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إشارة

�سبع ��ون �صفحة ُكتبت عل ��ى وقع الر�صا�ص؛ وغطته ��ا م�سح ٌة من
دخ ��ان الألغام ونار املدافع؛ ت�أ ّلق ال�شهيد يف كتابتها موث ًقا جان ًبا من
وتي�سر ل ��ه �أن ّ
ي�سطر مرحلة
املعنوي ��ة والبطول ��ة؛ واملظلومية يف �آنّ ..
ت�ص ُف ب�سالته
جريحا ّثم ِ
عمله م�سع ًفا يف احلرب ومقاتال .ي ٌد ُت�ض ّمد ً
وتكتب ذكراه بع ٍني دامعة من �أمل الفراق وت� ّأخر ال ّلحاق..
«جبه ��ة فكة»؛باقة مذك ��رات ّ
مو�شحة بلون ال ��دم؛ معطرة ب�أريج
�شم�سا م�شرقة
ال�شه ��ادة؛ �إذا م ��ا تل ّم َ
�ست �سحر ن�صو�ص ��هَ ،
وج � ْ�دتَ ً
يف زاوي ��ة قلبه .ما �أجمل كتابته! فه ��ا هو قد ّ
خط يف 1986/7/29يف
جبهة مهران:
«ال�ساع ��ة  6:03؛ ُق ّدم ��ت الأ�ضاحي .انطلقت الق ��وات ب�سعاد ٍة ال
عا�شق �سيلتقي اليوم مبع�شوقه!
تو�ص ��ف �إىل لقاء املحبوب..فكم من ٍ
�أف ّكر الآن يف الأ�شخا�ص الذين �سيختارهم اهلل للقائه .بثوا املو�سيقى
الع�سكرية ،وا�ستع ّد �أبطال امللحمة.
ي ��ا �إله ��ي! ل�س � ُ�ت جدي� � ًرا مبرافقته ��م ،ولكن ��ك ق� � ّدرت يل هذه
ال�سع ��ادة .ف�أنت اجلواد و�أنت الرحيم الك ��رمي .ف�ص ُرب املحتاج �أمام
الك ��رمي كما ٌل ل ��ه� ،أما �صرب الك ��رمي على املحتاج عندم ��ا ي�أتي بابه
فلي�س كذلك� .إلهي �ساحمني ُ
واعف عن ز ّلتي!
انطلقت � ً
أي�ضا �سرية عاب�س وركب عنا�صرها احلافالت  ..و ّدعت
ح�سن م�سرور وق ّبلته وكذلك و ّدعت حممد مهدي حقاين..نحن الآن
يف حق ��ل �ألغام العدو ،و�شري � ٌ�ط �شائك مَين ُع تق� � ّد َم م�سريناّ .
توغلت
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الدبابات� .أحد الإخوة ا�صطدم بلغم.» ..،
ب�شوق وعرفان؛ وع ّدها وثيق ًة
"جبه ��ة فكة"؛ قر�أها ال�سيد القائد ٍ
ها ّم ��ة ع ��ن �أو�ضاع اجلبهة و�أخ�ل�اق التعبو ّي�ي�ن ،ور�أى �أن ما امتازت
به م ��ن �سال�سة وو�ضوح ق ��د زاد من قيمتها التوثيقي ��ة ..،داع ًيا �إىل
ترجمتها ون�شرها..
l

�شكر وتقدير

وخ�صو�ص ��ا ال�شباب؛ الإ�صدار
ي�س ُّرن ��ا �أن نق ّدم للق ��راء الأعزاء؛
ً
الـ( )27يف �سل�سلة «�سادة القافلة» وجمموعة �أدب اجلبهة؛ وال ي�سعنا
� اّإل �أن ن�شكر كل من �ساهم يف هذا العمل:
§ معد الن�سخة الأ�صلية (ل�شكر ) 27ونا�شرها ،ونخ�ص املرتجمة
الأوىل للن�صو� ��ص :رن ��ا �سبز بو�ش؛ التي بذلت جه ��ودا وا�ضحة على
الرغم من �صعوبة النقل..
§ فري ��ق املراجعة والرتجم ��ة؛ ونخ�ص بالذك ��ر� :إميان فرحات
ورقي ��ة كرميي يف تدقيق الرتجمة وال�صياغة؛ عدنان حمود ،وجنوى
�وي والتحرير العام؛ حي ��ث جرت بلورة
املو�س ��وي يف الت�صحي ��ح اللغ � ّ
ن�صو�صا
الرتجمة الأوىل ودُققت لغويا .وقد ت�ضافرت اجلهود لتق ّدم
ً
و�ضوحا ومتا�س ًكا بلغة ان�سياب ّية جميلة.
عرب ّية �أكرث
ً
§ املخرج الفني :علي عليق.
§ وال�شكر مو�صول ل ��دار املعارف الإ�سالمية الثقافية يف بريوت؛
نا�شر الن�سخة العرب ّية.
مركز املعارف للرتجمة

�شعبان 1440هـ

l

كلمة الناشر

�رب �شهده ��ا القرن
ُت َع� � ُّد ح ��رب �إي ��ران والعراق ث ��اين �أطول ح � ٍ
الع�ش ��رون .ثمانية �أعوامٍ من احل ��رب الطويلة ابتد�أت بعدوان م�س ّلح
�شام ��ل من قب ��ل قوات نظام �ص ��دام الربية واجلوي ��ة والبحرية على
ت ��راب �إيران يف �صيف الع ��ام 1980م ،وانتهت بقبول الطرفني بقرار
جمل�س الأمن الدويل رقم  598وذلك يف �صيف 1988م.
وخال ًف ��ا للط ��رف املعت ��دي يف ه ��ذه احل ��رب ،ال ��ذي كان يقاتل
قوي جم ّه ��ز ومد ّرع على ط ��راز جيو�ش املع�سكر
جي�ش ٍّ
م�ستن ��دً ا �إىل ٍ
ال�شرق ��ي ،ويحظى بدعم لوج�ستي م ��ن  28دولة مدافعة عن �صدام،
ف� ��إن الطرف الآخ ��ر يف هذه احل ��رب؛ �أي الق ��وات الإيرانية ،كانت
غالبي ��ة مقاتليه تفتقد امل�ؤهالت وامله ��ارات الع�سكرية الالزمة ،وقد
ج ��ا�ؤوا من خمتلف فئ ��ات املجتم ��ع و�أطيافه ،وارت ��دوا المة احلرب
ودخل ��وا يف مواجهة مع العدو تلبي ًة لن ��داء زعيمهم الديني وقائدهم
دفاعا عن كيان الوطن والثورة.
الثوري ً
وقد ا�ستقطبت م�ؤ�س�سة «التعبئة» [الب�سيج] التابعة للحر�س الثوري
امل�ضحني واال�ست�شهادي�ي�ن ،و�أخ�ضعتهم
الإ�سالم ��ي ه�ؤالء املقاتل�ي�ن
ّ
للتدري ��ب والت�أهي ��ل الع�سك ��ري .وانطال ًق ��ا م ��ن ه ��ذاُ ،عرف ��وا بني
الإيرانيني بقوات التعبئة [الب�سيجيني].
ذكريات مد ّونة بقلم
ه ��ذا الكتاب «جبهة ف ّكة» ي�ضم بني د ّفتي ��ه
ٍ
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�أحد ه�ؤالء املقاتلني التعبويني خالل فرتة ح�ضوره يف �ساحات القتال
�ضد العدو مداف ًعا عن ال�شعب الإيراين.
ولد ال�سيد حممد �شكري ،كاتب هذه الذكريات ،يف كانون الثاين
ع ��ام 1963م ،وكان طال ًبا يف ال�سنة الرابعة يف جامعة طهران للعلوم
الطب ّي ��ة� .أ�ست�شهد يف �شهر �آذار عام 1987م خالل املرحلة التكميل ّية
لعمليات «كربالء  »5يف منطقة العمليات �شرق الب�صرة.
ق ��د ت�ساهم ق ��راءة ه ��ذا الكتاب يف التع ��رف �إىل حج ��م التعتيم
الإعالم ��ي ال ��ذي مار�سته و�سائ ��ل الإع�ل�ام الغربية وال�شرقي ��ة �إزاء
دفاعا عن �صدام ح�سني
احلدث التاريخي الأبرز يف القرن الع�شرين؛ ً
طوال �سنوات احلرب ال�ضرو�س...
مركز الن�شر 27

طهران� -أبريل 2013م

وليد كربالء
هك ��ذا �شاءت الأق ��دار �أن يهاجر �أجداده قب ��ل �سنوات من والدته
م ��ن �إي ��ران �إىل العراق؛ ويولد ال�س���يد حممد �ش���كري 1يف كربالء
املقد�سة يف 1963/1/8م .فيم�ضي �سن ّيه الثماين الأوىل بجوار مرقد
الإم ��ام احل�سني و�أخيه �أبي الف�ض ��ل العبا�س قمر بني ها�شم Lيف
حي «باب اخلان» يف كربالء.
يف العام 1971م قام النظام العراقي البعثي بتهجري عائلة �شكري
والعائ�ل�ات الإيران ّي ��ة الأخرى املقيم ��ة يف العراق .فلج� ��أوا �إىل �أحد
خميم ��ات حمافظ ��ة فار�س ملدة � 6أ�شهر ،ومن ث ��م �أقاموا يف طهران
(�شارع �إيران  -حي �سقابا�شي).
يف الأ�شه ��ر الأوىل م ��ن جميئه �إىل �إيران ،واجه ال�س���يد حممد
م�صاع ��ب كث�ي�رة .ولأنه ولد يف كربالء وال يتقن �س ��وى اللغة العربية
فق ��د واجه يف املدر�سة م�شكل ��ة اللغة؛ �إ ّال �أن والدت ��ه ال�صبورة كانت
تع ّلم �أوالدها اللغة الفار�سية �إىل جانب تعليمهم الأحكام الدينية.
�ال م ��ن الذكاء
كان ال�س���يد حمم���د و�إخوت ��ه يتمتع ��ون بقدر ع � ٍ
والفطن ��ة ،حيث تعلم ��وا الفار�سي ��ة من والدته ��م ب�سرع� � ٍة قيا�س ّية،
و�أ�صبح ��وا يف عداد الطالب املتفوقني يف املدر�سة .ويف فرتة ت�صعيد
 - 1تم اعتماد اللون األخضر لإلشارة إلى أسماء األشخاص الذين استشهدوا في هذه
العمليات أو غيرها من العمليات الالحقة.
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ال�شعب الإي ��راين للثورة الإ�سالمية بقيادة الإم ��ام اخلميني ،ان�ضم
ال�س���يد حممد و�سائر �أفراد �أ�سرت ��ه �إىل �صفوف الث ��وار ،وكانوا يف
مواجهة م�ستمرة مع عنا�صر النظام امللكي ب�سبب قرب منزلهم من
مكان املظاهرات واال�ضطرابات ،وب�سبب �أحداث يوم اجلمعة يف 17
�شهريور ،والذي �أطلق عليه «اجلمعة ال�سوداء» ،1ح ّولت عائلة �شكري
منزلها اىل ملج�أ للنا�س العزل.
ويف ال�سنة نف�سه ��ا وعلى �أعتاب انت�صار الث ��ورة الإ�سالمية ،كان
النظ ��ام امللك ��ي يعمل على �إبع ��اد الثوار ع ��ن �ساحة الن�ض ��ال ب�شتى
الطرق ،كان ال�س���يد حممد ورفاقه يعملون على جمع الوقود وامل�ؤن
ال�ضرورية للنا�س و�إي�صالها �إىل منازلهم.
وبع ��د انت�صار الث ��ورة الإ�سالمية ،ات�سع نطاق ن�شاطات ال�س���يد
حممد يف م�سجد الإمام الر�ضا Qالذي كان ي�ؤ ّم �صالة اجلماعة
في ��ه �آیة اهلل �ضی ��اء �آبادي .بع ��د ح�صوله على �شه ��ادة الثانوية عام
 ،1980توجه ال�سيد حممد خلدمة العلم ،ومل يكد ينهي فرتة خدمته
الع�سكرية حتى تلقى خرب ا�ست�شهاد �أخيه الأكرب ال�سيد علي.
م ��ا �إن �أنهى اخلدمة الع�سكري ��ة حتى �أقدم بدافع ا�ست�شهاد �أخيه
عل ��ى التطوع تعبو ًّيا للقتال يف جبهات احلق �ضد الباطل .وكان يويل
الدر�س �أهمية كبرية �إىل جانب ح�ضوره امل�ستمر يف �ساحات الن�ضال،
العتق ��اده ب�أنّ ال�شباب امل�ؤمن يج ��ب �أن يكونوا متعلمني وملتزمني يف
�آن م ًعا ،لهذا �شارك يف �صف االختبار ال�سنوي لدخول اجلامعة عام
 ،1983وا�ستطاع �أن يح�صل على املرتبة ال�ساد�سة التي � ّأهلته لدخول
 - 1بسبب المجزرة التي سببتها قوات النظام الملكي بإطالق النيران على
المتظاهرين في ساحة «جالة».

وليد كربالء
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جامعة طهران للعلوم الطب ّية.
كان وجهه الربيء وابت�سامت ��ه الدائمة يف اجلامعة يلفتان �أنظار
الط�ل�اب ب�أطيافهم املختلف ��ة �إىل منبته ال�صال ��ح و�أخالقه الطيبة.
ف�إىل جانب اهتمامه بدرا�سته اجلامعية يف كلية الطب ،كان ي�شارك
يف اجلبهة عندما تقت�ضي احلاجة ب�صفة م�سعف يف كتيبة «الطوارئ
ال�صحي ��ة »1التابعة لفرقة « 27حمم ��د ر�سول اهلل» .يف حني �أن �أغلب
�أ�ساتذته يف اجلامعة كانوا يعار�ضون فكرة وجوده يف اجلبهة ،وذلك
لإميانه ��م ب�أن هذا ال�شاب �سيكون له م�ستقبل باهر يف جمال الطب،
و�أن ��ه �سي�صبح واحدً ا من النخب العلمية يف بل ��ده ،لهذا ات�صل �أحد
الأ�سات ��ذة بقائد كتيبة «الطوارئ ال�صحية» للفرقة وطلب منه ب�شدة
منع ال�سيد حممد من امل�شاركة يف العمليات.
م ��ا �إن علم جمتب ��ى ع�سكري ،قائ ��د كتيبة «الط ��وارئ ال�صح ّية»
بالأم ��ر حتى ا�ستدعاه وقال لهُ »:انظر يا �أخي! يقول الإمام اخلميني
كاف
�إن احل�ض ��ور يف جبهات القتال واجب كفائي ،ونحن لدينا عد ٌد ٍ
من امل�سعفني ول�سنا بحاجة �إىل ح�ضورك [حال ًيا] .ارجع �إىل اجلامعة
وتابع درا�ستك».
اقتن ��ع ال�سيد حممد بكالم ال�سيد ع�سكري وغادر الكتيبة ،ولكن
بع ��د فرتة ب�سيطة عمل م�سع ًفا يف كتيب ��ة عمار �أثناء العمليات ،وكان
ذل ��ك عن طريق �أخيه ح�سن� ،أحد الكوادر القيادية يف كتيبة حبيب.
عندما ر�أى جمتبى ع�سكري ليلة بدء عمليات كربالء ،5ال�سيد حممد
وهو مي ��ر من حتت القر�آن الك ��رمي ليتجه نحو اخلط ��وط الأمامية،
ا�ستوقف ��ه قائ�ًل�ااً « :قل يل يا ال�سيد� ،أمل يكن م ��ن املقرر �أن تعود �إىل
 - 1أو كتيبة الرعاية الصح ّية.

16

فكة
جبهة ّ

اجلامع ��ة لتكمل درا�ستك؟» ف�أجابه ال�سيد حممد�« :أنتم كان لديكم
كاف من امل�سعف�ي�ن ومل تكونوا بحاجة يل� ،أما هنا فهم يعانون
ع ��دد ٍ
من نق�ص يف امل�سعفني ويحتاجونني».
وعندم ��ا حاول احلاج ع�سكري �أن يكل ��م قائد الكتيبة ليمنعه من
الذهاب ،ط�أط�أ ال�س���يد حممد ر�أ�سه وقال�« :أيها احلاج املحرتم يف
هذه ال�صحراء ويف هذه الليلة �س ُيح ّدد م�صريي .قدري لن يكون كما
تفك ��ر وتري ��د� ...إن بلدنا اليوم يحتاج لدمائن ��ا �أكرث من حاجته �إىل
درا�ستنا».
متاما ملا �سي� ��ؤول �إليه
احلق يقال �إن ال�س���يد حممد كان م ��در ًكا ً
م�صريه .كان يح ��ب �أن يناديه اجلميع يف اجلبهة بـ «يا ال�سيد» ولي�س
«يا دكتور» ...وكان يفتخر بن�سبه (انت�سابه �إىل الأئمة الأطهار)R
�را ا�ست�شهد هذا املقات ��ل ال�شاب يف 3
ووالدت ��ه ب�أر� ��ض كربالء .و�أخ�ي ً
�آذار  1987يف �صح ��راء �شلم�ش ��ة ،مرتد ًي ��ا و�شاح ��ه الأخ�ضر اخلا�ص
بال�س ��ادة ...وبدمائه الزكية ،ا�ستطاع �أن ي�ساهم بفتح طريق كربالء
للزائرين.
دوما �أن يقط ��ع ج�سده كمواله علي الأك�ب�ر �إر ًبا �إر ًبا،
كان يتمن ��ى ً
فتحققت �أمنيته ...ت�سلمت عائلته جثمانه املقطع بعد م�ضي ع�شرين
يوم ��ا على ا�ست�شهاده .ويف يوم ت�شييع اجلنازة �صلى على جثمانه �آية
ً
اهلل ال�سيد حممد �ضياء �آبادي ،وواراه ال�شهيد ال�سيد �أحمد بالرك
يف ال�ث�رى .وبهذا متكنت ه ��ذه النخبة العلمي ��ة يف البلد من حتقيق
النجاح الباهر يف االمتحان الأكرب.

جبهة فكة

رغــ ��م ان�ش ��غال الأحبــــــ ��ة ع ��ن ذك ��ري
�إال �أنن ��ي �أق� �دّم لهم �آالف التحية وال�س�ل�ام
حافظ الشيرازي

يف ي ��وم  1986/5/7وبع ��د االنته ��اء م ��ن عملي ��ات «والفجر »8يف
�شب ��ه جزيرة الف ��او 1عدنا �إىل ثكن ��ة دوكوهه .2كنا ق ��د ق�ضينا اثني
يوما يف تلك املنطقة؛ خم� ��س ليال منها يف �أحد اخلنادق ذات
ع�ش ��ر ً
3
اجلداري ��ن  .خالل هذه امل�أمور ّية ارتقى ت�سع ��ة �شهداء لكتيبة عمار
ب ��ن يا�سر التابعة «لفرقة  »27يف �سبي ��ل الإ�سالم والثورة الإ�سالمية؛
خم�س ��ة منهم ُفقدوا �أثناء عبورهم نه ��ر �أروند 4عند غروب ال�شم�س
حيث ا�صطدم قاربهم بالأمواج [العاتية] وفقد توازنهّ ،
وتعطل حمركه
 -1بدأت عمليات «والفجر »8البرمائية مسا ًء  9شباط عام 1984م بعد هجوم
القوات اإليرانية على المضيق المائي للعدو البعثي في شبه جزيرة الفاو ،وحققوا
انتصا ًرا بعد معركة دامية استمرت  78يو ًما.
 -2تقع ثكنة دوكوهه في شمال محافظة خوزستان وتبعد عن مدينة أنديمشك
عشرة كيلومترات ،و ُع ّدت المقر الرئيسي لقوات «فرقة  »27طيلة سنوات الحرب
الثماني.
 -3هي خنادق فوق األرض ،تكون محاطة بساترين ترابيّين.
 -4يوجد طريق مائي يفصل الحدود البرية اإليرانية عن العراقية ،ويسمى الشق
الشرقي الواقع في األراضي اإليرانية «أروندرود» ،ويشتهر الشق الغربي الواقع
في األراضي العراقية بـ«شط العرب» ،حيث استطاعت القوات اإليرانية عبور هذا
النهر في عمليات «والفجر »8البرمائية ،وتمكنت من الوصول إلى شبه جزيرة
الفاو داخل األراضي العراقية.
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ما �أدى �إىل غرق ه� ��ؤالء الأعزاء ..كانوا يطلبون النجدة منادين «يا
ح�س�ي�ن» و«يا زهراء» ...وقد مت حتديد م ��كان القارب الغارق عندما
�أطلق ال�شهيد كاو�س���ي النار ،وبع ��د طول عناء متك ��ن ال�شباب من
�إنق ��اذ ثالث ��ة منهم« ،يكانه» و«ح�س�ي�ن لعامي» كانا م ��ن بينهم،
�أم ��ا بقية ال�شب ��اب املجاهد فقد نالوا و�سام ال�شه ��ادة .فارقنا �أربعة
�شهداء �آخرون يف اخلطوط الأمامية ،كان من بينهم �صديقي العزيز
والغايل ر�سول �أ�س���د نيا ...ل�ست مطل ًعا عل ��ى عدد اجلرحى ب�شكل
دقيق ،ولكنّ �ستة من ال�شباب جرحوا عند ارتطامهم بالألغام؛ منهم
ر�سول �صاحلي الذي �أ�صيبت قدمه الي�سرى بانفجار لغم و ُبرتت من
املف�ص ��ل ...كما ا�ست�شهد ر�سول �أ�س ��د نيا �إثر �إ�صابته ب�شظايا قذيفة
هاون 120ملم �أثناء عودته من �أحد الكمائن.
يوما ،انتقل ��ت كتيبة عمار ب ��ن يا�سر �إىل
بع ��د م ��رور اثني ع�ش ��ر ً
مع�سكر كرخه ،1كي ت�أخذ ً
ق�سطا من الراحة وت�ستعيد قواها ...كانت
ال�سيارات واحلافالت تقل القوات �إىل مدينة �أندمي�شك لال�ستحمام
لزمت مكاين
وتعيده ��م �إىل املع�سكر عند ال�ساعة اخلام�سة ع�ص ًراُ .
يف املع�سك ��ر برفق ��ة حمم ��د �أبري�شم ب ��اف وحيدر �أحم ��دي وحبيب
خو�ش رو�ش .قرابة ال�ساعة اخلام�سة ع�ص ًرا قدم ر�ضا جانفزا مع
عدد من القوات ،وقاموا بجمع �أمتعة ال�شباب يف املع�سكر ،وقالوا �إن
الربنامج قد تغري ،وتقرر منح القوات �إجازة (م�أذون ّية) يف الغد.
�أم�ضين ��ا تلك الليل ��ة يف املع�سكر ،ويف اليوم الت ��ايل �أعلنوا �أنهم
بعد �إقامة جمل�س ت�أبني ل�شهداء الكتيبة �سيقومون بعد الظهر ب�شراء
 - 1يقع معسكر كرخة الميداني غرب محافظة دزفول ،وكانت كتائب «فرقة »27
تجري مناوراتها العسكرية في ذلك المكان.
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تذاكر القطار [لعودة اجلنود �إىل �أهاليهم] .ولك ّني �أنا ورفاقي حم�سن
قيا�سي وحم�سن امیدی وحممد ابري�شمباف ور�ضا جانفزا مل نفكر
مطل ًقا بهذه الإجازة ،وقد تناهى �إىل الأ�سماع وبطريقة غري مبا�شرة
من خ�ل�ال عنا�ص ��ر كتيبة حبيب ب ��ن مظاهر و�أخي ح�س ��ن احتمال
�إلغ ��اء تلك الإجازة ،ولكنّ اخلرب بقي بال ت�أكيد .من جهة �أخرى ف�إن
ال�شباب قد هي�أوا �أنف�سهم للإجازة وارتدوا ثيابهم املدنية.
مل يت�ض ��ح الأمر حت ��ى قرابة ال�ساع ��ة ال�ساد�سة ع�ص� � ًرا ،حينها
علمت بانتقال �إحدى كتائ ��ب الفرقة �إىل منطقة فكة ،1لت�شكيل خط
ُ
دفاع ��ي [هناك] ،وق ��د �أُوكلت املهم ��ة �إىل كتيبة حبي ��ب .ولكن نظ ًرا
ملغ ��ادرة عدد م ��ن قوات الكتيبة قب ��ل يوم يف م�أذوني ��ة ،ومنهم قائد
الكتيبة ح�سن حمقق وم�ساعده ...فكان من امل�ؤكد �أن كتيبتنا �ستتجه
هي نحو منطقة فكة.
عن ��د ال�ساع ��ة ال�ساد�سة ا�صط ّف ��ت قوات الكتيب ��ة يف �أرتال ،وتال
الأخ مالك �آيات من القر�آن الكرمي ،ثم �أعلن قائد الكتيبة الأخ ر�ضا
ي ��زدي يف خطابه� ،أنه عل ��ى الكتيبة �أن ت�ستعد للذه ��اب �إىل منطقة
فك ��ة ...واجلدير بالذكر �أن ��ه بالرغم من �أن القوات كانت قد عادت
من عملي ��ات الفاو لت ّوه ��ا وتهي� ��أت لالن�صراف يف م�أذوني ��ة ،لكنها
تق ّبلت هذه املهمة بكل رحابة �صدر.
غادرنا كرخه وتوجهنا �إىل مع�سكر دوكوهه ،حيث �أقمنا يف مبنى
تاب ��ع لكتيبة عمار م�ؤلف م ��ن خم�سة طبقات .يف ي ��وم 1986/5/9م
قام ��وا بت�سليح كافة الق ��وات و ُو�ضعت يف حال ��ة الت�أهب واال�ستعداد.
 - 1تقع منطقة فكة الصحراوية شمال غرب محافظة خوزستان اإليرانية بجانب
المنطقة الحدودية لمحافظة ميسان العراقية.
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ا�ستُدعي ��ت الق ��وات بعد �صالتي املغ ��رب والع�ش ��اء ...وقد ا�صطفت
ت�س ��ع حافالت وراء بع�ضها ً
بع�ضا �أم ��ام مقر الكتيبة .وقبل �أن تركب
الق ��وات احلافل ��ة ،ا�صطحبني الأخ حممدي جان ًب ��ا ،وهو من الق�سم
الإعالمي يف كتيبتنا ،و�أخذ مني وعدً ا بال�شفاعة؛ فتعاهدنا �أن ي�شفع
�أحدنا للآخر حال ا�ست�شه ��اده .كان �شا ًّبا ً
ب�سيطا وطيب ال�سريرة...
�صع ��دت �إىل الطبقة الثانية للمبنى ،وب ��د�أت بكتابة و�صيتي ،وكذلك
ان�شغ ��ل حممد ح�سني تنه ��ا بكتابة و�صيت ��ه .عندما قارب ��ت ال�ساعة
التا�سعة وخم�س و�أربعني دقيقة ركبت القوات احلافالت متجهة نحو
فك ��ة ...كان �سب ��ب �إر�سالها �إىل فكة هو الهج ��وم العراقي على هذه
املنطق ��ة ،وتوغله فيها بعم ��ق �سبعة كيلومرتات تقري ًب ��ا .الأمر الذي
�سيك ��ون ل ��ه تداعيات ��ه الوخيمة يف ح ��ال موا�صلة التق ��دم .يف بادئ
الأمر ،ول�صد الهجوم العراقي ومنعه من التقدم ّ
تدخل لواء «الفرقة
� - 10سي ��د ال�شهداء» وا�شتبك مع �ستة �ألوية عراقية ،لهذا مل تتمكن
من حتقيق الن�صر� .أما يف الهجمات التالية ومب�شاركة قوات �أخرى،
مت حتري ��ر خم�سة كيلوم�ت�رات من �أرا�ضينا املحتل ��ة ،يف تلك الأثناء
ولأجل احلفاظ على املناطق املحررة كنا بحاج ٍة �إىل كتيبة عمار.
يف ي ��وم  1986/5/10و�صلن ��ا �إىل ّ
حمط ��ة (نقط ��ة) دعم املحور
ق�سمت الف�صائل و ُو�ضع كل واحد
حوايل ال�ساعة الواحدة ً
�صباحاّ ...
منه ��ا يف د�شمة خم�ص�صة كمخب� ��أ للدباب ��ات ...كان الطق�س باردًا
وامل ��كان يطغى عليه الأ�ش ��واك والأحجار واحل�ص ��ى ...وقد ح�شروا
�شخ�ص ��ا يف م ��كان �ضيق و�صغ�ي�ر ،وفر�شوا له ��م ً
ب�ساطا و�أعطوا
ً 35
كي�سا واح ��دً ا للنوم ...كان حمم ��د ح�سني تنها
كل �شخ�ص�ي�ن منه ��م ً
�شريكي يف الكي�س� ...أم�ضينا الليلة مب�صاعبها .ومع ذلك كانت ليلة
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جميل ��ة .ا�ستيقظت عن ��د �أذان الفجر ،تو�ض�أت و�صلي ��ت ،وا�ستيقظ
ال�شب ��اب � ً
أي�ض ��اّ .
ف�ضل امل�س�ؤول ��ون ور�ضا جانف ��زا �أن يتي ّمم ال�شباب
�صباحا توجهت �سرية رجائي نحو
لل�ص�ل�اة .عند ال�ساعة ال�ساد�س ��ة ً
اخلط ��وط الأمامية ،رافقها الأخ �آب ��رودي� ،أما �أنا فبقيت مع �سريتَي
باهرن وبه�شتي ...1بعد فرتة م ��ن الوقت �أو�صلوا ف�صيل الهجرة �إىل
م ��كان يتوافر فيه املاء والظل ،ثم ا�ستقر ف�صيل اجلهاد على م�سافة
ق�ص�ي�رة منهمُ .ظهر ذل ��ك اليوم وبعد �إقامة ال�ص�ل�اة ب�إمامة ر�ضا
جانف ��زا� ،سبح ال�شباب يف مي ��اه النهر قليلاً  ،ث ��م ا�سرتحنا يف خيم
عتاد لواء «ذو الفقار» حيث ّ
تف�ضلوا على ال�شباب كث ًريا .عند ال�ساعة
الثالثة بع ��د الظهر �أعلنوا حال اال�ستنفار وطلبوا من حاملي قواذف
الـ �آر بي جي والر�شا�شات وم�ساعديهم �أن يكونوا م�ستعدين .حتدثت
م ��ع حمم ��د هاديان ،ثم ق ��ررت مرافقته ��م .كان مق ��ر ًرا �أن حت�ضر
القوات يف مهلة ع�شر دقائق فقط ،ولكنّ ت�أخري عدة دقائق �أدى �إىل
�إر�سال �سرية باهرن �إىل منطقة العمليات.
2
�أُخربنا ع�ص� � ًرا بوقوع ا�شتباكات وج ًها لوج ��ه بني �سرية رجايي
والبعثي�ي�ن� .أُر�سل ��ت �سرية باه�ن�ر مل�ساعدتهم .وبعد ط ��ول انتظار،
وق ��رب غروب ال�شم� ��سُ ،ا�ستدعيت �سرية به�شت ��ي � ً
أي�ضا �إىل منطقة
العملي ��ات .باخت�ص ��ار� ،أ�صب ��ح و�ضع املح ��ور امل ��وكل لكتيبتنا حتت
 - 1تتشكّل كتيبة عمار بن ياسر من ثالث سرايا من المقاتلين التعبويين ،والتي
سميت بأسماء ثالثة من شهداء الثورة اإلسالمية البارزين وهم :محمد على رجائي،
رئيس جمهورية ايران السابق ،ومحمد جواد باهنر ،رئيس وزراء ايران السابق،
والدكتور محمد بهشتي ،رئيس السلطة القضائية اإليرانية ،الذين استشهدوا في
صيف العام  1981في تفجير مقر حزب «جمهوري اسالمي» الذي دبرته مجموعة
«مجاهدي خلق» اإلرهابية.
 - 2معارك بالسالح األبيض.
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ح�صار الق ��وات العراقية مبا ي�شبه ح ��دوة الفر�س ،فكنا يف مواجهة
مع العراقي�ي�ن من جهات ث�ل�اث؛ املقدمة وامليمن ��ة واملي�سرة .كانت
كاف ��ة قوات الكتيبة متكث يف قنوات مل يعرف ما �إذا كان قد �أ�س�سها
البعثي ��ون �أم اجلي� ��ش .ولكنها كان ��ت قنوات معق ��دة ومت�شعبة ج ًّدا.
مترك ��زت �سرية رجايي يف نهاي ��ة القناة وان�ضم �إليها � ً
أي�ضا عدد من
قوات ف�صيل الهجرة.
�أو�صلوا قوات ال�سرية ب�شاحنات تويوتا �إىل مكان قريب من خنادق
امل�ؤن ومقر اال�سرتاحة ،حيث كانت تقف �سيارات الإ�سعاف املخ�ص�صة
لنقل اجلرحى .دخلنا القناة وبد�أنا بالتقدم بظهور منحنية ...وخالل
امل�سري كانت �أعداد من قوات كتيبة قمر بني ها�شم التابعة لفرقة علي
بن �أبي طالب تتمركز على طول اخلط مب�سافات فا�صلة .كانت تنفرج
�أ�ساريرهم كلم ��ا �أخربناهم ب�أننا ننتم ��ي �إىل فرقة ح�ضرة الر�سول.
مل يك ��ن با�ستطاعة رت ��ل ال�سرية التقدم ب�سهول ��ة ب�سبب �ضيق القناة
وانبطاح قوات قمر بني ها�شم � ً
أر�ضا .كان ف�صيل الهجرة ممتدًا على
طول الكمني ،وكان ر�ضا جانفزا وبع�ض من القوات وكذلك اهلل �آبادي
وبازوك ��ي ،موجودين يف املق ّدمة ،وكن ��ت �أنا وحممد هاديان وحم�سن
قيا�س ��ي وحممد ر�ضا �صد هزاري ،ن�ش ّكل نهاية الطابور .وكان ال�سيد
�أحمد ح�سيني بالقرب منا� .أراد ر�ضا جانفزا �أن ي�صطحبني معه �إىل
الأم ��ام ،ولكن حممد هاديان رف�ض ذلك ّ
وف�ضل �أن �أبقى معه .فاتني
�أن �أذكر ب� ��أين ر�أيت ر�ضا �آبرودي يف مقر اال�سرتاحة ،وكانت يده قد
�أ�صيبت بع�صف االنفجار ومل يعد با�ستطاعته التقدم ،ف�س ّلمني حينها
خوذته وع�صبته..1
 - 1خالل الحرب المفروضة ،كان المقاتل التعبوي قبل التوجه إلى العمليات،
يربط رأسه بعصبة قماشية مكتوب عليها أسماء األئمة األطهار [للتبرك] .
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�شاب احلرا�سة ملدة �ساعتني.
يف تل ��ك الليلة ،كان يتحتم على كل ّ
كن ��ت �أن ��ا وحم�س ��ن قيا�سي يف ذلك اخلن ��دق ،حيث و�ض ��ع ر�أ�سه يف
قار�سا �إىل درجة �أين كنت
حجري و�أ�سلم نف�س ��ه للنوم ...كان الربد ً
�أرتع�ش من �شدة الربد طب ًعا ولي�س من اخلوف .كانت قذائف الهاون
واملدفعي ��ة تنه ��ال ب�شدة وب�ش ��كل مبا�شر ،ور�صا� ��ص الدو�شكا ينهمر
كاملط ��ر .بعدها علم� �تُ با�ست�شهاد ال�سيد عل ��ي دان�شور يف نف�س تلك
الليل ��ة فور �إ�صابت ��ه بقذيفة مدفعي ��ة .وقد كان �صائ ��د الدبابات يف
الكتيبة رغم فقده لإحدى يديه.
يف الي ��وم التايل� ،صلين ��ا ال�صبح من جلو� ��س يف القناة ...قرابة
ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والن�ص ��ف ،ا�شتدت ن�ي�ران البعثيني فج� ��أة ...مل
تكن الق ��وات العراقية قد بد�أت الهجوم امل�ض ��اد بعد ،لكن الق�صف
التمهيدي) كان ي�شت ّد مع مرور الوقت...
�اري
ّ
املدفعي (الإ�سناد الن � ّ
ّ
ت� ّأهب ��ت قواتنا وا�ستع ّدت للرد على وقاحات البعثيني بكل �شجاعة...
متو�ضع � ُ�ت �إىل جان ��ب حمم ��د ح�سني تنه ��ا ،ومكث كاظ ��م ب�صريي
يف �أح ��د اخلنادق الأخ ��رى .بعد مدة من الوق ��ت �أخربونا �أن �شباب
الكمني ق ��د ا�شتبكوا [مع العدو] .كان حجم الن�ي�ران املت�ساقطة على
ر�ؤو� ��س ال�شب ��اب كثي ًفا للغاية ،فم ّكنت الق ��وات العراقية من الزحف
واخل ��روج من خمابئه ��ا القذرة والتق ��دم باجتاه قواتن ��ا .ومع مرور
الوق ��ت ت�صاع ��دت حدة اال�شتب ��اكات وت�أجج ��ت نار ال�ش ��وق وع�شق
الو�صال يف قلوب عا�شقي لقاء الباري تعاىل...
بلغت اال�شتباكات ذروتها عند ال�ساعة العا�شرة و�أخذ عدد اجلرحى
يزداد تدريج ًيا ...كان بيات -ر�سول �سرية رجائي� -أول م�صاب قمت
و�س ِاع ِده ...بعد ذلك
بت�ضميد جراحه ،فقد �أ�صيب ب�شظايا يف �صدره َ
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ر�أي ��ت كلاًّ من ال�سي ��د �سعيد �سريين ،مهدي حقيق ��ي ،لطيفي ،و�أحد
رحت �أنا وحممد ح�سني
امل�سعفني يرتاجعون بعد �إ�صابتهم بجروحُ ...
تنها نطلق بع�ض الهتافات (الثورية) من حني لآخر لتدب يف �أرواحنا
جاه ْد
احلما�سة ولنتذ ّكر �أننا ل�سنا وحدن ��ا ،ف َمنْ َي ْب َت ِغ مر�ضاة اهلل و ُي ِ
يف �سبيل ��ه عا�ش ًقا له ،لن يكون وحيدًا �أبدًا .كنا نهتف م ًعا :اهلل موالنا
وال موىل لكم ،اهلل ين�صرنا وال نا�صر لكم...
�إله ��ي! كم كن ��ت �أ�شعر باخلجل و�أن ��ا �أردد تل ��ك الهتافات ب�شوق
ولهف ��ة ،ف�أن ��ا ال �أ�ستطي ��ع �أن �أع ّد نف�سي م ��ن منا�صري ��ك و�أحبائك
وع�شاق ��ك ،ولك ��ن ،ال ذن ��ب يل ...فق ��د منحتن ��ي لطف ��ك و�شم ْلتني
بف�ضل ��ك وح�شرت هذا العب ��د الفقري امل�سك�ي�ن ،بلطفك وكرمك مع
(ليتوجه)
الذين ب َّي�ض � َ�ت وجوههم و�أَ ْح َب ْب َت ُهم يف حم�ض ��رك ،ليتن ّبه
ّ
�أكرث ل�سوء حظه وتق�ص�ي�ره� ..إلهي! حبيبي! ما �أفقرين �إىل رحمتك
وما �أبعدين عن �أحبائك� ..سيدي! �أنت العامل ب�أن ل�ساين يلهج مبدح
ع�شاق ��ك ومتجيدهم ،رغم ما مي�ل��أ كياين من نقائ�ص وعيوب ...ال
�أعل ��م �إن كان ��ت �أفعايل ت�ص ��ادق �أقوايل� ،أنت الأعلم ي ��ا رب ...ربي
�أ�شكرك ب ��كل جوارحي� ،أرغب يف �شكرك ،ولك ��ن عملي قا�صر �أمام
قويل ،ف�أ�س�ألك التوفيق بينهما.
ا�ستح ��ال اال�شتب ��اك يف الكم�ي�ن �إىل مواجه ��ة وج ًه ��ا لوج ��ه بني
الطرف�ي�ن .من ناحي ��ة �أخ ��رى كانت الدباب ��ات العراقي ��ة ت�ستهدف
القن ��اة ب�شكل دقيق ،و�صار الطرفان يرتا�شقان بالقنابل اليدوية من
م�سافات قريبة ،فتزايد عدد ال�شهداء واجلرحى �أكرث و�أكرث .وبينما
كن � ُ�ت من�شغلاً بت�ضمي ��د �إ�صابة �أحد اجلرح ��ى �إذ بح�سني �سعيد نيا
ق ��د جاء و�صرخ بن ��ا قائلاً �إن العراقيني يتقدمون وق ��د احتلوا ق�س ًما
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م ��ن القناة ...عليكم بالرتاجع واالن�سحاب ب�سرعة ...لكن �أحدً ا من
القوات مل يرغب باالن�سحاب حتى خطوة واحدة؛ ا�ستمروا يقاومون
بب�سال ��ة ومل ُتنهك �أرواحه ��م� ..شاهدت يارجانلو يخ ��رج من القناة
حام�ًل�اً الآر بي جي بيده ،وكان عر�ض ��ة لر�صد العدو وقن�صه� .أطلق
�ص ��اروخ الآر ب ��ي جي باجت ��اه دباب ��ات البعثيني ب ��كل �شجاعة ،وعاد
زاح ًف ��ا �إىل القناة ومل ُي�صب .ازداد ن�شاط ال�شباب وظلوا يف حترك
م�ستم ��ر .كن ��ت �أرى كلاًّ من حي ��در �أحمدي وحم�س ��ن �أميدي وتنها
وحمم ��د �أبري�شم باف وباقري وعلي دارابي م ��ن حويل ...يف حدود
ال�ساعة العا�ش ��رة والن�صف �شعرت بالتعب .ك ّنا قد قطعنا الأمل من
ا�سرتجاع اجل ��زء املحتل من القناة من �أي ��دي العراقيني .يف الوقت
نف�س ��ه الحظت �أنهم �أر�سلوا ق ��وات جديدة من َح َملة الآر بي جي �إىل
الأم ��ام .يف البداية كان ف�صيل �أمري �أربابي يتق ��دم بعزم و�إرادة...
فرحا بر�ؤيتهم ...عندما �أراد
ع ��اد يل الأمل من جديد وانت�شى قلبي ً
�أح ��د رماة الـ �آر بي جي الرتاج ��ع� ،أخذ علي دارابي القاذف من يده
وتق� � ّدم هو .ع ��اد دارابي بعد دقائ ��ق دامي الوجه؛ ق ��ال ال�شباب �إن
عينيه �أ�صيبتا بزعانف (فرا�ش) الآر بي جي وقد ت�أذت كلتاهما.
واد كب�ي�ر على اجلناح
كان الع ��دو ق ��د ر ّكز عددًا م ��ن دباباته يف ٍ
الأمين م ��ن القناة ،به ��دف حما�صرة قواتنا وقط ��ع الطريق عليها.
تن ّب ��ه ال�شب ��اب للأمر .ا�صطح ��ب نا�صر توحيدي ع ��ددًا من رماة الـ
الآر ب ��ي جي� ،إىل ذلك اجلناح وبد�أ با�صطياد الدبابات .كان عبا�س
بي ��ات موجودًا يف ذلك اجلن ��اح � ً
أي�ضا ومتكن من �إح ��راق دبابتني..
وكذلك قام بقية ال�شباب مبهاجمة الدبابات� ...شهدت بنف�سي فرار
الدبابات ومالحقة �أحد ال�شباب لها...
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عند ال�ساع ��ة احلادية ع�شرة فقدتُ قدرتي على العمل .من جهة
نفدت �أدوات الإ�سعاف من حقيبتي � ً
أي�ضا ،فا�ضطررت للعودة
�أخرى ْ
�إىل مقر اال�سرتاحة.
مكث ��ت حت ��ى الع�ص ��ر يف «نقطة دعم املح ��ور» ،بعده ��ا �أعددتُ
م�ساعد ْي طبي ��ب وثالثة
وع ��دت �إىل القناة برفق ��ة
َ
حقيب ��ة الظه ��ر ُ
م�سعف�ي�ن كان ��وا ق ��د �أُر�سل ��وا للم�ساعدة؛ تل ��ك القناة الت ��ي �أ�ضحت
أيت حممد ح�سني
مذبح ��ا لأعزائنا .يف اجلانب الآخر من القن ��اة ر� ُ
ً
تنها بجانب ال�شهيد باب ��اي ،وقد �أغم�ض عينيه عن الدنيا ومتاعها.
مطروحا على الأر�ض.
ويف ناحي ��ة �أخرى م ��ن القناة كان ح�سيني ��ان
ً
كان �شامل ��و و�شهي ��د �آخر ممددين عل ��ى �أر�ض القن ��اة ،بينما �سقط
جناربا�شي يف ناحية �أخرى منها .ر�أيت جثة �أمري اربابي على مقربة
من �أحد اخلن ��ادق املوجودة على ميني القن ��اة ،كانت الر�صا�صة قد
�أ�صابت ر�أ�سه و�أغم�ض عينه بكل طم�أنينة ...وقفت �أنا وعبا�س بيات
ال�سبحة
عن ��د ر�أ�سه ،ت�أملت ��ه قليلاً  ،ومن ثم ق ّبلت جبين ��ه ...تناولت ّ
الت ��ي كانت يف جيب ��ه و�أعطيتها لعبا�س بنا ًء لطلب ��ه .كنت قد �أخذت
بطاقة هوية حممد ح�سني تنها وجناربا�شي م�سب ًقا ...قدمنا �شهداء
�آخري ��ن يف الكمني نف�سه وعن ��د �أول القناة؛ ال�سي ��د متوليان وبهمن
بابايي وحممد ح�سني تنها وجميد فا�ضل ...كانوا جمي ًعا من مقاتلي
ف�صيلنا وقد نالوا و�سام ال�شهادة.
�أ�صيب ر�ضا جانفزا بيديه وبطنه .مل يحتمل فراق �أحبته ا ُ
خل ّل�ص
فالتحق به ��م �سري ًعا بعد �أي ��ام ق�ضاها يف امل�شف ��ى .كذلك ا�ست�شهد
حممدي من ق�سم الإعالم [احلربي] ،و�شهداء �آخرون �أعرف منهم:
عمو ح�سن وخاكي وقا�سم وكيلي و�شجاعي وال�سيد عبا�س و...
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غاب ��ت �أكرث م ��ن �أربعني زه ��رة من ريا� ��ض �أحبتن ��ا .خالل هذه
العملي ��ات �أ�صيب حممد هاديان بع�صف انفج ��ار القذائف ،وكذلك
�رح حم�س ��ن �أفخمي وبدري ومه ��دي حقيقي و�سريي ��ن و�سعيد نيا
ُج � َ
ري من الرفاق الآخرين...
وحم�سن �أميدي و�صابري وعلي دارابي وكث ٌ
عند غروب ال�شم�س جا�ؤوا مبدرعة من طراز (بي .ام .بي) جلمع
ال�شه ��داء ...مل نك ��ن قد انتهينا بع� � ُد من نقل اجلثث ح�ي�ن �أُ�صيبت
بقذيف ��ة مدفعية وا�شتعل ��ت فيها النريان .احرتق ��ت جثتا ال�شهيدين
تنها وبابایي �إىل جوار بع�ضهما البع�ض وتفحمتاُ .جرح زند ب�صريي
ونا�ص ��ر توحي ��دي ومق�صودي ور�س ��ول �شجاعي وعلم ��ي وملك جان
وفالح� ،إثر تعر�ضهم لل�شظايا...

جبهة الفاو

﴿ ...ومنهم من ينتظر وما ب ّدلوا تبديل﴾

1

بعد خم�سة �أيام من متركزن ��ا يف جبهة الفاو -الب�صرة ،ات�صلوا
بالوحدة ال�صحي ��ة و�أبلغوهم بحاجتهم �إىل فريق �إ�سعاف لإر�سالهم
مع دورية ا�ستطالع املنطقة ...كان مقر ًرا �أن تر�سل دورية اال�ستطالع
من طرف �سري ��ة به�شتيُ .حدد وقت االنطالق عند ال�ساعة الثامنة
متحم�س ��ا للغاية للم�شارك ��ة يف هذه املهمة،
و الن�ص ��ف م�س ��ا ًء .كنت
ً
ح�ي�ن ح�ضوري ل�صالة املغ ��رب قال ر�ضا �آزادي :ب ّلغ ��وا �شكري ب�أين
�س�ألتح ��ق بهذه الدوري ��ة� ...أنهيت ال�صالة ب�سرع ��ة ،وكانت ب�إمامة
�أم�ي�ر �آذري .خرجت من املرتا� ��س م�ضطر ًبا ونادي ��ت ب�أعلى �صوتي
«جانفزا» .ا�ستغربت ملاذا نادي ��ت جانفرا؟ يف الوقت املحدد و�صلت
�إىل مرتا� ��س امل�س�ؤول�ي�ن يف �سري ��ة به�شتي .كانت فرق ��ة اال�ستطالع
تت�ش� � ّكل من :حمم ��د هاديان وعلري�ضا زند ب�ص�ي�ري وح�سن قديري
وجنف قل ��ي ومالك ور�ض ��ا �صديقي وعامل الال�سلك ��ي وعن�صر من
التخريب (الهند�سة) و�أنا كم�سعف.
توجهنا م�سرعني نحو تلك اجلهة من ال�ساتر الرتابي قبل ال�ساعة
التا�سعة ،وبعد اجتياز حقل الألغام انتظمت يف �صفوف القوات .فكان
ب�ص�ي�ري يف مقدمة الرتل 2وحممد هاديان عل ��ى جوانبه ي�ستطلعان
 - 1القرآن الكريم -سوره األحزاب – جزء من اآلية 23
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حميط املنطق ��ة من خالل منظار �أ�شعة ما حت ��ت احلمراء .تقدمنا
قدما �إىل الأم ��ام ،ولكن توقفن ��ا عدة مرات
�أل ًف ��ا و�أرب ًع ��ا وع�شري ��ن ً
يف الطري ��ق .مت ُن ِ�ص َب � ْ�ت كمائ ��ن يف بداية الطري ��ق ويف حميط حقل
الألغام وعند نهايته حلفظ �سالمة القوات .كان الهدف من انطالق
الدوري ��ة هو تع ّرف امل�س�ؤولني �إىل املنطقة؛ فنح ٌو من اال�ستطالع كان
�أم� � ًرا منطق ًيا [و�ضرور ًيا] .توقفنا ملدة ربع �ساعة عند نهاية الطريق،
ث ��م ُعدنا �أدراجنا عند ال�ساعة العا�ش ��رة م�سا ًء .كنت �أمزح مع ر�ضا
�صديق ��ي طوال الطريق ،وكان حممد هادي ��ان من�سج ًما معنا وي�س�أل
عن �أحوالنا ويقول باللغة العربية «كيف حالك؟» ...يف طريق العودة
�صرتُ �أع� � ُّد اخلطوات ،واحد ،اثنان ،ثالث ��ة ......،ت�سعمئة وثمانية
وت�سع ��ون �أل ًفا ...،انته ��ى الع ّد ذها ًبا ،وال �أثر حلق ��ل الألغام ،ظننت
�أين ربمّ ��ا �أخط�أت يف الع ّد ..وبعد فرتة ق�ص�ي�رة ا�سرتاح الرتل� ،أ ّما
علي ر�ضا زند ب�صريي وحممد هاديان فتابعا التقدم لع ّلهما يجدان
حقل الألغ ��ام ويح ّددان موقع ��ه .كانت عين ��اي تالحقانهما وعندما
قدما من الرتل ،ح ّدقت يف ال�سماء ،فوقع
و�صال �إىل م�سافة خم�سني ً
نظ ��ري على جن ��م الدب الأكرب .فج� ��أة �أثار انتباه ��ي �صوت انفجار
م ��ر ّوع ،ظننت �أن ال�صوت �صادر من قذيفة �أو �صاروخ مدفعي ،ولكن
ح ��ال الذهول التي �أ�صابت ال�شباب والنريان التي كانت ت�شتعل �أمام
ناظ ��ري حي ��ث ب�صريي و هادي ��ان موجودان ن ّبهت ��اين �إىل احلادثة،
و�أنهما قد وقعا يف فخ الألغام.
من ��ع ح�سن قدي ��ري القوات من التق ��دم .بقين ��ا يف �أماكننا مدة
ع�ش ��ر دقائق .ومع �أننا كن ��ا ن�سمع �أ�صوات ت�أ ّوه و�أن�ي�ن �إال �أننا تريثنا
لن � َ
توجهت �إىل مكان احلادثة مع عن�صر
�درك حقيقة الأمر .بعده ��ا ّ
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الهند�س ��ة� ،أخذن ��ا حيطتنا كي ال ن�ص ��اب بلغم م ��ا .تقدمنا ب�سرع ٍة
نحوهما بعد �أن ّ
و�صلت
عطلنا لغ ًما كان يحول بيننا وبينهما .وعندما ُ
ّقت
�إليهما كان ظهر حممد هاديان يحرتق وهو ملقى على وجهه .مز ُ
قمي�صه .ثم ر�أيت من الأف�ضل �أن �أ�سعف ب�صريي .مل يحتمل حممد
ف ��راق احلبيب �إذ كان �شوق اللقاء يحت ��م انفتاق الروح من اجل�سد.
ذهب � ُ�ت �إىل ب�صريي ،كان ي�صدر �أني ًنا ،رمبا مل يكن �أني ًنا ،بل جنوى
ال تدركها �أ�سماع غري املجازين [الغرباء� ]1س�ألته �أين �أ�صبت؟
مل يجب ،كررت �س�ؤايل.
قال :بيدي ورجلي.
حيثما كنت �أ�ضع يدي ّ
دما وان�شغلت يف ت�ضميد جروحه.
تلطخت ً
يف تل ��ك الأثن ��اء �أطلق ��ت ق ��وات الكم�ي�ن الأول قنبلت�ي�ن م�ضيئت�ي�ن،
فاغتنمت ال�ضوء املنبعث منهما و�ضمدت جراحه ب�سرعة ...يف تلك
مبال
اللحظ ��ات مل �أك ��ن �أفكر ب�أي �ش ��يء ،بل كنت �أتاب ��ع عملي غري ٍ
كنت قد �شارفت على نهاية عملي عندما �أتى
للو�ضع الذي نحن فيهُ .
ال�شب ��اب لنقل ب�ص�ي�ري و�إرجاعه �إىل اخللف .مل يكون ��وا قد و�صلوا
�إىل الناحي ��ة الأخرى من ال�سات ��ر الرتابي ،حتى انقطع �صوت �أنينه.
كان ق ��د نزف كث ًريا وكنت �أح�س برائحة الدم يف �أنفي .ركبنا �سيارة
دام�سا.
الإ�سعاف ب�سرعة وتوجهنا نحو وحدة الطوارئ ،كان الظالم ً
ا�ستم ��ررت بت�ضميد �إ�صابات ��ه الأخرى داخل �سي ��ارة الإ�سعاف ،زاد
م�س�ي�ر �سيارة الإ�سع ��اف املتع ّرج على الطرق الوع ��رة الو�ضع �سو ًءا.
بع ��د حوايل ن�ص ��ف �ساع ��ة و�صلن ��ا �إىل وح ��دة الط ��وارئ ،و�أدخلنا
ب�صريي مب�ساعدة �شبان الوحدة �إىل العنرب .تدخل طبيب الطوارئ
 - 1األذن الواعية.
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وفريقه ،ولكن و�ضعه ال�صحي منذ البداية كان ينبئ با�ست�شهاده .مل
تظهر عيناه �أي ر ّد فعل كما امتلأت رئتاه بالدم والغذاء الذي مل يكن
ق ��د ابتلعه بعد ،مل ي�ستجب قلبه حلقن ��ة الأدرنالني ،ويف النهاية وقع
م ��ا كان مقد ًرا ...وقف ��ت عند ر�أ�سه وق ّبلت مو�ض ��ع �سجوده ملع�شوقه
ومعب ��وده ...بعد قليل ج ��اء �أمري �آذرمي مبحمد هادي ��ان �إىل وحدة
الط ��وارئ ،ولكن حمم ��د كان قد فارق احلياة قب ��ل و�صولهم بكثري.
ق ّبلت جبهته وودعتهما.
قناعا على وجهي �أخفي به �ش ّدة
يا �إلهي ،يا �سيدي ،وددت �أن �أ�ضع ً
حزين و�أملي ،لكني مل �أ�ستطع ومل يق َو قلبي على ذلك� .شعرت �أن هذا
القن ��اع �سيكون �أب�شع و�أقبح من وجهي بكثري .لي�س من الإن�صاف �أن
�أظه ��ر حزين على فراق �صديقي حممد بهذا ال�شكل ،تذكرت �أيامنا
م ًعا يف جبهة «كاين ر�ش» 1ويف ثكنة دوكوهه...
ي�صرخ احلجر حز ًنا يوم وداع الأحبة

2

 Åي ��وم ال�سب ��ت  1986/6/13عن ��د ال�ساعة العا�ش ��رة والن�صف
م�س ��ا ًء و ّدع ��ت اثنني من �أع� � ّز �أ�صدقائي حممد هادي ��ان وعلي ر�ضا
ب�ص�ي�ري .يف اليوم التايل �أخربت مهدي هاديان با�ست�شهاد �شقيقه،
ا�ستقب ��ل اخلرب برباط ��ة ج�أ�ش و�صالب ��ة .ح�صل عل ��ى �إذن مغادرة
مبرافق ��ة �صديقیه �أكرب بديع عار� ��ض وح�سن قديري لإقامة مرا�سم
 - 1تقع منطقة «كاني رش» الجبلية في غرب البالد في محافظة كردستان اإليرانية.
وقد تولّت كتيبة عمار لفترة مهمة الدفاع في تلك المنطقة.
 - 2مصراع بيت لسعدي الشيرازي الشاعر اإليراني المعروف از سنگ ناله خیزد روز
وداع ياران.
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الت�شيي ��ع والعزاء ل�شقيقه .كال العزيزين ق ��د رحال تاركني ابنتیهما
ال�صغریت�ی�ن اللتني تبلغ ��ان من العمر ثالثة �أ�شه ��ر .مل مي�ض يومان
على تلك الفاجعة ،حتى فجعنا بخرب �آخر.
 Åيوم االثنني 1986/6/15
كاملعت ��اد ،توجه ��ت �إىل اجلبهة حيث �سر ّية به�شت ��ي لأم�ضي وقتًا
مع �شباب الر�صد واحلرا�سة .ال�ساعة تقارب الواحدة والن�صف بعد
كنت يف مرتا�س احلرا�سة �أحتدث مع ر�سول �سلطاين
منت�صف الليلُ .
وجمموعة �أخرى من ال�شباب الذين كانوا يحر�سون املنطقة .عندها
و�صل حم�س ��ن �أبري�شم باف مرتب ًكا وطلب من ��ي �أن �أرافقه ب�سرعة.
م�سرعا .خالل
حملت حقيبة الإ�سعافات اخلا�صة بر�سويل وحلقت به
ً
الطري ��ق �س�ألته ما الأمر� ،أجاب مرتب� � ًكا �أن حم�سن كا�شاين �أ�صيب
بر�أ�سه يف مرتا�س دو�شكا وو�ضعه خطري للغاية� .أثناء الطريق فتحت
ب�سرعة حقيب ��ة الإ�سعافات وجهزت و�سائل الت�ضميد ،عندما و�صلت
�إليه كانوا قد غطوا وجهه بكوفية ومنعوا ال�شباب من االقرتاب منه.
دنوت منه وقمت بقيا�س نب�ضه ،ولكن ال نب�ض له .كان وجهه ً
ملطخا
بالدم ��اء وقد فارقت روحه احلياة ،لتب�صر النور من جديد يف مكان
�آخر .كان احلاج مه ��دي طائب يقول� :إن انتقال الإن�سان من احلياة
الدنيوي ��ة �إىل احلياة الأخروية �أ�شبه بالقفزة التي تنقل الإن�سان من
مكان �آخ ��ر .و�إنّ �صعوبة ه ��ذه القفزة تكمن يف
منح ��در �أو ه� � ّوة �إىل ٍ
حلظ ��ة اتخاذ الق ��رار .ال�صعوبة ت�ب�رز يف القرار ،واخل ��وف يتجلى
يف تل ��ك اللحظة فقط وبعدها يتنعم الإن�س ��ان بالطم�أنينة والراحة،
يتنف� ��س ال�صعداء ،ويلوم نف�سه م ��را ًرا وتكرا ًرا؛ ملا مل ي�سرع املجيء.
�شهداءنا الأعزاء الذين بذلوا �أرواحهم مر�ضاة ملحبوبهم ،ا�ستقبلوا
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�صعوبة هذه اللحظة برحابة �صدر.
�صع ��دتُ �إىل �سيارة الإ�سعاف ورافقنا ح�سني توكلي� ،أخذ يكلمني
وقلب ��ه مل ��يء باحل�سرة والأمل ،وق ��ال�« :إن كا�شاين ق ��ال لهاديان ،ال
ب ��د �أن نرح ��ل م ًعا ه ��ذه املرة» .بع ��د ا�ست�شهاد هادي ��ان ،قال ح�سني
مزحا كيف بقيت وتركت هاديان يغادر وحده؟
لكا�شاين ً
ولك ��ن مل مي� ��ض يومان عل ��ى هذا احلدي ��ث حتى رح ��ل كا�شاين
� ً
خمل�صا.
زلت �أذكر �صالته يف منت�صف الليل ،كان �شا ًّبا
أي�ضا ...ما ُ
ً
عند و�صولنا �إىل نقطة الطوارئ ،كان هناك تباط�ؤ يف نقل جثمان
ال�شهيد �إىل الداخل ،ولكن بعد �إدخاله علمنا �أن الر�صا�صة مل ت�صب
ر�أ�سه ،ولكنها عربت من حتت �إبطه الأمين و�أ�صابت قلبه.

جبهة مهران

يوم اجلمعة املوافق 1986/7/26

Å

ال�ساعة العا�شرة والن�صف

توجه ��ت كتيبة حبي ��ب �إىل منطقة مهران .فقمن ��ا بتوديع �شباب
عت كلاً من :ال�سيد حممد مدين وحممد مهدي حقاين
الكتيب ��ة .و ّد ُ
ومه ��دي كرمييان و�إبراهيم خلج وع ��ادل ومقدم وجمال موحدي فر
وغالم ��ي واحلاج حميد و�أخ ��ي ح�سن وعددًا �آخر م ��ن الأ�صدقاء...
1
�أفلح الأخوان حم�سن �أميدي و�أمري هادي باالنتقال �إىل كتيبة حبيب
فان�ضما �إىل �سرية عاب�س ُم�سع َفينْ ِ لنقل اجلرحى .يف البداية رغبت
يف االلتح ��اق بكتيب ��ة حبي ��ب يف �أق ��رب وقت ممكن ،ولك ��ن كان ثمة
احتم ��ال با�ستدع ��اء كتيبة عمار من جبهة الف ��او للتوجه �إىل منطقة
مه ��ران ،فح�سمت �أم ��ري يف النهاية .قرابة ال�ساع ��ة العا�شرة �أن�شد
ال�شباب مرثية وانطلقت احلافالت نحو منطقة مهران.
Å

الإثنني  ،1986/7/29ال�ساعة الثانية ع�شرة ظه ًرا

ّ
و�ضح الأخ ح�س ��ن �شكري [مراحل] العمليات لق ��وات �سرية عاب�س
التابع ��ة لقيادته ،وح�سبما كان يق ��ول �ستقوم كتيبتي حمزة وال�شهادة
 - 1كتيبة حبيب بن مظاهر إحدى كتائب عمليات فرقة « 27محمد رسول الله»،
ومشكّلة من ثالث سرايا مسماة بأسماء أصحاب سيد الشهداء في كربالء؛ وهم
عابس بن شبيب الشاكري ،قيس بن مسهر ،والحر بن زياد الرياحي ،حيث كانت
مهمة إعادة تحرير مهران إحدى مهام كتائب الدفاع في عمليات «كربالء.»1
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بالهج ��وم � اًأول ،وم ��ن ث ��م تت ��وىل كتيبة حبي ��ب ما تبقى م ��ن مراحل
العملي ��ة م ��ع مت�شيط املنطقة �إىل عمق خم�س ��ة كيلومرتات من مرقد
«�إمام زاده ح�سن» ...1كان حترك الكتيبة يف �أخدودين ،ف�سرية قي�س
كان ��ت تتحرك يف اجلناح الأي�س ��ر ،و�أما �سرية عاب� ��س فكانت تتقدم
ع�ب�ر اجلناح الأمين تتبعها �سرية احل ��ر .ح ّددت � ً
أي�ضا مهام ف�صائل
ال�سراي ��ا فكانت مهمة �سرية عاب�س الرئي�سي ��ة هي ال�سيطرة على تلة
«غيت�ش ��ي  ،»177حيث �إنه من املحتمل �أن يكون العدو قد ن�صب هناك
�أربع ��ة �إىل خم�سة من الأ�سلحة الر�شا�ش ��ة ذات املا�سورة واملا�سورتني
(دو�شكا وثنائي).
Å

ال�ساعة اخلام�سة و�ست و�أربعون دقيقة ع�ص ًرا

ا�صطفت ق ��وات الكتيبة عند حافة نه ��ر «كاوي» .ق ّدم عامل الدين
املراف ��ق للكتيبة بع�ض الإر�شادات واملواع ��ظ بخ�صو�ص ليلة الهجوم،
وجتهزت الق ��وات خلو�ض املعركة ب�شكل تام .توكلي ��ان و�سماواتي �إىل
جانبي ...بع ��د خطاب ال�سيد نوري عامل الدي ��ن املرافق للكتيبة ،قر�أ
احل ��اج بخ�شي 2مرثية تفاعل اجلميع معها ،فامت�ل��أت �أجواء املنطقة
ب�أنني �أ�صواتهم الدافئة ..ال�شباب يلطمون على �صدورهم .وقد هيئت
أ�ضاح كي تكون امتدادًا لنهج النبي �إبراهيم  Qالذي قدم ابنه
عدة � ٍ
 - 1تقع مقبرة السيد حسن عند مدخل مدينة مهران .والسيد حسن أحد أحفاد
اإلمام موسى بن جعفر  ،وقعت اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة بين قوات
التعبئة والجيش البعثي في أول يوم من عمليات «كربالء.»1
 - 2الحاج ذبيح الله بخشي ،كان من المقاتلين األبطال الذي حضر في جبهات
القتال طيلة فترة الدفاع المقدس ،وقدم نجله وزوج ابنته شهداء للثورة اإلسالمية،
ثم انتقل إلى رحمة الله في عام .2011
Q
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العزي ��ز قربا ًنا يف �سبيل مر�ض ��اة اهلل تعاىل ...دم ��وع القلوب التواقة
�إىل اللق ��اء ترافق املرثية ،والأ�صدقاء والأ�صحاب يو ّدع بع�ضهم ً
بع�ضا
ويق ّبلون بع�ضهم ً
فمنْ َب ْع ِد املكوث م ًعا
بع�ضا ...ويطلب ��ون ال�شفاعةِ ...
معلوما �إن كانوا �سيلتقون ثاني ًة �أم ال ،لذا يجب اغتنام الفر�صة...
لي�س ً
فلرمبا ي�سرع �أحدهم بلقاء املحبوب ،فال بد من تقبيله و�ش ّمه ،وتو�صيته
ب�أن يب ّلغ املحبوب التحية وال�سالم ويذكرنا عنده...
Å

ال�ساعة ال�ساد�سة وثالث دقائق

ُق ّدمت الأ�ضاحي...
انطلقت الق ��وات ب�سعاد ٍة ال تو�صف متوجهة �إىل لقاء املحبوب...
عا�شق �سيلتق ��ي اليوم مبع�شوق ��ه ...من املق ��رر �أن ي�ستقر
فكم م ��ن ٍ
1
ه�ؤالء الع�شاق يف منطقة «�سنك �شكن» � ...أت�ساءل من �سيختاره اهلل
للقائه؟ من �سي�سبق الآخرين ويكون يف ثلة ال�سابقني...
قاموا ببث املو�سيقى الع�سكرية وا�ستع ّد �أبطال امللحمة.
ي ��ا �إله ��ي! ل�س ��ت جدي� � ًرا مبرافقته ��م ،ولكن ��ك ق� � ّدرت يل ه ��ذه
ال�سعادة ...ف�أنت اجل ��واد ...و�أنت الرحيم الكرمي ...ف�صرب املحتاج
�أمام الكرمي كمال له� ،أما �صرب الكرمي على املحتاج عندما ي�أتي بابه
فلي�س كذلك� ...إلهي �ساحمني ُ
واعف عن ذ ّلتي!
انطلقت � ً
أي�ض ��ا �سرية عاب�س وركب عنا�صرها احلافالت متجهني
�إىل منطقة «�سنك �شكن» .و ّدعت ح�سن م�سرور وق ّبلته وكذلك و ّدعت
 - 1في صيف عام  ،1986كان يقع المقر التكتيكي لفرقة  27محمد رسول الله في
مصنع قديم ألحجار البناء يدعى «سنك شكن» ،حيث قام قائد الفرقة من هناك
بتوجيه القوات في عمليات «كربالء »1لتحرير مدينة مهران المحتلة.
P

فكة
جبهة ّ

44

حممد مهدي حقاين� .أنا يف �سيارة الإ�سعاف وح�سن �أمامنا يف �سيارة
�أخرى برفقة جمموع ٍة من القوات.
Å

ال�ساعة ال�ساد�سة و�أربعون دقيقة ع�ص ًرا

Å

ال�ساعة ال�ساد�سة وخم�سون دقيقة

مل نخرج بعد من اجلادة الرتابية والغبار والرتاب ميلآن املكان،
�إن ��ه لغبار وتراب مقد�س ...القر�آن الكرمي � ً
أي�ضا يق�سم ب�شرر حوافر
�ضبحا..
خي ��ول اجلهاد وبغب ��ار وتراب َع ْد ِوه ��ا فيقول [والعادي ��ات ً
�صبحا .]...
فاملُغريات ً
ر�أيت جعفر نباتي يف �إحدى ال�شاحنات.
و�صلن ��ا �إىل ج ��ادة دهلران  -مهران املعب ��دة ،وتوجهنا بعد ذلك
نح ��و منطقة «�سنك �شك ��ن» .يف �سيارة الإ�سعاف؛ �أن ��ا و�سعيد يزدي
و�سائق ��ان اثن ��ان؛ �سماوات ��ي وتوكلي .ن�ص ��ل �إىل «�سن ��ك �شكن» بعد
جدا بحيث
دقائق ،وكتيبة حم ��زة م�ستقرة هناك .املنطقة مزدحمة ًّ
�إنه لو �سقطت قذيفة واحدة ال ق ّدر اهلل ،ملزّقت عددًا منهم ون�شرتهم
يف اله ��واء دون �ش ��ك ...بع ��د �ساعة جاء الأخ غالم ��ي و�أعطى قوات
الف�صي ��ل التابع له بع�ض الن�صائ ��ح والتوجيهات ،كان يقول� :إن �أحد
عوام ��ل الهزمية هو عدم االلت ��زام ب�أوامر القائد ،يج ��ب �أال تتباعد
ُب ال�سواتر.
القوات عن بع�ضها البع�ض ،و�أن ال تتفرق يف املنطقة ،ولت نْ َ
انتبهوا �إىل مدرعاتك ��م وال تقفوا حتت نريانها ،كي ال ت�صابوا عب ًثا.
واملالحظ ��ة الأخرى ه ��ي �أن �أغلب مواجهاتنا �ستك ��ون مع امل�شاة من
العدو لأننا �سن�صطدم بهم يف الوديان.
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طلبوا من قوات الكتيبة التجمع ،فمن املقرر �أن يلقي احلاج حممد
كوث ��ري 1كلمة يف الق ��وات .جاء وق ��ال� :إن حياتنا برمته ��ا تهدف �إىل
احلف ��اظ على نهج احل�س�ي�ن  ..Qيجب �أن تق� � ّدروا هذه اللحظات
لأنه ��ا لن تتك ّرر .يجب �أن تحُ فظ هذه املف ��ردات الثالث يف �أذهانكم؛
ال�ص�ب�ر والثبات والتوكل على اهلل ،ليت ��م الق�ضاء على العدوّ .ثم ختم
حديثه قائلاً �« :إن الإمام اخلميني يريد ملحمة[حقيقية] ،لذا ينبغي �أن
تخلقوها� .أنتم �أبطال امللحمة موجودون هنا لتُدخلوا ال�سرور �إىل قلب
قائ ��د الأمة بجهادكم� .إن �شاء اهلل �سنقف جمي ًعا غ ��دًا �أعلى تلة 177
و�سرنى «�إمام زاده ح�سن»� .سنحتاج �إىل �سرعة فائقة يف العمل» وختم
كالمه ب�أنه يجب �أن تدخل البهجة وال�سرور قلوب عوائل ال�شهداء.
الق ��وات من�شغلة برتتي ��ب مع ّداتها ،ومن املحتم ��ل �أن �أتوجه �إىل
اخلط ��وط الأمامي ��ة برفقة «الف�صيل موح ��دي» ملواكبة العمل ،حيث
�إن حم�س ��ن �أمي ��دي و�أمري ه ��ادي كانا من�ض ّمني �إىل ه ��ذا الف�صيل.
م ��ن جهة �أخ ��رى طلب مني حممد مهدي حق ��اين �أن �ألتحق بف�صيل
غالم ��ي .مل يت�ضح الأمر حل� � ّد الآن ،وال �أعلم مع �أي ف�صيل �س�أكون؟
ال�شباب يلتقطون �ص ��و ًرا تذكارية وي�سجلون هذه اللحظات كي تبقى
يف ذه ��ن امل�ستقبل وتخ ّلد يف ذاك ��رة الأ�صدقاء .ي�س�ألني ماهرو زاده
وكان �صغ�ي�ر ال�س ��ن ن�سب ًّي ��ا« :هل ت ��د ّون املذكرات حلظ ��ة بلحظة؟»
 - 1محمد اسماعيل كوثري ،كان قائد فرقة « 27محمد رسول الله  »Pمنذ صيف
عام  1985الى  ،2001وبعد إحالته إلى التقاعد من خدمة القوات المسلحة ،بدأ
عمله في البرلمان االيراني ممثلاً ألهالي العاصمة طهران.
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وعندم ��ا �أجبته ق ّدر عملي هذا و�شجعني على اال�ستمرار فيه .عيناي
تتفح�ص ��ان الأ�صدق ��اء من ب�ي�ن ه� ��ؤالء الأ�صحاب ورفق ��اء ال�سفر.
�أ�سرتق النظر بني احلني والآخر �إىل ح�سن وحممد مهدي وعدد �آخر
أحب �أن �أراهم ،و�أن حتفظ عيني �صورهم...
من الأ�صدقاءّ � .
Å

ال�ساعة ال�سابعة وت�سع وخم�سون دقيقة

Å

ال�ساعة الثامنة والن�صف

Å

ال�ساعة العا�شرة وع�شرون دقيقة

Å

ال�ساعة العا�شرة و�أربع وثالثون دقيقة

�أطل ��ق الع ��راق �أول قنبلة م�ضيئة .فاخلوف ي�ل�ازم الباطل دائ ًما
ويرافق ��ه ..ق ّبلت وج ��ه حممد مهدي وطلبت من ��ه �أن يو�صل �سالمي
للأ�صدقاء �إذا رحل...
ق ��ال �أمري ه ��ادي من الأف�ض ��ل �أن ن�ص ّل ��ي .فتهي� ��أت لل�صالة �أنا
وحم�س ��ن �أميدي و�أم�ي�ر هادي و�صلينا ب�إمام ��ة �أميدي .ولكي �أمتكن
من تدوين املذكرات حلظة بلحظة �أعطاين �أمري هادي �ساعته..
انتقلن ��ا بال�شاحنة �إىل منطقة العملي ��ات� ،أنارت القنابل امل�ضيئة
�سماء املنطقة .جمددًا خوف وهلع وا�ضطراب...
1

و�صلن ��ا �إىل ال�سات ��ر الرتاب ��ي الأول ،حي ��ث كانت كتيب ��ة حمزة

 -1أظهرت كتيبة حمزة سيد الشهداء الكثير من شجاعتها خالل عمليات «كربالء»1
وذلك بقيادة محمود أميني ،وهي إحدى كتائب الهجوم التابعة لفرقة « 27محمد
رسول الله .»P
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م�ستقرة خلف ��ه تنتظر بدء العملي ��ات [الع�سكرية] .ب ��د�أت فرقة «10

�سيد ال�شهداء» الهجوم من جهة الي�سار جلبهتنا .حيث �أطلقوا عددًا
كب�ي ً�را من القنابل امل�ضيئة جتاهها .الليل متوهج كالنهار .ال ي�شاهد
�أي قلق �أو ا�ضطراب لدى ال�شباب ،بل حما�سة بالغة و�شوق كبري ليلة
جال�س �إىل جانبي وي�شجعني جمددًا على
املعركة .الأخ ماه ��رو زاده ٌ
تدوي ��ن [الأحداث اجلارية] .م� � ّر الأخ جمال موحدي م ��ن قربنا للت ّو
وكان غار ًقا بالتفكري يف تنظم �صفوف ف�صيله...
كلم ��ا �أنظر �إىل ال�شباب �أت�ساءل :يا الهي! هل حانت اللحظة التي
تتباه ��ى فيها بخليفتك على الأر�ض؟ ي ��ا روح الروح ،عندما عر�ضت
�آدم عل ��ى املالئكة وجت ��ر�أوا بال�س�ؤال عن خلق ��ك ،وقالوا� :أجتعل يف
الأر� ��ض من يف�سد فيه ��ا؟ �أجبتهم قائلاً � :إين �أعلم م ��ا ال تعلمون...
والآن ي ��ا �إلهي! �أرهم خلقك ،فخلقك هن ��ا يف �ساحة الوغى ،يف ليلة
مهولة مرعب ��ة يج�سدون عظمة ما خلقت ،ير�سم ��ون �أجمل ابت�سامة
على وجه املوت القاهر...
ال�شب ��اب ي�سرتيحون قليلاً عند ال�سات ��ر ويف حال انتظار ...يبعد
ال�سات ��ر الرتابي ع ��ن مرك ��ز �إدارة الغابات قلي�ًل اً �إىل الأمام .ميكن
الق ��ول �إننا م�ستقرون قبالة مرقد «ح�س ��ن زاده» .اال�شتباكات خفيفة
وال �أدري ما ال�سبب! بيد �أن القنابل ال�ضوئ ّية ال ّ
ال�سماء
تنفك تُطلقُ يف ّ
با�ستمرار� ...أظنهم يريدون �إنارة �أفئدتهم املظلمة مب�صابيح خافتة
غافلني عن �أن الظلمة قد تغلغلت يف قلوبهم .الآن مرت عدة ر�صا�صات
دو�شكا من فوق ال�ساتر ،وهذا �أول �أزيز ر�صا�ص �أ�سمعه [الليلة].
Å

ال�ساعة العا�شرة وخم�سون دقيقة

م ��ر �شقيقي ح�سن الآن من �أمامنا ،مل تكن املرة الأوىل التي می ّر
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فیها م ��ن هنا ،ولكن ال �أدري مبا يجول يف ر�أ�سه .نام حم�سن �أميدي
و�أمري هادي بجانبي م ��ن دون �أي جزع �أو توتر .خلف ال�ساتر ينتظر
عدد كبري من القوات [بجهوزية تامة]..
Å

ال�ساعة احلادية ع�شرة و�أربعون دقيقة

كنت ب�ي�ن اليقظة والنوم عندما مر مهدي كرمييان برفقة �سرية
احلر من �أمامنا...
Å

عند منت�صف الليل

كنت �أرافق ��ه .ولكننا عدنا مرة
انطل ��ق «الف�صيل الثالث» ال ��ذي ُ
�أخ ��رى بعد دقائ ��ق اىل مو�ضعنا خل ��ف ال�ساتر الرتاب ��ي� .أح�ضر يل
�شقيق ��ي ح�سن جعب ��ة� .إذ مل يكن بحوزت ��ي �أي «جتهيز»[عتاد] .كان
م ��ن املفرت� ��ض �أن �أجهزه ��ا يف حم ��ور العملي ��ات .وعلى ح ��د تعبري
ح�س ��ن ...تقدمت كتيب ��ة ال�شهادة �إىل الأمام ،غ�ي�ر �أن كتيبة حمزة
ت�أخ ��رت ب�سبب تعر�ضها لكمائن العدو ،وال تزال تواجه عوائق حتول
دون تقدمها ...تقرر �أن �أعمل مع م�سعف مبتدئ ينتمي �إىل الف�صيل
الثال ��ث ..تت�صاع ��د �أ�ص ��وات اال�شتب ��اكات بني العدو و�شب ��اب كتيبة
حمزة ،وقد نقلوا �أحد �شهداء كتيبة ال�شهادة �إىل اخللف.
Å

ال�ساعة الواحدة و�إحدى ع�شرة دقيقة

حت ��رك الف�صيل الثالث [من جدي ��د] ،ولكن مل نلب ��ث �أن تقدمنا
ب�ضع خطوات حتى �أعادونا �إىل ال�ساتر الرتابي مرة �أخرى..
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ال�ساعة الواحدة وخم�س وع�شرون دقيقة

غادرن ��ا ال�ساتر الرتابي وانطلق ��ت الكتيبة� ...أ�شاه ��د الدبابات
وه ��ي تتقدم من حولنا .نحن الآن عند معرب الألغام العراقية .توجد
�أ�سالك �شائكة تعيق حركتنا للأمام .تقدمت الدبابات وتع ّر�ض �أحد
ال�شب ��اب للغم �أحدث انفجا ًرا ...مررن ��ا ببع�ض خنادق العدو وكانت
حت�ت�رق ..رائحة الأج�ساد املحرتقة ت� ��ؤذي الأنوف ...مل مت�ض �سوى
دقائ ��ق معدودة حتى ُ�سم ��ع �صوت انفجار لغم �آخ ��ر� ...أ�صيب بع�ض
ال�شباب بجروح ،لذا ارت�أى القادة �سحب القوات من املنطقة املل ّغمة،
وموا�صلة امل�سري يف �أرتال من طريق مهران دهلران املع ّبدة .تعاونت
مع ح�سني وحم�سن امي ��دي و�أمري هادي وعدد �آخر من امل�سعفني يف
ت�ضمي ��د جراح م�صابي الألغ ��ام املنفجرة ما ت�سب ��ب يف ت�أخرنا عن
اللحاق برتلنا.
كن ��ت �أعرف من ب�ي�ن امل�صابني جم ��ال موحدي وكيائ ��ي .كيائي
ال ��ذي كان م ّد ًاحا ب�ت�رت رجله الي�سرى من ركبت ��ه ،و�أ�صيب بجروح
�أخ ��رى يف يده اليمنى ووجه ��ه ..كما كان جمال يت� ��أمل بع�ض ال�شيء
ب�سب ��ب اجل ��راح يف بطن ��ه و�ساق ��ه .عندما كن ��ت منهم� � ًكا بت�ضميد
اجلرحى ناداين �أحدهم با�سمي وهو علی النقالة� ...إنه حممد ر�ضا
حبيب بناه ...كان �أحدهم م�صا ًبا بر�أ�سه ،كما �إن خم�سة �أو �ستة من
عموما يف حال جيدة .بعد م�ضي ن�صف �ساعة تقري ًبا
امل�صابني كانوا ً
و�صلت �سيارتا �إ�سعاف وقمنا بنقل اجلرحى �إليهما.
كان ��ت الكتيبة قد ابتع ��دت عنا [كث ًريا] ومل ن�ستط ��ع فعل �أي �شيء
�س ��وى االنتظار ...وبعد دقائق و�صلت قوات الهند�سة احلربية ومعها
اجلراف ��ة ،وبعدما �س�ألناه ��م قالوا« :من املق ��رر �أن نعمل مع «كتيبة
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حبيب» تقدمنا برفقتهم �إیل الأمام ...يف الطريق توالت �إىل م�سامعنا
�أ�ص ��وات انفجار القذائف واملدافع ،وكانت ن�ي�ران الدو�شكا وغريها
م ��ن الأ�سلحة اخلفيفة مت�ل��أ املنطقة بح ًثا عن �أج�س ��اد [لتحرقها[!
تقدمن ��ا ب�ضع مئات م ��ن الأمتار حتی و�صلن ��ا �إىل �سرية احلر ،التي
كانت قد ا�ستقرت يف قناة منخف�ضة العمق.
�شاهدت من بني الرتل �صدهزاري وحممد عزيزي واقفني بجانب
تقدمت [نحوهم] و�س�ألت« :من يكون؟» .التفت �إ ّ
�أحد اجلرحى...
يل
ُ
�صد هزاري و�أجابني مرتب ًكا؛ �إنه �أحد ال�شباب وال �أعرفه� ...أدركت
�أنه �أحد الأ�صدقاء دون �شك .عندما دققت [يف وجهه] وجدته ال�سيد
حممد م ��دين م�صا ًب ��ا ب�ساقه ،مل تك ��ن �إ�صابته بليغ ��ة ولكنه تهاوى
ب�سبب �ضعف بنيته ...حينها مازحت ال�سيد حممد قليلاً ويف الوقت
ً
احتياطا.
نف�سه ربطت �ضمادًا �آخر على جرحه
ا�ستطاعت �سرية عاب�س وفق مهمتها احتالل التلة امل�ستهدفة من
دون وق ��وع ا�شتباكات عنيف ��ة ،وبعد قليل ات�صل ��ت �سرية عاب�س عرب
الال�سلك ��ي وطلبت قوات احتياطي ��ة لتعزيز ال�سيط ��رة على موقعها
يف التل ��ة[ ،عندها] حتركت كتيب ��ة حبيب والتقي ��ت مبهدي كرمييان
يف الطري ��ق .وبعد ال�سالم �أخربت ��ه ب�إ�صابة ال�سيد حممد مدين ،مل
ي�ص ّدقن ��ي [يف البداية] ،وحتى ال يقلق �أخربت ��ه �أن �إ�صابته �سطحية.
يف الوق ��ت نف�س ��ه �أخربوين ب�إ�صاب ��ة �أخي ح�سن واحل ��اج حميد وذو
الفقاري ...وعلى حد تعبري عزيزي �أن قوات البعثيني كانت تق�صف
املنطق ��ة بقذائ ��ف الهاون عي ��ار  60ملم ب�شدة ،غ�ي�ر �أن �أخي ح�سن
وبينم ��ا هو يف حقل الألغ ��ام �أ�صيب ب�شظايا الألغ ��ام يف يده اليمنى،
لكن بعدها علمت �أن �إ�صابته ب�سيطة ،وكان يت�أمل بع�ض ال�شيء.
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يوم الثالثاء 1986/7/30

ال�ساعة الثالثة �صباحً ا

�أ�سرنا جنديني بعثيني .تكلمت معهما بلغتهما ب�صعوبة ،و�س�ألتهما
عن حمل �سكنهما و�إىل �أي لواء �أو فرقة ينتميان؟ كان �أحدهما يقول
�إن جمي ��ع عائلت ��ه يف �إي ��ران ،و�إنهم ط ��ردوا من الع ��راق عام 1971
وي�سكنون حال ًّيا يف مدين ��ة كرج .كان هذا الأ�سري من مدينة النجف
الأ�ش ��رف وكان الآخر من املو�صل ،ولكنه مل يتكلم �إال قليلاً ونحن مل
ن�س�أل ��ه [كث ًريا] ...ف�أحد ال�شباب الذي ق ��ام ب�أ�سرهما كان يقول« :يف
ویتو�سالن �إلينا ك ��ي ال نقتلهما» .تقدمت
البداي ��ة كانا خائفني ج � ًّ�دا ّ
نحوهما وق ّبلتهما كي �أخفف من خوفهما وقلقهما .فتنف�سا ال�صعداء
و�أنزال �أيديهما التي كانت مرفوعة فوق ر�أ�سيهما ...ولكني ا�ضطررت
�أن �ألزمهما حدودهما و�أفهمهما �أال يتمادیا كث ًريا...
كالهم ��ا كان م ��ن «الل ��واء  ،»75وكان �أحدهما يق ��ول «�إن القوات
املرافق ��ة لنا ق ��د الذت بالفرار ،و�إنن ��ا �أردنا ت�سلي ��م �أنف�سنا [للقوات
الإيراني ��ة]» .حينم ��ا كن ��ا من�شغل�ي�ن بالأ�سرى ناداين احل ��اج ح�سن
حمق ��ق ،و�أخ�ب�رين ب�إ�صابة �أح ��د ال�شب ��اب وا�سمه تراب ��ي� ،ضمدت
جرح ��ا ً
ب�سيطا ...قررن ��ا �أن ن�ستعني بالأ�سريين
ج ��رح قدمه ،وكان ً
حلمل ال�سيد حممد مدين وحمم ��ود ترابي ،فحمال اجلريحني على
�أكتافهما وتراجعنا م ًعا.
قمن ��ا مب�ساعدتهم ��ا كي ال يتعب ��ا ،وحمل � ُ�ت ال�سيد حممد بنف�سي
م�سرعا حتى انقطعت �أنفا�سي
�أكرث من ن�صف الطري ��ق .كنت �أ�سري
ً
يف نهاي ��ة الطريق .كذلك �ساعدتُ تراب ��ي بع�ض ال�شيء ،وكان حمل ُه
�أكرث راحة� ،إذ كان بو�سعه الوقوف...
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Å

ال�ساعة الرابعة �صباحً ا

�أ ّدينا �صالة ال�صبح و�س ��ط الطريق ،ثم تابعنا ال�سري .و�صلنا �إىل
اجل ��ادة املع ّبدة عند طلوع ال�صباح تقري ًب ��ا ...كانت �سيارة الإ�سعاف
ق ��د و�صلت للت� � ّو� .صع ��دت �إليها م ��ع اجلريحني والأ�سريي ��ن وكذلك
حمم ��د عزي ��زي وح�سني فهيمي .ترجلن ��ا من �سي ��ارة الإ�سعاف عند
مف�ت�رق الطريق امل�ؤدي من جه ��ة �إىل نقطة الط ��وارئ ،واملو�صل من
توجه اجلريحان �إىل نقطة
اجلهة الأخرى �إىل منطقة «�سنك �شكن»ّ .
الطوارئ ،ونحن بدورنا توجهنا والأ�سريين �إىل «�سنك �شكن» .ولكننا
�آنذاك واجهنا م�شكلة عدم وجود مقر وخميم خا�ص بالأ�سرى .نقلنا
الأ�سريي ��ن من منطقة «�سنك �شك ��ن» �إىل مقر قيادة فاطمة الزهراء
 ،Qث ��م عدنا من هناك �إىل املق ��ر القريب من �إدارة الغابات .كان
احل ��اج حممد كوث ��ري هناك � ً
أي�ض ��ا� ،أطلعته على م ��ا توافر لدي من
1
معلومات .كما التقيت باحلاج حممد ح�سني ممقاين � ً
أي�ضا...
عدن ��ا بالأ�سريين �إىل «�سنك �شكن» ثاني ًة ،يف ذلك الوقت كانوا قد
سريا .كان ح�سن م�سرور
�أح�ضروا لت ّوهم �إىل هناك �ستني �إىل �سبعني �أ� ً
م�س�ؤول �ش�ؤون الأ�سرى .ف�أخذ ي�س�ألهم عن �أ�سمائهم ورتبهم الع�سكرية،
وق ��ام �أحد الأ�سرى برتجمة كالمه .هناك قمنا بت�سليم الأ�سريين .يف
خ ��ارج املكان املخ�ص�ص للأ�س ��رىُ ،وجد ثالثة جرح ��ى ،اثنان منهم
كانت حالهما حرجة ن�سب ًّيا ،فقمنا بنقلهما �إىل نقطة الطوارئ ،حيث
جدا ،وكان الأطباء مع م�ساعديهم منهمكني مبعاجلة
كانت مزدحمة ًّ
اجلرح ��ى وه ��م يرتدون املعاط ��ف البي�ضاء� .2أثناء جت ��وايل يف نقطة
 - 1محمد حسين ممقاني ،مؤسس الوحدة الصحية في فرقة  27محمد رسول الله
 ،Pواستشهد خالل هذه العمليات.
 -2غال ًبا ما يكون ارتداؤها اتقا ًء من البرد ومن ًعا لتس ّرب الماء.
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الطوارئ التقيت بعلي ر�ضا زارع ،وكان منهم ًكا بعمله�ُ .سررنا بال ّلقاء،
و�س�ألت ��ه عن حال باقي الأ�صدق ��اء .قال �إن �أبطح ��ي موجود يف نقطة
الطوارئ وبقية ال�شباب يعملون يف اخلطوط اخللفية .مل �أمكث هناك
طويلاً  ،و ّدعتهم وعدت �إىل منطقة «�سنك �شكن».
Å

ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف

ع ��دت �إىل املنطق ��ة ب�سي ��ارة حتمل امل ��واد الغذائي ��ة ،كان جميع
ال�شب ��اب بخري .ر�أيت هناك حممد مه ��دي حقاين ومهدي كرمييان
وكانت حالهما جيدة وكذلك ح�سن� .أما احلاج حميد فقد �أعيد �إىل
اخلل ��ف ...لقد �أدت الكتيبة مهمتها بنجاح بالرغم من حدوث بع�ض
الت�أخ�ي�ر .كان من املفرت�ض �أن تب ��د�أ العمليات عند ال�ساعة احلادية
ع�ش ��رة ليلاً  ،ولك ��ن �أرجئت بع� ��ض الوقت ب�سبب ع ��دم انتهاء مهمة
كتيب ��ة حمزة .ب ��دا �إبراهيم خلج � ً
أي�ضا ب�صح ��ة جيدة وغري م�صاب
بجراح ،مع �أنه متنى اال�ست�شهاد يف مهران .وح�سبما ذكر ال�شباب،
مل يتج ��اوز عدد �شهداء الكتيبة خم�سة �شه ��داء حتى ال�ساعة الثالثة
والربع ع�ص ًرا.
Å

ال�ساعة الثالثة والربع

كنا ن�سرتيح �أنا و�أمري هادي وحم�سن �أميدي وعدد �آخر من �شباب
�سري ��ة عاب� ��س يف ظل �إحدى املدرع ��ات� .آنذاك �أ�ضح ��ت تلة «ح�سن
زاده» البي�ضاء يف قب�ض ��ة قوات الكتيبة ،وكذلك مرتفعات قالويزان
بت�ص ��رف الق ��وات الأخرى .حينه ��ا قال ر�س ��ول �إنه ق ��د ر�أى �إحدى
الدبابات العراقية تتجه نحون ��ا وبقربها حافلة نقل من طراز «�آيفا»
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مليئ ��ة بالقوات ،ولكن بعد عدة دقائق احرتقت الدبابة واحلافلة �إثر
�إ�صابتهما بقذيفة «�آر بي جي...»11
Å

ال�ساعة ال�سابعة وت�سع ع�شرة دقيقة ع�ص ًرا

Å

الأربعاء 1986/8/1

جل�س ��ت بجان ��ب حم�س ��ن �أمي ��دي و�أمري ه ��ادي ...عن ��د ال�ساتر
الرتاب ��ي يف اخلطوط الأمامي ��ة ،يقع مرقد «�إم ��ام زاده ح�سن» على
ي�سارنا والتلة « »177على مييننا .تلك التلة التي ا�ستولت عليها �سرية
عاب�س� ...ستتوا�صل العمليات هذه الليلة يف حمور فرقة حممد ر�سول
اهلل وذل ��ك عن طري ��ق كتيبة مالك وكتيب ��ة �أن�صار الر�س ��ول .اليوم
ق�صف ��ت طائرات العدو اخلطوط اخللفي ��ة للكتيبة لأكرث من �ست �أو
�سب ��ع مرات ...ويف املقابل ،ر ّدت طائراتن ��ا بق�صف ال�ساتر الرتابي
الأمامي لقوات العدو...

ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف �صباحً ا

تعر�ضت جبهتنا لوابل من نريان قذائف الهاون  120ملم �أطلقها
الع ��دو ،يف هذه الأثناء جرح اثن ��ان �أو ثالثة من ال�شباب .الغريب يف
الأم ��ر �أن ��ه مل ت�صدر �أي حت ��ركات هامة من قبل البعثي�ي�ن[ ...يبدو
�أنهم] ا�ست�سلموا ب�سهولة �أمام قوة �إميان �شبابنا...
Å

ال�ساعة ال�سابعة �صباحً ا

اقتي ��دت جمموع ��ة من الأ�س ��رى �إىل اخلط ��وط اخللفي ��ة ،كانت
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عالمات الذل ��ة والهوان بادية على وجوههم ...تق ّدم ال�شباب �إليهم.
بع ��د قليل جاء �أحد �أفراد الكتيبة �إىل اخلطوط الأمامية و�س�أل عني،
ق ��ال �إن احل ��اج مه ��دي طائب 1قد طلبن ��ي لأم ��ر م ��ا� .أراد �أن �أز ّوده
مبعلومات عن الأ�سرى .ثم ذهب ��ت �إىل احلاج مهدي ...كان يتحدث
م ��ع �ستة من الأ�سرى يف �أحد اخلنادق ،وقد �ساعدته بع�ض ال�شيء...
كان الأ�سرى ينتمون �إىل لواء  65التابع للفرقة الثالثة ،وح�سب زعمهم
فق ��د جا�ؤوا بهم �إىل مه ��ران يف الليلة املا�ضي ��ة وال يعرفون �شي ًئا عن
املنطق ��ة .ال �أعلم م ��اذا يجول يف ر�ؤو�سهم ومب ��اذا يفكرون .بلغ عدد
سريا ،ت�سعة منهم م ��ن ال�ضباط والرتباء
الأ�س ��رى ثالثة وخم�س�ي�ن �أ� ً
والبقية جنود� ...صادرنا ما كان بحوزتهم من �أغرا�ض..
Å

ال�ساعة التا�سعة �صباحً ا

هجوما مكث ًفا
�شنت طائرتان حربيت ��ان تابعتان للقوات الإيرانية ً
عل ��ى العراقي�ي�ن ،حيث �ألقت الطائ ��رة الأوىل خم� ��س قنابل وعادت
ب�س�ل�ام �إىل اخلطوط اخللفية ...نقلن ��ا الأ�سرى ب�سيارتي �شحن �إىل
سريا ،كان من بينهم
املخيم ور�أيت هناك �أكرث من مئتني وخم�سني �أ� ً
واح ��د وع�شرون ً
�ضابطا م ��ن ذوي الرتب العليا حيث كانوا جاثني يف
�صفوف �شبه عراة ...هناك التقيت مبح�سن نيلي � ً
أي�ضا و�س ّلمنا على
بع�ضنا البع�ض ،ق ��ال �إنه يف الق�سم الإعالمي ملقر النجف ،وقد جاء
بعدد من الأ�سرى [�إىل املخيم].
عند عودتي من املخيم �إىل «�سنك �شكن» ،علمت بخرب ا�ست�شهاد
�صديق ��ي العزيز رجب علي دو�ست ،ال ��ذي كان حلو املع�شر وقد �أ ِل َف
 - 1الحاج مهدي طائب :أحد علماء الدين المجاهدين ،وكان مقي ًما في مدينة قم
المقدسة ،وكان مساعد قائد كتيبة حبيب بن مظاهر.
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الأ�صدق ��اء �سري ًع ��ا .كان من �أه ��ايل قرية كار�آباد م ��ن توابع مدينة
ً
وب�سيطا ،وكنت قد �أحببته كث ًريا...
دماون ��د .كان �شا ًّبا طيب القل ��ب
حينه ��ا � ً
أي�ضا �سمع ��ت بنب�أ ا�ست�شهاد احل ��اج حممد ح�سني ممقاين.
كان حزين ال يو�صف وقد ت�أملت كث ًريا لفراقه ...ال �أعرف من �سيملأ
وخمل�صا ،ولطاملا بقيت عيناه متورمتني
مكانه ...كان �إن�سا ًن ��ا طي ًبا
ً
ب�سب ��ب قلة النوم وطول ال�سهر ،كان حنو ًنا والب�سمة ال تفارق �شفتيه.
مل �أر من ��ه �أن ��ا والآخرون �سوى اخل�ي�ر واملحبة و�صف ��اء القلب .ت�أمل
�شباب الوحدة ال�صحية لفراقه �أكرث من غريهم.
Å

ال�ساعة الثالثة والن�صف ع�ص ًرا

Å

اخلمي�س 1986/8/2

�أع ��ادوا الكتيب ��ة �إىل املع�سكر كي ت�سرتيح بع� ��ض الوقت وت�ستعيد
تنظي ��م �صفوفه ��ا وتع ��اود الهج ��وم �إذا ل ��زم الأمر .يف الي ��وم نف�سه
حت ��ررت مدينة مهران من براثن البعثي�ي�ن القذرة .كانت عبارة «يا
�أب ��ا الف�ضل العبا�س» كلمة ال�سر يف عمليات كربالء الأوىل ..حتررت
مهران ودخل ال�سرور قلب الإمام..1
ا�ستع� � ّدت كتيبة حبيب لالنطالق �إىل منطق ��ة قالويزان 2بهدف
 - 1بعدما استولت القوات اإليرانية على شبه جزيرة الفاو في شباط عام  ،1985قام
صدام حسين بتنفيذ مخطط عسكري جديد يدعى «استراتيجية الدفاع المتحرك»
عوض مدينة الفاو
احتل وقتها مدينة مهران الحدودية المهجورة غرب ايران ،وع ّدها َ
المحتلة ،وقال :على القوات اإليرانية أن تعيد الفاو لنا مقابل مدينة مهران ،ولكن ر ًّدا
على تصريحات صدام ،قال اإلمام الخميني الراحل :يجب تحرير مدينة مهران المحتلة.
 - 2االسم الرسمي لهذه المرتفعات هو قلعة آويزان ،لكن أهالي المنطقة وخالل
محاورتهم كانوا يتلفظون بها «قالويزان» .وتقع هذه المرتفعات على الحدود
اإليرانية ـ العراقية.
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الدفاع عنها .و�أُر�سلت �إىل اخلطوط الدفاعية .عند ال�ساعة الثامنة
م�س ��ا ًء ركب ��ت الق ��وات ال�شاحن ��ات الكب�ي�رة ،وقد تزام ��ن حتركها
م ��ع �أذان املغ ��رب ...كانت قالوي ��زان منطقة عملي ��ات الفرقة «25
كرب�ل�اء» .وبح�سب ق ��ول ال�شباب ،ف�إن ه ��ذه الفرقة كان ��ت قد �أدت
مهمته ��ا على �أح�سن وج ��ه و�أجنزت املهمة التي تقت�ض ��ي ثالثة �أيام
واحد ،عربت القوات م ��ن (حميط) مهران واجتهت
يوم ٍ
يف ظ ��رف ٍ
�إىل ي�س ��ار املنطق ��ة ...مل يكن يوجد �أي خط دفاع ��ي حم ّدد للكتيبة
يف منطق ��ة العمليات ،وال حتى �سوات ��ر ترابية .وكانوا بحاجة للكتيبة
لت�أمني اجلرافات.
كان ��ت الق ��وات العراقية قد ّ
�ضخم ��ت �إعالم ًّيا عمل ّي ��ة �سيطرتها
على مدينة مهران ،وع ّدتها مك�س ًبا مقابل �سيطرة قواتنا على الفاو.
ولك ��ن بعون اهلل تعاىل بعد ثالث ��ة �أيام متتالية من العمليات ا�ستطاع
جي�ش الإ�سالم ب�شعار «يا �أب ��ا الف�ضل العبا�س» �أن ي�ستعيد املنطقة..
جدا ،ق ّدمت كتيبة حبيب
كان ع ��دد �شهدائنا يف هذه العمليات قليلاً ًّ
جريح ��ا ،وكان هذا ح ��ال الكتائب
�سبع ��ة �شه ��داء و�سبع ��ة وخم�سني ً
جدا ل�سيطرته ��م على منطقة
الأخ ��رى ...كان ال�شب ��اب منده�ش�ي�ن ًّ
مهران بهذه ال�سهولة...
ترجلن ��ا م ��ن ال�شاحن ��ات الكبرية وحترك ��ت الكتيب ��ة برتل واحد
�إىل الأم ��ام ..يف تل ��ك الليل ��ة تق� � ّدم احل ��اج حمم ��د كوث ��ري الرتل.
كان ��ت املنطقة تق�ص ��ف ب�شكل عنيف من قبل املداف ��ع العراقية� ،أ ّما
قواتن ��ا فكانت توا�صل تق ّدمها حتت ه ��ذه النريان الكثيفة ...بعد �أن
�سرنا حوايل ال�ساعة توقفت الق ��وات عند ال�ساتر الرتابي [لت�سرتيح
قلي�ًلً] ،وبع ��د �إقامة ال�صالة طلبوا من كل عن�ص ��ر �أن يحفر لنف�سه
خند ًق ��ا .وقد واجهتنا م�شكلة �أ�سا�سي ��ة يف حفر الأر�ض؛ فرتاب هذه
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املنطق ��ة كان ناع ًم ��ا ،ويعود جم ��ددًا (يتهاف ��ت) �إىل داخل اخلندق
م ��ع كل حماولة حفر .لك ��ن يف النهاية ا�ستطعت �أن ��ا و�إبراهيم خلج
�أن نرت ��اح قليلاً يف حفرة �صغرية ما بني ال�سات ��ر الرتابي والطريق.
بعدها �أدركت �أن هذا هو الطريق الذي �سينتهي بعون اهلل تعاىل �إىل
كربالء املقد�سة حيث ملتقى ع�شاق الإمام احل�سني ...Q
كربالء! كربالء! �إىل متى ال�صرب على فراقك� ...إىل متى �سي�ستمر
العدو يف جهله لع�شقك ومع�شوقك مم�س ًكا بك يف قب�ضته� ...إىل متى
يتحم ��ل التعبويون الأعزاء �أ�سرك؟ كربالء! �أن ��ت النور!� ...أنت النار
امل�ستع ��رة يف قلوبن ��ا!� ...أنت امل�شعل� ...شمع القل ��وب املحرق منذ �أن
خلق ��ت ...بوركت با�ست�شهاد احل�سني  Qو�أ�صحابه على ترابك...
احرتق قلب زين ��ب وال�سبايا و�أ�ضحت قلوبهم م�شاعل على �أر�ضك...
والآن �أتب ��اع احل�سني  Qوامللب ��ون لنداء زينب يف طريقهم للو�صول
�إليك ،ي�أتون ��ك [مل ّبني ملهوفني] م�سرعني مهرول�ي�ن ...يا كربالء ،يا
مظه ��ر احلب وال�صفاء ،افتحي �أح�ضان ��ك و�ض ّمي الفرا�شات املقبلة
�إلي ��ك� ،أال ت�سمع�ي�ن نداءه ��م؟ �أل�سنته ��م تلهج بذك ��ر احل�سني Q
وقلوبهم مفعمة بحبه ،يقولون �إن حب احل�سني� Qأتى بهم �إىل هذا
الوادي وكلهم ا�شتياق وهيام...
Å

اجلمعة 1986/8/3

ال�ساعة الثانية �صباحً ا

يف هذه الفرتة ،قاموا بتنظيم �صفوف القوات وحتريكها ...كذلك
عمل ��ت اجلرافات ب�أق�صى �سرعة ممكن ��ة� ،إذ ال بد من �إنهاء العمل
قب ��ل طلوع ال�شم�س ...بد�أنا بحف ��ر اخلنادق خلف ال�سواتر الرتابية،
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قم ��ت �أنا وحم�سن �أمي ��دي و�أمري هادي بحفر خن ��دق واحد .عندما
بزغ نور ال�صب ��اح� ،أخذت النريان بالت�ساقط علينا كاملطر� ،إذ كانت
القوات العراقية تق�صف املنطقة ب�شدة.
كان ��ت ن�ي�ران العدو تتوق ��ف كل فرتة دقيق ��ة �أو دقيقت�ي�ن ،ولكن
�سرعان ما تلبث �أن تتجدد ،وكانت املالئكة تهبط ال�ستقبال ال�شهداء
املخ�ضبني بالدماء وتعرج بهم �إىل العر�ش الإلهي يف �سماء الع ّليني...
ا�سته ��دف الق�صف املت ��وايل وامل�ستم ��ر �إ�ضعاف معنوي ��ات القوات.
كانت الطائرات احلربية العراقية من طراز «مرياج-اف »1تق�صف
املنطقة ب�ش ��كل متوا�صل ،ولرمبا ح ّلقت �أكرث م ��ن مئة مرة يف �سماء
املنطق ��ة ،وقد تعر�ضت مواقعهم للق�صف خط�أً مرة �أو اثنتني ...من
ذرعا
جهة �أخرى �أنهك احلر ال�شديد يف املنطقة ال�شباب و�ضاقوا به ً
حي ��ث ال مالذ وال ملج� ��أ منه هن ��اك ...كانت احل ��رارة �شديدة �إىل
درج ��ة �أن بع�ض ال�شباب قد �أ�صيبوا با�ضطرابات نف�سية� ...أ�صلحت
م�ؤن اليوم الأمر و�أنقذت املوقف.
بع ��د الظهر ا�ست�شه ��د اثنان �أو ثالث ��ة من �شب ��اب اال�ستخبارات
(املعلوم ��ات) �إثر �إ�صابتهم ب�شظايا [الق�صف املدفعي] .وقد �شاركت
َ
�صاروخ ْي ماليوتكا
ثالث مروحيات عراقية يف ق�صف املنطقة� .أُطلق
جرحا
باجتاهه ��ا ،ولكن� ،أخط�آ الهدفُ .جرحت �شفتا �إبراهيم خلج ً
�سطح ًّيا� ،ض ّم ��دتُ جرحه .مع هذا الو�ضع ُ�سلم ��ت م�س�ؤولية ال�سرية
�إىل ح�سن.
عن ��د الع�ص ��ر تابعن ��ا حفر اخلن ��دق بع ��د �أن خفت ح� � ّدة نريان
املدفعية و�أ�صب ��ح الطق�س باردًا ن�سب ًّيا ،وعن ��د �أذان املغرب والع�شاء
كنا قد �أمتمنا عملنا.
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Å

ال�ساعة الثانية والن�صف �صباحً ا

�أيقظ ��وين من الن ��وم و�أخربوين بنوبتي يف احلرا�س ��ة ،مل ُيعلمونا
م�سب ًق ��ا ب�أوقاته ��ا .وقد ا�ستم ��رت احلرا�سة حت ��ى ال�ساعة اخلام�سة
�صباح ��ا .يف تل ��ك الأثناء ،ق�صفت القوات البعثي ��ة ال�سواتر الرتابية
ً
بالأ�سلح ��ة اخلفيفة والثقيلة ،وكن ��ا يف املقابل نت�ص ّدى لهم بال�سالح
اخلفي ��ف ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر .ع ��دت �إىل اخلندق ومل مت� ِ��ض على
ا�سرتاحت ��ي �ساع ��ة واح ��دة حتى انطلق ��ت �سرية عاب� ��س .كانت ثمة
مناط ��ق مرتفعة عل ��ى ي�سارنا ،حي ��ث �أوجد البعثيون هن ��اك قنوات
وخن ��ادق للتجم ��ع ،و�ص ��اروا يتعر�ضون لن ��ا من خالله ��ا بني احلني
والآخ ��ر .ذهبوا بن ��ا �إىل تلك اخلنادق ،وم ��ا زال البعثيون يق�صفون
املرتفع ��ات با�ستم ��رار ،وكانت الكمائ ��ن العراقية � ً
أي�ض ��ا تهدد حياة
ال�شباب من خالل القنا�ص ��ة والر�شا�شات املتو�سطة (جرينوف)...
ذ ّكرتن ��ي النريان ال�شدي ��دة يف هذه املنطقة بجبه ��ة فكة ،ولكنها مل
تكن ب�شدة نريانها.
ا�ست�شهد حممد تقي عبدي و�أ�صيب البع�ض الآخر بجروح .بقينا
يف ه ��ذا املكان حت ��ى ال�ساعة ال�ساد�س ��ة والن�صف ع�ص� � ًرا من دون
القيام ب�أي عمل ذي �أهمية ،مل يهد�أ القنا�صة العراقيون .نفد �صربنا
ذرعا ،ولكن بحمد اهلل مل ي�ص ��ب �أي منا ...اجتهت القوات
و�ضقن ��ا ً
من جديد اً
نزول ،و�س ّلموا منطقتنا �إىل فرقة علي بن �أبي طالب.
نزلنا م ��ن املرتفعات � اً
أرتال متفرقة والتقي ��ت ب�إ�سماعيل معرويف
وحمت�ش ��م يف �صفوف الرتل .عندها عاتبني �إ�سماعيل لأين مل �أخربه
بالتحاق ��ي بكتيبة حبيب ،وقال �إنه م ��ن املحتمل م�شاركة كتيبة عمار
يف عملي ��ات الليل ��ة املقبل ��ة ،و�إنه ��م �سيقوم ��ون بتم�شي ��ط املرتفعات
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وتطهريها [من عنا�صر العدو].

بعد وق� ٍ�ت من ال�سري على الأق ��دام ركبنا الآل �ي��ات ..ومررنا
مبدينة مهران [املحررة] وتركنا خلفنا البيوت الطين ّية املدمرة
و ....كانت الأنقا�ض فيها تقطع نياط القلوب� ،إال �أن حترير
املنطقة كان بل�س ًما لها...
انتقلنا بال�شاحنات الكبرية ،وهناك تلقيت خرب ا�ست�شهاد احلاج
1
ر�ضا د�ست ��واره
وحزنت كث ًريا لفقدانه ..فعلى ح ّد تعبري الأخوة لقد
ُ
2
رحل � ً
�صديق من �أ�صدقاء احلاج همت  .لطاملا �أجهد نف�سه
أي�ضا �آخر
ٍ
يف العم ��ل وح�ضر دائ ًما ب�ي�ن ال�شباب ،وكان قد زار ال�شباب عند «تل
ً � »177
أي�ضا .كما �أ�صيب بجروح قائد الكتيبة احلاج ح�سن حمقق.
Å

يوم ال�سبت 1986/8/4

ال�ساعة العا�شرة والن�صف م�سا ًء

و�صلن ��ا �إىل املخيم وكنا بانتظ ��ار كتيبة عم ��ار لالن�ضمام �إليها،
وق ��د �أُحلق �شب ��اب الكتيبة بنا .فرحت كث ًريا [حينه ��ا] ،ولكم ا�شتقت
�رد منهم .التقيت بـر�ض ��ا �آبرودي � ً
أي�ض ��ا .كان حزي ًنا لرحيل
ل ��ك ّل ف � ٍ
احل ��اج ممقاين ،وت� ��أمل جمي ��ع عنا�صر وح ��دة الط ��وارئ ال�صحية
لفقدهم له ،و�أب ��دوا حزنهم عليه ،فكان ��ت وجوههم مكفهرة خالية
من االبت�سامة...
 - 1محمد رضا دستواره ،نائب قائد فرقة « 27محمد رسول الله  »Pاستشهد في
عمليات تحرير مدينة مهران.
 - 2محمد إبراهيم همت ،القائد الشجاع لفرقة  ،27استشهد في آذار عام 1984
أثناء عمليات خيبر البرمائية جنوب جزر مجنون.
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عن ��د ذهابنا �إىل وحدة الط ��وارئ ال�صحية �أخربون ��ا با�ست�شهاد
م�س�ؤوله ��ا التابع لفرقة �سيد ال�شه ��داء ...يف هذه العمليات ا�ست�شهد
كثري من قادة الإ�سالم وعرجوا �إىل ال�سماء..
ي ��ا الهي! �إن ه�ؤالء الأعزاء ق ��د جاهدوا وعانوا الأم ّرين يف �سبيل
تعزيز حدود الإ�سالم ..اللهم اح�شرهم مع قادة �صدر الإ�سالم ...يا
�إلهي! لقد بذلوا مهجهم يف �سبيلك� ،أنت العامل ب�أنهم تفانوا لأجلك،
فبعزّتك �أحيي ذكراهم على الدوام...

جبهة شلمشة

1987/1/15م ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف ظه ًرا

مل �أك ��ن �أنوي الكتاب ��ة ،ولكن ما ع�ساين �أفع ��ل ،ف�صور الأحبة ال
تف ��ارق خي ��ايل ،ومل �أجد جلروحي بل�س ًما �س ��وى كتابة جزءٍ من هذه
امللحمة.
 1987/1/8م ال�ساعة العا�شرة و�سبع ع�شرة دقيقة

ُج ّه ��زت الكتيب ��ة لالنط�ل�اق م ��ن مع�سك ��ر كرخ ��ة عن ��د ال�ساعة
العا�ش ��رة و�سبع ع�ش ��رة دقيقة .وقد �س ّلم ال�شب ��اب حقائبهم .وحيث
�إن هويتي مل تختم بخت ��م املغادرة ،بالرغم من م�ساعي ال�سيد ر�ضا
ي ��زدي ،قائد كتيبة عمار ،حلل امل�س�ألة ،فقد �أجربت على العودة �إىل
طهران لإجناز املعامل ��ة ،وكان ال بد من حتمل م�شاق �ست وع�شرين
�ساع ��ة من ال�سف ��ر ذها ًبا و�إيا ًبا .و�صلت �إىل طه ��ران حوايل ال�ساعة
�صباح ��ا ،وبعد �إنهاء م�شكل ��ة الهوية ،ركب ��ت احلافلة عند
ال�سابع ��ة ً
ال�ساعة ال�ساد�سة ع�ص ًرا وعمدتُ �إىل منطقة [العمليات].
Å

ال�ساعة الثامنة وت�سع ع�شرة دقيقة �صباحً ا

و�صلت �إىل ثكنة دوكوهه عند ال�ساعة الثامنة وت�سع ع�شرة دقيقة
�صباحا� .س�أل ��ت احلاج �أ�صفهاين م�س�ؤول �إم ��دادات [متوين] الكتيبة
ً
ع ��ن القوات ،ولكن ��ه مل ي�ستط ��ع م�ساعدتي لأن الق ��وات قد حتركت
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[وغ ��ادرت احلامية �إىل منطقة العمليات] .مل �أكن �أعرف كيف �أ�صل
اليهم؟ ا�ستف�سرت من م�س�ؤول �ش�ؤون اال�ستقطاب [االنت�ساب] للفرقة،
ق ��ال �إن احل ��اج كوثري ،منع دخ ��ول القوات �إىل املنطق ��ة من ًعا با ًتّا.
�أحلحت عليه ب�أنه ��م ينتظرونني ،و�أن ر�ضا يزدي ،على علم بالأمر،
لكن ��ه مل يقبل .من جهة �أخرى ف�إن م�س� ��ؤول انت�ساب وحدة الطوارئ
ال�صحية قد �أتلف �أع�صابي...
�صباحا
�أخرجني �صوت املو�سيقى الع�سكرية عند ال�ساعة التا�سعة ً
عن طوري فكدت �أ�صاب باجلنون؛ �إذ ال �سبيل لأ�صل �إىل ال�شباب .كنت
�أريد �أن �أ�صرخ و�أنادي :يا �إلهي ملاذا يجب �أن �أتخلف عن العمليات...
�إلهي �أتو�سل �إليك� ،إلهي! قطعت كل هذه امل�سافة لأجلك ف�أغثني...
حت ��ى الظهرية؛ مل يكن بو�سعي فعل �شيء غ�ي�ر التح�سر والت�أمل.
كان قلبي يعت�صر �أملًا وحز ًنا� .أخربوين بو�صول احلاج نوري �إىل وحدة
الطوارئ ال�صحي ��ة ،وقالوا �إنه �سيع ��ود �إىل املنطقة يف اليوم نف�سه.
فرحت كث ًريا بهذا اخلرب وبالأخ�ص عندما �أخربين �أن قوات فرقتنا
مل تب ��د�أ بالعملي ��ات بعد .حمدت ربي كث ًريا وغ ��ادرت الثكنة ب�سيارة
الإ�سعاف عن ��د ال�ساعة ال�ساد�سة ع�ص ًرا .كانت القوات قد ا�ستقرت
يف مع�سكر كارون وبدا �أنها �ستقوم بالعمليات غدً ا .و�صلنا �إىل وحدة
الط ��وارئ ال�صحية يف كارون عند ال�ساع ��ة العا�شرة والن�صف ليلاً .
كان احل ��اج نوري متع ًبا ج � ًّ�دا لدرجة �أنه �أوقف ال�سيارة بجوار مركز
�شرطة طريق الأه ��واز وغفا قليلاً  .بعدما �أخرجنا معدات الإ�سعاف
م ��ن ال�سيارة� ،أخربون ��ا بتحرك كتيب ��ة عمار وتوجهه ��ا �إىل منطقة
العملي ��ات ،ومبا �أن احلاج ن ��وري كان على علم بظ ��رويف ،لذا �أ�سرع
بت�شغيل ال�سيارة [و�س ��ار ب�سرعة] كي ال نتخ ّلف عن ال�شباب [�أكرث من
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هذا] .دعوت له كث ًريا ...عل ��ى طريق �أهواز -خرم�شهر وقبل مدخل
خرم�شه ��ر ،كانت قوات الفرق ��ة ت�ستقر عند ج ��ادة �صفوي الرتابية
خل ��ف ال�سد وهي يف حال ترق ��ب وانتظار .يبدو �أنه ��ا كانت الطريق
الوحي ��دة للإمدادات .احت�شدت كافة ق ��وات الفرقة يف عنابر كبرية
التحقت بكتيب ��ة عمار حوايل
مك�شوف ��ة كان ��وا ق ��د �أعدوها م�سب ًق ��ا.
ُ
فرحت كث ًريا بالتحاقي بهم
ال�ساعة الثاني ��ة ع�شرة والن�صف م�سا ًء.
ُ
وحمدت اهلل الذي غمرين بلطفه وكرمه.
هت كتيبة حبيب �إىل اخلطوط الأمامية ،ر�أيت
توج ْ
يف الليلة ذاتها ّ
هن ��اك ال�شي ��خ ح�س ��ن وال�سيد حممد مدين ومه ��دي حقاين وح�سن
م�س ��رور وعبا� ��س ب ��اك راد ،وو ّدعتهم جمي ًعا  ...ب�ي�ن حلظة و�أخرى
كن ��ت �أ�شعر �أن ا�سم «�شلم�شة» يه ��زين ..كنت �أ�شعر �أين �أعرفها منذ
زمن طويل ،و�أن هناك �شي ًئا يربطني بها..
�أم�ضيت الليل مع �شب ��اب [ف�صيل] الهجرة �أمثال :ال�سيد مرت�ضى
م ��دين  -ال�سيد �أحمد بالرك � -أمري وفاي ��ي  -عبا�س بيات  -حميد
ح�سيني ��ان  -عبا� ��س بهاردو�س ��ت وهوبخت وغريهم م ��ن الأحبة...
�أثن ��اء اللي ��ل قاموا بتبديل �أماكن ال�شب ��اب يف العنابر �أكرث من مرة.
عند طلوع ال�صباح ورغم تلبد ال�سماء بالغيوم راحت طائرات العدو
حت ��وم يف الأجواء م ��را ًرا وتك ��را ًرا وتق�ص ��ف بع�ض املواق ��ع .جتاوز
عدد طلعات الطائرات احلربي ��ة ذاك اليوم وحتى ال�ساعة العا�شرة
وع�شري ��ن دقيقة ،الثالثمئ ��ة طلعة .كنا نرى فج�أة ث�ل�اث �أو �أربع �أو
حتى �ست طائرات حت ّلق فوق ر�ؤو�سنا .كانت نريان امل�ضادات اجلو ّية
تغط ��ي املنطقة با�ستمرار ،وقد �شهدنا عن ��د الظهرية �سقوط �إحدى
الطائرات...
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كما �أبلغونا �أن كتيبة حبيب قد ا�ستقرت خلف احل�صن وا�ستطاعت
�أن تت�ص ��دى للعدو ب�شجاعة� ،أخربوين ب�إ�صابة ال�شيخ ح�سن ،یبدو �أنه
ق ��د �أ�صيب ب�شظاي ��ا قذيفة هاون .حتركت كتيبت ��ا مالك وحبيب م ًعا،
وكانت كتيبة عمار الكتيبة الثالثة املفرت�ض م�شاركتها يف العمليات ،وقد
تهي�أت لالنطالق مع حلول الظالم .ركبت القوات الآليات وانطلقت...
يف الطريق ر�أينا العديد من جثث البعثيني .والقنابل العنقودية امل�ضيئة
ما فتئت تنري املنطقة ومل تتوقف للحظة واحدة .اجتزنا بحرية تربية
الأ�سماك ،1كان املاء يغمر املنطقة بتمامها ،والطريق الوحيدة امل�ؤدية
�إىل منطقة العمليات متر من و�سط املاء..
بعد م�ض � ّ�ي وقت ،ترجلت القوات من ال�سي ��ارات وبد�أت بال�سري،
طوال الطري ��ق كانت قذائف املدفعية واله ��اون تت�ساقط من حولنا،
ولك ��ن وهلل احلم ��د مل ي�ص ��ب �إال القليل من ��ا .كان ال�شي ��خ حممد،2
م�صا ًبا بجرح �سطحي يف ركبته .وانفجرت قذيفة هاون بالقرب من
الرت ��ل ،ولكن بع ��ون اهلل مل ت�سفر عن وقوع �ضحاي ��ا ...و�صلنا قرب
احل�ص ��ن حيث ت�ستقر كتيبة حبيب ،وهن ��اك �أ�صيب حممد �شريفي،
معاون قائد الكتيبة ،بر�صا�صة يف بطنه.
�أ�صبحت كتيبة حبيب يف و�ضع �س ّيئ للغاية ،فالقوات كلها حمت�شدة
خلف �أحد ال�سدود ،والأر�ض مليئة بالوحل الذي غطى �أرجلنا �إىل ما
 - 1في أواسط السبعينيات قامت القوات العراقيّة بحفر قناة ضخمة يبلغ طولها 30
كيلومت ًرا شرق مدينة البصرة ،وكان يبدو أن األحواض ستستخدم لتربية األسماك،
ومألوا القنوات بمياه نهر كتيبان ،ولكن في عام  ،1982قامت قوات العدو بهدم
جدار القناة من عدة جهات وأطلقت المياه نحو السهول الحدودية وبذلك أحدثت
بحيرة صناعية في تلك المنطقة.
 - 2أطلق الشهيد (المؤلف لهذا الكتاب) على نفسه اسم «الشيخ محمد» تواض ًعا
منه؛ وقد أصيب في ركبته في هذه العمليات.
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ف ��وق احلذاء الع�سكري ،والقذائ ��ف حت�صد بني احلني والآخر عددًا
م ��ن اجلرحى ،وقد ا�شت ّد ازدح ��ام القوات خلف ال�سد ف�أعاق املرور.
فق ��وات كتيب ��ة حبيب كان ��ت قد ا�ستق ��رت يف خنادق انفرادي ��ة� ،أ ّما
�شبابنا باتوا خارجها عر�ض ًة للإ�صابة ب�شظايا القذائف...
كان ��ت ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة م�س ��ا ًء عندم ��ا ا�ستدعوين من
مقدم ��ة الرت ��ل .فنا�ص ��ر توحيدي ،قائ ��د �سرية به�شتي ،ق ��د �أ�صيب
بخ�ص ��ره وكتفه �إثر تعر�ضه لع�صف االنفج ��ار .ا�ضطررنا لنقله �إىل
اخلط ��وط اخللفية ...عرثتُ بع ��د مدة على خندق ف ��ارغ فا�شرتكت
فيه م ��ع هوبخت وعبدالعلي هو�شيار .مل مي� ��ض على نومنا فيه �أكرث
من �ساع ��ة �أو �ساعتني حتى ا�ستيقظنا على �أ�ص ��وات النريان الثقيلة
والقذائ ��ف ،كان الق�ص ��ف �شدي ��دً ا� ،إىل درجة �أنه ي�سل ��ب الإن�سان
ا�ستقراره وراحته..
�أعدوا �سرية به�شتي للتقدم ،و�أثناء التحرك انفجرت قذيفة هاون
و�سط ال�شباب فا�ست�شهد عد ٌد منهم .كان �شبابنا يت�ساقطون الواحد
تل ��و الآخر ،و�أ�صوات اال�ستغاثة تعلو م ��ن كل جانب ،ومل يكن بو�سعنا
�أن نفعل �شي ًئا؛ فتقدمي امل�ساعدة يف ذلك املكان كان م�ستحيلاً  ،ولكن
توجب �إخ ��راج القوات من خلف ال�سد .التقيت
مهم ��ا كان الأمر فقد ّ
يف الطريق بـالأخ قره كوزل ��و� ،أحد م�سعفي ف�صيل اجلهاد ،فناداين
قائ�ًل�اً � »:أ�صيب ��ت كلتا �سا َق � ْ�ي بال�شظايا� ،ساعدين» .ب ��د�أت بت�ضميد
جراح ��ه ،كان ال ينف ��ك عن ال�س�ؤال هل الن ��زف �شرياين �أم وريدي؟
كنت �أحاول طم�أنته ب� ��أن ال�شظية �أ�صابت ع�ضلة فخذه ،و�أن �إ�صابته
لي�ست خطرية .بعد ت�ضميد جراحه مل يعد هناك مكان �آمن للمكوث
فيه ،لذا �أقنعته ب�أنه ال بد من النهو�ض بنف�سه ،و�أن ال ينتظر النقالة
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وامل�سعفني .كان [النهو� ��ض] �صع ًبا عليه ،ولكن بعد جهد جهيد متكن
م ��ن الوق ��وف وتوك�أ على كتف ��ي وبد�أ مي�شي خطوة تل ��و خطوة ..عند
منت�صف الطريق التقينا ب�سعيدي؛ وهو �أحد م�سعفي ف�صيل اجلهاد،
ف�ساعدن ��ا للو�صول �إىل �سيارة الإ�سعاف .بعد ذلك نقلنا ال�شهيد قره
كوزلو �إىل اخلطوط اخللفية.
تقدم ُ
رتل �سرية به�شتي �إىل الأمام بعد عبوره ال�سد ...كان ال�شيء
الوحي ��د الذي مل يفارق خيايل طوال الطري ��ق ،هو الث�أر لدماء ه�ؤالء
ال�شب ��اب ...فال تزال �أ�ص ��وات ا�ستغاثتهم و�أنينه ��م يف �أذ ّ
ين ،ولكننا
عجزن ��ا ع ��ن م�ساعدته ��م ...تق ّدمن ��ا �إىل الأم ��ام وتركن ��ا ال�شهداء
واملجروح�ي�ن يف ذاك املكان مطروحني على الأر� ��ض ...ولكن مبا �أن
املنطقة ما زالت حتت �سيطرة قواتنا ،ف�سيتم �إخال�ؤها يف وقت الحق.
ط ��وال امل�س�ي�ر؛ كان ��ت ر�صا�صات الدو�ش ��كا تخرق رت ��ل ال�شباب
والقذائ ��ف تت�ساق ��ط على جانب ��ي الطريق بني احل�ي�ن والآخر .كان
ال�سيد �أحمد بالرك ومرت�ضى جيتكري ينتقالن ما بني مقدمة الرتل
وجوانب ��ه .ويف و�سط الطري ��ق �أ�صابت قذيفة خ ��ط الرتل وا�ست�شهد
البع� ��ض منه ��م و�أ�صيب �آخرون ...بع ��د مرورنا بال�سوات ��ر الرتابية،
توجب علينا اال�ستق ��رار عنده والدفاع
انتهين ��ا �إىل �سد �آخر ،حي ��ث ّ
في ��ه .كان ��ت فرقة « 25كرب�ل�اء» حتر� ��س ال�سد من اجله ��ة اليمنى،
وكتيبة مالك من اجلهة الي�سرى.
ا�ستهدف ��ت بع� ��ض ر�شا�شات الدو�ش ��كا قواتنا عن ��د جناح اجلهة
الي�س ��رى ،وتوا�صل الق�صف ،ا ا�ضطرنا �إىل �إخماد تلك النريان قبل
طل ��وع ال�شم� ��س و�إال كانت �ستت�سب ��ب لنا مبتاعب جم ��ة .بد�أنا بحفر
اخلن ��ادق؛ �أن ��ا وعبا�س بي ��ات وح�س�ي�ن وجهانديده ،حفرن ��ا خند ًقا
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م�شرت ًكا .طلع النهار والدو�شكا ما زالت ت�ستهدف �شبابنا ،ومعداتنا
جدا فكن ��ا نقت�صد يف ا�ستخدامه ��ا .مع مرور الوقت
احلربي ��ة قليلة ًّ
ظ ّل الق�صف ي�شتد علينا والقوات تت�ساقط ما بني �شهيد وجريح...
هجوما م�ضادًا
�صباحا� ،ش ّنت قوات العدو ً
قبل ال�ساعة العا�ش ��رة ً
حم ��دودًا ولكنها ا�ضط ّرت للرتاجع ب�سرع ��ة ب�سبب ت�صدي ال�شباب.
ف�إحدى دباب ��ات العدو ا�ستطاعت الت�سل ��ل �إىل م�سافة خم�سني مرتًا
من ال�سد ،ومل نكن قد انتبهنا �إليها ...يف تلك الأثناء رمى ثالثة من
العنا�ص ��ر -املوجودين داخلها -ب�أنف�سه ��م �إىل اخلارج خو ًفا ورع ًبا.
�أخ ��ذ ال�سي ��د �أحمد ب�ل�ارك قنبلة يدوي ��ة وب�شجاعة تام ��ه ذهب �إىل
الناحي ��ة الأخرى لل�سد ورماها نحو الدبابة وعاد �ساملًا .كلما اقرتبنا
م ��ن وقت الظهرية ازدادت نريان قذائف الهاون �شد ًة وقوة ،وق ّدمنا
املزي ��د من ال�شهداء واجلرحى� .أ�صي ��ب ال�سيد م�صطفى رعيت ،يف
بطنه وعندما ذهبت لت�ضميد جرحه ،ر�أيت «حميد َف ُّرخ نظر» هناك
� ً
أي�ض ��ا .ثم بعد وق � ٍ�ت �أ�صيب مرت�ضى جيتك ��ري يف بطنه وعبد العلي
هو�شيار يف كتفه � ً
أي�ض ��ا� .أخذ عدد اجلرحى يزداد تدريج ًّيا وال �أحد
معن ��ا ينقلهم �إىل اخلطوط اخللفي ��ة ،مل ي�صلني �أي خرب عن ال�سيد
مرت�ضى مدين ،ومل �أكن �أعرف �شي ًئا عن و�ضعه ال�صحي.
كان ��ت ال�ساعة قد جتاوزت احلادية ع�شرة حينما ظهرت دبابتان
معلوما �إن كانتا للعدو �أم لن ��ا .ا�ستق ّرت الدبابتان،
خلفن ��ا ،ومل يكن ً
وحينم ��ا بد�أنا ب�إطالق النار عليهما ،ف ��رت �إحداهما ،حينئذ عرفنا
�أنه ��ا عراقي ��ة وكانت تن ��وي حما�صرتنا من اخللف .م ��ا فتئت ثالث
طائ ��رات مروحية حتلق فوق ر�ؤو�س ال�شب ��اب ب�سهولة تامة ومن دون
�أي رادع ،ومل ن�ستطع الت�صدي لها .ا�ست�شهد حميد ح�سينيان � ً
أي�ضا.
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تراجع ��ت اجلبهة اليمن ��ى التي كانت بقيادة فرق ��ة « 25كربالء»
ب�سبب نفاد الذخائر احلربية و�أ�صبح جناحنا خال ًيا من ال ّدفاع ،لهذا
جت ��ر�أ العدو على �شن هجوم �أكرث �ضراوة م ��ن هذه الناحية .عندما
أ�صيب ال�سي ��د �أحمد بالرك
قارب ��ت ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�شرة ظه� � ًرا � َ
بر�صا� ��ص الدو�شكا و�سقط � ً
أر�ضا .وكان ق ��د توىل قيادة ال�سر ّية بعد
�إ�صابة مرت�ضى جيتكري .اخرتقت الر�صا�صة رئته اليمنى وخرجت
من ظهره ...ذهبت �إليه ،كان ��ت �أنفا�سه متقطعة ،وجفونه منقب�ضة
ويت�أمل ب�ش ّدة� .ضمدت جراحه ب�شا�ش فازلني وذهبت مع عبا�س بيات
و�سعيد نيا وحميد ح�سن ��ي لإ�سعاف اجلرحى .و�ضعنا اجلرحى على
بطانية ونقلناهم �إىل اخلطوط اخللفية .كان ال�سد قد ته ّدم من ع ّدة
�أماك ��ن و�أ�صبحنا يف مرمى نريان الع ��دو .قطعنا تلك املناطق بنداء
«ي ��ا علي يا عل ��ي» ،وتقدمنا .عن ��د و�صولنا �إىل نهاي ��ة ال�سد ،وجدنا
بع� ��ض اجلرح ��ى و�شهداء ق ��د تناث ��رت �أ�شال�ؤهم .ابت ��دا ًء من ذلك
امل ��كان و�إىل الأمام كانت الأر� ��ض م�ستوية و�صارت حتت نظر العدو.
�س ّلمت ال�سيد �أحمد لل�شباب .كنت �أنوي الرجوع ولكنه اعرت�ض قائلاً
�إن الوقت قد ت�أخر.
ظننت �أنه منعن ��ي نظ ًرا لو�ضعه ال�صحي ،ولكنه قال �إنه قد حان
وقت الرتاجع ولو ت�أخرنا قليلاً  ،لن نتمكن من �إ�سعاف بقية اجلرحى.
قب ��ل ذلك �أ�صي ��ب الأخ رهرب � ً
أي�ضا ،وقد نقل ��ه ح�سن جهان بور� ،إىل
اخلط ��وط اخللفية .وقد نقلنا ال�سيد �أحم ��د وال�سيد رعيت و�شكاري
امل�ص ��اب يف ر�أ�س ��ه وذلك مب�ساعدة عبا�س وثالث ��ة من ال�شباب .كنا
يف م�أم ��ن من ن�ي�ران العدو مل�سافة حمدودة ،ل ��ذا ا�سرتحنا قليلاً يف
و�سط الطريق ،ولكن فوجئنا بعد ذلك بوجود عدد كبري من ال�شباب
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امل�صاب�ي�ن .لهذا كان ال بد من نقل اجلرح ��ى �إىل اخلطوط اخللفية
يف �أ�سرع وقت ممكن لأن املكان مل يعد �آم ًنا لال�سرتاحة فيه ...نقلنا
بع� ��ض امل�صابني مب�ساعدة عب ��د اهلل �أميني وحمي ��د ح�سني وعبا�س
متاما...
ويعق ��وب زاده وب�ل�ارك .والآن نحن يف مرمى ن�ي�ران العدو ً
ي ��ا زه ��راء! �أغيثين ��ا ...م ��ا انف ّك ��ت �أل�سنتنا تله ��ج بنداء ي ��ا علي يا
زه ��راء با�ستمرار .كلما تقدمنا ع�شرة �أمتار كنا ننبطح على الأر�ض
مالم�س�ي�ن ترابه ��ا بنح� � ٍو ال �إرادي ،ن�سرتيح لدقيق ��ة �أو دقيقتنی ثم
نوا�ص ��ل ال�سري ثاني ًة .عربن ��ا واحدً ا �أو اثنني م ��ن ال�سواتر الرتابية،
وحينه ��ا �أ�صيب حميد ح�سني وقد فارقنا .ويب ��دو �أن عبداهلل �أميني
ال ��ذي كان قد توجه لنجدة ال�سي ��د رعيت� ،أ�صيب بقذيفة هاون على
بع ��د ثالثني مرتًا من مكان وجودن ��ا ،وذلك �أثناء عودته وقد تال�شى
متام ��ا ،كما �أ�صي ��ب يعق ��وب زاده يف �ساقه� .آن ��ذاك مل يبق
ج�س ��ده ً
برفقتي غري عبا�س وال�سيد �أحمد بالرك.
كنا كلم ��ا طلبنا امل�ساعدة م ��ن �أحد ما ،عجز ع ��ن ذلك ..وفيما
ن ��رى ع ��ددًا كب�ي ً�را م ��ن ال�شباب مب ��ن فيه ��م اجلرح ��ى يرتاجعون
مهرول�ي�ن م�سرعني نحو اخلل ��ف ،وكانت طلق ��ات الدو�شكا وقذائف
الهاون تنهم ��ر عليهم با�ستمرار .كان ال�شباب ي�سقطون �أمام �أعيننا
دون التمك ��ن من النهو�ض مرة �أخرى .ي ��ا الهي! �أنت ال�شاهد علينا،
ف�أنت ترى كم م ��ن �إ�سماعيل يذبح يف �ساحتك ،من ال�صعب �أن نرى
الأ�ضاحي يف م�شهد رق�صة املذبوح ،من ال�صعب � ً
أي�ضا �أن ت�شاهد كل
ذل ��ك و�أنت مكتوف اليدين غري قادر على تقدمي امل�ساعدة .يا الهي!
ه�ؤالء الأحبة كانوا يلهجون با�سمك يف �آخر حلظات حياتهم وال يرون
�س ��وى وجه ��ك الكرمي ،يا اله ��ي! يف تلك اللحظ ��ات ويف هذا املوقف
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ه ��ل ت�ستطي ��ع املالئكة ومن يف العر� ��ش �أن يروا مثل تل ��ك امل�شاهد؟
�أم �أنه ��م �أغم�ضوا �أعينه ��م و�أداروا وجوههم كي ال يروا احرتاق هذا
الكم الهائل من الفرا�شات امللونة� ..أيتها ال�شمعة امل�ضيئة� ...أعرف
تال�شيت] � ً
أي�ضا ...اللهم لك احلمد �أن
�أنك احرتقت حتى احرتقت [
ِ
ق ّدرت ما كنت تريده لنا.
مل يع ��د با�ستطاعتنا حمل ال�سيد �أحمد عل ��ى النقالة وطلبنا منه
�أن ينه� ��ض م ��ن مكانه لكنه عجز ع ��ن ذلك .وقد حاولن ��ا امل�ستحيل
لإيقاف ��ه على رجلي ��ه ،لكنه مل ي�ستطع ،جل�أنا للت ّو�س ��ل ب�أمه الزهراء
 Oوذ ّكرن ��اه ب�أنها بالرغم من �ضلعها املك�سور وع�ضدها اجلريح،
مل تت ��وانَ ع ��ن الدفاع ع ��ن الإمامة والوالي ��ة� ،أما �أن ��ت ولكونك من
جن ��ود الزهراء  ،Oفيجب �أن تخجل منها وال تقف �أمامها موقف
اجلندي املخزي� .أثارت فيه الغرية واحلم ّية ،حينها نه�ض من مكانه
ف�أم�سكته من جانب وعبا�س من اجلانب الآخر وم�شينا.
مل ينقط ��ع ع ��ن �أل�سنتن ��ا ذك ��ر الزه ��راء  Oحلظ ��ة .يف تلك
ال�صحراء امل�ستوية نطقنا بكلمات مل يعلمها �سوى اهلل تعاىل؛ يف�ضل
أ�سجله ��ا فينك�سر القلم ...كان رحيم مقدم برفقتنا � ً
أي�ضا .جرح
�أال � ّ
�أحم ��د وكان نزيف �صدره ال يتوقف ،ولكن مل يعد لدينا وقت للتوقف
وت�ضمي ��ده� .أ�صيب حم�س ��ن �أبري�شم باف ،بكتف ��ه � ً
أي�ضا وتراجع �إىل
اخلل ��ف ،كما �إن ع ��ددًا كب ًريا من ال�شب ��اب مل ن�ستط ��ع نقلهم وبقوا
خلف ال�سد ،كان منهم هوبخت الذي �أ�صيب بر�أ�سه ورجله ،وال�شهيد
جمي ��د �صفري وباقي الأحب ��ة � ً
أي�ضا ...كان احلاج �ش�ي�ر افكن يكبرّ
بالرغم من �إ�صابت ��ه ،ومل يعد ملكان وال ال�سيد مرت�ضى مدين و....
كان م�صطف ��ى عرب �سرخي � ً
أي�ضا قد �أ�صيب بجروح يف بطنه وطلب

جبهة شلمشة
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الع ��ون ،ولكنه بقي هناك م ��ع �صفاء قلبه ولطافت ��ه .كان مالك �آخر
فرد من قواتنا التي ا�ستطاعت الرتاجع من دون �أي �إ�صابة.
بقيت مع ال�سيد �إىل �أن �أو�صلته �إىل م�شفى ال�شهيد بقائي وتركته
هناك...
Å

وصية الشهيد السيد محمد شكري

حب احل�سني Qوال�سيدة زينب
الهي حبيبي �أنت ال�شاه ��د ب�أن ّ
 Oيت� ّأجج يف قلبي الذي ينادي هات ًفا بحب التعبويني ،الذين بذلوا
مهجه ��م يف �سبيلك� .سالم اهلل ور�سوله �سيدنا حممد Pعلى �أمهات
باحلب واحلنان
ال�شه ��داء اللواتي يرتع ��رع يف �أح�ضانهن الفيا�ض ��ة
ّ
فرا�ش ��اتٌ حترتق وتذوب ،فرا�شات يف ح � ّ�ب اهلل تعاىل� .سالمي �إىل
�أمي التي ر ّبتني على هذا النحو ومنحتني ن�صي ًبا من عطفها وحنانها
غ�ي�ر �أين مل �أ�ستطع �أن �أر ّد ذرة م ��ن �أف�ضالها ...يا �إلهي! �ساحمني،
هتفت بـاهلل
كما و�أطلب م ��ن والدتي �أن تعفو عني وت�ساحمني .فكما ِ
وهزمت العدو ب�صوتك هذا� ،أود �أن تهتفي
�أكرب عند نع�ش �أخي علي
ِ
لتوجه ��ي ب�إرادت ��ك احلديد ّية (ال�صلب ��ة) �ضرب ًة
ثاني ًة عن ��د نع�شي ّ
�أخرى للعدو� .أهدي التحي ��ة وال�سالم �إىل والدي احلبيب الذي تعب
كث ًريا من �أجلي ،و�أطلب منه �أن يكون ً
حافظا حلرمة دم ال�شهداء يف
ك ّل زمان ومكان ،كما �أطلب منه �أن ي�ساحمني.
وع َل َم
�أو�صي �أخواتي �أن يقتدين بالدرة املنرية وحاملة لواء كربالء َ
دوم ��ا� .إذا بكنی،
�صالبته ��ا ،ال�سيدة زين ��ب ،و�أن يتذكرن م�صيبتها ً
فليبك�ي�ن مل�صيبة ال�سيدة زينب ،و�إذا حاربن حلفظ حرمة ال�شهداء،
فليقتدی ��ن ب�شجاعته ��ا .ولی ُك ��نَّ كاجلب ��ل يف مواجه ��ة امل�صائب ،وال
حلب الدنيا �أن يتغلب على نيل مر�ضاة اهلل تعاىل.
ی�سمحن ّ

76

فكة
جبهة ّ

فلري ّب�ي�ن �أبناءهن على �أح�سن وجه حتى ي�صبحوا زينة الإ�سالم.
�أُ َذ ّك ��ر �إخوتي الأحبة �أن الدفاع ع ��ن الثورة اال�سالمية هو مبد�أ والية
الفقي ��ه ،دفا ٌع عن كيان الإ�سالم ودفا ٌع عن دين اهلل .وت�ص ّدوا للعدو
لبا�س جاء ومتظه ��ر ،وا�صمدوا بك ّل ق ّو ٍة و�صالب ��ة .واعلموا �أن
ب� ��أي ٍ
�أعداء اال�سالم يظهرون ب�أ�شكال و�ألوان متعددة .فاجعلوا طريقكم،
طريق الإمام اخلميني الراحل كي ال ت�ض ّلوا وتتيهوا ..ق ّدموا دماءكم
احل ��رة هدية لإحياء علم الت�ش ّيع ،وبذلك تكونون قد اقتديتم ب�سرية
حممد و�آل حممد.
كما �أو�صي �أ�صدقائ ��ي الأحبة �أن يعملوا ل�صالح الإ�سالم والثورة
الإ�سالمي ��ة �أينم ��ا كانوا� ...أحبائ ��ي الب�سیج ّی ��ون! ال ُتهملوا م�ساجد
اهلل ،واعلم ��وا �أن هلل املالئك� � َة يف ال�سم ��اء والب�سيجي�ي َ�ن يف الأر�ض.
�أ�صدقائ ��ي يف اجلامعة! �أنت ��م � ً
أي�ضا لديكم مهم ��ة �صعبة ،حیث تقع
عل ��ى عاتقكم م�س�ؤولية بناء هذا املجتمع .املجتمع الإ�سالمي بحاجة
�إىل اخت�صا�صيني ملتزمني .ف�ل�ا قیمة لأحدهم دون الآخر .فا�سعوا
الكت�س ��اب وحت�صي ��ل كلت ��ا الف�ضيلتني .ف� ��إىل جانب حت�صي ��ل العلم
احر�صوا عل ��ى الوجود يف �أوا�س ��اط املجتمع وال�ساح ��ات ال�سيا�سية،
و�صونوا دماء ال�شهداء لأنها م�س�ؤولية كبرية يف �أعناق الباقني.

صور ووثائق

صور ووثائق

Å

خارطة منطقة عمل ّيات �شمايل فكه.
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فكة
جبهة ّ

80

	
  

	
  

 Åمتوز/يوليو  ,1986منطقة عمليات �شمايل فكة.
�أول يوم لإ�شتباك قوات كتيبة عمار والعدو الغا�شم.

	
  

	
  

	
  
Å

منطقة عمل ّيات فكة؛ هذه ال�صورة لل�سيد حممد �شكري

	
  

صور ووثائق

81

	
  

	
  

	
  

 Åمتوز/يوليو  ,1986منطقة عمليات �شمايل فكة
عنا�صر من كتيبة ع ّمار يف خنادق املنطقة

82

فكة
جبهة ّ
	
  

	
  

 Åحزيران/يونيو  ,1986منطقة عمليات �شمايل فكة
�أحد قوات كتيبة ع ّمار �أثناء حفر اخلندق.

	
  

صور ووثائق

83

	
  

	
  
Å

خارطة عمل ّيات «والفجر  »8الربمائ ّية يف �شبه جزيرة الفاو.
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فكة
جبهة ّ
	
  

	
  

 Åحزي ��ران /يوني ��و عام  ,1986منطقة الف ��او الدفاعية ,الواقفون من 	
  جهة
اليم�ي�ن :ال�شهي ��د كل حممدي , ... ,علي ني ��ازي ,ر�ضا يزدي ,قائ ��د كتيبة ع ّمار.
اجلال�س ��ون م ��ن جهة اليمني ,... :ر�ض ��ا �صديقي ,ال�شهيد ال�سي ��د حممد �شكري,
	
  
حممد ر�ضا �آبرودي.

	
  

كان ��ون الث ��ان /يناي ��ر ع ��ام � ,1986ساحة املرا�س ��م ال�صباحي ��ة 	
  
ملع�سكر

Å
ّ
«دوكوهه» .التحاق قوات احلر�س الثوري بفرقة حممد ر�سول اهلل (�ص).

صور ووثائق
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 Åمنطقة والفجر  8للعمليات الع�سكر ّية,
من جهة اليمني :ال�شهيد ر�ضا جانفزا ,ال�شهيد عطاء بحريائي

	
  
Å

	
  
	
  

من جهة الي�سار :ال�شهيد �سيب �سرخي ,ال�شهيد عطا بحريائي	
   ,
ال�شهيد

غالم رزاق

فكة
جبهة ّ

86

	
  

	
  

	
  
ال�شهيد

� 9 Åشباط/فرباير  ,1986عند �أول طريق الفاو �أم الق�صر,
ح�سن �شيخ �آذري ,معاون قائد كتيبة عمار (يف الو�سط) �إىل جانب عنا�صر من
�سر ّية به�شتيُ ,قبيل بدء العمليات الع�سكر ّية ب�ساعات.
	
  

	
  
Å

�شبه جزيرة الفاو ,منطقة عمل ّيات والفجر .8

	
  

من جهة اليمني :ال�شهيد فرهاد جهانديده ,م�س�ؤول الدعم يف كتيبة عمار,
ال�شهيد �أمري كره ك�شا ,نائب الكتيبة.

صور ووثائق
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Å

قادة كتيبة عمار بن يا�سر يف عمليات والفجر .8

	
  

من جهة اليمني :ال�شهيد �أمري كره ك�شا ,نائب قائد الكتيبة ,ال�شهيد �إبراهيم
	
  
الكتيبة.
�إ�صفهاين ,قائد الكتيبة ,ال�شهيد ح�سن �شيخ �آذرى ,امل�ساعد الثاين لقائد

	
  

� Åآذار/مار�س عام  ,1986مع�سكر «دوكوهه».
مبنى قوات كتيبة عمار ,عودة عنا�صر الكتيبة من عمليات والفجر .8

	
  

فكة
جبهة ّ
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 Åمن اليمني :م�سعود ترابي ,م�س�ؤول الإ�شارة يف كتيبة عمار ,ال�شهيد �إبراهيم
�إ�صفهاين ,قائد كتيبة عمار ,حممد �شريفي ,ال�شهيد مرت�ضى عبا�سي.
	
  

	
  

	
  
ال�شهيد
�8 Åشباط /فرباير � ,1986سواحل «اروندرود» ,مدخل طريق
�صفوي ,كلمة ال�س ّيد حممد كوثري ,قائد الفرقة  27-حممد ر�سول اهلل(�ص) يف
مقاتلي كتيبة ع ّمار بن يا�سر.

صور ووثائق
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Å

�شباط /فرباير  ,1986مدينة م�شهد املقد�سة,

	
  

� Åصورة  :1من جهة اليمني :ال�شهيد فرهاد جهانديده ,ال�شهيد �أكرب بديع
عار�ض� ,أبري�شم باف ,حممد رئي�سي.
� Åصورة� :2صورة تذكار ّية لعدد من عنا�صر كتيبة عمار يف �صحن الإمام
الر�ضا(ع) ,ثاين �شخ�ص يقف من جهة الي�سار :ال�شهيد �أمري �أربابي ,ثاين
�شخ�ص يقف من جهة اليمني :علي �أكرب نظري.
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فكة
جبهة ّ
	
  

	
  

�آذار /مار�س عام � ,1986شبه جزيرة الفاو ,منطقة عمليات و«الفجر ,»8	
  

Å
ّ
طريق الفاو � -أم الق�صر ,الأول من جهة اليمني :ال�شهيد ح�سيني ,الرابع :هادي
�أمريي يليه ال�شهيد مرت�ضى جيتكر.

	
  

� 8 Å 	
  شباط /فرباير عام � ,1986سواحل «اروندرود» ,قبل بد�أ عمل ّية و«الفجر
	
  
إبراهيم
 »8ب�ساعات .من جهة اليمني :غالمر�ضا �آبرودي ,جميد ل�شكري ,ال�شهيد �
�إ�صفهاين ,قائد كتيبة ع ّمار ,...,ال�شهيد �أمري كره ك�شا ونائب قائد الكتيبة...,

صور ووثائق
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Å

معاهدة قوات كتيبة عمار بن يا�سر ال�شهداء ُقبيل البدء بعمليات والفجر .8

92

فكة
جبهة ّ

	
  

	
  

 Åحممد هاديان القائد املقدام ل�سرية ال�شهيد به�شتي،
�إ�ست�شهد عند اخلطوط الدفاعية الأمامية يف منطقة الفاو.

	
  

صور ووثائق

93

	
  

	
  
Å

خارطة عمل ّيات كربالء 1

	
  

فكة
جبهة ّ

94

	
  

	
  

	
  
املحررة,
متوز /يوليو عام  ,1986عمليات كربالء  ,1مدخل مدينة مهران

Å
ّ
من جهة الي�سار :ال�شهيد �أكرب بديع عار�ض ,...,...,ال�شهيد �أميدي.

	
  

	
  

30 Åحزيران /يونيو عام  ,1986منطقة عمل ّيات كربالء  .1حمور امامزاده ح�سن
� ،ساعات قبل �إطالق قوات فرقة بعثت ،امل�ضادات على اخلطوط الدفاعية.

Q

صور ووثائق
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متوز /يوليو عام  ,1986خميم كرخه ,من جهة اليمني :ال�شهيد 	
  حميد

Å
ّ
حاج مال ح�سيني ,ال�شهيد �سيد حممد �شكري , ... ,ال�شهيد نظري

	
  

	
  

	
  

 Åمتوز /يوليو عام  ,1986خميم كرخه
من جهة اليمني :ال�شهيد �سيد حممد �شكري� ,سيد حممد مدين� ,سيد ح�سن
�شكري.

فكة
جبهة ّ

96

	
  

	
  
Å

خارطة عمل ّيات كربالء  5يف منقطة �شلم�شة احلدود ّية.

	
  

صور ووثائق
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Å

كانون الثاين /يناير عام  ,1987خميم كارون ,من جهة اليمني	
   :
ال�شهيد

حممد كل�ستاين وح�سن كل�ستاين

	
  

	
  
Å

� 21شباط /فرباير عام  ,1987خميم كارون
كتيبة عمار بن يا�سر و�سر ّية ال�شهيد به�شتي.
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فكة
جبهة ّ
	
  

	
  

	
  

 Åكانون الأول /دي�سمرب عام  ,1986نهر «دز» ,املناورات البحر ّية لكتيبة
عمار قبل البدء بعمليات كربالء  ,5ثاين �شخ�ص من اليمني :ال�شهيد �أحمد 	
  
بالرك.
ّ
ّ

	
  

	
  

� 21 Åشباط /فرباير عام  ,1987خميم كارون.
قوات كتيبة عمار .ر�ضا يزدي ,قائد الكتيبة �أثناء �إعطاء التعليمات قبل البدء
بالعمليات الع�سكر ّية.

صور ووثائق
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 Åال�شهيد اجلليل ال�سيد �أحمد بالرك
ا�ست�شهد �أثناء عمليات كربالء  5التكميل ّية.
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فكة
جبهة ّ
	
  

	
  
Å

�آذار /مار�س عام  ,1987خميم كارون ,يف الو�سط :ال�شهيد ال�سيد 	
  حممد

�شكري ,يو ٌم قبل بدء عمل ّيات كربالء .5

	
  

	
  

� Åآذار /مار�س عام  1987خميم كارون� ,آخر اجتماع لعنا�صر كتيبة 	
  
عمار قبل
البدء بعمليات كربالء � ,5أول �شخ�ص على اليمني :ال�شهيد ال�سيد حممد �شكري.

صور ووثائق
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Å

	
  
يطالعون
�آذار /مار�س عام  ,1987خميم كارون ,عنا�صر من كتيبة عمار

ال�صحف اليوم ّية.

	
  

	
  

� 21 Åشباط /فرباير عام  ,1987خميم كارون.
ال�سيد حممد �شكري قبل ا�ست�شهاده ب�ساعات .

	
  

فكة
جبهة ّ
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Å

جن�س ّية ال�شهيد ال�سيد حممد �شكري يف �سجل نفو�س حمافظة كربالء.

صور ووثائق
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Å

البطاقة التعليم ّية لل�صف الرابع يف ثانو ّية الهدف عام . 1981

	
  
	
  

	
  

	
  

 Åالبطاقة التعليمية لل�شهيد ال�سيد حممد �شكري يف ثانوية « 22بهمن» يف طهران.

104

فكة
جبهة ّ
	
  

	
  
Å

بطاقة ال�شهيد ال�سيد حممد �شكري ملزاولة مهنة امل�سعف يف عام 	
  
1981
	
  

	
  
 25Åكانون الأول /دي�سمرب عام 1979

	
  

�شهادة �إمتام الدورة التدريب ّية يف جلنة الثورة الإ�سالم ّية.

صور ووثائق
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Å

ا�ستمارة انت�ساب �إىل حر�س الثورة اال�سالمية االيرانية.

	
  

106

فكة
جبهة ّ
	
  

	
  

	
  

Å

كتابات من َو ْجد القلب  -بخط ال�شهيد ال�سيد حممد �شكري.

صور ووثائق
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Å

ر�سالة ال�شهيد ال�سيد حممد �شكري �إىل والديه.
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فكة
جبهة ّ
	
  

 Åمن َو ْجد القلب -
بخط ال�شهيد.

	
  

	
  

	
  

 Åبخط ال�شهيد

	
  

	
  

صور ووثائق
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 Åتوقيع عنا�صر «كتيبة عمار» بالدم على وثيقة العهد قبل بدء عمليات
«كربالء  ,»5وقد ا�ست�شهد �أكرث من ثالثني �شخ�ص ًا من املو ّقعني على هذه الوثيقة.
(الق�سم االول)

سلسلة سادة القافلة

1

2

3

4

تراب كوشك الناعم

كاوه  -معجزة الثورة

تحيا كتيبة كميل

القدم التي بقيت هناك

5

6

قائدي

هاجر تنتظر

7
وداع الشهداء

8
سأنتظرك

9
ّ
همت ...فاتح القلوب

10
حفلة الخضاب

11
فرقة األخيار

12
قاسم سليماني

13

14

ٌ
سالم على إبراهيم نسائم الذكريات الندية

17
ملحة تلة برهاني

15

16

جوهرة هامون

الهداية الثالثة

19

20

18
ّ
أولئك الـ 23فتى تلة جاويدي ّ
وسر أشلو نور الدين ابن إيران

21
دا (أماه)

22
الروضة الحادية عشرة

23
زقاق نقاشها

24
الفصيل األول

25
أمر النار بيدك

26
َُّ
...كان أمة

27

28

جبهة فكة

لقاء يف فكة

يصدر ً
قريبا:
•مالق��ات در فكه (لق ��اء في فكة -بقلم �سعي ��د عالميان؛ �سيرة
ال�شاب المبدع ال�شهيد غالم ح�سين �أف�شردي)
•من زنده ام (انا على قيد الحياة-بقلم مع�صومة �آباد؛ ذكريات
ايام اال�سر)

قيد الترجمة
•وقت��ی مهتاب گم ش��د (عندما افتق ��د الب ��در -بقلم حميد
ح�سام؛ ذكريات الجريح ال�شهيد علي خو�ش لفظ)
•در هال��ه از غب��ار (في هالة م ��ن الغبار -بقلم كل عل ��ي بابائي؛
�سيرة القائد احمد متو�سليان)
(وداع ��ا �أيتها ال�سيدة -بقل ��م حميد ح�سام؛
•خدا حافظ س��االر
ً
ذكريات مختارة من حياة ال�شهيد القائد ح�سين همداني بل�سان
زوجته).

