القناة واإذا بقذيفة 

�سيب »نظر نظري« و»فرام���رز كهري« اإ�سابات 
ُ
مدفعي���ة تقع بينهم���ا، اأ

بليغة. ومل يطل الأمر حتى مّت نقلهما اإىل اخللف.

عن���د الظهر غدت حرارة ال�سم�ش �سدي���دة ومبا�سرة. ويف ظّل ذلك 

اله���واء ال�سديد الرطوبة ف�سًل عن ح���رارة الأر�ش املحرقة، �سّن عدد 

كبري من دّبابات اجلي�ش العراق���ّي وناقلت جنده هجمًة مرتّدة ثانية. 

اأخ���ذت الدبابات امللت�سقة بع�سها ببع�ش بالتق���ّدم نحونا وقد اّتخذت 

�سكل الرقم �سبعة.

جت���ّدد الق�س���ف املدفعي وق�س���ف الدباب���ات املبا�سر علين���ا. كانت 

املواجه���ات حمتدمة اإىل ح���ّد اأّن العراقّي���ني ا�ستهدف���وا دبّاباتهم التي 

خّلفوه���ا �سباًح���ا فدّمروها تدم���رًيا كامًل. اأخ���ذ العدّو يتق���ّدم بجراأة 

متزايدة م�سّتًتا جموع املجاهدين بنريان قذائفه ومدافعه! مل يطل الأمر 

حت���ى متّكنوا من الو�سول اإىل القناة فب���ادر عنا�سرنا اإىل رمي القنابل 

جسد مقابل دبابة
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اليدوّية عليهم من داخل القناة. مل يكن يف�سلنا عنهم اأكرث من ع�سرين 

مرًتا فكانت القنابل اليدوّية هي و�سيلة القتال املتاحة، اإذ مل يكن بو�سع 

اأح���د القيام وا�ستعمال ال�)B7(. �ساق اخلن���اق وكاد اخلّط الأمامي اأن 

ي�سقط بيد العدّو في�ستعيد �سيطرته على القناة يف اأّي حلظة!

مل تتمّكن �سيارات الإ�سعاف من نقل ال�سهداء واجلرحى ب�سبب زوال 

ال�سات���ر الرتابي فانبعث���ت رائحة الدم الثقيل���ة يف الأرجاء. كان هناك 

عدد كبري من الذخائر واملعّدات احلربّية يف القناة غري اأننا كّنا نحتاج 

اإىل مزي���د منها نظ���ًرا لحتدام املواجهات. اأخ���رًيا اأّدى اللطف الإلهي 

و�سجاع���ة املجاهدين وا�ستخدامهم القنابل اليدوّي���ة اإىل �سّد الهجمة 

امل�ساّدة فَعَلت اأ�سوات ال�سباب بالتكبري: »اهلل اأكرب.. اهلل اأكرب..«. 

وبينم���ا اأن���ا يف خ�سّم زهوة �سّد تلك الهجمة امل�س���اّدة واإذا ب�سوت 

ة يوقظني من ذهويل. مرت�سى ال�سعيف امل�سوب بالغ�سّ

- �سالح، اأخرب احلاج اأ�سدي اأّن »جليل اإ�سلمي« قد ا�ست�سهد!

لدى �سماعي نباأ �سهادة جليل �سعرت بحزن �سديد وكدت اأن اأختنق.

مّت ا�ستدعائي بالإ�سافة اإىل حممود ومرت�سى وعلي اأكرب من ِقبل املقّر 

عرب الل�سلكي حل�سور جل�س���ة مهّمة. يف غ�سون دقائق در�سنا �سعوبات 

اخل���ّط الأمامي والتداب���ري التي يجب اّتخاذها لكي يت���ّم عر�سها خلل 

اجلل�سة. عمدة تلك التدابري كانت �سرورة امل�سارعة اإىل بناء �ساتر ترابي 

ل�س���ّد هجمات الدبابات، فكان على اجلّرافات اأن تبادر يف الليلة نف�سها 

لبناء ال�ساتر قبل معاودة العدّو �سّن هجماته يف اليوم التايل!
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كانت اإذاعة الأهواز تبّث اآخر الأنباء ف�سًل عن املو�سيقى الع�سكرّية 

دقيقة بعد اأخرى.

»م�ستمعين���ا الك���رام نرجو النتب���اه.. ا�ستكماًل لعملّي���ات بدر حّقق 

جماهدو الإ�سلم.. تدمري دبابات.. طائرات ومقتل العملء البعثيني.. 

كما مّتت ال�سيطرة على مناطق مهّمة يف الهور..«.

�ساد ال�سخب اأجواء فندق »قيام!«. اختلط �سوت �سيارات الإ�سعاف 

بب���كاء زينب. اأخ���ذُت اأهّز الطفلة واأن���ا اأحّدق يف امل���درج الهوائي عرب 

ناف���ذة الغرفة. كانت املروحّيات حتّط فته���رع �سّيارات الإ�سعاف لتنقل 

اجلرحى اإىل م�ست�سفيات الأهواز. وتعّر�ست املدينة لق�سف الطائرات 

العراقّية عّدة مّرات حتى الظهر.

»يا �سعب اأهواز املقاوم والأبّي.. هناك حاجة ما�ّسة اإىل جميع اأنواع 

فئات الدم..«.

جمي���ع ن���زلء الفندق من الرج���ال كانوا يف جبه���ات القتال. جاءت 

»ماندان���ا« امل���راأة اخلّرم�سهرّية باأخب���ار وقالت: »ي���ااااه، امل�ست�سفيات 

تغ�ّش باجلرحى.. حتى اإّنهم اأخلوا املدار�ش ل�ستقبال اجلرحى..«.

ث���ّم هم�س���ت يل قائل���ة: »اآمنة، راأي���ت ليل���ة البارحة حلًم���ا.. اأ�سعر 

بالقلق.. ماذا لو جاء دوري..؟«.

م���ا اإن ان�سرفت »ماندانا« حتى دخلت »بروين« غرفتي قلقة حائرة 

ترافقه���ا ابنته���ا ال�سغرية �سمية وقال���ت: »لقد اأنُت مه���دي وزهراء. 

ا، طلبُت منهم اأن ي�سلوا خّط هاتفي اإىل غرفتك!«. قلبي لي�ش مطمئنًّ

مقّر المحاربين
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مل تك���د جتل����ش على الأر����ش حتى رّن جر����ش الهات���ف. امتلأ قلبي 

رعًب���ا واجتاحت فكري �ُسحب م���ن الأوهام والأفكار ال�س���وداء: هل هو 

مرت�س���ى.. اأو ل قّدر اهلل.. ِبتُّ اأحم���ل هّم �سخ�سني. جتّمدت يدي ويد 

بروي���ن ومل ت�ستطع كلنا الو�س���ول اإىل الهاتف. اأخ���ذت اأ�سارع نف�سي 

حتى رفعُت ال�سّماعة، فيما كانت زينب تبكي بني يدي.

ل. - اأاأاألووو.. ت�تف�سّ

كانت »عاطفة« زوجة ر�سازاده. تنّف�سُت ال�سعداء.

- �سلم.. هل ال�سيدة بروين موجودة؟

اأعطيت ال�سّماعة لربوين مرتّددة.

اأم�سكْت بها بريبة و�ساألتني: »م�من هذا؟!«.

- اإّنها عاطفة، زوجة ر�سازاده!

دقق���ُت نظري اأ�سف���ل عيَني بروين اأرق���ب اأّي رّد فع���ل تبديه. قالت 

مراًرا: »حممود.. ماذا.. ماذا عن حممود.. اأ�ستحلفِك باهلل.. «.

و�سع���ت ال�سّماع���ة ب���ربودة. تدّل���ت �سفته���ا العليا وتبّلل���ت عيناها. 

بادرُتها بال�سوؤال: »ماذا قالت؟«.

فاأجابت باإكراه: »كان لواء املهدي على خّط املواجهات الأمامي!«.

- ح�سًنا؟!

فاأردف���ت قائل���ة: »لق���د ا�ست�سه���د كّل م���ن اأك���رب نوراأف�س���ان وجليل 

اإ�سلم���ي اأو لعّلهما ُجرح���ا. وقالت اإّن ح�سني اإ�سلم���ي ورفيعي اأ�سيبا 

ا«. بجروح اأي�سً

- م� �م� �ماذا عن مرت�سى؟

م�سحت دموعها بطرف اإ�سبعها وقالت: »مل تذكر �سيًئا عنه. �ساألتها 



457

ا عن حممود لكّنها مل جتبني!«. اأي�سً

- ب���اهلل عليِك يا بروين.. هل اأخربتِك �سيًئا عن مرت�سى.. اأ�ستطيع 

اأن اأحتّمل .. ل تكذبي علّي!

- كل. ولكّنها طلب���ت مّنا اأن ل نخرب زوجَتي رفيعي واإ�سلمي باأمر 

�سهادتهما.

كان �س���وت �سيارات الإ�سع���اف وبكاء زينب يجل���دان روحي. وقفْت 

�سمّية ال�سغرية قرب النافذة وقالت: »ماما، هل اأ�سيب بابا بجروح؟«.

انقلب كيان بروين. مل ن���دِر اأّينا عليها اأن ت�سّكن الأخرى وتوا�سيها! 

اأم�سكُت يد �سمية.

- تعايل يا �سغريتي واجل�سي هنا!

م���لأُت قارورة احلليب بزيج املاء وال�سك���ر وو�سعُتها يف فم طفلتي 

الر�سيعة زينب ثّم اأنتها يف اإحدى زوايا الغرفة.

عندم���ا طرق باب الغرفة تب���ّددت -موؤّقًتا- �ُسحب العذاب واخلوف 

الت���ي كان���ت م�سيطرة على قلبي. فتح���ُت الباب فراأي���ت مر�سية زوجة 

ال�سيد حم�سن نيا. اعرتتن���ي جمّدًدا حال من الهلع غري املرّبر واأخذُت 

اأخاطب نف�سي: اأراأيِت، ها قد جاءتِك بنباأ �سهادة مرت�سى. 

حني راأت بروين �سوء حايل �سارعت بال�سوؤال: »مر�سية، ما اخلرب.. 

�ستوده!«.

بتنا ن�سّكك بكّل �سخ�ش وبكل �سيء. دخلْت مر�سية الغرفة. 

- لقد عاد حم�سن نيا، ولكّني مهما �ساألته مل يجب!

�ساألته���ا بروين: »ه���ل ثّمة ر�سالة؟ لقد قال يل حمم���ود اإّنه �سري�سل 

بر�سالة يل«.

مقّر المحاربين
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- كل. كّل م���ا قال���ه اإّنهم قام���وا بعملّية ع�سكرّي���ة واإّن هناك عدًدا 

كبرًيا من ال�سهداء واجلرحى!

قّل�س���ت بروين جل���د وجهها ا�ستي���اًء وقالت: »عل���ّي اأن اأحتّدث اإىل 

احلاج!«.

وعلى الف���ور انطلقت نحو غرفة احلاج حم�سن ني���ا فتبعُتها ودخلنا 

الغرف���ة. �سّلمنا وحاولنا ال�ستف�سار، غ���ري اأّن احلاج رفع كتفيه واكتفى 

بالقول: »لقد ُجرح ح�سني اإ�سلمي..باهلل عليكما، ل تخربا زوجته!«.

عدنا مك�سورتي اخلاطر اإىل الغرفة. كنت م�سطربة ا�سطراب بحر 

متلط���م. كّلما حاولت الفرار بتفك���ريي اإىل جهة ما تراءى اأمام عينّي 

وج���ه مرت�سى. اأّما �سمية ال�سغرية التي مل تبارح نافذة الغرفة فجعلت 

ت�س���ري اإىل ب���اب الفندق قائلة : »�سياأتي بابا بال�سي���ارة و�سيلّوح بيده يل 

من الأ�سفل!«.

ا لتلك الأوهام وذلك النتظار القاتل.  كان ل بّد لنا من اأن ن�سع حدًّ

خطر ببال بروين اأن جتري مكاملة هاتفية مع مقّر اللواء يف الأهواز.

- األو.. اأنا زوجة احلاج �ستوده.. اأريد اأن اأكّلمه!

و�سعْت �سّماعة الهاتف و�سكتت. �ساألُتها: »ماذا قال لِك؟«.

- قال اإّن احلاج كان موجوًدا هناك لكّنه غادر..

حّدقْت باجلدار واأردفت قائلة: »اإّنه يكذب!«.

- وكيف علمِت بذلك يا بروين؟

- وهل من املمكن اأن ياأتي حممود اإىل الأهواز ول يت�سل بي؟!

- لعّل الرجل مل يكن عنده اأي خرب فاأراد بقوله ذاك اأن ل يقلقِك!

- ل اأعلم يا اآمنة.. متى �سينتهي هذا النتظار؟
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ع�سًرا غّطت �سحابة حم���راء اأ�سبه ما يكون بالغبار �سماء الأهواز. 

كان معظم نزيلت الفندق موجودات يف الغرفة )110( حني رّن جر�ش 

الهاتف. رفعت خديجة ابنة ر�سازاده ال�سّماعة. يف البداية �ساد �سمت 

رهيب املكان �سرعان م���ا اأ�سغى اجلميع اإىل الكلم املبهم املنبعث من 

الهات���ف. و�سعت خديجة ال�سماعة وقد دكن لون �سفتيها. �ساألتها: »من 

كان على اخلط؟«.

- احلاج اأ�سدي، قائد اللواء!

- ماذا قال؟

فتجّمعت الدموع يف عينيها.

- قال اإّن اأبي قد اأ�سيب بجروح واإّنه يف امل�ست�سفى، وقال اإّنه �سري�سل 

اأحًدا لياأخذنا لروؤيته اإن اأردنا!

- اأين اأ�سيب؟

- يف يده.. كانت املكاملة من امل�ست�سفى..

خرجت بروين من عزلتها وقالت: »باهلل عليِك اأخربيني، اأمل يذكر 

�سيًئا عن حممود؟«.

�سالت الدموع على وجنتي خديجة ال�سبّية. ابتلعت ريقها ب�سعوبة.

- اإّن احل���اج حمم���ود بخ���ري! ق���ال ال�سيد اأ�س���دي اإّن احل���اج يتوىّل 

م�سوؤولّياته يف غيابه، ل تقلقي!

ف�ساألتها: »ماذا عن مرت�سى؟«.

فالتفتت ونظرت اإيّل.

- مل يقل �سيًئا عنه.

انطوي���ُت عل���ى نف�س���ي فيما اجتاح���ْت ذهن���ي اأ�سراب م���ن الأفكار 

مقّر المحاربين
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ال�سريع���ة املتلحقة: ..النا����ش ُي�َسّرون لدى �سماعهم م���ا تبّثه الإذاعة 

م���ن املو�سيق���ى الع�سكرّي���ة واأخبار تق���ّدم املجاهدي���ن.. اأّما اأن���ا فكّلما 

�سمعت ذل���ك اأ�سعر بقلبي ينخلع من مكانه. انتظ���ار قاتل، ا�سطراب، 

ح���رية.. اإلهي متى تنتهي املعركة لأعرف ماذا حّل برت�سى؟.. هل هو 

جري���ح، �سهيد اأم اأ�سري! ترى هل �ساأراه ثانية.. ثّم انتظار اآخر ومعركة 

جدي���دة.. اآاآاآه، ه���ذا ف�س���ًل عن الف���رتة العادية للح���رب حيث يق�سي 

مرت�س���ى ليله ونهاره على جبهات القت���ال يف مواجهة العدو، اإذ يحتمل 

ا اأن ت�سيبه �سظّية اأو ر�سا�سة يف اأي حلظة.. مل اأكن قلقة اإىل هذا  اأي�سً

احلد يف »جليان«، فهناك تف�سلني عن مرت�سى م�سافة �ساعات عّدة!.. 

ل���ول الزحام و�سجيج النهار يف الأه���واز لأمكن �سماع اأ�سوات املدفعّية 

واملواجه���ات على اجلبهة.. ت���رى اأّي م�سري �سيك���ون ملرت�سى؟ �سهيد، 

جريح، اأ�سري اأو �سامل معافى.. ماذا عن م�سائر بقية رجال الفندق... 

ُطرق الباب ودخلت »فاطم���ة« والدة احلاج اأ�سدي -قائد لواء املهدي- 

ال�سّتينّي���ة. كّن���ا نناديها »اآنا«. لق���د ح�سرت اآنا برفق���ة زوجها العجوز 

واأبنائها الأربعة وكّناتها اإىل اجلبهة. كّنا نازحها اأحياًنا فنقول: » اأمل 

يبَق لديك اأحد مل تاأتي به اإىل اجلبهة يا اآنا؟!«.

كانت اآنا امراأة قوّية ذات عنفوان تزور جميع الن�ساء عند ال�سرورة 

لرتف���ع م���ن معنوياتهّن. تقّدم���ت منها بروي���ن ب�سرعة ف�سّلم���ت عليها 

و�ساألتها: »اأق�سم عليِك بحياة الإمام، ملاذا جئِت؟«.

ارت�سم���ت ملمح الغبطة عل���ى وجه اآنا وقالت: »ي���ا ابنتي العزيزة، 

عرف���ت بالعملّيات فلم تطاوعن���ي نف�سي اإّل اأك���ون حا�سرة قرب بناتي 

العزيزات!«.

ث���ّم بادرت ب�س���وؤال بروين ووجهه���ا ي�سّج بالفطن���ة: »عزيزتي، هل 

لديك خرب عن زوجك؟«.
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اأرخت بروين �سفتيها كما يفعل الأطفال.

- ل خرب لدّي يا اأّماه!

ُفتح الباب ودخلت حكيمة زوجة م�سلم ر�ستم زاده فرحة وهي تقول: 

»لقد عاد م�سلم!«.

 تداخل���ت الأ�س���وات حتى كاأّن حكيمة هي الت���ي عادت من اجلبهة. 

حتّلقنا حولها.

- ماذا قال..

- هل لديه خرب عن اإ�سلمي؟

- رفيعي..

... -

فاأجاب���ت حكيمة: »قال م�سل���م اإّن العراقّيني ين���وون ق�سف الأهواز 

انتقاًما، وقد �سدرت اأوامر بعودة العائلت اإىل ف�سا.. لقد جاء ليخربنا 

بهذا فح�سب!«.

اعرت�ش اجلميع.

- لن اأذهب اإىل اأّي مكان بدون زوجي..

- لن نتحّرك من هنا.

- اإننا ل نختلف عنهم!

- من اأراد الرحيل فلريحل!

وقال���ت بروين بحزم: »لقد قال احلاج نف�سه اإّنه لن يعيدنا اإىل ف�سا 

حتى لو انقلبت الأهواز راأ�ًسا على عقب«..

اأّم���ا اأنا فكان قلبي ينبئن���ي بحدوث مكروه. تقّدم���ت اآنا من بروين 

التي بدت اأكرثنا جزًعا وحرية.

مقّر المحاربين
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- �سيدة بروين، هل اأنت متاأّكدة من اأّنك لن تعودي اإىل ف�سا!

- ل يا اأّماه، وملاذا اأذهب اإىل ف�سا بل حممود؟ لن اأذهب ما دام مل 

يّت�سل اأو ير�سل ر�سالة!

ثم التفتت بروين اإىل حكيمة وقالت: »اأين هو ال�سيد م�سلم الآن؟«.

على الفور و�سعنا عباءاتنا على روؤو�سنا و�سرنا خلف حكيمة. و�سلنا 

اإىل زوجه���ا ف�سّلمنا علي���ه وبادرناه بال�س���وؤال: »ماذا لدي���ك من اأخبار 

عن..؟«. جعل م�سلم ينظر اإلينا وقد عل وجهه الغبار والبارود ثم قال: 

»اجلميع بخري، ول م�سكلة!«.

�ساألته بروين: »هل راأيت حمموًدا باأم عينك؟«.

- لقد تكّلمت معه بالأم�ش عرب اجلهاز الل�سلكي!

فقلت: »ماذا عن مرت�سى؟«.

ا! - اإّنه بخري اأي�سً

فقال���ت بروين وق���د �ساوره���ا ال�سك والرتي���اب: »�سي���د م�سلم، يف 

العملي���ات ال�سابقة كنت تاأتي اإىل الأهواز بعد م���رور عّدة اأ�سابيع، فلَم 

ح�سرت مبّكًرا هذه املّرة؟«.

فعلت �سفتي م�سلم ابت�سامة قهرّية وقال: »يف احلقيقة، لقد واجهتنا 

بع����ش املتاعب يف ه���ذه العملّية، وقد جئت لأح���ّل م�سكلتكّن ثّم اأعود!«. 

لكننا مل نقتنع وعدنا اإىل الغرفة 110 قلقات!

رّن جر����ش الهات���ف فرفعت اآن���ا ال�سماعة. كان ولده���ا قائد اللواء. 

قال���ت لولدها فيما قال���ت: ».. مل توافق، وتقول اإّما اأن يّت�سل بي احلاج 

اأو ير�سل ر�سالة حتى اأذهب اإىل ف�سا!«.

كّلم���ا حاولت بروين القرتاب من اآن���ا لت�سمع �سيًئا من حديثه كانت 

اآن���ا ترجع اإىل اخللف بحنك���ة. لكّنها يف النهاية مل تع���د ت�ستطيع اإبعاد 
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بروين فم���ا كان منها اإّل اأن وّدعت ابنها ثّم و�سع���ت ال�سّماعة. �ساألتها 

بروين بريبة: »باهلل عليك يا اأّماه، اأخربيني ماذا قال لِك؟«.

ا، كان قلًقا عليكّن وطلب اأن تذهنب اإىل ف�سا. الأو�ساع  - ل �سيء مهمًّ

يف الأهواز غري م�ستقّرة هذه الأيام!

- ل يا حاّجة، اإّنك تخفني اأمًرا ما عّني! ماذا قال لِك عندما اأخربته 

بعدم ذهابي اإىل ف�سا؟

- ق���ال اإّنه �سيتوا�سل مع احل���اج حممود عرب الل�سلكي ويطلب منه 

اأن يّت�سل بِك، هل ارتاح بالك الآن؟!

عندها �سعرنا ببع�ش الهدوء. 

مقّر المحاربين
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عشرة أشخاص                       17/اآذار/1985

عن���د الظهر، وب�سب���ب ا�ستداد ن���ريان الق�سف العراق���ّي الت�سقُت 

بال�ساتر الرتابي املنخف�ش واأنا اأنظر جائًعا اإىل القدر الكبرية امل�ستقّرة 

عل���ى ُبع���د خم�سة ع�سر قدًما مّن���ا، والتي مل يجروؤ اأح���د على القرتاب 

ا عن الطعام! منها. فقد نال اآِخر من اقرتب منها �سظّية عو�سً

بع���د م�س���ّي �ساعة عاد حممود �ستوده من املق���ّر وو�سل اإلينا. نه�ش 

�ساّب تعبوّي وقال: »اإّنه مَلِن القبيح اأن يبقى اجلميع جياًعا!«. 

اأ�سار باإ�سبعه اإىل الِقدر الكبرية املقابلة لنا وقال: »�سالح، �ساأذهب 

واأح�سر طعام الغداء!«.

اق���رتب واثَق اخلطى حتى �سار على م�ساف���ة خطوتني منها واإذا به 

ينادي اأّمه: »اآخ، اأّماه!«.

جثا على ركبتيه ثم جل�ش. �سرُت نحوه اأقوم تارة واأقع اأخرى. اأّما هو 

فو�سع يده على ظهره فيما انبج�ست الدماء من بني اأ�سابعه. حملُته ثّم 

نقلناه على الفور اإىل اخللف.

���ل كلٌّ من حممود ومرت�سى وعلي   بع���د معاينتهم خلّط الّدفاع تو�سّ

اأكرب اإىل النتيجة التالية: نظًرا لكثافة اإطلق النار وعدم و�سول العتاد 

والذخائ���ر فاإّن العراقّيني لي�سوا م�سطّري���ن ل�سّن هجومهم، ومع مرور 

الوقت �سيوؤول م�سرينا جميًعا اإىل القتل اأو الإ�سابة بجروح!

كانت املنطقة حما�سرة واملنافذ املوؤّدية اإليها بيد العدو! وقد ملأت 

واجه���ة ال�ساتر الرتاب���ي الأمامية واخللفّية حفٌر �س���وداء قمعية ال�سكل 

ج���ّراء اخرتاق قذائف املدافع والقنابل. اّت�سل »�ستوده« باأخي »اأ�سدي« 
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ع���رب الل�سلك���ي وقال ل���ه: »اإننا ن���رزح حتت واب���ل من ن���ريان املدافع 

والقذائف. ل ميكننا القيام بق�سف م�ساّد!«.

كان علين���ا اأن نبقى جائع���ني بانتظار الأوامر. األق���ى حممود نظرة 

اإىل اخلل���ف فوقعت عينه على د�سمة عراقّية فق���ال: » اإّن ن�سبة �سقوط 

الر�سا�ش هناك اأقّل، فلنذهب ولننتظر الأوامر هناك!«.

وملّا هممت بالنطلق قال يل حممود: »�سالح، ناأكل ثم نذهب!«.

فاأ�سرُت اإىل حيث قدر الطعام.

- ثّمة قدر كبرية، اإّنها هناك.. حتتاج اإىل جراأة!

فرّب���َت على كتفي قائًل: »�ساأذهب برفقة الآخرين اإىل الد�سمة، اإن 

ا�ستطعَت فاجلب بع�ش �سحون الطعام لناأكل مًعا!«.

رك���ب �س���اّب م���ن احلر�ش الث���وري �سي���ارة التويوت���ا وق���ال: »�ساآتي 

مل�ساعدت���ك، ارك���ب!«. ثم الت���ّف بال�سي���ارة وانطلقنا باجّت���اه الطعام. 

ترّجلُت وقراأُت �سه���ادة املوت وحملُت وعاءين. يف تلك اللحظة �سقطت 

عّدة قذائف و�سمعُت �سوت انفلق الهواء. رميُت غطاء القدر ب�سرعة، 

ا ث���ّم �سع���دُت اإىل الق�س���م اخللفي م���ن ال�سيارة  م���لأُت الوعاءي���ن اأرزًّ

وانطلقن���ا �سريًعا باجّتاه الد�سم���ة ودخلناها. كّنا ع�س���رة اأ�سخا�ش مع 

وعاءي���ن م���ن الطعام! مل ت�سن���ح الفر�سة لكي جنل�ش ونتن���اول الطعام 

مًع���ا. كما واإّن كثافة النريان واحتدام املواجهات مل ي�سمحا لنا بانتعال 

اأحذيتن���ا فبقينا حفاة الأقدام. و�سل خرب ب���اأّن كتيبة »اأبو ذر« �ست�سل 

للتبديل معنا.

كان على حممود اأن ينقل الأمر اإىل م�سوؤول العملّيات عرب الل�سلكي. 

خلل ال�ساعات الأربع والع�سرين املا�سية ل�ستقرار اأفراد اللواء اأ�سيب 

كلٌّ من م�سوؤول العملّيات وم�ساعده بجروح فح�سر »رفيعي« مكانهما. كما 

عشرة أشخاص
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و�س���ل »فرخي« وتبعه »روغنيان« -وهو من �سب���اب الّت�سالت- يرافقه 

�سخ�س���ان اأو ثلثة. اأح�س�سُت بازدياد حّدة الن���ريان على د�سمتنا. كان 

معظم ال�سّبان يتنّقلون ريثما تتّم عملّية تبديل كتيبتي كميل وفجر بكتيبة 

اأب���ي ذر، وهذا ما اأ�سع���رين بالقلق. فقد رّكز العراقّي���ون ق�سفهم على 

د�سمتن���ا! �سرعان ما و�سل خرب باأّن العدّو بداأ ب�سّن هجمة م�ساّدة، واأّن 

جّرافته تّتجه نحو قناتنا الدفاعّية مللئها بالرتاب ب�ساندة من املروحّية.. 

مل يبَق اأثر من ال�ساتر الرتابي الذي كان موجوًدا اأمام القناة..

يف ذل���ك الهواء النق���ي ا�سُتْهِدَف���ْت طائرة »مي���غ« عراقية ف�سقطت 

كاملذّنب يف الهور و�سط غيمة من الدخان.

عن���د ال�ساعة الثالث���ة والن�سف ع�سًرا ا�ست���ّدت املواجهات اإىل حدٍّ 

مل يع���د ُيرى �س���يء على اخلّط الأمام���ّي �سوى الغب���ار والدخان. كانت 

جمموعتن���ا املوؤّلفة من ع�سرة اأ�سخا����ش ل تزال داخل الد�سمة بانتظار 

و�سول كتيبة اأبي ذر، وقد علمنا اأّن »عبداهلل حم�سني نيا« انطلق بزوارق 

اأف���راد كتيبة اأبي ذر باجّتاه اخلّط الأمامي. فجاأة �سقطت قذيفة دّبابة 

مقابلة قرب الد�سمة فقال علي اأكرب: »لقد انك�سف موقعنا! عل�..«.

مل يكم���ل كلمه حّتى دّوى �س���وت انفجار قذيفة �سقطت على �سقف 

الد�سمة ك�سربة قوّية من خملب حيوان مفرت�ش. ا�سوّدت الدنيا للحظات 

اأم���ام عينّي، وانهم���ر فوق راأ�سي واب���ل من احلجارة والط���ني الياب�ش. 

اخرتق �سمع���ي �سوت طويل ي�سّم الآذان، كم���ا و�سعرت ب�سغط �سديد 

م���ن داخلي. اأح�س�سُت ب���اأن حديًدا اأ�ساب راأ�س���ي ومل اأ�ستطع الوقوف. 

كاأّن �سق���ف الد�سم���ة اأطب���ق على اأر�سه���ا. ا�سطدم راأ�سي ع���ّدة مّرات 

باأعمدة ال�سقف احلديدية. وقد التوى احلديد ف�سّد باب الد�سمة.

 ع���اد ب�سري �سيًئا ف�سيًئا. وملّا اختفى الدخان والغبار راأيت م�سهًدا 

ل ي�س���ّدق! كان »فّرخي« و»جلل كو�سا« غارَقني يف دمائهما كاأّنهما قد 
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فارقا احلياة منذ �سنوات. نظرُت اإىل حيث كان »كرامت اإيرلو« جال�ًسا 

قبل �سقوط القذيفة فلم اأجد له اأثًرا. نظرت اإىل الأعلى فوجدُت ج�سد 

كرامت وكاأّنه قد ِحيك ب�سقف الد�سمة واأعمدة احلديد جّراء ال�سظايا 

وع�س���ف النفج���ار! يف زاوية اأخرى م���ن الد�سمة راأي���ت وجه »كرامت 

رفيع���ي« وقد اختفت عظامه وذاب ج�سده على الأر�ش. مل تتوّقف اأذين 

عن الت�سفري ب�سبب ع�سف النفجار.

���ا كلٌّ م���ن »فّرخ���ي«  كن���ت اأرجت���ف م���ن الغ�س���ب. ا�ست�سه���د اأي�سً

و»روغني���ان«. امتلأ ج�س���دي وثيابي بالدماء وقطع اللح���م املتناثر من 

ال�سب���اب. غّطت الدماء الد�سمة بالكام���ل، وكّلما حّركُت رجلّي انزلقتا 

يف الدماء!  

عشرة أشخاص
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بدونك                                         18/اآذار/1985

م�س���اًء، اأخذنا ندور ح���ول اأنف�سنا كالظلل حائ���رات واإذا بخديجة 

ابن���ة ر�س���ا زاده تقتح���م غرفتي م�سطرب���ة وتقول: »لق���د و�سل احلاج 

حم�سن نيا اإىل الفندق!«.

مل اأدِر كي���ف اختفت زوجته هاج���ر! قالت بروين: »ثّمة خطٌب ما اإن 

مل اأخطئ!«.

ة ثم اّت�سلنا عرب الهاتف  جمعن���ا طعام الع�ساء الذي تناولن���اه بغ�سّ

بغرف���ة »حم�س���ن ني���ا«. رفع���ت هاج���ر ال�سّماع���ة. قل���ت له���ا متو�ّسلة: 

»اأ�ستحلفك باهلل اأن ت�ساأيل زوجك اإن كان لديه خرب عن مرت�سى!«.

هّزت بروين كتفي.

- اآمنة.. ا�ساأيل عن حممود..

فتلعثم���ت هاج���ر: »احل�حاج و�سل لل�لت���ّو، ل�.ل�.ل�.لي����ش لديه اّطلع 

دددقيق«.

وخلًف���ا لنتظارنا ما كان منه���ا اإّل اأن اأقفلت ال�سّماعة! طلبت رقم 

غرفتها ثانية و�ساألتها: »ملاذا قطعِت املكاملة؟!«.

- لدّي �سيوف، �ساأ�ساأل احلاج ثم اأخربك.

ة تخنقن���ي وهممت بالبكاء لكّن  ثّم و�سع���ت ال�سماعة. كادت الغ�سّ

وج���ود الن�س���اء منعني من ذلك. كانت اآنا حتم���ل زينب بع�سق فقلت يف 

نف�سي: م���ن الوا�سح اأّن مكروًها قد ح�سل ملرت�س���ى.. ها هي اآنا تدّلل 

ابنتي وتفّديها بطريقة غريبة..
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�ساألتني بروين: »ماذا قالت هاجر؟«.

- مل تقل �سيًئا.

مل ت�س���األ بروي���ن ع���ن �سيء بعده���ا وجعل���ت تتكّلم ب�س���وت خافت 

كاأّنه���ا تناجي زوجها! حاولت اآن���ا اأن ت�سّد من عزائمنا. جل�سُت وبروين 

القرف�ساء يف اإحدى زوايا الغرفة وغرقنا يف بحر من الأفكار املقلقة.

ُقرع الباب فهببُت واقفة! لقد بتُّ ح�ّسا�سة جتاه طرق الباب وجر�ش 

الهات���ف. فما اإن اأ�سمع �سوت اأحدهم���ا حتى ين�سدع قلبي اإّما لفرحتي 

برج���وع مرت�سى اأو ل�سم���اع خرب حمزن! بادرت بروي���ن قبل الأخريات 

بفت���ح الباب ف���اإذا بها هاجر. قالت بروين فرح���ة: »هل حتملني ر�سالة 

من حممود؟«.

اأجابت مرتّددة: »بروين، هلّمي اإىل غرفتنا. يقولون اإّن حمموًدا قد 

ُجرح«.

�سار لون وجه بروين اأبي�ش كلون الِكل�ش واأخذت �سفتاها ترتع�سان. 

اأدارت عينيها يف اأرجاء الغرفة م�سّتتة الذهن ثّم خاطبت هاجر بتثاقل 

قائلة: »اأق�سم عليك بحياة زوجك اأن تخربيني اإن كان قد ا�ست�سهد!«.

و�سل نباأ اإ�سابة حممود بجروح لكّنني اأخذُت اأبكي ب�سمت. 

- اأعلم، لقد ا�ست�سهد حممود..

اأّما اآنا فخاطبت بروين بحزم: »يا ابنتي، ملاذا تعاندين جمّدًدا!«. 

قال���ت هاجر: »هّيا نذهب يا �سّي���دة بروين، لقد ح�سر ال�سيخ بنائي 

ومعه عدد من الأ�سخا�ش، حتّدثي اإليهم«.

م�سيُت خل���ف بروين احلريى ونزلت ال�سّلم درجتني درجتني. وما اإن 

و�سلن���ا اإىل غرفة هاجر حتى اأ�سبنا بالذهول! لقد كانت الغرفة مكتّظة 

بجميع زوجات اأفراد اللواء بالإ�سافة اإىل ال�سيخ بنائي واآخرين. �سعرُت 

بدونك
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وبروي���ن باخلوف من نظراتهم. بع�سهم كان �ساكًتا والبع�ش الآخر كان 

يجيب اأجوبة عاّمة ومكّررة. بعد دقائق قال ال�سيخ بنائي: ».. تعلمون اأّن 

ل���واء املهدي �سارك يف عملّيات »بدر« وقد حّقق انت�سارات كبرية بحمد 

اهلل.. يف احل���رب هن���اك �سهداء وجرحى ومفق���ودون واأ�سرى.. يف هذه 

العملّية نال كلٌّ من جليل اإ�سلمي واأكرب نوراأف�سان و�سام ال�سهادة«.

دّقق���ت النظر بطرف عين���ي متفّح�سة ملمح وج���ه بروين. كلتانا 

كانت تنتظر �سماع ا�سم زوجها.

- .. اأ�سي���ب كّل من ح�سني اإ�سلمي، كرامت رفيعي وحممود �ستوده 

بجروح وُنقلوا اإىل م�ست�سفى طهران..

نظ���رُت اإىل عيَني بروي���ن الغائرتني. اأّما ه���ي فقطعت كلم ال�سيخ 

بنائ���ي ب�سوته���ا املرتع����ش قائل���ة: »اإاإاإذا كان حمم���ود ق���د ا�ست�سه���د 

فاأخربوين، اأ�ستطيع حتّمل ذلك!«.

فتقّدم احلاج »ذو القدر« وقال: »لو كان قد ا�ست�سهد لأخربناِك«.

ال�س���ّر يكمن يف اأّن زوجات َمن اأتوا على ذكر اأ�سمائهم من ال�سهداء 

مل َيك���ّن حا�س���رات بيننا، وهذا م���ا دفعني اإىل ال�س���ّك يف الأمر! قالت 

بروي���ن: »ح�سًنا، �سّلمُت باأّن حمموًدا قد اأ�سيب بجروح، اأريد اأن اأذهب 

اإىل طهران لأرى تواأم روحي. اأعطوين رقم الهاتف وعنوان امل�ست�سفى«.

���ا قلق���ون، فعدد اجلرح���ى كبري،  اأج���اب »ذو الق���در«: »نح���ن اأي�سً

لي اأنِت بالذهاب اإىل ف�سا  وامل�ست�سفي���ات ل جتيب على اّت�سالتنا! تف�سّ

و�سنتوا�سل معِك عند ح�سولنا على العنوان«.

واف���ق جمي���ع الن�سوة عل���ى الذه���اب اإىل ف�سا اإّل بروي���ن التي بقيت 

مت�سّبث���ة براأيها. تو�ّسلت اآنا اإليها قائلة: »يا ابنتي العزيزة، اإّن حمموًدا 

ل ير�سى اأن تخالفي اأوامره..«.
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وق���ع نظر بروين على �سالح اأ�سدي فالتجاأت اإليه كغريق تعّلق بق�ّسة 

اأمًل بالنجاة وقال���ت: »باهلل عليك، اأخربين اإن كانوا �سادقني ففي اأّي 

ع�سو اأ�سيب حممود؟«.

اأجاب �سالح اأ�سدي: »يف رجله، ول م�سكلة لديه«.

بعد ذلك التفت �سالح اإىل اأّمه وقال: »ل تلّحوا على احلاّجة بالذهاب 

اإىل ف�سا اأكرث. اإن بقيت هنا فما من اأحد �سياأخذها اإىل طهران. لكّنها 

اإن وافقت على الذهاب اإىل ف�سا فاأعدها باأن اأجد العنوان وتذهب عند 

ذلك اإىل طهران برفقة والَدي احلاج حممود!«. 

بنا جميًعا احلقائب.  يف نهاية املطاف ر�سخ���ت بروين للأمر، فو�سّ

اأم�سكُت و�سّية مرت�سى وكذلك فعلت بروين، لكّني مل اأجروؤ على قراءة 

الو�سية. اأّما بروين فاإّنها قراأت و�سية حممود ب�سهولة واأعادت قراءتها 

اأك���رث من م���رة وهي تبكي. ثّم قالت: »حممود.. لق���د تذّكرُت يوم جئُت 

ا!«. لأّول مّرة اإىل الأهواز وحدي، وها اأنا اأعود من دونك اأي�سً

ة باللواء. داخل مدينة  انطلقن���ا اآخر الليل يف �سّيارة القيادة اخلا�سّ

اأه���واز، كّلما راأت بروي���ن �سّيارة تويوتا تابعة للحر����ش كانت تنظر اإىل 

داخلها وتهم�ش قائلة: »حممود.. لّوح بيدك يل ولبنتنا �سمية ولو للمّرة 

الأخرية.. ا�سغط على بوق ال�سّيارة.. ملّرة واحدة فقط.. يا اإلهي..«.

مل تنم بروي���ن اأو تتكّلم حتى ال�سباح. وبقيت تناجي حمموًدا وتبثُّه 

�سكواها ب�سوت خافت. اأّما اأنا فقراأت �سورة الواقعة مّرات عديدة. 

و�سلن���ا اإىل ف�سا ظهر اليوم التايل. لكّن اأجواء احِلداد املخّيمة على 

املدين���ة كانت كاملاء البارد امل�سكوب على روؤو�سنا. كاأّن املدينة كانت يف 

ي���وم عطلة وقد نزل النا�ش باأجمعهم اإىل ال�س���وارع. توّجهت ال�سّيارات 

نحو بيت والد حممود لتو�سل بروين. ما اإن و�سلنا اإىل منعطف الزقاق 

بدونك
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حتى راأت بروين النا�ش واإكليل الورد فاأخذت نف�ًسا عميًقا وخاطبت اآنا 

ا كذبِت علّي!«. قائلة: »اأنِت اأي�سً

ف�سّم���ت اآنا بروين ب�سرعة وطماأنين���ة اإىل �سدرها. بدا وجه بروين 

كن���ور القمر بوجنتيه���ا املجّوفتني وعينيها الغائرتني. اأّم���ا اأنا فاأطبقُت 

جفوين وتوّقفُت لربهة عن التفكري باأّي �سيء! 
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ا�ستيقظُت يف ال�سباح ُمنهًكا اإثر الهجوم امل�ساّد القا�سي الذي �سّنه 

العدو: ليتني اأ�ستطيع النوم لأّيام متتالية! ملأ راأ�سي �سوٌت حاّد ورتيب 

»قررررججج���ج..«. اأدخل���ت اإ�سبع���ي يف اأذيّن وحّركته، لك���ّن ال�سوت 

املزع���ج مل يتوّقف. تناهى اإىل �سمعي �سوت حام���ل الل�سلكي اخلا�ش 

بالعم مرت�سى يناديني قائًل: »علي غياثي، انظر اأمامك..!«.

قف���زُت خ���ارج القن���اة )اخلندق( ث���ّم الت�سق���ُت بال�سات���ر الرتابي 

املنخف�ش ونظرُت اإىل الأمام.

- يا اأبا الف�سل العبا�ش.. ما اخلرب؟!

كان���ت اأرتال الدّباب���ات العراقّية ُقبالتنا ُتزل���زل بحّركاتها الأر�ش 

فيما انبعث دخانها يف الهواء. اأتى م�سلم ووقف بجانبي.

- �سيد علي، ي�سيب كّل �سخ�ش مّنا دّبابتني!

قلت له: »اأين العم مرت�سى؟«.

فاأ�سار باإ�سبعه اإىل اجلهة الأخرى من ال�ساتر الرتابي.

- اإّنه هناك.. مل تغم�ش عيناه من الأم�ش. اإّنه يعمل كاملحّرك!

نادى مرت�سى: »م�سلم!«.

تقّدم���ُت وم�سل���م نحوه، فقال ل���ه: »اّت�سل باملقّر.. اطل���ب منهم اأّن 

مُيّدونا بكّل �سيء!«.

اّت�سل م�سلم عرب الل�سلك���ي باملقّر وناوله ال�سّماعة. �ساق مرت�سى 

كلماته متوالية من دون توّقف.

- ..قّوة م�ساندة، معّدات وذخائر وكّل ما حتّبون! لي�ش اأمامنا �سيء 

الحجر والبشر
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�سوى دبابات! الأمر اإليكم..

ث���ّم اأرجع �سّماع���ة الل�سلكي اإىل م�سلم و�س���اح: »اجلميع اإىل خلف 

ال�ساتر، ل تطلقوا النار حتى اأطلب منكم ذلك..«.

ارتفع �سوت خ�ّسة ل�سلكي م�سلم.

- م�سلم، اأر�ِسل!

م���ا لبث اأن ع���اد اإىل مرت�سى وق���ال: »يقول املق���ّر اإّن كتيبة اأبي ذر 

�ستاأتي لتاأخذ مكاننا«.

فقال مرت�سى: »اأ�ستبعد اأن ي�سلوا اإىل هنا يف ظّل هذا الكّم الهائل 

من الق�سف!«.

مل يك���د يكمل كلمه حتى ب���داأ العدو ق�سفه باملداف���ع واملروحّيات. 

مل اأج���ّرب حت���ى ذلك احل���ني مثل هذا احلج���م الكثيف م���ن النريان. 

اأخ���ذ عدد عنا�سر كتيبة الفجر يتناق�ش ومل يبَق منهم �سوى اأربعني اأو 

ا. ناول م�سلم مرت�سى �سّماعة الل�سلكي جمّدًدا. خم�سني �سخ�سً

- ع���م مرت�س���ى، اإّنه قائد كتيبة اأب���ي ذر، يقول اإّنه���م قريبون مّنا، 

ويطلب اإر�سال �سخ�ش لري�سدهم اإىل هنا.

نادى مرت�سى اأحد عنا�سر احلر�ش واأر�سله خلف كتيبة اأبي ذر.

اأخ���ذت الدبابات بالتقّدم وقد ملأ �سجي���ج �سل�سلها اأرجاء املكان. 

كانت تطلق قذائفها ب�سكل منتظم ومبا�سر على ال�ساتر الرتابي املت�سّدع 

القليل الرتفاع، مفّرقًة جمع عنا�سرنا ورامية احلجر والب�سر اإىل ال�سماء. 

اأحياًن���ا كنت اأ�سعر بقذائف مدافع الع���دو ودّباباته التي اأخطاأت هدفها 

وه���ي متّر من فوق راأ�سي. مل ي�ستطع اأح���د اأن ي�سّد ذلك الهجوم! كنت 

اأنتظ���ر بني حلظة واأخرى اأن ت�ستهدفن���ي قذيفة ما فتحّولني اإىل رميم. 

حينم���ا اأدرك مرت�س���ى اأّن معنوّيات اأفراد كتيبت���ه اأخذت ت�سعف نه�ش 



475

م���ن مكانه برفق���ة م�سلم حامل الل�سلكي، وجعل ي�س���ري قرب العنا�سر 

باأع�ساب هادئة ويقّوي من عزائمهم. ناداين: »يا علي غياثي!«.

- فديتك يا عم!

ن ُرماة ال�)B7( خلف الّد�سم يف�سل بني الواحد والآخر  - فليتح�سّ

م�سافة ع�سرين مرًتا، وليطلقوا النار على الدبابات!

انطلق���ت من م���كاين كال�سهم وو�سل���ت بج�سدي الهزي���ل اإىل رماة 

ال�)B7( الذين كانوا من مدينة زرقان. ناديت: »يقول العم..«.

كان���ت الدبابات تق�س���ف ال�سات���ر الرتابي عن بعد مئ���ة مرت، فيما 

غّط���ت املكان باأ�س���ره �ُسُحٌب رمادّي���ة من الغبار والدخ���ان. وقف َحَملة 

ال����)B7( ال�سجعان على ال�ساتر ورموا جميع ما بحوزتهم من القذائف 

فدّمروا ثلث اأو اأربع دّبابات حتى نفدت القذائف. رجعُت اإىل مرت�سى 

وقلت له: »مل يبَق لدينا �سوى ذخائر الر�سا�سات، ماذا �سنفعل؟!«.

فاأ�سار اإىل م�سلم.

- اّت�سل باملقّر!

عل���ت خ�ّسة اجلهاز الل�سلكي فتناول مرت�س���ى ال�سماعة من م�سلم 

واأخ���ذ يطلعهم عل���ى الأو�س���اع بالرموز)ال�سيف���رة(. مل ي�س���ل اأفراد 

كتيب���ة اأب���ي ذر وب���دا اأّنهم قد حو�س���روا خلفن���ا جّراء ق�س���ف العدو. 

اأعط���ى مرت�س���ى ال�سماعة مل�سلم وق���ال يل: »يا غياثي، لق���د �سدر اأمر 

بالن�سح���اب! �ساأبقى هنا لأرجع م���ع اآخر عن�سر، ا�سحب العنا�سر من 

خّط الّتما�ش اإىل اخللف!«.

قلت له: »ل.. اذهب اأنت، واأنا �ساأبقى!«.

�س���اح يف وجهي: »كّل يا علي، عل���ّي اأن اأحمل اآخر جّثة واآخر جريح 

اإىل اخللف!«.

الحجر والبشر
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اأخ���ذُت اأرك�ش خلف ال�ساتر منحنًيا ونقلُت اأوامر مرت�سى للعنا�سر 

بعجال���ة واأنفا����شٍ متلحقة قائ���ًل: »العع� العم .. جمج���� جمموعة بعد 

اأخرى، تراجعوا اإىل اخلل�اخللف!«.

بعد حلظ���ات اأدرُت بوجهي اإىل اخلل���ف لأرى العم مرت�سى يرك�ش 

كالغ���زال بخّف���ة وليونة على امت���داد ال�ساتر الرتابي وه���و يطلق نريان 

ر�سا�سه نحو العراقّيني لكي ل يتنّبهوا اإىل خلّو ال�ساتر من العنا�سر!

و�سلُت اإليه واأنا اأت�سّب���ب عرًقا بف�سل اأجواء اجلنوب الرطبة. كان 

وجه���ه قد ا�سوّد ب�سب���ب الدخان والبارود، وخرج ال���دم من كلتا اأذنيه. 

 يا عم!«.
1
تب�ّسمُت وقلت: »لقد اأ�سبحت �سبيًها باحلاج فريوز

ف�سح���ك وقال: »بقي ب�سعة اأّيام حت���ى حلول العام اجلديد وجميء 

احلاج فريوز، لكن هلّم اإيّل لأبارك لك العيد �سلًفا!«.

واإذ به قد الت�سق بي وعانقني ب�سّدة.

- كل عام واأنت بخري!

ة: »اجلميع تراجع اإىل  دمع���ت عيناي. هم�سُت يف اأذن مرت�سى بغ�سّ

اخللف، هّيا لنذهب قبل اأن..«.

فقطع كلمي قائًل: »اذهب اأنت يا علي، لدّي عمل اأجنزه ثم اآتي«.

ثم اأبعدين عنه ودفعني اإىل اخللف.

- هّيا اذهب، هذا اأمر!

حّدق���ُت يف عينيه ال�سافيتني كاملراآة واللت���ني ل ميكن لأحد النفوذ 

اإليهم���ا واأخ���ذت اأ�سري اإىل ال���وراء. مل اأك���د اأبتعد كث���رًيا حتى �سقطت 

قذيفة دبابة قربي فانفجر املكان قبالتي. �سعرت بدوار �سديد ما لبثْت 

عيناي اأن ا�سوّدتا ثم فقدت وعيي.

 1- �سخ�سّي���ة تقليدّي���ة فكاهّية ترتبط بعيد راأ����ش ال�سنة ال�سم�سية - الن���وروز- وهو اأ�سود 

الب�سرة يرتدي زّيًا اأحمر ويقوم بحركات م�سحكة وم�سلية...
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بع���د ظهر ذلك الي���وم ال�سديد احلّر، وحتت وط���اأة الق�سف املرّكز 

للّدباب���ات العراقّية و�سلُت اإىل العّم مرت�سى واأن���ا اأت�سبب عرًقا، قلت 

له: »يا عم، علي غياثي!«.

- علي غياثي، ماذا به؟!

- لقد وقع يف الأ�سر!

اأدام اهلل رزق���ك ي���ا »ح�س���ن مايلر«، اأّيه���ا املحتال، اأن���ا اأر�سلته اإىل 

اخللف بنف�سي!

- اأق�سم باهلل اإنني اأقول احلقيقة يا عّم!

- ولكن كيف؟

ا،  - لقد ُجرح.. وقد �سقطت اجلهة الي�سرى من ال�ساتر الرتابي اأي�سً

علينا اأن نذهب!

ح�سر حممد ر�سا بديهي واأّكد �سّحة ما اأقول: »ح�سٌن حمّق، جميع 

العنا�سر ان�سحبوا اإىل اخللف ومل يبَق �سوانا!«. 

م�س���ح مرت�س���ى بيده عل���ى جبهته ال�س���وداء املتعّرق���ة فزالت طبقة 

الدخ���ان عنها. كان���ت عيناي حترقاين ب�سبب الب���ارود الغليظ. ملّا راأى 

�سكوت���ي قال: »ح�سن مايل���ر، ارجع اإىل اخللف، �ساأذه���ب لأرى ما حّل 

بغياثي، اأين راأيته اآخر مّرة؟«.

�سعرُت بال�ستياء وقلت: »ماذا ظَنْنَتني يا عّم، ح�سن مايلر ل يرتك 

رفاق���ه يف و�سط الطريق! علينا اأن نتحّرك من اجله���ة اليمنى فاإّما اأن 

نحيط بهم اأو اأن يحيطوا هم بنا!«.

الحجر والبشر
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اجّتهن���ا مييًنا منعطفني حول ال�سات���ر الرتابي بظهور حمنّية. كانت 

الروؤي���ة معدومة جّراء الدخ���ان والغبار. �ساد هدوء ن�سب���ّي الأجواء ما 

خ���ل اأ�س���وات ر�سقات قّنا�ش متقّطع���ة. �سرنا م�ساف���ة ق�سرية واإذ بي 

اأ�سم���ع �سوًتا قريًب���ا لرجل عربي يتلّفظ احل���روف العربّية بتاأنٍّ وهدوء 

قائًل: »ل تتحّرك.. جي�ش اخلميني..«.

حي���ط بنا. لقد حا�سَرنا ع�سرة 
ُ
ا�ستفق���ُت من ذهويل لأجد اأننا قد اأ

اأو خم�سة ع�سر جنديًّا عراقيًّا. مل يكن اأمامنا �سبيل للمقاومة. ل اأدري 

ملاذا انطلق ل�ساين ببديع الكلم يف تلك الظروف احلرجة والقا�سية.

- اإن كنُت ثقيل الظّل فها اأنا راحل، واإن كنت قليل العطف فاأنا راحل.

ثم اأردفت: » ماذا نفعل الآن يا عم ُمر..!«.

اأخر�سن���ي عن النط���ق اأمٌل قات���ل يف خا�سرتي اإث���ر �سربة من كعب 

البندقي���ة فاأخ���ذت اأتل���ّوى كالأفعى. ث���م انهالت ال�سرب���ات من كعاب 

البنادق عل���ى ج�سد حممد ر�سا ومرت�سى فارمتين���ا نحن الثلثة على 

الأر�ش. نظر مرت�سى خل�س���ة يف عيون العراقّيني الرّباقة وقال ب�سوت 

خاف���ت: »اإن اأخطاأنا الت�سّرف ف�سيقتلونا نحن الثلثة! �سن�سّلم اأنف�سنا 

ثّم نرى ماذا �سيحدث!«.

قال حممد ر�سا بديهي: »بهذه الب�ساطة!«.

فقال مرت�سى: »ربا!«.

جل�سنا وا�سعني اأيدين���ا فوق روؤو�سنا. كّنا نحن الثلثة نرتدي الزّي 

الكاك���ي الب�سيط وننتعل اأحذية خفيفة. تقّدم���وا مّنا واأخذوا ي�سحكون 

لتمّكنه���م - بح�سب ظّنهم - من اأ�س���ر ثلثة تعبوّيني حيارى، ثّم ربطوا 

اأيدينا من اخللف بالكوفّيات التي كانت حول اأعناقنا وجعلوا ي�سخرون 

مّنا م�سريين اإىل اأحذيتنا اخلفيفة وثيابنا الكاكّية اململوءة ببقع بي�ساء 
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ناجم���ة عن الع���رق اجلاف. ق���ال مرت�سى م���ن دون اأن يفت���ح �سفتيه: 

»تظاهرا اأّنكما خائفان!«.

ولأين كنُت ماهرًا يف فّن التمثيل تعّلقُت بِرجل اأحد اجلنود.

- العفو.. العفو..

جنحت حيل���ة مرت�سى و�ُسّلمنا اإىل ثلثة جنود عراقّيني فيما ذهب 

الآخرون جلمع الغنائم. 

اأخ���ذ اجلنود الثلث���ة يدفعوننا وهم ي�سخرون مّن���ي حيث اإنني كنت 

اأتظاهر باأّن يديَّ وقدمّي ترتع�ش. و�سلنا اإىل ما بقي من ال�ساتر الرتابي 

ب���ني طريف املعرك���ة. كانت الأجواء بجان���ب ال�ساتر الرتاب���ي هادئة. اأّما 

الدّباب���ات واجلنود العراقّيون فكانوا يتقّدمون م���ن ال�ساتر لكي ُيحكموا 

ال�سيطرة على اخلّط الدفاع���ي الذي �سار يف قب�ستهم. اأجل�َسنا اجلنوُد 

خل���ف ال�ساتر وعاودوا ال�ستهزاء بثيابن���ا واأحذيتنا اخلفيفة والب�سيطة. 

اجت���اح �سي���ل من الأف���كار ال�سريع���ة واملتلحق���ة ذهني امل�سّو����ش املليء 

بالغمو�ش: لو عرف هوؤلء امل�ساكني اأّن يف جوف هذا ال�سيد الثمني لوؤلوؤة 

عظيمة با�سم مرت�سى ماذا ع�ساهم يفعلون.. ُترى هل انتهى اأمرنا..

 قبي���ل حلول الظلم تغرّي ل���ون وجه مرت�سى. اأ�سار اإىل حممد ر�سا 

وقال: »هو ذا املدد الإلهي!«.

اأ�سار براأ�سه اإىل قنبلة يدوّي���ة اأ�سفل ال�ساتر الرتابي. عندها علمُت 

ا واحًدا اإىل  اأّن مرت�س���ى كان يتح���نّي الفر�سة. قال: »اإن اأرجعون���ا خطًّ

الوراء ف�سينتهي اأمرنا!«.

انتبهُت حينها اأّن مرت�سى فّك قيده. ا�ستغفل اجلنوَد الثلثة املتعبني 

و�سار بهدوء نحو القنبلة اليدوّية، فحملها بهارة واأخفاها يف الكوفّية.

وملّ���ا حّل الظلم قال: »عندما ت�سمعان �سوت القنبلة اليدوّية تفّران 

األسير
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باجّت���اه اإيران! حاول اأوًل الو�س���ول اإىل مزرعة القمح!«. ثّم اأ�سار بعينه 

ناحي���ة اإيران. نظرُت اإىل ي���د مرت�سى الذي �سحب حلق���ة القنبلة وقد 

غمرين اخلوف وال�سطراب. تهّياأنا. قال مرت�سى: »لي�ش من ال�سروري 

اأن يفّكر اأحدنا بالآخر. اإن متّكن واحد مّنا من الفرار َفِبها!«.

ثّم اأخرج يده. قراأُت �سفتيه وهو يعّد: ».. اثنان، ثلثة..«.

رمى القنبلة اليدوّية.

- الآن!

نه�سن���ا ومل نكد ن�سري ب�س���ع خطوات حتى �سمع���ُت �سوت النفجار 

واأنني اجلنود، كما و�سعرُت باأمل جّراء �سظّية وقعت يف ظهري. رك�ست 

نحو مزرعة القمح من دون اأن األتفت اإىل الوراء. اأخذْت قطرات العرق 

تت�ساق���ط من وجهي. اأح�س�سُت اأّن الر�سا�ش ينهمر علّي من كّل جانب. 

اأثن���اء الرك�ش �سعرُت باأمل �سدي���د يف كتفي الذي اأخذ يحرقني. و�سلُت 

اإىل مزرعة القمح مقط���وع الأنفا�ش، ولكننا متكّنا من النجاة. اأ�سابت 

�سظّية من القنبلة اليدوّية يَد حممد ر�سا بديهي.  
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ع�سًرا، وعلى ج���اّدة الأهواز األ�سقُت جبهتي بنافذة احلافلة بينما 

مّر اأمام ناظرّي قطيع من اجلوامي�ش كان ي�سري بحاذاة الطريق. كنت 

م�سغ���ول الذه���ن اأفّكر يف ت�سيي���ع اأج�ساد كلٍّ من حمم���ود �ستوده، جليل 

اإ�سلم���ي، كرامت رفيعي، اإيرلو وبقّية رفاقي. �ساد �سمت مطبق اأجواء 

احلافل���ة املّتجهة اإىل �سرياز، ومل يكن لأح���د َجَلد على الكلم واملزاح. 

اأوقف مرت�سى احلافلة ثّم ناداين: »حممد بلغي، انزل!«.

ترّجلن���ا فا�سرتى مرت�سى �سندوق برتقال وحملناه مًعا اإىل احلافلة 

وق�ّسمن���اه ب���ني ال�سباب. م���ا اإن بداأنا تق�سري الربتق���ال واأكله حتى عل 

�سوت ال�سائق: »اآخ راأ�سي.. ل عافاكم اهلل .. ُكّفوا عن الرتا�سق..«.

مل يكد ال�سائق ينهي كلمه حتى �سقطت ق�سرة على راأ�سه. فالتفت 

اإىل اخللف وقال: »ب�سبب اأعمالكم هذه مل ُترزقوا ال�سهادة!«.

اأراد ال�سائ���ق اأن ي�سك���و ال�سباب اإىل العّم مرت�سى م���ن خلل املراآة 

الأمامّية، فراآه يتهّياأ لرمي ق�سرة! فانفجر �ساحًكا واأن�سد بيًتا من ال�سعر:

 يتعّفن فيه امللح!«.
ٍ
»كّل ما يتعّفن يعاجلونه بامللح   ويٌل ليوم

مل مت����شِ برهة ق�سرية حتى اأخ���ذ جميع من يف احلافلة يرتا�سقون 

بق�سور الربتقال. عّم الن�ساط واحليوّية وارتفعت اأ�سوات ال�سحك.

ح���ني تعب ال�سب���اب نه�ش الع���ّم مرت�سى وحمل �سن���دوق الربتقال 

اخل���ايل وراح يجمع م���ن اآخ���ر احلافلة ق�س���ور الربتق���ال املرمّية على 

الأر�ش حتى و�سل اإىل ال�سائق فقّبل وجهه.

- �ساحِمنا!

األسير
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همَّ ال�سائ���ق بالّنهو�ش فِرًحا وقّبل وجه مرت�س���ى وقال: »خادمك يا 

عّم!«.

- اأوه.. اأوه.. �ستنحرف احلافلة بنا.. انتبه!

عن���د ال�سب���اح تناولنا طع���ام الفطور يف �س���رياز وانطلقن���ا باجّتاه 

»ف�س���ا«. علت الأ�س���وات املتداخل���ة يف احلافل���ة: »لقد احت�س���د النا�ش 

ل�ستقبال كتيبة الفجر!«.

اأثن���اء الطريق انتبه���ُت اإىل وجه مرت�سى يتكّدر ُحزًن���ا كّلما اقرتبنا 

م���ن »ف�سا«. و�سلت احلافلة اإىل م�ستديرة »م�سّلى« بالتزامن مع و�سول 

اجلموع الغفرية من الرجال والن�ساء فاغرورقت عينا مرت�سى بالدموع. 

دنوُت منه.

- هل ح�سل �سيء؟

اأخ���ذت الدموع تنهمر من عينيه كالأطف���ال ولكن ب�سمت. قلت له: 

»ولكن ماذا حدث؟«.

- اأخجُل اأن اأنظر يف وجه النا�ش!

- ولكن ملاذا يا عّم؟

اأ�س���ار باإ�سبع���ه اإىل اجلماه���ري املحت�سدة يف املي���دان وال�سارع وقد 

ارتفع �سوته بالبكاء!

- اإّن كث���رًيا م���ن هذه العائ���لت التي ح�س���رت ل�ستقبالن���ا قّدمت 

اأبناءها �سهداء يف كتيبة الفجر.

مل ي�ستط���ع اأن يتاب���ع حديثه فاأ�سند راأ�سه عل���ى املقعد الأمامي فيما 

كن���ت اأرى كتفيه يرتع�سان. قلت له: »هوؤلء اختاروا طريقهم باأنف�سهم! 

وهل ال�سهادة اأمر �سّيئ؟«. 

رفع راأ�سه وقال:
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- كّل يا حممد، بل اإّنها اأمُل كّل جماهد وُمنيته!

- اإًذا ما خطبك؟

- اإّن هذا الأمر هو مبعث خجلي، فكثري من عنا�سري قد ا�ست�سهدوا 

فيما ل اأزال اأنا على قيد احلياة. باأّي عنٍي اأنظر يف وجوه هذه العوائل!

�سكتُّ ورحُت اأفّكر يف كلمه، فيما ُحو�سرت احلافلة من ِقبل جموع 

الن�ساء والرجال الذين حملوا الورود واحللوى.

- يحيا جماهدو الإ�سلم..

�ُسود.. مالك الأ�سرت ا�سلو.. ا�سلو..
ُ
- كتيبة الفجر الأ

ترّجل عنا�سر كتيبة الفجر من احلافلة بحما�سة و�سرور وا�ستقبلهم 

النا����ش. اأّما مرت�س���ى فبقي حزيًنا وقد غرق ج�س���ده يف مقعد احلافلة 

الطرّي. قلت له: »يا عم، اإّن اأكرث النا�ش ح�سروا لروؤيتك!«.

- هذا ما يخيفني اأكرث يا حممد!

مل تتزح���زح اجلماهري من ح���ول احلافلة وبدا وا�سًح���ا اأّن اجلميع 

ينتظ���رون نزول »ا�سل���و« لكي ياأخ���ذوه يف الأح�سان. قلت ل���ه: »ترّجل، 

بقاوؤك هنا اأ�سواأ، �سيظّنون بك الظنون!«.

اأخذُت يده واأخرجته من مقعده.

- ح�سًنا، �ساآتي خلفك!

حتّركُت ف�س���ار خلفي بخطوات م���رتّددة وم�سطربة وقد احتمى بي 

كالأطف���ال. اأخ���ذ يقول م���راًرا: »حممد، اأق�س���م عليك بحي���اة اأّمك اأن 

تدعني اأعرب من بينهم باأّي و�سيلة!«.

- ح�سًنا يا عم، تعال الآن!

م���ا اإن ترّجلن���ا م���ن احلافل���ة حّت���ى هج���م الّنا�ش -عل���ى اختلف 

ملح البرتقال
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اأ�سنافه���م واأطيافهم- واأحاطوا برت�سى كجوه���رة ثمينة، و�ساروا به 

كع�ّساق يهَوون مع�سوقهم اإىل حّد التقدي�ش.

بعد عّدة اأّيام و�سل خرب خروج كلٍّ من »نظر نظري« و»فرامرز كهر« 

- رامي���ي ال�)B7( يف كتيبة الفجر- من م�ست�سفى �سرياز، فذهب العم 

مرت�سى ويو�سف حيدربور مًعا اإىل قرية »نظر اآباد« لعيادتهما.
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�سب���اح اليوم العا�سر من ال�سنة اجلديدة ناداين العم مرت�سى وكّنا 

يف مدينة »ف�سا«.

- يا حيدر يو�سف بور!

- اأجل يا عّم.

- َبَلغن���ي اأّن »فرامرز كهر« و»نظر نظ���ري« قد خرجا من م�ست�سفى 

�سرياز وذهبا اإىل قريتهما »نظر اآباد«.

- هذا �سحيح يا �سيد مرت�سى!

- اأريد اأن اأذهب اإىل »نوراآباد« لعيادتهما.

ا. دعني اأذهب اإىل مقّر احلر�ش الثوري يف »ف�سا«  - واأنا �ساآتي اأي�سً

لآخذ �سّيارة.

- ل داعي لذلك يا حيدر. �ساأركب احلافلة العمومّية بفردي.

- اأتعني اأّنك تريد اأن حترمنا رفقتك؟

- ح�سًنا عزيزي حيدر!

انطلقن���ا نحو �سرياز باحلافل���ة. اأثناء م�سرينا ما ب���رح يتحّدث عن 

عنا�سر كتيبته ورامَيي ال�)B7( اجلريَحني: »فرامرز« و»نظري« اإىل اأن 

و�سلنا اإىل �سرياز، فركبنا حافلة »نور اآباد« ال�سغرية. 

عن���د الظهر و�سلنا اإىل مدين���ة »نور اآباد« و�ساألنا اأح���َد املاّرين عن 

الطريق املوؤّدية اإىل قرية »نظر اآباد«: »يف اأّي اجّتاه تقع قرية نظراآباد؟«.

- من ج���اّدة »كت�س�ساران«. تذهبان بال�سّي���ارة م�سرية ن�سف �ساعة 

ملح البرتقال
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حت���ى ت�سل اإىل ج�سر »ح�سني اآباد«. عل���ى ُبعد مئة قدم منه ت�ساهدان 

لوح���ًة عل���ى راأ�ش اجل���اّدة ُكتب عليها »نظ���ر اآباد«. انعطف���ا بعدها اإىل 

اجلاّدة. القرية تقع على ُبعد ثمانية ع�سر كيلو مرًتا من هناك! 

وقفنا عل���ى راأ�ش اجلاّدة املعّبدة طويًل حت���ى توّقفت اأمامنا �سّيارة 

من نوع »ني�سان« زرقاء اللون.

- نظر اآباد!

اأرج���ع ال�سائ���ق ال�سّيارة اإىل الوراء. األقى نظرة عل���ى ثيابنا الكاكّية 

وقال: »�ساأذهب اإىل راأ�ش جاّدة »نظراآباد« فح�سب، ومن هناك عليكما 

اأن تركبا �سّيارات القرية«.

لنا اإىل هناك و�سنكون لك من ال�ساكرين!«. قال العم: »اأو�سِ

جل�سنا بحاذاة ال�سائق، فقّبل العم مرت�سى جبهة ال�سائق الَكهل.

- اآجرك اهلل يا اأخي!

م���ا اإن انطلق���ت ال�سّيارة حتى نظ���ر ال�سائق اإىل بذلتين���ا الكاكّيتني 

و�سرع باحلديث: »هل اأنتما ذاهبان لعيادة نظر وفرامرز؟«.

ف�ساألناه بده�سة: »وهل اأنت من اأهل نظر اآباد؟«.

- ل اأنا من »مهراجنان«. لكن لدّي بع�ش الأقارب واملعارف يف نظر 

اآباد. ل بّد اأّنكما عن�سران يف كتيبة الفجر!

همم���ُت باأن اأجيب ِبَنعم، وباأّن هذا ال�س���اّب النحيف املتوا�سع الذي 

يجل�ش قربي ه���و قائد كتيبة الفجر مرت�سى جاوي���دي، اإّل اأّن مرت�سى 

اأ�سكتني بقوله: »اأجل يا اأخي، نحن عنا�سر يف الكتيبة نف�سها!«.

انحنى ال�سائق نحونا واأخرج �سيجارة من »تابلو« ال�سّيارة.

- هل تدّخنان ال�سجائر؟
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- كّل، �سكًرا.

- من اجلّيد اأّنكما ل�ستما مدّخَنني!

اأ�سع���ل �سيجارته بقّداحة ال�سّيارة. اأخذ نَف�ًسا من �سيجارته ثم قال: 

»لقد خدمُت لعّدة �سهور يف فوج »19 فجر«. لكن يقولون اإّن اخلدمة يف 

كتيبة الفجر لها طعم اآخر. �سمعُت الكثري عن قائدها »ا�سلو«.

ق���ال مرت�س���ى: » اإًذا، ل ب���ّد اأّن���ك تع���رف »فرامرز كه���ري« و»نظر 

نظري!«.

نفث دخان �سيجارته خارج ال�سيارة.

- اأعرف ُكلًّ من نظر وفرامرز وجميع العائلت الثلث ع�سرة التي 

تقط���ن يف نظراآباد. اإّن نظراآب���اد هي القرية الوحي���دة التي قّدمت كّل 

اأ�سرة فيها �سهيًدا!

بع���د ذلك اأ�ساح بوجهه عن جاّدة نوراآباد - كت�س�ساران ِللحظة وقال 

للع���م مرت�سى: »اإًذا لق���د كان حد�سي يف حمّله. اإّنكم���ا ذاهبان لعيادة 

نظر وفرامرز، األي�ش كذلك؟«.

عربت ال�سّيارة اجل�سر ثّم توّقفت قرب لوحة »نظر اآباد« اخل�سراء. 

ق���ال ال�سائق: »اأرجو املعذرة، علّي اأن اأذهب اإىل »كت�س�ساران«. اأمامكما 

�سبعة ع�سر كيلومرًتا حتى ت�سل اإىل القرية. انتظرا على راأ�ش اجلاّدة 

و�ستقّلكما �سّيارات اأهل القرية«.

قال مرت�سى: »ن�سكرك لأّنك اأو�سلتنا اإىل هنا! اأجرك على اهلل!«.

ترّجلُت ومرت�سى فيما ابتعدت ال�سّيارة عّنا. نظرُت اإىل اللوحة التي 

كت���ب عليها »نظر اآب���اد« واأنا اأفّك���ر يف كلم ال�سائ���ق: كّل اأ�سرة قّدمت 

�سهي���ًدا! كنت اأت�سّور جوًع���ا وقد م�سى �ساعتان عل���ى حلول الظهرية. 

وقفن���ا قرب الطري���ق الرتابّي. قلت: »يا عم مرت�س���ى، اأ�ساأل اهلل اأن ل 

نظر آباد
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يطول مكوثنا هنا واأن حت�سر �سّيارة..«.

مل اأك���د اأكمل كلم���ي حتى راأيت مرت�سى وق���د انحنى وخلع حذاءه 

اخلفيف وجوارب���ه. ظننُت اأّنه ي�سعر بالتعب وق���د راأى �ساقية فاأراد اأن 

يغ�س���ل قدميه بياهها الباردة. جلُت بنظ���ري يف اأطراف املكان فلم اأَر 

اأث���ًرا للماء، لكّني ملّ���ا نظرُت ثانية اإىل مرت�سى اأ�سب���ُت بالّده�سة! فقد 

رب���ط �سريَطي نعليه وعّلقهما على رقبته. تب�ّسم وقال: »حيدر، ابَق اأنت 

هن���ا بانتظار ال�سّي���ارة! لقد عقدُت النّي���ة اأن اأذهب لعي���ادة »فرامرز« 

و»نظ���ر« �سرًيا عل���ى الأقدام، اإّن ت���راب »نظراآباد« مب���ارٌك لأّنه موطئ 

اأقدام ال�سهداء!«.

مل اأنتظ���ر وخلعُت حذائ���ي وجواربي ب�سرعة ال���ربق. عّلقت احلذاء 

على رقبتي وطفقُت اأ�سري خلفه!
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عن���د الظه���ر، م�سح مرت�س���ى - وهو يجل����ش خلف عجل���ة املقود - 

باإ�سبعه دمعات انهملت من عيني الي�سرى.

- ملاذا تبكني يا بنت خالتي؟

حّدق���ُت يف مبن���ى فن���دق »كارون«. تب�ّسم���ُت ابت�سامة فات���رة وقلت: 

»تذّك���رُت ال�سفر الأخ���ري حني كنَت وحممود ترمي���ان ق�سور ال�»خربزه« 

على األواين!. كاأّنه كان حلًما جميًل حتّول اإىل كابو�ش بالن�سبة يل!«.

ارت�سمت على �سفتيه ابت�سامة عميقة و�سادقة.

- اآمنة، فّكري بامل�ستقبل!

حملقُت يف عيني���ه النافذتني والناعمتني يف اآن مًعا وجعلُت اأفّكر يف 

ما مل اأ�ستطع اأن اأنطق به: اأنا قلقة من امل�ستقبل يا مرت�سى.. امل�ستقبل 

املجهول.. هل �سيكون م�سري زوجي ال�سهادة كما األواين، �ستوده، رفيعي 

و.. . اأدخل مرت�سى �سّيارة ال�»تيوتا لندكروز« الكاكّية اإىل موقف فندق 

»قيام«. نظر اإيّل بهدوء ووقار.

- ما الذي ي�سغل بالك يا بنت خالتي؟ اأخربيني!

التف���تُّ اإىل اخللف ونظرُت اإىل ر�سيعتي زين���ب النائمة على املقعد 

ا؟«. اخللفّي وقلت: »هل تقراأ اأفكار النا�ش اأي�سً

- هذا هو الطريق الذي اخرتناه!

- وهذا هو ما يقلقني..

تنّف�سُت ال�سعداء.

نظر آباد
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- هل اأن���ا اأنانّية لأيّن اأريدك لنف�سي ولبنت���ي، اأم اأنَت الأنايّن لأّنك 

تريد ال�سهادة لنف�سك؟!

ترّجلنا. األ�سق زينَب امللفوفة بقماطها ب�سدره حتى كاأّنه مل يرد اأن 

يف�س���ل بينه وبينها مقدار �سعرة. اأحنى راأ�سه وقّبلها و�سّمها مراًرا، ثّم 

قال ب�سوت متغرّي مل ي�سبه �سوته: »اآمنة، اإّياِك اأن تظّني اأّن مرت�سى ل 

يحّب زوجته وابنته!«.

كانت م���ن املّرات الن���ادرة الت���ي اأرى عينيه قد اغرورقت���ا بالدمع. 

؟«.
ٌ
ابتلعُت ريقي وقلت: »يا بن خالتي، هل اأ�ساأُت القول، اأو بدر مّني خطاأ

ة، لكّنه كان يف الوقت عينه هادًئا ومليًئا  فاأجاب ب�سوت تخنقه الغ�سّ

بالأ�س���رار: »كّل يا بنت خالتي، اأنا خجٌل من���ِك! اإّن الرجل ال�سالح هو 

م���ن ير�سم حدوًدا حول عائلته فيحاف���ظ عليها. والأف�سل منه هو ذاك 

الذي يجعل لأبناء وطنه حدوًدا ويذود عنهم! لكّن حدود الإ�سلم كبرية 

جًدا. فمحم���ود وكرامت وجليل و�سائر �سهداء عملي���ات »بدر«، اإ�سافة 

اإىل زوجاته���م اللواتي ي�سغلن بالك، وفتي���ان التعبئة و�سبابها املجهويل 

الهوّي���ة، والذين وّقعوا عهد الدم يف الكتيب���ة باأّنهم �سامدون حتى اآخر 

قطرة دم.. جميع هوؤلء هم اأفراد عائلتي!«.

اأ�سغي���ُت بتمّع���ن اإىل كلمات���ه املخت�س���رة والب�سيط���ة والوا�سح���ة. 

ا جديًدا قد ُك�سف يل. ومع ذلك كّله فاإنني حني �سرت  اأح�س�س���ُت اأّن �سرًّ

يف فن���دق »قيام« �سعرُت باأنني اأكره جدران���ه واأبوابه، ومل اأطلب مفتاح 

غرفتي من التعبوّي العجوز املعنّي ب�سوؤون الفندق اإل ُمكَرهة. 

- يا �سّيدة، لقد �سّلموا غرفتك ل�سخ�ش اآخر!

فتب�ّسم مرت�سى وقال: »حاج �سلواتي، �سنكون الليلة �سيوًفا عندك!«.

- اأّوًل، ال�سي���ف حبيب اهلل. ثانًيا، لق���د هّياأوا لكم بيًتا قرب تقاطع 
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خّرم�سهر، قرب مع�سكر الإمام اخلميني!

كدُت اأطري فرًح���ا، ل لأّن الغرفة اأ�سبحت بيًتا، بل لأّن روؤية الفندق 

كانت تثري يف ذهني ذكرياتي مع �سديقاتي!

ريثم���ا ينه���ي مرت�س���ى تو�سي���ب الأغرا�ش اأخ���ذُت اأمت�ّس���ى للمّرة 

الأخ���رية داخل ممّر الفندق فيما م���ّر يف خمّيلتي �سريط من ذكرياتي 

م���ع ال�سهداء وعوائلهم. عاد مرت�سى اإيّل وقال: يا بنت خالتي، اإن �ساء 

اهلل �سنذهب يف الإجازة التالية اإىل »زرقان« بدًل من »ف�سا«.

الكابوس
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1985/
2
 رقائق بطاطا بطعم الملح     21/ت

مل تك���ن املنطقة املحيطة بالبيت اجلديد عام���رة بالبيوت ال�سكنّية، 

فلم اأكن اأ�سعر بالأمن كما يف الفندق. ليًل كّنا ن�سعر نحن الن�سوة الأربع 

م���ع اأطفالنا ب�س���يء من اخلوف. حني عل���م مرت�سى بالأمر ق���ّرر وبقّية 

الرجال اأن ياأتي اأحدهم من اجلبهة َدوريًّا كل ليلة ويح�سر يف البيت.

ط���راأ عمٌل على مرت�سى لب�سعة اأّيام فقال يل: »اآمنة، �سياأتي حممد 

ر�سا بديهي لعّدة لي���اٍل اإىل البيت. لقد اأو�سيناه باأن ل يرتك اجلماعة 

لوحدهم!«.

 وّدعني وذهب.

يف الليل���ة الأوىل، الت���ي تزامن���ت مع هج���وم جوّي لطائ���رات »ميغ« 

العراقّية، طال انتظارنا لبديهي، لكن من دون جدوى، ما اأثار ا�ستغرابنا 

ال�سدي���د. ا�سطررنا يف النهاي���ة اأن ن�سي تلك الليلة الباردة واملمطرة 

بخوف وب���ل تدفئة. اأّما الليل���ة الثانية فكانت �سدي���دة الظلم، ترافَق 

ذل���ك مع اأمط���ار غزيرة ورعد وبرق، ناهيك ع���ن حّبات املطر الكبرية 

التي كانت ت�سرب جدران البيت واأبوابه ونوافذه، فدّب الذعر يف قلوب 

الن�س���وة الأربع واأطفالهّن! ول�س���وء حّظي اأ�سيبت طفلت���ي زينب بحّمى 

�سدي���دة. انتظرن���ا بديه���ي حتى مللن���ا النتظار ومل يح�س���ر هذه املرة 

���ا. جمعنا كّل م���ا لدينا من اأقفال و�سل�سل وق���د اجتاحنا اخلوف  اأي�سً

والذعر، وعمدنا اإىل اإقفال نوافذ البيت واأبوابه.

يف تل���ك الأّيام مل ن�سمع خرًبا عن بديهي، ومل يكن لدينا حيلة �سوى 

ق�س���اء تلك الليايل باأّي �س���كل من الأ�سكال، حتى ح�س���ر مرت�سى اإىل 
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البيت. عندما راأى حالنا غ�سب وقال: »اأمل ياأِت حممد ر�سا؟«.

قلت: »كل!«.

ذرع الغرف���ة جيئ���ة ورواًحا ثم ق���ال: »لقد اأّكدت عليه م���راًرا باأن ل 

يرتك الن�سوة والأطفال لوحدهم..«.

بع���د ذل���ك نظ���ر اإىل وجه زين���ب املتوّرد م���ن �سّدة احل���رارة وقال: 

»انه�سي لناأخذ الطفلة اإىل الطبيب!«.

ع�س���ًرا ولدى عودتن���ا من عي���ادة الطبيب ح�سر حمم���د ر�سا من 

اجلبه���ة وقد عل وجهه وثيابه الرتاب. كان م�سروًرا كما الأطفال، وقد 

حم���ل يف يده كي�ش رقائق البطاطا بطعم امللح. و�سع رقاقة البطاطا يف 

فم���ه وهّز راأ�سه وه���و مي�سغها ثّم قال وقد علت ثغ���ره ابت�سامة لطيفة: 

»ال�سلم عليك يا �سّيد مرت�سى!«.

األقى مرت�سى نظرة مليئة باملعاين اإىل كي�ش رقائق البطاطا املاحلة 

ذي الل���ون الربتقايّل ثم ق���ال: »ب�سم اهلل! اأّي �سلم، يا رجل اإن مل يكن 

لديك وقت لذلك مَل قِبلت؟«.

اأجابه باأع�ساب باردة: »تناول بع�ش الرقائق، ماذا ح�سل يا عم؟«.

اأخذ مرت�سى يحّدق با�ستغراب يف عينيه احلمراوين املنهكتني.

- هل ت�سخر مّنا!

تلعثم حممد ر�سا.

- ل�ل�ل اأفهم.. م�ما ت�تقوله يا عّم!

فعقد مرت�سى حاجبيه.

- اللعنة على ال�ّسيطان..

اأخذ نَف�ًسا عميًقا ثّم قال: »األي�ش التفاق اأن تتفّقد اأحوال اجلماعة؟«.

رقائق بطاطا بطعم الملح
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- اأق�سم بحياتك يا مرت�سى، بل بحياتي اإّنني مل اأتركهم ولو للحظة!

التف���ت مرت�سى وحّدق يف وجهي، اأّما اأنا فقلبت �سفتي ثم قلت: »اإن 

كنت اأكذب فهوؤلء..«. واأ�سرت اإىل غرفة الن�سوة.

- ا�ساألهّن!

�ساأل حممد ر�سا واحلرية على وجهه: »هّل اأخربمتوين با حدث؟«.

اأ�س���ار مرت�سى اإيلَّ ث���ّم اإىل �سائر الغرف وق���ال: »اأتعني اأّن اجلميع 

يّدعون كذًبا باأّنك مل تاأِت اإىل البيت ولو لليلة واحدة!«.

تغ���رّي وجه حممد ر�سا و�سرب على جبهته وقال: »اآه .. يا اإلهي، كم 

اأنا اأحمق! لقد فهمُت من قولك »ل ترتك اجلماعة لوحدهم« اأّنك تعني 

�سب���اب الكتيب���ة! اأق�سم باأرواح ال�سه���داء اإّنني مل اأت���رك �سباب الكتيبة 

طوال الأّيام املا�سية ولو للحظة.. اإنني ظننُت..«.

ث���ّم �سكَت وانهملت عيناه بالدموع. اقرتب مرت�سى من حممد ر�سا، 

قّبل جبهته، ثم اأخذ رقاقة من كي�ش البطاطا الربتقايل وو�سعها يف فمه.

ا!  - اإّنها لذيذة جدًّ
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ّ
قن

بع���د جه���ٍد جهيد متّكن���ُت م���ن الّت�سال بل���واء امله���دي ومّت و�سلي 

برت�سى.

- .. �سّيد مرت�سى؟!

- اأجل يا عزيزي!

ا! - اإّن اأخاك ال�سغري »جعفر« يريد الذهاب اإىل اجلبهة اأي�سً

- اأهًل و�سهًل به!

- اأهًل و�سهًل به؟! لكّن ُعمر جعفر ل يتجاوز اخلم�ش ع�سرة!

- يا حاج حممد علي، اإّن اأتراب جعفر يف كتيبة الفجر كثريون!

- اهلل اأكرب.. كّلما قلت لك �سيًئا اأجبتني با يحلو لك!

- ل تبتئ�ش يا �سهرنا العزيز، اأبلغه فقط باأن ل ياأتي اإىل كتيبة الفجر!

- �سّي���د مرت�سى، يبدو اأّن���ه قد فاتك اأّن عددك���م بقدوم جعفر اإىل 

اجلبهة �سي�سبح اأربعة!

- يا حاج حممد علي، اإّن �سهادتي الثانوّية هي يف فرع الريا�سيات!

- اإًذا اأنت م�سوؤول عّما �ستجيب به اأباك »م�ش ر�سا« واأّمك! بدًل من 

اأن تفّكر يف حلٍّ لأمر اأخيك تقول اأهًل به! 

- ا�سمع يا حاج حممد علي، اإّن دم جعفر لي�ش باأغلى من دماء بقّية 

�سباب الكتيبة! اإن التحق جعفر بالكتيبة، ف�سي�سبح اأحد قّنا�سي اخلّط 

الأمامي فيها!

- اإّن جعفًرا الآن موجود يف مع�سكر الإمام احل�سني Q يف �سرياز، 

رقائق بطاطا بطعم الملح
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واإن مل تبادر اإىل فعل �سيء ف�سري�سلونه غًدا اإىل اجلبهة!

- ل ت�سغل بالك يا حاج! كيف حال اأختنا؟

- ُت�سّل���م علي���ك، اإّن �سّديق���ة هي الأك���رث قلًقا لذه���اب جعفر، ومن 

الطرف الآخر ماذا اأفعل مع »م�ش ر�سا« واأّمك؟ 

- افع���ل ما تريد فعله هن���اك، واإّل فاإن �سار جعفر يف عداد عنا�سر 

الكتيبة ف�ساأر�سله اإىل اإحدى الف�سائل لي�سبح اأحد قنا�سيها!

- اللعنة على ال�سيطان، باهلل عليكم انظروا اإىل وا�سطتنا!

- ح���اج حممد علي، اإّن فاتورة هاتف���ك �ست�سبح مكلفة! من املمكن 

اأن تقوم �سّديقة..

- ل عليك، ل تقلق على فاتورة هاتفي..

- اأنا خجل منك يا حاج، ولكن لو كنت مكاين ماذا كنت ِلتفعل؟!

اأنهي���ُت املكاملة اآي�ًسا. خطر ببايل اأن اأق�سد مقّر احلر�ش الثوري يف 

»ف�سا« واأطلب منهم امل�ساعدة.

قبي���ل الظهر و�سلُت اإىل مبنى احلر����ش واأخربت قائد حر�ش »ف�سا« 

بق�سّية جعفر.

- اإّن اأّم���ه �سديدة القلق علي���ه، وهي تطلب على الأقّل اأن يرجع اأحد 

الثلثة ليذهب هذا!

. - ل تغتّم يا حاج، �ساأّت�سل ب�سرياز واأخربهم بالأمر، �سنجد حًلّ

اأجرى مكاملة هاتفّية مع املعنّيني يف �سرياز وبعد التن�سيق معهم قال 

يل: »اذه���ب اإىل الأخ »كديور« يف �س���رياز و�سيحّل لك امل�سكلة! �ستذهب 

وترجع يف �سّيارة احلر�ش«.

ع�س���ًرا و�سلُت برفق���ة �سائق �سّي���ارة احلر�ش اإىل ثكن���ة »عبد اهلل 



497

م�سك���ر«. اّت�سلت من غرفة حرا�سة الثكنة بالأخ »كديور« وبعد التن�سيق 

معه دخلنا بال�سّيارة اإىل الثكن���ة. كانت �ساحة املرا�سم ال�سباحية تعّج 

بقّوات التعبئة املتطّوعني الذين كانوا يهّمون بركوب احلافلت املتوّجهة 

ة ال�ساحة ونادى جعفًرا  اإىل جبه���ة احلرب. اأخذين »كدي���ور« اإىل من�سّ

ة..«. عرب مكرّب ال�سوت: »جعفر جاويدي اإىل املن�سّ

بعده���ا قال يل »كدي���ور« ال���ذي كان يرتدي زّي احلر����ش الأخ�سر: 

»اذهب واجل�ش داخل ال�سّيارة، �ساأ�سّلمك اإّياه بنف�سي لكي تاأخذه!«.

قلت: »يا اأخ كديور، اإن حاول الفرار فلن اأقوى على الإم�ساك به!«.

فتب�ّسم وقال: »�ساأتوىّل حّل هذه امل�سكلة، اذهب اأنت اإىل ال�سّيارة!«.

جل�س���ُت داخل ال�سّيارة فما لب���ث اأن و�سل كديور برفقة جعفر ووقفا 

بجان���ب ال�سّيارة. حاول جاهًدا اأن يتكّلم مع���ه، لكّن جعفًرا مل يقبل اأن 

يرجع. اأخذ يتو�ّسل اإلي���ه با�سطراب م�سرًيا اإىل جموع التعبوّيني الذين 

كانوا ي�ستعّدون لركوب احلافلت. احرتق قلبي لأجله. وحني مل ي�ستطع 

���د يَد جعفر  كدي���ور اإقناعه بال���كلم نادى جن���دّي حرا�سة الثكنة، فقيَّ

واأدخله اإىل ال�سّيارة. ق���ال كديور: »يا حاج، اإّنه بعهدتك! ولكي يطمئّن 

قلبك ف�ساأقّيده باملقعد اخللفّي!«.

اغرورق���ت عينا جعف���ر بالدموع. وملّ���ا عّلق »كديور« قي���ده بق�سيب 

يتو�ّس���ط املقعد اخللفّي لل�سّيارة ناولن���ي مفتاحه وقال: »�سّلم القيد اإىل 

مقّر احلر�ش يف ف�سا!«.

انطلق���ت ال�سّيارة لكّن جعفًرا مل ينب�ش ببنت �سفة. كان م�ستاًء حلّد 

بدا وكاأّن الدماء قد جّفت يف عروقه!

قنّاص
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 القبلة األسبوعّية                          8/اآذار/1986

عن���د الغروب كانت زينب ذات الع���ام الواحد تبعرث اأغرا�ش البيت، 

فيم���ا ان�سغلُت بالدرد�س���ة مع »فر�سته« زوجة ال�سي���د »بني اأ�سد«. بينما 

نح���ن كذلك عل �س���وت مرت�سى قائًل: »ي���ا اهلل..«. وّدعتني »فر�سته« 

وغ���ادرت، اأّما مرت�سى فدخل وحمل زينب وانه���ال عليها تقبيًل. كاأّنه 

كان يطب���ع على وجنتيها ما فاته من قبلت الأ�سبوع. و�سع طفلتي على 

الأر����ش ثم ح���ّدق يف وجهي قائًل: »ما راأيك اأن تذهبي اإىل ف�سا لبع�ش 

الأّيام ثم تعودين؟«.

دّب ذع���ر غام����ش يف قلبي، وت�سّللت ال���ربودة �سريًع���ا اإىل اأطرايف. 

األقيُت نظرة ملوؤها الده�سة وال�ستغراب على عينيه امللتهبتني من فرط 

النعا�ش. كانت موؤ�ّسرات احل�ّش والتجربة لقربي من جبهة القتال تنبئني 

ب���اأّن نار احلرب ت�ستعر ثاني���ة، واأّن ثّمة هجوًما قريًبا. فتحُت عينّي على 

و�سعهما وقلت: »يا بن خالتي، اأعلم اأّن ثّمة خرًبا ما، ل تقلق علّي!«.

غم���ز عينه وقال: »يا بن���ت خالتي، هكذا �ساأكون اأك���رث ارتياًحا! اإّن 

ا، �سياأخذكّن اأخي قدمعلي اإىل ف�سا!«. الن�سوة الأخريات �سيذهنب اأي�سً

كان يتكّلم متو�ّسًل، فلم اأ�ستطع اأن اأرف�ش!

- اإن اأذنَت يل ف�ساآخذ اأغرا�ش البيت واأرجع اإىل ف�سا!

�سكت مرت�سى متاأّمًل.

- لن ترجعي اإىل اأهواز ثانية؟!

- من بعد اإذنك!

- كما تريدين يا بنت خالتي، اإن تعبِت من هذه احلياة فل باأ�ش!
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اأجه�س���ُت بالبكاء وقلت: »مل اأق�سد ذلك يا بن خالتي! ولكّنك ترتك 

عملك ليًل لكي تتفّقد اأحوالنا! فلُيِمتني اهلل اإن تعبُت من العي�ش معك!«.

- لكّنني اأ�سعر بال�سرور عندما اأتفّقد اأحوالكما واأراكما! 

- اأن���ا ل اأ�سك���و من ه���ذا الو�سع. لك���ن يف الواقع هناك م���ا يعّذبني 

وه���و اأنني اأتعّرف ملّدة من الزم���ن اإىل عدد من اأ�سدقائك واأتقّرب من 

زوجاتهم واأطفالهم ثّم ي�ست�سهدون، اإّن هذا يوؤمل روحي ب�سّدة!.

مل يتكّلم مرت�سى، ويف �سباح اليوم التايل انطلقنا برفقة »قدمعلي« 

وعائ���لت كّل م���ن بن���ي اأ�سد، ح�س���ني اإ�سلم���ي وحممد ر�س���ا بديهي 

متوّجه���ني اإىل ف�س���ا. و�سل���ُت اإىل قرية »جلي���ان«، وم���ا اإن راآين النا�ش 

ب���دون مرت�سى حتى ظّنوا اأّن خطًبا م���ا قد وقع. لكّنهم ملا راأوا قدمعلي 

و�ساهدوا روحّيتي علموا باأن �سيًئا مل يحدث.

بع���د م�سّي يوم���ني، جل�سُت يف ال�سب���اح حتت اأ�سّع���ة �سم�ش ال�ستاء 

ال�سعيف���ة اأ�سّرح �سعر زينب واإذ بكرّب �سوت امل�سجد ي�سدح بو�سيقى 

العملّيات الع�سكرّية.

- .. اأّيه���ا امل�ستمع���ون الأع���ّزاء نرجو النتباه اإىل ه���ذا اخلرب الذي 

و�سلنا للتّو..

�س���ار قلب���ي يخف���ق ب�سّدة، اأخ���ذت ي���داي ترتع�سان، وج���ّف حلقي. 

عاودتن���ي تل���ك الأحجي���ة املخيف���ة ذات الحتم���الت الأربع���ة: اإله���ي! 

مرت�س���ى.. الآخرون.. اأ�س���األ اهلل اأن يكون اجلميع بخري.. تراءت اأمام 

���ا وجوه زوج���ات كلٍّ من »بذراأفك���ن«، »األ���واين«، »�ستوده«  عين���ّي تلقائيًّ

وجمي���ع زوج���ات ال�سه���داء الواحدة تلو الأخ���رى، تلها �س���َور الن�سوة 

الّلتي عقدت معهن ميثاق الأخّوة حديًثا.

اأخرج���ت امل�سط من بني خ�سلت �سعر زين���ب الّتمرّي اللون، الذي 

القبلة األسبوعّية
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كان يلمع حتت اأ�سّعة ال�سم�ش، ثّم رفعت يدّي نحو ال�سماء قائلة: »اإلهي، 

ى بر�ساك!«. ر�سً

بّث مكرّب �سوت امل�سجد النباأ التايل: 

 ،O»ليلة الأم�ش ، و�سمن عملّيات »والفجر 8« وبنداء »يا زهراء -

متّك���ن جماهدو الإ�س���لم من عبور نه���ر »اأروند«، و�سّن���وا هجوًما على 

خطوط البعثّيني الكفرة..
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نهر الجنة                                    11/اآذار/1986

عند امل�ساء، وحني دخلُت مياه نهر »اأروند« الباردة برفقة الغّوا�سني 

ذن »عزيز بابائي« م�ستغرًبا.
ُ
املهاجمني، اأدنيُت راأ�سي من اأ

- يا عزيز، اأمل يحدث املّد الكبري لنهر »اأروند« قبل الآن؟!

- بلى يا ح�سن اإ�سراقي، هل ن�سيَت اإىل اأّي حّد ارتفع من�سوب املياه، 

�سم؟  ال�سهر املا�سي، حتى دخل الدُّ

ا كبرًيا الليلة؟ ما العمل؟ - لكن يبدو اأّن هناك مدًّ

- ح�سن، لقد اأطلق���وا نداء العملّية، لي�ش باليد حيلة، علينا اأن نبداأ 

الهجوم!

متام ال�ساعة الثامنة م�ساًء مّت اإعلن رمز عملّيات »والفجر 8«: ..يا 

زهراء.. يا زهراء..

يف عتم���ة الليل غط�سُت ببدلة الغو�ش ال�سوداء املل�ساء و�سبحُت نحو 

�ساط���ئ العدو. وعلى الرغم م���ن ات�سال كّل جمموعة مّنا بحبل، اإّل اأّن 

احلرك���ة كانت �سعبة، بل غري ممكنة ب�سبب ذلك املّد الكبري وال�سرعة 

ال�سديدة جلريان املي���اه، بحيث و�سل يف بع�ش الأماكن من النهر حتى 

خم�سني، بل �سبعني كيلوم���رًتا يف ال�ساعة. خلل الدقائق الأوىل �سّتتْت 

اأم���واج النهر معظ���م الغّوا�سني وقذفتهم اإىل اأماك���ن جمهولة! غري اأّن 

ف�سيلتن���ا التي طوت م�سافة الثمانئة مرت تلك لع�سرات املّرات، ذهاًبا 

واإياًب���ا، خ���لل �سهرين، متّكنت م���ن الو�سول اإىل ال�سفين���ة الغارقة يف 

الوح���ل قرابة ال�ساحل العراق���ّي. وقع نظري على ُحج���رة القيادة التي 

دخلُته���ا برفقة عزي���ز بابائي قبل اأّيام. مّرت اأح���داث ذلك اليوم اأمام 

القبلة األسبوعّية
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عين���ّي كم�ساه���د فيلم �سينمائ���ّي.. يف تلك الليلة خرج���ُت من مياه نهر 

اأرون���د وت�سّلل���ُت اإىل ال�سفينة الغارقة يف الوحل. ث���ّم خرج عزيز بعدي 

واأخ���رج ح���ذاء الغو�ش من قدمي���ه. نظ���ر اإىل ال�ساري���ة اأعلى حجرة 

القيادة وقال: »ح�سن اإ�سراقي، هل ت�ستطيع اأن تت�سّلق اإىل الأعلى؟«.

ا، لكنني �ساأ�سعد! - اإّنه خطر جدًّ

و�سل���ْت اإىل م�ساّمي رائحة خ�سرة طازجة. و�سعُت يدي على ع�سب 

طويل ي�سبه �سنابل القمح، كان قد نبت اأ�سفل ال�سفينة!

- ما هذا يا عزيز؟

- �سعري!

- �سعري يف هذا املكان؟

- عندم���ا غرق���ت ال�سفين���ة كان���ت حمّملة بحب���وب ال�سع���ري، ومن 

الطبيعي اأن يتحّول املكان اإىل حقل �سعري!

اخرتق���ت اأنفي رائح���ة احلديد املهرتئ وال�س���دئ. خاطبني عزيز 

قائ���ًل: »ح�س���ن، عليك اأن ت�سعد تلك ال�ساري���ة، وحني ت�سرق ال�سم�ش 

تبا�سر بالتقاط ال�سور خلّط دفاع العراقّيني، وابَق حتى حلول الليل ثّم 

ارجع، هل لديك اأي م�سكلة؟«.

- كل.

اأم�سيت ط���وال ذلك اليوم على �سارية ال�سفينة األتقط �سوًرا ملواقع 

العدّو وجتهيزاته ثّم عدت اأدراجي م�ساًء.

كان الع���دّو يقًظ���ا واأمطر �سطح مي���اه »اأروند« بواب���ل من الر�سا�ش 

اخلّطاط امللّون. ابتعدن���ا عن �سفينة ال�سعري و�سبحنا باجّتاه خّط دفاع 

العراقّي���ني. �ساهم املّد الكبري للمياه بتغطية جمي���ع العوائق احلديدّية 

والأ�س���لك ال�سائك���ة واأعمدة احلديد امل�س���اّدة للحّوام���ات )املائية(. 
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ا  كان���ت املياه ق���د اخرتقت جذوع النخ���ل التي ر�سفها العراقّي���ون اأفقيًّ

كالّل���نِب ف���وق بع�سه���ا البع�ش حت���ى و�سل���ت اإىل قّمة ال�سات���ر الرتابي 

والّد�سم! تغرّي م�سهد اخلّط الدفاعي بالكامل ومل يبَق جمال للموا�سلة، 

فا�سطررنا اإىل الرج���وع حتى نفّكر يف طريقة اأخرى للو�سول اإىل خّط 

الع���دّو الدفاع���ي! وبعد اإج���راء ات�س���ال ل�سلكّي وحتدي���د املطلوب، مّت 

اإع���لن اخلّطة اجلديدة لخ���رتاق اخلّط ال�ساحلي للع���دو: لي�ش لدينا 

فر�س���ة لقتحام املح���اور.. لقد تبّدلت اخلّطة.. عل���ى اجلميع الو�سول 

اإىل �ساطئ العدّو عرب الزوارق.. عودوا الآن اإىل �ساطئنا..

بع���د م�سّي �ساع���ة ا�ستقّرت جمموع���ات موؤّلفة من اثن���ي ع�سر اإىل 

خم�س���ة ع�س���ر عن�سًرا يف ال���زوارق الآلّي���ة حتت النخ���ل املحرتق على 

�ساطئنا. نظرُت اإىل �ساعة اليد الليلّية.

- اإّنها الواحدة والن�سف!

اأدنى حامل الل�سلكّي يف ف�سيلتنا ال�سّماعَة من اأذين بانتظار �سدور 

اأمر النطلق.اأّما اأنا ف�سرح نظري يف ال�سّبان اجلال�سني داخل الزوارق 

وه���م يلهج���ون بالدعاء. كن���ت اأرى يف كّل فرد منهم ال�سف���اء والليونة 

امل�سهوَدي���ن لي���ايل العملّيات. كان���وا يذرفون الدمع به���دوء ويتعاهدون 

بال�سفاع���ة لبع�سهم البع����ش اإن ُرزقوا ال�سهادة. وق���د اأخذ عدد منهم 

عه���د ال�سفاعة ي���وم القيامة خّطًي���ا يف دفاتر مذّكراته���م. لفت نظري 

اأحد الغّوا�سني وهو ينوح ويندب رفاقه الذين قذفهم التّيار املائّي لنهر 

»اأروند« اإىل عمق مياه اخلليج الفار�سي قبل �ساعة.

اأّما من بقي من الغّوا�سني الذين دخلوا مثلنا مياه اأروند قبل �ساعة 

على اأنهم الفوج الأّول للهجوم، فعلى الرغم من متّكنهم من الو�سول اإىل 

نة لكّنهم مل يفلحوا يف قطع الأ�سلك ال�سائكة  مواقع العراقّيني املح�سّ

واملوان���ع احلديدّية وتعطيل عمل الألغ���ام وبالتايل يف فْتِح الطريق اأمام 

نهر الجنة
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ال���زوارق املليئة بالكتائب، اأما الآن فقد التحقوا بهاجمي كتيبة الفجر 

ا  بقيادة مرت�سى جاويدي. بقي ال�سّبان اإىل حنٍي يعانقون بع�سهم بع�سً

ويت�سّرع���ون مرّددي���ن اآية »اأّمن يجي���ب امل�سطّر« للبق���اء خمفّيني عن 

عي���ون العدّو ولأج���ل جناح العملّية. ناداين عام���ل الإ�سارة: »اأخ ح�سن، 

اإّنه العّم مرت�سى!«. تناولُت �سّماعة جهاز )PRC( الل�سلكي.

- مرت�سى، اأر�سل.

- اإ�سراق���ي، �سّغلوا حم���ّركات الزوارق، �سوف ننطل���ق.. ا�ستعّدوا.. 

فلتنطلق زوارق �سرّية م�سلم اأوًل.

م���ا اإن اأ�سدرُت الأوامر حتى �سّغل مديرو الدّفات اخلم�ش حمّركات 

زوارقهم امللفوفَة ببّطانّيات.

كان نه���ر اأروند هائًجا، وقد اأ�ساءت �سم���اءه قنبلة �سوئّية جديدة، 

ف�س���ًل عن الرعب ال���ذي وّلده هدير حركة مياه النه���ر يف جنح الليل. 

ُقبيل اأن نهّم بالنطلق اأح�س�سُت بيد ا�ستقّرت على كتفي.

- ال�سلم عليك يا �سيد ح�سن! ما الأخبار؟

التفتُّ اإىل اخللف، فُده�سُت لدى روؤيتي مرت�سى وجعفر اأ�سدي قائد 

الل���واء. ت�ساعفت معنوّيات العنا�سر. دّب���ت حما�سة و�سوق عجيبان يف 

نفو�ش اجلميع الذين باتوا ينتظ���رون بفارغ ال�سرب حلظة بدء الهجوم 

على خطوط دفاع الفاو! ركب كلٌّ من مرت�سى وعزيز بابائي يف زورقنا. 

قال عزيز: »با اأّن من�سوب املياه قد و�سل اإىل د�سم العدّو فمن الأف�سل 

اأن نذهب عرب نهر »به�ست«، وب�سيئة اهلل �سوف ن�سل اإىل ُعقر دارهم 

عرب الزورق!«.

انطلقنا على منت الزورق نحو �ساحل الفاو. �سيًئا ف�سيًئا بدت علمات 

املواجه���ات من اجله���ة املقابلة. عربت الزوارق مي���اه »اأروند« وتقّدمت 
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�سريًع���ا. فجاأة لفَت انتباهي اأ�سواء م�سابيح عدد من الغّوا�سني الذين 

متّكنوا من البقاء على �ساطئ العدو! عندما تو�ّسطنا نهر »اأروند« اأ�سار 

مرت�سى اإىل نريان الر�ّسا�ش الثقيل قبالتنا.

- ماذا �سنفعل بالر�ّسا�ش الثقيل!

قال عزيز: »علينا اأن ننهي اأمره باأنف�سنا!«.

اأخ���ذ ال���زورق ذو املحّرك امللف���وف ببّطانّية ع�سكرّي���ة ي�سّق العباب 

مّتجًها نحو نهر »به�ست«. اإىل جهة ال�سمال كانت نريان اأحد الر�ّسا�سات 

ُتطَل���ق من دون انقط���اع على املحاور الأخرى. ب���دت فّوهة الر�سا�ش يف 

تلك العتمة متّوردة كحم���رة اجلمر! اأّما اجلنود العراقّيون املتمرت�سون 

يف تلك املحاور فقد اأ�سعلوا ال�سماء والأر�ش بنريان الر�سا�ش اخلّطاط 

والقناب���ل ال�سوئّي���ة. ب���دت �سماء نه���ر اأرون���د وكاأّنها تتزّي���ن بالألعاب 

ا اأجواء  النارّي���ة، فيما بداأت �سحب من البخ���ار والدخان تغطي تدريجيًّ

ذلك النهر العظيم. وعلى الرغم من اأّن املّد الكبري للّنهر اأف�سل خّطتنا 

الأوىل اإّل اأّن ارتفاع من�سوب املياه التي غّطت الأ�سلك ال�سائكة واملوانع 

احلديدّي���ة، �ساهم يف اجتيازن���ا تلك احلواجز واحلف���ر املوجودة على 

ط���ول ال�ساحل. عندما راأيت الزورق وقد و�سل اإىل اأعلى جذوع النخل، 

ناديت: »اهلل اأكرب.. اقفزوا داخل املاء!«.

ُبِغت الع���دّو بحيث مل يتمّك���ن ر�ّسا�سه الثقيل املوج���ود على حمورنا 

 )B7( اإّل م���ن اإطلق ثلث ر�سا�سات، ما لبث اأن غ���دا ُطعمة لقذيفة

اأطلقه���ا مرت�س���ى. ا�ستطعنا بُي�سر اأن نعرب مياه نه���ر »به�ست« الغزيرة 

حت���ى و�سلن���ا اإىل اأطراف الد�سم���ة وال�ساتر الرتابي للع���دو، ثّم ترّجل 

���وا على روؤو����ش العدّو  عنا�س���ر احلر����ش والتعبئة من ال���زوارق وانق�سّ

ا ودخلت املاء. غ�سُت حتت املاء  كال�ساعقة. قفزُت من ال���زورق ُمكرّبً

وعم���ُت فوقه عّدة مّرات اإىل اأن وطئ���ْت قدماي قعر النهر! كانت حرب 

نهر الجنة
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�سرو�ش قد ا�ستعلت على ال�ساطئ الذي مّتت ال�سيطرة عليه!

اأخ���ذ العراقّي���ون املرعوبون يطلقون الن���ريان ب�سكل ع�سوائ���ّي. اأّما 

اأن���ا فرتكت عامل الإ�س���ارة وطفقُت اأطلق نريان ر�سا�س���ي متقّدًما نحو 

الد�سم، فرمي���ُت رّمانة يف كّل واحدة منها. وقبل انبلج �سوء ال�سباح 

مّت���ت ال�سيطرة �سريًعا عل���ى خّط الدفاع العراق���ّي، بعد ذلك �سافحنا 

�سرّيتي اليمني والي�سار يف كتيبة الفجر!
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خور1 عبد الله                                      12/اآذار/1986

ا خلف الّد�سمة على مقربة  �سباح اليوم الأول للعملّيات كنت م�ستقرًّ

. كان قد �سق���ط لنا عدد ل يتجاوز اأ�سابع اليدين 
2
م���ن خور »عبد اهلل«

من ال�سهداء واجلرحى. عل���ى اجلبهة املقابلة اأبدى العراقّيون مقاومًة 

�سدي���دة بالدباب���ات وناقلت اجلند بغط���اء من ن���ريان املدفعّية. قلُت 

لعامل ال�سارة: »اّت�سل باأ�سلو!«.

- �سّيد »دهقان«، اأ�سلو على اخلّط.

تناول���ُت �سّماعة الل�سلكي وقل���ت: »يا ع���م، اإّن العراقّيني يقاومون 

ب�س���ّدة. اإن بقيْت الأمور على هذا املنوال �سن�سطّر اإىل الن�سحاب. لقد 

نِهك عنا�سرنا. نريد قّوات م�ساندة!«.
ُ
اأ

فقال كلمتني بنربة حا�سمة: »�ساآتي بنف�سي!«. 

همهم���ُت مع نف�س���ي: »�ساآت���ي بنف�سي!! م���اذا يعني.. طلب���ُت قّوات 

م�ساندة ل قائد كتيبة.. !« 

و�سل يف ملح الب�سر.

- عافاك اهلل يا اأخي رحيم! ما امل�سكلة؟

ب���دا وا�سًحا م���ن وجهه النحي���ف امل�سفّر اأّن���ه قد طوى ع���ّدة لياٍل 

�ساهًرا. �سقطت قذيفة بقرب���ي فانحنيت، ثّم ا�ستويُت وت�سّلقُت ال�ساتر 

1- الخ���ور اأو م�س���ّب النهر هو م�سّطح مائ���ّي �ساحلي ياأخذ �سكل خلي���ج �سبه مغلق، ي�سب 
في���ه نهر اأو مجرى مائّي م���ن جهة، ويّت�سل بالبحر من الجهة الأخ���رى، تمتزج فيه المياه 

المالحة بالمياه العذبة.

 2- خ���ور عبد اهلل، يقع في �سمال الخليج الفار�سي ما بين جزيرتي »بوبيان« و»وربة« و�سبه 

جزيرة الفاو م�سّكًل خور الزبير الذي يقع عليه ميناء اأم ق�سر العراقي.

نهر الجنة
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الرتابي بحيطة م�سرًيا اإىل الدّبابات واملدّرعات العراقّية.

- اإّنهم يفوقوننا عدًدا باأ�سعاف، ونريان املدفعّية توؤذينا!

الذي���ن كان���وا يقاوم���ون  اإىل عنا�س���ر �سرّيت���ي املنهك���ني  اأ�س���رُت 

بر�ّسا�ساتهم اخلفيفة خلف ال�ساتر الرتابي.

- اإّنهم متعبون، اإّنك ترى الأو�ساع!

وقف���ُت ب�س���كٍّ وارتي���اب اأرُقب املعج���زة الت���ي �سُيحِدثها حل���ّل هذه 

املع�سل���ة: لقد �سمعُت اأّنه حّلل م�ساكل احلرب.. الكرة يف ملعبه الآن، 

ل���رَن ماذا �سيفعل! كنت ل اأزال اأفّكر فيه فاإذا به يخلع حذاءه اخلفيف. 

التف���َت اإىل ميينه حي���ث همَّ �ساّب تعبوّي، يحمل ق���اذف )B7(، بت�سّلق 

ال�سات���ر. خلع قمي�س���ه الكاك���ي ذا اجَليَبني بحركة �سريع���ة و�سار نحو 

التعبوّي عاري ال�سدر. اأخذ منه القاذف مع قذيفته وو�سعه على كتفه.

- �ستبقى معي اأمانة، اإن ا�ستطعت اأو�سل اإيّل القذائف!

حتت نريان الع���دّو ت�سّلق مرت�سى ال�ساتَر بخّف���ة الّنمر. ُبِهت جميع 

العنا�سر بحركاته املتاأّلقة. توّقعُت اأن يطلق القذيفة من الأعلى، اإّل اأّنه 

انحدر اإىل الأ�سفل ثم دّوى �سوته يف قلب ال�ساتر كالرعد: »يا علي!«.

�سرخُت: »يا عّم..!«.

���ا عن���ه! اأح�س�س���ُت اأيّن جب���اٌن اإىل اأق�سى  اع���رتاين اخل���وف عو�سً

احل���دود. لكّن غبار ال�سّك زال مّني و�سرخُت يف نف�سي: رحيم دهقان، 

اإّن احلدود التي تف�سلك عنه كانت حتى اأعلى ال�ساتر! من الآن ف�ساعًدا 

عليك اأن حتني جبهتك اأمام توّكل مرت�سى و�سجاعته.. اإلهي ل ُتخِزين 

اأكرث من هذا! كان ال�ساب التعبوّي يقف مبهوًتا وبيده القذائف، رك�سُت 

نح���وه، واأخذُت عدًدا منه���ا. ت�سّلقُت ال�ساتر الرتاب���ي، وانحدرُت خلف 

مرت�س���ى باجّتاه الدبابات. فج���اأة وقف و�سّوب نح���و دّبابة احتمى بها 
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جنود عراقّيون يتقّدمون باجّتاهنا. و�سلُت اإليه متقّطع الأنفا�ش. اأطلق 

القذيفة عامًدا بني اجلنود العراقّيني، فناولته القذيفة التالية.

ل يا اأ�سلو! - تف�سّ

اأخذه���ا وب���ّدل مو�سع���ه وا�سًع���ا القذيف���ة الّثانية يف فّوه���ة قاذف 

ال�)B7(. �س���ددُت ُرَكبي و�سرخت يف نف�سي جم���ّدًدا: حتّرك يا رحيم، 

لقد تخّلفَت عن القافلة، ل تدع الفا�سلة تكرب اأكرث فتخزى! ناديت: »يا 

ح�سني!«. و�سلُت اإليه جمّدًدا وو�سعت القذيفة بقربه.

- �ساأعود يا عّم!

مل اأدِر كي���ف حّركُت ج�سمي الريا�س���ّي ال�سخم. رك�سُت اإىل اخللف 

كالريح: علّي اأن اأ�ساعده. اأح�س�سُت وكاأّن الأر�ش قد �ُسحنت بالطاقة واأنها 

�سَرْت يف ج�سمي ع���رب باطن قدمّي. كنت اأت�سّبب عرًقا حتى تبّلل �سعر 

راأ�س���ي بالكامل. مل اأِع كيف اأخذُت قاذف )هاون 60( فو�سعُت قذائفها 

داخل َعربة وعربُت من خلل فتحة يف ال�ساتر الرتابي حتى و�سلت اإىل 

مرت�سى ثانية. وكّلما �سنح���ت الفر�سة و�سعُت قذيفة يف فّوهة القاذف 

واأطلقتها نح���و العدو. عندما التفتُّ اإىل نف�سي وج���دُت عنا�سر �سرّيتي 

املتعبني كاأّنهم قّواٌت جديدة ذات معنوّيات عالية وقد انحدروا اإىل اأ�سفل 

ال�ساتر واأخذوا ي�ستهدفون العدّو با لديهم من ذخائر واأ�سلحة.

اأّم���ا العدّو املبغ���وت فقد اأ�سيب باحلرية ولذ بالف���رار �سريًعا، فيما 

اأخذ عنا�سرن���ا يتعّقبون جنوده ودّباباته! اق���رتب مرت�سى مّني �سارًبا 

على كتفي.

!)BKC(يا بطل، دع العربة واحمل الر�سا�ش املتو�سط -

مل اأ�س���ّدق ما جرى، لقد و�سلت اإىل خّط العدّو! تركُت العربة حيث 

ه���ي، وحملُت الر�سا�ش املتو�س���ط غنيمًة، فيما اأجرْبن���ا العراقّيني على 

خور عبد الله
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الرتاج���ع حتى خور عبد اهلل. كان ج�سدي ما ي���زال يرتع�ش من الإثارة 

واحلما�ش. حينها اأح�س�سُت بتحّول عذب جميل وخفّي قد ُولد يف داخلي.
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العقدة المستعصية                                12/اآذار/1986

ع�سًرا نادى قائ���ُد اللواء، املوجود يف املقّر التكتيكّي ملدينة »الفاو«، 

قائَد الكتائب ووحدات العملّيات. 

- .. اخل���ّط الدفاعي، م�سنع امللح.. العراقّي���ون يقاومون ب�سّدة يف 

هات���ني النقطتني وَيُحول���ون دون تثبي���ت اخلط.. ينبغي ك�س���ر مقاومة 

العدّو يف هاتني النقطتني الليلة.

رفعُت اإ�سبعي.

- يا حاج اأ�سدي، ما هو عديد العراقّيني يف هاتني النقطتني؟

- حوايل اأربع �سرايا من املُ�ساة!

اأردف القائد: »�سّيد جلل اعتمادي، هل لديك خّطة ما؟«.

يف تل���ك الأو�ساع والفو�س���ى مل يخطر يف ذهني اأدن���ى فكرة. تكّلم 

���ا عّني: »حاج اأ�سدي، هل �ُس���ّن اأّي هجوم على العدّو يف  مرت�س���ى عو�سً

هاتني النقطتني حتى الآن؟«.

اأ�س���ار القائ���د بامل�سط���رة اإىل النقطتني املو�سومت���ني على اخلارطة 

قائًل: »مل يتّم ذلك يف هذين املحورين، لكّن العدّو �سّد هجمتنا مرتني 

يف هذه النقاط«.

�س���رح اجلمي���ع بفكره���م، اأّما اأن���ا فانتظرت حّل مرت�س���ى الذي مل 

يخّيب ظّني.

- ي���ا حاج، لقد كان �سلح التوّكل �سعيًفا يف هاتني النقطتني! علينا 

اأن نقّويه!

خور عبد الله
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قلت: »�سلح التوّكل؟!«.

رّبت على كتفي متب�ّسًما.

- �سّيد جلل، التوّكل هو اأكرث اأ�سلحة املوؤمن تطّوًرا!

بع���د ذل���ك قال بح���زم: »اأعتق���د اأّن���ه ميك���ن ال�سيطرة عل���ى تلكما 

النقطتني بوا�سطة �سريتني«.

قال القائد يل: »يا اعتمادي، انظر من هي كتيبة الحتياط الآن؟«.

ق���ال مرت�س���ى: »يا ح���اج، اإّن كتيب���ة الحتياط لي����ش لديها اخلربة 

الكافية لإجناز هذا العمل، دع هذا الأمر على كتيبة الفجر!«.

- لكّن عنا�سرك متعبون!

- ولكّنهم يف املقابل مدّربون وذوو جتربة!

عن���د امل�س���اء ن���ادى كًل من حيدر يو�س���ف بور وم�سل���م ر�ستم زاده. 

طل���ب بع�ش املعلومات ع���ن ال�سريتني، ثّم قال: »علين���ا اأن ن�سيطر على 

النقطتني الليلة!«.

قال يو�سف بور: »اأين يا عم!«.

فتح مرت�سى خارطة منطقة العملّيات واأخذ ي�سرح للرجلني، وق�ّسم 

العمل عليهما.

- خذوا العت���اد والذخائر.. نّظموا جه���از الل�سلكي على موجتي.. 

���ت.. كما اإّن العراقّيني  حتّدثوا بالرم���وز.. امل�سافة قريبة والعدو يتن�سّ

لديهم رادار »رازيت« يف املحور، عليكم اأن تتوّخوا احلذر..

رّب���ت على كتفي وقال مل�سلم ر�ستم زاده: »اعتمادي هو نائبي، وراأيه 

راأيي! يا علّي!«.

عند ال�ساعة الواحدة بعد منت�سف الليل انطلقت برفقة �سرية م�سلم 
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ر�ستم زاده الذي ت�سّلم املحور الأ�سعب. يف غ�سون ن�سف �ساعة و�سلنا 

اأ�سفل املحور العراق���ّي. وبالتن�سيق عرب ل�سلكّي مرت�سى بداأنا الهجوم 

م���ن اجلناحني. على الرغم م���ن اأّن هجومنا كان مباِغًت���ا اإّل اأّن العدّو 

اأبدى مقاومة �سديدة ب�سبب ا�ستقراره يف د�سم منا�سبة، بالإ�سافة اإىل 

الإ�سن���اد الناري الثقيل، فا�سطررنا اإىل الن�سح���اب بعد اأن �سقط مّنا 

عدد من اجلرحى وال�سه���داء. اأّما حيدر بور فتمّكن من ال�سيطرة على 

املحور وال�ستقرار فيه خلل �ساعة واحدة.

يف تل���ك الليلة ال�ستوّية الب���اردة كان العدّو متيّقًظ���ا، فاأمطر املحور 

ال�سرقي لبحرية امللح بقناب���ل �سوئّية، واأخذ يطلق نريانه على عنا�سر 

ال�سرية من ثلث جهات لدى اأدنى حتّرك.

اّت�سل مرت�سى بنا.

- م�سلم.. م�سلم.. مرت�سى.. املوقعّية)الأو�ساع(! اأر�سل..

فاأجاب م�سلم بالرم���وز: »مرت�سى.. مرت�س���ى.. م�سلم.. لقد تعّقد 

الأمر، ول ن�ستطيع احلركة..«.

- م�سل���م.. م���اذا كنتم تفعلون خ���لل هذه ال�ساع���ات.. لقد ا�ستقّر 

حيدر على هدفه منذ وقت طويل!

- ي���ا ع���م، اإّن العراقيني يطلق���ون علينا النريان م���ن ثلث جهات، 

واأرى اأّنه من امل�ستحيل اأن نتمّكن من التقّدم!

قال مرت�سى: »اأعِط ال�سّماعة لعتمادي«.

تناولت الل�سلكّي.

- يف خدمتك يا عم.

- ما اخلطب يا جلل؟

- اإّن م�سلًما حمّق!

العقدة المستعصية
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- قل مل�سلم باأن ل يدعهم يعيقون حركتكم.. �ساأ�سل اإليكم �سريًعا!

عق م�سلم ل�سماعه جملة مرت�سى الأخرية. �سُ

- ت�س���ّود وجه���ي! قال اإّن���ه �سياأتي بنف�سه. عل���ّي اأن اأنه���ي الأمر قبل 

و�سوله!

باءت حماولة م�سلم للتقّدم بالف�سل جمّدًدا. نادى حامُل الل�سلكي: 

»اإّنه العم مرت�سى!«.

لقد اأ�سف���ى ح�سوره قّوة عجيب���ة يف م�سلم وعنا�س���ر كتيبته. كاأننا 

جميًع���ا اعتدنا على اأّن���ه متى ما واجهتنا عق���دة م�ستع�سية يف احلرب 

كان مرت�س���ى لها. و�سل مرت�س���ى بزّيه الكاكي وكوفّيت���ه امللفوفة حول 

عنقه. ناداين وم�سلًما واأخذنا اإىل خلف ال�ساتر الرتابي قائًل: »موقعّية 

العراقّيني؟«.

مّد م�سل���م يده وقال: »هن���اك.. خلف ال�سات���ر.. عّدتهم وعديدهم 

ومواقعهم..«.

تناول مرت�سى اخلارطة امللفوفة من الفتى حامل الل�سلكي، ومّدها 

عل���ى الأر�ش، وو�س���ع على زواياها اأم�س���اط الأ�سلحة. وّج���ه عليها نور 

امل�سب���اح واأخذ يدر�ش الو�سعّي���ة اجلديدة. ا�ستخرب ع���ن عديد قّوات 

الع���دو وجتهيزاتهم الدفاعّية بدّقة. ثم اأجرى اّت�ساًل ل�سلكيًّا مع جهة 

ل اأعلمه���ا وطلب ا�ست�سارتهم. ويف النهاي���ة اأجرى ح�سابات �ساملة كما 

احلا�سوب املتنّقل ثم نه�ش. 

ر عنا�سرك! ّ - ح�سِ

مكث هنيهة.

- ل، �ساأوّجهه���م بنف�س���ي. علين���ا اأن ن�سيطر على مواق���ع العدّو قبل 

ا! �سروق ال�سم�ش، واإّل ف�سي�سطّر حيدر اإىل الن�سحاب من موقعه اأي�سً
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حت���ت نريان مدفعّية العدّو الثقيل���ة وقذائفه اأخذ يدور على عنا�سر 

ال�سري���ة ُمثبًت���ا ح�س���وره بينهم. ثم ق���ال: »�سنبداأ الهج���وم مع التكبري 

الأّول، ومع التكبري الثالث �سنجمع الأ�سرى!«.  

ق�ّس���م عنا�سر ال�سرية اإىل ع���ّدة جمموعات بغية الهجوم على العدّو 

م���ن ثلث جه���ات. قاد بنف�س���ه راأ�ش الهجم���ة. �سّلمني قي���ادة اجلناح 

الأي�س���ر و�سّل���م م�سلًما اجلن���اح الأمين. اأخ���ذ الق���ّوات الأ�سا�سّية وبداأ 

الهج���وم بنف�سه. ول اأبالغ اإن قلت اإّنني ل���و و�سعت م�سطرة لوجدت اأّن 

مرت�سى وقاذف ال�)B7( الذي يحمله كانا يتقّدمان اجلميع!

ا�ستطاع عنا�سرنا، ب�ساندة مرت�سى، التقّدم وال�سيطرة على مواقع 

الع���دو من خلل مواجهة �سريعة وباأقّل عدد م���ن ال�سحايا. كاأّن جنود 

العدّو اأنف�سهم عرفوا اأّن مرت�سى قد ح�سر، واأن ل فائدة من املقاومة. 

العقدة المستعصية
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سكر حافظ                                                           13/اآذار/1986

ا�ستعداًدا للمرحلة الثانية من عمليات »والفجر 8« توّجهُت ب�سحبة 

ع���دد من عنا�س���ر �سرّيت���ي، يف �سّيارة من ن���وع »اإيفا«، باجّت���اه تقاطع 

»امل���وت«. كنت ل اأزال اأجادل نف�سي اإثر ما قام به مرت�سى البارحة: اإّن 

احل�س���ور يف ركب اأ�سلو يتطّلب لياقة! الآن فهم���ُت ما قا�ساه العراقّيون 

م���ن هذا الرجل يف تّلة »ب���ردزرد«. اإّن ت�سّرفاته َلتنفذ يف اأعماق نفو�ش 

ال�سب���اب وت�سلب األبابهم بحيث ين�سون اأنف�سهم.. اأنا �سعيد بكوين قائد 

�سريت���ه! اإلهي ل ت�سلبني نعمة احل�سور يف ركاب���ه حتى املوت! ا�ستفقُت 

من ذهويل جّراء حّدة النريان العراقّية.

- ما العمل يا �سّيد رحيم؟

�ساأل �سائ���ق ال�سّيارة الذي اأ�سيب باحلرية ب�سبب ا�ستداد الق�سف. 

خّف���ف �سرعته ق���رب تقاطع املوت. ب���دا مرتّدًدا. ملأ الدخ���ان والغبار 

الف�ساء فيما فلقت ال�سظايا ال�سغرية والكبرية الهواء.

قلت: »اإن توّقفَت ف�سن�ستحيل وال�سّيارَة اإىل دخاٍن!

على تقاطع املوت ا�سطدمت �سّيارتا اإ�سعاف ببع�سهما البع�ش نتيجة 

ا�ستداد الن���ريان فبادرت على الفور جّرافة باإزالتهما عن الطريق. اأّما 

�سائق ال�سّيارة فقد اأ�سيب ب�سدمة اإثر ان�سداد طريق التقاطع، فتوّقفت 

ال�سّيارة عن احلركة، وباتت هدًفا لر�سا�ش العدو!

اأ�سي���ب �سخ�س���ان اأو ثلث���ة ببع�ش ال�سظاي���ا كما انك�س���ر الزجاج 

اخللف���ي لل�سّي���ارة. كان تقاطع امل���وت حتت مرمى الر�سا����ش العراقّي 

املبا�س���ر من ثلث جهات. ِبتنا على �سفا حفرة من الهلك واإذ ب�سوت 

مرت�سى يطرق �سمعي: »يا دهقان البطل، ملاذا ل تتحّرك؟«.
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كاأّنه ملك جناة نزل علّي. قلت: »لقد انطفاأ حمّرك ال�سّيارة!«.

- اجل�ش بنف�سك خلف عجلة املقود!

�سحبُت ال�سائق نحوي. كانت رجله قد جمدتا من اخلوف والت�سقتا 

بالدّوا�س���ة. اأخرج���ت رجليه ب�سعوبة وجل�سُت خل���ف املقود. حاولت اأن 

اأ�سّغ���ل ال�سّيارة لكن عبًثا حاول���ت. اأح�س�سُت اأّن �سيًئا يدفع ال�سّيارة اإىل 

الأمام. نظرُت فاإذا برت�سى قد جل�ش خلف مقود اجلّرافة وجعل يدفع 

بها. يف النهاية دار حمّرك ال�سّيارة جّراء احلركة وعربنا تقاطع املوت 

مّتجهني نحو م�سنع امللح يف مدينة الفاو! �ساألني ال�سائق بعد اأن �سيطر 

على خوفه: »من هو ذاك الرجل؟«.

- اإّنه حافظ!.

فق���ال ال�سائ���ق الذي كان ماأم���وًرا من ق�سم اآليات الل���واء: »هل اأنت 

حتت تاأثري ع�سف انفجار ما؟! اأو لعّلك �سكران!«.

ة  تي مع ذلك الرجل ت�سبه ق�سّ - يف اأق�س���ى درجات ال�ّسكر! اإّن ق�سّ

ذل���ك ال�ساعر الذي اأن�سد اأبياًت���ا من ال�سعر ثّم قال لنف�سه: اإّن اأ�سعاري 

ل تقّل عن اأ�سعار حافظ! فراأى ذات ليلة يف املنام اأّنه دخل م�سجًدا قد 

امتلأت جوانبه بِجرار من �سراٍب طهور. ناداه �سخ�ش وناوله كاأ�ًسا من 

ذل���ك ال�سراب لي�سربه. وما اإن اأدنى ال�ساعر الكاأ�ش من فمه واخرتقت 

رائح���ة ال�س���راب اأنف���ه حتى غ�س���ي عليه! عندم���ا اأفاق قال ل���ه الرجل 

الغريب: »اأّيها ال�ساعر، لقد احت�سى حافظ كّل هذه اجلرار دفعة واحدة 

من دون اأن يرّف له جفن، واأنت �سممت رائحته فُغ�سي عليك!«.

تي  ة ت�سبه ق�سّ عندما راأيت ده�سة ال�سائق وحريته قلت: »هذه الق�سّ

مع ذاك الرجل الذي راأيَته!«.

قلب ال�سائق �سفتيه جمّدًدا واأم�سك �ساربه الغليظ الأ�سود.

- اأمل اأقل لك اإّنك تعاين من تاأثري ع�سف النفجار!

سكر حافظ
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عاد المطر                                      16/اآذار/1986

يف الي���وم ال�ساد�ش للمع���ارك يف الفاو، وعق���ب ال�سيطرة على �سرق 

بحرية امللح، التحقت كتيبة الفجر بكتيبة من لواء �سّيد ال�سهداء التابع 

لطهران، ومّت تثبيت خّط الدفاع.

غ���ري اأّنه ومع �س���روع الهجمات املرت���ّدة الثقيلة من ِقَب���ل العراقّيني 

تغ���رّيت ظروف الّلعب على طاول���ة ال�سطرجن! فقد ب���داأ العدّو هجماته 

املرت���ّدة م�ستعيًن���ا بدّباب���ات حديثة مدّرع���ة من ن���وع )T- 72( رو�سّية 

ن���ع! كانت كتيبتنا اأوىل الكتائ���ب التي وقفت بعد الهجوم مت�سّدية  ال�سّ

للهجم���ة العراقّي���ة املرتّدة. لك���ّن امل�ساألة التي اأقلق���ت مرت�سى �سارت 

م���دار هم�ش عنا�سر كتيبة الفج���ر: اإّن دّبابة )T- 72( م�ساّدة لقذيفة 

ال�)B7(.. كيف ال�سبيل اإىل تدمريها؟!

يف البداي���ة وقع���ت ال�ستباكات بني حَملة ال����)B7( من دفعة مدينة 

 )B7(�الرو�سّية! عندما اأ�سابت قذائف ال )T- 72( زرقان« ودّباب���ات«

الو�سائ���د اللولبّية املحيطة بالدّبابات اأيقن���ُت اأّن تلك الدّبابات جمّهزة 

ا.  ���ا. كان م�سل���م ر�ستم زاده من ب���ني رماة ال����)B7( اأي�سً بال���دروع حقًّ

اأخ���ذت الدباب���ات التي اّتخذت �س���كل الرقم �سبعة تق���رتب اأكرث فاأكرث 

تتقّدمها دبابة )T- 72(، لكّن م�سلًما عاجلها بقذيفة عّطلت �سل�سلها 

ف�سارت هدًفا ثابًتا له، ما لبثت قمرة قيادتها اأن تطايرت اإثر القذيفة 

التالية! قط���ع مرت�سى اّت�ساله الل�سلكي و�س���رخ قائًل: »لقد اأ�سابت 

نريان م�سلم قلب العراقّيني!«.

فعر�ش م�سلم ع�سلت �ساعده.



519

- هكذا نحن.

وقب���ل اأن ينهي كلمه م���ّرت قذيفة دبابة فوق راأ�س���ه فالقًة الهواء. 

اأحنى راأ�سه.

- كنت اأق�سد: اهلل! 

اأّدى تدمري دبابة )T- 72( اإىل تبّدل الأو�ساع برّمتها. قطع مرت�سى 

الّت�سال الل�سلكي وجاء اإلينا. قلت: »ما العمل يا عّم؟«.

فقال بب�سا�سة وتب�ّسم: »ح���اج كاظم ر�سائي، ل جمال لهذا ال�سوؤال 

هنا، علينا اأن نذهب ل�ستقبال الدبابات!«.

تناول من الأر�ش قاذف )B7( وحمله على كتفه. كنت اأعلم طريقة 

عمل���ه. ح���ذا الآخرون ح���ذوه وتبعن���اه اإىل اأعل���ى ال�سات���ر الرتابي، ثم 

انحدرن���ا م�ستهدفني الدبابات، ومتكّن���ا يف اللحظات الأوىل من تدمري 

دبابتني اأو ثلث فيما لذ ما تبقى منها بالفرار.

عن���د امل�ساء جل�س���ُت، برفقة مرت�س���ى واأحد جماه���دي فيلق »بدر« 

املعار�ش لنظام البعث العراقي، داخل د�سمة التكتيك، واأخذنا ن�ساهد 

التلف���از ال���ذي غنمناه، وال���ذي كان يعم���ل بوا�سطة املوّل���د الكهربائي. 

كانت القناة العراقّية تبّث اأخباًرا وتقارير م�سّورة عن الهجمة املرتّدة 

الت���ي ح�سلت �سباًحا قرب بح���رية امللح. اأتت مذيعة التقرير على ذكر 

ا�سم مرت�سى جاويدي مّرات عّدة. جعل املجاهد العراقي يرتجم بيان 

النظام العراقّي ملرت�سى �ساحًكا: يف هذا الهجوم البطويل اأ�سيب قائد 

لواء املهدي، مرت�سى جاويدي، ما اأّدى اإىل قتله اأو جرحه..

�سحك مرت�سى.

- ه���وؤلء يظّنون اأّن »�سّدام« وحده لديه رج���ل بديل، ول يعلمون اأّن 

ملرت�سى مليني البدائل!

عاد المطر
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طِلع 
ُ
يف الي���وم الت���ايل، اأر�سلني مرت�س���ى اإىل مركز التكتيك لك���ي اأ

قائ���د املركز، ح�س���ني اأعلئي، على الأو�س���اع احل�سا�سة جلبهة م�سنع 

املل���ح. عند الظهر دخلُت املركز ف�سعرُت بقلق كلٍّ من قائد لواء املهدي 

وح�س���ني اأعلئ���ي اإذ كانا يتناجيان. كاأّن �سيًئا م���ا قد حدث خلل تلك 

ال�ساعات القليلة التي غبت فيها عن اجلبهة.

- اإّن هجم���ة العراقّيني امل�ساّدة يف جاّدة »اأم الق�سر« وم�سنع امللح 

مثرية للقلق!

- اإن مل جند حلًّ فقد ت�سبح اجلزيرة بكاملها ُعر�سة للخطر!

اأن�ستُّ للمكاملة الل�سلكّية بني مرت�سى وح�سني اأعلئي.

- مرت�سى، ما هي الأو�ساع؟

- لي�س���ت على ما يرام يا حاج ح�سني، لق���د اأ�سبحوا على بعد مئتي 

مرت جنوب م�سنع امللح!

- مرت�س���ى، مئت���ا مرت لي�ست بقليل���ة، عليكم اأن حَتول���وا دون تقّدم 

العدّو!

- كّلما دّمرنا دبابة جاءت الأخرى ورمتها جانًبا ثّم فتحت طريقها!

- اأ�سلو، اق�سفوهم قدر ما ا�ستطعتم ول ترحموهم!

- يا حاج، ل اأبالغ اإن قلت اإّنهم م�ستعّدون لأن يكونوا عر�سة للق�سف 

ول يرتاجعوا!

- حاولوا املقاومة حتى امل�ساء على الأقّل، عند حلول الليل �سيوقفون 

هجماتهم!

- مل ي�سب���ق له���م اأّن �سّنوا هجوًم���ا يف الليل حت���ى الآن، لكّن �سباب 

ا! ت يقولون اإّن من املقّرر اأّن يهجموا الليلة اأي�سً التن�سّ
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- اأ�سلو، ما اأخبار جناحيك اليمني والي�سار؟

- على اجلهة اليمنى منعت فرقة »الر�سول«Pالعدوَّ من التقّدم خطوة 

واحدة، وهم يقاومون جّيًدا، ومقاومة فرقة علي بن اأبي طالب Q على 

ا. اجلهة الي�سرى ل باأ�ش بها اأي�سً

- مرت�سى، اإّن اأملنا معّلق عليك، عليك اأن تتوىّل الأمر بطريقة ما!

- الّت���كال عل���ى اهلل، �سنق���وم با ن�ستطي���ع القيام ب���ه، لكّن مركز 

التكتي���ك اخلا�ش بكم قريب من اخلّط، تراجعوا للحتياط اإىل اخلّط 

اخللفّي!

- مرت�سى، هل تعني اأّن الأو�ساع..

- اأجل يا حاج ح�سني..يبدو اأّن هوؤلء العراقّيني خمتلفون!

- كيف هي اأو�ساع قّواتك؟

- لدينا عدد كبري من ال�سهداء واجلرحى! جميعهم �سقطوا بقذائف 

الدّباب���ات. كّلما دّمرنا دبابة ظهرت مكانه���ا اأخرى. لي�ش لدينا فر�سة 

لنقل ال�سهداء واجلرحى الآن!

- اأ�سل���و، ازرع���وا األغاًم���ا على ج���اّدة »اأّم الق�س���ر«، واإن لزم الأمر 

روا اجلاّدة بلغم بحري لكي متنعوا الدبابات من العبور! فجِّ

- م�سري الدبابات لي�ش مرهوًنا باجلادة، اإّنهم يتقّدمون من كّل مكان!

- مرت�س���ى، اإن وا�سلوا التقّدم على طري���ق اأم الق�سر �سيقع جميع 

قّواتنا حتت احل�سار! فاإن اأح�سنَت اأح�سنت لنف�سك!

- اخلري فيما اختاره اهلل يا حاج ح�سني!

كان مرت�س���ى يتكّلم ع���رب الل�سلكي بهدوء وثق���ة بالنف�ش كبريين. 

وح���ني انقطع الت�سال قال اأ�سدي لأعلئي: »اإّن بقاءك هنا خِطر! من 

عاد المطر
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الأف�سل اأن تغادر وُتْخلي مركز التكتيك!«.

خاطب ح�سني اأعلئي اأ�سدي قائًل: »ما قولك يف قائدك؟«. 

- ح���اج ح�سني، اإذا كان من املقّرر اأن ي�س���ّد اأحٌد هجوم العراقّيني 

فه���و مرت�س���ى! اإنني على ثق���ة باأّنه �سيح���ارب حتى اآخر نف����ش اإن لزم 

الأمر. اإن اأراد العراقّيون موا�سلة الهجمات املرتّدة ليًل فعلينا اأن نفّكر 

يف طريقة للن�سحاب.

ا�سطررُت باأم���ر من اأ�سدي لق�ساء الليل ق���رب اجلهاز الل�سلكي، 

وكم���ا توّقعنا فاإّن الع���دّو مل يوقف هجماته ليًل، فتمّكن من التقّدم مئة 

م���رت على اجلاّدة، واأحدث خرًقا يف حم���ور كتيبة الفجر. كانت النهاية 

و�سيك���ة واأخذُت اأمتتم بالدعاء: اأّمن يجي���ب امل�سطّر اإذا دعاه ويك�سف 

ال�سوء.. اأخذت القّوات ت�ستعّد لإخلء املركز واإذ برت�سى يّت�سل.

- جعفر جعفر، مرت�سى!

- اأ�سلو اأر�سل!

- جعفر، هل متطر ال�سماء هناك؟!

نظر اأعلئ���ي واأ�سدي اأحدهما اإىل الآخر. قلبا �سفتيهما قائلني: »ل 

بّد اأّن مرت�سى قد اأ�سيب بع�سف انفجار وهو يهذي!«.

اأن�س���تُّ اإىل خ���ارج الد�سم���ة ف�سمعُت �س���وت اإيقاع قط���رات املطر 

الكبرية التي كانت ت�سقط على األواح د�سمة املركز!

- ماذا حدث يا مرت�سى؟!

- اإّنه املدد الغيبي، عاد املطر باأنغامه..

ث���ّم طفق ين�سد اأن�سودة »عاد املط���ر«، التي كنت قد قراأتها يف كتاب 

اللغة الفار�سّية للمرحلة البتدائّية.
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- عاد املطر باأنغامه  بجواهره الوفرية   ي�سقط على �سطح البيت..

وم���ا اإن اأنه���ى ق���راءة الأن�سودة حتى ق���ال جملته الأخ���رية ثم قطع 

الّت�سال.

- احلمقى، لقد غرقوا يف الوحل!

ارت�سمت على �سفتي اأ�سدي واأعلئي ابت�سامة.

علمن���ا حينئذ اأّن اأمطار اجلنوب الغزي���رة اخرتقت ب�سرعة الرتاب 

الناعم والرقيق يف منطقة م�سنع امللح فحال ذلك دون حتّرك دّبابات 

الع���دّو الثقيلة، ما عدا الدبابات التي كانت تتحّرك على اجلاّدة، والتي 

دّم���ر عنا�سر كتيب���ة الفجر عدًدا منه���ا، ما اأّدى اإىل ان�س���داد الطريق 

وف�سل الهجمة.

عاد المطر



524
تّلة جاويدي وسّر اشلو

119

1986/
1
ليلى والمجنون                           11/ك

- .. حلمُت اأّن زينب قد ماتت!

ا�ستيقظ���ُت من نومي عند ال�سباح وت�سّلب���ُت يف فرا�سي. اأح�س�سُت 

بثق���ل يف �سدري واأخذ العرق يت�سّب���ب من جبهتي. فقد راأيت يف املنام 

مرت�سى وهو يقول يل: »حلمُت اأّن زينب قد ماتت!«.

دّب الذعر يف قلبي: اللهم �سلِّ على حممد واآل حممد.. اأ�ستغفر اهلل.

التفّت �سوب زينب ونظرُت اإىل وجهها وكانت ل تزال نائمة. و�سعُت 

يدي على جبهتها قلقًة. كانت حرارتها مرتفعة كاجلمر!

امت���لأ قلبي رعًبا واجتاحت الأوهام فكري: هل ا�ست�سهد مرت�سى؟! 

نه�سُت وناديُت خالتي: »اإّن زينب م�سابة باحلّمى.. اأنا خائفة، علّي اأن 

اآخذها اإىل الطبيب!«.

قال���ت خالت���ي التي حّط عل���ى وجهها غب���ار ال�سيخوخ���ة: »اأيف هذا 

الطق�ش العا�سف واملمطر؟«.

قلت: »يا خالتي، اأنا خائفة، لقد راأيت حلًما مزعًجا!«.

- دعيني اأرافقك يا ابنتي!

- ل يا خالة، �ساأذهب بنف�سي.

ن���ذرُت مبلغ مئتي توم���ان للويّل ال�سال���ح »�سم�ش الدي���ن«. و�سعت 

عباءت���ي على راأ�سي وغّطيت زينب بها وطفق���ت خارجة من املنزل من 

دون اأن اأتن���اول الفط���ور. كانت الأمطار تهطل بغ���زارة كاأّن ال�سماء قد 

ُثقب���ت. يف ذلك اجل���ّو البارد املمطر و�سل���ت اإىل الطريق املعّبدة. على 

جانب���ي الطريق كانت الريح تلعب باأغ�س���ان الأ�سجار املتدلّية من ثقل 
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املطر الغزير.

ركبت احلافلة ال�سغرية، بذهن م�سّو�ش، وتوّجهُت اإىل »ف�سا«. اأخذت 

زينب اإىل اأقرب عيادة. بعد اأن ا�سرتيُت دواًء لزينب من ال�سيدلّية وقع 

يف قلبي اأن اأق�سد بيت خايل لعّلي اأوّفق للّت�سال بالأهواز وال�ستف�سار 

ع���ن مرت�س���ى. مل يتوّقف املطر ع���ن الهطول وامتلأت جمي���ع ال�سوارع 

والأزّقة باملياه. و�سلُت اإىل بيت خايل ب�سّق الأنف�ش.

مل اأكد اأنتهي من تن�سيف نف�سي حتى رّن جر�ش الهاتف. رفع اخلال 

ال�سّماع���ة. ثّم �سحك وقال: »قلب املرء دليل���ه! تعايَل، اإّن املجنون على 

اخلّط!«.

تناولُت ال�سّماعة. كان �سوت مرت�سى كماء بارد اأطفاأ النار امل�ستعرة 

يف اأعماق نف�سي. �سكن روعي.

- ما حال زينب؟

اأجه�سُت بالبكاء. م�سحُت دموعي بطرف اإ�سبعي.

- بخري! اأخذتها اإىل الطبيب.. من اأين عرفَت اأننا هنا!؟

- وهل ُيعقل اأن ي�ست���ّم املجنون رائحة ليلى فل يجدها؟ بال�سدفة! 

قلت فلأّت�سل باخلال واأن�ّسق معه لكي تاأتي اإىل بيتهم بعد اأّيام، حينها 

�سنبقى على اّت�سال على الأقّل.

- األن تاأتي اإىل ف�سا؟

- ملاذا؟!

- للح�سول على قر�ش الإ�سكان لبناء البيت، هل ن�سيت؟

- ثّمة عر�ش الآن، تعلمني ماذا اأق�سد؟

عاد احلزن ليجثم على �س���دري ثانية. ففهم مرت�سى وحاول تغيري 

املو�سوع: »ما اأخبار طفلنا القادم؟!«.

ليلى والمجنون
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- باملنا�سبة، ماذا تريد اأن ت�سّميه؟

- اأم كلثوم، اأو زهراء!

- وهل هي اأنثى؟

- اإن �ساء اهلل!

- الّتكال على اهلل، متى �ستاأتي؟ 

- انتبهي لنف�سك ولأمانَتّي! 

و�سعُت ال�سّماعة واأحنيُت راأ�سي على مرفقي: جمّدًدا.. هجوم اآخر.. 



527

120

1986/
1
اء                                    22/ك

ّ
المختضبون بالحن

عن���د الظهر اأ�سار يل مرت�سى فجعل���ُت اأجيل نظري يف احلا�سرين 

م�سّج���ًل ح�سور وغياب ق���ادة ال�سراي���ا ومعاونيهم. ن���ادى قائد اللواء 

اأخ���اه، »�سالح اأ�سدي«، بح�سور مبع���وث املقّر وقال له: »اأو�سح لنا اآخر 

ا�ستطلعاتك حول اأو�ساع املحور«.

ق���ام �سالح وتناول خارطة حماور جزيرة »اأّم الر�سا�ش« الواقعة يف 

نهر »اأروند«، وعّلقها على جدار د�سمة املقّر.

- اأق���وم بر�س���د حتّركات العراقّي���ني منذ اأّيام. يعمل���ون على زيادة 

العوائق وُيحكمون مواقعهم لي���ل نهار! لقد زادوا من حجم اإمكانّياتهم 

وجتهيزاتهم على �ساحل »اأروند« اأكرث من احلّد اللزم!

ف�ساأله مبعوُث املقّر ذو الب���ّزة اخل�سراء، وكان عن�سًرا يف احلر�ش 

الثوري: »وهل ترى يف ذلك م�سكلة معّينة؟«.

- اإنني قلق بع�ش ال�سيء!

؟ - مِمَّ

- نحت���اج اإىل موط���ئ قدم! نظًرا لل�ستطلع���ات التي قمُت بها يف 

الأّيام القليلة املا�سية فاإّنه لي�ش لدينا عمق للقتال، لذا، على عنا�سرنا 

اأن يواجهوا العدّو من زوارقهم!

اأخ���ذ مبعوث ا�ستخب���ارات ومعلومات املقّر يفّكر، ث���م و�سع اإ�سبعه 

على اخلارطة قائًل: »عليكم تكثيف القتال، بعد عبوركم ال�ساحل، على 

ج���اّدة »البهار« العراقّية. يف ذلك املكان ينبغي لعنا�سر امل�ساة مواجهة 

دبابات العدّو ومدّرعاته!«.

ليلى والمجنون
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ثم التفت اإىل جعفر اأ�سدي؛ قائد اللواء، وقال: »ما راأيك يا حاج؟«.

ي  اأّيد احل���اج اأ�سدي كلم اأخيه �سالح وقال: »بع���د البحث والتق�سّ

ال���ذي مّت فاإّن م�سكلتنا الأ�سلّية هي عبور نهر »اأروند!«. لقد و�سع العدّو 

يف جزي���رة »اأم الر�سا�ش« م�سادات )23 ملم( لكي يت�سّنى له الق�سف 

���ات الدبابات بحيث يتي�ّسر لها اأن  عل���ى امتداد »اأروند«، كما رفع من�سّ

متط���ر �سطح »اأرون���د« بقذائفها! وبغ����شّ النظر عن ذلك فق���د اأعّدوا 

خندًق���ا عل���ى هيئ���ة ح���رف »ن«*1 واجتّثوا �سج���ر النخي���ل املوجود على 

ال�ساح���ل حتى م�ساف���ة ثلثمئة مرت ت�سهيًل حلرك���ة الدبابات. زد على 

ذلك التح�سينات الطويلة والّد�سم املنيعة!«. 

���ن »اأم الر�سا�ش«  فق���ال مبعوث ا�ستخبارات املق���ّر: »ينبغي اأن ُتوؤمَّ

بوا�سط���ة وحدة ع�سكرّية اأخ���رى تقوم بتدمري امل�س���ادات والر�ّسا�سات 

الثقيلة! ثّم اإّنكم متتلكون جتربة ك�سر خّط الفاو!«.

اأج���اب �سالح: »ظروف جزيرة الفاو خمتلف���ة. فقد كّنا يف مواجهة 

خّط دفاع���ي واحد هناك، وكان ذلك اخلّط بع���د �ساحل العدّو! ف�سًل 

عن ذلك، فقد كان لنا يف ال�ساحل موطئ قدم لننزل من القوارب. اأّما 

هنا فقد اأن�ساأوا عدة خطوط دفاعّية، واأّولها جعلوه على �سفري املاء!«.

- لي����ش من املقّرر اأن نخرب العراقّي���ني بقدومنا! اإّن ورقتنا الرابحة 

تكمن يف عن�سر املباغتة!

لكّن �ساحًلا مل يقتنع.

- مل اآخذ جوابي بعد!

- اأّي جواب؟

* ا�ستخدم هذا النوع من الخنادق في الحرب ويقال لها )نوني �سفر( الخنادق اأو المواقع 

النونية.
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- اأّنى لنا اأن نك�سر اخلّط؟

- �سبق اأن قلُت: باملباغتة! ما هي امل�سكلة الأ�سلّية؟

- اإّن نقط���ة �سعفنا تكمن يف عدم توافر عمق لقّوات الكتيبة وبذلك 

�سي�سطّر عنا�سرنا اإىل القتال من داخل الزوارق كما �سبق وذكرت!

- على الغّوا�سني اأن يوؤّمنوا موطئ قدم!

يف تل���ك امل���ّدة كان مرت�س���ى �ساكًت���ا. ُرفع���ت اجلل�س���ة ورجعنا اإىل 

مقّر كتيب���ة الفجر. وبعد ان�سمام قادة الف�سائ���ل تناولُت دفرت اأ�سماء 

العنا�سر وبادرُت اإىل ت�سجيل احل�سور والغياب جمّدًدا.

رّبت »روح اهلل عبد اللهي« على كتفي.

- ي���ا حمم���د ج���واد خو�سق���دم، ل ُتك���رث م���ن ع���ّد العنا�س���ر واإّل 

ف�سينق�سون! 

 
1
واأردف »ك���رمي اآزادي���ان« قائ���ًل: »خلًف���ا ل�ُسهرت���ك »خو�سقدم«

فاإّن���ك مل تك���ن كذلك بالن�سبة لنا! لي�ش لديك عم���ل �سوى تق�سري مّدة 

ماأذونّيات العنا�سر!«.

ت�سّنعُت هيئة الغ�سبان.

- لول اأّن �ساعدي لي�ش على ما يرام لكنُت!

رمقني حممد ر�سا بطرفه فابتلعت بقية كلمي.

اأّم���ا مرت�سى، ال���ذي كان قلًقا حي���ال هذا الهج���وم املرتقب خلًفا 

ل لق���ادة ال�سراي���ا والف�سائل الأو�س���اَع على  لعادت���ه، فق���د اأخ���ذ يف�سّ

خارطة العملّيات.

- لق���د مّت اختي���ار ل���واء املهدي عل���ى راأ�ش الهجم���ة، �سيكون هناك 

1- اأي: ميمون الطلعة.

المختضبون بالحنّاء
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حم���وران يف جزي���رة »اأّم الر�سا����ش«..؛ حم���ور اليمني لكتيب���ة الفجر 

وحمور الي�سار لكتيبة كميل. 

ث���ّم �سكت لربه���ة بعدها ن���ادى »م�سلم ر�ست���م زاده« قائ���د ال�سرية 

الأوىل: »ما اخلطب يا م�سلم، مَب تفّكر؟«.

تب�ّسم م�سلٌم.

- يا عم، خطر ببايل الآن اأن اأذهب لزيارة كربلء!

فقال كرمي اآزاديان: »اإن مل اأكن خمطًئا فاإّن وجه م�سلم ي�سّع نوًرا!«.

التف���ت م�سل���م اإىل ك���رمي قائًل: »اأنا ل���ن اأ�ست�سهد قب���ل اأن اآكل من 

�سيافة عزائك!«.

ثم نظر اإىل مرت�سى وقال: »حتت اأمرك يا عّم مرت�سى«.

- اإّن الدفعة الأوىل يف هذا الهجوم بعهدة �سرّيتك.

و�س���ع م�سلم يده عل���ى عينه فتابع مرت�سى قائ���ًل: »على عنا�سرك 

العب���ور من عر�ش خم�سمئ���ة مرت يف نهر اأروند وتاأم���ني موطئ قدم يف 

�ساح���ل الع���دو حتى ي�سل البقّية! عليكم احلذر م���ن ر�سا�ش )23 ملم( 

الثقيل امل�ستقّر يف جزيرة اأّم الر�سا�ش. م�سلم، بل جماملت، اإّن اآمال 

مق���ّر القي���ادة معّلقة على ل���واء املهدي، واآمال الل���واء معلقة على كتيبة 

الفجر، واآمايل معّلقة على �سرّيتك!«.

ق���ال م�سلم: »�ساأنطلق مع جمموع���ة الهجوم الأوىل و�سيكون »جعفر 

�سكربور« مع املجموعة الثانية«.

فقال مرت�سى: »كن مع املجموعة الأوىل فيطمئّن قلبي باأّنك �ستاأخذ 

اأّول موطئ قدم، و�ستكون اأّول من يجمع الغنائم من �سجائر بغداد!«.
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م�ساًء، مّت اإبلغي بالأوامر.

�سال���ح اأ�سدي، ب�سفت���ك اأحد عنا�سر ال�ستط���لع، �ستكون م�سرًفا 

على املحور ال�سمايل للهجوم �سمن كتيبة الفجر..

بع���د اأداء ال�س���لة وتن���اول طعام الع�س���اء اأقيم���ت يف كتيبة الفجر 

مرا�س���م حفل���ة الخت�س���اب باحلّناء. اأت���ى »حممودي« و»كاظ���م زاده« 

باأوعي���ة احلّناء، اأّما »ح�س���ن مايلر« فنادى اأفراد الكتيب���ة: »هلّموا اإىل 

حفلة الخت�ساب باحلّناء!«.

رون الواحد تلو الآخر فيما اأخذ اأولئك الثلثة  جع���ل العنا�سر َيح�سُ

بون اأيديهم واأحياًنا اأقدامهم باحلّناء.  يخ�سّ

عند منت�سف الليل، ويف ذل���ك اجلو الرطب والربد القار�ش، انطلق 

عنا�س���ر كتيبَت���ي الفجر وكمي���ل بالإ�ساف���ة اإىل الغّوا�س���ني نحو اخلّط 

الدفاعي لنهر اأروند. بدا اخلّط هادًئا على عك�ش حركة املياه ال�ساخبة. 

مّت انتخ���اب زمان العملّية يف ليلة ي�سترت فيها القمر حتى ال�ّسحر! دخلت 

طلئع الغّوا�سني مي���اه الّنهر الباردة وبحوزتهم م�سابيح غّمازة موؤّلفة 

من اإ�سبعني من البّطارّيات، م�سباح قليل ال�ستهلك، وعني اإلكرتونّية. 

كان���ت املّرة الأوىل التي ُي�ستخدم فيه���ا م�سابيح غّمازة. فنظًرا ل�سعف 

الأقرا�ش امل�سيئة ليًل، اإذ �سرعان ما كانت تتجّلل بالغبار والوحول خلل 

الهجم���ة، فقد بادَر م�سنع الت�سالت اخلارجّي���ة يف �سرياز اإىل ابتكار 

ه���ذا النوع من امل�سابي���ح، وقد متّيزت باأّنها كانت تغم���ز منريًة باجّتاه 

اإيران م�ستمّدة الطاقة من �سوء القمر، اأّما يف النهار فكانت تنطفئ!

المختضبون بالحنّاء
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كان���ت اأ�سن���ان الغّوا�سني ت�سط���ّك بع�سها ببع�ش م���ن �سّدة الربد. 

قال »حم�س���ن ظريفكار«؛ م�سوؤول فريق الغّوا�س���ني: »علينا و�سع اأربعة 

م�سابيح غّمازة على اأطراف كّل معرب يف �ساحل العدّو باجّتاه مواقعنا«.

�سب���ح الغّوا�سون يف الظ���لم احلالك نحو �سواطئ الع���دّو. اأحياًنا، 

يف و�سط عر����ش النهر، كان ُيرى بريق انفج���ار وُي�سَمع �سجيجه الذي 

كان يطغى على �سوت الأم���واج اخلفيفة. كاأّن العراقّيني اأح�ّسوا ببع�ش 

التحّركات!

قل���ت لنف�س���ي عّدة م���ّرات : فلريحمن���ا اهلل يا �سالح، ثّم���ة خلٌل ما! 

اأخذُت األَهُج بالدعاء.

عند ال�ساعة الواحدة بعد منت�س���ف الليل اندلعت ال�ستباكات على 

�ساح���ل العدّو ومل تظهر بوادر اإخمادها! اأ�سارت عقارب �ساعتي الليلّية 

اإىل الثانية. اقرتبُت من مرت�سى.

- اإّن قلبي يغلي، املواجهات على ال�ساحل تنبئ باأّن ثّمة خلًل ما!

نظر اإيّل وقال: »لدّي ال�ّسعور ذاته! من املفرت�ش اأن يكون الغّوا�سون 

قد اأحكموا ال�سيطرة على راأ�ش اجل�سر حتى الآن!«. 

م���ا زاد من قلقي ه���و طريقة رّد فعل العدّو الذي ب���داأ دفعة واحدة. 

ا�ستهدف���ت وحدة الإ�سن���اد النارّي يف قّواتنا اخلط���وط اخللفّية جلبهة 

عِلن عن رمز العملّية.
ُ
العدّو بنريانها. بعد مرور ن�سف �ساعة اأ

- حممد ر�سول اهلل P.. تقّدموا..

بِلغنا عرب اجلهاز الل�سلكي للواء: »فلتنطلق الدفعة الأوىل!«. 
ُ
اأ

ن���ادى مرت�سى عرب الل�سلك���ي: »حممد ر�س���ول اهلل P.. انطلق يا 

م�سلم!

انطلقت الزوارق احلربّية ال�سريعة املوجودة على حاّفة النهر، حتت 
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وط���اأة نريان العراقّي���ني، باجّتاه �ساحل العدو، على م���نت كّل زورق منها 

ع�س���رة اإىل خم�سة ع�سر جنديًّا! لفت نظري نحو ال�سماء ال�سوداء فوقنا 

�سوُت حتليق الط���ريان. فجاأة اأمِطرت ال�سم���اُء بقنابَل م�سيئة اأ�ساءت 

�سماء النهر، منها املنفرد امِلَظلّي ومنها العنقودي. ترافق ذلك مع دوّي 

امل�سادات اجلوية )23ملم( امل�ستقّرة يف جزيرة اأّم الر�سا�ش، م�ستهدفة 

�سطح مياه »اأروند« التي باتت م�سيئة كالنهار. 

عل���ى م���نت الزورق ال���ذي كان يج���ول يف النهر اأخ���ذ مرت�سى يحّث 

مِطر النهر بثل هذه الكّمية 
ُ
العنا�س���ر على املُ�سّي ُقُدًما. مل ي�سبق اأن اأ

م���ن النريان، اإذ كان���ت الدبابات تق�س���ف قذائفها الثقيل���ة على طول 

النه���ر وعر�سه. م���لأت النفج���ارات كّل بقعة من النه���ر فكانت املياه 

ترتفع فوقنا �سعف قامتنا طوًل. بوازاة ذلك طرق �سمعي اأ�سوات اأنني 

ال�سّبان الذين اأ�سيبوا بالر�سا�ش وال�سظايا. مل يتوّقف �سقوط القنابل 

امل�سيئة، حيث تعاقبت الطائرات على رميها، ثّم رمي القنابل املنفجرة 

على اخلّط وخلف اجلبهة. 

توا�سلت ال�ستباكات على �ساحل العدّو، اأّما امل�سابيح الغّمازة فاإّما 

اأّن نوره���ا مل يكن ُيرى ب�سب���ب �سّدة نور القنابل امل�سيئ���ة، واإّما اأّنها مل 

ب م���ن الأ�سا�ش. يف بع�ش الأحيان كانت اأ�سوات الغّوا�سني ترتّدد  ُتن�سَ

عرب اأمواج ل�سلكّي مرت�سى.

- العراقّي���ون بانتظارنا! ل ميكننا دخول ال�ساحل.. اإننا نحارب من 

بنا.. الر�ّسا�س���ات الثقيلة تعيق  �سِ
ُ
داخ���ل ال���زوارق. اإن رفعنا روؤو�سن���ا اأ

عملنا.. ما هي الأوامر..

مع ازدياد �سقوط قذائف العدّو على النهر ازدادت �سعوبة الت�سال 

الل�سلكي بالغّوا�سني!

أربعة جنود
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- ملاذا ل يجيبون؟

- قد تكون الأجهزة الل�سلكّي���ة اأ�سيبت بالر�سا�ش اأو اأّنها �سقطت 

يف املاء!

مل يعد يعمل، من بني الأجهزة الل�سلكّية، �سوى ل�سلكّي م�سلم.

- اإنن���ا نح���ارب عل���ى امل���اء. اإّنه���م ي�ستهدفونن���ا بالنار م���ن جميع 

الجّتاهات! لقد اأ�سيب معظم العنا�سر بالر�سا�ش وال�سظايا..

مل تت���ّم ال�سيطرة عل���ى ال�ساحل ول ُفِتح املح���ور! مل يكن باليد حيلة 

�سوى ال�سيطرة على ال�ساحل. ثّم �سدر الأمر التايل: فلتنطلق الدفعات 

التالية لأخذ راأ�ش اجل�سر!

ا�ستع���ل و�سط نهر »اأروند« كنار م�سطرمة! كانت ال�سماء فوقنا تعّج 

بالقناب���ل امل�سيئة. ت���واىل �سقوط قذائف املدفعّي���ة والدبابات يف املاء، 

فيم���ا درزت الر�سا�س���ات الثقيلة)23مل���م( �سط���ح املي���اه بر�سا�سها. 

كان ر�سا�ش تل���ك الر�سا�سات ي�سقط يف املاء حمدًث���ا �سجيًجا رهيًبا، 

حمّطًم���ا ال���زوارق وم�سقًطا َمن عليه���ا يف املاء. اأّما ال���زوارق فبع�سها 

ا�ستع���ل بالن���ريان، فيما انقلب بع�سه���ا الآخر راأ�ًسا عل���ى عقب. �سالت 

الدم���اء يف كل م���كان. و�س���ل اإىل ال�ساح���ل م���ن كّل ع�س���رة اأ�سخا����ش 

�سخ�س���ان. انقطع الت�سال الل�سلكي بالقيادة من بداية ال�ستباكات. 

بقي اجلرحى واأج�ساد ال�سهداء يف مياه اأروند من دون اأن ي�ستطيع اأحد 

القي���ام ب�سيء. ع���دُت اإىل ر�سدي واأنا على منت ال���زورق لأجَد ال�سظايا 

ق���د اأ�سابت جميع ما ظَهر خارج الزورق من اأجزاء ج�سدي وثيابي! ما 

اإن اقرتبنا من ال�ساحل حتى اأ�سيف على ما �سبق قذائف ال�)B7( التي 

نوا  اأ�سعل���ت النريان يف الزوارق. كاأّن جميع اجلنود العراقّيني قد حت�سّ

يف الد�س���م املوجودة عل���ى ال�ساحل واأخذوا يطلقون الن���ار. حتّتم علينا 
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ك�س���ر اخلّط. عّلقن���ا الآمال على توّقف ن���ريان الر�ّسا�س���ات الثقيلة يف 

جزي���رة اأّم الر�سا����ش لكّنها مل تخمد حلظة وا�ستم���ّرت بح�سد اأرواح 

ال�سباب. كدُت اأختنق َحَنًقا!

- اإّن املياه تت�سّرب اإىل داخل الزورق.. علينا اأن نرجع واإّل ف�سنغرق!

ا�ستجمع���ُت تركي���زي فلم اأجد �س���وى مرت�س���ى ومدير الدّف���ة! اأّما 

الآخرون فق���د اأ�سيبوا بالر�سا����ش وال�سظايا. علت طبق���ة من البخار 

�سطَح النهر جّراء دخان الأ�سلحة الثقيلة واخلفيفة. تناهى اإىل �سمعي 

���ّم اأننُي جريٍح وقع على جثمان عامل  م���ن بني �سجيج النفجارات امل�سِ

�سِقط يف اأيدينا! 
ُ
الإ�سارة اخلا�ش برت�سى. يف تلك الظروف الرهيبة اأ

كن���ت اأ�سّم رائحة الدم���اء فيما �سبحت رجلي يف مزي���ج املياه والدم! 

غّطت �سحابة غليظة وثقيلة من الدخان والبارود والبخار البارد �سماء 

النه���ر. تراءت يل �س���رارات نريان الر�سا����ش، ثّم �سمع���ُت اأنني مدير 

الدّف���ة فالتفّت نح���وه. اأّما هو فقد بقي يتقّلب م���ن جنب اإىل اآخر حتى 

ق�سى نحبه.

- اآخ.. يا عّم..

اأخ���ذ ال���زورق يدور ح���ول نف�سه. اأّم���ا مرت�سى، ال���ذي كان يف تلك 

الأثناء منحنًيا ينّظم اأمواج اجلهاز الل�سلكي، �ساح بي قائًل: »�سالح، 

ا�ستلم دّفة الزورق!«.

ل���و مل اأحتّرك ل�سطدم الزورق بزورق اآخ���ر. قفزت نحو الدّفة. مل 

ت���َذر م�سادات ال� )23ملم( بقعًة اآمن���ًة على النهر، وكان من املحال اأن 

يتمّكن اأحد الزوارق من القرتاب من ال�ساحل العراقّي حتت وطاأة تلك 

النريان الكثيفة. كان العنا�سر يطوفون يف نهر »اأروند« على منت الزوارق 

بل هدف، فتن���ال منهم، الواحد تل���و الآخر، الر�سا�س���ات وال�سظايا، 

أربعة جنود
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في�سقط���ون يف النهر الذي جرَف تّي���اُره اجلريَح منهم والقتيل. مل يكن 

ثم���ة �سبيل �سوى الع���ودة. انعطفُت وهديُت الزورق نح���و �ساحلنا. انتبه 

مرت�سى ف�ساح: »�سالح، ملاذا ترجع؟«.

- يا عم، اإن مل اأرجع ف�سينتهي اأمرنا.. لقد انك�سف اأمر الهجوم!

نادى: »اإًذا، الأف�سل لنا اأن نوت.. انعِطف وُعْد اإىل ال�ساحل«.

اأ�سرُت اإىل املاء يف قعر الزورق.

- لقد ُثِقب الزورق!

بِلِغنا عرب الل�سلك���ّي بالن�سحاب. اأوقفُت الزورق 
ُ
يف تل���ك اللحظة اأ

على �ساطئنا لكي يت�سّنى ملرت�سى تفّقد اأو�ساع البقّية.

عن���د ال�ساعة الثالث���ة و�سل خرب من ل�سلكّي م�سل���م تفاجاأ مرت�سى 

اإثر �سماعه.

- م�سلم، م�سلم، مرت�سى!

اأجاب مرت�سى ب�سرعة: »م�سلم، اأين اأنت؟«.

- على �ساحل العدّو!

- على ال�ساحل العراقّي!

- وهل كان من املقّرر اأن نذهب اإىل �سواحل كاليفورنيا؟!

- هل اأنت متاأّكد؟

- لقد اأخذنا راأ�ش اجل�سر، قل لل�سباب اأن ياأتوا!

تبادل���ُت ومرت�س���ى النظ���رات. مل ن�س���ّدق اأن اأحًدا ق���د متّكن من 

الو�س���ول اإىل تل���ك اجله���ة يف ظ���ّل ذلك احلج���م الكبري م���ن النريان 

وتاأّهب العدو. يف تلك اللحظة اّت�سل اإ�سماعيل م�سعودي، اأحد عنا�سر 

ال�ستطلع، على جهاز ل�سلكّي اآخر. ناولت مرت�سى اجلهاز. 
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- يق���ول اإ�سماعي���ل اإّن���ه زرع م�سباًح���ا غّماًزا على تل���ك اجلهة من 

ال�ساحل!

خط���ف مرت�س���ى �سّماع���ة الل�سلكي وق���ال: »كم عددك���م، وما هي 

اأو�ساعكم؟«.

- اأنا وحامل الل�سلكي)عامل ال�سارة(!

- ملاذا تئّن؟

- لقد ُقِطعت رجلي اليمنى، ل يهّم، هلّموا فح�سب!

- يف اأّي حمور و�سعَت امل�سباح؟

 ه���ّم اإ�سماعي���ل اأن يعطين���ا عنوان املح���ور وامل�سب���اح، واإذ ب�سوت 

اإطلق نار ُي�سمْع من اجلهاز ثّم انقطع الّت�سال.

- لقد انك�سف مو�سعه .. اأعتقد اأّنه ا�ست�سهد!

دقق���ُت النظر يف �ساح���ل العدّو لكنني مل اأَر اأث���ًرا للم�سباح الغّماز. 

قال مرت�سى: »اّت�سل ب�سلم ثانية«.

اّت�سل م�سلٌم نف�ُسه.

- م�سلم، م�سلم، مرت�سى!

- م�سلم، اأر�سل، كيف هي الأو�ساع؟

- الأو�ساع ممتازة! اإّن ال�ساحل م�ستهدف بدّقة من ِقبل الر�ّسا�سات 

»الثقيلة للإخوة من املرتزقة العراقّيني«.. ا�سمع!

ثّم وّج���ه �سّماعة الل�سلكّي نح���و ر�ّسا�ش »دو�سكا« تاب���ع للعدو. كاأّن 

الر�ّسا�ش الثقيل كان على ُبعد َقدم منهم! قال مرت�سى: »كم عددكم؟«.

- اأربعة جنود!

- اأربعة!

أربعة جنود
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- م�سلم، اأعطني عنوان مكانك بالدّقة لكي اآتي اإليكم!

- ل حاجة لذلك!

كان �س���وت م�سل���م خمتلًفا عن���ه يف العملّي���ات ال�سابق���ة، حني كان 

ي�سيطر على موقع ما!

- ي���ا عّم، لق���د �سيطرُت وك���رمي اآزاديان على راأ����ش اجل�سر، لكّنها 

اآخر مّرة لكَلينا على ما يبدو! �ساأعطي ال�سّماعة لكرمي لكي اأنهي قراءة 

�سورة الواقعة بعد اإذنك.

ا�ستل���م كرمي احلديث. ق���ال مرت�سى: »ما الذي يقول���ه م�سلم؟ هل 

ت�ستطيعون املحافظة على موقعكم حتى اأ�سل اإليكم!«.

�سغط كرمي على زّر الل�سلكي وقال: »اإّن ما يقوله م�سلم �سحيح يا 

ع���م! ل ُتهِلك نف�سك! اإّن الأو�ساع هنا حرجة بحيث لو و�سل جميعنا مَلا 

كان ذلك جُمدًيا! لقد كان املرتزقة البعثّيون بانتظارنا!«. 

�ُسمع عرب اجلهاز الل�سلكي دوّي زّخات ر�سا�ش، ف�سحك كرمي.

- لقد ك�سفوا مكاننا. يا عّم ليتني اأح�سرت معي عجلة البئر.

نظ���رُت اإىل مرت�س���ى. وعلى الرغم م���ن اأّن كلين���ا كان يرزح حتت 

�سغوط الهزمية واخل�سائر الكبرية يف �سفوف الكتيبة، اإّل اأننا �سحكنا 

���ا. �سح���ك مرت�سى برارة وقال: »يا حّفار اآب���ار الكتيبة، ماذا  ل اإراديًّ

�ستفعل بعجلة البئر يف هذه الظروف؟«.

عل �سوت خ�سخ�س���ة اجلهاز الل�سلكّي تبعه �سوت كرمي ال�سعيف: 

»كنت �ساأحفر بئًرا جّيدة جميلة يف ال�ساحل العراقّي«. 

- ي���ا حّفار الآب���ار، اأنا متاأّكد اأّن م���اء بئرك �ستخ���رج، كما العادة، 

ا. ماحلة جدًّ

�سمعنا �سوت ر�سا�ش واأنني. �سرخ مرت�سى: »ماذا ح�سل؟«.
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قال كرمي: »عّم مرت�سى!«.

- اأجل يا عزيزي!

- لقد ا�ست�سهد عزيزك م�سلم!

حّدق���ُت يف وج���ه مرت�سى فراأيت حتت ن���ور القناب���ل امل�سيئة بريَق 

الدموع يف عينيه. م�سح باإ�سبعه الدمع من طريف عينيه وقال: »هل قراأ 

م�سلم �سورة الواقعة؟!«.

- اأجل، لقد اأمّت عزيزك م�سلم �سور الواقعة، وقد اأغم�سُت عينيه.

- كرمي، هل ت�ستطيع اأن تعود؟ 

- ل يا عّم، األ ت�سمع �سوت »الدو�سكا!«. اإننا على اأطراف ال�ساطئ، 

حتت د�سمة العراقّيني بالدّقة! يا عّم!

- اأجل يا عزيزي!

- اإن انقط���ع الت�س���ال فاعل���م اأيّن حّلقت يف ال�سم���اء! ِعدين باأّنك 

�ست�سفع يل يف الآخرة!

ثّم طفق يهم�ش من�سًدا اأبيات ال�سعر التي نظمها له ال�سباب:

- كرمي حّفار الآبار                  اأينما حّل حفر بئًرا

    لكن مياه بئره                       �سديدة امللوحة..

وانقطع الّت�سال!!

أربعة جنود
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األقيت نظرًة داخل النهر على جّثة اإ�سماعيل م�سعودي وجثث اأخرى 

لع���دد م���ن الغّوا�سني، الت���ي علقت بني العوائ���ق احلديدّي���ة وال�سريط 

اللولبّي ال�سائك على ال�ساط���ئ العراقّي، ثّم رفعت طْريف نحو ال�سماء. 

كانت الريح ُت�سّرح �سريًعا ِقطَع الغيوم البنف�سجّية القامتة ال�ساربة اإىل 

الحمرار ب�سعاع الفَلق، فيما اأخذ النور بالنب�ساط �سيًئا ف�سيًئا. اأخذُت 

ى بق�سائ���ك... كنت قد بداأُت الهجوم، برفقة  نف�ًس���ا عميًقا: اإلهي، ر�سً

نف���ر قلي���ل مّمن بقي م���ن تعبوّيي الكتيب���ة، ِمن حق���ل الق�سب املتاخم 

لل�ساطئ واأ�سجار النخيل املقطوعة ووا�سلنا التقّدم حتى اأطراف خندق 

الع���دّو، ومن َثّم عجزنا عن موا�سلة التحّرك. وجدُت جهاًزا ل�سلكيًّا ل 

يزال يعمل واأجريت اّت�ساًل.

- اأ�سلو، اأ�سلو.. اأنا عزيز بابائي.. اأ�سلو، اأ�سلو..

مل اأ�سمع جواًبا. اّت�سلُت على موجة ا�ستطلع لواء املهدي.

- .. كاظم.. كاظم.. عزيز..

مل يكن ذلك جُمدًيا. حّولُت نظري اإىل نهر »اأروند« الذي بدا خائًرا 

جّراء احلرارة. مل يتمّكن من الو�سول اإىل ال�ساحل �سوى عدد قليل من 

العنا�س���ر املنَهكني اأو املجروحني. و�سول ه���وؤلء اإىل ال�ساحل كان بحّد 

ذاته معج���زة! اأّما العراقّيون املطمئّنون م���ن الن�سر فقد كانوا يرمون 

طلقات متقّطعة وقناب���ل �سوئّية بني الفينة والأخرى. كان عليَّ اأن اأجد 

�سبي���ًل للنجاة لكي ل ُنقتل اأو نقع يف الأ�سر باحلّد الأدنى. لكّن امل�سكلة 

الرئي�س���ة كانت تكمن يف انقط���اع الرتباط باخلط���وط اخللفّية وعدم 

اّطلعن���ا عل���ى اأّي �سيء! وم���ع كّل ذلك، فنظًرا لك���وين عن�سًرا قدمًيا 
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يف ق�س���م ال�ستط���لع واملعلومات يف ل���واء املهدي، اإ�ساف���ة اإىل جتربة 

ا�سرتاكي يف العملّي���ات ال�سعبة، حاولت اأن اأجد طريقًة ما لأجنو ومن 

بقي معي. اإذ �سرعان ما �سيكت�سف العدّو اأمرنا مع طلوع �سوء النهار.

و�سل���ُت اإىل حيث »ك���رمي اآزاديان« الذي تلّق���ى ر�سا�سة قاتلة قرب 

ج���دار اإ�سمنتي. على مقرب���ة منه راأيت »م�سلم ر�ست���م زاده« الذي اتّكاأ 

على ج���دار اإ�سمنتي ملرتا����ش اأحد الر�سا�س���ات. تقّدمُت من���ه وحّدقُت 

يف وجه���ه الذي انعك�ش في���ه نور القنابل امل�سيئ���ة. كانت عينه مفتوحة 

وب���ني �سفتيه �سيجارة مل ت�ستعل اأبًدا. بدا كاأّنه ي�سحك. اأّما �سدره فقد 

اخرتقه عدد كبري من ر�سا�ش الر�سا�ش فتجّلل بالّدماء.

عندم���ا انق�سع الظلم كام���ًل هداأ �سخب املع���ارك، ما خل بع�ش 

املواجه���ات املح���دودة واإطلق ن���ار متقّطًع���ا داخل ال�ساح���ل. ق�سدُت 

يرافقن���ي جندّيان من قّوات التعبئة يف كتيبة الفجر د�سمًة مهجورة قد 

امت���لأت باملاء. �سمعت اأ�سوات جنود الع���دّو. كان ال�سابان منهَكني ومل 

يقويا على احلراك. �سار العراقّيون على مقربة مّنا. قلت لهما: »علينا 

الذهاب من هنا!«.

- يا اأخي، اذهب وحدك، �سنبقى نحن. �سنجد �سبيًل يف النهاية..

- انه�سا واإّل اأطلقت عليكما النار بنف�سي!

دفعُتهم���ا، حتت التهديد، م���ن باب املرتا�ش! ابتعدنا حت���ى و�سلنا اإىل 

ط���رف ال�ساحل واأخفينا اأنف�سنا يف حق���ل الق�سب. كان ج�سمي قد جتّمد 

جّراء ال�سعف والربد كما جعلْت اأ�سناين ت�سطّك. مل يكن ُمرافقاي اأف�سل 

حاًل مّني. فِهمنا من اجللبة وال�سجي���ج اأّن العراقّيني مي�ّسطون ال�ساحل، 

فُيْجِهزون على عن�سر جريح اأو على اآخر قد خارت قواه. 

كّلما م�س���ى الوقت �ساق اخلناق علين���ا اأكرث. اأّم���ا العراقّيون الذين 

غمرته���م ن�سوة الن�سر فقد وا�سلوا تنقي���ب ال�ساحل مرتاحي البال. وقع 

اإلعدام
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نظري من بني الق�سبات على جمموعة موؤّلفة من حوايل ع�سرة اأ�سخا�ش 

من عنا�سرنا، عرف���ُت منهم »ح�سن نكوئي« و»اإيلي«، وقد قّيد العراقّيون 

اأيديهم. قال اأحد ال�سابَّني التعبوّيني: »ليتنا �سّلمنا اأنف�سنا اأ�سرى«. 

مل يك���د ينه���ي كلمه حت���ى قال الآخ���ر: »يا ح�س���ني Q، يريدون 

اإعدامهم، علينا اأن نفعل �سيًئا!«.

قلت: »ل طائل من ذلك، األ ترى حالنا! ثّم اإّننا قد جتّمدنا هنا!«.

- ما العمل؟ يا لهم من اأوغاد!

ع���ت املجموع���ة الأوىل و�سط  ُق�ّس���م الأ�س���رى اإىل جمموعت���ني. و�سِ

ال�ساتر الرتابي فيم���ا وقف قبالة الأ�سرى عدد من امل�سّلحني العراقّيني 

الذي���ن َجَثوا على ركبهم ا�ستع���داًدا لإطلق النار عليهم على مراأى من 

املجموعة الثانية. اأطبقُت جفني ومل اأ�سمع �سوى �سوت رمي الر�سا�ش. 

وق���ع ال�سب���اب ال�سّت���ة عل���ى الأر����ش كاأوراق اخلري���ف. وح���ني اأوقفوا 

املجموع���ة الثانية يف �س���ّف بانتظار اإعدامهم و�س���ل ال�سابط العراقّي 

فتوّق���ف العمل، ون�س���ب جدال بينه وب���ني ال�سابط الذي اأ�س���در اأوامر 

اإط���لق النار. ت�سّرع���ت اإىل اهلل اأن تكون الغلب���ة لل�سابط الذي و�سل 

حديًثا وهذا ما ح�سل. 

كنت جائًعا وعط�سان. �ساألني اأحد التعبوّيني ماذا �سنفعل يا اأخي؟«.

- اأنا عن�سر قدمي يف ق�سم ا�ستطلع العملّيات، اعتمدا علّي!

ففرحا.

اأردفُت قائًل: »اإن عِملتما با اأقول فاأعدكما باأّنكما، على الأقّل، لن 

تقعا يف اأيدي العراقّيني«.

ا: »اأوّد اأن ت�سنح يل الفر�سة لكي اأنتقم لل�سهداء!«.  ْحَدُثُهما �سنًّ
َ
قال اأ

عل���ى الرغم من رباط���ة جاأ�سي وخربتي ال�ستطلعّي���ة فاإّن فر�سة 
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جناتن���ا كانت �سئيلة. قلت: »التزما بفعل ما اأطلبه منكما. اأّما الأعمار 

فهي بيد اهلل!«.

دلل���ُت ال�ساّبني على ال�سفينة ال�سينّية اجلانحة و�سط مياه »اأروند«، 

بني اخلّط الدفاعي لإيران والعراق.

- علينا اأن ن�سل اإىل تلك ال�سفينة باأّي طريقة ممكنة!

- كيف ذلك يا اأخي؟ �سريوننا!

- �سن�سترت حتى حلول الليل، بعد ذلك نتحّرك! 

دّوى �س���وت انفجار مرتافق مع كلمات بالعربّية. مل يكّف العراقّيون 

ع���ن مت�سيط ال�ساحل وحقل الق�سب وتطهريهم���ا. اخرتُت مكاًنا قليل 

العمق يف النهر بحيث وطئت اأقدامنا القعر، فيما ا�سترتنا حتى الروؤو�ش 

بالق�سب والأع�ساب املائية.

�سبتما بر�سا�ش اأو �سظايا!
ُ
- تذّكرا، ل ُت�سدرا �سوًتا حتى لو اأ

نظ���ر اإيّل التعبوّي���ان با�ستغ���راب. وح���دث م���ا توّقع���ت، حيث رمى 

العراقّي���ون قنبل���ة يدوّية بني الق�سب والأع�س���اب. وعندما و�سلوا اإلينا 

�سب اأنا 
ُ
دع���وُت اهلل اأْن اإذا كان ل ب���ّد من اأن ي�ساب اأحدنا ب�سظايا فلأ

دونهما! فقد احتملُت اأن ل يقويا على حتّمل الأمل فُيفت�سح اأمرنا. كانت 

القناب���ل اليدوّي���ة ُترمى بني الق�س���ب فيفلق ع�س���ف انفجارها الهواء 

ومتلأ �سظاياها الأرجاء. اأخذت الأ�سماك املتاأّثرة بع�سف النفجارات 

تطف���و َمْيتة على �سطح املاء. اأ�ساب���ت اأّول �سظّية ظهري فاخرتقته، ثّم 

انتق���ل ال���دور اإىل ال�ساّبني اللذين اخرتق���ت ال�سظاي���ا ج�سديهما. َبيد 

اأّنهما، وخلًفا ملا توّقعُت، مل ينطقا ببنت �سفة! كان �سربهما وطاقتهما 

مثريين للعجب. خاطبُت مرت�سى يف نف�سي قائًل: » ِنعَم ما رّبيت!«.

يف الواق���ع، كاأّن هذين ال�ساّبني، اللذين مل يتجاوز عمرهما الثمانية 

ع�س���ر ربيًعا، قد اّتخذا مرت�س���ى قدوة يف ال�سرب والثب���ات. مل يتوّقف 

اإلعدام
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العراقّي���ون عن رمي القناب���ل اليدوّية با�ستمرار. كن���ت وال�ساّبني كمن 

اأجرى م�سابقة يف الإ�سابة بال�سظايا.

قبيل الظهر كّف العراقّيون ع���ن رمي القنابل وتركونا وال�سظايا يف 

اأج�سادن���ا التي ما برحت تن���زف دًما. تذّكرت رفيق���ي ل�سنوات، م�سلم 

اآ�سنا، وكان عامل الإ�سارة يف �سرّية م�سلم ر�ستم زاده. �ساألت ال�ساّبني: 

»هل لديكما خرب عن م�سلم اآ�سنا؟«.

ا: »تق�سد حامل الل�سلكي؟«. فقال اأ�سغرهما �سنًّ

- اأجل!

- عندم���ا و�سلنا مًع���ا اإىل مرتا�ش العراقّيني اّت�س���ل ببديهي وقال: 

»و�سلنا اأ�سفل الر�سا�ش الثقيل، ماذ نفعل؟«. فقال بديهي: »ارفع �سوتك 

قليًل!«. اأجابه م�سلم اآ�سنا: »ل اأ�ستطيع اأن اأرفع �سوتي واإل ف�سي�سمعني 

اجلندي العراق���ّي خلف الر�سا�ش. فطلب بديهي مّنا اأن نبداأ ال�ستباك 

فقلن���ا: »ل ن�ستطي���ع، لي�ش بحوزتن���ا �سوى قنبلتني يدوّيت���ني«. بعد ذلك 

ذهب نحو قائد �سريته، م�سلم ر�ستم زاده، وا�ست�سهدا مًعا.

عند امل�ساء، ناديُت ال�ساّب���ني لكي ننطلق لكّنهما كانا قد ا�ست�سهدا. 

�سحب���ت جّثتيهم���ا اإىل ال�ساحل، لعّل العراقّيني يرونهم���ا فيبادرون اإىل 

دفنهما، وذاك خري من اأن جترفهما املياه اإىل اخلليج الفار�سي! 

اأنهي���ُت عمل���ي و�سبحُت به���دوء، يعت�س���رين احلزن، حت���ى و�سلُت 

اإىل ال�سفين���ة ال�سينّي���ة. وهناك �سادفُت �سبع���ة اأو ثمانية عنا�سر من 

الوح���دات الأخرى. ويف الليل انُتِخبُت لكي اأع���رب النهر بفردي لطلب 

قّوة م�ساعدة.

�سبح���ُت حتى ال�سّفة الأخرى لأروند وو�سلُت اإىل مقّر فرقة املهدي. 

وهن���اك كان »جلي���ل خ���ادم �سادق«، م�س���وؤول اإعلم الفرق���ة، قد اأقام 

مرا�سم الدعاء والتو�ّسل مهداة اإىل روحي! 
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- اأّيها امل�ستمعون الأعّزاء نرجو النتباه .. ورَدنا من..

جم���ّدًدا �سدع �س���وت املو�سيقى الع�سكرّية املاألوف���ة من مكرّب �سوت 

م�سج���د »جلي���ان« ودّكان بقالة »زي���اد امل�سهدي!«)م�ش زي���اد(. ومعها 

ع���ادت اأج���واء الف���رح وال�س���وق يف القري���ة اإىل جان���ب التكّهنات حول 

انت�س���ار العملّية واجلرحى وال�سهداء يف جليان! بدا وا�سًحا من طبيعة 

لغ���ة البيان الذي بّثته الإذاعة اأّن العملّي���ة مل تتكّلل بالنجاح هذه املّرة. 

مل يفارقني ال�سطراب والهلع حلظة، ومل ياأِت اأحد على ذكر مرت�سى. 

ِجز لنف�سي اأن اأجل�ش مكتوفة اليدين اأجتّرع الغ�س�ش. كان علّي اأّن 
ُ
مل اأ

اأفعل �سيًئا.

نه�ست بعد الظهر، وحملت »زينب« وذهبُت اإىل بيت خايل يف ف�سا. 

كن���ت اآمُل اأن يكون مرت�سى قد اّت�سل لكّن���ه مل يفعل، اأّما اأنا فلم اأعلم 

ب���ن اأّت�سل. يف اليوم التايل اّت�سل مرت�سى. ما اإن �سمعُت �سوته حتى 

اأجه�ست بالبكاء.

- مرت�سى هل اأنت �سامل؟

- ل اأنا جا�سم!! ل تبكي يا بنت خالتي..

م�سح���ُت دموعي و�سك���ن روع���ي. اأح�س�سُت اأّن���ه يخفي عّن���ي اأمًرا، 

فب���ادرين بالقول وبدون مقّدمة: »اآمنة، عل���ّي اأن اأنهي املكاملة، �ساأعاود 

الّت�سال بِك يف امل�ساء!«.

بجّرد اأن علمُت باأّن مرت�سى على قيد احلياة هداأت.

م�ساًء اّت�سل ثانيًة.

اإلعدام
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- اآمنة، اأنِت من الآن ف�ساعًدا لن تكوين امراأة عادّية، بل جُمّندة! 

- ماذا تق�سد؟

ا بيننا، هل تعدينني بذلك؟! - �ساأطلعك على اأمر، وليبَق �سرًّ

- �سمًعا وطاعة!

- ا�سمعي اآمنة، لقد ُفِقد »قدمعلي!«.!

- اأخوك؟! اأين؟

- يف عملّيات )كربلء 4(، ذهب اإىل تلك اجلهة من النهر ومل يعد!

اأقفل���ُت ال�سّماعة و�سال���ت دموعي على خ���ّدي. كان قدمعلي بنزلة 

اأخي. قال خايل: »واهلل اإّنه لأمر جّيد اأّن مرت�سى بخري!«.

متالكُت نف�سي ب�سعوبة وقلت: »اإّنها دموع الفرح يا خايل!«.

يف �سباح اليوم التايل عدُت وخايل اإىل »جليان«. ما اإن دخلُت البيت 

حتى انهمر علّي وابل من الأ�سئلة من خالتي وزوجها.

- هل هناك خرب عن »قدمعلي«.. اأمل يخربك مرت�سى ب�سيء.. لقد 

اأ�سيع باأّنه يف هذه العملّية قد.. ل قّدر اهلل..

�سك���رُت اهلل اأّن خايل الذي مل يكن على علم باحلقيقة اأ�سلح الأمر 

بقول���ه: »اإّن���ه بخ���ري.. حتّدثت اآمنة م���ع مرت�سى عرب الهات���ف.. ع�ساه 

خرًيا..«.

قالت خالتي: »اإًذا ملاذا اآمنة لي�ست على ما يرام؟«.

قلت: »ل �سيء يا خالة، اأ�سعر بالتعب قليًل«.

حملقت اخلالة يف وجهي.

- لقد توّرم وجُهِك؟!

تب�ّسمْت حمّدقًة يف عينّي.
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- مبارك! اإّنها حامل!

�سعرُت باخلجل.

- ملاذا مل ُتخربيننا يا ابنتي؟ منذ متى؟

- منذ مّدة ق�سرية يا خالة!

- اأ�ساأل اهلل اأن يرزقك �سبيًّا جميًل!

- اخلري فيما يختاره اهلل!

زياد المشهدي
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�سّكلت الهزمية يف عملية )كربلء 4( �سربة موِجعة لكتيبة الفجر. 

فق���د �سقط العديد من �سبابها ب���ني �سهيد وجريح، كما وقع بع�سهم يف 

الأ�س���ر فيما ُفقد اآخ���رون. يف اليوم الذي تل العملّي���ة تلّقينا اّت�سالت 

على مدار ال�ساعة من عوائل العنا�سر واأقربائهم ورفاقهم من زرقان، 

ف�سا، مرود�ست، كازرون، وغريها من مدن حمافظة »فار�ش«.

- م���ا هي اأخب���ار ولدنا.. هل هو بخ���ري، اإن ح�سل له مك���روه فاإننا 

ن�ستطي���ع حتّمل اخلرب..، �سيد جاويدي، يقولون اإّنك ل تكذب.. اأ�ساألك 

ا اأ�سيب ال�سّبان باأذى.. اإّنهم اأمانة..  باهلل، هل حقًّ

كنت اأ�سمع مرت�سى يقول لهم عرب الهاتف اأو وجًها لوجه، حَذًرا من 

اأن يقع يف الكذب: »اإّن ال�سّبان مع اأخي قدمعلي!«.

يف ذل���ك الوقت بالذات علمُت اأّن الع���ّم مرت�سى كان يزور عائلت 

اأفراد كتيبته!

يف الي���وم الت���ايل رّن هاتف الكتيب���ة فرفعُت ال�سّماع���ة بنف�سي فاإذا 

ا يبادر بالقول ب�س���وت مرتبك وبل مقّدمات: »ولدي  ب���ي اأ�سمع �سخ�سً

مرت�س���ى، ه���ل لديك خرب عن »قدمعل���ي«.. اإّنهم ُي�سيع���ون اأخباًرا عنه 

هنا.. اإن اأ�سابه مكروه فل تخِف عّني.. اإّن اأّمك تكاد متوت..«.

عرف���ُت اأّنه والد مرت�سى. قلت ل���ه: »اأرجو املعذرة يا عم، اأنا »ذبيح 

اهلل فريد بخت«، �ساأناديه من بعد اإذنك«.

ناديُت مرت�سى، فح�سر ورفع ال�سّماعة.

- �س���لم.. كيف حال اأّم���ي.. اأبي، اإّن »قدمعل���ي« يف اجلهة الأخرى 
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من النهر مع ال�سّبان، ول اأ�ستطيع الت�سال به.. ل تبتئ�ش.. لو ا�ست�سهد 

لعلمت بالأمر..

عن���د منت�سف الليل �سمعُت من خلف ب���اب غرفة قائد الكتيبة اأننَي 

ا. مرت�سى وبكاءه وهو يناجي رّبه �سرًّ

- .. اأر�س���دين م���اذا اأ�سنع، ُدّلن���ي.. عّلمني ماذا ينبغ���ي اأن اأفعل.. 

عِم���ل اإرادتك.. خذ بيدي لك���ي اأخرج من هذا 
ُ
يف اأّي طري���ق عل���ّي اأن اأ

المتح���ان مرفوع الراأ�ش.. اإلهي، هذه لي�ست عملّيات »بدر« حتى اأحمل 

اجلرح���ى وجثث ال�سه���داء على كتفي واأع���ود.. ال�سّب���ان موجودون يف 

اجلهة الأخرى من النهر واأنا يف هذه اجلهة..

مل تكن اأرواح عنا�سر الكتيبة عزيزة على مرت�سى فح�سب، بل كان 

ا على جثثهم اإذا ما ا�ست�سهدوا. فكان ل ي�سامح اأحًدا كان  ���ا جدًّ حري�سً

بقدوره اأن ي�سحب جّثة �سهيٍد وتغافل عن هذا الأمر.

بع���د عملّية )كرب���لء 4( كّف مرت�س���ى عن ال�سح���ك واملزاح. ومل 

 وتكف���ني املوتى ودفنهم! اأذكر اأيّن 
1
تع���د تقام مرا�سم »حفلة البّطانّية«

يف الليل���ة الأوىل خلدمت���ي يف الكتيبة، ولدى دخ���ويل غرفة ال�سرتاحة 

�سبُت بال�سدمة! فق���د وقع نظري على مّيت ممّدد و�سط الغرفة فيما 
ُ
اأ

كان عنا�سر الكتيبة، وبالأخ�ّش مرت�سى، يقيمون عزاءه ويلطمون على 

الروؤو����ش. حّدق���ُت حائ���ًرا يف مرا�سم تكفني املّي���ت وعزائه حيث كانت 

جت���ري بجّدية تاّمة. لقد كانوا يخم�س���ون وجوههم و�سعورهم وينوحون 

ويندب���ون كالّثكاىل! كم���ا كان ملرت�سى الّدور الأ�سا����ش بعنوانه �ساحب 

الع���زاء. اأّما اأنا فقد انخرط���ُت ل �سعوريًّا يف مرا�س���م التكفني والعزاء 

تلك. عندها اأخذ ال�سّبان ي�سحكون علّي.

- ذبيح اهلل فريد بخت، فلتكن ذا حّظ عظيم ، هذه م�سرحّية لي�ش اإّل!

 1- اجتماع الخوة على المزاح باللعب بالبطانيات.

مسرحّية التكفين
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عندم���ا عرف���ُت اأّن تل���ك املرا�س���م اإّنا ه���ي لْهو ولع���ب، حيث اأخذ 

ال�سّب���ان ي�سحكون يف النهاية، �سحك���ُت من �سذاجتي. فيما بعد �سرُت 

اأ�س���رتك يف تلك املرا�سم التي كان���ت جُترى يف اأوقات ا�سرتاحة الكتيبة 

يف اخلطوط اخللفّية للجبهة. مرا�سم كانت تبدو يل بدايًة اأّنها للرتفيه 

وال�سح���ك، لكّني اأح�س�س���ُت اأّنها تربطني بامل���وت تدريجيًّا حتى اأبادت 

اخلوف من داخلي!
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ّ
القن

ق���ال يل قائد الل���واء: »ناطقي، اذهب الليل���ة برفقة مرت�سى وخليل 

مطهرنيا لتعاينوا املحور عن َكثب ا�ستعداًدا لهجوم الغد..«. 

قيمت �سلة جماعة �سغ���رية داخل د�سمة التكتيك يف 
ُ
عن���د امل�ساء اأ

»�سلمجه«. تناولنا طعام الع�ساء، بعد ذلك حملُت بدلة الغو�ش ومعّداته 

وانطلقُت مع الآخرين بهدوء يف �سّيارة »لندكروز« باجّتاه حمور العملّية. 

و�سلن���ا بعد �ساع���ة اإىل حمور مياه �س���ّد �سلمجه. كان���ت بركة املياه 

كب���رية ن�سبيًّا وقد �سّخها العراقّيون ب���ني خّطي الدفاع بعمق ي�سل اإىل 

���در. عمٌق مل يك���ن بالإمكان اجتيازه بال���زوارق، كما كان  م�ست���وى ال�سّ

َيُحول دون حتّرك القّوات من اجلنود املُ�ساة! 

دخل���ُت مي���اه ال�ستاء الباردة خل���ف مرت�سى وحتّرك���ُت، بكيفّية بني 

ال�سباح���ة وامل�س���ي، نحو املوان���ع احلديدّية والأ�س���لك ال�سائكة وحقول 

الألغام العراقّية. غ���اب القمر من ال�سماء وعّمت الظلمة الأرجاء، فلم 

اأ �سط���ح الربكة واأطرافها اإّل عند رمي القناب���ل امل�سيئة العراقّية.  ُي�سَ

اأثناء الطريق �سرع مرت�سى ميازحنا.

- اإذا وقعن���ا يف الأ�س���ر ف�ساأقول اإّنني جن���دي يف اخلدمة الع�سكرّية 

وقد اأجربوين على املجيء اإىل اجلبهة!

فقال مطهرنيا: »واأنا �ساأقول اإّنني ق�سدُت جمل�ش البلدّية يف قريتنا 

لآخ���ذ ثلج���ة وتلف���اًزا، فقي���ل يل: علي���ك اأن حت�س���ر يف اجلبهة. وقد 

ح�سرت اإىل اجلبهة لأجل الثلجة والتلفاز!«. 

قال مرت�سى: »األن يقول العراقّيون: قروّي يف مهّمة ا�ستطلع وعليه 

مسرحّية التكفين
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زّي الغّوا�سني! ل ميكن اجلمع بينهما!«.

رّبت مطّهرنيا على كتفي.

- ناطق، ملاذا جئت اإىل اجلبهة؟

- التف���تُّ اإليه قائًل: »ذهبُت لأخطب فت���اًة، فقال يل والدها: يجب 

اأن تق�سي �ستة اأ�سهر يف اجلبهة!«.

و�سلنا اإىل خّط دف���اع العراقّيني و�سمعنا �سجيجهم. قال مرت�سى: 

»ي���ا �سباب، م���ن بعد اإذنكم، �ساأذهب اإىل اجله���ة الأخرى من اخلّط.. 

�ساأعود �سريًعا!«.

ف�سّدقُت كلمه وقلت: »ملاذا؟«.

فتب�ّس���م قائ���ًل: »لعّلي اأج���د قدمعلي فاأرجع���ه! اإّنها منطق���ة عملّية 

»كربلء 4« التي ذهب فيها قدمعلي ومل يعد. لقد اأعجزين »م�ش ر�سا!«.

ف�ساألُت م�ستغرًبا: »من هو م�ش ر�سا؟«.

- اإّنه اأبي! 

يف اليوم التايل كان يل طلب ُمِلّح من احلاج اأ�سدي قائد اللواء.

- اأريد اأن اأن�سّم اإىل كتيبة مرت�سى بعنوان قّنا�ش.

عن���د الع�سر ُدعي جميع اأفراد الكتيب���ة للّتجمع يف امل�سّلى. و�سلت 

اإىل ال�س���ّف الأّول وجل�س���ُت كاأح���د العنا�س���ر العاديني. �س���رب تعبوّي 

�سريازّي برفقه على خا�سرتي.

ا يا اأخي؟ - هل ثّمة هجوم حقًّ

- اأجل، اإن �ساء اهلل!

ارتفعت اأ�سوات العنا�سر بال�سل���وات، ثّم عّم ال�ّسكوت. لحت مّني 

التفاتة نحو باب امل�سّل���ى. دخل مرت�سى يغمره الن�ساط واحليوّية على 
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عك�ش حاله يف الأيام القليلة املا�سية. تب�ّسم.

- ب�س���م اهلل.. كما قال نابليون بونابارت: يف احلرب تتغرّي الظروف 

م���ن حلظ���ة اإىل اأخ���رى.. �سحي���ح اأّن عملّي���ات )كرب���لء 4( مل تتكّلل 

بالنج���اح، ولكّن يف ذلك حكمة اإلهّية. لق���د ُفجعنا بكثري من ال�سهداء، 

�سه���داء من كتيبة الفجر، مّم���ن ل ن�ستطيع اأن نن�ساه���م، ول بّد اأّن يف 

ذل���ك م�سلحة ما.. ما يبعث فينا الأمل، كما يقول الإمام اخلميني، هو 

اأداء التكلي���ف والإ�سلم والثورة! اأب�ّسركم الي���وم اأّن زمن اأداء التكليف 

التايل قد حّل.. علينا اأن نهجم على العدّو.. 

م���لأت تكب���رياُت اأف���راد الكتيب���ة ف�س���اء امل�سّلى وزلزل���ت ال�سقف 

والأر����ش! وم���ع كّل تكب���ري كانت البندقّي���ات يف اأي���دي املجاهدين تعلو 

وتهبط.

- اهلل اأكرب.. اهلل اأكرب..

امتلأت �سدور ال�سّبان باحليوّية والثورة. اأّما اأنا فقد انعك�ش �سفاء 

مرت�سى وارتياحه يف نف�سي: على الّرغم من وجودي ل�سنوات يف اللواء 

اإّل اأنن���ي عرثُت عليه متاأّخًرا.. لي���ت احلاج اأ�سدي يوافق على بقائي يف 

ا! الكتيبة.. على اأن اأكون قّنا�سً

�ساد ال�سجيج وال�سخب. هتف اأحدهم: لبيك يا خميني..

ورّدد الآخرون وراءه.

ث���ّم قال مرت�س���ى اآخر ما عنده: » بعد اأن اأن�س���رف �سي�سعكم قادة 

ال�سرايا يف اأجواء العملّية املقبلة«.

اأخ���ذ قادة ال�سرايا ومن بعدهم ق���ادة الف�سائل ي�سرحون للعنا�سر 

اأو�ساع املنطقة و�سري العملّية.

يف امل�س���اء وبع���د اأداء ال�سلة وتن���اول الع�ساء، اأم�سين���ا �ساعة من 

القنّاص الثاني
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بن���ا اأيدين���ا واأرجلنا  الوق���ت لإقام���ة حف���ل اخل�س���اب باحلّن���اء، فخ�سّ

باحلّناء، ثم اأخذنا ن�ستعّد للنطلق.

يف مق���ّر التكتيك ال���ذي يبعد ثلثني مرًتا عن حم���ور �سلمجه ركبنا 

�ساحن���ات »تويوتا« كاكّي���ة اللون. كان مرت�سى يتنّقل ب���ني اأفراد كتيبته 

با�ستم���رار. ملّ���ا و�سل اإيّل رّبت عل���ى كتفي قائًل: »اأنا خج���ل منك اأّيها 

القّنا�ش.. اأ�ساألك الدعاء!«.

عن���د ال�ساع���ة العا�سرة م�س���اًء انطلق���ُت يف �ساحنة »تويوت���ا« اأقّلت 

جمموعة من العنا�سر باجّتاه حدود �سلمجه. لقد اعرتتني حال عجيبة 

ب���ني �سّبان الكتيبة. مل اأمتالك نف�س���ي واأخذت دموعي ت�سيل على خّدي 

بهدوء. مع اقرتابنا من املنطقة ازدادت حّدة نريان العدّو. كانت ال�سماء 

مظلم���ة وقد غاب عنها القمر كما يف معظم الأزمنة التي كانت ُتنتخب 

للهج���وم! �سيًئ���ا ف�سيًئا و�سلت كثافة نريان القذائ���ف اإىل حدٍّ باتت فيه 

حركة ال�ساحنة بطيئة. كانت الطريق ترابّية وقد امتلأت بحفر خّلفتها 

القذائف، فكانت عجلت ال�ساحنة ت�سقط يف تلك احلفر با�ستمرار.

اقرتب���ُت من اخلّط الأّول للجبهة. و�س���ل مرت�سى وقال: » ب�سرعة.. 

ترّجلوا، اإىل خلف ال�ساتر الرتابي.. هّيا اأ�سرعوا.. ما �ساء اهلل..«.

اأخذن���ا ق�سًط���ا من الراح���ة، وعندما انت�س���ف الليل �سرن���ا �سفوًفا 

عمودّي���ة خلف عنا�سر الهند�سة وال�ستط���لع من عّدة حماور، وعربنا 

م���ن �سقوق ال�سات���ر باجّتاه الع���دّو. وكان مرت�سى، كما الع���ادة، يتقّدم 

الّرت���ل. اأحياًن���ا كانت القناب���ل امل�سيئة ت�سق���ط بني ال�سوات���ر الرتابّية 

فت�س���يء العتم���ة. كنت اأعل���م اأّن علّي يف مثل تلك املواق���ع اأن اأ�سكن ثم 

اأع���اود امل�سري! �سمعُت �سوت مرت�سى: »ل ينف�سل بع�سكم عن بع�ش.. 

اإّن م�ستوى بركة املاء ي�سل اإىل ال�سدر، ل تظّنوا اأّنكم �ستختنقون..!«.

ف�سحكُت.
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بلغنا برمز عملّية )كربلء5( 
ُ
عند ال�ساعة الثانية بعد منت�سف الليل اأ

ع���رب الل�سلك���ي، فبداأن���ا الهجوم. كان���ت املفاجاأة كب���رية بالن�سبة اإىل 

العراقّي���ني على خ���لف عملّية )كربلء4(. قل���ت يف نف�سي: يا ناطقي، 

مل يت�سّور العراقّيون حتى يف اأحلمهم اأن ن�سّن هجوًما اآخر عليهم بعد 

مرور اأ�سبوع���ني من هزميتنا يف )كربلء4(.. هذا وقت النتقام لدماء 

ال�سهداء!

�سيطرن���ا على مواقع الع���دّو، الواحد تلو الآخر، باأق���ّل اخل�سائر. يف 

تل���ك العملّية كان مرت�سى يتقّدم اجلميع، وكن���ت اأراه من خلل اأ�سواء 

النفج���ارات والقذائف والقناب���ل امل�سيئة واقًفا عل���ى القلعة احلدودّية 

يجري ات�ساًل ل�سلكًيا حيًنا، ويطلق قذائف )B7( نحو العدّو حيًنا اآخر. 

القنّاص الثاني
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بع���د ال�سيطرة على مواقع العدّو ا�ستقررن���ا داخل القناة الدفاعّية. 

عندم���ا و�سل���ت الكتيب���ة البديلة ع���دُت برفق���ة عنا�سر كتيب���ة الفجر 

املنهك���ني اإىل مع�سكر الإمام اخلمين���ي يف الأهواز. بقي ن�سف عنا�سر 

الكتيبة، البالغ عددهم خم�سمئة �سخ�ش، �ساملني، فيما �سقط الآخرون 

ما بني �سهيد وجريح، ووقع اآخرون يف الأ�سر. �سادت بني ال�سّبان اأجواء 

الن�س���ر من جه���ة وحزن على فق���د الأ�سدق���اء من جهة اأخ���رى! اأخذ 

ال�سّبان يتهام�سون يف زوايا املقّر. 

- لقد تخّلفنا عن قافلة ال�سهداء.. ل بّد اأننا ع�ساة..

مل يع���د لأحد َجَلد على املزاح اأو اإقامة مرا�س���م »حفلة البطانّية« اأو 

متثيل دور املّيت. اّتخذ اأكرث ال�سّبان خلوة مع اهلل يف اأحد زوايا املقّر.

اأّما مرت�سى فقد حتّمل خلل هذا ال�سهر م�سائب كثرية.

قبي���ل الظه���ر ن���اداين. حّدق���ُت يف عيني���ه ال�سافيتني. فق���ال: »يا 

خو�سقدم، اطلب من ال�سّبان اأن يجتمعوا يف امل�سّلى!«.

وبعد اأن جتّمع العنا�سر املنهكون والفاقدون لرفاق دربهم يف الكتيبة 

داخل امل�سّلى، �سرع مرت�سى بحديثه: »فلنت�سامح من بع�سنا البع�ش.. 

ا اأنا العبد الفقري..«. خ�سو�سً

تنّف�ش ال�سعداء.

- الليلة نع���زم على القيام بعملّية جمّدًدا.. بنف�ش هاتني ال�سرّيتني. 

هناك حاجة لذلك.. واهلل اإنني اأقولها من اأعماق قلبي. اأنتم حتى الآن 

اأبديتم كل �سهامة ورجولة، واإّن مكانكم يف اجلّنة..
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مل ي�ستطع اأن يتمالك نف�سه من دون اأن يبكي. اأخذ نف�ًسا عميًقا.

ق�س���ُم مئة مّرة ب���اأن لي�ش ثّم���ة اأ�سجع منكم.. ل���ذا فاأنتم جميًعا 
ُ
- اأ

مرّباأون من اجلنب، لأّنكم جميًعا؛ �سيًبا و�سّباًنا، حر�ًسا وتعبوّيني، اأثبّتم 

�سهامتكم مراًرا. اأقول لكم بكّل تاأكيد: من الآن ف�ساعًدا، ال�سرتاك يف 

العملّي���ات اأمر اختيارّي.. كّل من ل يريد ذلك فلي�سفِّ ح�سابه ولريجع 

اإىل مدينته!

كان حدي���ث مرت�سى البليغ ووجهه اجلّذاب ك�سم�ش اأمّدت العنا�سر 

باأ�سّع���ة من املحّب���ة والعظمة، واأح�س�سنا جميًعا اأنن���ا وقعنا يف اأ�سر تلك 

الأ�سّع���ة. لقد اأنع�ش بطاقته اخلارقة عنا�سر الكتيبة احليارى واملتعبني 

قوًل وفعًل. تعالت اأ�سوات نحيب العنا�سر. نه�ش احلاج �سلواتي، ذلك 

العجوز ال�سبعيني اإعلمّي اللواء، ثم نادى:

ارفعوا اأ�سواتكم بال�سلوات يا ورود ب�ستان اخلميني..

بعد ال�سلوات تابع قائًل: »لقد وّقعنا على ميثاق الدم.. ماذا ظننت 

بنا يا عم.. هيهات مّنا الذّلة..

- هيهات مّنا الذّلة..

ثّم اأدىل كّل واحد بدلوه.

- هل �سدر مّنا خطاأ!

- ملاذا ت�سعنا على مفرتق طريقني هذه املّرة..

- لن نتخّلى عنك يا عّم مرت�سى اأو ُنقتل..

عندما علم مرت�سى اأّن العنا�سر خجلون، مثله، من رفاقهم ال�سهداء 

لأّنه���م ما زالوا اأحياء ق���ال: »اأرجو املعذرة منكم جميًع���ا.. اأ�ستحلفكم 

���ل علّي ويكرمني بال�سه���ادة! اأطلب من  ب���اهلل اأن تدعوا اهلل لكي يتف�سّ

اأولئك الذي���ن �سيبقون على قيد احلياة بعد العملّي���ة اأن يحفظوا كتيبة 

خمسمئة شخص
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الفجر، واأن ل ي�سوب اإميان الكتيبة وقّوتها اأّي �سائبة!«.

مل ي�ستط���ع عنا�س���ر الكتيبة حتّم���ل كلم مرت�س���ى فقطعوا كلمه 

وتوّجه���وا نح���وه وعانقوه. جعل���وا يقّبلونه ومل يرتك���وه اإّل ب�سّق الأنف�ش. 

�س���ادت اأجواء مل ي�سبق لها مثي���ل يف املع�سكر، اأ�سبه ما تكون بوداٍع داَم 

ل�ساعات. 
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عند الغروب انطلقُت برفقة مئتي عن�سر مّمن بقي من الكتيبة على 

منت اأربع حافلت نحو �سلمجه. وقف مرت�سى يف مقّدمة احلافلة قرب 

ال�سائ���ق وا�سًعا يده على �س���دره وجعل ُين�سد مرثّي���ة »اآهنكران«، فيما 

اأخذنا نلطم على �سدورنا مرّددين معه:

�سهيًدا وا �سهيًدا وا �سهيداه!

غريًبا وا غريًبا وا غريباه!

ح�سيًنا وا ح�سيًنا واح�سيناه!

وبعد اأن رّدد ال�سّبان خلفه اأن�سد مرت�سى:

اأنا م�سلم عا�سق لبن الزهراء

اأنا م�سلم اأفدي نف�سي يف �سبيل املوىل

ثّم تابع اإن�ساده والدموع تتحادر على خّديه:

مل يَر الزمان عا�سًقا مثلي!

اإنني ذاهب اإىل املوت برجلي!

ار�سقوا قلبي احلزين ب�سهم الغّم!

اإنني عا�سق عا�سق فاقتلوين!

اإّن روحي تزهق حزًنا عليك

يا ح�سني يا ح�سني يا ح�سني!

كاأّن اجلميع قد اأيقنوا باأّنهم �سريتفعون �سهداء يف هذه العملّية، ومل 

ا للرجوع بعدها.  يكن اأحد م�ستعدًّ

خمسمئة شخص
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م�س���اًء ترّج���ل العنا�سر م���ن احلافلة يف مق���ّر التكتي���ك الذي يبعد 

ثلث���ني مرًتا عن اجلبه���ة. اأّدينا ال�س���لة. تناولن���ا الأرز بالدجاج ثّم 

اأخذن���ا بال�ستعداد. ح�سر مرت�س���ى واأخذ ي�سرح قائ���ًل: » با اأّن ثّمة 

ا يف كتيبتنا فقد تقّرر اأن نكون قّوة م�ساندة لكتيبة كميل! �سن�ستقّر  نق�سً

على مقربة من اخلّط بانتظار و�سول الأوامر!«.

عن���د منت�سف الليل �سدر اأم���ر بالتحّرك. انطلق���ت �سريتا كتيبتنا 

باجّت���اه اخلّط الأمامي يف �سلمجه؛ حي���ث املناطق التي مّت حتريرها يف 

الي���وم ال�ساب���ق خلل عملّيات )كرب���لء5( التكميلّية. كن���ُت جال�ًسا يف 

مقّدمة ال�سّيارة اإىل جانب ال�سائق. حني عربنا نقطة حرا�سة )خمفر( 

احلدود العراقّية وقرية »دوعيجي«، لحظُت اأّن ال�سّيارة ت�سعد وتهبط 

كاأّنها ت�سري على مطّبات. �ساألت ال�سائق: »على ماذا تعرب العجلت؟«.

- اإّنه���ا جثث قتلى العدو يف مواجهات ليلة اأم�ش والذين مل يت�سنَّ له 

�سحبهم! 

كانت نريان املدفعّية كثيفة مل ي�سبق لها مثيل، اإىل درجة اأّن الو�سول 

���ا. يف نهاية املط���اف توّقفنا خلف  اإىل اخل���ّط ب�س���لم كان يتطّلب حظًّ

�ساتر ترابي ق�سري. ترّجلنا واأخذ حممد ر�سا بديهي يوّجه العنا�سر.

- .. اإّن ح���دود منطقة عملّياتنا هي »قناة الأ�سماك«، قرب ال�سواتر 

الرتابّية )النونية( التي اّتخذت �سكل حرف »ن!«.

�سرن���ا خلف بع�سن���ا البع�ش بحذر. َترافق �سق���وط قذائف املدفعّية 

م���ع القنابل امل�سيئة التي كانت ت�سبح يف ال�سماء. ملأْت م�ساّمي رائحة 

الدخان والغبار. فجاأة راأيُت العّم مرت�سى على اإحدى ال�سواتر العراقّية 

الكب���رية النونية ال�سكل، وهو يتكّلم مع حممد ر�سا بديهي عرب اجلهاز 

.»!)B7(�الل�سلكي: »�سّيد ر�سا، هّيئ جميع من لديك من رماة ال
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ا�ستقررن���ا عل���ى ح���دود تل���ك الّد�سم. اأخذن���ا ا�سرتاحة ب���ني النوم 

واليقظ���ة حت���ى الفج���ر. تيّممنا ث���ّم اأّدينا ال�س���لة باأحذيتن���ا. غّطت 

املنطقة �سحابة رمادّية �ساربة اإىل ال�سواد جّراء كثافة نريان املدفعّية، 

بحيث حجبت �سوء ال�سم�ش عن الأر�ش. و�سل مرت�سى.

- علين���ا �سّد هج���وم العراقّيني امل�ساد.. اإّنهم يتقّدم���ون، تاأّهبوا.. 

..)B7(�رماة ال

كان���ت نريان الع���دّو تت�ساقط على كل مرت م���ن الأر�ش بحيث �سقط 

يف الدقائ���ق الأوىل ع�سرة اأ�سخا�ش مّنا بني �سهيد وجريح. نظًرا ل�سّدة 

النريان مل يظّن اأحد اأّنه �سيبقى �ساملًا. ناداين مرت�سى: »يو�سف بور!«.

- اأجل يا عّم!

، األي�ش كذلك؟«.
1
تب�ّسم ثّم قال: »�سّيد ح�سن، اأكلَت حلوى »اأرده«

ثني���ُت ي���دي من املرفق وعر�س���ُت ع�سلت �ساع���دي كلعبي كمال 

الأج�سام.

- عندم���ا عدُت ورماة ال����)B7( موؤّخًرا من الإجازة، قمنا بجمع كّل 

حل���وى »اأرده« املوج���ودة يف زرق���ان واأكلناها. انظر اإىل ق���ّوة ع�سلتي! 

نحن حتت اأمرك!

- يو�سف بور، اإّنه وقت الّنزال، اجمع رماة ال�)B7( وهلّموا معي اإىل 

ال�سواتر النونية.

نّظم���ُت مع معاوين »نظري« َحَملة ال�)B7( يف �سّف، وانطلقنا خلف 

مرت�سى نحو الد�سمة وال�سواتر املذكورة.

بداأ العراقّيون هجومهم امل�ساّد بالدبابات. ن�سبت مواجهات دبابات 

يف مقاب���ل اأفراد. تقّدم مرت�سى كعادت���ه حامًل قاذف )B7(. وا�سلت 

 1- حلوة الطحينة.

اقتلوني
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الدبابات تقّدمها يتبعها عنا�سر املغاوير العراقّيني حّتى و�سلوا اإىل حّد 

معنّي، حينها نادى مرت�سى: »الآن!«.

وقفنا، يتقّدُمن���ا مرت�سى، واأخذنا ن�ستهدف الدبابات التي باتت يف 

ا  مرم���ى قذائفنا. عِقب تدمري عدد من الدبابات مل يجد العراقّيون ُبدًّ

من الن�سحاب! 
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- ي���ا حاج قا�سم �سليماين، اإّن نريان العراقّيني �سديدة مل ي�سبق لها 

مثيل، اإّنهم يق�سفون كّل مرت من ال�ساتر الرتابي ويتقّدمون بدّباباتهم.

ُظه���ر اليوم اخلام�ش م���ن عملّيات )كربلء5(، اّت�س���ل بي ل�سلكيًّا 

ا على خّط دفاع »نهر  ح�س���ني تاجيك، قائد الكتيبة، الذي كان م�ستق���رًّ

ر لواءا  جا�س���م«، طالًبا مّني امل�ساعدة. قلت له: »ا�سم���د واإّل ف�سيحا�سَ

املهدي والغدير! �ساأفّكر يف حّل ما..«. 

اّت�سل���ُت من املقّر التكتيك���ي لفرقة »41 ث���ار اهلل«، والذي كان على 

م�سافة ق�سرية من اخلّط، بقّر خامت الأنبياء.

- اأن���ا قا�س���م �سليم���اين.. كتيبتي بحاج���ة اإىل قّوة اإ�سن���اد يف »نهر 

جا�سم«..

- �سمعت. حاج قا�سم، ينبغي احلفاظ على نهر جا�سم! اإن تراجعتم 

ر جناحاكم!  ف�سيحا�سَ

- �ساأتق���ّدم بنف�سي .. �ساأرى م���ا ميكنني فعله. ل تتوانوا عن اإطلق 

النار!

ب�سفتي قائد فرق���ة »41 ثار اهلل« مل اأ�ستطع ال�سرب بانتظار و�سول 

عنا�سر الهجوم. ناديُت عامل ال�سارة قائًل: »اأح�سر اجلهاز الل�سلكي 

والدراجة النارية لكي ن�سي اإىل الأمام«.

جل�سُت على الدّراجة النارّية خلفه وانطلقنا باجّتاه نهر جا�سم. كانت 

الطري���ق مكتّظة بجثث القتلى العراقّيني، وعبًثا حاول عامل ال�سارة اأن 

يعرب بينها، ف�سار مي�سي عليها فيفقد ال�سيطرة على الدّراجة. 

اقتلوني
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- انتِبه يا فتى!

كان���ت نريان املدفعّية والقذائف كثيفة بحي���ث غّطت �سحابة غليظة 

من الدخان والغبار الأجواء، ويكاد يخّيل للرائي اأّن ال�سماء ملّبدة بغيوم 

�سوداء. و�سلنا اإىل نهر جا�سم، فبحثُت عن قائد كتيبتي »ح�سني تاجيك«.

- هو يف اجلهة الي�سرى من ال�ساتر الرتابي، على بعد اأربعني مرًتا!

ا�ستغرق الوقت ثلثني دقيقة حتى طويُت م�سافة الأربعني مرًتا تلك، 

وذل���ك ب�سبب كثاف���ة نريان العدّو ال���ذي كان يق�س���ف بدفعية حديثة 

ن�ساوّي���ة ال�سنع كّل مرت من الأر�ش! و�سل���ُت اإىل ح�سني تاجيك. كان 

وجهه الأبي����ش امل�سرب باحلمرة قد ا�سوّد جّراء الدخان والرتاب، كما 

امتلأت اأذناه بالغبار. مل اأعرفه بدايًة. و�سعت يدي على �سعره الأغرب، 

تب�ّسم���ت وقلت: »عاف���اك اهلل، الآن لن ي�سّك اأحد اأّنك ابن »مب«، ما هي 

الأو�ساع؟«.

اندف���ع قائًل: »ح���اج قا�سم، كيف جئت اإىل هن���ا؟ �سوف ي�سيطرون 

على ال�ساتر الرتابي يف حلظات!«.

- ما اخلرب؟

- ح���اج قا�سم، هناك جمموعة واحدة ما زالت �ساملة، اأّما الآخرون 

فق���د اأ�سيبوا بال�سظاي���ا ومّت نقلهم اإىل اخللف! اإّن ن���ريان املدفعّية هي 

الأ�سّد اإيذاًء. اإّنها ل ت�سمح لنا برفع روؤو�سنا! 

ثّم اأ�سار باإ�سبعه اإىل نهر جا�سم.

- الدبّابات ت�سّيق علينا ب�سّدة! اإّنهم ي�ستعّدون للهجوم التايل، ومن 

امل�ستبعد اأن ن�سمد. نحتاج اإىل قّوات م�ساندة!  

األقي���ُت نظرة عل���ى رتل دباب���ات »T 72« العراقّية الت���ي كانت تتهّياأ 

خلف ال�ساتر الرتابي ل�سّن هجوم م�ساد. كّنا على ُبعد اأقّل من مئة مرت 
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من ال�ساتر، وكان عدد الدبابات يفوق عدد عنا�سرنا. قلت: »اطلب من 

اجلميع اأن يحملوا قواذف )B7( واأعطني واحًدا منها!«.

ُبعيد الظهر خرجت الدباب���ات وعنا�سر املغاوير العراقّيني من �سّق 

 )B7( يف ال�ساتر الرتابي و�سرعوا بالتقّدم. قلت: »ل يطلقّن اأحٌد قذيفَة

قبل اأن اأطلب منكم!«.

اأخذت الدبابات تتقّدم مدّمرة ال�ساتر الدفاعّي بقذائفها. هذا ومل 

يتوّقف �سقوط قذائف املدفعّية حلظة. عندما �ساروا على ُبعد خم�سني 

مرًتا مّنا هتفُت قائًل: »اأطلقوا النار..«.

اندلع���ت املواجه���ات، اإّل اأّن الدباب���ات مل تت���وّرع عن التق���ّدم، فيما 

اأ�سيب عدد من عنا�سرنا بالر�سا�ش وال�سظايا. اأطبقت الدبابات على 

جهَت���ي ال�ساتر الرتاب���ي وكاد الأمر اأن ينتهي! وقد �سّدت دبابتان طريق 

اجلبه���ة اخللفّية من اجلهة الي�سرى. قال ح�سني تاجيك: »حاج قا�سم، 

لقد حو�سرنا.. عليك اأن تعود اإىل اخللف بطريقة ما واإّل..«.

وقب���ل اأن ينط���ق كلمته الأخرية اأ�سابته ر�سا�س���ة مبا�سرة يف ظهره 

فوقع يف ِحجري.

- ح�سني.. ح�سني..

كان جرحه بليًغا. و�سعته على واجهة ال�ساتر الرتابي بحيث ل يلتفت 

العنا�سر اإىل اأّن قائد الكتيبة قد اأ�سيب بر�سا�سة. 

ع���دُت اإىل ر�سدي لأرى اأّنه مل يبَق مّن���ا �سوى عّدة اأ�سخا�ش. عندما 

ا ب�سفتي  زاد احتم���ال وقوع���ي يف الأ�سر وجدُت املوت اأ�سه���ل، خ�سو�سً

قائ���د فرقة يف احلر�ش الثوري، ناهيك عّم���ا �سيثريه الإعلم العراقّي! 

ل���ذا كان عل���ّي القيام بعمل م���ا. خطر بب���ايل اأن اأطل���ب امل�ساعدة من 

جناحن���ا الأي�سر؛ فرقة املهدي. قلت لعامل ال�سارة: »اذهب على موجة 

أْي شي لونك
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احلاج جعفر اأ�سدي؛ قائد لواء املهدي«. 

اّت�سل �سريًعا.

- حاج �سليماين، احلاج اأ�سدي على اخلّط.

خطفُت �سّماعة اجلهاز و�سغطت على الزر.

- جعفر، جعفر.. معك قا�سم!

- ال�سلم عليك، هل حدث �سيء؟

- جعفر، لقد ك�سر العدّو خّطنا وِبتنا حما�سرين!

- قا�سم، اأين اأنت؟

- نهر جا�سم، ال�ساتر الرتابي ي�سقط الآن!

- قا�س���م، ان�سحب اإىل اخللف! هل تعلم ماذا �سيحدث اإن وقعَت يف 

يد العراقّيني!

- اإننا حما�سرون! لي�ش لدّي قّوات لفّك احل�سار.

- قا�سم، اإىل متى ميكنك اأن ت�سمد؟

- ربا لع�سر دقائق!

- حافظ على و�سعيتك، �ساأرى ماذا ميكن اأن نفعل!

قطع���ُت الّت�سال ونّظم���ُت العنا�سر، وكان���وا بع���دد الأ�سابع، بغية 

الدفاع.

كان الر�سا�ش ينهمر علينا من كّل حدب و�سوب. جل�ست عند راأ�ش 

ح�سني تاجيك. كان يلفظ اأنفا�سه. فتحُت الكوفية امللفوفة حول عنقي، 

وم�سحُت الرتاب والدخان عن راأ�سه ووجهه. تب�ّسم بفتور.

- هل تنّظفني من اأجل الت�سييع!

اأدرُت راأ�سي وم�سح���ُت دمعي من طريَف عينّي. تب�ّسمُت وقلت: »على 
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الرغم من اأيّن من »كرمان« ولكّني لطاملا اأحببُت مدينة »مب!«.

- ماذا يعجبك فيها؟

- لهجة اأهل »مب« اللطيفة، �سوت »اإيرج ب�سطامي!«.

تب�ّسم بفتور ثم قال: »اأنا ل�ست من »مب« يا حاج!«.

ثّم طفق ين�سد ب�سوت خافت �ِسعر »اأزهار النعناع«:

يا اأزهار النعناع اأحرقتني ناُر الق�سوة

يا اأزه���ار النعناع اأحرقتني ناُر الهجران

ال�ّسَح���ر حت���ى  الإن�س���اد  �ساأوا�س���ل 

فاأن���ا كئي���ٌب، جمن���ون، وروح���ي تت���اأمل

ناداين عامل ال�سارة: »احلاج اأ�سدي على اخلط«.

اأخذُت ب�سرعة �سّماعة الل�سلكي من يد ال�ساّب.

- اأ�سمُعك!

- قا�س���م، اإّن مرت�س���ى اآٍت مل�ساعدت���ك م���ن اجلهة الي�س���رى برفقة 

جمموعة من القّوات!

- ا�سلو، قائد كتيبة الفجر؟!

- اأجل يا اأخي!

رجع���ت اإىل ح�سني تاجيك الذي كان قد اأ�سلم روحه متب�ّسًما! عدُت 

اإىل ال�ساتر الرتابي و�سرعت باإطلق النار.

- اهلل اأكرب.. اهلل اأكرب..

مل مت�ِش ع�س���ر دقائق حتى حدثت �سّجة يف اجلن���اح الأي�سر وعلت 

هتافات التكبري. التفتُّ نحو اجلهة الي�سرى. يف غ�سون دقائق معدودة 

حتّولت الدبابتان اللتان �سّدتا الطريق اإىل ُكتلتي نار ملتهبتني واحرتقتا. 

بعد ذلك وقعت عيناي على جمموعة من قّواتنا يتقّدمهما �ساب نحيف، 

متو�ّس���ط القام���ة، حايف القدمني، يحمل على كتف���ه قاذف )B7(، وقد 

أْي شي لونك
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ظهر من خلف �ستار الدخان والغبار. هتفُت مدهو�ًسا: »ا�سلو!«.

تغ���رّي م�سهد املعركة بقدوم مرت�س���ى وعدد من العنا�سر! لقد نزلوا 

كال�ساعق���ة عل���ى الدّبابتني ففتح���وا اجلهة الي�س���رى. يف تلك اللحظة 

غبط���ت احل���اج اأ�سدي عل���ى وجود قائ���د الكتيب���ة ذاك يف لوائه! و�سل 

مرت�س���ى بوجهه اللطيف، فجم���ع اأ�سابع يده واأدارها قائ���ًل بالعربّية: 

»اأي �سي لونك؟«.

حملق���ُت طويًل يف وجه���ه الب�سو�ش وقد غمرتن���ي الفرحة. قلت له: 

»ماذا تعني هذه الكلمات؟«.

- ما حال لونك ووجهك! خمت�سرها: ا�سلو!

كّلما حّدقُت يف وجه مرت�سى النحيل والربيء زاد اأمل فقدي حل�سني 

تاجيك، ل اأدري �سبب ذلك. فقد عل وجهه وراأ�سه الغبار والدخان، كما 

ملأ ال���رتاب اأذنيه اللتني يب�ست فيهما ب�سع قط���رات من الدم القامت. 

�سال���ت الدموع على خ���ّدي. قال يل: »حاج قا�سم، عليك اأن ترتاجع اإىل 

اخللف، �سنتوىّل اأمر بقّية الدبابات!«.

- اأ�سكرك لأّنك اأنقذتنا! لكّني �ساأبقى ل�سّد الهجوم امل�ساّد!

فقال وقد عل َق�سماِت وجهه الت�سمي���ُم والإ�سرار: »اأرجو املعذرة، 

لقد طلب مّني احل���اج اأ�سدي اأن اأ�ساعدك على الن�سحاب اإىل اخللف! 

�سيبقى الآخرون ملواجهة الدبابات!«.

نقلُت اأّوًل جّثة ح�سني تاجيك اإىل اخللف، ثّم ركبت الدّراجة النارّية 

وخرجت من دائرة احل�سار 

ْي �َسي 
َ
ا: اأ ب�سحب���ة عامل ال�سارة. كنت طوال الطريق اأكّرر ل اإراديًّ

لونك.. ا�سلو.. 
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مل مي�ِش اأكرث من خم�سة اأيام على عملّيات )كربلء5( حّتى اأخذت 

فرق���ة املهدي ت�ستعّد للعملّيات جم���ّدًدا. كان الأخ ناظم بور يهّيئ ق�سم 

الهند�سة)التخزي���ن(. ق�سد اأحُد العنا�س���ر، وكان يوؤّدي دور املرا�سل، 

كاظ���م الذي ان�سغ���ل بالو�سوء. حاول كاظ���م الهروب لك���ّن ال�سّبان مل 

ي�سمحوا بذلك، واأجربوه على الوقوف اأمام عد�سة الكامريا. اأّما كاظم 

فجعل يتهّرب من الكامريا ب�سرب وابت�سامة يحكيان عن خجله وعّفته، 

منتظًرا اأن يدعوه و�ساأنه.

بع���د كاظم ج���اء دور م�سطفى الذي ح���اول يف البداية اأن ي�سرف 

ا. اأخذ يه���ّز راأ�سه �ساحًكا حم���اوًل اأن ميحو تاأثري  الكام���ريا عن���ه اأي�سً

الكام���ريا من نف�سه. وكان الّن�سر حليفه هو الآخر، على الرغم من اأّنه 

تقّب���ل الأم���ر يف النهاية وتكّلم ب�سع كلمات عن نف�س���ه. قال له ال�سّبان: 

ا«. »قل اإّنك طالب علوم دينّية اأي�سً

علت وجهه حمرُة اخلجل ب�س���كل جلّي، لكّنه �سحك جمّدًدا وتهّرب 

من هذا احلديث بذكاء، فنجا بنف�سه. 

اأينما اجّتهْت عد�سة الكامريا فّر منها ال�سّبان. واإن اأقبل عليها اأحٌد 

فلم يكن يتحّدث اإّل با ينّم عن ا�ستقامته ووعيه.

لق���د علم اأولئك اأّن الّنف�ش متّثل حجاًبا لهم، ولكي ي�سلوا اإىل مقام 

وا الطرف ع���ن اأنف�سهم. هذا الأمر واإن  الق���رب الإلهي عليهم اأن يغ�سّ

كان كافًي���ا لنيل مرادهم لكّنه لي�ش �سهل املنال لكّل وافد. ول عجب اإن 

قيل باأْن لي�ش يف هذا العامل اأحد لديه القدرة على الإيثار واإنكار الذات 

كهوؤلء الأوفي���اء. »اأكرب« حامل الل�سلكي، احلاج علي اأكرب رحمانيان، 

أْي شي لونك
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وبعدهم���ا اأحد قادة �سرايا كتيبة كميل يف فرق���ة املهدي. اأينما اجّتهت 

عد�س���ة الكامريا فّر العنا�سر منها. لقد حاول هوؤلء اأن يخفوا اأنف�سهم 

ب���ني اجلمع، فال�سم وال�سهرة اأثقال يفّر منها �سالكو الطريق اإىل اهلل. 

ولو تكّلم اأحد عن نف�سه فل ي�سوب حديثه اأدنى علمات العجب.

يف نهاية املطاف وجدنا �ساّلتنا مرت�سى جاويدي؛ قائد كتيبة الفجر. 

م���ا اإن يقع نظرك عليه حتى تتذّكر تلك الأي���ام الأربعة والليايل اخلم�ش 

التي حو�سر فيها من ِقبل العدّو برفقة خم�سني نفًرا من اأفراد كتيبته يف 

عملّيات )والفجر 2(، وعندما كاد اأمرهم اأن ينتهي قال مرت�سى:

حد.
ُ
- اإننا �سنقاوم ولن ن�سمح اأن تتكّرر هزمية وقعة اأ

وكانت عاقب���ة مقاومتهم البطولّية الن�سر. مل ي�ست�سلم مرت�سى هو 

الآخر لإحلاح الكامريا.

 املرة الأخ���رية التي التقينا فيها مرت�سى جاويدي كانت قرب بركة 

تربية الأ�سماك. مل يكن قد م�سى اأكرث من ثلث �ساعات على �سيطرة 

جماهدي الإ�سلم على ذلك اخلط، وكان العنا�سر ل يزالون يواجهون 

مدّرع���ات الع���دّو ب�س���ّدة ُبغية تثبيت تل���ك املواقع كام���ًل. كان مرت�سى 

يخّط���ط للتق���ّدم بعنا�س���ره اإىل الأم���ام، لكّنه يف الوق���ت عينه مل يجد 

�سبيًل للفرار من الكامريا، ما ا�سطّره اإىل الإجابة عن اأ�سئلتنا بعجالة 

وهو ينظر اإىل عد�سة الكامريا نظرته التي لطاملا بدت وكاأّنها ترنو اإىل 

.)B7( ما ل نهاية. بعد ذلك هّب وم�سى حامًل بيده قذيفة

كان مرت�س���ى ُيع���رف يف اجلبه���ة با�س���م »اأ�سل���و«. واإن اأمعّنا النظر 

جّي���ًدا ف���اإّن تقدير م�ستقبل الع���امل لي�ش بيد ذوي الأ�سم���اء اللمعة يف 

عامل ال�سيا�سة الأ�س���ود، بل هو بيد اأبطال جمهولني من اأمثال مرت�سى 

جاوي���دي وطمرا����ش جكيني، وغريهما مّمن يت���وىّل مهّمة تغيري العامل 

بعيًدا عن ال�سم وال�سهرة.
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عند ال�سباح، ركنُت �سّيارة ال�»تويوتا« الكاكّية اللون املحّملة بالعتاد 

خل���ف �ساتر ترابي هليّل ال�ّسكل يف منطقة �سلمجه. حتت وطاأة نريان 

العراقّي���ني الثقيل���ة اأفرغ���ُت ب�ساعدة ع���دد من الأ�سخا����ش احلمولة 

ورّتبناه���ا يف د�سم���ة املعّدات. عندم���ا ركبت ال�سيارة ن���اداين مرت�سى 

بلقبي: »عزيزي اأبا َعَجلة!«.

عّلقُت نظري على عينيه اللطيفتني. كان الرتاب قد عل ج�سده من 

راأ�سه حتى اأخم�ش قدميه حتى بدا كالعجائز. �سّلمُت عليه واأ�سرُت اإىل 

راأ�سه ووجهه قائًل: »لقد اأ�سبحت عجوًزا! األ تريد اأن ت�ستحّم!«.

�سحك ثّم َق�سم تفاحة حمراء كانت يف يده.

- لقد و�سعَت يدك على اجلرح يا عزيزي اأبا َعَجلة. 

�سقطت قذيفة خلف الد�سمة. قلت له: »يا عّم، اركب قبل اأن ُنقتل!«.

ركب بجنبي، وُقدُت ال�سّي���ارة على طريق �سلمجه الرتابي. راأيت يف 

اأذن���ه الي�س���رى دًما ياب�ًسا، ف�ساألت���ه: »لقد خرج الدم م���ن غ�ساء اأذنك 

جم���ّدًدا، و�سارت عيناك كال���دم من �سّدة الحمرار، منذ متى مل تنم؟ 

اأين هم عنا�سر الكتيبة؟«.

- لقد قمنا ب�سّد عدد م���ن الهجمات املرتّدة، وبقينا حتت النريان 

الكثيف���ة واملتوا�سلة لثلثة اأيام بلياليها يف نهر جا�سم. وقد اأر�سلت من 

بقي من الكتيبة اإىل الأهواز ل�ستعادة قواهم!«.

- اإًذا لهذا ال�سبب اأنت قادم اإىل الأهواز! ما هي اأخبار العدو؟

- اإّن���ه يلف���ظ اأنفا�سه الأخ���رية! ثّمة مواجه���ات، َرُج���ًل لَرجل على 

اأطراف قناة الأ�سماك ونهر جا�سم. 

مرتضى آويني
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ث���ّم ف���رك عينه. اأّما اأن���ا فُقدُت ال�سّي���ارة على اجل���اّدة املعّبدة نحو 

خّرم�سه���ر. قال يل: »عزيزي اأبا َعَجل���ة، لقد �سمعُت اأّنك اأقمَت حّماًما 

يف الأهواز، واأّنك تغ�ّسل فيه ال�سّبان غ�سل ال�سهادة!«. 

ا اأن اأكون مدّلك املجاهدين! - يل ال�سرف حاليًّ

- متى ي�سل دور كتيبة الفجر؟

- يف احلال! احلّمام كّله حتت اأمر العّم مرت�سى!

عل���ى الّرغم م���ن �سّدة تعب���ه اإّل اأّن جفنيه مل يطبق���ا حتى الأهواز، 

وبق���ي يتحّدث ع���ن ال�سّبان وي�سحك لك���ي ي�سغلني بحي���ث مل اأدِر متى 

و�سلنا اإىل الأهواز. 

يف الأهواز اأوقفت ال�سّيارة مقابل احلّمام الذي ا�ستاأجرناه. قال يل: 

ا؟«. »عزيزي اأبا َعجلة، هل لديك حّمام خا�ّش اأي�سً

- اأجل يا عم مرت�سى، ملاذا تريد ذلك؟«.

- اأريد اأن اأغ�سل نف�سي جّيًدا هذه املّرة!

دخلنا احلّمام مًعا. قال: »هل ت�ساعدين على ال�ستحمام؟«.

و�سعُت يدي على عيني.

- على عيني!

�سرع���ُت بتدليكه وتغ�سيله ب�سرور وفرح. اأّما هو فاأخذ يتب�ّسم ويدعو 

اهلل اأن يرزقه ال�سهادة. قلت له: »يا عّم مرت�سى، لقد �سئمت!«.

- مّم يا قا�سم اأبا َعجلة؟

- م���ن اأّن���ك طوال ه���ذه الف���رتة حتارب عل���ى اجلبه���ات ولكّنك ل 

ت�ست�سهد!

كان مطاأط���ئ الراأ�ش، فرفع راأ�سه وتب�ّس���م قائًل: »ل تبتئ�ش يا �سّيد 

باقر جناد، بعد ثماٍن واأربعني �ساعة!«.
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لبوم �سور مرت�سى وت�سّفحته. 
َ
مل يك���ن يل َجلد على العمل. حملُت اأ

كّلم���ا نظ���رُت اإىل �سورة من �س���وره قبع جبل من الغّم عل���ى قلبي. وقع 

نظ���ري على �سورة ل���ه يف اجلبهة وهو ي�سحك مع حمم���ود، علي، علي 

اأكرب... اأمعنُت النظر فيها فاإذا جميع من فيها قد ا�ست�سهد اإل مرت�سى.

���ا خلف اإح���دى ال�سور! مددُت ي���دي واأخرجُت  وج���دُت �سيًئا خمفيًّ

الورقة، ث���ّم فتحت طّياتها. كانت و�سّية مرت�س���ى. دّب الذعر يف قلبي 

ويب�ست �سفتاي. اأخذُت نف�ًسا عميًقا ثّم طفقُت اأقراأ بع�ش مقاطعها:

حَرم ال�سهادة. لعّل قلبي اأ�سود. رحم 
ُ
.. ل اأدري ماذا اقرتفُت حتى اأ

اهلل احلاج حممود �ستوده، عندما كّنا نتحّدث مًعا كّنا نقول: »اإن انتهت 

احلرب وبقينا على قيد احلياة فماذا �سنفعل؟ يف الواقع ل ميكن العي�ش 

ونح���ن ننظر اإىل وجوه عوائل ال�سهداء..«. وهنا ل ي�سعني وغريي ممن 

تخّلف عن قافلة النور اإّل اأن نقول: هنيًئا لأولئك الذين نالوا ال�سهادة..

�سالت الدموع من مقلتّي.

طوي���ت الو�سّي���ة وعّزي���ُت نف�س���ي ب���اأّن جمي���ع املجاهدي���ن يكتبون 

و�ساياهم قبل خروجهم..

يف اأّي جهة من البيت حّدقت بنظري تراءى يل وجه مرت�سى.

و�سل اأخي واأخرجني مّما اأنا فيه.

- ما اخلطب يا اأختاه!

- اإّن قلبي يغلي. هلّم لنذهب اإىل بيت خالتي، لعّل لديهم خرًبا عن 

مرت�سى! 

عزيزي أبا َعَجلة
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- من املقّرر اأن ياأتي ال�سّيد جنفي بخرب لوالد زوجك!

- لنذهب اإىل هناك يا اأخي!

طالت امل�سافة الق�سرية بني منزلينا مقدار ُعمر. وهناك مل يتحّدث 

اأحد ب�سيء. قلت: »لنذهب اإىل ف�سا ون�ستطلع الأخبار!«.

مل تقّلنا اأي �سّيارة يف القرية! اأينما و�سلُت ا�ستخربُت عن مرت�سى. 

و�سل ابن خايل.

- اإىل اأين يا اأختاه!

- اأريد الذهاب اإىل ف�سا لأ�ساأل عنا�سر احلر�ش عن مرت�سى!

- لي�ش هناك من خرب! ارجعي اإىل بيتك و�ساآتيك بالأخبار بنف�سي!

- ل اأريد يا بن خايل! تنحَّ جانًبا..

يف النهاي���ة ركب���ُت احلافلة ال�سغرية التي ب���دت يل اأّنها ت�سري اأبطاأ 

من اإن�سان مي�سي على قدميه. بدا يل اأّن كّل �سيء بات بطيًئا، واأن جميع 

الأ�سياء والأ�سخا�ش حويل يقومون با�ستفزازي!

كادت روح���ي اأن تزه���ق حّت���ى و�سلن���ا اإىل بيت خ���ايل. كان البيت 

ا على غري العادة. وكان من بني احلا�سرين والدة ال�سهيد »ناظم  مكتظًّ

ب���ور«. �سّلمُت و�ساألت ع���ن اأحوالهم ثم جل�ست. �سرع���ت والدة ال�سهيد 

باحلديث:

- اإّن ال�سه���ادة اآخ���ر درجات املعرف���ة.. واإذا اأح���ّب اهلل عبده رزقه 

ال�سهادة. فهذا ابني..

اأخذُت اأمتتم مرّددة بع�ش الأذكار، وعقدُت نذًرا ل�سلمة مرت�سى. 

فجاأة اأقامني من مكاين �سوت جر�ش هاتف البيت.

- مرت�سى..
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اأردُت اأن اأرف���ع ال�سّماع���ة لك���ّن اأحده���م رفعها. تكّرر ذل���ك مراًرا. 

وددُت لو اأ�ستطي���ع اأن اأبكي عالًيا. ويف املّرة الأخرية رفعت زوجة خايل 

�سّماعة الهاتف بنف�سها. اأن�ستُّ بدّقة.

- اأجل، اإّن اأّم زينب هنا! ال�سيدة اآمنة!

قلت: »مرت�سى؟«.!

رك�س���ت نح���و الهاتف، بل ط���رُت! فيما انحت الغم���وم والغ�س�ش 

وال�سطراب من قلبي. ما اإن دنوُت من الهاتف حتى اأقفلت زوجة خايل 

ال�سّماعة ب�سكل غري متوّقع.

- ل اأحد، اإّنها اإحدى القريبات، ت�سّلم عليك..

ع���اد ال�سطراب والتوّتر واحل���زن. مل اأدِر ماذا علّي اأن اأفعل. كدت 

اأ�ساب باجلنون. نظرُت من خلل نافذة الباحة. ال�سماء ملّبدة بالغيوم. 

كان���ت تلك اإحدى ال�سنوات الن���ادرة التي يهطل فيها املطر غزيًرا بهذا 

ال�س���كل. اأخذُت اأحت���ّدث مع نف�سي: �ساأذهب اإىل ف�س���ا اإىل بيت خايل، 

اإنن���ي على يقني ب���اأّن مرت�سى �سيّت�س���ل! هنا �سيقتلن���ي النتظار! بيت 

خايل جّيد..

- اآمنة.. يا ابنتي، هل اأنِت بخري..

اأيقظتن���ي زوجة خايل من عامل اخليال. تداعت اإىل ذهني ذكريات 

املا�سي اجلميلة.. مل اأكد اأجّفف ثيابي داخل بيت خايل حتى رّن جر�ش 

الهاتف. رفعت زوجة خايل ال�سّماعة.

- اآمنة، اإّنه مرت�سى؟!

اأم�سك���ُت ال�سّماعة فقالت زوجة خ���ايل ب�سوت خافت: »كيف عرف 

اأّنها هنا؟! اإّنكما ليلى واملجنون!«.

�سحكُت.

انتهت الحرب
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- يا زوجة خايل، القلوب عند بع�سها!

ابتع���دت زوجة خ���ايل فبادرت بالقول: »مرت�س���ى، لقد طال غيابك 

هذه املّرة، األن تاأتي لقد ا�ستقنا لك!«.

- ا�ستقُتم! 

ا! - ح�سًنا، اإّن زينب تفقدك اأي�سً

- زينب فح�سب!

- ل متزح يا مرت�سى، باهلل عليك متى �ستاأتي؟ اأريد اأن اأراك!

- األ ت�ساهدين التلفاز؟

- ما علقة هذا يا بن خالتي؟

- لقد بّثوا م�ساهد يل قبل عّدة ليال!

- متى تاأتي لأراك عن كثب؟

ا! - قريًبا جدًّ

. فبادر بالقول: »هل غ�سبِت مّني يا بنت خالتي!  اأمّت حديث���ه ف�سكتُّ

مل ل تتكّلمني؟«.

كنت اأفّكر يف كيفّية جميئه.

- مرت�س���ى، عندما تاأتي هذه املّرة �سنكون نحن الثلثة بانتظارك! 

هل ثّمة خرب عن قدمعلي؟

- اإّنه مفقود!

- افعل �سيًئا لأجل خالتي واأبيك امل�سكيَنني!

قط���ع كلمي: »ماذا اأفعل، لقد ذه���ب اإىل اجلهة الأخرى من النهر 

ومل يع���د! تل���ك اجلهة بيد الع���دّو! الأمر لي����ش كما يف امل���ّرات ال�سابقة 

لأحم���ل ج�س���ده اجلري���ح اأو جّثته على ظه���ري واأع���ود. وباملنا�سبة فاإّن 
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اأمثاله كثريون!«.

- افعل ما تراه منا�سًبا!

- اآمنة، انتبهي لنف�سك! هل ميكنك اأن تعطي ال�سّماعة لزينب؟

اأدني���ت �سّماعة الهات���ف من وجه زينب. ن���ادى مرت�سى: »زينب، يا 

ابنتي.. اأجيبيني..«، لكّن زينب مل جتبه.

- زينب، زينب، بابا.. زينب، زينب، بابا اأر�ِسل!

عبًث���ا ح���اول، اأّما زين���ب فاأخذت حتمل���ق يف ال�سّماع���ة با�ستغراب. 

اأخذُت ال�سّماعة.

- ماذا دهاك؟ اإّنها ل ت�ستطيع اأن تتحّدث!

- با ابنة خالتي، ا�ستقُت ل�سماع �سوتها. مل اأرها منذ وقت طويل.

- اأجل!

- اعتن���ي برتبية زينب وطفلن���ا القادم جّيًدا! حتّل���ي بال�سرب لأجل 

اهلل!

ثّم وّدعني.

انتهت الحرب
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132

العّم الخالد                                   28/ك1987/2

ع�سًرا ه���داأ نهر جا�سم قلي���ًل وتراجع الع���دّو اإىل مواقعه. ناداين 

مرت�سى: »ذبيح اهلل!«.

انتف�س���ُت م���ن م���كاين وو�سل���ت اإليه، حي���ث وقف ق���رب »طمرا�ش 

ت�سكيني« يف د�سمة القلعة، وهو يقراأ اأبياًتا من ال�سعر:

ال�سماء رفعت يديها قانتة نحو قامات النجوم

اأنفا�سها تت�ساقط �سوب كعبة رّبنا 

اإن اخ�سّرت الأر�ش، واإن دار الَفَلك

اإن اأوكل اهلل اأمر الن�سيم اإىل امَلَلك 

!Oفذلك كّله لي�ش اإّل يف حمّبة علّي والزهراء

 تب�ّسم وقال: »هنا بداية الع�سق!«.

ث���ّم اأردف قائ���ًل: »ما زلُت حت���ى الآن ل اأع���رف �سهرتك، هل هي: 

؟«. 
1
فريد بخت اأم خو�ش بخت

- ما الفرق يا عّم، اأ�ساأل اهلل احلّظ ال�سعيد!

- فريد بخت، اذهب واأح�سر طعام الفطور للعنا�سر!

اأمّدين مزاح مرت�سى بالطاقة. كانت الروؤية معدومة جّراء الدخان 

والن���ار ال�سديَدي���ن. خرجت بحذر م���ن الد�سمة قا�س���ًدا الد�سمة التي 

كانت على �س���كل حرف »ن«، واأخذُت من »م����ش مو�سى« بع�ش املعّلبات 

والكعك والع�سل، ثّم رجعُت اإىل مرت�سى.

1- بخت : حظ؛ فريد بخت: حظ فريد؛ خو�ش بخت: حظ �سعيد.
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ل! - تف�سّ

- ملاذا مل ُتعِط ال�سّبان اأّوًل؟

- اأنت اأقرب منهم!

اأخ���ذ ُمكَرًها ب�سع كعكات وعلب �سغرية من الع�سل ثم قال: »اأو�سل 

الفطور اإىل العنا�سر ب�سرعة، فهم مل ياأكلوا �سيًئا منذ ليلة اأم�ش!«.

هممُت بالنطلق فاأوقفني.

- ق���ل للعنا�سر اأن ل يتل���ّكاأوا، فليهّيئوا الذخائر قبل اأن يعاود العدّو 

الهجوم. لي�ستغّلوا الفر�سة ويعّدوا لأنف�سهم ملًذا اآمًنا!«.

قلت له: »على عيني«.

توّجه���ت نحو العنا�سر فرًدا فرًدا ف�س���رُت اأناولهم الفطور واأبّلغهم 

ر�سالة الع���ّم. عندما ُعدُت اإىل مرت�سى التف���تُّ اإىل اأّنه مل يجد فر�سة 

لتن���اول الكعك والع�سل. وافيت���ه باأخبار العنا�سر، فم���ا كان منه اإّل اأن 

تب�ّس���م ثّم فتح علبة الع�سل وقّدمه���ا يل مع الكعكة قائًل: »عافاك اهلل، 

تناول هذه اأوًل!«.

- يا عّم اأنت جائع وم�سنى، تناوله اأنت!

ففتح الثانية.

- �سناأكل مًعا يا �سّيد ذبيح اهلل!

كان���ت فر�سة لكي جنل�ش حتت وطاأة ن���ريان قذائف الهاون وُندخل 

اإ�سبعن���ا داخ���ل علب���ة الع�سل ث���ّم ناأكل���ه بَنه���م وا�ستياق. وبع���د تناول 

الفطور احلربي املتوا�سع نظ���ر العّم من خلل املنظار اإىل نهر جا�سم 

حي���ث ا�ستق���ّر العدّو. بعده���ا اأجرى اّت�س���اًل ثّم اأطلع املق���ّر من خلل 

الرموز)ال�سيفرة(: »العدّو ي�ستعّد ل�سّن هجوم م�ساد!«.

بعد ذلك التفت اإيّل.

- انطلق اإىل جميع العنا�سر وقل لهم اأن ي�ستعّدوا. اأبِلغني بح�سيلة 

العّم الخالد
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ا. ال�سهداء واجلرحى اأي�سً

نه�سُت وانطلقُت. مل اأكد اأبتعد عنه ب�سعة اأقدام حتى رماين انفجاٌر 

مرّوع بقوة اإىل الأر�ش. مل اأ�سب بكروه. قلت يف نف�سي: مرت�سى!!

 مت���ّددُت واأدرُت راأ�س���ي اإىل الوراء ونظرُت مذع���وًرا. مل اأَر من تلك 

���ا: »يا اإله���ي، العّم  الد�سم���ة �س���وى الدخ���ان والرتاب! �سح���ُت ل اإراديًّ

مرت�سى!«.

نه�س���ُت من م���كاين غري اآبه بالقذائ���ف. �سرُت مرتّنًح���ا واأنا اأ�سعر 

ب���دواٍر حت���ى دخلُت يف الدخان وال���رتاب والبارود األ���ذي اأحرق جمرى 

تنّف�سي. و�سل���ُت اإىل القلعة حيث مرتا�ش مرت�سى. غّطى املكان باأ�سره 

�ستار من الرتاب والغبار. وبعد اأن �سكن الغبار والرتاب راأيت »ت�سكيني« 

واأح���د رماة ال����)B7( غارَق���ني يف دمائهما وقد ا�ست�سه���دا. بحثُت عن 

مرت�س���ى لكن كاأّنه ا�ستح���ال دخاًنا و�سعد اإىل ال�سم���اء! اأخذُت اأحّدث 

نف�سي: ليتني بقيت وحتّولت مثله اإىل دخان! ما لبثت اأن وا�سيت نف�سي: 

ل بّد اأّن العم قد خرج من الد�سمة.. اأجل اإّن العم خالد.. ل بّد اأّنه يعّد 

العنا�سر ل�سّد الهجوم املرتّد..

ملأت راأ�سي �سحنة من الأفكار ال�سوداء: وام�سيبتاه! لقد ا�ست�سهد 

الع���م.. اأي���ن جّثته.. يا لتعا�ستن���ا.. مل يكن يل طاقة عل���ى النهو�ش ول 

جراأة على البحث اأكرث. اأجه�ست بالبكاء بل اختيار. كانت حايل ُيرثى 

له���ا، وكان علّي اأن اأخرب اأحدهم. خرجت م���ن املرتا�ش يف القلعة حتى 

و�سلُت اإىل »نظري«. قلت مرتّدًدا: »لقد ا�ست�سهد العم!«.

حمل���ق »نظري« يف وجهي امل�سفّر الذي عله الرتاب والدموع فظّن 

اأنني حتت تاأثري ع�سف انفجار.

- هل اأ�سابك ع�سف النفجار؟! اإّن »اإ�سلو« ل يفنى.

مل ي�سّدق. ق�سدُت »زماين« قائد قّوات »زرقان«.
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- اأعتقد اأّن العّم مرت�سى قد ا�ست�سهد!

نظر اإيّل م�ستغرًبا.

- هل راأيت ذلك باأم عينيك؟!

- ل، اأجل..

- اأين؟

اأ�سرت باإ�سبعي نحو التح�سني )القلعة(.

- يف القلعة، مع »ت�سكيني« واأحد العنا�سر.

مل ي�سّدق هو الآخر واأخذ يحّدق يف راأ�سي الأ�سعث الأغرب.

- هلّم لتدّلني على مكانه!

انطلقُت برفقته. مل اأمتالك نف�سي واأخذت بالبكاء، ما اأثار ا�ستغراب 

زم���اين. وقف���ت اأ�سفل القلعة فيم���ا �سعد زماين اإليه���ا. قلت يف نف�سي: 

اإنني خمطئ.. �سينزل العّم معه يف احلال..

بع���د ع���ّدة دقائق ن���زل زم���اين والدم���وع قد م���لأت وجه���ه. جل�ش 

القرف�ساء قرب ال�ساتر الرتابي.

- هل راأيَته؟

هّز راأ�سه.

- اإّنه يف الأعلى!

مل ت�سعني الفرحة. �سع���دُت نحو القلعة كاملجانني. دخلُت الد�سمة. 

كان الغب���ار والدخ���ان قد �سكنا. اأّما مرت�سى فق���د كان مّتكًئا على اأحد 

جدران الد�سمة. »يا عّم.. «. اختنق ال�سوت يف حلقي. وقع نظري على 

رجله اليمنى التي ُب���رتت وج�سمه املليء بال�سظايا. اأّما جفناه فكان قد 

اأطبقهما وخلد اإىل النوم!

العّم الخالد
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133

أبو التراب                                 29/ك1987/2

دخل خايل برفقة اأخت مرت�سى فنه�سُت وتقّدمُت منهما.

- هل ح�سل �سيء؟ باهلل عليكما!

قال خايل: »لقد ا�ست�سهد بديهي، عامل ال�سارة لدى ال�سيد مرت�سى!«.

اأغم�سُت عينّي، فقالت زوجة خايل: »اآمنة، هل اأنِت بخري؟«.

قال خايل: »مَل اأنِت مرعوبة؟ قلت اإّن ر�سا قد ا�ست�سهد!«.

- هو فح�سب!؟

- ها! اأجل!!

- خذوين اإىل بيت ال�سّيد جنفي!

- اإّنه لي�ش يف البيت!

اّت�سلُت بنزل حممد ر�سا بديهي.

- اإّياِك اأن تذكري �سيًئا عن حممد ر�سا!

رفعت زوجة ال�سيد بديهي ال�سّماعة.

- هل لديِك خرب عن حممد ر�سا ومرت�سى؟!

- ل، قبل يومني عاد ال�سّيد يو�سف بور من اجلبهة وقال: اإّنهما بخري!

و�سع���ُت ال�سّماع���ة والقلق ي�ساورين. قلُت خل���ايل: »خذوين اإىل بيت 

يو�سف بور«.

ا! لن جند �سّيارة لتقّلنا! - تعلمني اأّن بيته بعيد جدًّ

�سرفوين عن راأيي باأّي و�سيلة ممكنة.
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- �ساأبقى يف بيت خايل ب�سرط واحد: وهو اأن تاأتوا باأ�سماء ال�سهداء 

من مركز احلر�ش!

وافق ابن خايل وخرج من البيت، �سرعان ما عاد ب�سحبة اأخي.

- ذهبُت، لكّنهم مل يعطونا اأ�سماء ال�سهداء.

ناديُت اأخي: »اذهب اأنت، اأ�ساألك باهلل..«.

- �سمًعا وطاعة!

ذهب هو الآخر، لكّنه مل يعد!

م�س���اًء مل اأ�ستط���ع اأن اأمنع نف�سي م���ن البكاء، فجعل���ُت اأبكي دونا 

�سب���ب. تناهى اإىل �سمعي �سوت �سّي���ارة من الزقاق. جاءت ابنة خالتي 

وقالت: »اأبي، ح�سرت �سّيارة احلر�ش، اإّنهم يريدون التحّدث اإليك«.

ع����شّ خايل عل���ى �سفتيه يف وج���ه ابنته م�س���رًيا اإيلَّ بطرف عينيه، 

ث���ّم خرج بعجالة اإىل الزقاق. لكّنه م���ا لبث اأن عاد وانتهر ابنته قائًل: 

»ماذا دهاِك يا فتاة، مل تكن تلك �سّيارة احلر�ش!«.

اأخ���ذت ابنة خ���ايل تق�سم اأمياًن���ا مغّلظ���ة اأّن ال�سّي���ارة كانت تابعة 

للحر����ش الثوري واأّن بداخلها عدًدا م���ن عنا�سر احلر�ش، لكّنها ُقوبلت 

باإنكار �سديد من قبل خايل وزوجته.

كن���ت اأ�سعر باأمل �سديد يف راأ�سي. تركُت زين���ب و�ساأنها. كرث دخول 

النا����ش وخروجهم. قل���ت لبنة خايل: »اإن كان حمم���د ر�سا بديهي قد 

ا�ست�سهد فلَم �سار بيت خايل حمّط زيارة الّنا�ش؟!«.

مل جُتب. اأح�سروا طعام الع�ساء لكّني مل اآكل. اقرتب خايل مّني.

- كلي يا ابنتي!

- خايل، اأنا ل�ست طفلة، هل حدث �سيء؟!

أبو التراب
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ة. وبعد  اأخذت ركبتا خايل ترتع�سان وكذلك اأ�سابعه. خنقتني الغ�سّ

التي واللتّيا قال يل: »يا ابنتي، قومي واذهبي اإىل جليان!«.

- اأري���د اأن اأبقى لأ�سارك غًدا يف مرا�س���م ت�سييع حممد ر�سا! لعّلي 

اأجد اأحًدا لديه خرب عن مرت�سى! خايل، مَل ل يّت�سل مرت�سى؟

- ل اأعلم، ل بّد اأّنه ل يعلم بوجودك هنا!

- بلى، اإّنه يعلم.

- ا�سمعي يا ابنتي، لقد اّت�سل مرت�سى بركز حر�ش »ف�سا« وحتّدث 

اإىل ال�سّيد جنفي. �سمعُت اأّن ال�سّيد جنفي قد ذهب اإىل جليان لروؤيتك. 

اذهبي اإىل جليان!«.

ب���ُت اأمتعت���ي وانطلقُت مع ابن خ���ايل يف �سّيارة اأج���رة. عندما  و�سّ

و�سل���ُت اإىل جليان كانت زينب قد غفت على كتفي، اأّما ابن خايل فعاد 

اأدراج���ه بال�سّيارة نف�سه���ا. عند ال�ساعة العا�سرة دخل���ُت باحة املنزل، 

فتق���ّدم اأخ���ي مّني، قل���ت له: »اإىل اأي���ن ذهبَت، اأمل يكن م���ن املقّرر اأن 

تاأتيني بخرب!«.

اأط���رق براأ�سه اإىل الأر�ش �ساكًتا، فيما تناهت اإىل �سمعي من غرفة 

خالتي الكبرية ذات الأبواب اخلم�سة اأ�سواُت البكاء.
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ق���راءة الطالع من �سعر حافظ، عادة منت�سرة في اأنح���اء اإيران، يدور قراء الطالع وهم   -1
ف���ي الأغل���ب �سبية �سغار يحمل���ون �سندوًقا �سغيًرا في���ه اأوراق كتب عليه���ا اأبيات من �سعر 

حافظ ال�سيرازي، وعلى اأيديهم طائر ع�سق مدّرب يختار هو ورقة الطالع للم�سافر اأو المار. 

فيقراأها ال�سبي، وتكون في الأغلب عدة اأبيات عرفانية تنبئ بالم�ستقبل.

2- كعب اآخيل اأو عين ا�سفنديار؛ م�سطلح ي�سير اإلى نقطة �سعف مميتة )في �سخ�ش( على 
الرغم من كل القوة التي يمتلكها، والتي اإن اأ�سيبت توؤدي اإلى �سقوطه بالكامل. ويعود اأ�سل 

م�سطل���ح كعب اآخيل اإل���ى الميثولوجيا الإغريقية حيث تقول الأ�سطورة اأن اآخيل عندما كان 

طف���ًل، تنبئ له باأنه �سوف يموت في معركة، ومن اأجل منع موته قامت اأمه ثيت�ش بتغطي�سه 

ف���ي نهر �ستيك�ش الذي يعرف عنه باأنه يمنح قوة عدم القهر. لكن بما اأن ثيت�ش كانت تحمل 

اآخي���ل من كعب قدم���ه اأثناء غ�سله في النه���ر، فلم ي�سل الماء ال�سح���ري اإلى كعبه. وهكذا 

كب���ر اآخيل لي�سب���ح اأحد الرجال الأقوياء الذين ل يقهرون، اإل اأنه في اإحدى المعارك )فتح 

طروادة( اأ�سابه �سهم م�سموم في كعبه وت�سّبب في مقتله بعد فترة ق�سيرة.

واأم���ا م�سطلح عي���ن ا�سفنديار فيعود اإلى الأ�سطورة الإيرانية حي���ث يظهر فيها ا�سفنديار 

بطًل منيًعا اأمام المهالك، اإل اأن نقطة �سعفه الأ�سا�سية في بدنه الخارق كانت عينيه لأن 

المياه المقد�سة التي اأك�سبته المنعة والقوة عندما نزل فيها لم ت�سل اإلى عينيه، حيث كان 

قد اأغم�سهما لحظة غط�سه فيها وهكذا تمّكن منه البطل الأ�سطوري ر�ستم واأ�سابه ب�سهم 

في عينه كان فيه مقتله.

3- كومل���ه بالفار�سي���ة؛ كومه ل���ه بالكردية: مجموع���ة كردية معار�سة ي�ساري���ة التوجه في 
كرد�ست���ان، تعتب���ر الفرع الكرد�ستان���ي للحزب ال�سيوع���ي الإيراني. دمك���رات بالفار�سية: 

الح���زب الديمقراطي لكرد�ستان اإيران.قامت هات���ان الجماعتان باأعمال عدائية ووح�سية 

�سد النا�ش الموؤيدين للثورة.

4-  »عمو زنجيير باف«: )العم »رابط ال�سل�سلة« اأو »رابط الجنزير«( من الألعاب التقليدية 
الجماعية للأطفال، وموطنها الأ�سلي منطقة كازرون في اإيران، لكنها م�سهورة اإلى درجة 

اأن جمي���ع الأطفال ف���ي كل مناطق اإيران يلعبونه���ا بكثرة. وهي اأ�سب���ه بال�ستعرا�ش الذي 

يه���دف اإلى تعلي���م اأ�سوات الحيوانات ويعزز روح التعاون بحي���ث يتحلق الأطفال في دائرة 

ا ويتراأ�ّسه���م على الطرفين قائ���د الفريق و)العم  مفتوح���ة مم�سكين باأي���دي بع�سهم بع�سً

»راب���ط ال�سل�سل���ة«(.. ويجري ح���وار منظوم بين قائ���د الفريق )وبقية الأطف���ال(، و«عمو 

زنجير باف« �سمن �سياق معروف: 

قائد الفريق وبقية الأطفال        »عمو زنجير باف«

عم رابط ال�سل�سلة!                         ن��������ع�������م؟

هل ربطَت �سل�سلتي؟                       ن��������ع�������م!

هل و�سعتها خلف الجبل؟              ن�������ع��������م!

جاء البابا!                                     ماذا جلب؟

ملحق الهوامش
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زبيب وق�سامة )حّم�ش محّم�ش(!    زبيب وق�سامة؟

باأي �سوت؟                   ب�سوت القطة!

و»عمو زنجير باف« مخّير في ت�سمية اأي حيوان، وعندما يذكر ا�سم حيوان ما يبداأ الجميع 

باإ�س���دار �سوت���ه ويتحرك قائ���د الفريق )وبقية الأطف���ال معه( لي�سل اإل���ى العن�سر الأول 

الواقف بالقرب من العم رابط ال�سل�سلة فيدخل تحت ذراعيهما ويعود اإلى مكانه والأطفال 

ا حت���ى تعقد اأّول حلقة من ال�سل�سلة، فيتكّتف الطفل  يتبعون���ه مم�سكين باأيدي بع�سهم بع�سً

الأول مديًرا ظهره بعك�ش البقية؛ وهم يرّددون: مياو مياو مياو

وتتكرر العملية كل مرة با�سم حيوان مختلف مع ترديد �سوته حتى تعقد كل حلقات ال�سل�سلة 

ويتكت���ف الجمي���ع بالعك�ش ما عدا القائد والعم رابط ال�سل�سل���ة. وتبداأ عندها مرحلة ال�سد 

من قبلهما لمحاولة ك�سر ال�سل�سلة الم�سبوكة بعد الحوار التالي:

عم رابط ال�سل�سلة!         ن��������ع��������م!

هل ربطَت �سل�سلتي؟         ن��������ع���������م!

م�ستحكمة اأو متزعزعة؟        �ُسدَّ لنرى!

ي�ستم���ر ال�سد من قبل قائد الفريق والعم رابط ال�سل�سل���ة، وبقية الأطفال يحاولون الإبقاء 

عل���ى تما�س���ك ال�سل�سلة حت���ى تنك�سر في محل م���ا، فيتوجب على الطفلي���ن حيث انك�سرت 

ال�سل�سلة اأن ينفذا طلًبا لبقية الفريق، كالرك�ش لم�سافة معينة، اأو القفز اأو ما �سابه.

و«عمو زنجير باف« هو نف�سه »عمو نوروز« في الثقافة الإيرانية الذي ياأتي بف�سل الربيع اأو 

بال�سنة الجديدة )حيث تبداأ مع بداية ف�سل الربيع(، والمق�سود بال�سل�سلة �سل�سلة ال�ستاء 

والربيع والف�سول عموًما.

في هذا الف�سل، يردد المجاهدون هذا اللحن مع تعديل منا�سب في الكلمات. 

ن ُيحتمى به من الأعداء؛ قد يكون كبيًرا  5- الد�سم���ة -ا�سطلًحا - مكان ع�سكري مح�سّ
بحج���م غرف���ة اأو قاعة، وق���د ورد كثيًرا في كت���ب اأدب الجبهة من قبي���ل: د�سمة الم�سلى، 

د�سمة القيادة، د�سمة الذخيرة..؛ وقد يكون حجمها اأ�سغر لحتماء عدة عنا�سر او عن�سر 

واح���د وهو المع���روف. والمترا�ش تح�سين ل�س���لح اأو فرد اأو اأفراد يك���ون له عادة فتحات 

ت�سمح باإطلق النار والحرا�سة.

6- رنگین��ک: ranginak : حلوى ت�سنع من طحين القمح وال�سمن والتمر وت�ساف اإليها 
المطّيبات: الهال والقرفة، وقد ي�ساف اإليها الجوز والف�ستق الحلبي.

7- زورخان���ه اأو بيت القوة؛ مكان مخ�س�ش لريا�سة الفت���وة التقليدية القديمة في اإيران. 
ليت���ّم فيها ا�ستعرا�ش القوة ورفع الثقال وما ي�سب���ه الم�سارعة الكثير. ولها اأدوات خا�سة 

ت�ستخدم عند ممار�ستها كالهراوات والأقوا�ش والأحجار ويرافقها تلوة اأ�سعار واأنا�سيد.
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 اآية اهلل اخلامنئي يف زيارة للواء املهدي.

 اأ�سفهان- تدريبات الكومندو�ش- مرت�سى اإىل جانب ال�سهيد �سياد ال�سريازي.

ملحق الصور

كتيبة الفجر- مرت�سى ال�سخ�ش الأّول من الي�سار
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تّلة جاويدي وسّر اشلو

اآية اهلل اخلامنئي يف كتيبة الفجر.

 مرت�سى اإىل جانب قادة احلر�ش واجلي�ش.

 مناجاة املجاهدين اخلال�سة. ال�سهيد اإ�سلمي ومرت�سى اإىل جانب ال�سهيد �سياد ال�سريازي.
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عر�ش من كتيبة الفجر- منطقة الغرب

جهوزّية كتيبة الفجر للعمليات.

كتيبة الفجر- �سباق ومباريات.فريق الفوتبول- مرت�سى هو احلار�ش.
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تّلة جاويدي وسّر اشلو

حجة الإ�سلم بنائي، امل�سوؤول الثقايف يف كتيبة الفجر.

حماور الدفاع.

ال�سباب يف كتيبة الفجر.ع�سق مرت�سى للحرب وعلقته باحلر�ش م�سهود يف هذه ال�سورة.
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كتيبة الفجر م�ستعّدة للعمليات- مرت�سى ال�سخ�ش الأّول.

كتيبة الفجر يف عمليات )والفجر 8(- الفاو.

مزاح اجلرحى- مرت�سى ال�سخ�ش الّول عن اليمني.



592
تّلة جاويدي وسّر اشلو

الغرب- جلي ال�سحون يف النبع.

بجانب النار.. م�ستعّد للنار!

برامج ثقافيّة يف كتيبة الفجر. 
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