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إشارة
ي� ��ؤ ّدي عنا�ص ��ر الر�ص ��د واملعلوم ��ات دور ًا �أ�سا�س� � ّي ًا يف العمليات
احلرب ّية؛ �س ��واء عند التخطيط لها �أو عند التنفيذ ،فالرا�ص ��د يعمل
وظروف قا�سي ٍة بغية توجيه م�سار النار والإ�سناد
أوقات ح�سا�س ��ة
ٍ
يف � ٍ
املدفع ��ي وغ�ي�ره؛ وميكن الق ��ول :هو يف قل ��ب الن ��ار ،ويتوقف جناح
العمليات على �أمور عدي ��دة؛ �أبرزها دقة التخطيط واملعلومات التي
يوفره ��ا رجال الر�ص ��د واال�س ��تطالع؛ وكذل ��ك اجلهوز ّية وال�ص�ب�ر
والتحمل عند قيامهم باملهام.
لي�س الكتاب بحث ًا ف ّني ًا يف تكتيكات الر�صد؛ �إمنا ذكريات حقيق ّية
روته ��ا ث ّل ��ة من ه� ��ؤالء الرج ��ال املغموري ��ن يف العادة وعلى ر�أ�س ��هم
حجت ايرفاين؛ ذكريات حكت عن �أحوال ومعنويات
الكات ��ب القدير ّ
وبط ��والت ا�ستم ّدت قوتها من و�ضوح الر�ؤي ��ة والعقيدة وقوة االميان
بالغي ��ب واالمتث ��ال للتكليف وع�ش ��ق الوالية؛ وقد و�صل ��ت ن�سخة من
ال�سيد القائ ��د (حفظه اهلل)؛ قر�أه ��ا و�أثنى عليها:
الكت ��اب �إىل ي ��د ّ
«..يف مقال ��ة حجت �إيرفاين؛ ّمت بيان اجلهود املريرة واملُت ِعبة لقوات
الر�صد ب�شكل جيد� .إلهي �أع � ِ�ط ه�ؤالء ال�شباب الطاهرين �أف�ضل ما
تعطي �أولياءك ال�صاحلني ،و�أنلنا نحن �أي�ض ًا ن�صيب ًا من ذلك الع�شق
والإخال�ص»(.)1992/3/4
وق ��ال �سماحته يف لقائ ��ه �أع�ضاء مكتب �أدب وف ��ن املقاومة �أثناء
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حديثه عن كتاب متعل ��ق بامل�سعفني احلربيني..« :فمن دون �أن يكون
الإن�س ��ان م�سع ًفا لن يتمكن م ��ن كتابة مو�ضوع (ع ��ن امل�سعفني)� ،أو
وا�ضحا
ذل ��ك ال�شخ�ص ال ��ذي �أ ّلف كتاب «�أم ��ر النار بي ��دك» ،كان
ً
وبح�سب القاعدة �أنه عن�صر ر�صد وا�ستطالع»(.)1992/7/13
هذا الكتاب..

�ضم ��ن جمموع ��ة �أدب اجلبهة ي�س ّرنا �أن نق� � ّدم الرتجمة العربية
لكتاب «�آت�ش به اختيار»؛ الإ�صدار الـ« »25يف �سل�سلة «�سادة القافلة»؛
وال ي�سعنا �إال �أن نتق ّدم بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف �إجناز هذا
العم ��ل؛ املرتجمة� :إميان �صالح .فري ��ق التحرير واملراجعة يف مركز
املعارف .امل�ص ّمم الفني :ال ّأخ علي عليق .نا�شر الن�سخة العربية :دار
املعارف الإ�سالمية الثقافية .وال�شك ��ر الوفري مل� ّؤ�س�سة (�سوره مهر)
ومع� � ّدي الن�سخ ��ة الفار�سية :ال ��راوي و�صاحب الذكري ��ات؛ ومكتب
«�أدب وفن املقاومة».
ربيع الأول 1440هـ.
مركز املعارف للرتجمة

تمهيد
كان «حج ��ت �إيرف ��اين »1را�ص ��دً ا ثاق ��ب الب�ص ��ر �أي ��ام احل ��رب
املفرو�ض ��ة ،مت ّكن بعينيه املحرتفتني ال�شغوفت�ي�ن من �إ�صابة «غراب
الع ��دو الأ�سود بالع�صا» ،وق ��د ُذكر اثنان من هذه املذكرات يف كتاب
«�آلفات ��ان» وكتاب «تالل ال�شقائق الأرجوانية»� .آمر النار هو ع�صارة
ذاكرت ��ه عن �أي ��ام احلرب والر�ص ��د خلف املنظ ��ار الثنائي واملنظار
الأفقي.2
عل ��ى �أم ��ل �أن يح ��ذو ال ُر ّ�ص ��اد الآخرون ح ��ذوه بتزوي ��د مراب�ض
مدفع ّية مكتب �أدب وفن املقاومة بالإحداثيات.
مكتب �أدب وفن املقاومة

1369-12-2هـ�.ش1991-2-21 .م.

 .ervany - 1تُكتب :ايروانى بالفار�سية.
 - 2المنظار الثاني - Binoculars :المنظار الأفقي periscope :الم�ستخدم � ً
أي�ضا
في الغوا�صات(.المترجم)

ّ
مقدمة الكتاب
املجموع ��ة التي ب�ي�ن �أيدينا ،ه ��ي ذكريات �إخوة عمل ��وا يف ر�صد
الأع ��داء ط ��وال ف�ت�رة احل ��رب املفرو�ضة الت ��ي عرف ��ت الكثري من
ح�سا�سة وخطرية بعيدً ا
الإخفاقات واالنت�صارات ،وا�ضطلعوا مبهام ّ
عن الأ�ضواء.
الر�صاد ،ميكن تق�سيمهم
وبن ��ا ًء على تنوع املهام التي ت ��وكل �إىل ّ
�إىل عدة جمموعات:
 -1را�صد اال�ستط�ل�اع ،ومهمته ت�سجيل و�إر�س ��ال املعلومات حول
حتركات الأعداء.
 -2را�ص ��د ال�سالح املتو�سط واله ��اون ،ومه ّمته التمركز يف اخلط
ودك مواقع وحت�صينات الأعداء يف ّ
الأمامي والتوجيه ل�ضرب ّ
خطي
جبهتهم -الأول والثاين -حني تقت�ضي ال�ضرورة.
 -3را�صد املدفعية ،ويتمرك ��ز يف الأماكن الوعرة ّ
املغطاة بالثلوج
والفاقدة للإمكانات� ،أو يف املناطق ال�سهل ّية جنوب البالد حيث يعمل
يف �أب ��راج مراقبة ي�ت�راوح ارتفاعها ما بني  30و60م ،ومهمته �إعطاء
الإحداثي ��ات لأه ��داف يف عم ��ق جبهة الأع ��داء ،تدم�ي�ر الأهداف،
وجمع املعلومات عن حتركات مدفعيتهم ومتركز �أو انتقال بطاريات
ال�صواري ��خ .وم ��ن مهامه � ً
أي�ض ��ا ا�ستطالع �أماكن مترك ��ز املدفعية،
والدباب ��ات ،وال�س�ل�اح املتو�س ��ط والتغ�ي�رات الطارئ ��ة على خطوط
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توجه
الأعداء الأماميةُ .تع ّد الدبابة من �أخطر �أعداء الرا�صد ،لأ ّنها ّ
قذائفه ��ا نحو �أبراج املراقبة ب�شكل مبا�شر ،ويكون درء خطرها عرب
توجي ��ه را�صد املدفعية �ضربات دقيق ��ة و�سريعة �إليها فيجربها على
الرتاجع �أو يد ّمرها.
 -4الرا�ص ��د املتح ّرك �أو ال�س ّيار ،ال ��ذي �أثبت فعاليته وجدارته يف
عملي ��ات «كربالء  »5على �أح�سن وجه .تب ��د�أ مهمة الرا�صد املتحرك
�صباح العمليات .ويجب �أن يكون ماه ًرا يف ا�ستخدام جهاز الال�سلكي،
والبو�صلة وقراءة اخلرائط ،و�أن يكون ج�سو ًرا ال يعرف اخلوف طري ًقا
�إلي ��ه .لي�س لهذا الرا�صد مكا ًنا حم ��ددًا وينبغي �أن يكون على تن�سيق
ت ��ام مع بطاريات املدفعي ��ة 1يف املنطقة .مهمة ه ��ذا الرا�صد تدمري
الأهداف التي عجز را�صد ال�سالح املتو�سط عن الو�صول �إليها ،وعند
لت�صب
هج ��وم الأعداء ،عليه �إعطاء الإحداثي ��ات الدقيقة للمدفعية
ّ
نريانه ��ا على جتمعات دباباتهم وم�شاتهم لتدمري قدراتهم و�إ�ضعاف
معنوياته ��م .و�إذا مت ّك ��ن الأع ��داء م ��ن اقتح ��ام اخل ��ط ،علي ��ه بكل
�شجاعة و�إيثار �أن يعط ��ي �إحداثيات النقطة املتواجد فيها للمدفعية.
و�ست�شه ��دون هذا الن ��وع من الت�ضحيات يف هذه املذك ��رات .يبقى �أنّ
�أكرب خطر يه ّدد الرا�صد املتحرك يف اخلط الأمامي ،قذائف الهاون
عي ��ار (60ملم) والقنا�ص ��ة ،لأنّ الرا�صد -وبه ��دف ا�ستطالع مكان
�سقوط القذائف وت�صوي ��ب م�سارها -يطل بر�أ�سه مرا ًرا وتكرا ًرا من
خلف ال�ساتر الرتابي ،فينك�شف موقعه للعدو وتتعر�ض حياته للخطر.
رغ ��م املخاطر التي يتعر�ض له ��ا ،ي�ؤدي الرا�صد املتح� � ّرك �أو ال�س ّيار
مها ّمه بب�سالة و�إيثار.
 - 1بطارية المدفعية :عدد عنا�صرها ما يقارب الكتيبة.
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 -5الرا�صد املت�سلل ،هو من الناحية التقنية والعملية �شبيه بالرا�صد
املتحرك ،وعليه �أن يتمتع مبهارات كافية .مهمته اخرتاق خط الأعداء
والت�سلل عدة كيلومرتات يف عمق جبهتهم ،لي�صل �إىل الهدف ويدمره
بدقة متناهية .العدو الرئي�س للرا�صد املت�سلل هو الطريان املروحي
الذي يبحث عن مكان تواجده ،و ُيع ُّد التخفي عن �أنظار املروحيات من
�أ�صعب امل�شاكل التي يواجهها خالل تنفيذ املهمات.
متح ��ورت املذك ��رات يف ه ��ذا الكت ��اب ح ��ول الرا�ص ��د املتحرك
واملت�سل ��ل� ،آملني �أن نكون قد �ساهمنا يف الإ�ض ��اءة على بع�ض وقائع
ه ��ذه احل ��رب وك�شفنا غب ��ار املجهولية عن ه� ��ؤالء ال ُر ّ�ص ��اد الذين
�شكلوا طالئع اجلند.

الشيخ محمود
قبيل عمليات «كربالء  ،»5كانت خطوطنا اخللفية يف ثكنة ح�صن
خرم�شه ��ر يف مكان ُعرف ب�إ�سم «ق�صر �صدام» ،وهو بناء كبري حتت
الأر�ض م�ؤلف من قاعة كبرية و�أربع غرف م�ساحة الواحدة منها 12م
�إ�ضافة �إىل غرفتني م�ساحة الواحدة 24م ،وحمام ،ومرحا�ض مع فناء
مبني من �أل ��واح حديد ّية مرتا�صفة
كبري ن�سب ًّي ��ا .يعلو الق�صر �سقف ّ
ملت�صقة بع�ضها ببع�ض ،ول�ست �أبالغ �إن قلت ال ميكن لل�شعرة �أن مت ّر
خاللها .هذا ويرتفع الرتاب فوق ال�سقف حوايل � 6أمتار.
يف �إحدى الليايل بعد �صالة املغرب ،ذهبت مع الإخوة �إىل غرفة
الإع�ل�ام وتوافقنا على اال�ستم ��اع �إىل ت�سجيل «مقام ال�شهيد» لل�شيخ
ح�سني �أن�صاريان .عند منت�صف الت�سجيل ،وك ٌّل م ّنا يف حاله -وكنت
قد �أطف�أت م�صباح الغرفةُ -فتح الباب ودخل �أحدهم �إىل الغرفة ثم
�أغلق ��ه وجل�س يف �إحدى الزوايا ،وقد ّ
تعطرت الأجواء بدندنة الإخوة
الذين �أ�ض ��اءوا ظلمة الغرفة بنور قلوبه ��م .عندما انتهى الت�سجيل،
�أ�ض�أْتُ امل�صباح ،وال �إراد ًّيا وقع نظري على الزاوية حيث جل�س عامل
دين يكفكف دموعه باملنديل .هكذا كان لقائي الأول بال�شيخ حممود.
ا�سم ��ه الكامل «حممود ملك ��ي» ،وكان الإخوة ينادونه «حاج ملكي» �أو
«ال�شيخ حممود».
ظنن ��ت يف البداية �أن ��ه من رجال الدي ��ن الذين يهتم ��ون بالأمور
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الفقهي ��ة وح�سب ،لكن م ��ا �إن ان�ض � ّ�م �إىل جوقتن ��ا و�شاركنا مزاحنا
و�ضحكاتن ��ا ،حت ��ى �أدرك ��ت �أن ال ن ّد ل ��ه و�أن ال �أحد ينج ��و من ل�سانه
الالذع .و�أكرث من ذلك ،ال �أحد يعرف ما هي مهمته �أو عمله بال�ضبط.
بعد �أيام ،ا�صطحبني احلاج قا�سم مع عن�صرين �آخرين �إىل د�شمة
راب ��ط املق ّر الواقع يف «املخم�س» .مل يكن ق ��د م�ضى على و�صولنا �إىل
الد�شمة ب�ضع �ساعات ،حتى �سمعنا �صوت توقف دراجة نارية بالقرب
منه ��ا .بعد حلظ ��ات ر�أيت ال�شيخ حمم ��ود واق ًفا يف الب ��اب .قبل عدة
�أي ��ام كن ��ت قد ذهبت عل ��ى الدراج ��ة النارية �إىل اخلط حي ��ث �أفراد
«الفرقة ،»10ور�أيت ال�شيخ حممود ي�ساعد عددًا من الإخوة مللء �أكيا�س
الرم ��ل .باخت�صار ،كان ال�شيخ حمم ��ود يف كل مكان .بعد مدة تع ّقبت
�أخباره وعلمت �أنّ عمله الأ�سا�سي يف كتيبة ال�سيدة زينب  ،Oفرقة
«�سي ��د ال�شهداء ،»10لك ��ن عندما يذهب عنا�صر الكتيب ��ة يف م�أذونية
�إىل طهران �أو ينتقلوا للخطوط اخللفية ،كان ال�شيخ حممود ي�أتي �إىل
جمموعتنا وهو من العنا�صر املتط ّوعة يف املق ّر.
لقد كان لرجل الدين هذا مكانة يف ك ّل القلوب .فرتاه يف مرا�سم
تو�س�ًل اً وت�ض ّر ًع ��ا� ،أم ��ا يف جمل� ��س املزاح
الدع ��اء والع ��زاء الأك�ث�ر ّ
وال�ضحك فكانت له اليد العليا ،ومل يكن يهمل ً
فر�ضا �أو نافلة.
كانت �إحدى قدميه م�صابة بال�شلل منذ الوالدة ،لكنه على الرغم
من ذلك قاتل كت ًفا بكتف مع عنا�صر الكتيبة لتحرير مناطق ال�سواتر
الهالل ّية يف عمليات كربالء  .5كان يف املعركة كقائد الكتيبة �صاحب
حرك ��ة د�ؤوبة �صعودًا اً
ونزول ،يف اخلط ويف املق� � ّر ،يف ال�سيارة وعلى
الدراج ��ة النارية .باخت�صار ،كان متع� � ّدد اال�ستعماالت ويربع يف �أي
عمل يوكل �إليه .ح ًقا مل �أ َر �إىل اليوم عامل دين مبهارته.

الشيخ محمود
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يف �أحد الأيام� ،أجرى مع ��ه مرا�سل �صحيفة «جمهوري �إ�سالمي»
مقابلة ومن الأ�سئلة التي طرحها عليه« :بر�أيك ما الفرق بني املدينة
واجلبهة؟».
�أج ��اب ال�شيخ حمم ��ود على هذا ال�س� ��ؤال بحنكة قائ�ًل اً « :ميكن
مقارن ��ة �شيئني بع�ضهما مع بع� ��ض �إذا كان بينهما قوا�سم م�شرتكة،
متام ��ا وال قوا�سم م�شرتكة
لك ��ن املدينة واجلبه ��ة عاملان خمتلف ��ان ً
بينهما ،لذا ال ميكن مقارنتهما».
عندم ��ا ح�صلت على م�أذونية وعزم ��ت على الذهاب �إىل طهران
قلت له�« :أعطن ��ي عنوانك يا حاج لأزورك عندما تكون يف طهران».
وكع ��ادة معظ ��م علماء الدين �أعط ��اين عنوان حوزت ��ه العلمية .على
�أي ح ��ال ،عندما كن ��ت يف طهران� ،سنحت يل الفر�ص ��ة �أواخر �أيام
م�أذونيتي لزيارة ال�شيخ حممود .كانت مدر�سته احلوزوية قريبة من
م ��زار «ح�ضرة عبد العظي ��م» ،دخلت �إىل املدر�س ��ة وا�ستد ّليت على
حجرت ��ه .طرقت الباب بهدوء وفتحته ل ��دى �سماعي كلمة «تف�ضل».
وهن ��اك ر�أيت الإخ ��وة املقاتلني؛ م ��ن م�س�ؤول الكتيب ��ة �إىل العنا�صر
العادية؛ متح ّلقني حول ال�شيخ ك�أنه جوهرة ثمينة.
كان ال�شيخ حممود الرقم واحد يف جميع امل�سائل والأمور الدين ّية،
وال�سيا�س ّي ��ة ،والأخالق ّي ��ة ،واملرح ،والقت ��ال ،وال�صم ��ود ،والإدارة،
واال�ستقطاب وغريه.
م� � ّرت الأي ��ام منذ ذلك اللق ��اء� ،إىل �أن ح ّدثني �أح ��د الإخوة من
كتيب ��ة ال�سي ��دة زينب  ،Oع ��ن �آخر يوم من حي ��اة ال�شيخ حممود
قائلاً :
 -يف �أح ��د الأيام ،كن ��ا جال�سني حول مائدة الغ ��داء عندما دخل
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مف�سح ��ا يف املجال
وباع ��د بيدي ��ه بني اثنني م ��ن الإخ ��وة اجلال�سني
ً
ليجل�س �إىل املائدة ،وقال مبت�س ًما« :هل ميكنني تناول �آخر غداء يل
معكم؟» .حقيق ًة كان �آخر غداء له!
ففي عمليات «بيت املقد�س» ان�سلخ ال�شيخ حممود عن هذه الدنيا
وح ّلق نحو دار البقاء.
يف �أح ��د الأي ��ام ،ذهبت �إىل «جن ��ة الزه ��راء» ،لأزور قرب ال�شيخ
حممود والتقيت والده هناك .بعد �أن حتدثنا قليلاً قلت له:
 ح ّدثني يا حاج عن ال�شيخ حممود.تن ّهد بحرقة وقال:
 �أذك ��ر �أنني قلت له« :يا حممود! لقد �أ�صبحت واحلمد هلل عاملدي ��ن ،عندم ��ا �أموت عل ��ى الأقل اقر�أ الق ��ر�آن على ق�ب�ري»� .ضحك
حممود وقال« :ما بك يا حاج؟ �أنت من عليه �أن يحمل تابوتي».
وتابع الأب الثكل:
 م ��ن مميزات حمم ��ود �أنه كلما �أراد الذه ��اب �إىل اجلبهة كانيفتح القر�آن ويقر�أ ،ثم يقول�« :س�أذهب و�أعود» ،لكن يف املرة الأخرية
عندما فتح القر�آن ،ملعت عيناه بربيق خا�ص ،ومتتم قائلاً �} :إنا هلل
و�إنا �إليه راجعون{ .مل �أ ِع �شي ًئا ذلك اليوم ،لكن عندما حملوا يل
نب�أ عروجه �أيقنت �أنه كان على علم بوقت ا�ست�شهاده.

روحي فداء

المهدي|

كن ��ت �أجول يف �سوق خرم�شهر ،عندما وقع ��ت عيناي على �سعيد
يق ��ف خل ��ف طاولة دكان ��ه ويهت ��م بزبائن ��ه� .سعيد هذا م ��ن مدينة
خرم�شه ��ر ،بعد الهج ��وم البعثي الهمج ��ي �أر�سل عائلت ��ه �إىل مدينة
�ش�ي�راز ،بينم ��ا بقي مع �أخي ��ه «�صمد» و�ش ��اركا يف الدفاع حتت راية
احلر�س الثوري.
عملت
كان �أول لقاء يل به �أواخر �صيف عام 1984م� .أي �أول مرة ُ
فيها را�صد مدفعية ،حينها كان هو م�س�ؤول الرماية بالكاتيو�شيا.
�ش ��ارك �سعيد م ��ع �أخيه يف احلرب ب ��كل �شجاعة حت ��ى �آخر يوم
فيه ��ا .وبعد انتهائها ت ��رك احلر�س الثوري م ��ن دون �أن يطلب �شي ًئا
لنف�سه ،وافتتح دكان بقالة يف خرم�شهر.
يف �إحدى املرات دلني �سعيد على �أطالل منزل والده الذي مل يبقَ
منه �سوى الركام ودعامة حديدية ملتوية .وها قد عادوا الآن ليبد�أوا
من نقطة ال�صفر.
كن ��ت �أنظر �إىل مالحمه الب�سيطة من خلف الزجاج ،عندما رفع
ثوان ك ّنا نتعانق بحبور.
ر�أ�سه فتالقت نظراتنا ،وبعد ٍ
بع ��د �أن تبادلنا الأحاديث وال�س� ��ؤال عن احلال والأحوال ،اقرتحت
علي ��ه �أن نذه ��ب يف جول ��ة بال�سي ��ارة �إىل حيث كانت جبه ��ات القتال
ون�ستذك ��ر الأي ��ام اخلوايل .واف ��ق و�سرعان م ��ا انطلقن ��ا �إىل «مثلث
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احل�سين ّية» .عندما مررنا ب�أحد املواقع ،طلب م ّني �سعيد التوقف ،وقال:
 حج ��ت! يا لها من �أيام م ّرت علينا يف ه ��ذا املوقع! هنا �شهدتُالت�ضحي ��ات واال�ست�شه ��اد� .أذك ��ر �أنّ مدفعيتنا كان ��ت م�ستق ّرة هنا
�أواخ ��ر �أي ��ام عمليات «كرب�ل�اء  .»5يف تلك الأي ��ام كان �ضغط العمل
كب�ي ً�را وح ��رارة طق� ��س خوز�ستان مهلك ��ة� .ص ��ار ال�شب ��اب يتق ّي�أون
دم ��ا لك�ث�رة ما حمل ��وا م ��ن �صواريخ ،وق ��د انت�ش ��ر بينه ��م الإ�صابة
ً
ً
و�شيوخا ،ال�سمينون
بدي�س ��ك العمود الفقري .كان التعبو ّيون �ش ّبا ًن ��ا
والنحيلون ،يرفعون �صواري ��خ الكاتيو�شيا التي تزن (60كلغ) حوايل
أو�ضاع �صعبة
مرتي ��ن ع ��ن الأر�ض وي�ضعونه ��ا يف ال�سبطانة يف ظ� � ّل � ٍ
وق�ص ��ف متوا�صل ملدفعية العدو وطائراته .حتى �أنهم �أثناء الق�صف
الكيميائي كانوا ي�ضعون الكمام ��ات ويتابعون عملهم .منت�صف تلك
الليل ��ة ،كان الإخ ��وة نائم�ي�ن بعد ي ��وم طويل من �إط�ل�اق ال�صواريخ
ا�ستم ��ر حت ��ى ال�ساعة  11:30لي�ًل.اً  .كنت م�ستلق ًيا وح ��دي يف د�شمة
االت�ص ��االت �أفكر بامل�ستقب ��ل واملا�ضي ،عندما �سمع � ُ�ت �صوت جهاز
الال�سلكي ال ��ذي مل ُ
يطل �صمته كث ًريا ،فقد �أعط ��اين ق�سم التن�سيق
الإحداثيات لإطالق ال�صواريخ.
د ّون ��ت الإحداثي ��ات وقل ��ت لهم« :ابق ��وا على ال�سم ��ع� ،س�أُعلمكم
خرجت من الد�شم ��ة وكان الليل باردًا ً
منع�شا وي�ضيء
مت ��ى َجهزنا».
ُ
املر�صعة بالنجوم ،انفج ��ار القنابل امل�ضيئة لكال
�سماء «�شلم�ش ��ة»ّ 1
الطرف�ي�ن ،و ُت�سم ��ع �أ�ص ��وات انفج ��ار القذائف بني احل�ي�ن والآخر.
ذهب � ُ�ت �أ ّو اًل �إىل د�شم ��ة الإخ ��وة امل�س�ؤولني ع ��ن تلقي ��م الكاتيو�شيا،
نيام ��ا وبع�ضه ��م ق ��د د� � ّ�س ر�أ�سه حت ��ت البطاني ��ة هر ًبا من
فكان ��وا ً
shalamcheh - 1
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املتوح�ش� .سرحت يف ت�أم ��ل وجوهم املتعبة املنهكة،
بعو� ��ض اجلنوب ّ
وعدت �إىل ر�شدي على �ص ��وت انفجار .مل يطاوعني قلبي لإيقاظهم
ف�أغلق ��ت باب الد�شمة واجتهت نحو د�شمة امل�سعفني الذين مل يكونوا
�أف�ض ��ل اً
حال م ��ن الإخوة امل�س�ؤولني ع ��ن تلقي ��م الكاتيو�شيا� .صحيح
�أنّ مهمته ��م الإ�سع ��اف ،لكنهم كان ��وا ي�ساعدون يف �إف ��راغ حموالت
الذخ�ي�رة والعت ��اد ويف تلقيم [تذخري] ال�س�ل�اح وال�صواريخ .عندها
خط ��رت ببايل فكرة واجتهت نحو من�ص ��ة الكاتيو�شيا ..احلمد هلل،
كانت مل ّقمة بال�صواريخ ،ف�أ�سرعت �إىل د�شمة مطلقي النار وحاولت
�إيق ��اظ الأقرب �إىل الب ��اب .ناديته فلم ي�ستيق ��ظ ،انحنيت وهززته
بي ��دي دون جدوى ،ركلته بقدم ��ي ركالت خفيفة على ظهره ،لكن ال
حياة ملن تنادي! عندها حملته من حزامه وجررته نحو املاء ،فتحت
حنفي ��ة (�صنبور) ال�صهريج ور�ش�شت املاء على وجهه بقب�ضتي حتى
ا�ستيقظ .ثم عدت �إىل د�شمة االت�صاالت للعمل على ّ
خمطط �إطالق
النار وت�صحيح الإحداثيات وحتديد الزوايا و�إعطائها للأخ امل�س�ؤول
ع ��ن الإط�ل�اق .هن ��اك طابق ��ت الإحداثي ��ات املطلوبة عل ��ى طاولة
التخطيط وح�صلت على زاوية وجهة الهدف .1كانت و�سيلة التوا�صل
بينن ��ا وب�ي�ن الإخ ��وة يف من�ص ��ة الإطالق هات ��ف �سلكي ،لك ��ن مهما
ات�صل ��ت مل �ألقَ جوا ًبا .ا�ضطررت عندها للذهاب بنف�سي �إىل هناك
ملعرف ��ة ما يجري ،لأتفاج� ��أ مب�س�ؤول الإطالق ،ول�ش ��دة التعب ،نائ ًما
عل ��ى الأر�ض قرب العجل ��ة اخللفية للمن�صة� .أيقظت ��ه رغم �شفقتي
علي ��ه و�أعطيته الإحداثي ��ات لتنظيم زاوية الإطالق ث ��م قلت له« :ال
ُ - 1يقال � ً
أي�ضا :ال�سمت والمرفاع؛ زاوية االتجاه وزاوية الرمي.
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تع ��د للنوم ثانية ي ��ا «م�شتي» »!1عدتُ ب�سرع ��ة �إىل الد�شمة ،ات�صلت
بق�سم التن�سيق و�أخربتهم �أننا جاهزون للإطالق ،وبنا ًء على طلبهم
ات�صلت مبن�صة الإطالق وقلت له« :اثنان يا مهدي!» فجاء اجلواب:
َ
�صاروخ � ْ�ي كاتيو�شيا ي�ش ّقان
و�سمع �صفري
«روح ��ي فداء للمه ��دي|» ُ
عنان ال�سماء نحو �أهداف عدوة .كنت �أنتظر الأوامر التالية ،عندما
ُفت ��ح باب الد�شمة ودخ ��ل عنا�صر الإ�شارة 2وتوجي ��ه املدفعية وقالوا
يل« :عاف ��اك اهلل يا �سعيد ،ه ��ا قد جئنا فاذهب �أن ��ت» .ذهبت �إىل
املن�صة ور�أيت �أن جمي ��ع الإخوة ،بعد �سماعهم �صفري ال�صاروخني،
ق ��د ا�ستيقظوا وح�ض ��روا �إىل مواقعهم ،فط�أط� ��أت ر�أ�سي خجلاً من
ت�ضحي ��ات و�إيث ��ار ه� ��ؤالء التعبوي�ي�ن املجهولني الذين ح�ض ��روا �إىل
املن�صة وعملوا بتوا�ضع و�صمت.»..
بعد �أن �أنهى �سعيد كالمه ،تابعنا طريقنا نحو مثلث احل�سينية.

 - 1م�شت ��ي مخف ��ف م�شه ��دي �أي م ��ن زار مق ��ام الإم ��ام الر�ضا(ع) ف ��ي م�شهد
المقد�سة ،تماما كما يقال حاج لمن حج بيت اهلل الحرام(المترجم)
� - 2أي :عاملو االت�صاالت ال�سلكية او الال�سلكية..

رمضان علي
«رم�ض ��ان عل ��ي»� ،1شاب ن�شي ��ط �سريع البديهة� ،شج ��اع ال يهاب
�شي ًئا ،ويف نف�س الوقت متوا�ضع ،متكن من جذب �أنظار اجلميع �إليه
منذ اليوم الأول الن�ضمامه �إىل جمموعتنا .كان ح�س ًنا يف كل الأمور،
ح�سن اخللق ،ح�سن املع�شر وح�س ��ن الإدراك وح�سن ال�صوت � ً
أي�ضا.
باخت�صار ،كان �شخ�صية كاملة� .أحيا ًنا ،عندما يختلي بنف�سه يطلق
حلنجرته العنان فيطرب �أ�سماع من حوله .لكن عندما ينتبه ،ينه�ض
م ��ن مكانه ويذه ��ب ليجل�س خل ��ف اخليمة �أو خل ��ف ال�ساتر الرتابي
�ضا ًّما ركبتيه �إليه ويغرق ب�أفكاره وذاته جم ّددًا .يف �أحد الأيام ،خرج
اجلميع من اخليمة ومل يبقَ فيها غريي �أنا وعلي رم�ضان .ك ّنا نتبادل
�أطراف احلديث �إىل �أن قلت له:
 �سمعت �أنّ لديك ابنة �صغرية وجميلة.�أطرق بر�أ�سه ومل يجب ،فتابعت بلجاجة:
 ال بد و�أنك حتمل �صورتها يف حمفظتك ،دعني �أراها.هن ��ا رفع ر�أ�سه به ��دوء وقد ارت�سمت على �شفتي ��ه ابت�سامة عذبة
وقال:
لدي ابنة وجميلة ج ًّدا � ً
أي�ضا! لكنني ال �أحمل �صورتها معي
 �أجل ّ - 1رم�ضان علي تقي زاده
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خماف ��ة �أن ينزغني من ال�شيط ��ان نزغ فيدفعن ��ي للتفكري بالزوجة
واالبنة وي�صرفني عن القيام بواجبي.
ً
منده�شا لكل ذلك التفاين.
ثم غيرّ م�سار احلديث ب�سرعة وتركني
كان اجلميع يتح ّدث ب�إعجاب عن ه ّمة وا�ستعداد «رم�ضان علي»،
وقد ُو ّفقت للعمل معه يف �أحد �أبراج الر�صد.
يرتف ��ع برج الر�صد الذي ك ّن ��ا نعمل فيه حوايل  20مرتًا ،ويقع يف
ال�ضلع الغربي جلزيرة جمنون على م�سافة 4كلم من اخلط الأمامي
للعراق ّيني ،وبالتايل كان يف مرمى مدافع هاون ( 120ملم) .يف �أحد
الأيام ،بعد �صالة ال�صبح قلت لـ«رم�ضان علي»:
 ما ر�أيك بتالوة زيارة عا�شوراء؟ابت�سم وقال:
 تو ّكل على اهلل.بعد قراءة الزيارة وتناول طعام الفطور الذي كان عبارة عن خبز
ياب�س مع ال�شاي واجلنب ،تو�ض�أنا و�صعدنا �أعلى الربج .1كانت الر�ؤية
ي�ضم �أعمدة
تفح�ص املنطقة لفتني وجود مق ّر للعدو ّ
وا�ضح ��ة ،وبعد ّ
ات�صال مرتفعة ،ما ّ
يدل على �أهميته .وكان يف موقف ال�سيارات عدد
املخ�ص�صة للقادة �إىل جانب �سيارة «�ستي�شني»،
من �سيارات اجليب
ّ
�أ�شرت ناحية الهدف وقلت لـ«رم�ضان علي»:
 ح�س ًنا ،ما ر�أيك؟�أجاب بعد �أن �ألقى نظرة �إىل املق ّر عرب املنظار:
 يب ��دو �أنّ ق ��ادة املنطق ��ة يف اجتم ��اع ،ويج ��ب �أن ال ن�ض ّيع هذه - 1كعادة جميع �أفراد المجموعةّ ،
يتو�ض�أون قبل ال�صعود �إلى �أعلى البرج.
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الفر�صة من �أيدينا.
 � ًإذا ال ت�ض ّيع الوقت واعطني الإحداثيات لندمره.ّ
وم�شخ�صات
بع ��د احل�صول عل ��ى الإحداثي ��ات وتقدير امل�ساف ��ة
املق ّر ،ات�صلنا بق�سم التن�سيق متهيدً ا لتنفيذ امله ّمة.
نظ ًرا لأهم ّية الهدف ،طلبنا مدفعي هويرتز (155ملم) ،مدفعي
(203ملم) وقاذفتي كاتيو�شيا .بعد ّ
االطالع على ّ
م�شخ�صات الهدف،
�أر�سل ق�سم التن�سيق الإحداثيات مبا�شر ًة �إىل  3بطاريات �إطالق:
يا�سر ،وحمزة وعمار لتنفيذ املهمة .يف تلك الأثناء ،كان «رم�ضان علي»
يراقب املق ّر عرب املنظار ور�أى دخول عدد �آخر من �سيارات اجليب �إىل
املكان .عندها ازددنا �شو ًقا وحما�س ًة لبدء �إطالق النار .كانت بطارية
يا�سر (مدفع � )203أ ّول من �أعلنت جهوز ّيتها ،ف�أعطى «رم�ضان علي»
�أمر �إطالق النار بنداء «اهلل �أكرب» .وانطلقت �أول قذيفة  203ملم.
ت�صفر نحو املق ّر و�سقطت على م�سافة 700م منه .ت�شاورت مع رم�ضان
علي و�أعطينا ت�صحيح الإحداثيات لبطارية يا�سر ،فانطلقت القذيفة
الثانية لت�سقط على امتداده .عندها قلت لرم�ضان« :يجب �أن ت�سقط
�صححنا امل�سار و�أ�ضفنا 500
القذائف و�سط املقر ال يف حميطه ،ولو ّ
ولنعط الإحداثيات نف�سها لبطاريتي
�إىل الإحداثيات �سيكون لنا ذلكِ ،
حمزة وعمار لق�صف املكان ذات��ه ،وبعد �إعطاء الت�صحيح النهائي
ُنطبق على قادة العدو ونقطع عليهم طريق الهرب».
وافق «رم�ضان علي» على اخلطة ،ف�أ�سرعت �إىل جهاز الال�سلكي
وقلت:
 �سلمت يداك عزيزي يا�سر� ،أ�ضف  500ونظم جهة وزاوية هذاالك�شكول (�أي املدفع) على ذلك الك�شكول واهلل �أكرب معنا ،مفهوم؟

26

أمر النار بيدك

 وجاء اجلواب« :مفهوم ،حا�ضر (على عيني)».انتظرنا �إعالن عم ��ار وحمزة اجلهوزية ،وهذه املرة �أعلن حمزة
جهوزيت ��ه ،ف�أطلق �صاروخي كاتيو�شيا مع كلم ��ة «اهلل �أكرب» .و�سقط
�أح ��د ال�صاروخني على بعد 300م والآخر على بعد 450م ميني املقر.
�أجرين ��ا ح�ساب امل�سافة ب�ي�ن ال�صاروخني و�أعطين ��ا �إحداثيات 350
نحو الي�سار .ويف الأمر التايل �أنق�صنا  300من الإحداثيات لبطارية
حم ��زة .بعد دقائق �أعلن عمار جهوزيته ،وبنداء «يا ح�سني» انطلقت
القذيفة الثالثة والرابعة اللتان �سقطتا خلف املقر .ف�أعطينا لبطارية
حمزة الأمر ذاته الذي كنا قد �أعطيناه لبطارية يا�سر .قلت:
 عزي ��زي حمزة ،رميتك جيدة� ،أح�سن ��ت ،والآن �س ّدد على 350جله ��ة الي�س ��ار ونظ ��م الزاوية اجلدي ��دة على االثن�ي�ن ،و«اهلل �أكرب»
معنا .مفهوم؟
 وجاء ر ّد بطارية حمزة« :الأمر �أمرك ،حا�ضر».وخزتن ��ي عيناي م ��ن �شدة التعب فقل ��ت لـ«رم�ضان عل ��ي»« :هيا
أعط الإحداثي ��ات لعمار» .وكعادته ق ��ال بابت�سامته املعهودة ووجهه
� ِ
الب�شو�ش« :حا�ضر».
حم ��ل �س ّماعة جه ��از الال�سلكي بيده ووقف خل ��ف املنظار وبعد �أن
�أعط ��ى التعليمات لبطاري ��ة عمار ،قر�أ الآية ال�شريف ��ة« :وما رميت �إذ
رمي ��ت» ..ثم �أعطى الأم ��ر ب�إطالق النار� .سقط ��ت القذيفة على بعد
200م من �ساتر املقر الرتابي ،ف�أعطاهم ت�صحيح امل�سار� ،إ�ضافة 240
للأعلى .وطلب ا�ستخدام القذائف ذات ال�صمام الزمني .بعد حلظة
وبن ��داء «اهلل �أك�ب�ر» من «رم�ضان علي» انطلق ��ت قذيفة بطارية عمار
و�سقطت على م�سافة 30م يف حميط املق ّر .قال «رم�ضان علي»« :حجت
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يا حجت! لقد خرجوا� ،إما �أنّ اجتماعهم قد انتهى �أو �أنهم �أدركوا �أننا
نق�صفهم� ،أ�سرع واطلب من البطاريات موا�صلة �إطالق النار».
رفعت �سماعة جهاز الال�سلكي التي كانت بيد «رم�ضان علي» قبل
قلي ��ل و�أعطيت الأوامر لبطاريات يا�سر وعمار وحمزة ب�إطالق النار
م ��ا ا�ستطاعوا دون توقف حت ��ى �إ�شعار �آخر .بعد �أق ��ل من  3دقائق،
انهمرت قذائ ��ف و�صواري ��خ البطاريات الثالث عل ��ى املق ّر؛ قذائف
بطاري ��ة يا�سر (مدفع 203مل ��م) ذات ال�صم ��ام الت�أخريي ،قذائف
بطارية عم ��ار (مدفع 155مل ��م) ذات ال�ص ّمام الزم ��اين ،وبطارية
حمزة (كاتيو�شيا) بحجم �إطالق نار عادي.
يف غم�ض ��ة عني ،انقلب الو�ضع يف املقر ر� ًأ�س ��ا على عقب .وب�إذن
اهلل متك ّن ��ا من �إظهار جانب من قدرات مدفعي ��ة جي�ش الإ�سالم يف
مقابل الع ��دو البعثي .عندها بد�أت قذائف وقناب ��ل الأعداء تن�صب
علينا .كنت �أراقب مق ّر الأع ��داء باملنظار ،ف�سقطت قذيفة (،)203
م ��ن قذائفن ��ا ،يف موق ��ف �سياراتهم م ��ا �أ ّدى �إىل اح�ت�راق عدد من
ال�سي ��ارات و�إعط ��اب عدد �آخ ��ر .حينها يئ�س العنا�ص ��ر الذين كانوا
يحاولون الو�صول لل�سيارات والهرب وغيرّ وا وجهتهم .بعد حلظات،
�أ�ص ��اب �ص ��اروخ كاتيو�شي ��ا املق ّر بالق ��رب من ال�سات ��ر الرتابي وتبع
انفج ��اره املهيب ت�صاع ��د �أل�سنة اللهب يف ال�سم ��اء .يبدو �أنه �أ�صاب
�صهريج البنزين.
�أخربن ��ا البطاري ��ات باح�ت�راق ال�سي ��ارات وانفج ��ار ال�صهريج،
بجد �أكرب.
فارتفعت معنوياتهم وراحوا يعملون ٍّ
مع م ��رور الوقت زادت د ّقة ق�صف الأع ��داء علينا وقطعت �أربعة
م ��ن �أ�سالك ال�ب�رج ،كما انغر�س عدد من ال�شظاي ��ا يف �ألواح حجرة
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الربج ومل ت�صل �إلينا.
كان ��ت القذائ ��ف ذات ال�صمام الزمني تنفج ��ر يف حميط املق ّر،
ومل يب ��قَ �أح ��د مب�أم ��ن عنه ��ا ،ومل ترح ��م قذائف( 203مل ��م) ذات
ال�صم ��ام امل�ض ��اد للإ�سمنت والت�أخري ّية �أي من د�ش ��م املق ّر فتهاوت
�أ�سقفها الواحدة تلو الأخرى .لقد زرعت �صواريخ الكاتيو�شيا الرعب
يف قل ��وب البعث ّيني العراق ّي�ي�ن وباعتق ��ادي زاد خفقانها �إىل  100يف
الدقيق ��ة! عندما وجد العدو �أنّ اله ��اون واملدفع ال ي�ؤثر بنا ،جل�أ �إىل
الدباب ��ة م�ستهد ًف ��ا حجرة برج املراقب ��ة .لكننا � ً
أي�ض ��ا مل نو ّفر �أم ًرا
وا�ستقدمن ��ا بطارية مدف ��ع (130ملم) فزدنا حج ��م نرياننا ورددنا
على م�صادر نريانهم بقوة.
�أدرك ب ��رج املراقبة املج ��اور لنا و�ضعنا احل ��رج وعمل على الر ّد
مما خ ّفف من د ّقة وحجم ق�صف «الإخوة
على م�صادر نريان العدو ّ
البعث ّيني اخلونة» لنا!
ح ��وايل ال�ساع ��ة  11ظه ًرا؛ وبعد تدمري اله ��دف وت�ضع�ضع قوات
الع ��دو ،وبع ��د �أن �أُنهك الإخ ��وة عند من�صات الإط�ل�اق وحلول �أذان
الظه ��ر� ،أعطينا الأوامر بوقف �إطالق الن ��ار ونزلنا من على الربج.
�أثن ��اء الن ��زول ،ر�أيت �أنّ  6م ��ن الأ�سالك املث ّبتة لل�ب�رج قد انقطعت
و�أ�صيبت �أعمدته بال�شظايا.
�صب ��اح اليوم التايل ،عندما ا�ستطلعت مق� � ّر العدو ،مل �أ َر فيه � ّأي
متاما.
�أثر؛ ال لهوائي الال�سلكي وال لل�سيارات ،وانعدمت احلركة فيه ً
�أذك ��ر �أنّ «رم�ضان علي» ُولد يف �أ ّول �أي ��ام �شهر رم�ضان من عام
1342هـ�� �.ش .املواف ��ق لع ��ام 1964م؛ وا�ست�شه ��د يف �أول �أي ��ام �شه ��ر
رم�ضان من عام 1365هـ�.ش املوافق لعام 1984م.
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و�صلن ��ا �إىل «باخ�ت�ران» حوايل ال�ساع ��ة  6ع�ص ًرا .بع ��د التج ّول
يف املدين ��ة ،ذهبن ��ا �إىل بل ��دة «�آناهيت ��ا» حمل جتمع فرق ��ة «ح�ضرة
الر�س ��ول .»27Pهناك ،و�صلنا الليل بال�صب ��ح �إىل جانب الإخوة يف
كتيب ��ة كمي ��ل ،وكانت ّ
حمطتن ��ا التالي ��ة يف بلدة ال�شهي ��د «مفتح» يف
مكتب مق ّر رم�ضان.
عن ��د ال�ساعة  8من �صب ��اح 1988-3-7م ،كنت �أنتظر الأخ مق ّدم
قائ ��د «لواء مظف ��ر  »75يف مكتب املق ّر .بع ��د و�صوله بدقائق ،ذهبت
و�إي ��اه �إىل غرف ��ة التخطي ��ط والعمليات ،ورافقنا كل م ��ن «ريفندي،
ايرفاين ،وقرباين وكا�شي زاده» ،الذين جئت معهم �إىل «باخرتان».
حت ّلقنا حول اخلريطة وراح احلاج مقدم ي�شرح لنا حماور العمليات،
وحم ��اور الت�س ّلل ومهمتنا .تق ّرر �أن يت�س ّلل كل من «قرباين وايرفاين»
ع�ب�ر «مريفان دزيل» �إىل منطقة العدو ويتجها نحو مدينة «خرمال»
ل�ضرب �أهداف جنوب مدينة «حلبجه» ،بينما �أذهب �أنا وكاظم كا�شي
و«الدب» عن ل�سان اثنين من عنا�صر
� - 1أنقل هاتين الذكر َيين «�أنا ل�ست مناف ًقا»
ّ
ا�ستط�ل�اع ور�صد العمليات في لواء «خاتم الأنبي ��اء »63للمدفعية .وهما تعبو ّيان
تزامن ��ت �أواخر �أي ��ام خدمتهم ��ا الع�سكرية -الت ��ي ا�ستم ّرت لم ��دة عامين -مع
عملي ��ات «والفجر .»10الذكرى الأولى �أنقلها عن ل�سان «جواد محمدي» والذكرى
الثانية عن ل�سان «كاظم كا�شي زاده» .اللذين تحدثا عن ت�سلل فريق الر�صد �إلى
خلف خطوط العدو.
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زاده ع�ب�ر «�سيمان-1ت�شنار »2وجبل «باالمب ��و» نحو حلبجة لن�ضرب
�أهدا ًفا �شمال املدينة� .أما الفريق الثالث امل�ؤلف من «�شاملو واحلاج
ميثم» فعليهما االنطالق برفق ��ة الإخوة يف مقر رم�ضان �إىل منطقة
العدو عرب �سفح جبل «غزيلة »3ويتعاونا مع عنا�صر الأخ �أف�شار قائد
كتيب ��ة الإمام ال�صادق  Qملدفعي ��ة (130ملم) ،يف ال�سيطرة على
مراب� ��ض مدفعية العدو املتمركزة يف قرية «داالمار» ،ومن ثم توجيه
ف ّوهاتها نحو خطوطهم اخللفية وق�صفها.
كردي م ��ع �شال وق ّبعت ��ه .انطلق
زي ّ
ح�ص ��ل كل واح ��د م ّنا عل ��ى ّ
قرباين و�إيرفاين برفقة الأخ «ريفندي» نحو «مريفان» ،بينما ذهبت
�أن ��ا وكاظم �إىل م�سجد النبي الكائ ��ن يف «طاق ب�ستان» يف باخرتان،
حي ��ث التقين ��ا احل ��اج ميث ��م و�شاملو .وهن ��اك ،ت�آخ ��ى كل اثنني مع
بع�ضهم ��ا البع� ��ض .يوم اخلمي� ��س 1988-3-10م انطلقن ��ا باحلافلة
برفق ��ة الإخوة من وح ��دة املدفع ّية بعد �إعادة تنظيمه ��م [توزيعهم]
�إىل باف ��ة التي مل ن�صل �إليها �إال بعد حلول الظالم ،نزلنا يف م�سجد
«�أب ��ا عبد اهلل  »Qبع ��د ال�صالة وتن ��اول الع�شاء� ،ش ��رح لنا قائد
«ل ��واء ظفر »75خطة عمل مق ّر رم�ضان ،منطقة العمليات ،الأهداف
وحماور الت�س ّلل ،ثم قال« :علينا االنتقام لك ّل �أهلنا املظلومني الذين
د ّمرت �صواريخ الأعداء مدنهم وبيوتهم ،و�أن نفرح قلب �إمامنا».
وتطاي ��ر �ش ��رر االنتق ��ام املت� ّأج ��ج يف �صدورنا .بعد توزي ��ع العتاد
وامل�ؤون ��ة ب�ي�ن العنا�ص ��ر ،انطلق �شامل ��و واحلاج ميثم عن ��د ال�ساعة
 - 1قرية في �سفح جبل �سر�سروان.
 :Tchenar - 2قرية في �سفح جبل باالمبو.
Gazeleh - 3
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 12منت�ص ��ف اللي ��ل برفقة وحدة املدفعية وعدد م ��ن الإخوة يف مقر
رم�ضان �إىل منطقة العمليات.
يف �صباح يوم � ،1988-3-12أيقظنا الأخ «بيات» ،وهو من عنا�صر
ا�ستط�ل�اع العمليات يف «لواء ظفر  ،»75عن ��د ال�ساعة الرابعة فج ًرا
قائلاً « :هيا انه�ضوا لننطلق».
بعد حوايل ال�ساعة ،ركبنا �سيارة ا�ستي�شن �إىل منطقة العمليات.
�صباحا �إىل قرية �سيم ��ان الواقعة على �سفح جبل
و�صلن ��ا ال�ساع ��ة ً 7
«�سر�سرفان» .وم ��ن هناك �سرنا نحو نه ��ر «�آف�سريفان» الذي ي�شكل
ُ
جز ًءا من احلدود الإيران ّية العراقية .عربنا ج�سر امل�شاة الذي ر ّكبه
الإخ ��وة يف جهاد البناء نحو جبال باالمبو ودخلنا الأرا�ضي العراق ّية
حيث نزلن ��ا يف قرية «ت�شنار» املهجورة .بعد ال�صالة وتناول الغداء،
انطلق الأخ بيات مع عدد من العنا�صر ،بينما تق ّرر موعد حركتنا �أنا
وكاظم مع باقي العنا�صر عند ال�ساعة  5من بعد الظهر.
قبي ��ل �أذان املغ ��رب و�صلن ��ا �إىل قري ��ة «مردين» املهج ��ورة حيث
متركز بها عدد من الإخوة من مقر رم�ضان ،لواء ظفر  75وجمموعة
من الب�شمركة الأكراد العراق ّيني املتعاونني معنا ،وكانوا بقيادة الأخ
كم ��ال .تابعنا �سرين ��ا بعد ال�ص�ل�اة ،فقطعنا جب ��ال باالمبو وجبال
َ«مكر» وو�صلنا �إىل قري ��ة «باموك» الواقعة على بعد عدة كيلومرتات
من مدينة «حلبجة» .بعد ا�سرتاحة ق�صرية اجتهنا اً
نزول نحو مدينة
«حلبجة» ،وو�صلنا �إليها ال�ساعة  12منت�صف الليل.
ك ّنا قد �سرن ��ا حوايل � 8ساعات متوا�صلة دون ا�سرتاحة ،قاطعني
اجلب ��ال والودي ��ان ،حاملني اجلعب والأثق ��ال �إىل �أن و�صلنا املدينة،
وذهبن ��ا �إىل امل�سج ��د اجلام ��ع حللبج ��ة الواق ��ع بالق ��رب م ��ن �أحد
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امل�صان ��ع .ت ��وزع الإخوة �إىل ع ��دة جمموعات وت�س ّلل ��وا داخل املدينة
ك ��ي يتمكن ��وا يف �آن واحد ،عند ب ��دء العمليات م ��ن تدمري الأهداف
الع�سكرية ومواقع جي�ش الأعداء وحمطات املحروقات.
عند ال�ساع ��ة الواحدة ليلاً  ،بد�أت املعرك ��ة يف املدينة تزام ًنا مع
وا�ضحا ف ��وق مرتفعات
ب ��دء العملي ��ات .كان تبادل �إط�ل�اق النريان ً
باالمب ��و .بعد ن�صف �ساعة ،عادت جمي ��ع الفرق �إىل امل�سجد بعد �أن
متكن ��ت م ��ن تدمري �أهدافها وق ��د �أُ�صيب �أحد الإخ ��وة بر�صا�صة يف
الق ��دم لكنه جنا مب�ساعدة �أهل املدينة .عند ال�ساعة الثانية من بعد
منت�ص ��ف الليلً ،
رتل وغادرنا املدينة.
تنفيذا لأوامر كم ��ال وقفنا يف ٍ
يف الطري ��ق ،قلت لكمال« :كان من املق ّرر �أن نبقى يف حميط املدينة
ونعم ��ل عل ��ى �إعط ��اء الإحداثيات ملراب� ��ض مدفعيتنا» .فق ��ال« :لقد
تغيرّ ت اخلطة فاملكان غري منا�سب للبقاء».
حوايل ال�ساعة � 6صباح يوم 1988-3-13م ،و�صلنا �إىل قرية َ
«خل
همه» املهجورة الواقعة على م�سافة  4كلم من مدينة «خرمال».
فتحت اخلريطة وحددت م ��كان متركزنا عليها� .أردت �أن �أت�س ّلق
�إح ��دى التالل و�أعطي الإحداثيات ملدفعيتنا ،لكن الأخ بيات قال يل:
«املنطق ��ة غري �آمنة (مل ّوثة) ،انتظر حت ��ى ال�ساعة  11فنذهب �سو ًّيا
يف مهمة على �إحدى تلك التالل».
يف غ�ضون ذل ��ك ،كانت مروح ّيات وطائ ��رات  pc7املعادية ،التي
تتم ّت ��ع بقدرة عالية عل ��ى املناورة ،حت ّلق يف �سم ��اء املنطقة ،و�أحيا ًنا
كانت تطل ��ق القنابل وال�صواريخ .لقد ح ّلقت ف ��وق ر�ؤو�سنا �أكرث من
مرة ،لكن اهلل �شاء �أن ال تك�شف �أمرنا.
عن ��د ال�ساعة  ،11ذهب كاظم مع ثالثة من الإخوة الأكراد و�أحد
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عنا�ص ��ر اال�ستطالع �إىل �إحدى التالل لإعط ��اء �إحداثيات الأهداف
املق ّررة ملراب�ض مدفعيتنا ،لكنهم عادوا بعد مدة وجيزة .قال كاظم:
«ال ميكن فعل �شيء يف الوقت احلا�ضر� ،سنذهب �سو ًّيا بعد الظهر».
بع ��د الظهر ،ذهبت �أنا وكاظم م ��ع ثالثة عنا�صر من البي�شمركة
الأك ��راد �إىل ت� � ّل ي�س ّم ��ى تل «ك ��وره» ويقع على بع ��د 2000م من قرية
َ
«خ ��ل همه» .كان حتليق املروحيات املعادية م ��ا يزال كثي ًفا يف �سماء
املنطق ��ة ،ما �أ ّدى �إىل تق ّيد حركتن ��ا .لكننا مت ّكنا من توجيه النريان
ناحية ثكنة «زمقي خوارو» ،والطريق امل�ؤدية �إىل حلبجة ،وبحمد اهلل
�أنزلنا خ�سائر كبرية يف �صفوف الأعداء.
قبي ��ل الغروب ،تركن ��ا املكان واجتهنا نحو قري ��ة «خل همه» التي
و�صلن ��ا �إليها بعد هبوط الظ�ل�ام .كان الإخوة خالل فرتة غيابنا قد
ذهبوا يف دور ّية و�أ�سروا بع�ض اجلنود العراق ّيني .بعد �صالتي املغرب
والع�شاء �أعطى الأخ كمال الأمر باالنطالق نحو مدينة «خرمال».
�سرن ��ا دون توق ��ف حت ��ى ال�ساعة الواح ��دة بعد منت�ص ��ف الليل،
ومررن ��ا خالل الطريق بنهري ��ن غزي َر ْي املياه ن�سب ًّي ��ا .هناك �أُعطي
الأم ��ر باال�سرتاح ��ة .ول�ش ��دة ما نالني م ��ن التعب وال�ب�رد والعط�ش
�ات عميق مل �أفق منه �إال بعد رحيل الرتل .كان
واجلوع غططت ب�سب � ٍ
التع ��ب قد نال مني ومهم ��ا حاولت اال�ستيقاظ مل �أُفل ��ح� .أثقل النوم
جفن ��ي فا�ست�سلمت له من جديد� .آخر مرة ا�ستيقظت فيها كان عند
انبالج الفج ��ر ،فنه�ضت و�ص ّليت ال�صبح حت ��ت �شجرة قريبة م ّني.
رمب ��ا كان ال�سري م�سافة 40كلم مع كل ه ��ذا العتاد وجهاز الال�سلكي
واجلوع والتعب هو العذر لهذا النوم الثقيل .كان معي جهاز ال�سلكي،
قطع ��ة �سالح وبو�صل ��ة .عندما طل ��ع ال�صباح ،ح� � ّددت جهة ال�شرق
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بالبو�صل ��ة وانطلقت .بعد مدة من ال�سري و�صلت �إىل حقل �ألغام يليه
متاري� ��س بدت خالية .قر�أت �آي ��ة الكر�سي و�آية ال�س ّد ،ثم خطوت �أول
خطوة يف حقل الألغام وعربته ب�سالم.
م ��ررت باملتاري� ��س اخلاوية وتابع ��ت �سريي به ��دوء ،و�إذ ب�إطالق
ر�صا� ��ص نح ��وي من اخلل ��ف .التف � ّ�ت لأرى � 4أ�شخا� ��ص يلحقون بي
ويقول ��ون �أ�شي ��اء باللغ ��ة العرب ّية ،ف�أطلق ��ت العن ��ان لقدمي وعدوت
ب�أق�ص ��ى م ��ا عن ��دي من ق ��وة .لكنهم مل يتوقف ��وا عن �إط�ل�اق النار
�صوبي ،وكي �أخ ّفف من حمولتي رميت بجهاز الال�سلكي على الأر�ض
و�أطلق ��ت علي ��ه الر�صا�ص لكي ال يقع بيد الأع ��داء �ساملًا ،ثم �أطلقت
النار نحو اجلن ��ود العراق ّيني وتابعت الرك�ض ب�أق�صى �سرعة �إىل �أن
غبت عن �أنظارهم.
�أنهكن ��ي اجل ��وع ف�أكل ��ت بع�ض نبات ��ات �أر�ض الع ��راق ،ثم تابعت
ال�س�ي�ر �إىل �أن و�صلت �إىل جبال مغطاة بالثل ��وج اعتقدت �أنها جبال
«�أورامان ��ات» .بع ��د م�ساف ��ة من امل�ش ��ي و�صلت �إىل ب�ض ��ع �شجرات،
عندها بد�أ �إطالق الر�صا� ��ص نحوي ثاني ًة ،لكن من �أين؟ مل �أ�ستطع
متيي ��ز اجله ��ة .اختب� ��أت ب�ي�ن الأ�شج ��ار وكان ق ��د م ّر وق ��ت �صالة
فتو�سلت بال�صالة والدعاء بالنجاة�« :إلهي �ساعدين!» بعد
الظهريةّ ،
عدة دقائق �أ�صبح اجلو �ضباب ًّيا فحجب ع ّني �أب�صار الأعداء�« .شك ًرا
لك يا اهلل!» ،واغتنمته ��ا فر�صة للهرب ناحية اجلبل ّ
املغطى بالثلوج
الواقع جلهة ال�شرق.
كان الوق ��ت قراب ��ة الظهرية عندما ب ��د�أت �أت�س ّل ��ق �سفح اجلبل.
كانت قدماي تغرقان حتى الركبتني يف الثلج وال �أدري ما العمل لأ�س ّد
جوع ��ي ،رحت �أتناول الثلج و�أتابع �س�ي�ري .حوايل ال�ساعة اخلام�سة
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مما �أعاق حركت ��ي كث ًريا .بعد
�ص ��ار الثل ��ج يغمرين حتى خا�صرت ��ي ّ
قليل� ،سمعت �صوت غناء رجل قادم من جهة اليمني فظننت �أنه من
الأكراد املعار�ضني لنظام �صدام .ناديته عدة مرات فانتبه لوجودي.
علي باللغة الكرد ّية ،لكن بعد دقائق نادوين
طلبت منه امل�ساعدة فر ّد ّ
ع�ب�ر مكبرّ ال�صوت وباللغة العرب ّية« :تعال تعال» .ما �أن �أدركت �أنهم
عراق ّي ��ون حتى اختب�أت خلف �صخرة .مل يكن بي رمق للفرار كما مل
يك ��ن الظرف م�ؤات ًيا لذلك .مزّقت دلي ��ل ا�ستخدام جهاز الال�سلكي
وجميع وثائقي ودفنتها حتت الثلج ،فالويل يل �إن علموا �أ ّنني را�صد!
روي ��دً ا رويدً ا �ضاقت امل�سافة بيني وبينهم .كانوا يقولون« :الإمام
اخلميني ،اجلمهور ّية الإ�سالم ّية ،يا حممد يا علي يا ح�سني» .ظننت
لوهل ��ة �أنهم م ��ن املعار�ضني الأك ��راد .لكن عندما دن ��وا م ّني ور�أيت
ز ّيه ��م العراق ��ي �أيقنت �أنه ��م بعث ّيون .ما �إن و�صل ��وا �إ ّ
يل حتى �أخذوا
�سالح ��ي وذخريتي ،ثم اقتادوين �إىل قائد مع�سكرهم .ولأنه مل يكن
معهم مرتجم ،مل ي�ستطيعوا احل�صول مني على �أي معلومات.
بعد حوايل �ساعة �أر�سل ��وين مع عدد من احل ّرا�س �إىل مق ّر �آخر،
عرف ��ت فيما بعد �أ ّنه مق ّر اللواء .كان طع ��ام الع�شاء يومها الدجاج؛
ولك ��ي �أثق بهم �أعطوين ع�شا ًء منا�س ًبا ليلتها .بعد تناول الع�شاء بد�أ
التحقيق� .س�ألوين بداي ًة عن ا�سمي وحم ّل عملي ،فقلت لهم« :ا�سمي
ج ��واد حممدي ،و�أنا جن ��دي يف خدمة العلم من طه ��ران ،ثكنة ويل
ع�صر و�أعمل �سائ ًقا».
 � ًإذا ماذا تفعل هنا باللبا�س الكردي؟ يخ ��دم �أح ��د �أ�صدقائ ��ي يف دزيل -مريف ��ان وجئ ��ت لزيارته.�أخ�ب�روين �أنه عل � ّ�ي الذهاب �إىل تلك املنطق ��ة باللبا�س الكردي ،لذا
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الزي من مدينة باخرتان وجئت ليلاً �إىل هنا ف�أ�ضعت
ا�شرتيت هذا ّ
الطريق ،وبعد �أن �سرت مدة من الزمن و�صلت �إىل مق ّركم».
 ومن �أين ح�صلت على ال�سالح؟ من م�س�ؤول الت�سليح الذي طلب م ّني �إرجاع ال�سالح بعد عودتي. متى جئت من طهران؟ منذ � 4أيام. �أين ت�سقط ال�صواريخ التي نر�سلها �إىل املدينة؟ يف ال�ش ��ارع ،يف امل�ست�شف ��ى ،يف م�ش ��ايف التولي ��د ،يف املدار� ��سوغريها.
 �أمل ت�سقط يف مراكز احلر�س �أو املراكز الع�سكر ّية الأخرى؟ ال مل يحدث ذلك. �أمل ت�صادف يف الطريق �أي مق ّر �أو مرب�ض مدفع ّية �أو موقع؟ �أن ��ا �أخ ��دم يف طهران وال �أع ��رف �شي ًئا من ه ��ذه الأمور و�إال ملاوقعت بني �أيديكم.
 كيف و�صلت �إىل هنا؟ انتقلت باحلافلة من طهران �إىل باخرتان ،ومن ثم �إىل بافه ،ثمركب ��ت حافلة �صغرية «ميني با�ص» �إىل مريفان .بعدها جئت ب�سيارة
�أج ��رة �إىل هن ��ا ،وقال ��وا يل �إن �س�أل ��ت �أي �شخ�ص ع ��ن طريق دزيل
ف�سري�شدين �إليها ،وكما ترون قد �أ�ضعت الطريق وو�صلت �إىل هنا.
ووجه
كان يف الغرف ��ة �ص ��ورة كبرية ل�صدام� ،أ�ش ��ار املح ّقق �إليها ّ
الإهان ��ات للإمام اخلميني .كن ��ت �أ�ضع ا�سم �ص ��دام �آخر كل جملة
يقوله ��ا و�أعيدها له .عندما �أعطيتهم �أجوب ��ة حا�سمة ورددت �إليهم
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�إهاناتهم للإمام ،قالوا�« :أنت ل�ست جند ًّيا� ،أنت �إما من احلر�س �إما
تعبوي .فاجلندي ال يتف ّوه بهذا الكالم» .ثم قالوا فيما بينهم وباللغة
العربية :هذا تعبوي يحمل معه �سبحة وخا ًمتا و�سجدة لل�صالة.
ا�ستم ّر التحقيق حتى ال�ساعة العا�شرة والن�صف لي ًال .مل �أكن قد
�ص ّلي ��ت بعد ،ومل ي�سمحوا يل بال�صالة �إال بعد �إ�صرار وجلاجة مني.
وقالوا يل�« :أن ِه �صالتك ب�سرعة ،يجب �أن نذهب �إىل مق ّر الفرقة».
بع ��د ال�صالة ،انطلقن ��ا برفقة حار�س�ي�ن وقطعنا طري ًق ��ا جبل ّية
�صع ��ودًا ون � اً
�زول �إىل �أن و�صلنا �إىل �أحد املق� � ّرات .ومن هناك ركبنا
�سي ��ارة �إيفا .ومل تكد تنطل ��ق حتى ا�ست�سلمت لن ��وم عميق �أيقظوين
من ��ه عندما و�صلنا �إىل املق� � ّر .هناك� ،أخذوين مبا�ش ��ر ًة �إىل د�شمة
القي ��ادة حيث بد�أ التحقيق ثاني ًة .ما ا�سمك؟ ع�ضو �أي م�ؤ�س�سة؟ من
�أين �أح�ضرت ال�سالح؟ ماذا تفعل هنا..
�أعطيته ��م �إجاب ��ات الليلة املا�ضي ��ة نف�سه ��ا .كان يف مكتب قيادة
علي
الفرقة رجل ك ��ردي يجيد اللغة الفار�سية بطالقةّ ،
ومما �ص ّعب ّ
الأم ��ر �أكرث �أنه قال لقائد الفرقة« :هذا ال�صبي يجيد اللغة العربية،
لكنه ال يريد الإجابة».
تق ��دم مني القائد النحي ��ل اجل�سم والقا�سي القل ��ب ثم �صفعني
�صفع ًة قوية على وجهي وقالَ « :مل ال تتحدث باللغة العربية؟».
ث ��م راح ميط ��رين ب�أ�سئلته باللغة العربية ،وعندم ��ا مل يلقَ جوا ًبا
�أخذ ي�صفعني على وجهي حتى احم ّر ،ثم جل�أ �إىل املرتجم و�س�ألني:
�إىل �أين تريد الذهاب؟
 �إىل دزيل عند �صديقي.� -سن�أخذك �إىل كربالء� ،أول�ست تع�شق كربالء؟
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ا ّدعيت ال�سذاجة و�أجبت:
 ال ،نذهب �أ ّو اًل �إىل دزيل ومن ثم �إىل كربالء.ا�ستم ّر التحقيق حتى ال�ساعة الواحدة والن�صف بعد منت�صف الليل
دون �أن يح�صل ��وا على �أي �إجابة �شافية .حينها قال القائد للمرتجم:
«هذا لن يجيب بهذه الطريقة .احب�سوه واجلدوه �إىل �أن ينطق».
يدي
كان ��ت ال�ساع ��ة الثانية بع ��د منت�صف اللي ��ل عندم ��ا �أوثقوا ّ
وقدمي وو�ضعوين يف غرفة باردة دون فرا�ش �أو بطانية.
ّ
�صباح يوم  25من �شهر ا�سفند  1988-3-15ا�ستيقظت على ركالت
حذاء ع�سكري ،وق ��د �أخذتني غفوة حينها� ،إذ ال ميكن النوم يف ذلك
يدي
اجل ��و الب ��ارد دون مدف�أة �أو بطاني ��ة ومع تلك القيود .ف ّك ��وا قيد ّ
و�أخ ��ذوين �إىل الفناء حيث �أعطوين بع�ض احلالوة الطحين ّية واخلبز
لطعام الفطور الذي تناولته حتت حرا�سة  4جنود م�س ّلحني .بعد تناول
يدي جم� � ّددًا واقتادوين �إىل الغرفة نف�سها .بعد
طعام الفطور ،ق ّيدوا ّ
دقائ ��ق دخل �أحدهم برفقة املرتجم وبد�أ اال�ستجواب جم ّددًا وا�ستم ّر
�صباحا .كانا يك� � ّرران الأ�سئلة نف�سها ،وبدوري �أك ّرر
حت ��ى ال�ساعة ً 10
الأجوبة ذاتها .ثم غادرا وبقيت وحدي حتى ال�ساعة  12ظه ًرا .يف تلك
الأثن ��اء حدثت حركة غريبة بني العراقي�ي�ن ،كانوا يرك�ضون بهلع هنا
وهن ��اك .ظننت �أنّ مقاتلينا قد توغل ��وا �إىل هذه املنطقة لذا يحاولون
الفرار وال ّ
�شك �أنهم �سي�ص ّوبون �إ ّ
يل ر�صا�صة اخلال�ص.
كن ��ت م�ستغر ًقا بهذه الأفكار عندما فتح الباب ودخل �إىل الغرفة
�آخر �شخ�ص ا�ستجوبني .فتّ�ش جيوبي ولفت نظره اخلامت يف �إ�صبعي.
ح ��اول جاهدً ا نزعه لكنه مل يفلح� ،إذ �إنّ اخلامت قد الت�صق ب�إ�صبعي
املت ��ورم من �شدة الربد .مل يهتم ب�أمل ��ي و�صراخي وملا ي�أ�س من نزعه
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تركني وخرج من الغرفة.
عند ال�ساعة الواحدة من بعد الظهر ،فتح الباب ودخل م�س ّلحان،
�أنه�ض ��اين عن الأر� ��ض و�أخرجاين من الغرفة ثم ركبن ��ا �سيارة �آيفا
عيني مبنديل
مع عدد م ��ن العنا�صر وانطلقنا .يف الطري ��ق ع�صبوا ّ
وكانت �سيارة الآيفا تتوقف كل هُ ن ّية ثم تتابع �سريها ببطء �شديد.
عند املغيب� ،ش ّد انتباهي �أنني اجلال�س بقربي .ا�ستعنت بالق�ضبان
احلديد ّي ��ة ل�سي ��ارة الآيفا و�أزح ��ت املنديل عن عين ��ي ،فر�أيت �شا ًبا
سريا ق ��د �أُ�صيب يف يده ،وكان يطلب امل ��اء با�ستمرار لكن
�إيران ًّي ��ا �أ� ً
العراق ّيني ال يعريونه �أي اهتمام.
ح ّل الظالم ف�ص ّليت �صالتي املغرب والع�شاء و�أنا مق ّيد يف ال�سيارة.
بع ��د فرتة ق�ص�ي�رة وب�سبب التع ��ب واجلوع والعط�ش غلبن ��ي النعا�س
قار�سا ،لذا كنت �أ�ستيقظ كل حني و�أعود
وا�ست�سلمت للنوم .كان الربد ً
للن ��وم .عند الفجر �ص ّلي ��ت �صالة ال�صبح يف ال�سي ��ارة � ً
أي�ضا ،وما �إن
�أ�ش ��رق ال�صباح ،ر�أيت �ص ًّفا من �سيارات اجلي ��ب والتويوتا و�سيارات
الآيف ��ا ت�سري خلف �سيارتنا .بقينا حت ��ى ال�ساعة  12من منت�صف ليل
 1988-3-16ن�سري يف رتل ال�سيارات �إىل �أن و�صلنا �إىل �أحد املق ّرات.
ترجلن ��ا م ��ن ال�سيارات وتابع الرت ��ل �سريه م�ش ًيا عل ��ى الأقدام وكنت
�أنا حايف القدمني .كانت الأر� ��ض مليئة بالأ�شواك واحلجارة والطني
وكنت �أم�شي ب�صعوبة كبرية.
والأ�سالك ال�شائكةُ ،
عن ��د ال�صب ��اح و�صلنا �إىل خ ��ط الق ��وات العراقية .عندم ��ا ر�آنا
اجلن ��ود العراقيون بد�أوا ب�إطالق الن ��ار نحونا �إىل �أن انتبهوا �إىل �أنّ
الرتل من جنودهم .تابع الرتل �سريه وخالل الطريق كانت القذائف
املدفع ّية تنفجر على م�سافة � 700أو 800م من مكاننا .كان العراق ّيون
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ينبطح ��ون � ً
ويتعجبون لعدم اكرتاثنا �أنا والأ�سري
أر�ضا مع كل انفجار ّ
الإيراين الثاين للأمر.
بعد �أن قطعنا عددًا من التالل ال�صغرية ،و�صلنا �إىل �سهل م�ست ٍو.
كان ��ت مدين ��ة حلبجة عن ي�س ��اري ،ومدينة «دوجيل ��ه» وثكنة «زمقي
خ ��وارو» عن مييني .يف الطريق �صادفنا �سيارة جيب عراق ّية قد ُقتل
جمي ��ع ركابها بالر�صا�ص ،وعل ��ى بعد خطوات منه ��ا ر�أيت متاري�س
مد ّمرة قد ت�ساقطت جثث اجلنود العراق ّيني من حولها.
�أ�ش ��ار الو�ضع �إىل وقوع معارك يف تل ��ك املنطقة ،وكان �أمامنا ت ّل
علينا عبوره .لكن ما �إن و�صلنا �إليه حتى ف ّر جميع اجلنود العراق ّيني
مبن فيهم حرا�سنا .عندم ��ا و�صلت �أعلى التل ر�أيت عنا�صر م�س ّلحة
ترتدي معاطف املطر وتتجه نحونا.
كان ��ت قواتنا قد ح ّررت هذه املنطقة منذ وقت طويل ،لكن ه�ؤالء
اجلن ��ود البعثي ��ون تعي�سي ّ
احلظ مل يكون ��وا يعلمون �أنه ��م حو�صروا
من قبل قوات جي� ��ش الإ�سالم .تنف�ست ال�صعداء لوالدتي اجلديدة.
الزي
لك ��نّ معاناتي بد�أت من جديد م ��ع و�صول عنا�صرناَ :مل �أرتدي ّ
الكردي؟ و َمل ال �أحمل �أي وثائق ّ
تدل على �أنني را�صد مت�س ّلل؟
ح ّدثته ��م مب ��ا جرى معي ،لكنه ��م مل يعريوا كالم ��ي � ّأي اهتمام.
�أوثقوا قيد يدي وقالوا يل�« :أنت كاذب حت ًما� .أنت من املنافقني لذلك
جتيد اللغة الفار�س ّية ،وعالو ًة على ذلك ترتدي اللبا�س الكردي!»
ي ��ا لهذه الورطة! �سرت مع الأ�س ��رى العراق ّيني مق ّيد اليدين فيما
ه ��م مل يكون ��وا كذلك .بعد مدة و�صلن ��ا �إىل �ساتر تراب ��ي يقع خلفه
مرب� ��ض مدفعي ��ة (130مل ��م) تابعة لفرق ��ة الإم ��ام احل�سني ،Q
وقائ ��ده ُيدعى «مرت�ض ��ى جم�شيديان» .توقفنا م ��دة ق�صرية هناك،
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فا�ستغلي ��ت الفر�صة و�أخربته مبا جرى معي ،فقال يل�« :سي�أخذونك
مع الأ�سرى العراق ّيني �إىل مق ّر الفرقة وهناك ُيح ّدد م�صريك».
و�صلن ��ا �إىل مق ��ر الفرق ��ة حي ��ث �أخ ��ذوين �إىل الأخ زاهدي وبعد
االت�ص ��ال باملق ��ر التكتيكي لل ��واء  ،63ت�أ ّكدوا �أنني را�ص ��د تابع للواء
«خامت الأنبياء ،»P63فف ّكوا وثاقي.
�أعطوين مالب�س جديدة،
و�سالحا و�سيارة .و�صلت ليلة  27ا�سفند
ً
بق�ص
(� )1988-3-17إىل اخلطوط اخللف ّية لوحدتنا حيث ان�شغلت ّ
ما جرى يل للأخوة .
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�أكرث من � 30ساع ��ة ونحن نزحف يف اجلبال والوديان ،فقد ُك ّلف
فريقن ��ا بالت�س ّل ��ل �إىل اخلط ��وط اخللف ّية للجي� ��ش العراقي ،ومن ثم
�إعط ��اء �إحداثيات عن مواقعه ملراب� ��ض مدفعيتنا يف مقر «رم�ضان»
متهي ��دً ا لد ّكه ��ا .توقفنا قليلاً لال�سرتاحة ،لكن ل�ش ��دة التعب واحل ّر
واجل ��وع ،غف ��وت ومل �أ�ستيق ��ظ �إال عن ��د ال�ساع ��ة الثاني ��ة والن�صف
بحثت هنا وهناك
لأج ��دين وحي ��دً ا يف ظالم تلك اجلبال الدام� ��سُ .
ع ��ن الرتل لك ��ن دون ج ��دوى وك�أنّ الأر�ض ق ��د ان�شق ��ت وابتلعتهم.
اخ�ت�رت جه ًة و�سرت .بع ��د مدة ،و�صلت �إىل مف�ت�رق طرق فاخرتت
جهة اليمني وتابعت �سريي .عندما و�صلت �إىل �أحد اجلبال ،اخرتت
�صباحا ،لفت
ال�ش ��ق الأن�سب وبد�أت الت�س ّل ��ق .عند ال�ساعة الرابع ��ة ً
�سمعي �صوت خرير املياه الذي �أ�ضفى �أجواء خا�صة على تلك الطبيعة
اجلبل ّي ��ة .ذهب ��ت ناحية ال�ص ��وت ،فو�صلت �إىل �ساقية م ��اء �ض ّيقة.
كنت �أ�شرب املاء عندم ��ا �سمعت �صوت خ�شخ�شة .رفعت ر�أ�سي لأرى
�شبحني �أبي�ضني عل ��ى م�سافة 20م مني .ت�س ّمرت يف مكاين وقلت يف
نف�سي« :من امل�ؤكد �أنني �أتوهم ب�سبب التعب واجلوع».
فركت عين � ّ�ي وحملقت ،فر�أيت ال�شبح�ي�ن نف�سهما .ر�ش�شت املاء
عل ��ى وجهي� .أجل ،ل�س ��ت واه ًما� ،إنهم ��ا د ّبان كب�ي�ران �أبي�ضا اللون
 -1رواية كاظم كا�شى زاده.
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يحملقان بي .ال �أدري َمل مل يهاجماين� ،إنها م�شيئة اهلل حت ًما.
به ��دوء ودون �أي جلبة� ،س ��رت القهقرى .وم ��ا �إن ابتعدتُ عنهما
م�سرعا ولذت بالفرار.
م�سافة كافية حتى �أدبرتُ
ً
ب�سب ��ب مالب�س ��ي املب ّللة ب�أمط ��ار اللي ��ل ،وهواء اجلب ��ال البارد،
انخف�ضت درجة حرارة ج�سمي �إىل ح ّد التج ّمد .عندما كنت �أرك�ض
فرا ًرا من الد ّبني ،ملحت بطانية كبرية ب ّنية اللون ملقاة على الأر�ض.
ُ�س ��ررت لأين �س�أمتكن من تدفئ ��ة ج�سمي بها ،لكن ما �أن رفعتها عن
الأر�ض حتى جتمدت يف مكاين؛ كان حتتها �أربع جثث مك ّومة! رميت
م�سرعا جم ّددًا .لقد ر�أيت الكثري من جثث املوتى،
البطانية و�أدبرت
ً
ومل يكن بالأمر امل�ستهجن ،لكن ر�ؤيتي لها تلك الليلة ويف تلك اجلبال
ّ
املغطاة بالثلوج ،وبعد لقائي بالد ّبني ،كان له وق ٌع �آخر.
بع ��د �أن ابتعدتُ عن اجلثث ،جل�ست حتت �شجرة � ُ
ألتقط �أنفا�سي،
ث ��م �ص ّلي ��ت �صالة ال�صب ��ح .قبي ��ل ال�ش ��روق ،منت ح ��وايل ال�ساعة
لأ�ستيق ��ظ مع انب�ل�اج ال�ضوء .ا�ستطعت ر�ؤية موق ��ع على بعد  500م
عن ي�ساري ،و�آخر على نف�س امل�سافة عن مييني.
قل ��ت يف نف�س ��ي« :مت ّكنت �أخ ًريا م ��ن الو�صول �إىل موق ��ع قواتنا،
ثم ب ��د�أت بال�صراخ .لك ��ن �أحدً ا مل ي�سمع ندائ ��ي .عجزت عن قطع
ه ��ذه امل�سافة من �شدة التعب .بعد ن�ص ��ف �ساعة ،ر�أيت �أحد الإخوة
م ��ن موقع جهة اليمني يتّجه نح ��وي ،فتنف�ست ال�صعداء ،لقد انتهت
فرحا� ،إىل
معاناتي يف حلظة ،فتم ّلكني �شع ��ور لطيف .كدت �أرق�ص ً
ف�صعقت :كان
�أن و�ص ��ل �إىل م�سافة 15م من م ��كاين� .أمعنت النظر ُ
زي املغاوير .كان يقرتب م ّن ��ي �شي ًئا ف�شي ًئا،
جند ًّي ��ا عراق ًّيا يرت ��دي ّ
دون �أن يلح ��ظ وج ��ودي .ال �سالح معي وال قدرة يل على العراك معه
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�أو حتى الهروب منه ،بقيت يف مكاين �أنتظر م�صريي وقدري».
كنت �أجيد اللغة العربي ��ة قليلاً  .ما �إن و�صل اجلندي �إىل م�سافة
ع ��دة �أمتار حت ��ى نه�ضت من م ��كاين وقلت له بالعربي ��ة�« :سالم ،ال
تخف ،تعال �إىل هنا ،لن �أ�ؤذيك».
ما �أن ر�آين حتى �شحب لونه .رمبا ب�سبب اللبا�س الكردي! امل�سكني
مل ي ��د ِر كيف يدبر بالف ��رار .كان يرك� ��ض ب�أق�صى �سرع ��ة وي�صرخ
طال ًب ��ا امل�ساعدة� .صربت قلي�ًل اً كي يبتعد ع ّن ��ي م�ساف ًة ،فال ميكنه
عنده ��ا حتديد وجهتي ،ث ��م بد�أت الرك�ض ب�أق�ص ��ى �سرعتي �إىل �أن
و�صل ��ت �إىل منح ��در حا ّد .نزلت املنح ��در �إىل �أن و�صلت �إىل �صخرة
ميك ��ن االختب ��اء حتتها .بع ��د  20دقيقة� ،سمعت جلب ��ة بالقرب مني
و�أ�صوات تدعو باللغة العربية�« :أين �أنت؟ ا�ست�سلم!» .كانوا ّ
مي�شطون
املكان بالر�صا�ص ،يف حني كنت �أقر�أ �آية الكر�سي و�آية ال�س ّد .فج�أ ًة،
�سمع ��ت �صوت خ�شخ�شة و�صوت �أقدام تق�ت�رب م ّني �شي ًئا ف�شي ًئا .م ّر
بال�صخ ��رة الت ��ي �أختبئ حتتها جند ّي ��ان عراق ّيان وتابع ��ا طريقهما
ن � اً
�زول .كان يكفي �أن يلتفت ��ا للخلف حتى يرياين .حب�ست �أنفا�سي يف
�ص ��دري ،ورحت �أنزع الأع�ش ��اب القريبة م ّني و� ّ
أغطي بها ما بان من
قدمي .و�صل اجلند ّيان �أ�سفل املنحدر فاجته �أحدهم للي�سار والآخر
علي حلظات مهولة .بعد �ساعة ،ول�ش ّدة التعب واجلوع
لليم�ي�ن .م ّرت ّ
غف ��وت حتت تلك ال�صخرة لأ�ستيقظ عند ال�ساعة  12ظه ًرا .بعد �أن
ت�أك ��دت من خل ّو املكان ،خرجت م ��ن حتت ال�صخرة وتابعت �سريي.
و�صلت �أ�سف ��ل املنحدر ووجدت عددًا من معلب ��ات الفاكهة والطعام
الفارغة .كما وجدت علبة «طون» فيها قطعة حلم وقد امتلأت مبياه
الأمطار ،فحملتها و�شربتها .وك�أمنا �شربت الأ�سيد! فقد كانت العلبة
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�صدئة كريهة الطعم ،لكن مل يكن باليد حيلة!
تابع � ُ�ت طريقي رغم التعب .لكن عند ال�ساعة الثانية بعد الظهر،
و�صلت �إىل نبع م ��اء �صغري مياهه
مل �أع ��د �أحتمل اجلوع والعط� ��ش.
ُ
موحلة .و�ضعت فمي حتت �سطح املاء و�شربت �إىل �أن رويت عط�شي.
مل يع ��د ب ��ي رمق ملتابع ��ة الطري ��ق .كان على مييني �صخ ��رة كبرية،
فارمتي ��ت خلفه ��ا وا�ست�سلمت لن ��وم عمي ��ق .ا�ستيقظت بع ��د �ساعة
ون�صف وكنت ما �أزال بني النوم واليقظة عندما لفت نظري روث بغل
بالقرب من ال�صخرة .مل�سته بيدي ،ف�إذا به ال يزال طر ًّيا .ور�أيت �أثر
�أقدام البغ ��ل و�إىل جانبه �أثر ثالث جنمات حلذاء ع�سكري عراقي،
فتج ّمد الدم يف عروقي ،لقد �شملتني العناية الإلهية هذه املرة � ً
أي�ضا.
وجندي عراقي كان ي�س�ي�ر للجهة الأخرى
فق ��د م ّر �أثناء نومي بغ ��ل
ّ
م ��ن البغل ،ولو كان ي�سري من هذه اجلهة لر�آين حت ًما .حتاملت على
نف�س ��ي وتابعت الطريق .كانت ال�ساع ��ة ال�ساد�سة بعد الظهر عندما
وقع نظري على ع ��دة �أ�شخا�ص ير�صدون املنطقة باملنظار ،راقبتهم
باملنظار الذي كان بحوزتي.
يوحي ظاهرهم �أنهم �إيرانيون ،رغم ذلك اتخذت جانب احليطة
واحل ��ذر .اجتهت نحوهم من اخللف به ��دوء ،واختب�أت خلف �شجرة
قري ًب ��ا منه ��م .و�أن ��ا كذلك ،م� � ّر بالقرب م ��ن ال�شجرة اثن ��ان منهم
ف�أيقن ��ت �أنه ��م �إيران ّيون .عنده ��ا خرجت من خمبئ ��ي ،لكن غارت
عين ��اي ومل �أ�ستطع �سوى ق ��ول كلمة�« :سالم» ثم فقدت وعي .بعدما
�أفق ��ت وجد ُتن ��ي �أت�أرجح على �أكت ��اف ثالثة عنا�ص ��ر يحملونني �إىل
د�شمة الطوارئ.
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ك�أمن ��ا ال�شم� ��س خجل ��ت م ��ن �أن ت�شرق عل ��ى جب ��ال «مرايفان»
ال�شاخمة ،وقد ّ
تعطرت الأج ��واء يف الد�شمة وحميطها بنداء «يا �أبا
عبد اهلل».
ه ��ذا �أ�سن ��د وجه ��ه �إىل �أدمي الد�شم ��ة ،وذاك واق ��ف يتك ��ئ �إىل
جدارها مط�أطئ الر�أ� ��س ،وثالث جال�س على �سجادة ال�صالة ورابع
يف زاوي ��ة الد�شمة جل�س �ضا ًّما �إحدى ركبتيه �إليه .و�أنا �أنظر منبه ًرا
ً
منده�ش ��ا لكل هذا الع�ش ��ق والروحان ّية .كان نداء «ي ��ا �أبا عبد اهلل»
خرجت لأم ��ر وذهبت �إىل الد�شمة
م ��ا زال يف ��وح يف الأرجاء عندما
ُ
املج ��اورة .فج� ��أ ًة� ،سمعت �صف�ي�ر قذيفة هاون تبعه ��ا انفجار مهيب
ج ّرنا جمي ًعا نحو الد�شمة املد ّمرة .هنا ،حتول النداء �إىل ا�ستغاثات:
�صمت كئيب.
«يا زهراء»« ،يا ح�سني»« ،يا �صاحب الزمان» وتالها ٌ
عندما دخلت الد�شمة ،كان الدم والرتاب املمزوج برائحة البارود
قد م�ل��أ املكان .هنا عزي ٌز ُقطعت ك ّفاه ك�س ّيده العبا�س ،Qوهناك
�س ّي ��د ُح ّطم �صدره ك�أ ّمه الزهراء ،Oويف جهة عزيز ُخ ّ�ضب ر�أ�سه
بالدماء كم ��واله �أمري امل�ؤمنني Qويف جهة �أخرى عا�ش ٌق قد ُف�صل
ر�أ�سه عن ج�سده ك�س ّيده احل�سني.Q

48

أمر النار بيدك

�أجل لقد ا�ست�شهدوا جمي ًعا!
كان فج ��ر ذلك اليوم �شاح ًبا وبدت الأر� ��ض الثكلى ك�أنها �أهالت
الرتاب ف ��وق ر�أ�سها ،كان كل �شيء من حويل قد ارتدى لون احلزن،
حت ��ى �سيارات «التويوتا» ،لي�س حز ًنا على ه�ؤالء ال�شهداء� ،إمنا لعدم
فتح الطريق �إىل كربالء.
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مع ن�شرة �أخب ��ار ال�ساعة  ،23:00جرى تبديل نوبة احلرا�سة .كان
اجلو ً
منع�شا تلك الليلة وجنوم ال�سماء بدت �أكرث ملعا ًنا .رمبا ت�س�أل َمل
ً
م�ستيقظا حتى تلك ال�ساعة؟ ح�س ًنا �أيها الأخ العزيز! ال�ستيقاظي
كنت
�سب ��ب وجي ��ه .كانت تلك الليل ��ة الك�ب�رى ،فبعد ح ��وايل � 7أ�شهر من
توق ��ف العمليات ،ا�ستُدعي ��ت الليلة املا�ضية من �أج ��ل حتميل ذخائر
الكاتيو�شيا .كما تناقل بع�ض الإخوة احلديث عن بدء العمليات!
�صباح ��ا عندما ح�ضر
�أ�ش ��ارت عق ��ارب ال�ساع ��ة �إىل العا�ش ��رة ً
عن�صران من وحدتنا وح ّدثانا عن عمليات الليلة املا�ضية .ت�ضاربت
م�شاعري بني الفرح لبدء العمليات واحلزن لعدم م�شاركتي فيها.
عند ال�ساعة الرابعة من بعد الظهر ،كانوا ينقلون القوات بوا�سطة
ال�شاحنات �إىل اخلطوط الأمام ّية دون توقف .بدا يل �أنهم من فرقة
«ح�ض ��رة الر�س ��ول  .»P 27كنت �أل ّوح لهم بي ��دي عندما �أعلنوا عرب
مكبرّ ات ال�صوت عن �صالة املغرب جماع ًة يف احل�سين ّية ،يليها دعاء
التو�س ��ل وطلب الن�صر لقواتنا .م� � ّر الوقت كيفما كان وح ّل الغروب،
ّ
وم ��ا �إن ُرفع �أذان املغرب حتى ذهبنا ل�صالة اجلماعة .بعد ال�صالة
التو�سل �س ُيقام عند ال�ساعة الثامنة .عدت �إىل خيمتنا
قالوا �إنّ دعاء ّ
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جم� � ّددًا والغم ُيثقل كاهلي .م ّد الإخوة مائ ��دة الع�شاء وكان الطعام
�أر ًّزا م ��ع البن ��دورة .بعد تن ��اول الطعام ،ذهبت مع �أح ��د الإخوة �إىل
احل�سين ّي ��ة حيث �أُخربن ��ا �أنّ مرا�سم الدع ��اء قد �أُلغي ��ت و�أنّ قواتنا
ذاهبة لنقل العتاد �إىل منطق ��ة العمليات عرب مثلث «�آبادان» .فقلت
يف نف�س ��ي�« :س�أذهب باحلافل ��ة ال�صغرية �إىل اخلط ��وط الأمام ّية».
لك ��ن تراءى يل وجه احلاج «�ضع�ي�ري» ،وهو �أخ طيب وقائد وحدتنا،
وهو يقول يل�« :سلمت يداك يا �إيرفاين! حتى �أنت؟» .فقلت يف نف�سي
ثاني ًة« :وما �أدراك؟ لرمبا جاء احلاج غدً ا ب�سيارته وا�صطحبك معه
�إىل اخل ��ط الأمامي» .ل ��ذا ان�صرفت عن الفك ��رة الأوىل وعدت �إىل
اخليم ��ة .لكن م ��ا �إن دخلتها حت ��ى انتابني احلزن ثاني ��ة ،وقلت يف
ي�صح هذا».
نف�سي« :ال ّ
م�سج ��ل ال�صوت مع بطاني ��ة كانت قرب الب ��اب وخرجت
حمل ��ت ّ
�إىل الف�ل�اة .ب�سط ��ت البطانية و�ش ّغل ��ت م�سجل ال�ص ��وت وكان فيها
�شري ��ط ت�سجيل (كا�سيت) ملح�سن يرثي فيه ال�سيدة فاطمة  .Qيا
لل�صدفة! لقد كان رم ��ز عمليات الليلة املا�ضية «يا زهراء» .ا�ستمعت
�إىل الت�سجيل و�شعرت ببع�ض االرتياح .كنت �أطلب ال�سكينة ،لكن �صور
وجوه الرفاق الذين ا�ست�شهدوا يف العمليات مرت �أمام ناظري� ،ص َور
وجهي والدين عجوزين منهك�ي�ن ق ّدما ابنهما الوحيد حلفظ الثورة،
�صورة �صديقي العزيز الذي كنت �أ�سري معه �إىل املدر�سة ،والأكرث أ�ملًا
من ذل ��ك ،عندما مت ّثلت يل �صور الرف ��اق يف الفرقة وهم يتع ّر�ضون
لق�ص ��ف الأعداء ال�ضاري ،لكنهم �صام ��دون خلف ال�ساتر الرتابي ال
يتزحزحون قيد �أُمنل ��ة ،ويف كل حلظة ّ
يحطم �أحدهم قف�ص اجل�سد
ويح ّلق عال ًيا للقاء احلبيب� .آه لو تدري كيف كانت حايل!
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عل ��ى �أي ح ��ال ،بعد ف�ت�رة من ت�صفي ��ة الذهن� ،أطف� ��أت م�سجل
افتقدت وجوه بع�ض
ال�ص ��وت وحملته مع البطانية �إىل اخليم ��ة التي
ْ
الإخ ��وة ،وال �أدري �أي زاوي ��ة م ��ن ه ��ذه الف�ل�اة ق ��د ّ
عطروه ��ا ببوح
مناجاتهم� .أما من بقي يف اخليمة منهم ،فقد ّ
غطى ر�أ�سه بالبطانية
وا�ست�سلم للنوم ،والعجب كيف ا�ستطاعوا النوم يف مثل هذه الليلة!
من يدري؟ رمبا كانوا يناجون ربهم حتت هذه البطانيات!
كان ��ت ال�ساع ��ة حوايل الواح ��دة بع ��د منت�صف اللي ��ل ،وقد ملأ
الأرجاء �صوت كاتيو�شيا قواتنا .ترى ما الذي �سيح�صل �صباح الغد؟
�أرجو �أن ي�أتي احلاج لي�صحبني معه.
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كاد �ص�ب�ري �أن ينف ��د ،عندم ��ا دخل يو�س ��ف فج� ��أة �إىل الد�شمة
فرحا« :لقد انتهى الأمر وحان الوقت! هيا
�ضاح� � ًكا م�ستب�ش ًرا ،وقال ً
انه� ��ض فقد جاء احل ��اج لي�صطحبنا» مل �أ�صدق م ��ا �سمعته �أذناي،
فج� ��أة! �ألفي ��ت احل ��اج �ضع�ي�ري واق ًفا يف الب ��اب يقول�« :س�ل�ام �أخ
�إيرفاين ،هيا ا�ستعد للذهاب �إىل اخلط الأمامي».
علي
كانت ق ��د م ّرت ب�ضعة �أيام على بدء العملي ��ات ،لكنها مرت ّ
ثقيلة وك�أنها عدة �شهور.
حمل � ُ�ت حقيب ��ة الظهر بي ��د واحل ��ذاء الع�سكري بالي ��د الأخرى،
ث ��م قفزت خلف �شاحن ��ة التويوتا ال�صغرية .تبعن ��ي يو�سف مبا�شرة
وانطل ��ق احلاج بن ��ا .كان ��ت ال�ساعة قراب ��ة احلادية ع�ش ��رة عندما
و�صلنا �إىل مركز تن�سيق 1اجلزيرة .ما �إن �أكملنا الإجراءات الالزمة
- 1مركزالتن�سيقبينالرا�صدومرب�ضالمدفعية،وي�ستق ّرفيمق ّرالمدفع ّيةالتكتيكي.
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متهي ��دً ا النتقالنا �إىل اخلط الأمامي ،حتى ارتفع �صوت �أذان الظهر
من مك�ب�رات وحدة الإع�ل�ام .بعد �ص�ل�اة اجلماع ��ة ب�إمامة احلاج
ر�ض ��ا معاون اللواء ،تناولن ��ا طعام الغداء ومن ث ��م ال�شاي .خرجت
من الد�شمة للتنزه ،فتفاج�أت باحلاج ر�ضا يغ�سل �أطباق الطعام .يف
تل ��ك الأثناء خرج ال�سيد حممود م ��ن الد�شمة ،ف�أ�شرت بيدي ناحية
احلاج وقلت« :انظر يا �سيد!».
فتب�س ��م ال�سي ��د حممود وق ��ال« :الي ��وم دور احلاج ليك ��ون عامل
ّ
النظاف ��ة وال يقب ��ل �أن يعطي دوره لأحد» .قراب ��ة ال�ساعة الثانية من
انطلقت مع يو�سف واحلاج �إىل اخلط الأمامي .بعد �أن
بع ��د الظهر،
ُ
قطعنا كيلومرتات عدة يف طريق تراب ّية ،و�صلنا �إىل «ج�سر اخلندق»
امل� ��ؤدي �إىل جادة اخلندق التي ح ّررناها يف العمليات الأخرية .وبعد
ح ��وايل  13كلم و�صلنا �إىل اجلادة ّ
وتوغلنا فيها عدة كيلومرتات �إىل
�أن و�صلن ��ا �إىل موق ��ع ع�سكري مائ ��ي ،1انت�صب عل ��ى جهته اليمنى
ترجلت من ال�سي ��ارة وذهبت ناحي ��ة املر�صد� .أعطانا
ت� � ّل للرا�صدّ .
الرا�ص ��دان ال�سابقان جميع التقاري ��ر والإحداثيات حول املنطقة ثم
رافق ��ا احل ��اج �إىل خطوطنا اخللف ّية .عند ال�ساع ��ة الرابعة ع�ص ًرا،
�شم ��ل الق�ص ��ف املعادي كل ج ��ادة اخلن ��دق ،ول�شدته اعتق ��دت �أنه
ق�صف متهيدي لهجوم ما .ا�ستطلعت الأمر يف ّ
خطنا ويف خط العدو
ب�سرع ��ة ،لكن مل �أجد ما يريب ف�أخربين �أحد الإخوة يف لواء الغدير
�أنّ الق�صف هو وجبتنا اليوم ّية.
ر�صدت املنطقة بح ًثا عن م�صادر نريان العدو ،وبعد �أن ح ّددتها،
�أعطي � ُ�ت الإحداثيات ملركز التن�سيق ومن ثم ان�ص ّبت نريان مدفعيتنا
 - 1موقع ع�سكري مقام فوق الم�سطحات المائية.
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ب�أق�ص ��ى قدرتها عل ��ى املكان لكن من دون ج ��دوى .فج�أة وقع نظري
فوجهت ن�ي�ران مدفع ّيتنا نحوه .وبعد مدة
عل ��ى هوائي مق ّر الأعداءّ ،
م ��ن ق�صف مق ّر الأع ��داء ،مت ّكنا من �إ�سكات م�ص ��ادر نريانهم .وقد
التن�صت القريبة م ّني� ،أنهم ر�صدوا ات�صاالت من
�أخربوين يف نقطة ّ
مق ّر الأعداء الذي ق�صفناه ي�أمرون بوقف �إطالق النار� .أدركنا حينها
�أنّ ق�صفن ��ا للمق ّر كان م�ؤ ّث ًرا .لك ��ن ال �أراكم اهلل �سو ًءا ،فج�أ ًة ظهرت
 4مروحي ��ات ع�سكر ّية فوق املوقع العراقي .بداي ًة مل ندرك ما يجري.
لكن بعد �إطالق �صاروخني نحونا� ،أدركنا �أنّ ق�صفنا للمقر كان م�ؤملًا
ج ًّدا .على �أي ح ��ال ،م ّر ال�صاروخان عن ميني وي�سار نقطة الر�صد،
واهتزّت الأر�ض حتتنا .بد�أت م�ضا ّداتنا الأر�ض ّية من عيار (155ملم)
التعامل معها مبا�شر ًة ،ور�صدت مرور طلقات م�ضا ّدة حتت املروح ّية،
ل ��ذا طلبت رف ��ع زاوية الإط�ل�اق وا�ستخ ��دام قذائف زمن ّي ��ة ،وبد�أت
معركة بني املروحيات وبني م�ضاداتنا .يف تلك الأثناء� ،سقط �أكرث من
�صاروخ �أر�ضي وج ّوي بالقرب من ت ّل الر�صد دون وقوع �أ�ضرار ،مل يكن
يوج ��د يف جادة اخلندق غري نقطة الر�صد هذه ،والعدو يعلم بالطبع
�أنها هي من تعط ��ي الإحداثيات ملراب�ض مدفعيتنا .ا�ستمرت املعركة
بينن ��ا وب�ي�ن املروح ّيات �إىل �أن انفجرت قذيف ��ة زمن ّية قرب �إحداها،
فت�أرجحت طويلاً يف اجلو قبل �أن تجُبرَ مع �صاحباتها على االن�سحاب
�إىل عمق الأرا�ض ��ي العراق ّية وغابت عن الأنظار .ومع انتهاء املعركة
�صدح �صوت �أذان املغرب يف �أرجاء خط جي�ش الإ�سالم.
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ت�س ّللت �أ�ش ّعة ال�شم�س لتح ّل رويدً ا رويدً ا حمل العتمة .وبعد انتهاء
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�صالة ال�صبح ع ّمت الأرجاء �أ�صوات زمزمات قراءة زيارة عا�شوراء
احلمام ع�ش ًقا لذلك احلرم.
لبوا�سل هج ��روا الأح ّبة والديار وركبوا ِ
وقفت عاجزًا
بع ��د هنيهة
ان�ضممت ل�صفوف ه� ��ؤالء الأخيار ،لكنني ُ
ُ
ع ��ن و�ص ��ف الأج ��واء التي �س ��ادت �آنذاك .يج ��ب �أن تك ��ون حا�ض ًرا
لتلم�سها ،فهي لي�ست من الأمور التي ميكن للقلم �أن ّ
يخطها.
بع ��د زيارة عا�ش ��وراء ،جل�سنا جميعنا �إىل مائ ��دة طعام الفطور،
وق ��د جل�س الأخ ر�ض ��ا بقربي وهو من ا�ستطالع ل ��واء الغدير .خالل
تب ��ادل الأحاديث قال الأخ ر�ضا�« :أخ حجت ،هل لفت نظرك اجل�سر
العائ ��م الذي و�ضعه العراقيون �شمال عوائق ال�سيل؟» .كنت قد جئت
�إىل اخل ��ط حدي ًث ��ا فنفيت علم ��ي بالأم ��ر وتق ��رر �أن ن�ستطلع مكان
اجل�سر؛ �أنا والأخ ر�ضا من خالل متاري�س الكمائن املتقدمة لقواتنا.
ح ��وايل ال�ساعة اخلام�سة من بعد الظهر ،لفت �سمعي �صوت الأخ
ر�ض ��ا واق ًفا بب ��اب الد�شمة يقول« :الر�ؤية جي ��دة الآن� ،أتو ّد الذهاب
ناحية متاري�س الكمائن؟» ت�أملت قليلاً ثم انطلقت معه.
كان ��ت املنطق ��ة هادئ ��ة وال يع ّك ��ر �صفوه ��ا �س ��وى انفج ��ار بع�ض
القذائ ��ف ،وعلى بع ��د حوايل 500م ،لفتني وج ��ود مرتا�س يفوح منه
عطر اجلن ��ة .كان يجل�س فيه رجل عج ��وز كحبيب بن مظاهر ومعه
 3تعبوي�ي�ن �ش ّبان كالقا�سم بن احل�س ��ن  ،Qو�أمام كل واحد منهم
ق ��ر�آن عل ��ى رحله وق ��د ان�شغلوا بتالوت ��ه .غبطتهم على م ��ا هم فيه
للحظة وقلت يف نف�سي« :يا ل�سعادتهم!».
و�صلن ��ا �إىل اخل ��ط ،وبالتن�سي ��ق م ��ع م�س� ��ؤول املح ��ور ،دخلنا �إىل
منطق ��ة الكمائن الكائنة جلهة ال�شمال وان�شغلن ��ا باال�ستطالع .فج�أ ًة
ب ��د�أ الق�صف ال�شديد على ّ
كنت �أحمل معي دفرت
خطنا .احلم ��د هللُ ،
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رموز جهاز الال�سلكي ،ا�ستعرتُ جهاز �أحد الإخوةّ .
نظمته على موجتنا
وات�صل ��ت مبركز التن�سيق ،ثم �أعطيته ��م الإحداثيات متهيدًا لق�صف
خط ��وط الأع ��داء؛ وهكذا بد�أنا بق�ص ��ف اخلط الأول والث ��اين .فج�أ ًة
ت�صاعد اللهب بني �ساتري العدو الرتابيني ،تبعها انفجارات متفرقة.
يب ��دو �أنّ خم ��زن الذخرية ق ��د انفجر ج� � ّراء ق�صفن ��ا املدفعي.
و�سكت ق�صفه ��م معها.
ا�ستم� � ّرت االنفج ��ارات ح ��وايل  45دقيق ��ة،
َ
عنده ��ا �أعطينا الأوامر ملراب�ضنا بوقف �إطالق النار � ً
أي�ضا .و�أ�شارت
�سي ��ارات الإ�سعاف الت ��ي هرعت �إىل خط الع ��دو الأول والثاين� ،إىل
خ�سائرهم الفادحة.
كان ��ت ال�شم� ��س ق ��د مال ��ت للمغي ��ب عندم ��ا قفلنا عائدي ��ن �إىل
خطوطن ��ا اخللف ّية .يف الطريق ،التقيت ب�أخوة منت�شرين هنا وهناك
باد على حم ّياهم� .سرت ع ��دة خطوات فر�أيت جثث �أربعة
والوج ��وم ٍ
�شه ��داء ّ
مرتا�س
مغط ��اة بقما�ش �أبي�ض وعلى م�سافة ق�ص�ي�رة منهم
ٌ
دمرت ��ه قذيفة هاون� .أمعن ��ت النظر فر�أيت �أكرث م ��ن حامل [رحل]
ق ��ر�آن ًّ
التفت ثانية نحو
مغطى بالدماء وال�ت�راب .ت�س ّمرت مكاين ثم ّ
ال�شهداء الأربعة وقلت دون �إرادة مني« :يا ل�سعادتهم».
1365-/11/18هـ.ش 1987/2/7

كي ��ف ميك ��ن �أن �أ�صدق ذلك! عل ��ى �أي حال� ،أخذت ق ��راري و�أنا
بكام ��ل قواي العقل ّية .متكنت بعد جهد جهيد من قرع اجلر�س الذي
ي�شبه �ص ��وت تغريد البلبل .بعد دقيقة ،فتحت �سيدة كبرية يف ال�سنّ
الباب .كان ��ت عيناها ت�ش ّعان نو ًرا .تنف�س ��ت ال�صعداء عندما ر�أتني
وقالت« :تف�ضل».
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حقيق� � ًة ال �أدري من �أين �أبد�أ .ب�صعوب ��ة وب�شكل خمت�صر �س�ألتها
ع ��ن �أحوالها وقلت« :ما �أخبار حيدر؟» .فج�أ ًة انقلب حالها وحملقت
يف عين � ّ�ي ،ف�أُج�ب�رت على ط�أط� ��أة ر�أ�سي .قالت�« :أن ��ت من يجب �أن
حتمل يل �أخبار حيدر ال �أن ت�س�ألني عنه!» .بعد حلظات من ال�صمت
فلم ال تخربين احلقيقة؟
�أ�ضاف ��ت�« :أعلم �أنّ حيدر مل يعد موجودًاَ ،
علمت ذلك منذ �آخر مرة غادرنا فيها! لقد ح�ضن �أباه وبكى ب�صمت.
ث ��م طلب منه ومني امل�ساحمة وقال يل�« :أدعي يل يا �أماه ليغفر اهلل
يل ذنوب ��ي» .فقلت ل ��ه« :ما زلت �صغ ًريا يا بن ��ي ،و�أنت منذ العا�شرة
من عمرك م�ؤ ّذن امل�سجد .كما �أنك بلغت �سن التكليف منذ � 3سنوات
فق ��ط ،وقد ُ�صمت �أ�ضعاف هذه املدة ،كم ��ا تواظب على �صوم يومي
الإثن�ي�ن واخلمي�س ،ف� ��أي ذنب ارتكبته ليغف ��ره اهلل لك؟» .تلك املرة
ح�ضن �أخته ال�صغرى و�أثناء مغادرته التفت نحونا مرا ًرا وهو يتمتم
كالما مل نفهمه».
ً
ً
مدهو�شا متحيرّ ً ا ل ��كالم هذه الأم ،يب ��دو �أنها مل تعد
كن ��ت �أق ��ف
ق ��ادرة على الوقوف فاتك�أت على الب ��اب ،ثم تابعت ب�صوت مرجتف:
تو�سلت بالأئمة  Rويف الليل
«عندما �أخربوين �أنّ حيدر مفقود الأثرّ ،
وجدت قمي�صه القدمي فلففت به الق ��ر�آن وو�ضعته على ك ّوة اجلدار.
كن ��ت مذهولة �أفك ��ر بحيدر عندما غلبني النعا� ��س ،ور�أيت يف احللم
�أنني �أحمل وع ��ا ًء زجاجي فيه �سمكة حمراء واملياه تغمره �إىل ن�صفه
فقط .ف�أم�سكت ال�سمكة بيدي و�أخرجتها من الوعاء ورحت �أح ّدق �إىل
جماله ��ا .فج�أ ًة! �سقطت ال�سمكة من يدي عل ��ى الأر�ض ومهما بحثت
فزعت من نومي وقلت دون �إرادة مني�} :إنا
عنها مل �أجدها .عندها ُ
هلل و�إنا �إليه راجعون{ .و�أيقنت حينها �أنّ حيدر غادرنا».
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ب ّل ��ل العرق ر�أ�سي ووجهي وط�أط� ��أت ر�أ�سي جم ًربا .لرمبا مل �أعد
�أق ��وى على النظر �إىل تلك العين�ي�ن الثاقبتني .عندما وجدتُ �أنها مل
تع ��د تطيق �ص ًربا قلت له ��ا« :كانت ر�ؤياك �صادقة ي ��ا �أماه .لقد كان
حي ��در �ضم ��ن كتيب ��ة التخريب يف «فرق ��ة ر�س ��ول اهلل  .»P 27وليلة
العملي ��ات ب�سب ��ب �شجاعت ��ه و�سرعة عمل ��ه وت�ضحيات ��ه يف الكتيبة،
عم ��ل يف خط االقتح ��ام .يف الليلة الثالثة للعملي ��ات ،وبعد �أن خا�ض
معارك بطولي ��ة وعرب قناة الأ�سماك ،ا�ست�شهد �إث ��ر �إ�صابته ب�شظية
يف ر�أ�سه .بق ��ي جثمانه الطاهر هناك ب�سبب هجوم دبابات الأعداء
رمقت وجه الأم الثكلى بنظرة وقد
وبقي ��ت ذكراه الطيبة يف قلوبنا»ُ .
خيم ال�صمت علينا مدة �إىل �أن قالت�« :أعلم �أن حيدر لن يعود ،لكن
�أق�س ��م عليك ��م �أن حت�ض ��روا يل جثمانه» ،ولأنها مل تل ��ق جوا ًبا �سوى
ال�صم ��ت قالت راجية�« :س�أر�ض ��ى بيد �أو قدم فح�سب» ،لكنها مل تلق
� ً
أي�ض ��ا غري ال�صم ��ت وط�أط�أة الر�أ� ��س .فقالت يائ�س ��ة« :حتى �إ�صبع
واح ��د منه يكفين ��ي ،ليكون له مزا ًرا �أجل�أ �إلي ��ه و�أبثه �شجوين» .ومبا
�أنها مل تلق ما ي�ؤملها متتمت قائلة« :ال�شكر لك يا اهلل».
1365-/11/30هـ.ش 1987/2/19

كنت نائ ًما وا�ستيقظت على ربت خفيف من احلاج قا�سم الذي قال
يل« :هيا انه�ض ،حان وقت العمل» .على الرغم من تعب الليلة ال�سابقة
�إال �أنني جهزت نف�سي للقيام باملهمة .بعد �أن انتهينا من مائدة طعام
الفطور ،ذهبنا بنا ًء على طلب احلاج قا�سم �إىل مائدة الر�صد .1قلت:
«هل ميكنك �أن تخربين �أين يجب �أن ّ
ننق�ض على الإخوة العمالء؟».
ّ
والمخطط.
 - 1مائدة الرا�صد :الخريطة
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بعد �صمت ق�صري قال احلاج وهو ي�شري �إىل نقطة على اخلريطة:
«هنا ،خ ��ط الفرقة العا�شرة ،حيث ا�ستقدم الع ��دو حدي ًثا عددًا من
الدباب ��ات وازداد ال�ضغ ��ط عل ��ى الإخ ��وة يف اخل ��ط الأمام ��ي .و�إذا
ق� � ّرر العدو القيام بحركة م ��ا ف�ستكون من ه ��ذه النقطة ،لذا عليك
بالإ�ضافة �إىل �إعطاء الإحداثيات �أن تريحنا من �ش ّر هذه الدبابات».
عندما كان احلاج قا�سم ي�شرح املهمة ،كانت عيناي حت ّدق بيديه
و�أذن ��اي ت�ستمع لكالمه بد ّقة .بعد تل ّقي التعليمات ،جمعت مب�ساعدة
�أح ��د الإخ ��وة ما نحت ��اج �إليه م ��ن عت ��اد؛ البو�صلة ،املنظ ��ار ،جهاز
الال�سلكي ،ال�شيفرة� ،ساعة ع ّدادّ ،
املخطط وغريها .بعد التح ّقق من
الوقود وزيت حم ّرك الدراجة النارية ،توكلنا على اهلل وانطلقنا نحو
خ ��ط فرقة «�سيد ال�شه ��داء  .»10يف الطريق مررنا بالإخوة املقاتلني
من �شرياز وتربيز .عندما ر�أى التعبويون املنظار وجهاز الال�سلكي،
�أدركوا �أننا م ��ن وحدة الر�صد .فكانوا يدعوننا بوجوه با�سمة ل�شرب
املاء املث ّل ��ج ومعلبات الفاكهة .وك ّنا من ّر بهم ونح ّييهم ب�إطالق البوق
وعالمة الن�صر.
�صباحا ،و�صلنا �إىل اخل ��ط .ال �أراكم اهلل
ح ��وايل ال�ساع ��ة ً 8:30
مكروهً ��ا .لق ��د ت�شابكت قذائف الدباب ��ات مع اله ��اون والر�شا�شات
والقنا�صات ،وان�ص ّبت على امل ��كان ف�أقعدت اجلميع عن احلركة وال
ملج� ��أ للأخ ��وة التعبويني �س ��وى ب�ضعة �أكيا�س من ال�ت�راب وتو ّكلهم
عل ��ى اهلل .كان جميع الإخوة يف خط الفرقة العا�شرة بانتظارنا ،لذا
نوعا ما،
الحقتن ��ا الأب�صار من ��ذ حلظة و�صولنا .وجدت مكا ًن ��ا �آم ًنا ً
ارتفاعا
فركنت الدراجة على عجل ثم اخرتت �أف�ضل و�أكرث املتاري�س
ً
ليك ��ون نقطة للر�ص ��د .زحفنا نحو املرتا�س ،وعندم ��ا و�صلنا �إليه مل
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يك ��ن فيه غري تعب ��وي �صغري ال�سن عل ��ى ر�أ�سه خ ��وذة وبيده �سالح.
كان يراق ��ب بعينني حا ّدتني خط الأع ��داء ،فلرمبا �ض ّل �أحد «الإخوة
العمالء» طريقه وجاء نحونا فيمطره بوابل من نريان جهنم .عندما
دخلن ��ا املرتا� ��س �صافحنا بي ��ده الدافئة وق ��ال« :تف�ضل ��وا» .بعد �أن
�أخربناه مبهمتنا ا�ست�أذنا منه للعمل يف مرتا�سه.
�ألقي ��ت نظ ��رة �سريع ��ة على املنطقة ث ��م فتحت اخلريط ��ة ،وبعد
حتدي ��د مكان وجودن ��ا ،حددت اجتاه وزاوية اله ��دف ،وجهز رفيقي
جهاز الال�سلكي.
ب�سرعة �أعطيت الإحداثيات ملركز التن�سيق وطلبنا �صليات النار.
كان جريانن ��ا الذي ��ن ن�سوا م ��ا كان بيننا م ��ن خبز وملح ،م ��ا زالوا
ميط ��رون ّ
خطنا ب�أن ��واع القذائف .بع ��د مدة� ،أعلن مرك ��ز التن�سيق
ب ��دء �إطالق النار بنداء «اهلل �أكرب» ،ورحبنا نحن بو�صول �أول قذيفة
بنداء «خميني رهرب .»1وما هي �إال دقائق حتى �سمعنا �صف ًريا رهي ًبا
تبع ��ه انفجار مهيب يف خ ��ط اجلبهة العراق ّية الذي ال يبعد عنا �أكرث
من 500م.
كان جمي ��ع املقاتل�ي�ن يقفون عل ��ى ال�ساتر الرتاب ��ي ويقولون بكل
حما�س ��ة و�شغف ال يو�صفان« :نحن ننتظر الثانية» ،لكنهم اً
نزول عند
تو�سالت رفيقي نزلوا �إىل متاري�سهم.
�سقط ��ت القذيفة الأوىل عل ��ى بعد 50م من حت�صين ��ات الأعداء
ففجرت ع ��ددًا من الألغام امل�ضيئ ��ة .مع ت�صحيح
ويف حق ��ل الألغام ّ
الإحداثي ��ات ،انطلقت القذيف ��ة الثانية لت�ستق ّر خل ��ف التح�صينات
والثالث ��ة بلط ��ف اهلل �سقطت عل ��ى التح�صينات مبا�ش ��ر ًة .وبح�سب
� - 1أي ،خميني قائد.
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ق ��ول الإخوة ال ُر ّ�ص ��اد ،لقد و�ضعنا له التاج .بينم ��ا �سقطت القذيفة
الرابعة عل ��ى �سيارة «�آيفا» حتمل عنا�صر خلف �أ�سوار حت�صيناتهم،
فت�صاع ��د منه ��ا دخان كثي ��ف .يف تلك الأثن ��اء ،طل ��ب الإخوة عند
مراب� ��ض املدفعية �إطالعهم عل ��ى النتائج فقلت له ��م« :انظروا �إىل
نتيجة عملكم يف ال�سماء ،يف ذلك الدخان الكثيف املنت�شر» .عندها،
زلزلت املكان تكبريات جنود الإ�سالم.
مي�ض وقت طويل على تدمرينا ل�شاحنة «�آيفا» التابعة للأعداء،
مل ِ
حتى ب ��د�أت قذائف دباباتهم تت�ساقط على خطن ��ا .مل �أ�ض ّيع الوقت
و�أعطيت �إحداثيات مواقعهم ملراب�ض مدفعيتنا وبد�أ الر ّد عليهم من
مرب�ض ��ي مدفعية (130ملم) ،ومدفعية (203مل ��م) التابعة للأخوة
يف اجلي�ش .ترك ��ز الق�صف عليهم وبعد دقائق �سمعنا �صوت انفجار
ب�ي�ن الدبابات تبع ��ه انفج ��ارات متع ��ددة لذخائر الدباب ��ة امل�صابة
�إ�ضاف� � ًة �إىل �صيحات اهلل �أك�ب�ر لل�شباب يف ّ
خطن ��ا .وجهت النريان
بدقة �أكرب ه ��ذه املرة وبف�ضل اهلل �سبحانه وتع ��اىل وه ّمة الإخوة يف
مرب�ضي مدفع (130ملم) ،مت ّكنا من �إ�صابة الدبابة الثانية والثالثة،
وم ��ن ثم بنداء «وما رميت �إذ رمي ��ت» �أُ�صيبت الرابعة بقذيفة مدفع
(203مل ��م) التاب ��ع جلي�شن ��ا .بع ��د تدم�ي�ر الدبابات الأرب ��ع ،ترك
اجلن ��ود العراقيون �آلياتهم امل�ص ّفح ��ة والذوا بالفرار .هكذا ،انتهت
املعركة بني مدافعن ��ا ودبابات العدو البعثي .بع ��د �إعطاء �إح�صائية
ع ��ن خ�سائر العدو ملركز التن�سيق ،انتهت مهمتي فتنف�ست ال�صعداء
ورح ��ت �أت�أ ّمل وجوه الإخ ��وة الربيئة والفرحة .يف تل ��ك الأثناء ر�أيت
يرتجل ب�إ�صرار من �سيارة الإ�سعاف ،ثم
�أح ��د الإخوة امل�صابني بيده ّ
تقدم نحوي مبالمح ال تو�صف قائلاً « :عافاك اهلل!».
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بتاريخ 1988/3/7 1366-/12/17م ،وبعد توديع �شباب وحدتنا،
توجهت مع الإخوة« :كا�شي زاده ،جواد حممدي وقرباين» �إىل منطقة
العملي ��ات .و�صلنا قرابة الظه ��ر �إىل مق ّر «غزيل» وبقينا هناك حتى
الغروب .بعد اللقاء والتن�سيق مع الأخ «مقدم» قائد اللواء «ظفر »75
تق� � ّرر التوج ��ه �إىل باخرتان عل ��ى �أن ن�صلها عن ��د ال�ساعة  7:30من
�صباح اليوم التايل.
بع ��د �أن تناولن ��ا طعام الع�ش ��اء �إىل جانب �شب ��اب كتيبة كميل يف
بل ��دة «�أناهيتا» ،انطلقنا نحو «باينكان» وم ��ن هناك �إىل مث ّلث بافه،
�صباح ��ا انطلقنا �إىل
رفان�س ��ر فباخ�ت�ران ..عند ال�ساع ��ة ال�ساد�سة ً
اخلط ��وط اخللفي ��ة لل ��واء «ظف ��ر  »75الكائ ��ن يف مدين ��ة باخرتان.
انتظرن ��ا الأخ مقدم يف غرفة االرتب ��اط يف «مريفان» �ساعة و�أربعني
دقيقة ،وو�صل �إلينا يف متام ال�ساعة الثامنة .حتدث احلاج مقدم �إىل
الأخ ريفندي قليلاً ث ��م دعانا نحن الأربعة �إىل غرفة العمليات حيث
�أعطانا ال�شروحات والتعليمات الالزمة .بعدها�ُ ،ش ّكل فريقان ،الأ ّول
ي�ض ��م الأخوين جواد حممدي وكا�شي زاده ،وينطلقان عرب «�سيمان،
�سريف ��ان وت�شنار» لي�ص�ل�ا �إىل جب ��ال باالمبو .و�أم ��ا الفريق الثاين
امل�ؤلف من الأخوين قرباين و�إيرفاين فينطلقان عرب مريفان ،دزيل،
قرية زمل ،كره ت�شال ،و«�أحمد �آفا» لي�صال �إىل منطقة العمليات.
كانت مهمة الفريق الأول تدمري �أهداف جنوبي منطقة العمليات،
بينما يتولىّ الفريق الثاين تدمري الأهداف �شمالها.
ب ّدلن ��ا ثيابن ��ا بع ��د �أن �أعطون ��ا اللبا� ��س الك ��ردي وانطلقنا عند
ال�ساع ��ة احلادية ع�ش ��رة ،نحو مريفان .و�صلنا عن ��د ال�ساعة 12:45
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ظه� � َر يوم � ،1988-3-8إىل م�سافة (10كلم) من �سنندج .دخلنا �إىل
مق� � ّر «رم�ض ��ان» ،وبعد �أن ح�صلن ��ا على حذاء ريا�ض ��ي اجتهنا نحو
احل�سيني ��ة لل�صالة ،بعده ��ا انتقلنا �إىل قاعة الغ ��داء ود ّللنا معدتنا
قلي�ل ً�ا ،وهناك التقينا الأخ كاظم بور ال ��ذي �سي�ؤمن لنا �إذن املرور.
بعدها انطلقنا نحو �سنندج ومن هناك �إىل مريفان.
يف ال�ساعة اخلام�سة من يوم  ،1988/3/9و�صلنا �إىل مريفان .بعد
�أن عرفن ��ي الأخ ريفندي �إىل الأخ كرميي م�س�ؤول املحور والأخ كوهي
معاون العملي ��ات والأخ جمال م�س�ؤول الكتيب ��ة ،وبعد ت�أمني الأدوات
ال�ضروري ��ة واخلريطة انف�صل عنا واجته �إىل بافه .بعد مغادرة الأخ
ريفن ��دي جه ��زت الئح ��ة بالو�سائل املطلوب ��ة وت�شمل« :كي� ��س للنوم،
ق ��ارورة مياه ،حزام ،ح ّمالة ال�س�ل�اح� ،سالح ،حقيبة الظهر ،حربة،
م�صباح يدوي ،معلبات ،خبز ،ح�صة متوين ّية حرب ّية ،متر وغريها»،
�أر�سل ��ت الأخ قرب ��اين لت�أمينها بينما جهزت �أن ��ا بالتعاون مع الإخوة
م ��ن ا�ستط�ل�اع «اللواء  »75اخلريط ��ة حيث ر�صفناها ق ��رب بع�ضها
البع�ض ومن ثم غلفناها بالنايلون .جهزنا جميع احتياجاتنا لتنفيذ
مه ّم ��ة الت�س ّلل وقررن ��ا دخول املنطقة يف اليوم الت ��ايل .لكن للأ�سف
يوما �آخ ��ر .يف اليوم املوعود،
وب�سب ��ب ع ��دم التن�سيق ت�أجل دخولن ��ا ً
انطلقن ��ا �أنا والأخ قرباين م ��ع عن�صرين من ا�ستطالع العمليات �إىل
املنطق ��ة� .أق ّلتنا ال�سيارة �إىل قمة «ملخ خور» وكان علينا متابعة بقية
سريا عل ��ى الأق ��دام .كان الأخ «كوهي» ق ��د �أعطانا ر�سالة
الطري ��ق � ً
ل ��كاكا 1دروي�ش م�س�ؤول جماعة الأكراد املعار�ض ��ة ل�صدام ،ليز ّودنا
بثمانية من عنا�صره للحماية.
� - 1أي "الأخ" باللغة الكردية.
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بع ��د �أكرث م ��ن �ساعتني من امل�شي ،و�صلن ��ا �إىل مق ّر «كره ت�شال»،
وبع ��د ا�سرتاحة ق�صرية تابعنا �سرينا نحو مق ّر جماعة الأكراد حيث
و�صلن ��ا �إليه بعد ح ��وايل  20دقيق ��ة .بحثنا ع ��ن كاكا دروي�ش ،لكنه
للأ�سف مل يكن هناكُ ،عدنا �أدراجنا �إىل مق ّر «كره ت�شال» وحتدثت
بجهاز الال�سلكي �إىل الأخ كوهي الذي طلب �أن نبقى مكاننا بانتظار
الأخ جمال .حوايل ال�ساعة  10ليلاً  ،و�صل الأخ جمال �إىل «كره ت�شال»
مع كتيبة غري ّ
منظمة للواء «ظفر  »75الذين يعملون حتت �إمرة مقر
رم�ضان ب�شكل حرب ع�صابات.
قرابة منت�ص ��ف الليل ،الحظت انتقال قوات فرقتي «كربالء »25
و«املهدي  »23من اخلط �إىل قرية زمل ،يبدو �أنها ليلة العمليات! كنت
�صباحا».
�أحتدث �إىل جمال فقال�« :سنتحرك الليلة �أو غدً ا ً
ق�ضينا الليل عل ��ى �أه ّبة اال�ستعداد ،وبعد �ص�ل�اة ال�صبح وتناول
وح ّدد قادة الف�صائل.
طعام الفطور ا�ستعددنا ُ
�ضم
ُج ّه ��ز ف�صيل بال�سالح الفردي ،ر�شا� ��ش و�آر بي جي .7بينما ّ
الف�صيل الآخر رماة �صواريخ «�سهند وماليكوتا» �إ�ضافة �إىل عنا�صر
اال�ستطالع و ُر ّ�صاد الت�س ّلل .بعد توزيع القوات وت�شكيل الرتل ،التحق
بن ��ا ح ��وايل  300عن�صر م ��ن الأك ��راد املعار�ضني وانطلقن ��ا جمي ًعا
�صباحا.
حوايل ال�ساعة العا�شرة ً
بع ��د �ساعة من امل�شي و�صلنا �إىل م�شارف قرية زمل .كانت قواتنا
النظامي ��ة ق ��د ب ��د�أت العملي ��ات يف الليل ��ة املا�ضية و�سيط ��رت على
اجلبال امل�شرفة على �سهول «حلبجة» ،لكن الأخاديد واملواقع مل تكن
قد ُم ّ�شطت بالكامل.
يق ��ع �أول موق ��ع للأع ��داء يف قري ��ة زمل ،وقد ف ّر جمي ��ع عنا�صره
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وخ ّلف ��وا وراءه ��م ً
بع�ضا م ��ن العتاد احلرب ��ي .عربنا القري ��ة ،وبقي
�أمامن ��ا حوايل كيلوامرتًا واحدً ا للو�ص ��ول �إىل قرية «�أحمد �آفا» .ويف
البداية علينا عبور ج�سر �إ�سمنتي من�صوب فوق نهر زمل.
هم الف�صي ��ل الأ ّول بالعبور ،حتى انهالت �صليات الدو�شكا
ما �إن ّ
ور�شا�ش «غرينوف» على املكان ف�ش ّل حركتنا ،و�أجربنا على الرتاجع
واالحتماء.
كانت نريان الدو�شكا تنهم ��ر علينا من اجلبال يف اجلهة اليمنى
الت ��ي ي�سيطر عليها �أبطال «فرقة كرب�ل�اء  .»25ومبا �أننا كنا نرتدي
ال ��زي الك ��ردي يف ه ��ذه املهم ��ة ،ومل نكن عل ��ى تن�سيق م ��ع وحدات
االقتحام ،فقد ظ ّنوا �أننا عراقيون .ات�صل الأخ جمال ال�سلك ًّيا باملق ّر
ليعط ��وا �إحداثيات مكان وجودنا للفرقة كي يوقفوا ق�صفهم ونتم ّكن
م ��ن ا�ستكمال م�سرينا .بعد مدة �أخربون ��ا �أنّ التن�سيق الالزم قد ّمت
و�أ ّن ��ه ميكننا متابعة الطريق .با�س ��م اهلل انطلقنا ،لكن ما �إن و�صلنا
�إىل اجل�س ��ر حتى عادت الن�ي�ران �سريته ��ا الأوىل ،فت�ساقطت علينا
ر�صا�صات الدو�شكا ور�شا�ش غرينوف.
ات�صلنا ثاني ًة باملقر و�أخربناهم �أنّ �إطالق النار ما زال م�ستم ًّرا.
ن�سقنا ثاني ًة وميكنكم ا�ستكم ��ال الطريق» .لكن للمرة
فقالوا« :لق ��د ّ
الثالثة ،م ��ا �إن و�صلنا �إىل اجل�سر حتى عاد �إطالق النار علينا .عند
ال�ساع ��ة الرابعة ع�ص� � ًرا ،قال لنا جمال« :علين ��ا العبور ب�أي طريقة
كان والو�صول �إىل «�أحمد �آفا» كي ال نت�أخر يف �أداء مهمتنا».
وقفنا بالرتل ثاني ًة وانطلقنا نحو اجل�سر .تق ّرر عبور كل جمموعة
من  10عنا�صر على حدة .وهذه املرة عربنا نهر «زمل» والنار تت�ساقط
علينا ،ويا له من عبور!
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�أحبطنا ا�ستمرار �إطالق النار ال�شديد علينا حتى بعد العبور .يف
اجلهة الأخرى للج�سر ،وقف �صفري معاون الأخ جمال بني الأ�شجار،
وما �إن ر�آين �أنا والأخ قرباين حتى قال« :تابعا طريقكما بني الأ�شجار
�إىل �أن ت�ص�ل�ا �إىل «�أحمد �آف ��ا» و�س�أر�سل باقي العنا�صر يف �إثركما».
كان قد عرب حتى ذلك الوقت حوايل  40عن�ص ًرا ،وك ّلما اقرتبنا من
«�أحمد �آفا» ا�شتدت النريان و�أ�صبحت �أكرث د ّق ًة ،فكانت القوات التي
�سبقتنا تبحث عن م�أ ًوى لها حتت ال�صخور وقد ُ�شلت حركتهم .و�صلنا
�أن ��ا والأخ قرباين بعد عناء �إىل القرية وكان فيها �إ�ضافة �إلينا ،عد ٌد
من الأكراد املعار�ضني وبع�ض الإخوة البوا�سل الذين و�صلوها قبلنا.
قررن ��ا ّ
التوغل فيها ومت�شيطها وتطهريه ��ا .بعد �أن اتخذنا الت�شكيلة
املنا�سب ��ة للمنطقة ،دخلناها ويف الطري ��ق ،ا�ستوقفنا �سماع �أ�صوات
عدد من العراقيني .عندما طلبنا منهم اال�ست�سالم ،خرج من املنزل
عدد من اجلرحى مع � 6آخرين .وما �إن ابتعدوا قليلاً عن باب املنزل
حت ��ى �أُطلقت الن ��ار عليهم من اجلهة الي�س ��رى و�سقطوا جمي ًعا على
الأر�ض .مترت�سنا ب�سرعة وراقبنا املنزل الذي �أُطلق منه الر�صا�ص،
فتك� � ّرر �إطالق النار نحو الأ�سرى جم ّددًا .وملا تي ّقنت �أنهم عراقيون،
ناديته ��م �أن يلقوا �سالحهم وي�ست�سلم ��وا .لكنهم ر ّدوا ب�إطالق النار،
وتبعه ��ا �إطالق قذيفة «�آر بي جي» ،دم ��رت �سقف املنزل الذي كانوا
فيه على ر�ؤو�سهم ،بعده ��ا مبا�شر ًة لفت �سمعنا �صوت �ضحكة لبطل
يحمل الآر بي جي ويقول« :لقد ا�ستحقوا ذلك».
ذهب ��ت �إىل املن ��زل املد ّمر مع اثنني من الأك ��راد ،بينما قام الأخ
قرباين وباق ��ي العنا�صر بجمع الأ�سرى .عندم ��ا و�صلنا �إىل املنزل،
�سمع ��ت �صوت �أن�ي�ن قادم من ناحية الناف ��ذة ،ل�ضابط عراقي عالق
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و�سط الركام يطلب امل�ساعدة� .صوب �أحد الأكراد املرافقني �سالحه
�إىل ر�أ�س ال�ضابط ،لكنني �أملتها عنه وقلت له�« :إنهم �أ�سرانا ويجب
الرف ��ق بالأ�سري» .يف تلك الأثن ��اء ،و�صل الأخ جمال مع باقي عنا�صر
الكتيبة ومب�ساعدة الإخوة متك ّنا من �سحب ال�ضابط العراقي من بني
ال ��ركام ث ��م �أر�سلناه مع باقي الأ�سرى برفقة ع ��دد من احل ّرا�س �إىل
اخلط ��وط اخللف ّية .ومع حلول الظالم ،ك ّن ��ا قد �أنهينا مت�شيط قرية
«�أحمد �آفا».
عن ��د ال�ساع ��ة  7لي�ًل�ااً  ،قالوا لن ��ا �أن ن�ص ّل ��ي فتي ّمم ��ت و�صليت،
وبع ��د  5دقائ ��ق انطلق الرت ��ل جم� � ّددًا .قمنا بجولة ق�ص�ي�رة وعدنا
�إىل القري ��ة جمددًا .بع ��د فرتة ق�صرية ،و�صل رت ��ل �آخر من الإخوة
يف ل ��واء «ظفر »75بقيادة الأخ �ص ��ادق .كان الأخ �صادق والأخ جمال
ان�ضممت �إليهم ��ا .كان ر�أيهما �أن
يتحدثان ويتب ��ادالن الآراء عندما
ُ
نتاب ��ع �سرينا لي�ًل�ااً  ،لكنني قفزتُ و�سط حديثهم ��ا وقلت�« :إنها الليلة
الأوىل للعملي ��ات وهناك احتمال كبري �أن ي�شت ّد الق�صف املتبادل من
اجلهت�ي�ن عل ��ى املنطقة .لذا م ��ن الأف�ضل �أن نبقى الليل ��ة هنا» .بعد
مدة من الت�شاور تق ّرر البقاء يف قرية «�أحمد �آفا» حتى ال�صباح .بعد
تناول الع�شاء ،وجدنا مكا ًنا منا�س ًبا للمبيت و�أغلقنا �سحابات �أكيا�س
النوم على �أج�سامنا املتعبة.
بقيت حتى
يف ال�صب ��اح ،بع ��د ال�ص�ل�اة وتناول طع ��ام الفط ��ورُ ،
ال�ساع ��ة � 10أر�صد و�أ�ستطلع املنطق ��ة �إىل �أن جاء الأخ �صفوي وقال:
«هن ��اك عدة �أه ��داف يف املنطق ��ة ،لي� �� ِأت �أحدكم للر�ص ��د و�إعطاء
الإحداثيات ملدفعيتنا» .بعد الت�شاور مع الأخ قرباين ،تقرر �أن �أذهب
�أنا يف هذه املهمة.
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انطلق ��ت �أن ��ا واثنان م ��ن رماة الآر ب ��ي جي مع اثن�ي�ن من حملة
الر�شا�شات برفقة الأخ �صفوي نحو منطقة خرمال.
و�صلن ��ا �أ�سفل �أحد املق ��ا ّر البعث َّية التي �سقط ��ت ب�أيدينا ،وهناك
التقين ��ا الأخ �صادق الذي قال �إنّ املهمة ق ��د �أُلغيت .وقفنا يف اجلهة
الأدنى من املكان بانتظار باقي عنا�صر الكتيبة الذين و�صلوا ال�ساعة
 12ظه� � ًرا تقري ًب ��ا ،ف�أقمنا �صالة الظهر والع�ص ��ر وبعد تناول طعام
الغداء ،انطلق الرتل بني الأخاديد والأ�شجار �إىل �أن حان وقت �أذان
املغ ��رب ،فتوقفنا خم� ��س دقائق لل�ص�ل�اة وتناول الع�ش ��اء ثم تابعنا
طريقنا ثانية .يف تلك الليلة� ،سرنا حوايل � 8ساعات قاطعني � 3أنهار
غزي ��رة املياه ومررنا بالقرب من مدينتي خرمال وحلبجة الواقعتني
حتت ال�سيطرة العراقية.
عن ��د ال�ساعة الثالث ��ة من بعد منت�صف لي ��ل  24ا�سفند (-3-14
 ،)1988ك ّنا قد و�صلنا �إىل م�سافة  2كلم من ثكنة «زمقي خوارو» يف
عمق الأرا�ضي العراقية.
طلب ��وا من ��ا �أن ن�ضع حقائ ��ب الظهر عل ��ى الأر� ��ض ،و�أن نخ ّفف
�أثقالنا ق ��در امل�ستطاع .بعد حوايل  10دقائق تابع الرتل �سريه .كنت
�أن ��ا والأخ قرباين نراف ��ق الرتل لكن تقرر بقاء �أحدن ��ا بينما يرافقه
الآخ ��ر ،ف�إذا م ��ا �أُ�صيب �أحدنا يتابع الآخر املهم ��ة .وهكذا بقي الأخ
قرباين بينما تابعت �أنا ال�سري مع الرتل .بعد م�سافة ق�صرية ،طلبوا
منا االنبطاح � ً
أر�ض ��ا ،وكان هذا دليلاً على اقرتابنا من ثكنة «زمقي
مي�ض بع�ض الوقت حتى تراج ��ع الرتل �إىل اخللف
خ ��وارو» .لك ��ن مل ِ
فالتقي ��ت الأخ جمال و�س�ألته عن الأمر� .أج ��اب« :لقد ح ّدد املق ّر لنا
مهم ��ة �أخرى ،ومبا �أننا متك ّنا من ّ
التوغ ��ل �إىل هذه الدرجة يف عمق
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�أرا�ضي الأعداءُ ،طل ��ب م ّنا �أن ال ُنظهر �أنف�سنا يف املنطقة لأن لدينا
مهمة �أخطر».
وهكذا عدنا �أدراجنا �إىل حيث تركنا حقائب الظهر ،ومن هناك
تابعنا طريقن ��ا �إىل قرية «خل همه» املنا�سب ��ة للبقاء والتخ ّفي حيث
�صباحا فحططنا رحالنا فيها.
و�صلن ��ا �إليها عند ال�ساعة اخلام�س ��ة ً
بعد �ص�ل�اة ال�صبحُ ،ع ّينت نوبة احلرا�س ��ة وا�ست�سلم باقي العنا�صر
للن ��وم طل ًب ��ا ال�سرتاحة تزي ��ل عنهم تعب �سري م�ساف ��ة  30كلم خلف
خطوط العدو ويف عمق مناطقه.
عن ��د ال�ساعة  8:30من �صباح( 24ا�سفند) � ،1988-3-16أيقظنا
الأخ جم ��ال ثم غادر مع عدد من العنا�صر .قرابة ال�ساعة  11ظه ًرا،
�أنزل ��ت مروح ّيتي «�شنوك» عددًا من جن ��ود العدو على بعد كيلومرتًا
واح ��دً ا من مكان وجودنا .يف البداية ،ظننت �أنهم ك�شفوا �أمرنا ،لذا
�أعطي ��ت الإحداثيات ملراب� ��ض مدفعيتنا وطلبت جتهي ��ز  3من�صات
كاتيو�شي ��ا .مل يطل الوقت حتى ات�صلوا من مرك ��ز التن�سيق و�أعلنوا
اجلهوزية لإطالق النار ،فطلبت منهم الرتيث ريثما ت�صلهم الأوامر.
راقب ��ت حركة الأعداء ور�أيت �أنه ��م قد انتظموا يف رتل واجتهوا نحو
حلبجة ،فداخلني �سرور لأنهم مل يك�شفوا �أمرنا بعد ،وبالتايل �ألغيت
�أمر �إطالق النار.
عن ��د ال�ساع ��ة  12:40ظه ًرا ،ع ��اد عن�صران م ��ن العنا�صر التي
رافقت جم ��ال يف نقل الأ�سرى الأربعة ع�ش ��ر للخلف ،وقاال �إن اثنني
وج ��رح ثالثة ،وليذهب بع�ض العنا�صر لنقلهم،
من الإخوة ا�ست�شهد ُ
ف�أر�سل ��ت �إىل هن ��اك  12عن�ص ًرا برفقة �أحد الإخ ��وة الذين يعرفون
مكان اجلرحى.
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عند ال�ساعة الرابعة من بعد الظهر ،عاد جمال ورفاقه و�أخربونا
�أنّ ع ��ددًا م ��ن دبابات العدو تتجه نحو القري ��ة ،و�أنه من الأف�ضل لنا
االنتقال للقرية الواقعة �أ�سفل منها.
انتقلن ��ا تنفي � ً�ذا لأوامر جم ��ال �إىل القرية ال�سفل ��ى .هناك وبعد
االت�ص ��ال مبركز التن�سي ��ق ُطلب مني العودة ب�أ�س ��رع وقت �إىل املقر
و�إعداد تقرير عن �أو�ضاع املنطقة.
تق� � ّرر عند ال�ساعة  8ليلاً نقل اجلرح ��ى وال�شهداء مب�ساعدة 10
عنا�صر �إىل قرية «�أحمد �آفا» .بعد التحدث �إىل جمال ،رافقت الرتل
�صباحا .ومن هناك
�إىل «�أحم ��د �آفا» حيث و�صلن ��ا �إليها ال�ساع ��ة ً 7
تابعنا طريقنا �إىل قرية زمل ،ملخ خوار ،دزيل ،مريفان ،مثلث حزب
اهلل� ،سنن ��دج ،بافه ،رفان�سر ،باين ��كان وغزيل ،حيث ق ّدمت تقري ًرا
مع ّ
خمطط املنطقة.
يف تل ��ك الأيام �سقطت مدينة حلبجة املظلومة التي تعر�ضت لأول
ق�صف كيميائي عراقي.
فروردين 1367هـ.ش /آذار 1988

بع ��د تناول طعام الغداء ،كنت �أنظف الأطباق قرب �صهريج املاء،
ح�ي�ن م ّرت ب ��ي �شاحنة تويوت ��ا �صغرية وتوقفت ق ��رب د�شمتنا .مهما
ح ّدقت بوجه ال�سائق مل �أ�ستطع التع ّرف �إليه .مل يطل الوقت حتى جاء
�أحد الإخ ��وة يف املجموعة وقال يل« :انه�ض يا حجت فاحلاج يريدك
يف �أمر» .كنت قد �أنهيت غ�سل الأطباق فحملتها ودخلت �إىل الد�شمة.
فهم � ُ�ت من طريقة جلو�س الإخوة و�صمته ��م �أنّ ال�شخ�ص القادم
جل�ست بد�أ احلاج قا�سم احلديث وقال« :هذا
ذو مقام كبري .عندما
ُ

أمر النار بيدك

69

الأخ حجت الذي ح ّدثتك عنه».
تالقت نظراتي مع نظرات ال�ضيف الذي بادر بالقول« :ت�شرفنا».
بعدها ،دعانا احلاج قا�سم �إىل خارج الد�شمة من �أجل ا�ستكمال
احلدي ��ث .جل�سنا ثالثتنا حتت �شجرة وب ��د�أ احلاج قا�سم احلديث:
«�إذا �أمك ��ن ي ��ا �سي ��د حجت �أن ت� ّؤج ��ل الذه ��اب يف م�أذونية ملدة من
الزم ��ن ،لأننا بحاج ��ة �إليك يف مهمة؟!» .ف�أجب ��ت دون تفكري« :ال يا
ح ��اجُ ،جعلت ف ��داك ،لقد �أبقيتني هنا ثالثة �أ�شه ��ر متتالية� .أن�سيت
�أنّ يل �أ ًب ��ا و�أ ًّم ��ا؟ عندم ��ا ك ّنا يف �شلم�ش ��ة قل ��ت يل �أن ال �أغادر لأننا
ب�ص ��دد العمليات ،فقلت لك عل ��ى عيني� .أح�ضرتن ��ي �إىل هنا ،وها
�إن العملي ��ات قد انتهت بالن�ص ��ر واحلمد هلل ،و�سيطرنا على حلبجة
وخرمال وغريهما ،والآن ت�أتي لتقول يل ثانية �أن �أ� ّؤجل م�أذون ّيتي؟!».
ابت�س ��م احلاج وق ��ال« :ح�س ًنا ،ال تت�س ّرع كث�ي ً�را ،وك�أ ّنني قد جئت
�أن ��ا البارح ��ة من طهران؟! عل ��ى �أي حال ا�سمع م ��ا املطلوب ثم ق ّرر
�إن كن ��ت �ستبقى �أم تذه ��ب� .إنه الأخ مرادي من وح ��دة اال�ستطالع
يف الق ��وات اجلوية للحر�س وقد جاء لأج ��ل �أمر مهم ،والآن فلن�سمع
التفا�صيل منه �شخ�ص ًّيا».
هنا ت� �ولىّ الأخ م ��رادي الكالم وق ��ال�« :أخ �إيرف ��اين� ،إنها مهمة
ا�ستخبارات ّي ��ة ،تق� � ّرر �أن نوكل مهم ��ة �إحدى املن�ص ��ات ال�صاروخية
العراقية التي تق�صف مدننا للوائكم ،ف�إذا وافقت لننطلق ون�ستكمل
التفا�صيل يف الطريق؟».
عندما ّ
اطلعت على خطورة املهمة ،نظرت �إىل وجه احلاج قا�سم
الذي ارت�سمت عليه ابت�سامة الظفر وقلت« :للدرك الأ�سفل� 3 ،أ�شهر
ومل �أذهب فيها �إىل املنزل و�إ�ضافة �شهر رابع �إليها لن ُيحدث فر ًقا».
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بع ��د �ساعة ،انطلقت بال�سيارة م ��ع الأخ مرادي �إىل جهة ما .بعد
املن�صة؟ و�إن
�أن قطعنا م�سافة �س�ألته« :ح�س ًنا �أيها الأخ �أين تقع تلك ّ
�أمكن ح ّدثني عن املكان �أكرث».
املن�ص ��ة خلف جب ��ال «ت�شهار باغ»،
�أج ��اب ال�سيد م ��رادي« :تقع ّ
من�صة متح ّرك ��ة .تق�صف
و�ضم ��ن �أرا�ضي م�ش ��اع «خانقني» ،وه ��ي ّ
وتغادر املكان ،ي�ستغرق تو�ضيبها متهيدً ا لنقلها حوايل ن�صف �ساعة،
لذا علينا ا�ستهدافها �أثناء الق�صف .ما يعني �أ ّننا بحاجة �إىل را�صد
ماه ��ر ودقي ��ق ال�ستطالع مكانه ��ا و�إعطاء الإحداثي ��ات فنتم ّكن من
تدمريه ��ا� .أرجو �أن تنجح يف املهمة �إذ �إنّ جناحنا �سيجعل مدننا يف
م�أم ��ن من �صواريخ «�سكود بي» 1العراق ّية �إىل ح ّد ما ،على �أي حال،
جميعنا ننتظر نتيجة عملك».
بع ��د احل�ص ��ول على تل ��ك املعلوم ��ات ،فتحن ��ا موا�ضي ��ع جانب ّية
وان�شغلن ��ا بال�ضحك و�سرد الذكريات .وم ��ن ح�سن احلظ ،كان الأخ
م ��رادي رادودًا � ً
أي�ض ��ا ف�أم�ضين ��ا �أوق ��ات ممتع ��ة يف الطري ��ق .عند
الغروب ،توقفنا يف «�سربل ذهاب» لل�صالة وتناول الع�شاء ،ثم تابعنا
طريقنا �إىل «كيالن غرب» .عند ال�ساعة العا�شرة تقري ًبا و�صلنا �إىل
جبال «غمه كوه» املط ّلة على مدينة «خانقني» .فحططنا فيها الرحال
وبتنا ليلتنا.
عن ��د ال�صب ��اح ،وبع ��د اال�ستطالع واحل�ص ��ول عل ��ى التوجيهات
الالزم ��ة يف املر�صد ،بد�أت عمل ��ي با�سم اهلل .كان عملاً متع ًبا ج ًّدا،
�إذ كان علين ��ا اجللو� ��س يف م ��كان واحد والتحدي ��ق �إىل جهة واحدة
بانتظار الق�صف ال�صاروخي للأعداء.
B scud. - 1
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بع ��د يومني من الرتقب ،عند ال�ساعة الثانية من بعد الظهر ،ومل
�ألب ��ث �أن ا�ستلم ��ت نوبتي يف الر�صد ،حتى �شاه ��دت غبا ًرا ً
غليظا يف
نقط ��ة بعيدة� .أخ ��ذت جه ��از «الكرونومرت» ب�سرع ��ة ،وح�صلت على
درج ��ة الإطالق .بعد �سماع انطالق ال�ص ��اروخ الأول� ،أجريت بع�ض
املحا�سب ��ات اخلا�ص ��ة بالر�ص ��د ،وح�صلت عل ��ى �إحداثي ��ات مكان
املن�صة على بعد 43300م ،لكن للت�أكد �أكرث،
من�ص ��ة الإطالق .كانت ّ
ّ
انتظ ��رت �إط�ل�اق ال�صاروخ الث ��اين .ال ��ذي انطلق بع ��د � 6ساعات،
ف�أجري ��ت احل�سابات ثاني ًة وت�أكدت م ��ن �صحتها .ولأنني متكنت من
ت�سعن الفرحة.
من�صة �صواريخ «�سكود بي» بد ّقة مل ِ
حتديد ّ
مبا�شر ًة �أعطيت الإحداثيات الدقيقة ملراب�ض مدفعيتنا بعيدة
املدى ،وطلبت �أن يجهزوا املدفع ّية على تلك الإحداثيات كي ّ
ندك
املن�صة مع �إطالق ال�صاروخ التايل فرنيح �شعبنا امل�سلم واملقاوم
ّ
من �ش ّرها.
بانتظ ��ار �إطالق ال�ص ��اروخ التايل ،مل �أقف مكت ��وف اليدين ،بل
ح�صل ��ت على �إحداثيات مواقع للع ��دو التي ال تطالها مدفعية الإخوة
يف اجلي� ��ش الإي ��راين امل�ستق ��رة يف املنطقة .ومتك ّن ��ا بحمد اهلل من
د ّكه ��ا و�إن ��زال خ�سائ ��ر فادحة بالع ��دو البعثي .منها تدم�ي�ر مق ّرين
ع�سكر ّي�ي�ن كبريي ��ن يف حميط مدينة خانقني ،تدم�ي�ر مركز لتجمع
منافق ��ي خلق يف حميط جبال «ت�شهار ب ��اغ» ،تدمري خم�سني يف املئة
م ��ن م�صنع الإ�سفلت ال ��ذي كان ي�ؤمن احتياج ��ات اجلي�ش العراقي
لإ�ص�ل�اح وتعبيد الطرق ،تدمري مركز لتجم ��ع الدبابات �إ�ضاف ًة �إىل
عدد من الأهداف الع�سكرية الأخرى.
يف النهاي ��ة ،و�ص ��ل الي ��وم املوع ��ود .يف ال�صب ��اح وعن ��د ال�ساعة
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العا�ش ��رة وع�شرين دقيقة ،عندما كنت �أت�أكد من جهوزية الإخوة يف
مراب� ��ض مدفعيتن ��ا� ،صرخ الأخ مرادي فج� ��أ ًة« :حجت ..يا حجت..
املن�صة تطل ��ق �صاروخها ،متركزت
�إنها ت�ض ��رب ..ت�ضرب!» كان ��ت ّ
خل ��ف املنظار مبا�ش ��ر ًة ،و�أعطيت الأم ��ر ب�إطالق الن ��ار .ما هي �إال
املن�ص ��ة بقذائفنا ،و�سرعان م ��ا جاء الر ّد
حلظ ��ات ،حتى �أُمط ��رت ّ
عل ��ى مراب�ضنا من مدفعية الع ��دو ب�شكل كثيف ومر ّكز ،لكن �أبطالنا
املن�صة.
امل�ضحني وال�شجعان �صمدوا يف �أماكنهم وتابعوا ق�صف ّ
من�ص ��ة �صواريخ «�سك ��ود بي»
عندم ��ا انته ��ى الق�ص ��ف ،كان ��ت ّ
املرابطة خلف جبال «ت�شهارباغ» قد دمرت ب�شكل كامل.

1

حبيب الله

رافقت احلاج حبيب� 2إىل طهران من �أجل متابعة �ش�ؤون الفرقة.
ويف الي ��وم الأخ�ي�ر رافقته لزيارة عوائل ال�شه ��داء كابلي� ،3شريي،4
�صادقي 5ودزفويل ،6وهم �شهداء قادة من فرقتنا انتقلوا �إىل الرفيق
الأعلى يف عمليات كربالء .5
من ��ذ ما قبل عملي ��ات كرب�ل�اء  4و ،5مل يذهب احل ��اج حبيب يف
م�أذون ّي ��ة ،لذا مل يتم ّك ��ن حتى ذلك اليوم من لق ��اء عوائل ال�شهداء،
نوعا ما.
ولأننا ت�أخرنا عن زيارتهم كل تلك املدة ،كانوا عاتبني علينا ً
 20فروردي ��ن 1366ه�� �.ش( ،)1987/4/9وبع ��د �إنه ��اء عملن ��ا يف
طه ��ران ع ��دت مع احل ��اج حبيب يف �شاحن ��ة التويوت ��ا ال�صغرية �إىل
الأه ��واز .ما �إن اقرتبنا من مدين ��ة «خرم �أباد» ،حتى �شعرنا بل�سعات
الهواء البارد .وبالرغم من حلول الربيع� ،إال �أنّ �صقيع جبال خرم �آباد
م ��ا زال ينخر العظام� .شغل احلاج حبي ��ب املذياع وكان �صوت مار�ش
� - 1أ�سرد هذه الذكريات نقلاً عن غالم ر�ضا نو�شادي.
- 2الحاج حبيب اهلل كريمي :قائد لواء خاتم الأنبياء المدفعي .63
 - 3حاج ح�سين كابلي :قائد عمليات اللواء (�أعاله).
 - 4ح�سن �شيري :قائد كتيبة الكاتيو�شيا في اللواء (�أعاله).
 - 5محمد �صادقي :قائد كتيبة المدفع ّية 122ملم.
� - 6سيرو�س دزفولي� :شهيد في عمليات كربالء .4
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العمليات يبث خاللها ،لكن ب�سبب عدم وجود هوائي مل ُي�سمع ال�صوت
بو�ض ��وح .حاول احلاج تنظيم املوج ��ة الإذاع ّية لكن دون جدوى .بنا ًء
فرتجل يف ذلك الطق�س البارد
على طلبه
ُ
توقفت �إىل جانب الطريقّ ،
وراح يبح ��ث عن �سلك وعندما وجده ابتك ��ر هوائ ًيا فتمك ّنا من �سماع
�أخبار العمليات.
منزعج ��ا لأنّ جميع الرفاق ذهبوا بينما
يف الطري ��ق ،كان احلاج
ً
تخ ّلفن ��ا نحن عن امل�شاركة يف العملي ��ات .ومع مار�ش العمليات الذي
ُيبثّ من املذياع ،كانت �صور وجوه ال�شهداء املبت�سمة ابت�سامة الظفر
تتداع ��ى �إىل ذهن ��ي .ال�شهيد احل ��اج ح�سني كابل ��ي ،ح�سن �شريي،
دزفويل ،حممد �صادقي وغريهم م ��ن الأعزاء الذين ا�ست�شهدوا يف
عمليات كربالء .5
م ��ع حلول الظ�ل�ام و�صلنا �إىل مق ّرن ��ا يف الأه ��واز ،ويف ال�صباح
�أُجنزت التدابري الالزمة النتقالنا �إىل اخلطوط الأمام ّية .بدا احلاج
علي لالنطالق
حبي ��ب ال�صبور عاد ًةً ،
جلوجا ال يق ّر ل ��ه قرار وي�ص ّر ّ
عجل ،هيا لقد ت�أخرنا!».
ب�أ�سرع وقت مر ّددًا« :هيا يا ر�ضاّ ،
�أنهيت التح�ضريات عن ��د الظهر ،وبعد ال�صالة جل�سنا �إىل مائدة
الطع ��ام .يف طريق �شلم�شة ،كانت املو�سيق ��ى الع�سكر ّية ما زالت تُبثّ
وق ��د �أعلنت الأخبار عن مباغتة العدو وتقدم جيو�ش الإ�سالم .يومها،
حال عجيبة مل �أعهدها من قبل رغم معرفتي الطويلة به.
بدا احلاج يف ٍ
قبل حلول الغروب ،و�صلنا �إىل مق ّر خامت الأنبياء املركزي� ،س�ألت
عن الأخ �شمخاين ،1فقالوا يل �إ ّنه والأخ رحيم �صفوي� ،شفيع زاده،2
 - 1علي �شمخاني :قائد الم�شاة في الحر�س �ساب ًقا وقائد القوات البحر ّية في الجي�ش حال ًّيا.
� - 2شفيع زاده :قائد المدفعية في م�شاة الحر�س.
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وق ��ادة املنطقة يف اجتماع .خرجت م ��ن الد�شمة برفقة احلاج .كان
وق ��ت الغ�سق وعال �صوت الأذان يف مكبرّ ال�صوت ما �أ�ضفى روحانية
�أك�ب�ر على املكان .بعد تناول الع�ش ��اء ،حتدثت �إىل احلاج حبيب �إىل
�أن انته ��ى االجتم ��اع يف ال�ساع ��ة  12منت�صف اللي ��ل .عندها ول�شدة
التع ��ب تركت احلاج وذهبت �إىل د�شم ��ة القيادة لأنام .مل �أكد �أطبق
جفن ��ي حتى هزّين احلاج وق ��ال يل« :انه�ض يا ر�ضا لنذهب» ،فقلت
له« :الوقت مت�أخر يا حاج دعك حتى ال�صباح».
لك ��ن احلاج �أ�ص ّر على االنطالق ليلاً  .م ��ن د�شمة القيادة ذاتها،
ات�صل احلاج حبيب باحلاج ر�ضا 1املتمركز يف د�شمة رابط املق ّر يف
املخ ّم�س و�أعطاه التعليمات حول مهمة الفرقة� .أثناء مغادرتنا املق ّر،
التق ��ى احلاج �أحد �أ�صدقائه وبعد تبادل التحايا وال�سالم وقعت عني
احل ��اج عل ��ى �ساعة ي ��د �صديقه ،فمازح ��ه و�أ�ص ّر عل ��ى �أخذها منه.
بع ��د توديعه انطلقن ��ا بال�سيارة نحو مركز التن�سي ��ق الكائن يف قرية
«مندفان».
م ��ا �إن ابتعدنا عدة كيلومرتات عن املق ّر حتى قال احلاج« :لرمبا
را�ض لأخذي ال�ساعة ،هي ��ا لنعيدها له» .وهكذا رجعنا �إىل
ه ��و غري ٍ
املق� � ّر ،لكن �صديقه وهبه ال�ساع ��ة فانطلقنا ثانية نحو مقر التن�سيق
وكانت ال�ساعة حينها حوايل الثانية بعد منت�صف الليل.
قب ��ل ع ّدة كيلومرتات من جادة مندف ��ان� ،أمطر العدو خرم�شهر
وحميطها بقذائف املدفعي ��ة و�صواريخ الكاتيو�شيا وغريها من �أنواع
القذائف.
بداي� � ًة ،اعتق ��دت �أنّ العدو مي ّهد للهجوم لذل ��ك يق�صف املنطقة
 - 1الحاج ر�ضا �صادقي :معاون لواء خاتم الأنبياء المدفعي .63

76

أمر النار بيدك

به ��ذه الهمج ّي ��ة .م ��ا �أن دخلنا ج ��ادة «مندف ��ان» املو�صل ��ة �إىل مق ّر
التن�سي ��ق ،وبينما كن ��ت �أحتدث �إىل احلاج حبي ��ب ،ا�شتممت رائحة
القناب ��ل الكيميائ ّي ��ة فقل ��ت للحاج« :ارف ��ع الزجاج ب�سرع ��ة ،العدو
الكيميائي».
يق�صف بال�سالح
ّ
رفعنا الزجاج و�سرت ب�أق�صى �سرعة �إذ مل نح�ضر معنا الكمامات
من الأهواز.
قطعنا جادة مندفان الرتابي ��ة وو�صلنا �إىل موقع «نبوي اثنان»،1
فق ��ال احلاج« :هيا بن ��ا� ،أخ�شى �أن يك ��ون الإخوة نائم�ي�ن ،علينا �أن
نوقظه ��م» .دخلنا �إىل هناك بال�سيارة ،ومهم ��ا �أطلقت بوق ال�سيارة
مل يخ ��رج �أحد� ،أ�ض�أت نور م�صابي ��ح ال�سيارة القوي وال�ضعيف عدة
م ��رات لك ��ن دون جدوى .فج�أة ملع ��ت يف ذهني فك ��رة .رفعت مكبح
ال�سي ��ارة اليدوي وخرجت واحلاج حبيب م ��ن ال�سيارة دون �أي قناع
واق .اجتهت �أنا نحو د�شم اجلهة الي�سرى واتجّ ه هو نحو د�شم اجلهة
ٍ
اليمنى لنوقظ الإخوة .بعد �أن �أيقظتهم ات�صلت من د�شمة الإ�سعاف
مبق ّر التن�سيق وطلبت �سيارات �إ�سعاف وفريق الدفاع الكيميائي .ثم
خرج ��ت بح ًثا عن احل ��اج حبيب وكان ق�ص ��ف الكاتيو�شيا واملدفعية
�إ�ضاف� � ًة �إىل القناب ��ل الكيميائ ّي ��ة ما زال م�ستم� � ًّرا .ذهبت �إىل حيث
ال�سي ��ارة وناديت احل ��اج � 7أو  8مرات م ��ا �أ ّدى �إىل ا�ستن�شاقي كمية
�أكرب من الغازات ال�سا ّمة وفقدت الوعي على بعد �أمتا ٍر من ال�سيارة.
عندم ��ا فتحت عين � ّ�ي كنت يف م�ست�شفى الإم ��ام احل�سني .Q2
وبعد اال�ستحمام باملياه الباردةُ ،نقلت �إىل م�ست�شفى يف الأهواز.
 - 1موقع نبوي اثنان هو مق ّر التموين والتجهيزات للفرقة.
 - 2م�ست�شفى الإمام الح�سين  ،Qيقع عند جادة دارخوين.
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هن ��اك علم ��ت �أنّ �أحد الإخ ��وة يف احلر�س الثوري بع ��د �أن حقن
نف�سه ب�ست حقن �آتروبني ،1و�ضع الكمامة على وجهه و�أخرج الإخوة
الذي ��ن �أُ�صيبوا بالإغماء من املنطق ��ة املل ّوثة بالغازات ال�سامة وكنت
�أنا من بينهم.
�أم ��ا احلاج حبيب؛ فبع ��د �أن �أيقظ الإخوة؛ �سق ��ط �شهيدً ا ،قرب
الد�شمة الأخرية ،بعد ا�ستن�شاقه كمية كبرية من الغازات ال�سا ّمة.
كان ذل ��ك ليلة  ،)1987/4/10( 1366/1/22وبعد �أن �أنقذ حياة
�شخ�صا.
80
ً

 - 1من الإ�سعافات الأولية للم�صابين بالغازات ال�سامة.

عالمة الوصال
�صب ��اح يوم جمع ��ة ،ذهبت �أن ��ا ويو�سف 1وكاظ ��م 2بال�سيارة �إىل
احلم ��ام العموم ��ي .كان م ��ن املق ّرر يف ذل ��ك اليوم وم ��ن �أجل بناء
ب ��رج للمراقب ��ة� ،أن ننقل قطع ج�س ��ر خيربي 3بالق ��وارب �إىل مكان
ب�ي�ن «املوق ��ع واحد» واملوقع الغربي يف جزر جمن ��ون لتثبيته يف مكان
منا�س ��ب ومن ث ��م بناء الربج فوق ��ه .لكن مبا �أنه ي ��وم اجلمعة ،كان
علين ��ا �أن نغت�س ��ل غ�سل اجلمع ��ة �أ ّو اًل� ،إذ �إن يو�سف ال يتهاون يف هذا
الأمر �أبدً ا وال يف ّوت �أي يوم جمعة دون �أن يغت�سل.
�صباحا .ذهبت �أنا وكاظم
و�صلنا �إىل احلمام عند ال�ساعة العا�شرة ً
�إىل ق�سم احلمامات االخت�صا�ص ّي ��ة� .أنهيت التدليك بالليفة وهممت
باخل ��روج من حت ��ت ّ
الد�ش ،عندها �سمعت �ص ��وت يو�سف وهو يو�صي
اجلميع بغ�سل اجلمع ��ة .كان هذا د�أبه ،كم ��ا كان �س ّبا ًقا لفعل اخلري.
تولىّ قيادة املجموعة بعد �إ�صابة احلاج �ضعريي .قبل �أن ي�صبح يو�سف
قائد املجموعة املحبوب ،كان ال�صديق احلنون والأخ العزيز على قلبي.
 - 1يو�سف دايي ما�سوله :معاون وحدة الر�صد.
 - 2كاظ ��م بان ��ان متق ��ي� :أح ��د ال ُر ّ�صاد النخ ��ب في الوح ��دة وق ��د ا�ست�شهد في
"عمليات كربالء ."1
 - 3ج�س ��ر خيبر :ج�س ��ر عائم م�صنوع م ��ن الألياف الزجاجي ��ة والفوم (الرغوة
الم�ضغوطة) [ ،]Foam + glass Fiberمنا�سب ل�سير ال�سيارات فوقه وا�ستُخدم �أول
مرة في عمليات خيبر.
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بعد غ�سل اجلمع ��ة ،وخروجنا من احلمام ،التقينا احلاج ح�سني
كابل ��ي وعددًا من عنا�صر وحدة التن�سيق .تبادلنا التح ّيات وال�سالم
ث ��م ودعناهم وتابعن ��ا طريقنا نح ��و جزيرة جمن ��ون ،وو�صلنا قبيل
الظه ��ر �إىل مر�صد املوق ��ع  8املائي .1كان يو�س ��ف يف �أغلب الأوقات
ي�ؤمّنا يف ال�صالة ،وكنّا يف الوحدة ن�أ ّمت به ما �أمكن .لكن ذلك اليوم،
مهم ��ا �أ�صررت مل ير� َ��ض �أن ي�ؤ ّمن ��ا يف ال�صالة .ل ��ذا �ص ّلينا فرادى
و�ص ّل ��ى يو�سف يف �إح ��دى زوايا الد�شمة ،ك�أمن ��ا �أراد اخللوة بخالقه
للتو�سل والعبادة.
بعد ال�ص�ل�اة وتناول الغ ��داء انطلقن ��ا بال�سي ��ارة .كانت مالمح
يو�سف ذلك اليوم خمتلفة ،كان با�سم الوجه قليل الكالم.
عند ال�ساعة  2:30من بعد الظهر ،و�صلنا �إىل «املوقع ( »)5املائي.
ق ��ال يل يو�سف« :اذهب �أنت وكاظم و�أح�ضرا «ج�سر خيرب» بالقارب
الكبري �إىل «املوقع  »1املائي و�سوف �أنتظركما هناك».
مل �أ�ش� ��أ ت ��رك يو�سف وحده بعدما ر�أيت م ��ن عالمات وجهه ،لذا
قل ��ت له�« :سوف �آت ��ي معك يا �سيد يو�سف ويتبعن ��ا كاظم بالقارب».
لك ّن ��ه رف�ض ذلك وق ��ال« :ال ،بل اذهب مع كاظ ��م و�سوف �أنتظركما
هناك ،هيا �أ�سرعا».
غ ��ادر يو�سف املر�سى بال�سيارة قا�صدً ا املوقع املائي رقم  ،1بينما
ذهبت �أنا وكاظم �إىل د�شمة الإخوة يف القوات البحرية .بعد التن�سيق
ال�ل�ازم متك ّن ��ا مب�ساع ��دة ال ُر ّبان م ��ن ربط ج�سر خي�ب�ري بالقارب
وانطلقن ��ا .و�صلنا �إىل املوق ��ع املائي رق ��م ( )4دون �أي عقبة ُتذكر،
لك ��ن بعدها� ،أ�صبح جمرى املي ��اه �ض ّي ًقا وكان اجل�سر يعلق بالق�صب
 - 1كان برج المراقبة في الموقع المائي  ،8يرتفع  32مت ًرا ويقع �شمالي جزيرة مجنون.
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على جانبي املجرى مرا ًرا وتكرا ًرا �إىل �أن انقطع احلبل� .أعدنا ربطه
بالقارب مب�ش ّقة وعناء كبريي ��ن ،لكن بعد �أن قطعنا م�سافة ق�صرية
انقط ��ع احلبل ثاني ًة .هذه املرة ا�ضطررن ��ا لربط اجل�سر بزاوية من
زواي ��ا املوقع املائي( )4فرتجلت �أنا وكاظم من القارب بينما عاد به
الر ّبان �إىل املر�سى .ب�سبب عدم تو ّفر �سيارات ،ا�ضطررنا لل�سري على
�أقدامن ��ا لن�ص ��ل �إىل املوقع املائي املركزي عل ��ى �أمل �أن جند هناك
�سيارة تق ّلنا �إىل املوقع املائي رقم ()1؛ لكن مل ي�سعفنا احلظ.
بعد �أن قطعنا م�سافة ،و�صلت �سيارة ا�ستي�شن و�أق ّلتنا �إىل منت�صف
الطري ��ق .كانت ال�ساع ��ة الرابعة من بعد الظهر عندم ��ا و�صلنا �إىل
املوق ��ع املائي رقم ( ،)1لكننا مل جند يو�سف هناك .ظننا �أ ّنه ذهب
�إىل مكان ما فانتظرناه ن�صف �ساعة دون جدوى .عند تقاطع املوقع
( )1واملوق ��ع املرك ��زي ،يوجد منجم للرمل وق ��د ُبنيت ع ّدة د�شم يف
حميط ��ه .قل ��ت يف نف�سي ،ال ب� � ّد �أنه ذه ��ب �إىل هن ��اك ليحتمي من
ق�صف العدو الع�شوائي .طلبت من كاظم �أن ينتظرين قرب التقاطع
لأذه ��ب و�ألقي نظرة على املنجم املح ��اط ب�ساتر ترابي مربع ال�شكل
بطول 150م .يوجد يف اجلهة اليمنى من املنجم ت ّل كبري من الرمال
واحل�صى ال�صغ�ي�رة ،ويف جهته الي�سرى عدد م ��ن الد�شم املد ّمرة،
كم ��ا ملحت ج ّرافة وح ّفارة يف نهايته .نظرت يف �أنحاء املنجم لكن ال
�أثر ليو�سف .يب ��دو �أن قذيفة انفجرت بالقرب من احل ّفارة وحولتها
�إىل ما ي�شبه امل�صفاة .كنت �أ�سري نحوها عندما ناداين كاظم وقال:
«م ��ا الأمر يا حجت؟ �إذا مل جتد يو�سف هناك فلنذهب من هنا قبل
حلول الظالم».
يئ�ست من البحث عن يو�سف فعدت مع كاظم �إىل مر�صد املوقع املائي
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رقم ( )8الذي و�صلنا �إليه عند �أذان املغرب وبعد �أن �أنهكنا التعب.
بع ��د ال�ص�ل�اة ،ج ��اء الأخ «ح�س�ي�ن �سنكرغ�ي�ر» لي�صطحبنا �إىل
اخلطوط اخللف ّية .هناك تناولنا الع�شاء ثم ذهبنا برفقة الأخ ح�سني
�إىل موقع قائم.1
كان ح�س�ي�ن م ��ن الإخ ��وة املج ّدي ��ن وم ��ن ال ُر ّ�ص ��اد القدامى يف
احلر� ��س ،وكان �أول لقاء يل معه يف العام 1984م يف ثكنة �أبو ذر .يف
ذل ��ك الوقت ،كان ح�سني مد ّربنا يف الر�ص ��د؛ �شاب م�ؤمن متوا�ضع.
�أذك ��ر �أنني يف �إحدى اللي ��ايل مل �أ�ستطع النوم فجل�س ��ت �أقر�أ كتا ًبا،
وبينم ��ا �أنا كذلك �سمعت �صو ًتا وكان ��ت ال�ساعة الثانية بعد منت�صف
م�ستو�ضح ��ا فر�أيت ح�س�ي�ن ي�ص ّلي �صالة
اللي ��ل ،نظرت من الب ��اب
ً
اللي ��ل .كان ح�س�ي�ن يف البداية را�ص ��دً ا يف فرقة «الر�س ��ول ، »P 27
وان�ضم
لك ��ن ب�سبب خالفاته مع وح ��دة املدفعية يف الفرق ��ة تركهم
ّ
�إىل جمموعتن ��ا وع ��اون يو�سف يف �إدارتها .ح�س�ي�ن هو االبن الوحيد
للأ�سرة والي ��د اليمنى لأبيه .ا�سمه يف بطاق ��ة الهوية «هدايت» لكن
ل�ش� � ّدة ع�شقه ملواله �سيد الأحرار ،اخت ��ار لنف�سه ا�سم «ح�سني» .كان
الأخ احلنون لن ��ا ،وكان الإخوة يتح ّلقون حوله حت ّلق الفرا�شات حول
ال�شمع ��ة .لكنه حني العمل واجل� � ّد ،كان ال ّ
ينفك ير ّدد الآية املباركة:
«وا�ستقم كما �أُمرت».
يف الطريق ،مل يكن ح�سني على ما يرام ،ومهما �س�ألته عن يو�سف
ته� � ّرب م ��ن الإجاب ��ة �إىل �أن و�صلن ��ا �إىل موقع «قائ ��م» .هناك قال:
«لق ��د �أطلقنا ا�سم ال�شهيد «يو�سف داي ��ي ما�سوله» على احل�سين ّية».
فانتف�ضت وقلت« :ماذا تق�صد؟»� .أجابني« :لقد ا�ست�شهد يو�سف».
 - 1موقع قائم :ي�ش ّكل الخطوط الخلف ّية ومكان تجهيز الفرقة.
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ترجلت م ��ن ال�سيارة مذه � اً
�ول ودخلت
ت�ص ّب ��ب م ّن ��ي عرق ب ��اردّ ،
الد�شمة .هناك ،ت�س ّمرت يف مكاين .لقد عال �صوت القر�آن يف املكان،
مغموما يف زاوية قد �ض � ّ�م ركبتيه �إليه،
وجل� ��س ك ّل واحد م ��ن الإخوة
ً
و ُرفعت الراية ال�سوداء على مدخل الد�شمة .عندما نظرت �إىل ج�سد
يو�س ��ف ،ر�أيت �أنه قد قب�ض ك ّفه الأمين .لقد �سقط يو�سف خلف تلك
احل ّفارة املد ّمرة يف منجم الرمل .ول�ش ّدة الأمل والعط�ش نه�ش الأر�ض
با�س َم الثغر.
ب�أظافره �إىل �أن لفظ �أنفا�سه الأخرية وا�ست�شهد ِ
بعد ا�ست�شهاد يو�سف ،تولىّ ح�سني قيادة املجموعة.
بع ��د ع ّدة �أيام ذهبت م ��ع رم�ضان� 1إىل مر�صد املوقع املائي ()2
يف جزي ��رة جمنون ،وهناك �أخربين �أنّ ح�سني قال ليو�سف قبل عدة
�أي ��ام من ا�ست�شه ��اده« :يو�سف! �أراك �أكرث روعة ه ��ذه الأيام! وك�أنك
تريد التحليق! لكن �أعلم �أنني لن �ألبث �أن �أحلق بك».
يف ذل ��ك اليوم ،حمل ��وا لنا نب� ��أ ا�ست�شهاد ح�سني .لق ��د ا�ست�شهد
يوما من �شهادة يو�سف.
بال�ضبط بعد ً 17

 - 1رم�ض ��ان تق ��ي زاده :را�ص ��د مخل�ص ونموذج فريد في الفرق ��ة ،ا�ست�شهد بعد
عمليات والفجر  8في منطقة خ�سرو �آباد.

نافذة على الشمس
هجوما وا�س ًع ��ا يف �شلم�شة،
ليل ��ة ( ،)1988/6/13ب ��د�أت قواتنا
ً
وبعون اهلل مت ّكنوا من التقدم والو�صول �إىل حميط القناة املزدوجة،
وقد �أنزل التعبويون خ�سائر فادحة بالعدو البعثي.
بع ��د تناول طع ��ام الفطور ،انطلق � ُ�ت مع را�صدي ��ن �س ّيارين على
دراجات نار ّية من نوع «تربل كوبر  »125نحو منطقة «نوك مدادي».
كان ��ت مهمتنا ا�ستطالع �أو�ضاع قواتن ��ا وقوات العدو� ،إ�ضافة �إىل
متركز فريق الر�صد هناك.
حملت معيّ :
املخطط ،جهاز الال�سلكي ،البو�صلة ،املنظار ،القناع
الواق ��ي من الغ ��ازات ال�سامة وغريه ��ا م ��ن الأدوات الالزمة .كانت
جادة «�صف ��وي» مليئة بعتاد الإ�سناد من دباب ��ات ،ناقالت جند «بي
�أم بي» وغريها من التجهيزات .كانت رائحة البارود ورائحة «الثوم»
املنبعث ��ة من القناب ��ل الكيميائية تغطي امل ��كان ،والدخان الناجت عن
انفج ��ار القذائف الإيران ّية والعراق ّية عل ��ى ال�سواء قد حجب الر�ؤية
حد ما.
�إىل ٍّ
بع ��د  15دقيقة من �سرينا ،قطعنا ج ��ادة �صفوي وبابايي ،ودخلنا
�إىل املخ ّم� ��س .بداي ًة ذهبت �إىل املق ّر ال�ساب ��ق يف املخ ّم�س للح�صول
على بع�ض املاء والطعام للفريق.
كان حمي ��ط املق� � ّر ملي ًئا مبد ّرع ��ات ،دبابات و�آلي ��ات العدو التي
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علقت بنريان تعبو ّيينا الأبط ��ال الغا�ضبون .وقد ُزرع املكان ب�أج�ساد
توه ًما منهم �أنهم ق ��ادرون على انتهاك
�أع ��داء لب�سوا ثي ��اب احلرب ّ
حرماتن ��ا وحدودن ��ا اجلغرافي ��ة .كل م ��ا تراه بالع�ي�ن حكى بطوالت
تعبويني �أ�شداء على الأعداء.
بعد احل�صول على قدر من اخلبز واملعلبات وعبوات املياه املعدنية،
انطلقن ��ا نحو منطقة «نوك م ��دادي» .و�صلنا �إىل املكان وكان ف�صيلاً
م ��ن م�شاتنا قد مترت�س خلف ال�ساتر الرتابي .ر�أيت يف املكان حوايل
 15دبابة و�أج�ساد �سر ّية من م�شاة الأعداء حاولوا اخرتاق اخلط لكن
�أ�شبالن ��ا ت�ص� � ّدوا لهم ببطولة ود ّمروا عددًا م ��ن دباباتهم .جمموعة
�ش ّب ��ان حديثي ال�سنّ �صمدوا وقاوموا وانت�صروا على �سرية من م�شاة
مدعمة بالدبابات� .إنهم م�صداق «وا�ستقم كما �أُمرت».
العدو ّ
وددت كث�ي ً�را ل ��و �أبقى بينه ��م ،لكن هناك مهم ��ة بانتظاري .بعد
قفلت
ا�ستطالع �أو�ضاع قواتنا وقوات الع ��دو ،وتثبيت نقطة الر�صدُ ،
عائدً ا �إىل مركز التن�سيق .عند �أول جادة بابائي لفتني �شاب متوقف
�إىل جانب الطريق يحملق بي� .أ�شار يل بيده كي �أتوقف فتوقفت على
بع ��د �أمتار منه .مل يك ��ن يتجاوز ال�سابعة ع�شرة م ��ن العمر ومل تكن
الزي الكاك ��ي وي�ضع �شعار «يا
حما�سن ��ه قد نبتت بع ��د .كان يرتدي ّ
فاطمة الزهراء» على �صدره ،كما تد ّلت الكوف ّية من عنقه.
تق� � ّدم نحوي بخط ��وات وا�سعة وقال على عج ��ل�« :سالم يا �أخي.
عاف ��اك اهلل ،عذ ًرا منك لك ��ن هل تعرف �أين خ ��ط الفرقة؟ �أنا من
الفرق ��ة  27وق ��د �أ�ضعت رفاق ��ي يف الكتيبة و�أري ��د االلتحاق بهم يف
اخلط الأمامي حيث ذهبوا».
ت�أملته وكانت الأوعي ��ة الدمو ّية ال�شعري ّية بارزة يف بيا�ض عينيه،
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كان يلهث وحاله مزرية جدً ا .فقلت له:
 من �أي كتيبة �أنت؟ حبيب ..من كتيبة حبيب. وكيف �أ�ضعت رفاقك؟ للحقيق ��ة ،ك ّنا يف اخل ��ط الأمام ��ي الليلة املا�ضي ��ة ّوتوغلنا يف
اجلبهة ،لكن العراقيني ق�صفون ��ا بالقنابل الكيميائ ّية وقد انفجرت
�إحداها بالقرب م ّني ف�شعرت بدوار و�سقطت � ً
أر�ضا ،بعدها و�ضعوين
على ح ّمالة اجلرحى ونقلوين �إىل اخلطوط اخللف ّية .ومهما �أخربتهم
�صباحا،
�أنن ��ي بخري مل ي�ستجيبوا يل ،ل ��ذا فررت من ق�سم الطوارئ ً
والآن �أري ��د الذه ��اب �إىل اخل ��ط لاللتحاق برفاقي .ه ��ل تق ّلني �إىل
هناك؟ هل تعرف �أين هي كتيبة حبيب؟
ل�صبي �صغري هذه الروح ّية ال�سماو ّية وهذا
كنت �أفكر كيف يكون
ّ
الع�شق للخط وللجبه ��ة .وكيف �أ�صبح كطفل انف�صل عن �أمه عندما
ابتع ��د ع ��ن رفاقه مل يعد يق ّر ل ��ه قرار .قلت يف نف�س ��ي« :كثريون يف
مث ��ل عمره ما زال ��وا ي�أخذون م�صروفهم اليومي م ��ن والديهم حتى
الآن ،لكن هذا الطفل الرجل ي�أ�سف ويحزن لأنه ابتعد عن رفاقه يف
الكتيبة وتخ ّلف عنهم».
ق ّررت �أن �أو�صله �إىل اخلط فيح ّقق �أمنيته ،لكن عندما حدقت يف
عينيه احلمراوين ،قلت يف نف�سي�« :إنه لي�س على ما يرام وقد �أُ�صيب
بالغازات ال�سامة ولي�س من ال�صالح نقله �إىل اخلط الأمامي».
�أخذت قراري وقلت له« :اركب».
�صبي من �أتراك �إيران.
بعد حلظات كنت �أقود على اجلا ّدة مع ّ
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 ما ا�سمك؟ �سيد �شاه مرادي. من �أي مدينة �أنت؟ من طهران� ،شارع �آهنك.بعد �أن م ّرت دقيقة �صمت �س�أل:
 يا �أخ ،هل نحن ذاهبون للأمام؟ �أجل( .طب ًعا كنت �أكذب لكنه كذب لأجل م�صلحة) يا �أخ� ،أنا �أعرف هذه الطريق� ،إنه ي�ؤدي �إىل اخلطوط اخللف ّية. مل يبق الكثري لأذان الظهر� ،س�أو�صلك �إىل خط الفرقة اخللفيومن هناك تعود للخط الأمامي مع �سيارة نقل الطعام.
مل �أقطع مئة مرت حتى قال ثانية:
 يا �أخ �أال ميكنك �أخذي للخط الأمامي الآن؟ ال حت ��زن يا �سيد� ،ستذهب �إىل هناك ب�سيارة نقل الطعام ،كنمطمئ ًّنا.
كنت �أعلم �أنني مل �أ�ستطع �إقناعه ،فعاد للإحلاح ثانية:
 ب ��اهلل عليك يا �أخي ،ال ت�أخذين �إىل اخلطوط اخللف ّية� ،أنزلنيهن ��ا .ال �أري ��دك �أن ت�أخ ��ذين �إىل �أي م ��كان� ،س�أذهب وح ��دي و�أجد
اخلط بنف�سي!
ظ ّل يعي ��د ويك ّرر تو�سالت ��ه« :ال ت�أخذين للخط اخللف ��ي� ،أنزلني
هن ��ا ،دعني و�ش�أين ،خ ��ذين للأم ��ام� .»..إىل �أن و�صلن ��ا �إىل اخلط
اخللفي لفرقة الر�س ��ول  ،Pجادة ال�شهيد �صفوي .هناك �س�ألنا عن
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د�شم ��ة كتيبة حبي ��ب ،وكان �أحد الق ��ادة ما زال هن ��اك لأجل ت�أمني
الإ�سن ��اد وغريه .ما �إن ر�آين مع ال�سيد حتى خرج من الد�شمة وقال:
«م ��اذا تفعل هنا يا �أخ �شاه م ��رادي؟ �أمل يكن من املق ّرر ذهابك �إىل
مركز الطوارئ؟».
مل يك ��د ينهي كالمه حتى بد�أ ال�سيد�« :أق�سم باهلل �إنني بخري وال
�أ�شكو من �شيء .دعني �أذهب للأمام ،لقد ذهب الإخوة بينما.»..
م�شه ��د تو�سل ه ��ذا ال�سيد الفتي لل�سماح ل ��ه بالذهاب �إىل اخلط
الأمام ��ي ،ذ ّك ��رين بعا�ش ��وراء والقا�سم ال ��ذي كان ي�ص� � ّر على ع ّمه
ال�سماح ل ��ه بالنزال ونيل ال�شهادة التي كانت بالن�سبة �إليه �أحلى من
الع�س ��ل .قبل �أن يلتفت ال�س ّيد �إ ّ
يل ليعاتبني بعينيه الربيئتني املليئتني
بالدماء ،خرج ��ت من الد�شمة بهدوء وانطلقت نحو مركز التن�سيق.
كنت �أق ��ود دراجتي و�أفكر بهذه الدنيا الكبرية التي �سكنت قلب هذا
الفتى ال�صغري وقد �ش ّرع نوافذه نحو ال�شم�س .كم �أغبط هذا الفتى!

سقوط معمل البتروكيميائي
توقعن ��ا هج ��وم العدو يف الليل ��ة املا�ضية وك ّنا يف حال ��ة ا�ستنفار،
ولأنني من ��ت يف وقت مت�أخر ،عدتُ وخلدت للنوم بعد �صالة الفجر.
�صباح ��ا� ،أيقظني جمتبى وق ��ال« :هيا انه�ض
عن ��د ال�ساعة الثامنة ً
مائدة الطعام جاهزة».
وبعد تناول طعام الفطور ،قال يل احلاج قا�سم« :ح�س ًنا يا حجت،
اذهب �أنت وجمتبى �إىل مرب�ض املدفع ّية وابد�آ العمل».
من ��ذ ب�ضعة �أيام ،و�ضعت وحدة املدفعية �أحد مدافعها الثقيلة يف
عنرب كبري قبالة م�صنع الب�صرة للبرتوكيميائيات متهيدً ا لد ّكه .ومبا
�أن امل�صن ��ع �أ�ضخ ��م و�أعلى مبنى يف اجلنوب ،فق ��د ا�ستخدمه العدو
كنقط ��ة ا�سرتاتيجي ��ة م�شرفة [على مواقعنا] حت ��ى عمق  50كلم من
�أر�ضن ��ا .بعد عمليات «كربالء  »5التي جرت بالقرب منه ،ا�ستخدمه
الع ��دو لال�ستط�ل�اع والر�صد وجم ��ع املعلومات لتزوي ��د قادتهم بها.
لذا و�ضع فريقن ��ا هدف «تدمري امل�صنع» ن�صب عينيه و�أخذ ّ
يخطط
لذلك منذ مدة.
�أخ ��ذت معي اخلريطة ،البو�صل ��ة ،الكرونومرت واملنظار ،وذهبت
مع الأخ جمتبى علي مرداين �إىل مرب�ض املدفع.
عربن ��ا املخ ّم�س و�ساح ��ة الإمام الر�ض ��ا ،Qوو�صلنا �إىل عنرب
املدف ��ع .كان الإخوة الق ّيمون عليه يعملون على جتهيزه .وقد �أ�ضافوا
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�إليه منظار الت�سديد.
بن ��داء اهلل �أكرب �أعطي الأمر النطالق القذيفة الأوىل ،ومع كلمة
«جامن فداي رهرب» 1انطلقت لت�ستق ّر بعد عدة ثوان يف قلب امل�صنع.
قل ��ت لهم �أن ُيطلق ��وا القذيفة الثانية بنف� ��س الإحداثيات .فانطلقت
الثاني ��ة بنداء «اهلل �أكرب» على وقع نداء «خميني رهرب» 2خرجت من
ال�سبطان ��ة لتنفج ��ر � ً
أي�ضا داخ ��ل امل�صنع .قذائفنا الثالث ��ة والرابعة
واخلام�س ��ة � ً
أي�ضا �أ�صاب ��ت الهدف ب�شكل مبا�ش ��ر و�أعملت يف املبنى
الثقوب والفجوات الكبرية.
عندم ��ا �شعر الع ��دو �أنه عاجز �أم ��ام ق�صفن ��ا ،راح ميطر ّ
خطنا
الأ ّول والث ��اين ب�أنواع القذائ ��ف .كان مدفعنا يف عنرب مقابل مل�سطح
مائ ��ي ،لذا عج ��ز العدو عن حتدي ��د مكانه .ومب ��ا �أن امل�صنع نقطة
ا�سرتاتيجي ��ة للعدو ،فقد �أر�سل طائراته عدة مرات ال�ستطالع مكان
مدفعيتنا وتدمريه ،لكن بلطف اهلل باءت كل حماوالتهم بالف�شل.
ات�صلت عرب الال�سلكي بالرا�صد ال�شجاع الذي كان ير�صد املنطقة
من برج املراقبة خلفنا والبالغ ارتفاعه 60م وقلت له« :ا�ستطلع مكان
أعطنا الإحداثيات لق�صفها و�إ�سكاتها».
مدفعية العدو النا�شطة و� ِ
تابع ��ت ق�صف امل�صن ��ع ،فا�ستقرت القذيف ��ة ال�ساد�سة وال�سابعة
�صححت زاوي ��ة الإطالق للي�سار
ميني املبن ��ى فرت ّنح قليلاً  .عنده ��ا ّ
نوج ��ه ال�ضربات ملمر �سالمل املبنى .كن ��ت �أجل�س بالقرب
قلي�ًل�اً كي ّ
م ��ن جمتبى فقلت له« :ر�ؤي ��ة هذا املبنى ً
�ساقط ��ا بحاجة �إىل توفيق
�إلهي كبري».
 - 1روحي فداء للقائد.
 - 2خميني قائد.
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ونح ��ن كذل ��ك� ،أعلن الإخ ��وة اجلهوزي ��ة للإطالق .بن ��داء «وما
رمي ��ت �إذ رمي ��ت» ،واجل ��واب «ولكن اهلل رم ��ى» ،انطلق ��ت القذيفة
الثامن ��ة لت�صيب مم ��ر ال�سالمل .اهت ّز املبنى لليم�ي�ن � اًأول ثم للي�سار
وع ��اد لي�ستقر مكانه .لك ��ن ما هي �إال حلظات حت ��ى انهار يف مكانه
وت�صاعدت الأتربة الناجتة عن �سقوطه �إىل عنان ال�سماء على �شكل
نبتة فطر كبري جدً ا .ذهلنا لهذا امل�شهد و�ساد ال�صمت ،ك�أمنا فقدنا
القدرة على الكالم ،لكن ما هي �إال دقائق حتى �شقت �صياحات اهلل
فرحا .كان جميع الإخوة
�أك�ب�ر �أعنان ال�سماء وراح الإخوة يقف ��زون ً
العابرين واملا ّرين يف امل ��كان �سواء بال�سيارات �أو الدراجات النارية،
ي�صعدون �أعلى ال�ساتر الرتابي لي�شاهدوا املنظر.
�صباحا.
كان ذلك بتاريخ  1987/4/14ال�ساعة ً 10:20
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خالل العملي ��ات التي جرت منذ ب�ضعة �أيام ،حتررت جادة �أهواز
 خرم�شه ��ر ،ومتركزت قواتنا عند ال�سات ��ر الرتابي املُقام على تلكالطريق.
عند ال�ساع ��ة الثالثة من بعد ظه ��ر ( ،)1988/7/24كنت �أنتقل
برفقة الأخوين ر�ضا بهرامي ن�س ��ب ،وتوكلي وعن�صرين �آخرين من
مر�ص ��د خرم�شه ��ر �إىل مثل ��ث احل�سيني ��ة .ما �أن اقرتبن ��ا من جادة
�شفيع زاده حتى خطر ببايل �أن نذهب ون�ستطلع املدى الذي ان�سحب
العدو منه.
انعطفن ��ا نحو جادة �شفي ��ع زاده وعربنا خ ��ط ال�سكة احلديدية،
كان هن ��اك عدد م ��ن الإخوة ،م ��ا �إن ر�أونا حتى �أخ ��ذوا يلوحون لنا
ب�أيديهم ،ف�أجبت على تلويحهم ب�إطالق بوق ال�سيارة .عربنا بالقرب
منه ��م وتابعنا طريقنا .بعد �أن قطعنا ح ��وايل كيلومرتًا واحدً ا ر�أيت
 4عنا�ص ��ر جال�سني خلف ال�ساتر الرتابي ق ��د حتلقوا حول خريطة،
وعل ��ى ُبعد �أمتار منهم دراجت ��ان ناريتان� .أطلقت بوق ال�سيارة حتية
لهم ور ّدوا التحية بالتلويح باليد.
كان ��ت الطري ��ق رمل ّي ��ة مليئ ��ة باحلف ��ر والتعرجات �إث ��ر انفجار
القذائف فيها ،لذا �أُجربت على تخفيف ال�سرعة.
كن ��ت �أ�س�ي�ر ب�سرعة  50كل ��م يف ال�ساعة ،عندما ر�أي ��ت يف املر�آة
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د ّراج يتبعن ��ا ،وكان ي�ضيء و ُيطفئ م�صباح دراجته با�ستمرار ،فقلت
يف نف�س ��ي« :ال بد و�أنه يريد ال�س�ؤال ع ��ن �أمر ما» .توقفت �إىل جانب
الطريق وانتظرته .بدا �سائق الدراجة م�ضطر ًبا وقل ًقا� ،س�ألني:
 �إىل �أين بهذه ال�سرعة يا �أخ؟ �إىل �أول اخلط لأرى �إىل �أي مدى تقدم الإخوة!�ضح ��ك الد ّراج مبرارة وقال« :يقع ّ
خطنا الأول �إىل م�سافة  4كلم
للخل ��ف ،وهو حال ًّيا عند جادة �أه ��واز  -خرم�شهر .هيا عد �أدراجك
قبل �أن تقع فري�سة الدبابات العراقية».
عنده ��ا انعطف ��ت وع ��دت �أدراج ��ي .وقف ��ت حي ��ث الدراجت ��ان
الناريت ��ان وكانتا للأخوة من كتيبة �أبو ذر يف فرقة «ح�ضرة الر�سول
 »P 27وق ��د ج ��ا�ؤوا ال�ستطالع املنطقة .بعد تب ��ادل التحية وال�سالم
ع ّرفتهم نف�سي ثم ا�ستعرت �إحدى الدراجتني لأذهب و�أ�ستطلع مكان
وج ��ود العراقيني� .أخذت ال�سالح من خلف مقعد �شاحنة التويوتا مع
خمزين ر�صا�ص .و�ضعت ال�سالح على �صدري واملخزنني يف حزامي
ثم جل�ست على الدراجة .عندما �أردت االنطالق �شعرت �أنّ الدراجة
جال�سا خلفي وقال يل:
قد ث ُقلتّ ،
التفت ف�ألفيت ر�ضا بهرامي ً
 دعن ��ي �أرافقك� ،إذ كيف �ستت�صرف وحدك وتطلق النار �إذا ماالتقيت الأعداء؟
احل ��ق معه! �أعطيته ال�سالح وخم ��زين الر�صا�ص ،بينما حملت
املنظ ��ار والبو�صلة واخلريط ��ة ثم انطلقنا .ك ّن ��ا كل 500م ننزل عن
الدراج ��ة ون�ستطل ��ع امل ��كان باملنظار ،ث ��م نعود للحرك ��ة من جديد.
قطعنا ح ��وايل  3كلم بهذه الطريق ��ة �إىل �أن و�صلنا �إىل �ساتر ترابي
طوي ��ل ميتد مب ��وازاة ج ��ادة �أهواز-خرم�شهر .نزلنا ع ��ن الدراجة،
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ورح ��ت �أ�ستطلع امل ��كان من خلف ال�ساتر .ر�أي ��ت على بعد 500م من
مكانن ��اً ،
مرب�ض ��ا ملدفعيتنا لكنه كان خال ًيا م ��ن املدافع عدا م�ضادًا
للطائ ��رات عي ��ار 22ملم .كان هن ��اك � ً
أي�ضا دبابة عراقي ��ة على ُبعد
800م لكنه ��ا ال تتح ��رك .بدت الدبابة بحالة جي ��دة ،لكن اهلل وحده
يعلم �إن كان بداخلها جنود عراقيون �أم ال!
تو ّكلن ��ا عل ��ى اهلل وانطلقنا نح ��و مرب� ��ض املدفعية .بداي� � ًة قمنا
بتم�شيط املكان م�ستخدمني ال�سالح والقنابل اليدوية وعندما ت�أكدنا
م ��ن خلو الد�ش ��م من الأع ��داء ،ذهبن ��ا بالدراجة �إىل حي ��ث م�ضاد
الطائ ��رات .بع ��د �أن جه ��ز الأخ ر�ضا امل�ض ��اد لنقله ،قفلن ��ا عائدين
للخلف من �أجل �إح�ضار �شاحنة التويوتا وج ّر امل�ضاد �إىل خطوطنا.
بع ��د �أن �أخذت ال�س�ل�اح من خلف مقاعد ال�سي ��ارة ،و ّزعتها على
الإخ ��وة وانطلقنا نحو مرب�ض املدفع ّية .لكن مل نكد ن�سري عدة �أمتار
حتى انطف�أ حم ّرك ال�شاحنة ،ليدور بعد عدة دقائق ونعاود حركتنا.
تكرر الأمر ثانية فانطف�أ املح ّرك ودار بعد دقائق .بعد �أن تك ّرر الأمر
وتفح�صت كربراتري املح ّرك .كان كل �شيء على ما
ترجلت ّ
 3مراتّ ،
ي ��رام� .أدرت املحرك مرة �أخ ��رى ،لكن مل ن�سر م�سافة ق�صرية حتى
انطف�أ .حينها قال ر�ضا�« :أخ�شى �أن نذهب لنح�ضر امل�ضاد ،فن�ضط ّر
لرتك ال�سيارة هناك �إذا ا�ستمر احلال على هذا املنوال».
عندها ا�ست ��درت وعدت �أدراجي نحو ج ��ادة �أهواز  -خرم�شهر.
بع ��د �أن قطعنا حوايل كيلو م�ت�رً ا واحد ًا� ،شع ��رت �أن ال�سيارة بحالة
ممت ��ازة و�أنّ امل�شكلة قد ُح ّلت .عندها ا�ست ��درت نحو املرب�ض ثانية،
لكنها عادت �سريتها الأوىل .وهكذا ا�ستدرت جمددًا نحو جادة �أهواز
 -خرم�شه ��ر .وللعجب كانت ت�سري كاحل�صان! �أثار ف�ضويل �أمر هذه
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ال�سيارة ،فعدتُ نحو املرب� ��ض ،لكن ك ّلما اجتهنا نحو املرب�ض انطف�أ
حمركها وكلما �سرنا باالجتاه املعاك�س عادت �إىل ر�شدها! ولأنّ الأمر
تك� � ّرر عدة م ��رات �شعرت �أنّ ال خري يف الع ��ودة �إىل املرب�ض فرجعنا
�إىل اخلط اخللفي قرب مثلث احل�سين ّية.
فيم ��ا بعد ،علم ��ت �أنّ الدبابة التي كانت تقف هناك دون حراك،
ق ��د �أطلقت الن ��ار ناحية عنا�صرنا ،ولو �أننا ذهبن ��ا ب�شاحنة التويوتا
�إىل مكان املرب�ض لكان من املحال عودتنا �أحياء .كانت تلك الدبابة
تراقب كل حتركاتنا.
رمب ��ا كان ت�صديق ه ��ذه الق�صة �صع ًبا للبع� ��ض ،لكن من واجبي
�سرد الوقائع كما هي.

مرصد الشهيد ملكي
ليلة ( ،)1988/5/20ح ّدث ��ت نف�سي قبل النوم« :من الأف�ضل �أن
�أتف ّق ��د د�شمة الإخ ��وة ال ُر ّ�صاد» .وهكذا خرجت م ��ن الد�شمة .كانت
تلك الليلة باردة وال�سماء متلألئة بالنجوم.
وجدت م�صباح الد�شمة م�ضا ًء والإخ��وة يتبادلون الأحاديث.
قلت «يا اهلل» ودخلت� .ألقيت ال�سالم وكان �أحد الإخوة يتحدث عن
مهمة الر�صد التي قام بها وعن حتركات الأع��داء ،عن العمليات
الهند�سية واملهمات التي قام بها من �أجل تدمري �أو �إيجاد اختالل
يف �صفوف العدو.
بعد �أن �أنهى الأخ ر�ضا كالمه� ،س�ألت الإخ��وة الذين ع��ادوا
حدي ًثا من مراكز الر�صد عن �أو�ضاع املنطقة و�أو�ضاع قواتنا وقوات
الأع��داء .بعد احل�صول على املعلومات ،ذهبت �إىل مق ّر التن�سيق
وحت ّدثت عرب الال�سلكي الأول مع مر�صد ال�شهيد م�ؤمني وقلت:
«ليكن الأخ مهدوي جاه ًزا يف ال�صباح ف�سوف �آت��ي ال�صطحابه
والذهاب �إىل اخلط الأمامي».
كان «مر�ص ��د م�ؤمن ��ي» عبارة عن ب ��رج بارتف ��اع 60م على عمود
ان�ضم الأخ مهدوي
التو ّت ��ر العايل للكهرباء ميني منطقة العملي ��اتّ .
لوحدتن ��ا قبل �سنتني وقد �شارف على �إنه ��اء خدمته الع�سكرية .كان
عندم ��ا يعتلي ال�ب�رج يعمل بكل �إخال�ص واندف ��اع ،وعندما يعود �إىل
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اخلطوط اخللف ّية ي�شارك يف جميع الأعمال من احلفر �إىل ال ِلحام �أو
�أي عمل �آخر .كان طيب القلب واملع�شر واجلميع را�ضون عنه.
بعد ذل ��ك ،ات�صلت مبر�ص ��د ال�شهي ��د كابلي وقل ��ت« :ليكن الأخ
غد �إىل اخلط الأمامي».
كبابيان م�ستع ًّدا ف�سوف �أ�صطحبه قبل ظهر ٍ
يقع مر�صد كابلي خلف خم ّم�س الأ�ضالع ،وهو برج م�صنوع من نوع
م ��ن الأحجار ويرتفع 28م .كان الأخ كبابي ��ان جند ًيا يف قاعدة مدينة
ري ،وق ��د ج ��اء يف مهمة �إىل وحدتنا .مل �أك ��ن �أعرفه جيدًا ،لكنه كان
�إن�سا ًنا متوا�ض ًعا �صاد ًقا ومن املح ّبني الرا�سخني لآل البيت.R
عند ال�ساعة العا�شرة ليلاً �أنهيت ات�صاالتي وقلت لل�سيد ح�سيني
ال ��ذي كان موج ��ودًا يف مق ّر التن�سيق�« :س�أك ��ون يف عنرب اال�ستطالع
�إذا احتاجن ��ي �أحدهم لأمر م ��ا» .بعدها ،ع ��دت �إىل عنربنا وقر�أت
تقري ��ر املق ّر الذي ي�شري �إىل الو�ضع العام يف املنطقة .و�ضبت كل ما
يلزم لل�صباح ثم ذهبت للنوم وكان الفرا�ش عبارة عن بطانية حتت
الر�أ�س و�أخرى حتت اجل�سم ،هذا كل �شيء.
يف ال�صب ��اح ،حمل ��ت املنظ ��ار واخلريط ��ة والبو�صل ��ة والكمام ��ة
وخرجت� .أخربت ال�سيد �أنني ذاهب �إىل «مر�صد م�ؤمني» ثم ذهبت
وتفقدت الدراجة النارية وكانت من نوع هوندا تريل .125
بعد الت�أ ّكد من الوقود وزيت املح ّرك انطلقت نحو املر�صد وكانت
الطريق �إليه مليئة باحلفر التي �س ّببتها االنفجارات .ذلك ال�صباح،
كانت ال�شم�س تن�س ��ج �أوىل خيوط �أ�شعتها على �سهوب اجلنوب ،وقد
لفحن ��ي هواء الربيع املنع� ��ش .حددت يف ذهني ال ��دروب التي يجب
�أن �أقطعه ��ا لأ�ص ��ل �إىل اخل ��ط وو�صل ��ت بعد ربع �ساع ��ة �إىل مر�صد
م�ؤمن ��ي .عندما �سمع الإخوة �صوت دراجة م�ألوفة لديهم خرجوا من
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الد�شم ��ة .تبادلنا ال�سالم ودع ��وين �إىل مائدة طعام الفطور .ولأنني
�أعل ��م �أنني لن �أجد مكا ًنا �آخر لتناول الطعام ،ركنت الدراجة جان ًبا
ولبي ��ت الدع ��وة .اجتمع الإخ ��وة حول املائ ��دة لكنن ��ي مل �أ َر مهدوي
بينه ��م ،وعندما �س�ألت عنه �أجاب �أحده ��م�« :أخ حجت! كانت نوبتي
الليل ��ة املا�ضية لكنن ��ي مل �أكن على ما يرام ،ل ��ذا ذهب الأخ مهدوي
ب � اً
�دل م ّني للر�صد �أعل ��ى الربج» .ما �إن �أنهى كالم ��ه حتى ر�أينا الأخ
مه ��دوي بوجه ��ه املبت�سم واق ًفا يف الباب .جل� ��س �إىل املائدة بالقرب
م ّني وكان ��ت عيناه حمم ّرتني من طول ال�سهر وع ��دم النوم ،كما �إ ّنه
نفذ عدة مهام يف ا�ستطالع الأعداء و�إعطاء الإحداثيات ملراب�ضنا.
بع ��د تناول طعام الفط ��ور ،ولأنّ الأخ مهدوي مره ��ق ج ًّدا ب�سبب
ال�سهر حتى ال�صباح ،قلت له:
 لق ��د كنت ط ��وال الليل �أعلى الربج وبالت�أكي ��د �أنت متعب ج ًّدا،�شخ�صا �آخر اً
بدل منك».
فابقَ هنا و�س�أ�صطحب
ً
 لك ّن ��ه �أجاب ب�سرعة وعزم« :ال يا �سيد حجت ،ل�ست متع ًبا علىالإط�ل�اق ،ب ��ل �إنني ن�شيط وبكامل قواي .حت ��ى �إ ّنني �أرغب كث ًريا يف
الذه ��اب �إىل الأم ��ام ،حيث �إنن ��ي مل �أ�ستطع متيي ��ز بع�ض ن�شاطات
الأعداء ب�سبب بعد امل�سافة».
تالقت نظراتنا وانتظر هو اجلواب! بعد دقائق ،كنا �أنا وهو على
الدراج ��ة متجه�ي�ن �إىل «كل ��ه كايف» .1كانت الطري ��ق الرتابية مليئة
نوع ��ا ما ،كانت العجل ��ة اخللف ّية
باحلف ��ر ،ولأ ّن ��ه كان �ضخم اجل ّثة ً
للدراج ��ة ت�صط � ّ�ك باحلاج ��ب عن ��د كل �سقوط يف حف ��رة .فقلت له
ممازح ��ا« :يبدو �أنه مل يعد بالإمكان نقلك على دراجة  ،125ذكرين
ً
 :gahvey Kaleh - 1ر�أ�س البقر ،ا�سم منطقة على يمين منطقة عمليات «كربالء .»5
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يف املرة القادمة �أن �أح�ضر دراجة  .»250و�شرعنا بال�ضحك� .أ�شرقت
ال�شم� ��س و�أ�صبحت الر�ؤي ��ة جيدة ،وكالعادة ان�شغ ��ل ال ُر ّ�صاد يف كال
اجلانبني �أي العراق و�إي ��ران يف جمع املعلومات و�إعطاء الإحداثيات
ملراب�ض مدفعياتهما.
و�صلنا �إىل مكان قريب من «كله كايف» عندما بد�أ ت�ساقط قذائف
اله ��اون ور�صا� ��ص القنا�ص فوق ر�أ�سين ��ا ،و�ش ��اء اهلل �أن ننجو منها
حد ما ،وقد
ون�صل �ساملني �إىل املر�صد .كان و�ضع املر�صد جيدً ا �إىل ٍّ
توىل الإخوة يف فرقة «ثار اهلل  »41بناءه.
كان الداف ��ع م ��ن �إح�ض ��ار الإخ ��وة ال ُر ّ�ص ��اد العامل�ي�ن يف �أبراج
الر�ص ��د املرتفعة امل�شرفة على جمم ��ل املنطقة �إىل الأبراج املوجودة
يف اخلط الأمامي والقليلة االرتفاع ن�سب ًيا� ،أن يح�صلوا على تفا�صيل
�أكرث ع ّم ��ا ر�أوه وعاينوه م ��ن �أبراجهم البعي ��دة ،كمدرعات الأعداء
وحت�صيناته ��م ،عوائقه ��م وطرقاته ��م .كم ��ا ي�ستطيع ��ون من خالل
الر�ص ��د يف هذه الأبراج القريبة من خط العدو �أن يحددوا الأهداف
ب�ش ��كل � ّ
أدق متهيدً ا لإعط ��اء الإحداثيات ملراب�ضن ��ا ،وبالتايل �إنزال
خ�سائ ��ر �أكرب يف �صفوف العدو .ي�ستطيع الرا�صد املوجود يف الأبراج
الأمامي ��ة �أن يز ّودن ��ا باملعلومات بنح ٍو �أ�سرع ،ع ��ن حتركات الأعداء
امل�شبوهة �أو �أي حادثة وهجوم و�شيك ،كما ُيبقينا على اطالع مبا�شر
ودقيق على �آخر و�أهم م�ستجدات اجلبهة.
بع ��د �أن نزل مهدوي عن الدراجة ،و�ضعتها على الأر�ض يف مكان
مال�ص ��ق لل�ساتر الرتابي حلفظها قدر الإمكان من �شظايا الق�صف.
دخلن ��ا �إىل د�شمة اال�سرتاحة ومن ثم ذهبت م ��ع الأخ مهدوي والأخ
«براتي» والرا�ص ��د املتمركز يف اخلط ال�ستطالع املنطقة واحل�صول
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على تفا�صي ��ل �أدق .ذهبنا �إىل املر�صد الكائن على بعد ع�شرة �أمتار
م ��ن د�شمة اال�سرتاحة وبعد مراقبة امل ��كان ،لفتني وجود �شق جديد
يف ج ��دار قناة الأ�سم ��اك� .أ�شرت بي ��دي جهة ال�ش ��ق وقلت ملهدوي:
«�سجل عندك �إحداثيات املكان و�أعطها ملراب�ض الهاون ليكونوا على
ا�ستعداد فيما لو بدرت عن العدو �أي حركة م�شبوهة».
بع ��د تنظي ��م الئح ��ة باحتياج ��ات املر�ص ��د و�إعط ��اء التو�صيات
الالزم ��ة للرا�ص ��د ،ترك ��ت املر�صد وذهب ��ت برفق ��ة الأخ ترابي �إىل
د�شمة اال�سرتاحة ،ومن هناك اجتهت نحو مر�صد «كابلي» الذي مت ّر
طريق ��ه خلف جدار قناة الأ�سماك .بعد عدة منعطفات �إىل الي�سار،
و�صل ��ت �إىل املخم�س ومن هناك ذهبت مبا�شرة �إىل د�شمة ا�سرتاحة
مر�ص ��د ال�شهي ��د كابلي .و�ضع ��ت الدراجة يف املرتا� ��س الذي �صنعه
الإخوة من �صناديق الذخرية ثم دخلت �إىل الد�شمة .كان يف الداخل
الإخوة :را�ض ��ي ،كبابيان ،و�شخ�ص �آخر .بع ��د ال�سالم واال�ستف�سار
عن �أو�ضاع املنطقة ،قلت للأخ كبابيان:
 ح�س ًنا يا ن�صر اهلل هل �أنت م�ستع ّد للذهاب �إىل الأمام؟ف�أجاب ن�صر اهلل بكل حما�سة« :كما �إ ّنني جهزت حقيبتي».
 � ًإذا هيا بنا قبل �أن يح ّل الظهر.كن ��ت �أج ّه ��ز الدراج ��ة عندم ��ا ر�أيت ن�ص ��راهلل قد ج ��اء بالزي
الع�سك ��ري يحمل حقيبته .فقل ��ت له« :ما هذا يا ن�ص ��راهلل؟ وك�أنك
وارتد اللبا�س
ذاه ��ب �إىل العر�ض الع�سكري! اذهب وب� � ّدل مالب�سك ِ
الكاكي وال تحُ �ضر معك �أي �أوراق ثبوت ّية �أو �أي و�سائل �إ�ضاف ّية .فقط
لبا�سا كاك ًّيا �آخر وكمامة».
�أح�ضر معك ً
دخ ��ل ن�ص ��ر اهلل �إىل الد�شم ��ة وعاد بعد عدة دقائ ��ق .بعد تالوة

104

أمر النار بيدك

�آي ��ة الكر�س ��ي انطلقنا بداي ًة نح ��و �ساحة الإمام الر�ض ��ا ومن هناك
�إىل ج ��ادة �شلم�شة  -الب�ص ��رة وو�صلنا �إىل بل ��دة «دوئيجي» ،البلدة
ال�شاهدة على ّ
ذل البعث ّيني� .أينما نظرت جتد جثث اجلنود العراق ّيني
والآليات املد ّمرة؛ من الدبابات �إىل �شاحنات الآيفا و�سيارات اجليب
وب ��ي �أم ب ��ي .مل نكن قد غادرنا البلدة بعد حت ��ى �سمعنا �صوت �أذان
الظهر ،فقلت لن�صر اهلل« :تثبت جيد ًا».
كان العراقيون يعلم ��ون �أنّ الإيران ّيني يخرجون من د�شمهم عند
كل �أذان للو�ضوء ،لذا كان ق�صفهم ي�شت ّد علينا يف هذا الوقت .كلما
اقرتبن ��ا من اخلط الأمامي كلما زادت ح ّدة الق�صف .عندما و�صلنا
�إىل مث ّل ��ث طرق «وحدت»� ،سمعت �صوت �صف�ي�ر قذيفة تبعه انفجار
مهيب �أفق ��دين ال�سيطرة على دراجتي للحظ ��ات ،وقد حجب دخان
االنفج ��ار الكثي ��ف الر�ؤية ع ّن ��ي .بعد �أن خرجنا م ��ن و�سط الدخان
والغب ��ار ،نادي ��ت ن�ص ��ر اهلل وكان �ساملً ��ا مل ُي َ�صب ب� �� ًأذى ،ال هو وال
دراجت ��ي .بعد دقائق و�صلن ��ا �إىل «مر�صد املهدي »33وكانت املنطقة
املحيطة به ُتعرف با�سم «انك�شتي» (�أي الإ�صبع) ب�سبب قرب امل�سافة
بني املر�صد ومتاري�س كمائن الأعداء.
أنواعا خا�صة من املناظري؛ ويف
كانوا يف هذا املر�صد ي�ستخدمون � ً
قبال املر�صد تقع حدائ ��ق ر�ضوان بنخيلها املحرتق ّ
واملقطع الر�أ�س،
و�إىل ال�شم ��ال من ��ه يقع مر�ص ��د «�أرفند» ال�صغري ،وم ��ن ثم جزيرة
«بواري ��ن» .كانت امل�سافة التي تف�صلنا ع ��ن العدو يف كل من جزيرة
بوارين وجزيرة ال�صاحلية� ،أقل من 50م .و ُتع ّد املنطقة � َ
مكان
أف�ضل ٍ
للعدو �إذا ما �أراد القيام بعملية �أو هجوم ما .لذا كنا نحن والعراقيون
ح�سا�سني ج ًّدا بالن�سبة �إليها.
ّ
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م ��ع �سماع �صوت الدراجة ،خرج الأخ �شاملو من الد�شمة .وب�سبب
ا�شتداد ح� � ّدة الق�صف �أ�سرعنا للدخ ��ول ومل ننتظر دعوة من �أحد.
بعد ال�س�ل�ام واال�سرتاحة لفرتة ق�صرية ،اجتهن ��ا برفقة �شاملو �إىل
املر�صد.
كان الرا�ص ��د يراقب املكان باملنظار ،وقد ابتعد عنه عندما ر�آنا.
بع ��د املراقب ��ة و�إعطائنا التوجيه ��ات الالزمة ح ��ول املنطقة ،ودعت
ن�صر اهلل واجتهت مع �شاملو �إىل مر�صد ال�شهيد كابلي.
و�صلنا �إىل هناك بعد الظهر ،وحللنا �ضيو ًفا على مائدة الغداء يف
ا�سرتاح ��ة املر�صد .بعد الغداء ،من ��ت يف الد�شمة �ساع ًة من الزمن،
�إىل جانب را�ضي و�شاملو وبراتي.
عن ��د ال�ساعة الرابعة من بعد الظهر ،انطلقت �أنا و�شاملو وبراتي
�إىل مرك ��ز التن�سيق ،وبعد  30دقيقة كن ��ت يف عنرب اال�ستطالع �أقر�أ
التقاري ��ر الواردة من املرا�صد و�أح ّدد على املخطط املواقع اجلديدة
الت ��ي نقل العدو دباباته �إليها .كنت منهم� � ًكا بالعمل �إىل درجة �أنني
مل �ألتف ��ت للوقت �إال مع �صوت �أذان املغ ��رب .و�ضبت �أوراق التقارير
وخرج ��ت م ��ن العنرب للو�ضوء ث ��م التحقت ب�صف ��وف امل�ص ّلني لأداء
�صالة اجلماعة .بعد ال�ص�ل�اة ،حت ّلقنا جميعنا حول مائدة الع�شاء،
الذي حتول �إىل لقاءٍ ل�سرد جمريات و�أحداث الأ�سبوع! تركت املائدة
وخرجت من الد�شمة �إىل ال�ساتر الرتابي .كانت ليلة باردة هادئة ال
يخ ��رق هدوءها �سوى ب�ضع قنابل م�ضيئ ��ة يف �سماء �شلم�شة ما تلبث
�أن ترتاق�ص وهي ت�سقط �إىل الأر�ض.
عند ال�ساعة العا�شرة لي�ًل،اً  ،كنت يف د�شمة التن�سيق �أحتدث �إىل
الأخ ريفن ��دي وق ّررنا �أن نخ ��رج بال�سيارة وجن ّول يف املنطقة .ما هي
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�إال دقائ ��ق حت ��ى عربنا جادة �صفوي واجتهنا نح ��و جادة زيد .كانت
ليلة هادئة ج ًّدا ،وبالقرب من تقاطع ال�شهادة قلت لعلي« :ال يعجبني
ال�سكوت يف هذا املكان».
بادلن ��ي ال�شع ��ور نف�س ��ه .وبعد تف ّق ��د املرا�صد ،عدن ��ا �إىل مركز
التن�سيق عند منت�صف الليل .تل ��ك الليلة ذهب ريفندي �إىل الأهواز
لأمر ما ،بينما بقيت وحدي �أرقب عقارب ال�ساعة حتى الثالثة فج ًرا.
�صباحا على
بعده ��ا ا�ست�سلم ��ت للنوم ،وا�ستيقظ ��ت عند اخلام�س ��ة ً
�أ�ص ��وات انفجارات متتالية� .أ�سرع ��ت �إىل �سقف الد�شمة ال�ستطالع
املنطق ��ة ففوجئ ��ت بلمعان ف ّوه ��ات مداف ��ع الأع ��داء� .أ�سرعت نحو
جه ��از الال�سلكي وطلبت تقري ًرا حول �أـو�ض ��اع املنطقة من مرا�صد:
م�ؤمن ��ي ،كابلي دزفويل وقلندري .يقع مر�صد دزفويل مقابل م�صنع
البرتوكيميائي ��ات يف الب�ص ��رة وي�ش ��رف على جزي ��رة الأ�سماك و�أم
الر�صا�ص .بينما يرتفع مر�صد قلندري 60م على �أحد �أعمدة التوتر
العايل خلف مر�صد كابلي وي�شرف على كامل منطقة اجلنوب.
�أعلن ��ت املرا�ص ��د الأربع ��ة �أن ال حرك ��ة م�شبوه ��ة للع ��دو و�أنهم
يق�صف ��ون فح�س ��ب .خ ��رج احل ��اج روح اهلل حممدي عل ��ى الدراجة
ف�شلت يف التوا�صل
وذه ��ب �إىل مر�صد م�ؤمني لي�ستطلع الأمر ،بينما ُ
م ��ع مرا�صد ال�شهيد ملكي ،كله كايف ،ال�شهيد حامتي وخط "املهدي
 ."33مل يك ��ن ريفن ��دي موج ��ودًا ومل �أ�ستط ��ع ترك امل ��كان لأنه مل
يوجد �أحد غ�ي�ري لتل ّقي االت�صاالت� .أقنعت نف�سي بالبقاء يف مركز
التن�سيق حتى ال�ساد�سة والن�صف حيث نفد �صربي فتوكلت على اهلل
وذهبت بالدراجة �إىل مر�صد ال�شهيد دزفويل.
توقعت يف حال حدوث هجوم �أن يكون من جهة جزيرة ال�صاحلية
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و�أم الر�صا�ص .كانت جادة �صفوي وجادة �أهواز-خرم�شهر تتعر�ض
لواب ��ل من النريان مما �أعاق �أي حت ��رك لقواتنا .متكنت مب�ش ّقة من
الو�ص ��ول �إىل طريق فرعية تتجه من ج ��ادة الإمام الر�ضا Qنحو
مر�صد دزفول.
كان املر�ص ��د والطريق الفرعية يتعر�ض ��ان لق�صف عنيف ،يبدو
�أن  5دباب ��ات مع عدد من مدافع الهاون ق ��د تو ّلت �إطالق النار على
املر�صد.
وقف ��ت للحظ ��ة �أفك ��ر ،ثم �ضغ ��ط عل ��ى د ّوا�سة البنزي ��ن و�سرت
ب�أق�ص ��ى �سرعة �سمحت فيها تل ��ك الطريق الوع ��رة الرتابية املليئة
باحلفر .وكانت قذائف الدباب ��ات والهاون تت�ساقط وحترث الأر�ض
ع ��ن ميينه ��ا و�شمالها .متكنت بلطف اهلل من قط ��ع امل�سافة ومل يبقَ
�سوى �أمتار لأ�صل �إىل الد�شمة ،حني �سقطت  4قذائف على بعد � 5أو
� 6أمتار م ��ن الد�شمة ،رميت بنف�سي من على الدراجة و�أ�سرعت �إىل
الد�شمة بينما ارتطمت الدراجة بال�ساتر الرتابي وانطف�أت.
�أ�سرع ��ت �إىل الهاتف ،لك ��ن مل �أفلح باالت�ص ��ال وانتبهت �إىل �أنّ
مقطوعا .عندها ا�ضطررت لالت�صال بالال�سلكي،
�سلك الهاتف كان
ً
ناديت الإخوة يف املر�صد وانتقلنا للتحدث على موجة فرعية.
 ماذا ترى؟ ما الأمر؟ ق ��ال الرا�صد وهو ينظر باملنظ ��ار« :الق�صف �شديد ،لكنه غريمتمركز ،كما �إنّ االنفجارات املتع ّددة حجبت الر�ؤية عنا بالكامل».
أهم بال�صعود �إىل ال�ب�رج عندما ناداين �أحد الإخوة وقال:
كن ��ت � ّ
«�أخ حجت ،ريفندي ينتظرك على الال�سلكي».
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ذهبت �إىل جهاز الال�سلك ��ي وناديت مركز التن�سيق ،وبعد تبادل
التحي ��ة� ،س�ألني عن الو�ض ��ع يف املنطقة ،فقلت ل ��ه�« :أ�سرع �إىل هنا
فنحن بحاجة �إليك».
كنت �أقف عند باب الد�شمة �أنتظر اللحظة امل�ؤاتية لإدارة حم ّرك
الدراج ��ة ،عندما �سقطت  4قذائف يف حمي ��ط املر�صد ،هرعت بعد
م�سرعا نحو
انفج ��ار القذائف نحو الدراجة و�أدرت حم ّركها وغادرت
ً
مركز التن�سيق حيث و�صلت �إليه بعد  15دقيقة وا�ستقررت قرب طاولة
التخطي ��ط� .أثن ��اء غيابي كان احلاج روح اهلل ق ��د ذهب �إىل «مر�صد
م�ؤمني» ليطلع على �أو�ض ��اع املنطقة ميني «كله كايف» واحل�صول على
معلومات من الرا�صد هناك .وكان الإخوة يف مركز التطبيق يف حركة
د�ؤوب ��ة .ذهبت �إىل عامل الإ�شارة وطلب ��ت منه التوا�صل مع مر�صدي
ملكي وحامتي واالطالع على �أو�ضاع املنطقة هناك.
لك ��ن ب�سبب طول امل�سافة بيننا وب�ي�ن املر�صدين مل يكن التوا�صل
املبا�ش ��ر ممك ًن ��ا ،لذا كان ��ت تقاري ��ر ك ّل من مر�صد حامت ��ي ،ملكي
وقلندري ت�صلنا عرب مر�صد م�ؤمني.
اً
مذهول وكنت منه ًكا وغا�ض ًبا يف �آن،
كان عامل الإ�شارة يحملق بي
لذا �صحت به« :هيا نا ِد مر�صدي حامت وملكي واعرف و�ضع ّيتهما!».
و�ض ��ع �أحد الإخوة يف التن�سيق يده عل ��ى عنقي وج ّرين �إىل زاوية
�صباحا �أعطانا الأخ مهدوي الإحداثيات
وقال« :عند ال�ساعة التا�سعة ً
لإطالق النار من مر�صد ملكي و�أخربنا �أنّ العراق ّيني اقتحموا ّ
خطنا،
ل ��ذا طلب �إطالق النار بكل ما لدين ��ا من قوة .كانت هذه �آخر �أخبار
مر�صد ملكي!».
حب�ست �أنفا�سي يف �ص ��دري ،ومل �أعد �أطيق �ص ًربا ليكمل ،فتابع:
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«فيما بعد طل ��ب مر�صد حامتي �إطالق النار على �إحداثيات �أعطانا
�إياه ��ا م�سب ًقا لنق ��اط على اخلطوط العراقية .بع ��د ذلك ،طلب م ّنا
ق�ص ��ف م ��كان وجوده فلم نفعل ،لك ��ن ن�صر اهلل �أ�ص� � ّر علينا قائلاً :
«لق ��د اقتحم ��وا اخلط هي ��ا �أطلقوا الن ��ار!» .لذا �أُجربن ��ا على ذلك،
وكان ��ت �آخر ر�سائل مر�صد حامتي �أن نطلق النار على مكان تواجده
خا�صته».
ب�أق�صى ما لدينا و�أنه �سيد ّمر جهاز الال�سلكي ّ
ت�ص ّب ��ب م ّن ��ي عرق ب ��ارد ،ودون �أن �أمت ّكن من التف� � ّوه ب�أي كلمة،
خرجت من الد�شمة .بعد عدة �أيام ،التقيت ب�أحد الإخوة من مر�صد
فرق ��ة امله ��دي  ،33حي ��ث قال يل�« :آخ ��ر مرة ر�أيت فيه ��ا ن�صر اهلل
كبابيان ،كان يحمل الكال�شنكوف ويقاتل الأعداء وج ًها لوجه.»1

 - 1في ذلك اليوم وقع كل من ن�صراهلل كبابيان ومحمد ر�ضا مهدوي في الأ�سر.
بع ��د �سنتين و� 3أ�شهر ،عاد كبابيان �إل ��ى �أح�ضان الوطن ،لكن حتى الآن ال �أخبار
عن مهدوي ،على �أمل عودة ذلك البطل � ً
أي�ضا �إلى �أهله ووطنه.

ّ
المهمة األخيرة
كنت
�صباحا عندما ُ
�أ�شارت عقارب ال�ساع ��ة �إىل احلادية ع�شرة ً
�أنتق ��ل من اخلطوط اخللفي ��ة للر�صد �إىل مرك ��ز التن�سيق لالطالع
عل ��ى �أو�ضاع املنطقة .كان الإخوة :ال�سيد حممود ،احلاج ر�ضا ،الأخ
ا�شرتي و�آخرون ،من�شغلني يف التخطيط لق�صف العدو.
بع ��د �أن حتدثنا قليلاً � ،أخ�ب�روين �أنّ العمليات �ستب ��د�أ الليلة من
حمور زيد-احل�سين ّية ،بهدف دحر العدو �إىل ما بعد احلدود.
انطلقت م ��ع ال�سيد داوود
عن ��د ال�ساعة الثانية من بع ��د الظهر،
ُ
وثالثة �آخرين من وحدتنا يف �سيارة نحو جادة �شفيع زاده.
كان ��ت جادة �شفي ��ع زاده مفرو�شة باحل�صى وكان ��ت مرتفعة عن
الأرا�ض ��ي املحيط ��ة بها اتّقا ًء م ��ن مياه �أمطار اجلن ��وب ،لكن لعدم
توافر �ساتر ترابي حمافظ ،كان عبورها خط ًرا ج ًّدا.
بع ��د �أن قطعنا م�سافة كبرية من هذه الطري ��ق املليئة باملطبات،
و�صلن ��ا �إىل د�شم ��ة قيادة حم ��ور فرقة «�سي ��د ال�شه ��داء »10الكائنة
خلف قناة عدن .بع ��د �أن رك ّنا ال�سيارة يف مكان منا�سب ،دخلنا �إىل
الد�شمة ،وقد انف�صل عنا �أحد الإخوة وذهب �إىل اخلطوط الأمام ّية
ليح�ضر القوات املتمركزة هناك �إىل اخلطوط اخللف ّية.
�إنه ��ا ليل ��ة العمليات ،وقد �س ��رت حركة غريبة بني ق ��وات امل�شاة
وقادته ��م ،كم ��ا كان ق ��ادة ال�سراي ��ا والف�صائ ��ل من�شغل�ي�ن ب�إعطاء
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التعليم ��ات الالزمة عل ��ى اخلريط ��ة لعنا�صرهم .بع ��د دقائق ،جاء
الإخوة ال ُر ّ�صاد الذين كان ��وا متمركزين يف اخلط الأمامي ،وقدموا
التقاري ��ر عن �أو�ض ��اع املنطقة وعن حما�سة قواتن ��ا ،عن �شجاعتهم
وت�ضحياتهم وعن ا�ست�شهادهم.
ا�ستق ّر الفريق يف اخلط ف�س ّلمناه ��م التجهيزات الالزمة وعدت
م ��ع ال�سيد داوود وباق ��ي الإخوة �إىل اخلطوط اخللفي ��ة .و�صلنا �إىل
مرك ��ز التن�سيق ح ��وايل ال�ساع ��ة الثامنة ليلاً  .بعد تق ��دمي التقارير
�صلينا �صالتي املغرب والع�شاء .يف ال�ساعة العا�شرة ليلاً �سرت م�ش ًيا
على الأقدام نحو موقع «القا�سم بن احل�سن» مركز الإخوة الر�صاد.
كان الطق�س ب ��اردًا وكعادتها كانت �سماء اجلنوب متلألئة بالنجوم.
كنت �أفكر بهذه الليلة ،ليلة العمليات ،بالإخوة الذين ينتظرون �إ�شارة
الب ��دء لينق�ضوا على الأعداء ،ترى ما ه ��و �شعورهم الآن؟ وكما قال
�أح ��د الأ�صدقاء ،لقد ُفتح باب ال�شهادة قليلاً و�سي�ستقبل املتط ّوعني.
�إنه ��ا ليلة الو�ص ��ال حيث ي�ضحي الع�ش ��اق ب�أرواحه ��م يف �سبيل لقاء
مع�شوقهم الأبدي.
و�صل ��ت �إىل د�شمة الإخ ��وة ال ُر ّ�صاد والأفكار م ��ا زالت تراودين.
نيام ��ا على �سطحه ��ا ب�سبب �ش ��دة احل ّر وتكاث ��ر البعو�ض
وجدته ��م ً
يف الد�شم ��ة .مررت بالق ��رب منهم �إىل �أن و�صل ��ت �إىل ر�ضا .كانت
البطانيات داخل الد�شم ��ة ،لكنني مل �أكن �أقوى على �إح�ضارها ،لذا
منت �إىل جانبه.
�صب ��اح ي ��وم ( ،)1988/7/27ا�ستيقظ ��ت عل ��ى �ص ��وت زي ��ارة
عا�ش ��وراء .بعد �صالة ال�صب ��ح انطلقت مع احل ��اج ميثم ال�ستطالع
املنطقة واالطالع على نتائج عمليات الليلة املا�ضية� .سرنا بال�سيارة
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نحو منطق ��ة العمليات ويف الطريق عرجنا على مركز التن�سيق .بعد
�أن ح�صلن ��ا على دفرت �شيفرات جهاز الال�سلكي واملعلومات عن �آخر
تطورات الو�ضع ،تابعنا طريقنا نحو جاده �شفيع زاده.
وبع ��د �أن قطعن ��ا م�سافة 500م من جادة �شفي ��ع زاده ،و�صلنا �إىل
نقط ��ة تغذية الأمواج ال�صوت ّية [تقوية الب ��ثّ الال�سلكي] الذي يديره
�صاد ،وكان بحوزتهم دراجة نارية من نوع 250
اثن ��ان من الإخوة ال ُر ّ
ن�ستخدمها للذهاب �إىل اخلطوط الأمام ّية .فالدراجة ال تلفت �أنظار
الأع ��داء �إليها كث ًريا ،كما �إنها ذات قدرة عالية على املناورة ومفيدة
لكل �أنواع الطرقات.
كانت ال�شم�س قد �أ�شرقت عندما و�صلنا �إىل نقطة التغذية .رك ّنا
الدراج ��ة يف م ��كان منا�سب وذهبن ��ا �إىل الإخوة .كن ��ت البارحة قد
�أو�صيتهم ��ا بتف ّقد زيت املح ّرك وملء خزان الوقود �إىل ثالثة �أرباعه
فق ��ط ،حتى �إذا ما �أ�صابته �شظ ّية يكون الوقود �أقل من احل ّد الالزم
مما يق ّلل خطر احرتاق الدراجة.
ّ
بع ��د تف ّقد زيت املح ّرك والوق ��ود ،وجدت �أنّ املخزن ممتلئ حتى
�آخ ��ره� .أردت �إفراغ كم ّية م ��ن البنزين منه ،لكن ب�سبب �ضيق الوقت
ان�صرفت عن ذلك.
انطلقنا عل ��ى الدراجة مع احلاج ميثم نح ��و د�شمة قيادة املحور
وكان ق�ص ��ف الأعداء �شديدً ا على الطريق و�أطرافها ،لكننا واحلمد
هلل و�صلنا �ساملني �إىل حم ��ور فرقة �سيد ال�شهداء .عندما �س�ألنا عن
و�ضع املعارك �أخربونا �أنّ الإخوة اقتحموا اخلط وما زالوا يتقدمون،
وكان القادة را�ضني � ً
أي�ضا عن عمل الإخوة ال ُر ّ�صاد.
جاء الإخ ��وة ال ُر ّ�ص ��اد �إىل د�شمة املحور ،وكان ��وا ُيخربون مركز
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التن�سي ��ق بالنقاط الت ��ي كان تق ّدم الإخوة املقاتل�ي�ن فيها �سري ًعا كي
ويوجهوا رمايات املدافع �أكرث نحو عمق
يج ّنبونا الرماي ��ة والقذائف ّ
خط ��وط الأع ��داء .وكان ��وا يف كل نقطة يظه ��ر العدو فيه ��ا مقاوم ًة،
يوجهون نرياننا �إليها ب�شكل مر ّكز.
ّ
بق ��ي احلاج ميث ��م يف د�شمة املح ��ور ،بينما ذهبت �أن ��ا مع فريق
الر�ص ��د على الدراجات نحو اخلط الأمامي .بع ��د �أن عربنا القناة،
ّ
توغلن ��ا م�ساف ��ة 2700م �إىل �أن و�صلنا �إىل طريق «زيد» املع ّبدة والتي
كانت منذ حوايل ال�ساعة بيد املحت ّل البعثي.
كان احل ��اج خ ��ادم قائد حمور فرق ��ة «�سيد ال�شه ��داء ،»10واق ًفا
بقامت ��ه ال�شاخمة على الطريق ويعمل على هداية القوات وتوجيهها.
ذهب ��ت �إليه مبا�شر ًة ،وبع ��د ال�سالم ع ّرفته بنف�س ��ي وبرفاقي ،وبعد
الت�ش ��اور مع ��ه اخرتنا �أف�ضل د�شم ��ة م�شرفة على املنطق ��ة من �أجل
قفلت
ا�ستقرار فريق الر�صد .ا�ستطلع ��ت منطقة العمليات قليلاً ثم ُ
عائدً ا �إىل د�شمة حمور الفرقة لأذهب برفقة احلاج ميثم �إىل جادة
زيد فتقاطع طرق ال�شهادة.
�صباحا ،انطلقنا م ��ن �أمام د�شمة حمور
ح ��وايل ال�ساعة الثامنة ً
الفرق ��ة نحو اخلط ،عربنا القناة وقبل ح ��وايل 500م من جادة زيد
املع ّب ��دة� ،سمع ��ت �صوت �صف�ي�ر قذيفة ه ��اون تبعها انفج ��ار مهيب
جعلن ��ي مع ّل ًقا بني ال�سماء والأر�ض ،لوهل� � ٍة ظننت �أنني ا�ستطعت �أن
�أم ّر خ�ل�ال �شق باب ال�شه ��ادة ،لكنني ارتطمت بالأر� ��ض بعد قليل،
ف�أدركت �أنن ��ي ما زلت تراب ًّيا وعلى قيد احلياة .ناديت احلاج ميثم:
«�أين �أنت يا حاج؟ هل �أنت بخري؟».
مت ّكن احلاج ميثم من الزحف �إىل جانب الطريق وقال يل« :هيا
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يا حجت� ،أ�سرع قبل �أن ت�سقط القذيفة التالية».
�أردت النهو� ��ض ،لك ��ن قدمي الي�سرى مل ت�سعفن ��ي وكانت غارقة
بالدماء .عندما كن ��ت �أزحف على �صدري نحو حافة الطريق ،ر�أيت
�سي ��ارة �إ�سع ��اف تتجه نح ��وي .فقد �شاه ��د �سائق ال�سي ��ارة انفجار
القذيف ��ة بالقرب منا و�أ�س ��رع لنجدتنا .توقفت ال�سي ��ارة وو�ضعوين
على احلمالة.
عندم ��ا �سارت بنا �سيارة الإ�سعاف نظ ��رت �إىل الدراجة ،فر�أيت
العجلة الأمام ّية ،املح� � ّرك واملقود يف جهة؛ والعجلة اخللف ّية واملقعد
وجز ًءا من �سيلندر املحرك يف اجلهة الأخرى من الطريق.
لق ��د �أ ّدى انفجار القذيفة �إىل ان�شطار الدراجة �إىل ن�صفني ،ومل
يك ��ن من �أثر ملخ ��زن الوقود الذي ميكن �أن ينفج ��ر لإ�صابته ب�أ�صغر
�شظ ّية.
احلمد لك يا رب ،تلك هي م�شيئتك..
وانطلقت �سيارة الإ�سعاف م�سرعة على جادة «�شفيع زاده» املليئة
باملط ّبات ،لتنقلني �إىل م�ست�شفى الإمام احل�سني .Q

سلسلة سادة القافلة
تراب كوشك الناعم :ذكريات عابقة بالدرو�س والعرب من �سرية ال�شهيد
القائد ال�سيد عبد احل�سني برون�سي؛ احلياة ال�شخ�ص ّية واجلهادية واالجتماعية،
بل�سان زوجته وذويه ورفاق دربه .هو مدر�سة وقدوة؛ يف اجلبهة ويف املنزل ،و�أينما
ح ّل ترك �أث ًرا طي ًبا على من حوله.
كاوه  -معجزة الثورة :باقة خمتارة من �سرية ال�شهيد حممود كاوه وحياته
اجلهادية؛ �أحد القادة ال�شباب الذين �أ�صبحوا �أعالم ًا يف جمتمع الثورة واملقاومة.

�سالحا ليد ّون ذكرياته ،يف كتيبة
تحيا كتيبة كميل� :أن ميت�شق مقات ٌل قلمه ً
كميل؛ م�ستذكر ًا م�شاهد املعارك و�شجاعة �إخوانه ال�شهداء وت�ضحياتهم وعذوبة
رفقتهم؛ لهي معركة �أخرى ون�صر �آخر ّ
ي�سطره يف اخلندق نف�سه ومع الرفاق
�أنف�سهم ..جماهد انتظر ب�شوق بدء العمليات وال�شهادة مع كل هجوم وكل طلقة..
«م�شاهد مفعمة بالإخال�ص ،وغالب ًا ما �أخفى الكاتب نف�سه خلف �أ�صحابه ال�شهداء
توا�ضع ًا» ،كما عبرّ الإمام القائد..
القدم التي بقيت هناك :مذكراتٌ يوم ّية للأ�سري املح ّرر ال�سيد نا�صر
ح�سيني پور الذي التحق يف الرابعة ع�شرة من عمره بجبهات القتال ..رواية �شبه
فريدة يف ذكريات الأ�سر ،كما عبرّ الإمام اخلامنئي« :رواية ا�ستثنائية حلوادث
م�ؤملة تُظهر للقارئ يف كل جزء من �أجزائها ويف كل كلمة من كلماتها مدى �صرب
و�صمود و�شهامة �شبابنا املجاهد من جهة ،من جهة �أخرى ومدى حقارة وخبث
وق�سوة جنود �صدام و�أزالمه».
كتاب
قائدي :باقة من ذكريات اجلهاد وال�شهادة ،رواها جمموعة من املقاتلنيٌ ..
ي�ضج باملعنويات ،مفع ٌم بالإخال�ص والإيثار .ع ّلق الإمام اخلامنئي عليه بعدما
ّ
قر�أه« :ال�سالم عليكم يا �أولياء اهلل و�أح ّباءه ،ال�سالم عليكم يا �أ�صفياء اهلل وخريته،
ال�سالم عليكم يا �أن�صار دين اهلل و�أعوان ول ّيه ..يا �آيات اهلل ،يا معجزات الإميان،
يا دالئل �سم ّو الإن�سان اخلالد ..يا ورودًا حمراء مل ي�ستطع ك ّل ف�ساد العامل املعا�صر
وتل ّوثه� ،أن مينع من تفتّحها.»..
هاجر تنتظر :يروي جوانب من �سرية ال�شهيد القائد «عبا�س كرميي»؛ يت�ألف من
ف�صلني« :هاجر تنتظر» وهو ذكريات زوجته؛ والف�صل الثاين «رجل بالكوفية البي�ضاء»
وهو جمموعة ق�ص�صية من حياته اجلهادية و�سريته العظيمة يرويها رفاقه.
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وداع الشهداء :يت�ض ّمن الكتاب مدخلاً �أ�سا�س ًّيا حتت عنوان «حديث ال�شهادة»؛
خمتارات م�ضيئة من كلمات الإمام اخلميني املقدَّ�س (ر�ضوان اهلل عليه) يف ال�شهادة
وال�شهداء .ويف ق�سمه الثاين« :و�صال ال�شهداء»� ،أكرث من  55ذكرى حول حلظات وداع
عزيزة لرجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،فجذبهم �إىل لقائه وو�صاله.
سأنتظرك «:قدم خري حممدي كنعان» �صغرية �إخوتها ومد ّللة �أبيها� ،شاء القدر
�أن ت�صبح زوجة جماهد عاهد نف�سه �أن يبقى جند ًّيا للإمام حتى �آخر قطرة من
دمه؛ جماه ٌد كث ًريا ما يتغ ّيب عن منزله ،فتتح ّمل زوجته عبء االهتمام بالأطفال،
وتقوم بنف�سها مبهمة �إدارة املنزل ،بك ّل ما حتمله من مرارة و�آالم وانتظار وع�شق..
منوذجا للمر�أة امل�ضح ّية ال�صابرة.. ،
ُيقدّم هذا الكتاب
ً
ّ
همت ...فاتح القلوب :ذكريات من حياة ال�شهيد حممد �إبراهيم همت-
قائد عمليات خيرب وفاحت القلوب قبل اجلبهات ،ترويها زوجته وذووه ورفاق دربه،
بالإ�ضافة �إىل باقة من كلماته اجلميلة وو�صاياه العابقة بقوة الإميان وحب الإمام
ون�صرة الثورة.
حفلة الخضاب :ا�ستلهم الكاتب من «�أرواح �سالكي املعراج الإن�سا ّ
ين» ،العزم واله ّمة،
وا�ست�شعر الواجب ،قائلاً « :كنت �أ�شاهد عن قرب �أروع مالحم الإيثار والت�ضحية ،وكان
�سجل
هاج�س ُي�شعرين بالذنب� :أن يبقى ك ّل هذا الإخال�ص داخل اخلنادق واملتاري�س وال ُي ّ
يف �أعلى �صفحات التاريخ»« .حممد ح�سني قدمي» �أحد كتّاب مذكرات الدفاع املقدّ�س؛
مقاتلاً وكات ًبا وم�ص ّو ًرا؛ ا�ستطاع بقلمه وعد�سته ت�سجيل حلظات جميلة ونادرة..م�ضف ًيا
روح النكتة يف قالب ق�ص�صي جاذب.
فرقة األخيار :مالحم ومغامرات يرويها تعبويّ �شجاع ،مت ّر�س يف اال�ستطالع
ووجه الكتائب وال�سرايا .جري ٌح رافقته هواج�س و�أوجاع،
وعاين املواقع واخلرائطّ ،
أحب وا�شتاق وانتظر .اجنذب ابن الـ 16ربي ًعا �إىل عامل اجلبهة ورفاق ال�صبا،
وعا�ش ٌق � ّ
�شاب
وغا�ص يف التدريبات الربمائية وااللتحام ،و�شهود املوت و�شهادة الرفاق .رحل ُة ٍ ّ
اختزَن املعلومات والوجع وال�ضحك وامل�شاك�سة والدموع ،ورائحة البارود ،وعطر
ال�شهداء ،وملأ نف�سه بذكريات � 70شه ًرا يف اجلبهة؛ �أدركها وق ّرر نقلها لنا.
قاسم سليماني [ذكريات وخواطر]� :شذرات من ذكريات مت�أ ّلقة لقائد ف ّذ،
مت ّر�س على اجلهاد واملنازلة وما م ّل؛ يرافقه الن�صر من ميدان �إىل ميدان ،لغز
حيرّ العدو و�أحبط �أعماله .نقر�أ يف كتاب «احلاج قا�سم» بل�سانه وقطرات دموعه
َ
و�صحف �أعمالهم وملفات جراحهم يف ذكريات حزينة تع ّرفنا �إىل
�سري َة ال�شهداء,
�أعماله يف �سنوات الدفاع املقدَّ�س؛ فنعرف �س ّر حرية العدو وعجزه.
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ٌ
سالم على إبراهيم :باقة خمتارة من �سرية ال�شهيد املفقود الأثر «�إبراهيم
ج�سدت مدر�سة الأخالق يف الريا�ضة وال�سلوك ال�شبابي؛ � ..سلوك
هادي»؛ �سرية ّ
�شاب ختم بطوالته ومروءته مبيدالية ال�شهادة؛ يف
�أده�ش الأقرب والأبعدٌّ .
ع�صر يت�أثر ال�شباب بنماذج و�ضيعة يف املجاالت الريا�ضية والفنية .ميكن حلياة
ٍ
«الإبراهيميني» �أن ت�ضيء لنا م�صباح ًا يف الليايل املظلمة؛ فقد قال قائدنا« :بهذه
الأجنم ميكننا �أن جند الطريق».
نسائم الذكريات الندية :يهدف الكتاب �إىل التعريف بتعليقات �سماحة
الويل الفقيه التي كتبها لـ ( )36عنوان ًا من كتب الدفاع املقد�س ،وتقدمي معرفة
�إجمالية حولها ،ت�شجي ًعا على قراءتها ،وحتقي ًقا لأهداف �أ�سمى؛..ي� ِؤمن الكاتب،
م�ستفيد ًا من كلمات الإمام القائد ،باالرتباط الوثيق ما بني ن�شر ثقافة وفكر الثورة
وحفظ قيمها ودميومة تبيينها ..اتّ�سم الكتاب ب�أ�سلوب جديد وبلغته الأدبية املم ّيزة.
جوهرة هامون :يف رحلة تع ّر ِفه �إىل ال�شهيد «قا�سم مريح�سيني» (عارف
اجلبهة وم�ساعد القائد احلاج �سليماين)؛ وب�أ�سلوبه الق�ص�صي ال�ش ّيق؛ ي�أخذنا
نا�ضحة ب�آيات ال�صدق؛ مقتف ًيا �آثار
الكاتب على �أجنحة ذكريات مفعمة باحلياةِ ،
«جوهرة» مكنونة؛ فيع ّرج على ذاكرة الأ�صحاب ،يرت�شف من عبق مرويات ُخ ّطت
و�صفت ً
بع�ضا من ت�ضحيات ال�شهداء وجميل ما ر�أوا جمال ما �صنعوا..
أقالم
ْ
ب� ٍ
الهداية الثالثة�« :إذا �أردنا �إح�صاء ثرواتنا الثقافية ،ال�ستخرجنا قائمة
طويلة( »..الإمام اخلامنئي دام ظله) �إنّ اال�ستفادة من التجارب وتطويرها ونقلها
هاج�س القادة و�أ�صحاب القرار .حول جتربته يف الثورة واحلرب املفرو�ضة؛
هو
ُ
يروي القائد حممد جعفر �أ�سدي جمموعة رائعة من ذكرياته؛ م�ساه ًما يف ترويج
هذه الثقافة ونقل التجربة �إىل �ساحة �أخرى.. ،
ملحة تلة برهاني :بعد �أن يتع ّرف �إىل �شخ�صية «برهاين» وكيف ّية التحاقه
باجلبهة ،يعي�ش القارئ اللحظات اخلطرة ،ويحب�س �أنفا�سه مع قراءة الأحداث
املده�شة؛ يخترب الإن�سان معها �صدق التوكل والت�سليم وق�صة الإيثار والت�ضحية
بعينه ..وقائع �سلبت كل �شيء من عنا�صر ال�سر ّية؛ �إال الأمل بقوة الغيب وح�ضوره.
�سهل فغدت ال�سال�سة واجلاذبية �سمة
جريح ومب ّلغ ومقاتل كتب ذكرياته ب�أ�سلوب ٍ
ال تفارقه.
أولئك الـ 23فتى :مذكرات تعبويّ �أ�سري؛ حوادث وحمطات � 8أ�شهر من �سنوات
فتى تنقّلوا بني ق�صر «�صدام» ومعتقالت ال ّرمادي،
الأ�سر الثماين مع رفاقهً 23 ،
بني القف�صني واملو�صل ،وكان فيها ما كان من الأحداث واحلكايات؛ ع ّلق القائد
�ساعات عذبة بعذوبة هذه الكتابة اجلذلة اجلذابة والبارعة..
عليها« :ع�شتُ
ٍ
وق�ضيتُ �أوقاتًا مع ه�ؤالء الفتية ،ال�صغار يف ال�سنّ والعايل الهمم»..
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ّتلة جاويدي ّ
وسر أشلو :رواية حقيقية يف باقة ق�ص�صية؛ �شارك يف �سردها
 40راوي ًا ،حتدثوا جمي ًعا ب�ضمري املتكلم عن مواقف و�أحداث ر�سمت �صورة رائعة
إمام اخلميني جبي َنه .من بني الرواة
حلياة هذا القائد اال�ستثنائي الذي ق ّبل ال ُ
ال�سيد مرت�ضى �آويني وحم�سن ر�ضائي و�صياد �شريازي ،وجعفر �أ�سدي .مرت�ضى
جاويدي قائد كتيبة الفجر التي �شاركت يف �أ�صعب الهجمات يف اخلطوط الأمامية،
وكان هو حلاّ ل امل�شاكل والعقد فيها.
نور الدين ابن إيران :يقول راوي الكتاب :كنت �أظنّ �أنّ رواية الذكريات لي�ست
بذات �أهمية .ومل يتحدث معي �أحد بهذا ال�ش�أن .كنت يف الواقع مبتلى بجراحاتي،
لكن يف �إحدى ليايل العام1994م ر�أيت يف املنام ال�سيد اخلامنئي يقر�أ ورقة يف يده
ويبكي .كنت معه يف الغرفة نف�سها و�إذ ب�أحد احلا�ضرين يقول هذه ذكريات �أحد
اجلرحى الذي �أم�ضى � 80شه ًرا يف اجلبهات� ..شغلت هذه الر�ؤية بايل ،و�شعرت �أنّ
تكليفي يقت�ضي �أن �أحتدّث بتلك الذكريات.
دا (أماه) «يف جز�أين» :رواية حقيقية؛ ملحمية وجهادية؛ لفتاة يف الـ 17من عمرها
ج�سدت �أروع املواقف والبطوالت ،وح�ضرت يف �ساحات العدوان ،وواجهت �أق�سى ما
ّ
ميكن ان تواجهه فتاة يف احلرب .يف البعد الفني والأدبي؛ �سيعرف القارئ �أنّ دا رواية
تناف�س روايات عاملية كثرية؛ وتطرح �أبعادًا جديدة .اعتربها القائد من الكنوز املت�أ ّلقة
لذخائر اجلبهة ونتاجاتها.
الروضة الحادية عشرة :رغم انزالق الأعوام؛ ا�ستطاعت ال�سيدة زهراء «فر�شته»
عاما بعام ،ف�إذ بها حتملنا بعيد ًا .تغدو ذاكرتها حبلى باحلكايا
�أن
ِ
ت�سرتجعها �سرد ًاً ،
نتح�س�س معها �أوقات احل ّر ،وال�شتاء ،ونعي�ش معها
واملغامرات ،وبينما هي ت�سردها ّ
يت�سع لعام وثمانية �أ�شهر يف حلو احلياة وم ّرها؛ حتكي «فر�شته» بلغة قلبها عن
زمن ًا ّ
أجيال وتعاقب �سنني.
�
انبعاث
رغم
ل؛
ع�شق مل يرتهّ
ٍ
زقاق نقاشها :ثمة خواطر تلمع كخامت عقيق ومنديل عزاء .ال يتخ ّلى عنهما
الراوي ،ذاك املحب ال�ضاحك ،رغم معارك كابد فيها جراح البدن والروح،
وعا�شر قيادات وعنا�صر .تراه يوم�ض ب�إ�شارات عن دور زوجته يف دربه ،من اللقاء
الأول وعلى امتداد الزمن .يخربنا �أبو الف�ضل كاظمي عن �أ�صدقاء اجلبهات ،منذ
ق�سمت �إىل «معابر» لت�سري
ما قبل «الثورة»� ،إىل تلك اللحظات اجلاذبة .. ،ذكريات ّ
بنا عرب نوافذ مفتوحة� ،إىل كواكب �سابحة يف امل�سارات احل�سينية.
الفصيل األول� :ض ّمت روايات املقاتلني التعبو ّيني عن «ليلة العمليات» �أفكا ًرا
عميقة و�أ�صل ّية بلغة ب�سيطة« .ليلة العمليات» رمز وم�صطلح راج خالل �سنوات
احلرب ،ومت ّثل زاوية ر�ؤية ومقاربة ،تطلعنا على عمق احلرب و�أبعادها املختلفة .وهي
لي�ست ً
ق�ص�صا من خيال؛ هي ن�صو�ص مفعمة
تاريخا جامدًا للأحداث الع�سكرية ،وال ً
باملعرفة والقيم الدين ّية .علق القائد على الكتاب قائلاً « :هذا الكاتب واملحقق املوهوب
جدًا ،حيث �إنّ هذا النوع من الأعمال هو ح ًقا و�إن�صا ًفا ق ّيم للغاية ،ذهب وا�ستخرج
جزئيات الق�ضايا با�ستنطاق �أولئك الأفراد حتى �أ ّلف كتا ًبا من � 600أو � 700صفحة.»..
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يصدر ً
قريبا:
•أو يك ملت ب��ود (كان �أمة -باقة مختارة م ��ن �سيرة ال�شهيد
المظلوم �آية اهلل ال�سيد به�شتي)
•خط فكة (مذكرات ال�سيد محمد �شكرى)

•من زنده ام (انا على قيد الحياة-بقلم مع�صومة �آباد؛ ذكريات
ايام اال�سر)
•در هال��ه از غب��ار (في هالة م ��ن الغبار -بقلم كل عل ��ي بابائي؛
�سيرة القائد احمد متو�سليان)

قيد الترجمة
•مالق��ات در فكه (لق ��اء في فكة -بقلم �سعي ��د عالميان؛ �سيرة
ال�شاب المبدع ال�شهيد غالم ح�سين �أف�شردي)
•وقت��ی مهتاب گم ش��د (عندما افتق ��د الب ��در -بقلم حميد
ح�سام؛ ذكريات الجريح ال�شهيد علي خو�ش لفظ)

