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إهداء

من القلب...

اإلى مفقودي الأثر...

اإلى من حازوا رتبة ال�شهادة الحمراء

اغترفنا من قاني دمائكم غرفة

و�ّشحنا بها دروب الع�شق

فهّبت الرياح حاملة رائحة بذات جهادكم.

كم في الأر�شين
ُ
اأنتم... واإن فقد اأثر

�شتخّلدون واأ�شماوؤكم في ال�شماوات.

تركتم الأج�شاد وهجرتم الخلق

واّتحدت اأرواحكم مع النور

فو�شلتم اإلى معدن العظمة

بترنيمة »دعوا اأنف�شكم وتعالوا اإلّي«.

اأما نحن...

�شنبقى نرمق النور من بعيد

ونبحث، بين التراب عن قالدة

علنا ن�شّتم منها رائحة الكربالئيين...



المقدمة

الحم���د هلل رّب الع�لمي���ن، و�سل���ى اهلل عل���ى �سّيدن���� محم���د واآل���ه 

الط�هرين، وبعد

اأط�ح���ت الثورة الإ�سالمّي���ة العظيمة بقي�دة الإم����م الخميني } 

بالمع��ادالت الدولي��ة الت��ي كانت تمس��ك بها قّوت����ن عظيمت�ن اآن���ذاك وقّدمت 

����؛ »ل �شرقية ول غربي���ة« ك�ن له  للع�ل���م اأنموذًج� جدي���ًدا وطرًح� حيًّ

- وعل���ى فت���راٍت ق�سيرة - اآث�ر وب���رك�ت عظيمة ظه���رت بين ال�سعوب 

الإ�سالمّية من اإيران اإلى لبن�ن وفل�سطين وبقّية المجتمع�ت.

لقد ك�ن انت�س�ر ثورة كبيرة ب��سم »الثورة الإ�شالمّية« بقي�دة علم�ء 

ا ب�لن�سب���ة للدول الم�ستكبرة؛  ال�سيع���ة اأمًرا ب�ل���غ الح�س��سّية و�سعبً� جدًّ

وعليه، فقد بذلوا جهوًدا م�سنية وا�سعة - ول زالوا - لمنع هذا المتداد 

ولكب���ح هذا التحّول. ك�ن���ت اأخطر مح�ولتهم اأن ج���ّروا نظ�مً� مج�ورًا 

لإي���ران، اإلى حرب �سرو�س، دامت 8 �سن���وات نتجت عنه� اآلم وخ�س�ئر 

ل تق���ّدر في ظ�هره����، اإّل اأّنه� اأحرزت في الواقع انت�س�رات عظيمة لن 

تك���ون نه�يته� حدوًدا جغرافّية اأو اإط�حة اأنظمة؛ اإّنم� اأي�سً� فتح القلوب 

والعق���ول نحو تع�لي���م ال�سالم الأ�سي���ل واإر�س�ء ح�كمي���ة روح الإ�سالم 

الأ�سي���ل في المجتمع. لقد اأثبت �سع����ر »ل �شرقّية ول غربّية« حّق�نّيته 

وقّوت���ه يوًم� بعد يوم، وه� هي الجمهورّي���ة الإ�سالمّية تجعل من ماليين 
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القلوب والعقول من�رات في ع�لم الأ�س�ليل والو�سو�س�ت ال�سيط�نّية.

اإّن و�س���ف مق����م ال�سه�دة، مق�م التوفيق الإله���ي وال�سبق في ميدان 

التج�رة الإلهّية التي ه���ي م�سداق:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

 لأمر �س�ق وع�سير.
(1(

پ پ} 
ولل�سه����دة مع����ٍن كثيرة، اإّل اأّن اأه���ّم معًنى له� ه���و: ال�سوق للق�ء 

اهلل، والإيث�ر، والتحّرر من �سجن الدني�، والنعت�ق من الأن� والرحيل 

اإل���ى دي�ر الع��سقي���ن للق�ء المع�س���وق الأوحد. وال�سهي���د، لي�س فقط 

�س�ه���د عل���ى الآخرين بل ه���و خ�ل���ٌد ب�ل�سه�دة ويرزق به����، والموت 

ب�لن�سب���ة ل���ه بواب���ة لحي�ة جديدة. وق���د عّبر القراآن ع���ن ذلك ب�أبلغ 

. فم�ئدة ال�سه���داء خ��سة، 
(2(

و�س���ف وتعري���ف  {ں ڻ ڻ}

ال�سه���داء هم �سيوف م�ئدة ل متن�هي���ة لنعم اهلل غي���ر المتن�هي���ة.

����س في ق�سمه  ه���ذا الكت�ب ب�قة م���ن كلم�ت الإم����م الخميني المقدَّ

الأّول، وفي ق�سمه الث�ني ذكري�ت وق�س�س حّية حول لحظ�ت وداع عزيزة 

لرج�ل ت�سّنم���وا ب�سدق وخلو����س ال�سبق وقّمة العال وختم���وا اأ�سم�ءهم 

ف���ي �سجّل حلق����ت ع�ّس����ق الح�سين Q. ق����م مركز ن���ون بترجمته� 

وتحريره����؛ ون�سك���ر كّل من �س�هم في نقل الكت�ب اإل���ى العربّية ونخ�ّس 

ب�لذكر الأخت حن�ن ال�س�حلي التي ترجمت وحّررت هذه الن�سو�س.

والحمد هلل رّب الع�لمين

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 23.
)2)   �سورة اآل عمران، الآية 169.



شذرات من كلمات

 اإلمام الخميني}

 في الشهادة والشهداء

حديث الشهادة





 التضحية والشهادة

السعادة الدائمة

 اإّن الم���وت اأم���ر ي�سير ولي�س ذي ب����ل. ف�إّن اأمي���ر الموؤمنين �سالم اهلل 

عليه مولى الجميع، حينم� يقول: »واهلل لبن اأبي طالب اآن�س بالموت من 

، فالأّنه فهم حقيقة الدني���� وحقيقة م� وراءه�، فهم 
(1(

الطف����ل بثدي اأّم����ه«

حقيقة الموت واأن الموت حي�ة. لقد قدمن� ال�سهداء ولكّن �سهداءن� اأحي�ء، 

اأحي�ء يرزق���ون، وخ�لدون. ونحن ندعو اهلل اأن يوّفقن� لل�سه�دة، فهي عن�ء 

 .
(2(

لحظة و�سع�دة دائمة، تعب لحظة تعقبه� �سع�دة دائمة، �سع�دة مطلقة

اإّن ال�سه����دة للم�سلم وللموؤمن �سع����دة، و�سب�بن� ك�نوا يرون ال�سه�دة 

�سع����دة، وهن� يكمن �سّر النت�س�ر. اأولئك الم�ّديون ل يوؤمنون ب�ل�سه�دة 

اأ�ساًل، ولك���ن �سب�بن� يرون ال�سه�دة �سع�دته���م، يرونه� بداية راحتهم. 

ك�ن ه���ذا �سّر الن�سر. لق���د اأخط�أ اأولئك الذين ظّن���وا اأّنهم ي�ستطيعون 

)1) نهج البالغة، خطبة 5.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 6، �س 248.
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ف���ي هذه البرهة من الزمن اإيق����ع الفرقة بين اأبن�ئي، بين �سب�بن�، بين 

اأعزائن����. اإّن جميع �سب�بن���� مهتمون ب�لإ�سالم، ويم�س���ون قدمً� ب�إيم�ن 

.
(1(

را�سخ

االنعتاق من األسر

اإّن اأح���د الفروق بين مدر�س���ة الإ�سالم، )مدر�س���ة التوحيد(، وبين 

المدار�س المنحرفة، المدار����س الإلح�دية، هو اأّن رج�ل هذه المدر�سة 

يرون ال�سه����دة فوزًا عظيمً� لأنف�سهم: )ي� ليتني كنت معهم ف�أفوز فوزًا 

عظيم���ً�(.  فه���م ي�ستقبل���ون ال�سه�دة، لأّنه���م يعتقدون ب����أّن وراء ع�لم 

الطبيع���ة هذا ثمة عوالم اأ�سمى واأكثر نوراني���ة من هذا الع�لم. الموؤمن 

في هذا الع�لم يعي�س ف���ي �سجن، وب��ست�سه�ده يتحّرر من هذا ال�سجن. 

هذا اأحد الفروق بين مدر�ستن�، مدر�سة التوحيد، وبين بقية المدار�س.

اإّن �سب�بن���� يطلب���ون ال�سه����دة، وعلم�وؤن���� الملتزم���ون �سّب�ق���ون اإلى 

ال�سه�دة. اأولئ���ك الذين ل يعتقدون ب�هلل وبيوم الجزاء هم الذين يجب 

اأن يخ�فوا من الموت، هم الذين يجب اأن يخ�فوا من ال�سه�دة. اأم� نحن 

وتالم���ذة مدر�سة التوحيد ف�إّنن� ل نخ����ف ال�سه�دة، ل نخ�س�ه�. فلي�أتوا 

 .(2(
ويجّربوا، كم� جّربوا من قبل

سّر االنتصار

اإّن الإ�س���الم ه���و الذي اأنج���ز هذا الن�س���ر، واإّن ال�سه����دة هي التي 

م به� منذ البدء،  اأنجزت هذا الن�س���ر، وهي ح�فظة الإ�سالم الذي تقدَّ

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 7، �س 105.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 7، �س 140.
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�نن� ُيحّبون ال�سه�دة، والي���وم اإذ كنُت واقفً� في  لِء ت���رون �سبَّ
ُ
وه���� اأنتم اأ

�ْسَت�ْسهَد. ك�ن هذا 
ُ
الخ����رج هتف �س�بٌّ ق���وّي من بعيد اأن: ادعو ل���ي اأن اأ

م  الِح����سُّ الذي نه�س ب�أولئك ونه�س بن� ه���و ح�ّس ال�سه�دة. وح�ّس التقدُّ

 .
(1(

لل�سه�دة من اأجل الإ�سالم هو الذي ق�دن� للن�سر

 األبدّي
ٌّ
العز

 اإخوان���ي! اأخوات���ي! اأعّزائ���ي! وا�سل���وا عزمكم وثب�تك���م ول تخ�سوا 

الغتي����ل، ل تخ�فوا ال�سه�دة، ول�ست���م بخ�ئفين، اإن ال�سه�دة عّز اأبدي، 

حي����ة اأبدي���ة. هم الذي���ن يج���ب اأن يرهبوا الم���وت لأّنهم يرون���ه نه�ية 

الإن�س����ن. اأّم� نحن الذين ن���رى اأّن الإن�س�ن ب�ق ون���رى الحي�ة الخ�لدة 

؟ 
(2(

اأف�سل من هذه الحي�ة الم�دية، فلم�ذا نخ�ف

الراحة الحقيقية

كل ي���وم ب�لن�سب���ة لن���� ع��س���وراء، ول اأدري اأيه� الإخوة والأخ���وات الذين 

عّزيكم واأعتذر لكم.
ُ
�سّحيتم ب�أعزائكم- وهم اأعزاوؤن� اأي�سً�- كيف اأ

اإّنكم تعلمون ب�أّن الإ�سالم عزيز جدًا علين� وعظيم اإلى درجة بحيث 

اإّن نبي الإ�سالم واأه���ل بيته الكرام، �سّحوا بوجودهم في �سبيله. ونحن 

اأي�س���ً� الذين نّتب���ع العقيدة الإ�سالمي���ة ونبي الإ�سالم واأئمت���ه، واإذا م� 

�سّحين���� ب�لمق���دار القلي���ل وقّدمن���� الت�سحي�ت في �سبي���ل اهلل كم� هم 

.
(3(

�سّحوا، ومهم� ك�ن ذلك �سعبً� فهو راحة للفكر وال�سمير

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 8، �س 42.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 7، �س 185.

)3)   �سحيفة الإم�م، ج 10، �س 138.



وداع الشهداء   16

 العظيم
ٌ
الفوز

 اإّنن���� اأن�����س نع�س���ق ال�سه����دة ونتمّن�ه� ب���كّل قلوبن���� ونعتبره� فوزًا 

عظيمً�، ل���ذا فلن ترهبن� الحرب لأّنن� ف���ي الأ�س��س رج�ل حرب، ولكن 

 .
(1(

هذا لي�س معن�ه اأّنن� مع الحرب ونوؤّيده�، بل اإّنن� نتمّنى اأن ل تقع 

الإن�س����ن ميت ل مح�لة ول بّد من اأن ي�سل���ك هذا الطريق، فكم من 

الأف�سل له اأن يح�سل على �سع�دة كهذه واأن يعيد الأم�نة اإلى �س�حبه�، 

الم���وت الختي�ري، ال�سه�دة، الو�سول اإل���ى اهلل بلب��س ال�سهيد وبعقيدة 

ال�شهداء.

ف�لم���وت في الفرا�س، موت ولكّنه لي����س �سيئً�، لكّن الموت في �سبيله 

!
(2(

�سه�دة وعّزة وح�سول على ال�سرف لالإن�س�ن ولكّل الن��س

 حرّية الروح

  لم�ذا ي�س�ورن� القلق ونحن نقوم بواجبن�؟ اإّن القلق ي�س�ور من ي�سير 

خ���الف طريق الحّق. وهو ي�س����ور من اإذا ُقتل ح�س���ب عقيدته ف�إّنه يفنى 

وح�سب عقيدتن���� ف�إّنه ذاهب اإلى جهّنم. لم�ذا نقلق؟ اإّنن� اإذا ا�ست�سهدن� 

نك���ون قد رفعن� قيود الدني� من اأم�م الروح وبلغن� الملكوت الأعلى وجوار 

الحّق تع�لى، لم�ذا نقلق؟ هل اإّن الموت مثير للقلق؟ هل اإّن ال�سه�دة تثير 

القل���ق؟ اإّن اأ�سح�بن���� الذين ا�ست�سهدوا هم في ج���وار رحمة الحق لم�ذا 

الح���زن عليهم؟ هل نحزن عليهم لأّنهم خرجوا من قيودهم وحّلقوا  نحو 

؟
(3(

الف�س�ء الوا�سع وغدوا تحت رحمة الحّق تع�لى

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 13، �س 204.    
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 14، �س 202.

)3)   �سحيفة الإم�م، ج 15، �س 15.
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قّمة العبودّية

وليعل���م اأذن����ب اأمي���رك�، اأّن ال�سه�دة ف���ي �سبيل اهلل لي�س���ت ب�لأمر 

ال���ذي يمكن مق�رنته ب�لن�س���ر اأو الهزيمة في �سوح الحرب. اإذ اأّن مق�م 

ال�سه����دة بحّد ذاته تج�سيد لذروة العبودي���ة وال�سير وال�سلوك في ع�لم 

المعنوي����ت. وعلين� اأن ل ننزل مق����م ال�سه�دة اإلى هذا الحد ب�أن نقول: 

تّم تحرير خّرم�سه���ر اأو المدن الأخرى مق�بل ا�ست�سه�د اأبن�ء الإ�سالم. 

.
(2(

. واإّنم� هدفن� اأ�سمى من ذلك
(1(

فهذه تخّيالت ب�طلة للوطنيين

الربح الخالص

 ومن الممكن اأن يتوّهم الإن�س�ن اأّنن� اإذا ذهبن� لقت�ل الكّف�ر مثاًل وقتلن� 

منه����م وُقتلن� فهذا خ�س����ران و�سرر، ولكن حقيقة الأمر غي����ر ذلك. فهوؤلء 

القتلى اأحي�ء عند اهلل، والأجر الموجود هن�ك - بمختلف اأنواعه - ل يرتبط 

بهذا الع�لم، وم� ك�ن هلل ففيه ربح ونفع دائمً� وم�سون عن الخ�سران.

اإن الكثير من الرج����ل الت�ريخيين ق�م كلٌّ منهم وحيدًا في مج�بهة 

 .
(3(

القوى الم�س�دة

 
اً

األعلى فضل

  تبق���ى خدمة ال�سهيد اأعظم قيمة م���ن �س�ئر الخدم�ت. ف�لم�س�ب 

اأو المع����ق الذي حمل روحه على كّفه وق�تل ف���ي الجبه�ت ولكن لم ينل 

 .
(4(

�سرف ال�سه�دة هو اأي�سً� �سّحى بدوره في �سبيل اهلل �سبح�نه وتع�لى

)1) مقولة اأطلقه� بع�س الجم�ع�ت الحزبية اآنذاك الم�سمون اأنف�سهم وطنيين، اأّنه قد ذهب الكثير 
من ال�سهداء في �سبيل تحرير المدينة الفالنية...

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 21، �س 83.
)3)   �سحيفة الإم�م، ج 5، �س 27.

)4)   �سحيفة الإم�م، ج 13، �س 401.
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النظر إلى وجه الله

 نق���ل في رواية عن ر�سول اهلل P ب�أّن لل�سهي���د �سبع خ�س�ل، اأّوله� 

اأن���ه لأّول قط���رة من دمه مغف���وٌر له كل ذنب... ولكن اأه���م م� في الأمر 

الخ�سل���ة الأخي���رة حيث تقول الرواي���ة: »وال�شابعة اأن ينظ���ر اإلى وجه 

، وربم� يك���ون الأمر اله�ّم هو اإّن 
(1(

اهلل واإنه���ا لراح���ة ل���كّل نبي و�شهيد«

الحج���ب التي بينن� وبين الح���ّق تع�لى، بينن� وبين وج���ه اهلل وتجلي�ته، 

تنته���ي بحج�ب الإن�س�ن نف�س���ه، ف�لإن�س�ن نف�سه حج����ب كبير، فجميع 

الحج���ب الموجودة �سواًء الحجب النورانية اأم الظلم�نية تنتهي بحج�ب 

الإن�س����ن نف�س���ه،  فنفو�سن� حجب بينن���� وبين وجه اهلل ع���ّز وجّل، واإذا 

م���� حّطم الإن�س����ن هذا الحج�ب وبذل���ه في �سبيل اهلل ع���ّز وجّل وقّدم 

م���� يملك من الحي�ة ف���ي �سبيل ذلك، ف�إّنه يكون بذل���ك قد حّطم مبداأ 

جمي���ع الحُج���ب، وحّط���م اأن�نيته ذات���ه وقّدمه� في �سبي���ل اهلل �سبح�نه 

وتع�ل���ى. ف�إّن جه�ده في �سبيل اهلل ودف�ع���ه عن دين اهلل ودولته، وبذله 

وب���كّل اإخال�س لكّل م���� يملك حتى نف�سه، ُيزيل ه���ذا الحج�ب وُيمّزقه. 

واهلل �سبح�ن���ه وتع�لى جزاًء لكّل هذه الت�سحي�ت التي ُيقّدمه� ال�سهداء 

وبذله���م اأغل���ى م� يملكون وتقديمه���م اأرواحهم في �سبيل���ه، يتجّلى لهم 

عندم���� يمّزق���ون هذا الحج�ب، كم���� يتجّلى لالأنبي�ء اأي�س���ً�، لأّنهم هم 

اأي�س���ً� نزع���وا هذا الحج�ب من خ���الل اإرادتهم لكل م���� يريده اهلل عّز 

وج���ّل وتف�نيهم في �سبيله، دون اأن يروا لذاتهم اأو اأنف�سهم اأي وجود في 

 .(2(
مق�بل الحّق تع�لى

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س16.
)2)  �سحيفة الإم�م، 13،  �س 400.
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الخالدون

 ال�سه���داء اأحي�ء عند ربهم يرزق���ون، وقد ن�لوا الآن عند اهلل تب�رك 

وتع�ل���ى رزقً� خ�لدًا وروحً� خ�لدة وم� ك�ن م���ن اهلل فقد قّدموه و�سلموا 

م���� ك�ن لديه���م من الروح وق���د قبله اهلل تب����رك وتع�ل���ى ويقبله، نحن 

الذي���ن تخّلفن�. فنحن الذين يجب اأن نت�أ�ّسف لأّنن� لم ن�ستطع اأن ن�سلك 

ه���ذا الطريق، فقد ك�نوا هم ال�سب�قين في ه���ذا المج�ل وذهبوا ون�لوا 

�سع�دته���م وت�أّخرن� عنهم ولم ن�ستطع اللح�ق به���ذه الق�فلة وال�سير في 

ه���ذا الطري���ق. اإّنن� جميع� هلل، كّل الع�ل���م هلل، الع�لم من تجلي�ت اهلل، 

واإلى اهلل يرجع كل الع�لم.

فم���� اأف�سل اأن يكون الرجوع ب�ختي�رن� واأن ينتخب الإن�س�ن ال�سه�دة 

ف���ي �سبيل���ه واأن يخت����ر الم���وت هلل وال�سه����دة لأج���ل الإ�س���الم. ف����هلل 

�س���وف يرزق -كل ال�سه���داء الذين ا�ست�سهدوا في طري���ق الإ�سالم وكل 

المت�سّررين والمع�قي���ن في هذا ال�سبيل والذين فقدوا بيوتهم من اأجل 

الإ�سالم وت�سّردوا- ال�سع�دة الأبدية. كّلن� �سرك�ء في هذا الم�س�ب وم� 

 .(1(
ن�له هوؤلء ال�سّب�ن من ال�سرف هو لالإن�س�نية ول�سرف الإن�س�ن وعّزته

وثيقة اإليمان

  نحن اليوم نفتخ���ر ب�لجم�هير العظيمة الملتزمة ب�لإ�سالم العزيز 

وب�ل�سب�ب الغي�رى المق�تلين الذين انتف�سوا ب�سج�عة منذ بداية الثورة 

ولّب���وا نداء الح���ّق حتى التحق جمع كثير منهم ب����هلل محّققين اآم�لهم، 

�سيب جمع اآخ���ر من الأع���ّزاء بع�ه�ت بدنية م���ن اأجل الإ�سالم 
ُ
فيم���� اأ

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 14، �س 203.
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واله���دف ولكّنن� نراهم الي���وم بوجوه م�سرقة. ونفتخ���ر اأي�سً� ب�لأمه�ت 

الب��س���الت الالتي فقدن اأعّزاءه���ن، وب�لآب�ء الأع���ّزاء الذين ا�ست�سهد 

�سب�به���م. ولكّنه���م يقبل���ون علين���� وك�أّنهم يحتفل���ون بزف����ف اأعّزائهم 

و�سب�به���م. واإّنن���ي كلم� اأرى ه���وؤلء الأعّزاء اأو اقراأ و�سي���ة تربوية لأحد 

ال�سهداء اأ�سعر ب�ل�سعة والم�سكنة. فهوؤلء يحملون معهم وثيقة اإيم�نهم 

والتزامهم ب�لإ�سالم، واإّن قبور ال�سهداء واأج�س�د المع�قين األ�سَنٌة تنطق 

وت�سه���د بعظم���ة الروح الخ�لدة لهوؤلء، واإذا م���� ا�ستكوا من �سيء؛ فمن 

ع���دم نيل في�س ال�سه����دة اأو اأّنهم ن�لوا ثواب ال�سه����دة ولكّنهم يت�أّلمون 

لعدم قدرته���م على العودة اإلى جبه�ت القت����ل، ويهتفون ب�سع�ر )حربً� 

.
(1(

حربً� حتى الن�سر(

اق الله
ّ

عش

اإنني عندم���� اأرى هذه الوجوه واأرى ع�سقه� لل�سه�دة، اأ�سعر ب�لخجل 

وال�سع���ة. وعندم� اأنظر اإليهم في التلف����ز؛ هوؤلء الذين فنوا في طريق 

الحق، وه���م ي�ستعّدون لمواجهة عدو اهلل ومواجه���ة الموت بكل افتخ�ر 

واأرى ت�سّرعه���م واأ�سم���ع من�ج�تهم قب���ل الهجوم، ل اأمل���ك اإل اأن األوم 

 .
(2(

نف�سي واأت�أ�سف على و�سعي وح�لي

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 16، �س 28.
)2)  �سحيفة الإم�م ، ج 16، �س 120.    
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 عاجزون أمام الشهداء 

 م� الذي بو�سع اإن�س�ن ق��سر مثلي اأن يقول عن ال�سهداء الأعزاء 

ں  {ں  العظيمة  الكلمة  تلك  �س�أنهم  في  تع�لى  اهلل  ق�ل  الذين 

عن  التعبير  والكالم  والبي�ن  ب�لقلم  يمكن  وه��ل   .
(1(

ڻ} ڻ 
مق�م  األي�س هذا  لل�سهداء؟  الربوبية  مق�م  وا�ست�س�فة  ب�هلل  اللتح�ق 

 حيث ج�ء في الحديث ال�سريف اأنه� 
(2(

{ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ}

التي  هي  الجنة  هذه  وهل  والمظلومين؟  ال�سهداء  �سيد  على  تنطبق 

عند  والرتزاق  اللتح�ق  هل  الإلهية؟  لطيفته�  اأم  الموؤمنون  يدخله� 

اأ�سمى وفوق  اإلهي  اأّنه رمز  اأم  الب�سري،  المعنى  الأرب�ب هو هذا  رّب 

الترابي؟ الب�سر  ت�سّور 

عب�دك  ن�سيب  من  جعلته�  التي  العظيمة  ال�سع�دة  هذه  م�  اإلهي! 

والآب���ء  لالأمه�ت  اأب����رك  اإّن��ي   .. منه�  محرومون  ونحن  الخوا�س 

واأهل  الأعزة  هوؤلء  ولزوج�ت  هوؤلء،  الخ��سين  اهلل  لعب�د  المرّبين 

بيتهم، بدًل من تعزيتهم وموا�س�تهم. ي� ليتني كنت معهم ف�أفوز فوزًا 

.
(3(

عظيمً�

عاجزون عن وصف الشهداء

 اإّن ال�سه�دة في �سبيل اهلل لي�ست ب�لأمر الذي يمكن للعقل الب�سري 

المحدود اأن ُيقّيمه� وُيدرك مدى عظمته� ب�لمقي��س الب�سري والدوافع 

الإلهي،  والهدف  الحق  �سبيل  في  لل�سهيد  ال�س�مي  ف�لمق�م  الع�دية، 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 169.
)2)  �سورة الفجر، الآيت�ن: 29 – 30.
)3)   �سحيفة الإم�م، ج 17، �س 116.
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القيمة  فمثل هذه  تدركه،  اأن  للممكن�ت  المحدودة  الروؤية  ت�ستطيع  ل 

المق�م  وهذا  الإلهية،  ب�لمع�يير  اإل  ُتقيم  اأن  يمكن  ل  التي  العظيمة 

الترابيون  نحن  ول�سن�  الرب�نية  ب�لعين  اإل  ُيدرك  اأن  يمكن  ل  الرفيع 

ل  الملكوتية  الخالئق  حتى  بل  ذلك،  كنه  درك  عن  نعجز  من  فقط 

�ت الإن�س�ن الك�مل.  تجد اإلى درك كنه ذلك �سبياًل. لأّنه من مخت�سّ

 .. ب�لأ�سرار  المفعم  المق�م  هذا  عن  م�س�ف�ت  تف�سلهم  والملكوتيون 

فليتوّقف القلم عند هذا الحد ويعترف بعجزه.

ونح���ن الب�قون والمتخّلفون عن ركب ال�سه����دة، علين� اأن نعّد الأي�م 

ف���ي طلب وتمّن���ي هذا المق�م وتلك القيمة. واأن نحم���ل معن� اإلى قبورن� 

ح�سرة ال�سه����دة وال�سهداء وذويهم، الذين قّدموا ثمرة حي�تهم واأفالذ 

اأكب�دهم بكل اإيث�ر وفخر على طريق ال�سه�دة وال�سهداء.

واأن ن�سع���ر ب�لخج���ل من اأنف�سن�، اأم�م ه���ذه ال�سج�عة المنقطعة 

النظي���ر لل�سهداء واأ�سدق�ئهم من الأ�س���رى والجرحى والمفقودين، 

و�سوقه���م الذي يفوق الو�سف للعودة اإلى �س�ح�ت الحرب وال�سه�دة. 

فهوؤلء الن�س�ء والرج�ل والأطف����ل القدوة، الذين يهتفون وين�سدون 

لل�سه�دة من تحت الأنق��س وعلى اأ�سّرة الم�ست�سفي�ت، وب�أيٍد واأرجٍل 

مقطوع���ة يتمّن���ون العودة اإل���ى جبه�ت بن����ء الإن�س�ن. ه���م فوق م� 

يمك���ن اأن نت�سّوره، اأو م� يكتبه العرف�ء والفال�سفة ويقّدمه الفّن�نون 

والر�ّس�م���ون. ف�إّن م���� و�سل اإليه هوؤلء ب�ل�ست���دلل والبحث وال�سير 

وال�سل���وك، و�س���ل اإليه اأولئ���ك ب�لعي�ن، وم���� ك�نوا يبحث���ون عنه في 

الكتب وبي���ن �سفح�ته�، وجده اأولئك في مي�دين الدم وال�سه�دة في 

�سبيل اهلل.



23   الهشلاو والشهلد 

اإله���ي، وّفقن� لنكون مخل�سين على طريق هوؤلء واأهدافهم الكبيرة. 

وتكّرم عل���ى ال�سهداء الأعّزاء الذين حّل���وا ب�س�ح�ت قد�سك م�سّرجين 

بدم�ئه���م بعن�ي�ت���ك وتجلي�ت���ك الخ��سة، واأف���رغ على ذويه���م ال�سبر 

 .
(1(

ل عليهم ب�لأجر والمتن�ن وال�سلوان وتف�سّ

مهبط ملئكة الله

 َمْن نح���ن لكي نكتب ب�أقالمن� الع�جزة ونتحّدث بتع�بيرن� الق��سرة 

في و�سف ال�سه���داء والمعوقين والمفقودين والأ�س���رى الذين بذلوا في 

�سبيل اهلل اأو افتقدوا �سالمتهم اأو وقعوا اأ�سرى في اأيدي اأعداء الإ�سالم.

الل�س�ن والبي�ن ق��سران ع���ن ر�سم �سورة المنزلة الرفيعة لأعّزائن� 

الذي���ن بذلوا اأرواحهم في �سبيل اإعالء كلمة الحق والدف�ع عن الإ�سالم 

والبل���د الإ�سالمي. والكلم�ت والعب�رات ع�جزة عن و�سف اأولئك الذين 

ه�جروا من من���زل الطبيعة المظلم نحو الحق تع�ل���ى ور�سوله الأعظم 

ووردوا مح�سره المقّد����س. كيف يمكن الحديث عن المج�هدين الذين 

حّول���وا المواق���ع الع�سكرية في مي�دي���ن القت�ل اإلى م�س�ج���د، و�س�ح�ت 

الجه�د ب�سيح�ت التكبير اإلى مهبط مالئكة اهلل؟ م�ذا يمكنن� اأن ننثر 

عن���د اأقدام الأمه�ت العظيم����ت الالتي رّبين ف���ي اأح�س�نهّن الط�هرة 

.(2(
مثل هوؤلء الأبن�ء من اأجل الإ�سالم؟

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 18، �س 69.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 19، �س 40.
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ضيافة الله

 ق����ل اهلل تع�ل���ى: { گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 

. ل���و لم تك���ن لل�سهداء ومك�نته���م ال�س�مية اإّل هذه 
(1(

ں ڻ ڻ }
الآي���ة الكريمة لكفتهم، الأعّزة الذين �سّح���وا ب�أغلى م� لديهم في �سبيل 

حفظ الإ�سالم والبلد الإ�سالمي. ال�سهداء الذين قّدموا هلل المتع�ل وفي 

�سبي���ل حفظ كرام���ة الإ�سالم والدف�ع عن الجمهوري���ة الإ�سالمية كل م� 

يملكون���ه ب���كل اإخال�س. اإّن ه���ذه الآية الكريمة ل تبحث ف���ي الحي�ة بعد 

المم�ت حيث تحي� كل المخلوق�ت ذات النف�س الإن�س�نية ح�سب المراتب 

م���ن الحي����ة الحيواني���ة وم���� دون الحيوانية اإل���ى الحي����ة الإن�س�نية وم� 

ف���وق الحي�ة الإن�س�نية، بل اإّن م� ي�سّرف �سه���داء طريق الحق الكب�ر هو 

)الحي����ة عند الرب( والدخول في )�سي�فة اهلل(. اإّن الأقالم المحّطمة 

كقلم���ي ع�جزة عن و�سف ه���ذه الحي�ة وهذه ال�سي�ف���ة. اإّن هذه الحي�ة 

وه���ذه المعي�سة هي غي���ر الحي�ة في الجنة والعي�س فيه����. اإّنه� لق�ء اهلل 

و�سي�فته. األي�س ذلك مّم� ورد بحّق اأ�سح�ب النفو�س المطمئنة { ڤ 

 واإّن اأب���رز ه���وؤلء العب����د ه���و �سّي���د ال�سهداء 
(2(

ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ } 
- �س���الم اهلل علي���ه - ف�إذا ك�ن كذل���ك ف�أّي ب�س�رة اأكب���ر ل�سهداء طريق 

الح�سينQ الذي هو �سبيل اهلل، من اأّنهم يدخلون الجنة التي يدخله� 

ذل���ك العظيم الذي ا�ست�سهد ف���ي �سبيل اهلل ويحّلوا �سيوفً� بجواره. فهي 

.
(3(

مختلفة عن ال�سي�ف�ت الأخرى في الجنة مم� ل ن�ستطيع ت�سّوره�

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 169.
)2)  �سورة الفجر، الآيت�ن: 29 – 30.
)3)   �سحيفة الإم�م، ج 18، �س 262.
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اً
المنتصرون دوما

 اأعّزائي: اأنتم من�س���ورون وموؤّيدون �سواء حّققتم الن�سر الظ�هري 

ف���ي �سبيل الح���ّق تع�لى اأم ا�ست�سهدتم اأم اأ�سرت���م، ف�لحق تع�لى معكم، 

وي���د بقي���ة اهلل التي هي يد اهلل اآخذة ب�أيديك���م ف�لذي ينه�س هلل ولعّزة 

.
(1(

الإ�سالم ونج�ة المحرومين ل يخ�سى اأحداث الدهر

المهاجرون إلى الله

 �س���الم اهلل ورحمته عل���ى ال�سهداء الك���رام والمع�قي���ن الأعّزاء، 

ه���وؤلء هم المه�ج���رون اإلى اهلل ور�سول���ه الذين و�سع���وا اأغلى اأم�نة 

اأودعه� اهلل عندهم في طريق اأغلى واأ�سمى هدف دون ري�ء وقّدموه� 

اإلى ح�سرت���ه المقّد�سة، وبذلوا النف�س والنفي����س لحم�ية اأعّز نظ�م، 

وط���ردوا اأعداء الإ�سالم م���ن وطنهم الإ�سالمي. اأّي���ة هجرة اإلى اهلل 

ور�سول���ه اأغل���ى واأ�سمى من هذه الهج���رة؟ واأيُّ ف���داء وت�سحية اأغلى 

م���ن هذا الف���داء وهذه الت�سحي���ة؟ واأيُّ �سخ�س ي�ستطي���ع تقييم هذه 

الت�سحي���ة الممزوج���ة ب�لمعنوية والإخال����س واأن يعّو�سهم ويجزيهم 

عنه���� �سوى �س�حبه� الأ�سلي وم�ستريه� الأعلى الذي يقول: »لقد وقع 

.
(2(

اأجره على اهلل«

اأم� ال�سه���داء فال يمكن اأن نقول عنهم �سيئً�. ال�سهداء �سموع محفل 

الأحب�ب .. ال�سهداء في قهقهة �سكرتهم وفي بهجة و�سولهم عند ربهم 

يرزقون. وهم م���ن النفو�س المطمئنة التي خ�طبه� خ�لقه�:  { ڤ ڤ 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 19، �س 137.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 19، �س 132.
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. وهن� يكون الحديث عن الع�سق والع�سق فقط، 
(1(

ڤ ڦ ڦ     ڦ }
.

(2(
والقلم يعجز عن ت�سوير ذلك

ل تتوّقع���وا اأنتم اأيه���� المق�تلون اأن اأكون اأن� اأو اأّي �سخ�س اآخر ق�درًا 

عل���ى تكريمكم، ف�هلل هو ال���ذي ا�ستراكم، حيث قّدمت���م كل م� تملكون 

حتى الروح وهي اأغلى م� تملكون في �سبيل اهلل، �سواء منكم من ا�ست�سهد 

ولقي اهلل اإن �س�ء اهلل اأو اأنتم الموجودون هن�.

لق����د حّققت����م اأمري����ن ول ي�ستطيع اأحد م����ن الب�سر- اإل اأولي�����ء اهلل- اأن 

يكرمك����م على ذلك، الأول ه����و اأنكم و�سعتم اأعظم م� تملك����ون وهو الحي�ة 

عل����ى طب����ق الإخال�����س، والآخر ه����و اأنكم قّدمتم ه����ذه الهدي����ة مخل�سين. 

ف�لأ�س������س ه����و الإخال�����س ال����ذي تجّلى فيك����م، وبه����ذا الإخال�����س والإيث�ر 

�سمنت����م الجمهورية الإ�سالمي����ة، ف�لنت�س�رات التي تحّقق����ت على اأيديكم 

خ�سو�س����ً� في الفتح المبين، ل يمكن قي��سه� ب�����أي معي�ر ك�ن، ول ي�ستطيع 

اأي ل�س�����ن اأن ُيعّب����ر عنه����� وي�سفه�����، لكن الأه����م من كل هذا ه����و �سدقكم 

واإخال�سك����م عن����د اهلل تع�ل����ى، ف�لإيث�����ر اأهم م����ن كل �سيء عن����د اهلل، كم� 

  اأهل بي����ت الع�سمة بقوله: 
(3(

 ي�س����ف تب�رك وتع�ل����ى في �س����ورة { ۈ ٴۇ}

 ف�لإطع�م في حد ذاته لي�س �سيئً� مهمً�، خ��سة 
(4(

{ ٺ ٿ ٿ ٿ }

عندم� يكون بقر�س من خبز ال�سعير، بل المهم اأن يكون ذلك { ٿ ٿ }.

ف�لإخال����س والحب الل���ذان تملكونهم� لهم� القيم���ة عند اهلل تع�لى 

ول ي�ستطي���ع اأحد و�سفهم�. لأنكم ت�سّحون ب�أرواحكم، وهن�ك الكثيرون 

)1)  �سورة الفجر، الآيت�ن: 29 – 30.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 21، �س 134.

)3) �سورة الن�س�ن، الآية 1.
)4)  �سورة الن�س�ن، الآية 8.
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يفعل���ون ذلك في اأم���ور منحرفة، ف�لعمل واحد ف���ي ال�سكل لكن المعنى 

والفح���وى يختلف����ن، والمعي�ر هو فح���وى العمل ولي�س �سكل���ه. ف�ل�سيف 

ال���ذي  جّرده علي بن اأبي ط�ل���بQ و�سرب به ذلك ال�سخ�س وقتله، 

اأمٌر يحدث في اأي مك�ن وقد فعل ذلك كثير من الن��س ويفعلون. والقيمة 

لي�س���ت هن�، بل القيمة هي م� ك�نت في قلب علي بن اأبي ط�لب وم� ك�ن 

يدور في ذهنه ودرجة الإخال�س الذي ك�ن في عمله.

اإّن درج���ة الإخال�س هي التي جعلت تل���ك ال�سربة اأف�سل من عب�دة 

الثقلي���ن اأي عب����دة الإن����س والجن، اإذن ف����إّن اإخال�سك���م ورغبتكم في 

ال�سه����دة واإيث�ركم في �سبيل اهلل ه���و الذي منحكم القيمة، ول ي�ستطيع 

مي���زان اأن يقي�س مق���دار ذلك .. في� اأعزائي ح�فظ���وا على هذه النعمة 

الت���ي منحك���م اهلل اإي�ه� وغّيركم بف�سل���ه الذاتي وبي���د غيبية وجعلكم 

 اأن��سً� مخل�سين لذاته ي�سّحون بكل م� عندهم وب�أرواحهم في �سبيل اهلل

  
(1(

ۅ} ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ 

ف�لجّن���ة الت���ي منحك���م الم�ستري اإي�ه���� لي�س���ت ك�لجنة الت���ي يعطيه� 

لالآخرين، واأرجو اأن تكون هذه الجنة جنة اللق�ء.. واأرجو اأن ي�ست�سيفكم 

الم�ستري عنده. حيث اإن اأولي�ء اهلل في الدار الآخرة ل يرجون غير اهلل 

حي���ث ي�سرفون النظ���ر عن نعم الجنة ويرغبون ف���ي لق�ء الحق تع�لى. 

واأنت���م حيث ت�سّحون ب�أرواحكم وتتوّجهون اإل���ى �س�ح�ت الحرب بهدف 

ال�سه�دة وتدافعون عن الإ�سالم وتزرعون الي�أ�س في الدول الط�معة في 

ه���ذا البلد، اإنم� تقومون بعمل قي���م ونفي�س جدًا، لكن الأف�سل من ذلك 

 .
(2(

هو اإخال�سكم واإيث�ركم في �سبيل اهلل، فهو اأ�سمى من كل قيمة لكم

)1) �سورة التوبة، الآية 111. 
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 16، �س 151.





أهداف الشهداء

هدف األنبياء

  اإّن م���� تحّمل���ه الأنبي�ء م���ن الويالت لتحقيق الأه���داف الإ�سالمية 

و�سّح���ى الأولي�ء العظ����م ب�أنف�سهم من اأجله�، واأح���رق علم�ء الإ�سالم 

عت روؤو�سهم و�سجنوا وُنفوا، كل ذلك من اأجل  العظ����م في �سبيله�، وقطِّ

مق��س���د الإ�س���الم واأهدافه. ولو اأ�س�بن� الخ���وف وخ�سين� من ذلك فال 

دين لن�. وهل يخ�س���ى المتديِّن مغ�درة هذا الع�لم؟! ف�إن كن� نعتقد بم� 

وراء ه���ذا الع�ل���م، فعلين���� اأن ن�سك���ر اهلل، لأّنن� ُنقتل ف���ي �سبيله ونلحق 

ب�ل�سهداء، اأنخ�سى؟! وممَّ نخ�سى؟! يجب اأن يخ�سى من ل مك�ن له غير 

هذا الع�لم، وقد وعدن� اهلل - تب�رك وتع�لى - اأنه اإذا عملتم بديني، ف�إّن 

لكم ع�قبة ح�سنة، ون�أمل اأن نعمل به. لم�ذا نخ�س�كم؟ كل م� ت�ستطيعون 

عمل���ه هو اأن تعدمون�، وهذا يعن���ي بداية حي�ة الراحة لن� وخال�سن� من 

ه���ذا العذاب وهذه المحن، وقد ق�ل مولن� »واهلل لبن اأبي طالب اآن�س 

 ونحن �سيعت���ه، واإن كن� نخ�ف من 
(1(

بالم���وت م���ن الطف���ل بث���دي اأم���ه«

.
(2(

الموت، فهذا يعني اأنن� ل نوؤمن بم� وراء الطبيعة

)1)   بح�ر الأنوار، ج28، �س233.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 1، �س 277.
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ة اإلسلم
ّ
عز

 اإّنن� قّدمن� �سهداءن� بكّل عّز وبكّل فخر في �سبيل الهدف الذي هو 

قلب النظ����م الط�غوتي ورفع راية الإ�سالم الخّف�ق���ة، وهذا هو بعينه 

طري���ق الإ�س���الم ومنه���ج الم�سلمي���ن الحقيقيين في �س���در الإ�سالم، 

 .
(1(

و�سيظ���ل كذلك ط���ول الت�ري���خ و{ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }

لق���د �سّحى ر�سول اهلل بكل م���� يملكه في �سبيل الإ�س���الم، ليرفع راية 

.
(2(

التوحي���د

في سبيل الله

 ول ن�أب���ه ل�سجنن���� وللت�سحية ب�أبن�ئن�، لأّن ذل���ك في �سبيل اهلل، وم� 

يك���ون هلل وف���ي مواجهة الظلم فال نغتّم منه! نح���ن ن�سّحي ب�سب�بن� في 

�سبي���ل اهلل تع�لى، فال َتَدعوا الخوف ي���دّب اإلى نفو�سكم. ل ت�سغوا اإلى 

و�س�و�س ال�سي�طين اأبدًا. ا�سمدوا ول ت�سمحوا للخوف اأن يغ�سي قلوبكم 

و�ستنت�س���رون- اإن �س�ء اهلل- واإن ُقتلن����، ففي �سبيل الحق وهو الن�سر! 

.
(3(

واإذا قتلن� فهو �سبيل الحق اأي�سً� وهو الن�سر

الحرّية الحمراء

يجب اأّل نقلق لتقديم ال�سح�ي�. فهكذا ك�نت �سير الأنبي�ء والأولي�ء، 

لقد ك�نوا ينه�سون بوجه الظلم، ويقتتلون وُيقتلون وي�سّحون ب�أ�سح�بهم!

لي����س من ال�س���روري اأن نقلق الآن خوفً� من اأن ت���راق الدم�ء، يجب 

اأن ت���راق الدم�ء! وال�سع���ب الذي يريد اأن يخل�س نف�س���ه من وط�أة هذا 

)1) �سورة الأحزاب، الآية 21.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 3، �س 359.
)3)   �سحيفة الإم�م، ج 4، �س 102.
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الق���در من الجرائم لن ين�ل ذلك مج�ن���ً�! الإ�سالم يحت�ج اإلى اأن ُنقّدم 

ال�سه���داء. لقد تحّدثت اإح���دى الأّمه�ت في مقبرة به�ست زهراء - على 

م���� يب���دو - ق�ئل���ة اأّن �سجرة الحرية تحت����ج اإلى ال���رّي، ودم ابني اأحد 

الأ�سي����ء التي يرويه�. اإّن لدين� اأمث�ل ه���ذه الن�سوة الب��سالت! وكم من 

.
(1(

ّحي به� منذ �سدر الإ�سالم حتى الآن! نفو�س طيبة �سُ

ضمان اإلسلم

 لق���د �سّحيتم بدم����ء �سّب�نكم من اأجل ن�س���رة الإ�سالم. ف�لإ�سالم 

اأعّز من اأن نخ�سى من الت�سحية بدم�ئن� اأو �سب�نن� في �سبيله.

لقد قّدم الإ�سالم �سهداء كثيرين. ف�أمير الموؤمنين Q ك�ن �سهيد 

الإ�سالم وا�ست�سهد في �سبيل الإ�سالم .. والح�سين بن علي ا�ست�سهد في 

�سبي���ل الإ�سالم. اإنن� ل نخ�ف ال�سه�دة، ل نخ�ف تقديم ال�سح�ي�. لقد 

�سمن���ت اأيه� ال�سعب الإيراني بت�سحي�ت اأبن�ئك بق�ء الإ�سالم، وقطعت 

.
(2(

دابر الأج�نب

صون اإلسلم

 لق���د م���ّن اهلل تب�رك وتع�لى بقدرات���ه الغيبية على ه���ذا ال�سعب اأن 

ح���ّول هوؤلء ال�سب����ب اإلى رج�ل ينهجون نهج الع�رفي���ن ب�هلل وي�سّحون 

من اأجله تب�رك وتع�لى وي�سترخ�سون كّل �سيء في �سبيله. فيحّث الآب�ء 

والأمه����ت اأبن�ءهم عل���ى الت�سحية والفداء. وق���د ا�ستطعن� بف�سل هذه 

الت�سحي�ت، وتقديم الكثير من اأعّزتن� و�سب�بن� الأعزاء وتحّمل خ�س�ئر 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 4، �س 101.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 6، �س 218.
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ف�دحة، ا�ستطعن� اأن ن�سون الإ�سالم العزيز ونعيده اإلى واقع الحي�ة. ول 

�س���ّك في اأّن الإ�سالم ي�ستحّق اأن ي�سّح���ى بكّل �سيء من اأجله مثلم� فعل 

.
(1(

اأولي�ء اهلل

منطق اإلسلم 

 المنط���ق هو منطق �سدر الإ�سالم، ف����إذا َقَتَلَن� اأعداوؤن� ف�إّن ع�قبتن� 

الجن���ة واإذا َقَتْلن���� اأعداءن� ف�إّن ع�قبتن���� الجنة اأي�سً�، ه���ذا المنطق ل 

ُيه���زم، اإّنه لي�س منطق���ً� دنيويً� بحيث اإنن� اإذا متن���� ف�إم� اأن نذهب اإلى 

جهنم اأو اإلى مك�ن اأ�سواأ منه� اإذا وجد. المنطق منطق الدين، المنطق 

.
(2(

منطق الإ�سالم، منطق القراآن

في سبيل اإلسلم

 اأرى م���ن ال�س���روري واأن���� ف���ي اأواخر العم���ر، اأن اأعرب ع���ن اأ�سفي 

ل�سقوط هذا العدد م���ن ال�سهداء. اإنني اآ�سف للغ�ية على م� قّدمن�ه من 

�سح�ي����، ويبدو اأّن العدد بلغ 160 األفً� بين جريح و�سهيد. على اأية ح�ل، 

ومهم���� ك�ن عدد ال�سح�ي�، ف�إّن �سقوط �سخ����س واحد يعتبر كثيرًا. م� 

ك�ن ينبغ���ي اأن ي�سقط حتى �سخ�س واح���د، ولكن قد ح�سل ذلك، ولأّنه 

ك�ن في �سبي���ل الإ�سالم ولك�سب ال�سبغة الديني���ة والإ�سالمية ولم يكن 

م���ن اأجل الدني�، ف�إن البع����س ك�نوا يق�سدونني ويطلب���ون مّني الدع�ء 

له���م لني���ل ال�سه�دة. هذه ال�سبغ���ة، �سبغة الدين، �سبغ���ة الإ�سالم هي 

التي دفعت هوؤلء الأبط�ل للت�سحية وتحقيق اأهداف ثورتن�.

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 17، �س 50.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 6، �س 250.
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لق���د ك�ن الم�ست���وى الروحي على هذا ال�سكل بحي���ث اإّنهم يتطّوعون 

لل�سه����دة ول يخ�س���ون الموت. وفي �سدر الإ�س���الم اأي�سً� ك�ن هذا الأمر 

وراء تحقيق الم�سلمين لأهدافهم.

لق���د فقدن� الكثير من الأ�سخ�����س ذوي ال�س�أن، ولكن ولأّن ذلك ك�ن 

ف���ي �سبيل الإ�سالم ف�إّن اأرواحهم قري���رة وجميعهم اإن �س�ء اهلل �سعداء 

ف���ي ظل اهلل تب�رك وتع�لى. ونحن ندعو لذويهم ب�ل�سبر ون�س�أل اهلل اأن 

.
(1(

يمّن عليهم جميعً� ب�ل�سبر والأجر

اإّنه���� معجزة اأن تقف الن�س�ء في مواجهة الدب�بة والمدفع والر�س��س 

دون اأدن���ى خ���وف. اإّنه نور الق���راآن والإ�س���الم الذي تجّلى ف���ي قلوبكّن 

وقلوب جميع �سعب اإيران. اإن���ه نور الإيم�ن الذي جعلكّن اأنتّن ال�سيدات 

.
(2(

ل ت�سعرن ب�لخوف من ال�سه�دة

ليس آخر شهيد

 من���ذ الي���وم الأّول لظه���ور الإ�س���الم، انت�س���ر ه���ذا الدي���ن الحنيف 

ب�ل�سه����دة. اإّن لالإ�س���الم �سه���داء عظ�مً� وه���و يفتخر اأْن ق���ّدم �سهداء 

عظم����ء ف���ي �سبيل اهلل وفي �سبي���ل الهدف. نحن اأي�س���ً� نفتخر بتقديم 

ال�سه���داء في �سبي���ل الإ�سالم وفي �سبيل هدفن�. وه���ذا لي�س اآخر �سهيد 

م �سهداء اآخرين، وب�لن�سب���ة لن� ل تهّمن�  لن����. اإّنن���� من الممكن اأن ُنق���دِّ

الحي����ة في ه���ذه الدني� واإّنم� المه���م هو الهدف. اإّنن���� ن�سعى في �سبيل 

.
(3(

الهدف، وكل م� واجهن� في ذلك نتقبّله لأّنه من اأجل الهدف

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 6، �س 318.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 7، �س 148.

)3)   �سحيفة الإم�م، ج 7، �س 152.
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ال نخشى الشهادة

 نحن ل نخ�سى الموت. ف�لإ�سالم دين الثورة والت�سحية �سد الف�جر 

والف��س���ق، ودين الهداي���ة وال�سالح لبقي���ة الن��س. ف�لإم����م علي عليه 

ال�س���الم ف���ي ذات الوقت ال���ذي ك�ن يحمل نهج البالغ���ة لهداية الن��س 

واإر�س�ده���م، ك�ن ي�سه���ر ال�سي���ف ف���ي وج���ه الم�سركي���ن والمتواطئين 

�س���د الإ�س���الم لمح�ربتهم. وق���د قّدم الإ�س���الم الكثير م���ن ال�سهداء، 

 ولدين���� ه�م�ت فرقت من اأجل الإ�س���الم، ك�لإم�م علي Q وعلي بن

الح�سين Q، وروؤو�س رفعت على الرم�ح كراأ�س �سيد ال�سهداء الإم�م 

الح�سين Q واأهل بيته واأ�سح�به. ف�لإ�سالم انت�سر على مّر الع�سور، 

ب�لت�سحية وال�سيف.

نحن ل نرهب الت�سحي�ت وتقديم ال�سهداء. فقد قّدمن� ال�سهداء في 

عي���د الفطر الع�م الم��س���ي، وفي هذا العيد اأي�س���ً�، وفي �سهر رم�س�ن 

المب����رك، فنحن ل نخ�سى ال�سه����دة، لأّن اأئمتن� قد ق�س���وا اإم� �سهداء 

اأو م�سمومي���ن اأو مقتولين، وق���د ع�نى بع�سهم من ال�سجن والمنفى، كل 

ذل���ك في �سبي���ل الإ�سالم، فنحن مهم���� قّدمن� من ت�سحي����ت من اأجل 

الإ�سالم فهو قليل. اإّن الم�سركين يظّنون اأّن �سب�بن� يخ�ف الموت يخ�ف 

ال�سه����دة، ل! فليعلم���وا اأّنن���� قد ورثن� ال�سه����دة عن اأئمتن���� اأهل البيت 

R وتج���ري في �سرايينن�. اإّن الخ�ئف م���ن الموت هو الذي ل يعتقد 

بوج���ود حي����ة ب�قية، اأم� نحن ف���ال نخ�سى الموت لأنن� نعل���م اأّن هن�لك 

.
(1(

حي�ة خ�لدة حي�ة اأبدية حيث يوّفي اهلل كّل نف�س حّقه�!

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 9، �س 269.



35  ءاداش الشهداء

الخلود األبدي

 لق���د نه�س ه���ذا ال�سعب الم�سّلح بق���ّوة الإيم�ن فق���ط، �سّد النظ�م 

الم�ستب���ّد لإ�سق�طه، فتجّم���ع بع�س اأبن�ء هذا ال�سع���ب ُيخّططون للثورة 

عل���ى النظ�م والإط�حة برم���وزه.. ورحم اهلل ال�سهي���د قرني  الذي ك�ن 

يق���ول: اإّن الح���رب بين اأبن����ء ال�سعب وقوى ال�س�ه دام���ت ثالث �س�ع�ت 

فقط وفيه� ا�ستط�ع ال�سعب ب�إرادته اأن يتغّلب على قّوة النظ�م.

نع���م هذا هو الإيم����ن وهذا الن�سر ك�ن تتويجً� لق���ّوة الإيم�ن، حيث 

اإّن �سب�بن���� ك�نوا يندفعون لل�سه�دة مدركين تم�م���ً� ب�أّنه� طريق الخلود 

الأب���دي. فلط�لم���� اأت���ى اإل���ي ال�سّب����ن يلّحون عل���ّي ب�لدع�ء له���م للفوز 

ب�ل�سه�دة، وكنت اأدع���و اهلل لهم ب�أجر ال�سهيد، اإّن هذه المعنوي�ت التي 

 تج�ّسدت في نفو�س �سب�بن�، هي ذاته� التي ك�ن يتمّتع به� ال�سب�ب في زمن 

.
(1(

الر�سول P، وهي التي تقف وراء انت�س�رن� على قّوة التجّبر والظلم 

منطق القرآن

 اإّن منطق �سعبن� ومنطق الموؤمنين هو منطق القراآن وهو {ڄ   ڄ 

. ل ت�ستطيع اأّية قّوة مواجهة هذا المنطق. اإّن جمعً� 
(2(

ڄ  ڃ     ڃ}
- �سعبً� - يرى نف�سه هلل ويرى كّل م� يملكه من اهلل ويعتبر النتق�ل 

اإّن  اأحد مواجهته.  اإلى محبوبه هدفه المطلوب، لن ي�ستطيع  من هن� 

من ي�ستقبل ال�ست�سه�د وك�أنه يحت�سن �سخ�سً� عزيزًا عليه، ل ي�ستطيع 

هوؤلء الذين عميت قلوبهم مواجهته. اإّن هوؤلء لديهم خط�أ واحد وهو 

اأنهم ل يعرفون الإ�سالم والإيم�ن ول يعرفون �سعبن� الم�سلم، ويتوّهمون 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 9، �س 263.
)2) �سورة البقرة، الآية 156.
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ال�سخ�سي�ت  ال�سعب من خالل اغتي�ل  يواجهوا هذا  اأن  ب�إمك�نهم  اأّن 

م�س�هدة  عن  اأعينهم  عميت  بل  ي�س�هدوا  لم  اإّنهم  الن��س.  واغتي�ل 

.
(1(

تن�مي وحدة ال�سعب وتالحمه كّلم� قّدمن� �سهداء

شعارها الله اكبر

 اإّن الف���رق بينكم وبين اأعدائكم ه���و اأّن اأعداءكم يح�ربون الإ�سالم 

ولأج���ل ال�سيط����ن وا�ستعرا�س قّوته���م، ولكّنكم تدافعون ع���ن الإ�سالم 

وتق�تل���ون من اأجل ر�س� اهلل وتقوية الإ�سالم وتطبيق اأحك�مه، كم� اأّنكم 

تدافع���ون ع���ن المظلومين على ط���ول الت�ريخ ول يقت�س���ر دف�عكم عن 

الإ�س���الم وانت�س�ركم في �س�حة الحرب، ب���ل اأنتم منت�سرون في جميع 

الأبع�د الم�دية والمعنوية وعلى مدى الت�ريخ، وهذا الن�سر ر�سيد و�سند 

لنت�س�ر الم�ست�سعفين في الع�لم طوال الت�ريخ. ف�إّن احت�س�ن ال�سه�دة 

والإ�س���راع اإلى لق�ء اهلل هو الن�سر. �س���واء انت�سرتم في �س�حة الحرب 

و�ستنت�سرون، اأو هزمتهم - ل �سمح اهلل - ولن تهزموا.

ف�إّنك���م تملكون م���� يملك العدو نقي�س���ه .. اإّنكم تملك���ون ر�س� اهلل، 

وعدوك���م يمل���ك �سخ���ط اهلل وغ�سبه، واأنت���م تملكون الإيم����ن وهم من 

اأعوان الكفر، اإّن لكم قلوبً� مطمئنة ومرت�حة لأّنكم توؤمنون ب�لن�سر في 

ح�ل ال�سه�دة وفي ح����ل الن�سر، لكّن هوؤلء يفّرون من الموت، ف�لفرق 

كبي���ر بين الثنين؛ حيث اإّن اأحدهم� يحت�سن الموت لأّنه ا�ست�سه�د وفي 

�سبي���ل الإ�سالم ودف�ع عن الحق، فيم� الآخر يفّر من الموت لأّنه فري�سة 

للحرب، وهن����ك فرق بين �سعبين: اأحدهم� يتوّج���ه اإلى جبه�ت القت�ل 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 15، �س 118.
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تطّوعً� من اأجل ال�سه�دة. والآخر يتوّجه رغمً� عنه وتحت اأ�سنة الحراب 

وتحت ط�ئلة التهديد ب�لقتل.

 وهن�ك فرق كبير بينكم حيث يحميكم ال�سعب ويحفظكم اهلل وبين 

ذل���ك الذي يق�ت���ل في �سبيل ال�سيط����ن ولأجل �سيط����ن النف�س. وهكذا 

هن�ك ف���رق اأي�سً� بين الث���ورة الإ�سالمية الإيراني���ة و�س�ئر الثورات في 

الع�ل���م والتي لي�ست من اأجل اهلل ول من اأجل الإيم�ن فيم� ق�مت الثورة 

الإيراني���ة من اأجل اهلل وك�ن �سع�ره� )اهلل اكبر( منذ البداية و�سيبقى 

.
(1(

هكذا حتى النه�ية

لقاء الله 

���ل اأعب�ء ه���ذه الم�سوؤولية،   الم�سوؤولي���ة ج�سيم���ة وعلين� جميعً� تحمُّ

واإّن غ�ي���ة م� ينتظرن� هو ال�سه�دة ولق����ء اهلل واللتح�ق ب�سيد ال�سهداء 

واأمث�ل���ه، وهو غ�ية اآم�ل ع�ّس�ق الحّق تع�لى ... ولعّلكم �سمعتم م� يروى 

عّم���� يجري في جبه����ت القت�ل، حي���ث يق�سي �سب�بن� اللي���ل في الذكر 

والدع����ء والتهّجد وال�سالة وال�سي�م، وفي النه�ر يندفعون بكّل حم��س 

لمق�تل���ة العدو ودحره. اإّنه���� نعمة مّن اهلل تب����رك وتع�لى به� على هذا 

.
(2(

ال�سعب، فح�فظوا على هذه النعمة

قيم اإلنسانية

 ف�إذا اأراد الإن�س�ن اأن يح�فظ على اإن�س�نيته فال بد له من اأن يتحّمل 

وي�سب���ر واإذا اأردتم حف���ظ قيمكم الإن�س�نية فال بد م���ن دفع الثمن. ل 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 16، �س 77.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 17، �س 54.
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يمكن لالإن�س�ن اأن يجل�س في منزله وت�س�ن قيمه الإن�س�نية فمن يجل�س 

ف���ي منزل���ه ويعتزل الع�ل���م ف�إّنه �سيتلّق���ى الإ�س����ءات ول ي�سعر بفقدان 

اإن�س�نّيته. ف�إذا كنتم تتطّلع���ون لالإن�س�نية ونيل العّز وال�سوؤدد في الع�لم 

ر من هيمنة  ف�إّن���ه مكل���ف ل ي�أتي ب�لمّج����ن. اإذا كنت���م تتطّلعون للتح���رُّ

ل تبع�ته،  الآخري���ن ونيل ال�ستقالل فال بد من الت�سحية. ل بد من تحمُّ

الغ���الء والنق�س والجه�د والدف�ع وال�ست�سه����د. هذه كّله� قيم اإن�س�نية 

عمل م���ن اأجله� الأنبي����ء وُقتل ب�سببه���� الإم�م الح�سين، ف����إذا ك�ن هو 

واأ�سح�ب���ه القّلة يفّك���رون في ال�سعوب�ت م� ا�ستط�ع���وا تحقيق ثورة م� 

.
(1(

زالت اآث�ره� خ�لدة. ول يخفى اأّن العمل عندم� يكون هلل تهون تبع�ته

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 18، �س 253.



آثار وبركات دماء الشهداء والمجاهدين

والدة الشهداء

 �سحي���ح اأنن���� قّدمن� ال�سه���داء وع�نين� الكثير، ولك���ّن كّل قطرة من 

دم�ئه���م قد حّركت دم�ء �سب�بن� الغي����رى، واأ�سعلت في دواخلهم نيرانً� 

لن ُتخمد ب�إذن اهلل - تع�لى - اإل اإذا اأحرقت �سجرة ال�ستعم�ر وعمالئه 

.
(1(

المف�سوحين

ثورة قرآنية

 اإّن ه���ذا ال�سع����ر يجب اأن يبقى محفوظً� وه���و اأّن هذه الثورة لي�ست 

»ثورة وطنية«، هذه الثورة »ثورة قراآنية«، هذه الثورة »ثورة اإ�شالمية«. 

ف�سع���ب �سعي���ف لم يمتلك �سيئ���ً� تمّكن من النت�س����ر على قوى عظمى 

وق���وى �سيط�ني���ة ك�نت تمتلك كّل �س���يء، ك�نت مدّجج���ة ب�ل�سالح، فال 

 اأن ُتحّقق هذا النت�س����ر، اإّن ال�سعب الذي تمّكن 
(2(

يمك���ن لقوى وطني���ة

من ذلك اإّنم� تمّكن لأّنه راأى ال�سه�دة اأمنية.

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 3، �س 314.
)2) المق�سود هن� التّي�رات الوطنية التي اّتخذت منحً� مخ�لفً� لتوّجه�ت ال�سعب الإ�سالمّية.
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ك�ن بع����س ال�سب����ب يطلب���ون مّن���ي ويق�سم���ون عل���ّي اأن اأدع���و لهم 

ب�ل�سه����دة، والن�س�ء الالت���ي قّدمن اأبن�ءهّن كّن يفتخ���رّن ب�أنهّن قّدمن 

�سهداء، وبع�سهّن مّمن بقي لهّن ولد واحد ك�نت تقول اأرغب في تقديم 

ه���ذا اأي�سً�! هذه لي�ست قوة وطني���ة اإّنه� قوة الإيم�ن، اإّنه� قوة الإ�سالم، 

فال ينبغي خلط الأمور ول ينبغي ال�ستب�ه في تف�سير ذلك. اإّنه الإ�سالم 

ال���ذي تمّك���ن من التغّلب على الق���وى العظمى، اإّن���ه الإ�سالم الذي جعل 

.
(1(

اأبن�ءكم يتطلعون اإلى ال�سه�دة

لقد م�سى ال�سعب ف���ي هذه الثورة اإلى الأم�م ا�ستن�دًا اإلى الإ�سالم، 

�سعبن���� يع�سق ال�سه�دة، وبهذا الع�سق لل�سه�دة م�ست الثورة اإلى الأم�م، 

ول���ول وجود ذلك الع�سق وتلك المحّبة لم���� تمّكن� من النت�س�ر على كّل 

.
(2(

هذه القوى

اإّن �سعب اإي���ران النبيل، وك�أخوة الإيم�ن ف���ي �سدر الإ�سالم وع�سر 

الوحي، انت�سر رغم فقدانه لالأ�سلحة الحربية، وب�أيٍد خ�لية، ولكن بقوة 

الإيم�ن والإيث�ر والت�سحية في �سبيل الإ�سالم والت�س�بق اإلى ال�سه�دة في 

�سبي���ل الهدف، واأخرج الأعداء الم�ستبّدي���ن والم�ستعمرين والم�ستغّلين 

.
(3(

من بالده ورمى بهم في مزبلة الت�ريخ

جيش اإلسلم

 اإّن �سعبن���� واقف بعزيمة و�سمود وق���وة و�سالبة للدف�ع عن م�س�لح 

الإ�س���الم واإّن ا�ست�سه����د اأّي �سخ�سية ل يترك اأدن���ى ت�أثير]�سلبي[ على 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 6، �س 284.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 6، �س 378.

)3)   �سحيفة الإم�م، ج 7، �س 129.
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ه���ذا ال�سعب اإّل اأن يزيده ان�سج�مً� وق���وة من الج�نب المعنوي كم� ك�ن 

الأمر عليه في �سدر الإ�سالم، حيث اأّن ا�ست�سه�د اأولئك الملتزمين ك�ن 

ي���وؤّدي اإلى ازدي�د قوة جي����س الإ�سالم ليوا�سل زحف���ه. ولكون �سعبن� ل 

يتج���ه اإّل نحو الإ�سالم وقد توجه نحو اهلل تع�لى وي�سير على نهجه، ف�إّن 

 .
(1(

هذه الأمور الم�دية التي تثبط عزيمة الآخرين لن توؤّثر عليه

لق���د قّدمن���� رج�ًل عظ�مً� في ه���ذا الطريق، ولحقت بن���� خ�س�ئر ل 

تعّو����س، ولك���ن األ ي�ستح���ق م� تحّق���ق كّل هذه الت�سحي����ت؟ ففي �سدر 

الإ�سالم �سّحى �سيد ال�سهداء بنف�سه وهي خ�س�رة ل تعّو�س واأ�سمى من 

كّل الخ�س�ئ���ر. لق���د ك�ن �سيد ال�سه���داء يعي تم�مً� م� ال���ذي اأقدم عليه 

وكي���ف �سيكون م�سيره. ويبدو ذل���ك وا�سحً� من خالل خطبه واأح�ديثه 

الت���ي األق�ه� في الطريق اإلى كربالء. غير اأّن الأو�س�ع ك�نت بنحو ل بّد 

من الت�سحية كي يتحّقق الإ�سالح.

والي���وم اأي�سً� ف�إّن كّل م� لدين� هو وليد تلك الت�سحية التي ك�نت من 

اأجل الإ�سالم. ول بد لن� من حفظ هذا النهج وهذا المبداأ وتوعية الن��س 

ب�س���رورة الت�سحية. ف�لأمر ل يقت�سر على الب���ك�ء على �سيد ال�سهداء، 

علم���ً� اأّن هذا هو بحد ذاته اأمر عظيم اأي�س���ً�، ولكن يجب اللتف�ت اإلى 

ت�سحي�ت���ه. ل بّد م���ن اإدراك وا�ستيع����ب قيمة العمل ال���ذي اأقدم عليه 

الإم����م الح�سينQ وت�سّديه بكل حزم للظل���م ومواجهة يزيد الذي 

.
(2(

اأ�س�ع الكفر واأ�س�ع اأحك�م الإ�سالم

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 15، �س 129.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 17، �س 44.
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التحّول العظيم

  اإّن الإ�س���الم تلّطف عل���ى هذا ال�سعب المظل���وم ورحمه واأوجد فيه 

كّل ه���ذا التح���ّول. ف�ل�سخ�س الذي اعت�د على ارتي����د مراكز الفح�س�ء 

تحّول اإلى اإن�س�ن مج�هد. ال�سخ����س ال�سهواني تحّول اإلى اإن�س�ن يع�سق 

الم���وت، واإّن ع�س���ق الموت قد اأوجد ح���اًل لمع�ن�ة الم�سلمي���ن كله�. فلو 

ل���م يكن ه���وؤلء ال�سب�ب، ه���وؤلء المق�تلون الذين يع�سق���ون الموت ومن 

مختلف طبق�ت ال�سعب وفئ�ته، من الجي�س والحر�س والتعبئة والع�س�ئر 

وغيره���م؛ ولو لم يكن هذا التحّول، لكّن���� رازحين في غي�هب ال�سجون 

 .
(1(

ال�س�هن�س�هية حتى الآن

هفة نحو السباق 
ّ

الل

 يعجز قلمي وبي�ني عن تو�سيف المق�ومة اله�ئلة والوا�سعة لماليين 

الم�سلمين المغرمي���ن ب�لخدمة والت�سحية وال�سه����دة في دولة �س�حب 

الزم����ن - اأرواحن���� ف���داه - ويكّل ع���ن التحّدث حول مالح���م و�سه�مة 

وب���رك�ت واإح�س����ن الأبن�ء المعنويي���ن لل�سيدة ف�طم���ة الزهراء )�س(؛ 

حي���ث ن�س�أ كل ذلك م���ن فن الإ�سالم واأه���ل البيت وب���رك�ت اأتب�ع اإم�م 

ع��سوراء. لقد �سّمر �سعبن� عن �س�عد الجد بحزم، فنزلوا اإلى الميدان 

برج�لهم ون�س�ئهم وكب�رهم و�سغ�رهم عدا القّلة القليلة من المن�فقين 

والجوا�سي�س والت�بعين لال�ستكب�ر الع�لمي، وخ��سوا حربً� �سرو�سً� �سد 

الع���دو الغ��سم وه���م يت�س�بقون مع بع�سهم. واأّي �سب����ق في الم�س�ر اإلى 

اهلل اأ�سمى من اأن يفّكر منكوبوا الفي�س�ن�ت المح��سرون بتقديم العون 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 17، �س 172.
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للجبه�ت، ويقدم المق�تلون في مي�دين القت�ل اأموالهم لمنكوبي ال�سيول 

على طبق م���ن الإخال�س؟ واأّي تحّول اأرفع م���ن األ ي�ستكي اآب�ء واأمه�ت 

واأزواج ال�سه���داء من فراق اأحب�بهم، ويتح�ّسرون على تخلفهم عن ركب 

(1(
ال�شهداء؟

مزار العاشقين والعرفاء

 م���ن الممكن اأن يلج����أ البع�س، عن وعي اأو بوحي م���ن جهلهم، اإلى 

ت�أجيج م�س�عر الن�����س من خالل اإث�رة هذا الت�س�وؤل: اأين اأ�سحت ثمرة 

كل هذه الدم�ء وال�سه�دة والإيث�ر؟

ول �س���ّك اأن اأمث�ل هوؤلء ل علم لهم بعوالم الغيب وفل�سفة ال�سه�دة، 

ويجهل���ون ب����أّن الذي يتوّجه للجه����د من اأجل ر�س���� اهلل تع�لى فح�سب، 

وو�س���ع روح���ه على طبق من الإخال����س والعبودية، لي����س بو�سع حوادث 

الده���ر اأن ُت�سي���ئ اإلى خل���وده وبق�ئه ومنزلته الرفيعة. وك���ي يت�سّنى لن� 

اإدراك قيم���ة وعظم���ة النهج ال���ذي اختّطه �سهداوؤن�، ل ب���د لن� من طّي 

طري���ق طويل���ة واأن نبح���ث عن ذل���ك في رح����ب الزمن وت�ري���خ الثورة 

واأجي�ل الم�ستقبل.

وم���ن الموؤّكد اأّن دم�ء ال�سه���داء هي التي �س�نت الث���ورة والإ�سالم. 

وهي التي اأعطت درو�س المق�وم���ة ل�سعوب الع�لم اإلى الأبد. ويعلم اهلل 

اأن طري���ق ونهج ال�سه�دة لي�س ل���ه نه�ية، و�ستقت���دي ال�سعوب والأجي�ل 

الق�دمة بنهج ال�سهداء. و�ستكون تربة ال�سهداء الط�هرة مزارًا للع�س�ق 

والعرف����ء والمخل�سين ودار ال�سف�ء لالأحرار اإلى ي���وم القي�مة. فهنيئً� 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 20، �س 166.
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لأولئك الذي���ن التحقوا بركب ال�سه�دة .. وهنيئ���ً� لأولئك الذين �سّحوا 

ب�أرواحه���م ونفو�سهم في ق�فلة النور هذه .. وهنيئ���ً� لأولئك الذين رّبوا 

. اإّن م� تّم م���ن اإنج�ز ك�ن اإلهيً�، 
(1(

ف���ي اأح�س�نهم اأمث�ل ه���ذه الجواهر

وقد تحّقق لأّن مجتمعن� اأ�سبح بو�سع اآخر وتحّول تحّوًل اإ�سالميً� بحيث 

اأ�سبحت ال�سه�دة ب�لن�سبة له فوزًا عظيمً�.

كن���ت ف���ي النجف وق���د ج�ءني اأح���د ال�سب����ب، ح�س���ن الطلعة، في 

الع�سرين�ت من العمر، واأق�سم علّي اأن اأدعو له ب�ل�سه�دة. هذه الروحية 

حملته���� الأمه�ت الالتي قّدمن اثنين اأو ثالث���ة من اأبن�ئهّن وحينم� كّن 

ي�أتي���ن لزي�رتن� كّن يقلن: اإّنهم ف���داء لالإ�سالم، واإّن لدين� اأبن�ء اآخرين 

على ا�ستعداد لل�سه�دة.

روحي���ة الفداء هذه هي نف�س الروحية التي تقّي�ست للن��س على عهد 

ر�س���ول اهلل P ومّكنت الم�سلمين خالل ن�سف ق���رن تقريبً� من ب�سط 

�سيطرته���م على الدني� اآنذاك، ه���ذه الروحية ظهرت في �سعبن� ودفعت 

اأبن����ءه للت�سحي���ة والفداء ب�سوق ورغبة. ه���ذه الروحية هي التي حّققت 

الن�س���ر لن����، فلم يكن الأمر فل�سفة ول تنظي���ر ول فقه في الإ�سالم، لم 

يك���ن اأي �سيء من ذل���ك، اإّنه� الروحي���ة التي ظهرت بي���ن اأبن�ء �سعبن� 

والتحّرك الغيبي الذي اأحدث مثل هذا التحّول الروحي لمجتمعن� خالل 

.
(2(

مدة ق�سيرة، ول زال هذا التحّول الروحي يرافقن� حتى الآن

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 21، �س 78.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 6، �س 389.
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Pكأصحاب رسول الله

 لق���د انت�سرن� نحن بقوة الإيم�ن هذه، حي���ث ك�ن نداء جميع فئ�ت 

ة، اإذ لم نكن نملك �سيئً�،  �سعبن� نداء الإ�سالم، ولم ننت�سر ب�لعدد والعدَّ

فيم���� ك�نوا يملكون كّل �سيء. لكّنن���� كّن� م�سلَّحين ب�سالح الإيم�ن، وك�ن 

�سعبن� يتمّنى ال�سه�دة، مثل اأ�سح�ب ر�سول اهلل P في �سدر الإ�سالم. 

ة قليلة، فقد تغّلبن� نحن  فكم���� اأّنهم قد غلبوا اإمبراطوري�ت عظيمة بِعدَّ

ة قليل���ة ودون اأ�سلحة على اإمبراطورية جّب����رة عمره� 2500  اأي�س���ً� بِعدَّ

.
(1(

�سنة تدعمه� القوى العظمى، واأزلن� هذا ال�سّد الكبير من اأم�م �سعبن�

طريق الله

 الآن ب����ت الكثير من �سب����ب قّواتن� والحر�س الث���وري وحتى التج�ر 

واأ�سح����ب الحرف، ي�أتون اإل���ّي ويطلبون مّني اأن اأدع���و لهم ب�ل�سه�دة، 

اإّن ه���ذه الروحية الثورية التي ظهرت في نفو����س �سب�بن� معجزة اإلهية، 

ف�لب�س���ر ل ي�ستطيع���ون اأن يحّول���وا �سعبً� بهذا ال�س���كل، ول بّد اأن هن�ك 

.
(2(

عوامل غيبية

اإّنن���ي واث���ق ب�أّنكم منت�س���رون اإن �س�ء اهلل، لأّنن���ي اأرى �سعبن� اليوم 

يتمّتع بهذه المعنوية! اإّنني من النجف واإلى هن�، األتقي �سب�بً� في ريع�ن 

�سب�به���م، ج�ء اأحدهم في النجف وجل����س اأم�مي و�س�ر يق�سم علّي ب�أن 

اأدعو له ب�ل�سه�دة!

 وبعده���� عندم���� جئن� اإل���ى هن� فوجدن���� الن�س�ء وال�سب����ب يطلبون 

ال�ست�سه�د اأي�سً�. حيث اإّن المراأة التي �سّحت ب�أولده� تقول: اإّنني بقي 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 7، �س 97.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 9، �س 304.
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�سّح���ي بهم� اأي�سً�! اإّن ه���ذه الروح هي التي 
ُ
ل���ي ول���د اأو ولدان اأريد اأن اأ

تجعلن� واثقين ب�أنف�سن� وهي اأف�سل من كل دّب�ب�ت الدني�! 

ل به� اهلل تب�رك وتع�لى علين�! فح�فظوا  اإّن ه���ذه الروح هي م� تف�سّ

عليه�. اإّنه� اأم�نة ف��سعوا لحفظه�. وم� دامت هذه الروح والهبة الإلهية 

لديك���م ف���ال تخ�س���وا �سيئً�، ول تفّك���روا في اأّنه���م لم�ذا ل���م يقولوا لكم 

اأح�سنتم ولم يعطوكم اأجرًا؟!

 اهلل معكم واإم�م الزم�ن| يدعو لكم! اإذن مّم� نخ�ف؟! اإّن طريقن� 

هو طريق اهلل، ف�إذن مّم� نخ�سى؟! ونحن الذين وقفن� بوجه هذه القدرة 

نقتل؟! ح�سنً�، لقد ُقتل كّل �سب�بن�. 
ُ
ال�سيط�نية التي نهبت مّن� كّل �سيء، اأ

فه���ل نخ�ف اأن ينت�س���روا علين�؟! حتى لو انت�س���روا علين� فلن نخ�ف، 

لأّنن� على الحّق �سواء غلبن� اأم ُغلبن�. اإّنن� على الحّق و�سننت�سر اإن �س�ء 

(1(
اهلل! فكونوا مطمئنين. لتت�سل قلوبكم بمبداأ الخير ون�جوا اهلل!

لهذا نحن منتصرون

... �س����ر الجمي���ع ث���وارًا يطلبون ال�سه����دة، وهذه حقيق���ة اأقوله� 

بج���د. فنحن ن�ستطيع بكل �سهولة اأن نقف بوج���ه اأمريك�، ول ن�ستبعد 

اأن تبيدن���� اأمريك� لكّنه� ل ت�ستطيع اأن تبي���د ثورتن�. ولهذا نقول: اإّنن� 

منت�س���رون. انتبه���وا لل�سع�رات الت���ي يهتف به� ال�سع���ب، ومنه� هذا 

ال�سع�ر )اأ�س�طيل الط�ئرات لم تعد تنفع اأ�سح�به�، ف�إّن ك�رتر يجهل 

. اإّنن� الآن، نمتلك اأمة تنوف على الثالثين مليونً�، 
(2(

منطق ال�سه�دة(

منه� ع�سرون مليونً� من ال�سب�ن التّواقون لل�سه�دة. فب�لأم�س؛ ج�ءني 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 10، �س 16.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 11، �س 140.
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رجٌل - تقريبً� بي���ن ال�سبعين والثم�نين من العمر - �س�فحني وجل�س 

ج�نبً�، ثم راأيته ق�م ث�نية واتجه نحوي، في هذه المرة التي ج�ء فيه� 

 ك�ن يبكي، راأيت دموعه كيف ك�نت تجري على وجنتيه. ك�ن يقول: 
ّ
اإلي

اأري���د اأن اأذهب اإلى الحرب للقت�ل، ف�أجبته ق�ئ���اًل: اأن� واأنت واأمث�لن� 

من ال�سيوخ علين� اأن نجل�س ونرفع اأيدين� ب�لدع�ء لهم، ف�لقت�ل واجٌب 

.
(1(

على ال�سّب�ن

ف�ل�سع���ب ال���ذي يتطّل���ع لل�سه����دة ل تف���ّت ف���ي ع�سده الم�س����كل... 

الآب����ء والأمه�ت الذين ي�سّحون ب�أعّزته���م من اأجل الإ�سالم، ل يعبوؤون 

ل ال�سغوط  ب�لم�س���كالت. اإّن ال�سعب الإيراني على اأت���ّم ال�ستعداد لتحمُّ

الت���ي تم�ر�س �سّده م���ن مختلف التج�ه�ت وي�سبر عليه���� واإّن اهلل مع 

.
(2(

ال�س�برين

التبّسم للموت

 وبحم���د اهلل ف����إّن اأكثر الفئ�ت مّت�سفة بهذه ال�سف���ة، واأن� ل اأن�سى 

ق�س���ة يوم الجمع���ة حيث انق�س���ى بعظم���ة ونوراني���ة وا�ستق�مة، كنت 

األح���ظ اطمئن�ن الن��س وا�ستق�متهم رغ���م ال�سجيج الح��سل، و�سم�ع 

اأ�س���وات الطلق�ت، لقد نظرت ودّققت النظ���ر لأرى ح�ل الن��س فلم اأر 

حت���ى �سخ�سً� واح���دًا قد تزلزل، وفي الوقت نف�س���ه ك�ن �سوت خطيب 

الجمعة يدّوي ويجلجل في خطبته التي لم يقطعه�، وك�ن الن��س كذلك 

ين�ست���ون اإلى الخطب���ة ويرّددون هت�ف ا�ستعداده���م لال�ست�سه�د حتى 

نق���ل لي واح���د اأو اأكثر من الذين ح�سروا الح����دث اأنَّ اأحد الم�س�بين 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 13، �س 240.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 17، �س 336.
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ك�ن يو�س���ي الآخرين وهو يلفظ اأنف��سه الأخيرة ب�أن ي�ستقبلوا ال�سه�دة 

ول يخ�سوه�.

 اإنَّ مث���ل ه���ذا ال�سعب ل يمكن لأحد مواجهت���ه، وحين اأعلن الأعداء 

ع���ن عزمهم على ق�سف محل اإق�م���ة �سالة الجمعة وحّذروا الن��س من 

الح�س���ور هن�ك تداف���ع الن��س اأكث���ر واأكثر للح�سور رغ���م التحذيرات 

المتك���ّررة حت���ى قيل لي: اإّن من ل���م يكن يح�سر ال�سالة ف���ي الأ�س�بيع 

الم��سية قد ح�سر هذا الأ�سبوع بعزم واإ�سرار. 

اإنَّ �سعب���ً� كه���ذا ل يمكن �سرفه عن عزم���ه ب�لتهديد وب�لق�سف، 

مق�ب���ل اأّي �س���يء ين�س���رف ه���ذا ال�سع���ب؟ اإنَّ في اأيدين���� الإ�سالم 

واأم�ن���ة اهلل، الإ�سالم الذي ع�ن���ى الم�س�ق والأهوال منذ ولدته في 

ال�س���در الأّول لالإ�س���الم وم� ي���زال يع�ن���ي الم�س�ق كّلم���� تقّدم اإلى 

.
(1(

الأم����م

األم ن�س�هد كل يوم مي�دين القت�ل العظيمة �سّد المعتدين التي تبت�سم 

للموت وت�سنع المعجزة؟ حقً� م� هذا التحّول الذي ي�سّع ب�أنواره على كل 

اأنح����ء بل���د �س�حب الزم�ن | روح���ي فداه؟! وم� ه���ذا البره�ن الذي 

اجت���ذب كل المنحرفين ومعوّجي الأفك�ر واأغرقهم في داخله واأذابهم؟ 

لي�س هذا �سوى اإرادة اهلل وتجّلي�ته التي يهرب منه� الخف�في�س: وتعّلقت 

.
(2(

به� قلوب اأولي�ء اهلل والعرف�ن

ق�م���ت دولة ر�سول اهلل P وبحمد اهلل تع�ل���ى  بتربية الماليين من 

الفتي���ة المتطّوعين للجه�د وال�سه����دة، ولن يمالأ قلوب واأعين �سعبن� اإل 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 19، �س 177.

)2)   �سحيفة الإم�م، ج 19، �س 428.
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الر�س���� الإلهي، لذا نراهم يتلذذون ببذل الغ�ل���ي والنفي�س من الأموال 

.
(1(

والأرواح والأولد في �سبيل اهلل

دعاء روح الله للشهداء

 �س�أ�سع���ى اأن اأك���ون معكم م���� ا�ستطعت اإلى ذلك �سبي���ال لأ�س�رككم 

اأفراحكم واأحزانكم وكي ن�سع معً� خ�تمة لمم�ر�س�ت عمالء الأج�نب.

اإّنني اآمل الفوز ب�إحدى الح�سنيين اإّم� الم�سي قدمً� لتحقيق اأهدافن� 

في اإق�مة العدل والحّق، واإّم� ال�سه�دة في �سبيل اهلل.

اأ�س����أل اهلل تع�ل���ى اأن يم���ّن ب�لغلبة للح���ّق على الب�ط���ل، واأن ين�سر 

.
(2(

ال�سعب الإيراني المجيد

بع���د طلب المغفرة ل�سه���داء الثورة الإ�سالمي���ة وتثمين ت�سحي�تهم، 

اأب�رك لذويهم، لأمه�تهم واآب�ئهم الذين رّبوا مثل هذه اللبوات والأ�سود. 

واأب�رك اأي�سً� للمع�قين والم�س�بين في الثورة، الذين ك�نوا �سّب�قين في 

اإنج�ح نه�سة ال�سعب وتحقي���ق الجمهورية الإ�سالمية. والحق اإّن ثورتن� 

.
(3(

الإ�سالمية مدينة لت�سحي�ت ه�تين ال�سريحتين العزيزتين

الله���م اح�س���ر �سهداءن���� الأب���رار الذين �سّح���وا ب�أرواحه���م لإعالء 

���ل على اأ�سرهم الكريمة  دين���ك وخّلدهم مع اأولي�ئك الط�هرين، وتف�سّ

خ�سو�س���ً� اآب�ئه���م واأمه�ته���م واأبن�ئه���م وزوج�تهم ب�ل�سب���ر والأجر، 

حي���ث تجّرعوا لوعة فراقهم لوجه���ك الكريم وحملوا لواء كف�حهم على 

عواتقه���م وم�سوا قدم���ً�، وامالأ قل���وب اأبن�ئهم راأفة ورحم���ة لأمه�تهم 

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 20، �س 270.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 6، �س 10.

)3)   �سحيفة الإم�م، ج 12، �س 178.
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الثكلى، واألب�س مع�قين� الأعزاء ثوب الع�فية، واأعد المفقودين والأ�سرى 

والأب����ة اإلى اأوط�نه���م �س�لمين غ�نمين، واجعلن���� و�سعبن� ندرك  منزلة 

ال�سه���داء، وتلّطف علين� بحالوة محّبتك، واجع���ل دع�ء الإم�م �س�حب 

الزم����ن �س�ماًل لن����، واحفظ هذه الثورة من الزل���ل وال�سطط ومن كيد 

 .
(1(

الك�فرين والمن�فقين والملحدين

اإله���ي! ليب���ق �سج���ل وكت�ب ال�سه����دة مفتوح���ً� اأم����م الم�ست�قين ول 

تحرمن� من اللتح�ق بهم...

 اإلهي! اإّن بلدن� و�سعبن� ل زالوا في بداية طريق الن�س�ل وبح�جة اإلى 

م�سع���ل الهداية، ف�حفظ واحر�س هذا ال�سراج ذا النور ال�س�طع.. هنيئً� 

لكم اأيه� ال�سعب هنيئً� لكم اأيه� الن�س�ء والرج�ل. 

هنيئً� للمع�قين والأ�سرى والمفقودين واأ�سر ال�سهداء المعظمة. وتبً� 

ل���ي ال���ذي بقيت حتى هذه اللحظ���ة و�سربت ك�أ�س ال�س���م بقبول القرار. 

واإّني اأ�سعر ب�لخجل اأم�م عظمة وت�سحي�ت هذا ال�سعب العظيم. وتع�سً� 

لمن تخّلف عن هذه الق�فلة ... 

تع�س���ً� للذين مّروا حتى الآن من اأم�م ه���ذه المعركة الكبرى للحرب 

وال�سه����دة والمتح����ن الإلهي العظي���م، اإم� �س�متي���ن، اأو ل اأب�ليين، اأو 

.(2(
منتقدين وغ��سبين

)1)   �سحيفة الإم�م، ج 20، �س 168.
)2)   �سحيفة الإم�م، ج 21، �س 87.



وصال الشهداء

الّلحظات األخيرة

 لوداع باقة

 من كوفّيات كربالء 
الحمراء





ري األستاذ الشهيد مرتضى مطهَّ

الرؤيا الصادقة)1)                          

قب���ل ا�ست�سه����ده بثالث لي�ل، ك�ن���ت ليلة جمعة وك�ن���ت اآخر ليلة له 

ا، ا�ستف����ق من نومه فرًح�  بينن����. في تلك الّليل���ة راأى من�ًم� جمياًل جدًّ

ف�س�ألته: »ماذا جرى لك؟!«.

ف�أج����ب: »�شاهدت مناًما وما زلُت اأ�شعر بح���رارة �شفَتْي ر�شول اهلل 

، راأيت اأّنن���ي داخل الكعبة والإمام الخمينّي } اإلى  P عل���ى �شفتيَّ

م نحوي، قلت  يميني، فجاأة ُفتح الباب ودخل منه ر�شول اهلل P وتقدَّ

لح�شرته: - )م�شيًرا اإلى الإمام الخمينّي( -: اإنَّ ال�شيِّد من اأحفادك 

فق���ال ر�ش���ول اهلل P: حتًم���ا ه���و كذلك، و�ش���رع بتقبي���ل الإمام} 

ومن ثمَّ �شرع بتقبيلي...«.

ري. )1)  الراوي: زوجة ال�سهيد مطهَّ
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���ري: »اإنَّ ر�ش���ول اهلل P را����سٍ ع���ن  عنده���� قل���ت لل�سهي���د مطهَّ

اأعمالك«، فق�ل: »اأ�شعر اأّن �شيًئا ما �شيحدث«.

في ليلة �سه�دته ق�لت ابنتي: »هذا تف�شير روؤيا والدي«.

الصلة أّول الوقت)1)                                        

ل زل���ت اأذك���ر هذه الح�دثة اإل���ى اليوم، ك�ن يوم الثالث����ء الأّول من 

�سه���ر اأّي�ر لع�م 1979م حيث اأّدى والدي �سالَتي المغرب والع�س�ء وعند 

حل���ول ال�س�ع���ة الث�منة طلب مّن���ي ومن اأخي اأن نو�سل���ه اإلى منزل اأحد 

اأ�سدق�ئه لح�سور جل�س���ة �سي��سّية اأ�سبوعّية، لكن بعد قليل ق�ل لن�: »ل 

داع���ي اأن يو�شلن���ي اأحد، �شياأتي اأحد الأ�شدق���اء ليقّلني ب�شيارته«، ثمَّ 

ذهب اإلى غرفته لترتيب اأعم�له.

اأردت ال�س���الة فل���م اأجد مك�ًن� كي اأ�سّلي في���ه ول �سجدًة، فتوّجهت 

�س���ة لل�سيوف؛ عّلن���ي اأجد فيه�  اإل���ى غرفة المكتبة الت���ي ك�نت مخ�سّ

مك�ًن���� لل�سالة فتبعتني اأّمي، وق�لت: »مجتبى لم���اذا ت�شلِّي في غرفة 

ال�شيوف؟«. 

قلت: »اأّمي.. لم اأجد في الغرف الأخرى مكاًنا ول �شجدة �شالة«.

، المهّم اأن توؤّدي ال�شالة في اأّول  ل حينه� والدي ق�ئاًل: »ل يهمُّ تدخَّ

وقتها، ال�شالة اأهّم واأف�شل من كّل �شيء«.

ه  ك�ن هذا اآخر كالم �سمعته من والدي الذي غ�در مع �سديقه.. لكنَّ

لم يعد اإلى المنزل ث�نية.. لقد ذهب للق�ء اهلل...

)1)  الراوي: مجتبى، ابن ال�سهيد.
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ه)1)                                                        جرس المنبِّ

ري عن �سالة اللي���ل مطلًق�، لقد ك�ن ي�سبط  ل���م يغفل ال�سهيد مطهَّ

ة، وعلى م� اأظّن ك�ن يرّن عند ال�س�عة الث�نية بعد منت�سف  ���ه بدقَّ المنبِّ

الليل، حيث موعده ليقف في محراب ال�سالة.

���ى ال�سب����ح، وك�لع�دة رّن  ف���ي ليل���ة اغتي�له، بقين���� م�ستيقظين حتَّ

���ه عن���د الث�نية لي���اًل دون انقط�ع، عدم وجوده ف���ي المنزل اأحزن  المنبِّ

قلوًب� كثيرة، لقد ك�نت ليلة مفجعة ب�لن�سبة اإلين�.

شوق الشهادة                                                     

ة  كن���ت اأقيم ف���ي تبريز في �سكن الطلبة الج�مع���ي، ولم يكن لدي نيَّ

م�ت،  للذه����ب اإل���ى طه���ران. فج����أة، ل اأدري م����ذا حدث وب���دون مقدِّ

قل���ت في نف�سي: »فالأذهب اإلى طه���ران«. يومه� ك�ن راديو طهران يبثُّ 

مح��سرة لوالدي في حدود ال�س�عة الخ�م�سة اأو ال�س�د�سة، وكنت اأ�ستمع 

اإليه ومب��سرة قلت: »علّي الذهاب اإلى طهران«.

ف���ي ذلك اليوم، اأخذت تذكرة ال�سف���ر وغ�درت عند ال�س�عة الث�منة 

لي���اًل، و�سلت اإلى طه���ران في ال�سب����ح الب�كر. اأثن����ء الطريق �سعرت 

رت اأّن  ب�لن���دم فلي����س لدّي عمل مهّم هن����ك، ولكن بعد اأن و�سل���ت تذكَّ

ه���ذا اليوم ي�س�دف يوم »عيد العمال«، واأدركت اأّنه� ك�نت حكمة اإَلهّية 

اأن اآتي واأرى والدي فقد م�سى �سهر دون اأن اأراه.

)1)  الراوي: علي، ابن ال�سهيد.
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ثن� طوياًل،  ك���م ك�ن فرحً� في ذاك اليوم، فقد تن�ولن���� الغداء وتحدَّ

ك�ن �سروره غير ع�دي وح�لته المعنوّية اأده�ست الجميع.

بع���د �سه�دته، في تلك الليلة، اأدركن� �س���ّر ح�لته المعنوّية. فكم ك�ن 

.
(1(

ابته�جه و�سروره جليَّين قبيل �سه�دته

)1)   مجلة »�شاهد« العدد -212، �سهر تموز 1992م، �س 31.



الشهيد آية اهلل البهشتّي

البسمة وصلة الوداع

 ،
(1(

ي���روي الإخ���وة اأّن البت�س�مة لم تف�رق وجه ال�سهي���د يوم الح�دثة

وك�ن���ت مالمح ال�سرور تفتر�س وجه���ه. وفي الوقت نف�سه، ك�نت �سح�بة 

من التعب تلقي بظّله� على وجهه، ك�ن يخ�سى على الثورة واأهدافه�.

اعت����د اأن يح�س���ر قبل المغ���رب ب�س�عتين اإلى مق���ّر الحزب، ويعقد 

جل�س�ت مع اأع�س�ئه، لبحث وحّل الم�س�ئل، وتب�دل وجه�ت النظر، وفي 

ون �سالة  خت����م الجل�س�ت يجتمع الم�سوؤول���ون واأع�س�ء المجل����س، ويوؤدُّ

الجم�عة ثّم يعودون لمت�بعة اأعم�لهم.

ئوا لإق�مة �سالة  عن���د الغروب وبعد رفع الأذان، اجتم���ع الإخوة وتهيَّ

الجم�ع���ة، وفي تلك الليلة ك�ن يح�سر الجل�سة م� يق�رب المئة �سخ�س؛ 

من النواب، والوزراء، والوكالء، وم�سوؤولي الدولة. 

وق���ف اآي���ة اهلل البه�ست���ي لل�س���الة، ك�نت �س���الة ال���وداع وال�سالة 

الأخيرة.

)1)  تفجير مقّر الحزب الجمهوري.
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اأط�ل ال�سالة في تلك الليلة اأكثر من اأيِّ �سالة م�ست، وك�ن الإخوة 

ة لتلك  قد اأ�سّروا على ال�سالة ب�إم�مته. والتقط الم�سّور �سورة تذك�ريَّ

ال�سالة.

انته���ت ال�س���الة ف���ي تم����م ال�س�ع���ة 8:30، وك�ن اقت���راح ال�سهي���د 

البه�ست���ّي العودة الى الق�عة واإكم�ل الجل�سة. نه�س الجميع ورجعوا اإلى 

مق�عده���م في الق�عة الم�ستديرة، وك�ن���وا مت�أّهبين لال�ستم�ع اإلى راأي 

د البه�ستّي. ووجه�ت نظر ال�سهيد ال�سيِّ

موضوع الجلسة

بداأت الجل�سة بتالوة اآي�ت من القراآن الكريم. وك�ن الق�رئ في تلك 

الليل���ة الأخ ح�سي���ن �سع�دتي وك�ن ال�سهيد به�ستي ق���د جل�س في ال�سف 

الث�ني قرب الدكتور في��س بخ�س.

بع���د ذلك، اأراد من�ق�سة م�س�ئل حول رئ��سة الجمهورّية والنتخ�ب�ت 

التي �ستجري في الث�ني من �سهر مرداد.

وق���ف ال�سهيد البه�ستّي خلف المنب���ر، واألقى خط�ًب� حم��سّي� وك�نت 

اآخ���ر كلم�ته: »لن نر�شخ اأبًدا اأمام الكف���ر والإلحاد، ول باأّي �شكل من 

الأ�ش���كال، ل ينبغي لنواب المجل����س اأن يجل�شوا �شاكتين في ظل هذه 

ث���ت م���ع جماع���ة العلم���اء المجاهدي���ن، وجامعة  الأو�ش���اع، لق���د تحدَّ

�شي���ن في الح���وزة العلمّية وبقّي���ة الت�شكي���الت والأحزاب، وكان  المدرِّ

حاً للرئا�شة. بل  م الحزب ب�شكل م�شتق���ّل مر�شَّ التف���اق عل���ى اأن ل ُيَقدِّ

اأن يط���رح ذلك من خالل ائتالف ي�ش���ّم جامعة المدّر�شين، وجماعة 

العلم���اء المجاهدي���ن، وهيئ���ة مجاه���دي الث���ورة الإ�شالمّي���ة، و�شائر 

ًحا  الت�شكي���الت الثورّي���ة ف���ي خ���ّط الإم���ام، وي�شّم���وا مجتمعي���ن مر�شَّ



59  الشهاد نثو اة الدهشهلا

للرئا�شة«. في تلك اللحظة �س�أل ال�سهيد البه�ستّي ق�ئاًل: »اأّيها الإخوة! 

اأنا الآن اأ�شّم رائحة الجّنة! اأت�شعرون بها؟«.

.
(1(

ودّوى انفج�ر عنيف في تلك اللحظة، ع�بقًة معه رائحة الجّنة

)1)  مجلة �س�هد، عدد213، �سهر مرداد 1371، �س15.





الشهيد القائد مهدّي باكري

االبتسامة والشهادة

في النه�ية، ج����ء اليوم الموعود، يوم وعد اهلل، يوم اللق�ء النه�ئّي، 

ي���وم النعت����ق من جمي���ع الآلم وال�سدائد، من الغرب���ة ونحيب اللي�لي. 

���ز ب�أجنحة ال�سوق  اقترب���ت عملّي�ت بدر الكب���رى، ا�ستعّد الق�ئد، وتجهَّ

لالرتح�ل، فقد �سعر ب�أّن يوم الو�س�ل قد ح�ن..

ليلة العملّي�ت، �س�رك كم� جميع الإخوة، في مرا�سم تقبيل الم�سحف 

لوا  ال�سري���ف، وك�ن دائًم� يو�سي الإخوة: »ل تغفلوا عن ذكر اهلل، وتو�شَّ

ب�شاحب الزمان ليكون عملنا هلل«.

د مهدّي عبر جه�ز الال�سلكّي نداء: »ل حول ول قوة اإّل  اأطل���ق ال�سيِّ

باهلل..اهلل اأكبر..اهلل اأكبر«، اإيذاًن� ببدء العملّي�ت، و�سلب عيون الأعداء 

الن���وم، وبدوؤوا بال اإرادة ووعي ب�سّب حمم نيرانهم على المنطقة وفوق 

روؤو����س الإخوة. وتحّركت الق���وارب الع�سكرّية ح���ول جزيرة »مجنون«، 

وعّمت �سم�ءه� المظلمة طلق�ت الخّط�ط والقذائف الم�سيئة. لم يهداأ 

ول���م يتعب، ك�ن دائم الحركة ي�سرف على تنظي���م القّوات، ويقود فيلًق� 

�سخًم�. 
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ك�ن الإخ���وة ي�سقط���ون اأم�م عيني���ه الواحد تلو الآخ���ر، ورود تذبل؛ 

لتتفّتح من جديد زهرة حي�تهم الخ�لدة. 

في مك�ن اآخ���ر، ك�ن الأخ مهدّي بقلٍب مفعم ب�ل�سوق والع�سق، يحمل 

د ب�ّتج�هه�، واأطلق  م نحو مركز ق�عدة العُدّو، �سدَّ ق�ذف )R.B.J(، تقدَّ

بع���زم وطم�أنينة قذيفته في قلبه� الأ�سود المظلم. لحقته نيران العدو، 

ف�سق���ط الق�ئ���د اإل���ى الأر�س لكّنه ل���م ي�ست�سلم، نه�س م���ن جديد. ك�ن 

ج�سمه مثخًن� ب�لر�س��س والجراح. فتح عينيه، ابت�سم، ثّم اأغلقهم� اإلى 

الأبد.

تح���ّرر الط�ئر من قف�س �س���دره، ب��سًط� جن�حي���ه، م�س�فًرا محلًِّق� 

بوجٍه ب��سٍم اإلى الملكوت الالنه�ئّي في ال�سم�وات العلى. حملوا جثم�نه 

عل���ى ق�رب لنقله اإلى الخطوط الخلفّية، ك�نت الأمواج ت�سطرب ب�سّدة، 

���� ك�أّنه ينوح وين�س���د الوداع. ففي  والق����رب يت�أرج���ح ارتف�ًع� وانخف��سً

الأ�سه���ر الم��سية بقي جثم�ن اأخيه حميد داخ���ل المي�ه ولم ُيعثر عليه. 

ل ب�ك���ري البق�ء داخ���ل المي�ه قرب  والآَن، وعل���ى طري���ق الع���ودة، ف�سّ

اأخي���ه، حيث اأ�س�بت الق�رب قذيف���ة ثقيلة، واأح�لته قطًع� قطًع�، وذهب 

وا مًع� في اأعم�ق المي�ه، في قلب »هور  ج�سده مع اأج�س�د رف�قه، لي�ستقرُّ

.(1(
العظيم« العميق، �سهداء اأوفي�ء

)1)   مجّلة ي� لث�رات، العدد 163، 80/11/3، �سفحة الأخيرة.



الشهيد القائد الدكتور مصطفى شمران

دهلِوّيه تضّج بحدث كبير

ك�ن���ت الأهواز في �سكون الليل ترى تب��سير الن�سر الجميل. من ك�ن 

يدري غد »دهالِوّيه« على اأّي ح�ٍل �سيكون؟! ل اأحد ك�ن يعلم ذلك �سوى 

اهلل ورّبم� �سواتر الأهواز الترابّية!!

ئ حدًث� األيًم� وك�أنَّه في �سمٍت مميت ينتظر خبًرا من  ك�ن اللي���ل يخبِّ

ن�سيم ال�سب�ح. 

لم يك���ن يب�لي ب�لظالم من حوله، ذرف دموعه مّراٍت ومّرات ق�ئًم� 

� نج���واه واأ�سراره. لتفي�س روح���ه ب�لمن�ج�ة في  ف���ي مح�سر الب�ري ب�ثًّ

ال�سالة مّرًة اأخيرًة؛ فيخلِّد اأم�نيه على �سحيفة الع�سق ق�ئاًل: »اأ�شكرك 

ي���ا ربِّ اإذ �شهرتن���ي في نار الع�شق، اأ�شعر اأنَّ هذه الدنيا لي�شت مكاني، 

األتج���ئ اإلي���ك اإلَه���ي، هارًبا من العال���م والعالمي���ن، فاأ�شكنِّي في جوار 

رحمتك«.

ف���ي وق���ت ال�سحر في يوم 21 حزي���ران لع����م 1981م، ا�ست�سهد ق�ئد 

منطقة دهالِوّيه ال�سهيد »اإي���رج ر�شتمي«، وعندم� َعِلَم الدكتور �سمران 

� �سديًدا. بذلك حزن كثيًرا واغتّم فوؤاده لهذه الح�دثة غمًّ
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� اأ�سدق�ءه  عمَّ الح���زن مركز القي�دة، لفراق هذا الق�ئ���د، خ�سو�سً

بين منه؛ فبع�سهم بكى بم���رارة، وبع�سهم ُده�سوا  والمج�هدي���ن المقرَّ

لهول الخبر واكتفوا فقط بتب�دل النظرات الحزينة. ك�نت رائحة الموت 

تفوح ف���ي المك�ن، ون�سي���م ال�سه�دة يه���ّب من الج���دران والأبواب، من 

المدينة ومن الجبهة، وك�أّن الجميع في هذا ال�سكوت المميت الذي يلّف 

المك�ن، ينتظر ح�دثة األيمة وزلزاًل مرعًب�.

���ر الدكتور �سمران اأح���د الق�دة اإلى الجبه���ة ليكون بدياًل عن  ح�سَ
َ
اأ

ال�سهيد ر�ستمي في دهالِوّيه. وعند خروجه من مركز القي�دة وّدعه من 

ك�ن حول���ه، واقتفى الرف�ق اأثره بنظراته���م واآذانهم فك�ن وداًع� يحمل 

� عميًق� وحزًن� �سديًدا، واألًم� يثقل القلوب ويدمي العيون. غمًّ

ليل���ة الب�رح���ة، اأو�س���ى الدكت���ور �سم���ران اأ�سح�به خ���الل الجل�سة 

الأخي���رة لمرك���ز القي����دة، بو�س�ي� غي���ر م�سبوقة، واهلل وح���ده يعلم م� 

ك�ن يخبئ���ه وجه���ه الملكوتّي اله�دئ واأّية ثورة ك�ن���ت ت�سّج في اأعم�قه، 

�سوًق���� للرحيل. ك�ن ف���ي انتظ�ر ال�سه�دة، فكم م���ن رفيق وعزيز له قد 

رحل، وكم من �س�حب وحبيب قد ق�سى نحبه اأم�مه ورفعه على كتفيه، 

وه���و الآن يم�سي اإلى مثواه وم�ستق���ّره، واآن له اأن يلتحق بهم على مذبح 

ال�سه����دة والف���داء! ك�ن يحت���رق �سوًق����، وك�ن اهلل يمتحن���ه ويبتليه في 

اأ�سع���ب المواقف، في�سق���ل روحه لتزداد ذوب�ًن����، وان�سه�ًرا في معدن 

الدم�ء، حتَّى يب�هي اهلل المالئكة بقرب�ن رفيع من اأهل الأر�س، فيقول 

.(1(
لهم: { ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }

)1) �سورة البقرة، الآية 30.
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الوجه المشرق

كم ك�ن وجهه ي�س���ّع في اللي�لي الح�لكة، فحيًن� ك�ن يبت�سم ابت�س�مة 

 وفي جب����ل كرد�ست�ن 
(1(

���ر ب�أ�سح�به في »ب���اوه« حزين���ة، لعل���ه ك�ن يفكِّ

الع�لية، وفي ح�س�ر »�شو�شنكرد«، وحلم »قاد�شّية العدّو« الذي ذهب مع 

الري���ح، اأو حالوة النت�س�ر في »مرتفعات اهلل اأكبر«. وحيًن� يذّكر بريُق 

دموعه اللوؤلوؤّية ب�لدم الق�ني للمج�هدين في لبن�ن، عند مرتفع�ت جبل 

ع�م���ل؛ ونظ���رات الالجئي���ن الفل�سطينّيين المنك�س���رة، كذلك يذّكرني 

ع���ة اإرًب� لجنود الحر����س في »باوه«، وح�س���رة اللح�ق  ب�لأج�س����د المقطَّ

ب�أولئ���ك الذين حّلق���ت اأرواحهم هذه الليلة؛ كّل ذل���ك ظهر بجالء على 

مراآة الدموع المنهمرة من عينيه.

واأخي���ًرا، طلع ال�سب�ح، واأرخ���ى الن�سيم جن�حيه م���ن دهالِوّيه اإلى 

 الأه���واز، وبّث عط���ر ال�سه�دة ح�م���اًل رايته� ف���ي »علقم���ة دهالِوّيه«،

���ت الده�س���ة  )2)-، ف���ي كّل الأرج����ء، وعمَّ
- كزه���رة الهن���دب الطرّي���ة

والحي���رة، وك�نت دموع���ه، و�سمته قد اأثقال ك�هله ب����آلف ال�سرخ�ت. 

ين اأن  وف���ي خ�س���ّم هذا ال�سجيج ال�س�ك���ن، ك�ن ل بّد لمنكَبي���ه العري�سَ

���ال حماًل ثقي���اًل اآخر. نه�س ليح�سر اإلى المعرك���ة ق�ئًدا اأو ح�مل  يتحمَّ

راي���ٍة اآخر. ف�لمك�ن عبق ب�أريج كربالئ���ّي، ورويًدا رويًدا بداأ يقترب من 

مذب���ح ال�سه�دة، ف�هلل وحده يعلم اأيَّ اإع�س����ٍر هّب في قلب ذلك البحر 

ة اأمواٍج ع�تية راحت تتالطم على �سّفة �سجٍر ل خال�س له  اله�دئ، واأيَّ

)1)  ب����وه وجب����ل كرد�ست����ن، �سو�سنكرد، مرتفع����ت اهلل اكبر،.. اأ�سم�ء مواق���ع  ومن�طق في غرب  
وجن���وب اإي���ران ،ح�سلت  فيه�  مواجه�ت ومالحم ، ارتقى فيه���� الكثير من ال�سهداء واأحرزت 

انت�س�رات مده�سة..

ا ت�سّمى في القرى �س�رقة الك�سك. )2)   بذرة ع�سبية خفيفة جدًّ
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ول قرار دون تحطي���م جدران هذا البدن الترابّي، والو�سول اإلى �س�حل 

النعت�ق من قيود الدني�.

توّجه نحو �سو�سنكرد، وفي الطريق التقى المرحوم اآية اهلل اإ�سراقي 

وال�سهي���د الطّي�ر فالحي، قّبلهم���� للمّرة الأخيرة ووا�س���ل م�سيره حتَّى 

و�سل اإل���ى حيث الواقعة، جمع كّل المج�هدين ف���ي قن�ة خلف دهالِوّيه 

وب����رك لهم �سه�دة ق�ئدهم »اإيرج ر�شتمي« نظ���ر اإليهم نظرات عميقة 

ت�سط���ع من وج���ه نّير وقلب يمل���وؤه ع�سق ال�سه�دة، ث���مَّ خ�طبهم ب�سوت 

حزي���ن قّطع���ه ح�سرجة �س���در ملتهب: »لقد اأح���بَّ اهلُل ر�شتم���ي واأخذه 

ا«. اإليه، واإذا كان يحبني ف�شياأخذني اأي�شً

 لقد اأراه اهلل تع�لى اأّنه يحّبه، وكم ك�ن الرحيل اإليه �سريًع�!!

وداع األصدقاء

انتهى كالمه مع المج�هدين، قّبلهم ووّدعهم، ثمَّ ج�ل جولة �سريعة 

عل���ى الد�سم، ووقف ف���ي الخّط الأم�مّي خلف مترا����سٍ في اأقرب نقطة 

���د على الجمي���ع اأن ل يقتربوا خطوة واح���دة اإلى الأم�م من  للع���ُدّو، واأكَّ

دة وب�سكل  النقط���ة التي يقف ه���و فيه�؛ لأّن الع���دوَّ ُيرى ب�لعين المج���رَّ

� يراه.  ا، والعدّو اأي�سً وا�سح جدًّ

ف���ي ال�س�ع�ت الأول���ى من الفجر، عندم���� ا�ستعلت ني���ران الق�سف 

)ب�له����ون(، لم يكن ال�سهي���د ر�ستمي الوحيد ال���ذي ق�سى نحبه، فلقد 

ق�سى معه العديد من ال�سهداء.

ت�س�ق���ط الق�سف ك�لمطر، واأم���ر الدكتور �سم���ران كّل المج�هدين 

ق���وا م���ن حوله ويبتعدوا عنه... كلُّ واح���ٍد منهم في حفرته ب�ت  اأن يتفرَّ

منده�ًس� ب�نتظ�ر ح�دثة مفجعة.
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الرحيل إلى الرفيق األعلى

ارت�سم���ت على �سفتيه ابت�س�م���ة نورانّية، رفع يدي���ه ورّبم� ك�ن ي�سير 

ٍة اأخرى اإلى رف�قه ال�سهداء.. وذهب ليخلد اإلى الأبد. بتحيَّ

لق���د اأ�س�بت �سظ�ي� ق�سف الع���دّو راأ�س الدكتور �سم���ران، و�سظ�ي� 

اأخ���رى اأ�س�بت وجه و�سدر اثنين من رف�قه. ك�ن م�سهًدا كربالئيًّ� علت 

فيه اإلى ال�سم�ء اأ�س���وات نحيب الإخوة الأوفي�ء وبك�وؤهم، نقلوه ب�سرعة 

اإلى �سّي����رة الإ�سع�ف، والدم ينزف من راأ�سه، ووجهه الملكوتّي اله�دئ 

والوق���ور ملطّخ ب�ل���دم والتراب في اآن، ك�أّنه في حدي���ٍث عميق، لكّنه م� 

ك�ن يتكلَّم اأو ينظر اإلى اأحد. لعلَّه في تلك الأوق�ت قد احت�سنه اأبو عبد 

اهلل الح�سي���ن - اأمنيته على ال���دوام-، فقد �َسَغَله ع�س���ق الح�سين عليه 

.
(1(

ال�سالم عن الدني� و�َسَغَله التحّرر من اأوج�عه� عن النظر اإلى اأهله�

)1)  مقتطف���ة من مجلَّة »19 دي« الع���دد 146، �س 7، وجريدة »جمه���وري اإ�شالمي« 2001/6/21 
)بت�سّرف وجيز وتلخي�س(.





الشهيد محّمد إبراهيم هّمت 

األوقات الصعبة)1)                                                        

 ف���ي تل���ك المنطق���ة الموح�سة، بقي���ُت لوحدي ثالث���ة اأّي����ٍم، اأ�سهر 

ة دَقّ الب�ب، ك�نت ال�س�عة قد تج�وزت الواحدة بعد 
ً
واأط�لع الكتب، فج�أ

منت�سف الليل، عرفته من طريقة الطرق على الب�ب، نه�سُت وفتحُت له 

الب�ب، دخل مط�أطئ الراأ�س ق�ئاًل: »اأنا خجٌل منِك، جئت بك اإلى هنا 

قبل اأ�شبوعين في مثل هذه الأو�شاع وها اأنا اأعود هكذا اإلى البيت«.

ا، دخل مب��سرة اإلى   ك�ن الح����ج ملّطًخ� ب�لوحل والتراب ومتعبً� جدًّ

الحّم�م، ا�ستحمَّ ب�لم�ء الب�رد؛ لعدم وجود �سّخ�ٍن للمي�ه. مع ذلك كنت 

را�سية وم�سرورة؛ لأّنني كنت اإلى ج�نبه في هكذا اأو�س�ع.

الشهادة الميمونة                                                      

 ب���داأت اأوق�ت ال�سهيد تزداد �سيًق� وقّلم� كن���ُت األتقي به. في اإحدى 

اللي�لي، قبل بداية اإحدى العمليَّ�ت بليلٍة واحدة، ج�ء اإلى المنزل واأراني 

ورق���ة مكتوبً� عليه���� اأ�سم�ء ثالثة ع�س���ر من اإخوانه، وت���رك اإلى ج�نب 

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
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الرقم 14 مك�ًن� خ�لًي�؛ ق�ل لي: »هوؤلء الأربعة ع�شر �شي�شت�شهدون«. 

»كيف عرفَت ذلك«؟ -

»ن�شتطيع معرفة ال�شباب الذين ُيحتمل اأن ي�شت�شهدوا«. -

»اأتعلمون الغيب«؟ -

»ل، ولكّن ال�شواهد تدّلنا على ذلك«. -

»اأّي �شواهد«؟ -

»وجوههم، كالمهم، حركاتهم وم�شاعرهم وعالمات كثيرة«. -

»لكّن���ي اأرى هنا ثالث���ة ع�شر اإ�شًما، فمن هو الرابع ع�شر الذي  -

تركته خالًيا«؟

»هو ذلك ال�شخ�س الذي ما زلِت تدعي له حتَّى ياأتي«. -

ث فيه� عن   وهن���� فِهمُت م���راده، فلي�ست الم���ّرة الأولى التي يتح���دَّ

ذه�ب���ه، ك�ن يق���ول ل���ي: »م���ا دام الإن�ش���ان ل���م ي�ش���اأ اأن ي�شت�شه���د فل���ن 

ي�شت�شه���د، واإذا ق���ّرر الذه���اب فعلي���ه اأن ينزع م���ن قلبه كّل �ش���يء، واأنا 

نزع���ت م���ن نف�شي الكثير من الأ�شياء وتخّليُت عنه���ا، اإّل اأّنني ما زلت 

متعلًِّق���ا بِك، ولم اأ�شتطع اإخ���راج حّبك من قلبي بعد؛ لذا اأطلب منك 

اأن تدعي لي، واطلبي لي من اهلل اأن اأُ�شبح في عداد ال�شهداء«.

م�س���ت تلك الليلة وحدثت تلك العملّية، وبقيت ح�سرة الرحيل ق�بعة 

ف���ي قلب الح�ّج، ومنذ ذلك اليوم، ك�ن يزداد الح�ج ا�ستعداًدا لل�سه�دة 

دون اأن يقّر له قرار.

الوداع األخير

�أ نف�سه كم�   َكُث���رت اإ�س�رات الرحيل، واأكثَر هو من ال�ستعداد له. هيَّ

����أ زوجته كي تتمّكن بعده من ال�ستمرار فق�ل له�: »نحن من مذهٍب  هيَّ
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ه يتيًما لذا فاإّن م�شكلة اأيتامك �شُتحّل«. ُوِلد نبيُّ

ج����ءت اأّي�م �سب�ط من ع����م 1984م. ترك فيه� الح�ج هّمت مع�سكر 

»دوكوه���ه« ق��سًدا مدينة »اإ�شالم اأباد«؛ لتك���ون رحلة اللق�ء الأخير بين 

ال�سهيد وزوجته التي تروي تف��سيل م� حدث، فتقول:

  و�س���ل عن���د الغروب منهًك�، يغّط���ي التراب والوح���ل راأ�سه ووجهه، 

وتف���وح من ثي�به رائحة الأر�س. في كّل م���ّرة ك�ن يعود فيه� من الجبهة 

ك�ن ي�سعر وك�أّنه اأِن�َس ب�لتراب اأكثر، وفي تلك الليلة ك�ن هدووؤه اأكثر من 

ذي قبل، لم يكن عنده �سيء ليقوله، اأ�س�ح بنظره عّني وخلد اإلى النوم.

جل�س���ت عند راأ�سه، ف�أغلق عيني���ه، ت�أّملُت في وجهه فالحظت للمّرة 

الأول���ى اأّن الح�ج قد كُبر، وراأي���ت تج�عيَد تختلف عن تلك التي اأعرفه� 

وراأيته� مئ����ت المّرات. ك�ن م�سطفى ومهدي ن�ئمي���ن، اأّم� اأن� فغرقُت 

ب�لتفكي���ر بت�سّرف�ته، ب�لعب�رات الت���ي ط�لم� �سمعته� من فيه: »ما زلت 

متعلًِّق���ا ب���ك، ادع���ي اهلل اأن ين���زع حّبك م���ن قلبي«. تل���ك الليلة �سعرُت 

ب�نقط�ع الح�ّج؛ فق���د ك�ن تع�مله )الب�رد( هذا عالمة لكلِّ �سيء، وفي 

لحظة م� �سعرت ك�أّنه� الليلة الأخيرة واللق�ء الأخير.

اأخبرني الح�ج ليلة الب�رحة اأنَّ ال�سّي�رة �ستكون في اليوم الت�لي عند 

ال�س�ع���ة ال�س�د�سة والن�سف �سب�ًح� اأم�م المن���زل؛ لذا ق�م ب�كًرا وهّي�أ 

نف�سه، اإّل اأنَّ ال�سي�رة لم ت�أِت. وعند ال�س�عة ال�س�بعة و�سل ال�س�ئق وحده 

ر الح�ج حتَّى ال�س�عة الت��سعة. ق�ئاًل: »لقد تعّطلت ال�شّيارة«، فت�أخَّ

بقي �س�عتين في المنزل دون اأن ينب�س ببنت �سفة. جل�س مّتكًئ� على 

���� يَديه على ركبتي���ه، غ�رًق� في ح�لة  ال�سري���ر في زاوي���ة الغرفة، ق�ب�سً

م���ن الذهول والحزن. ك�ن مهدي يحمل اإبريق ال�س�ي في يده ويدور في 
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الغرفة ويق���ول »بابا، بابا«. ك�ن يقترب اأحي�ًن� م���ن اأبيه، لكن الح�ج لم 

يكن يتف�عل معه. عنده� �سقت ذرًع� من نظراته الب�ردة، ف�لتفتُّ اإليه 

ا اأمري،  وقل���ت: »هذه الم���ّرة اأ�شبحت ب���ال عاطفة تجاهنا، لي����س مهمًّ

على الأقّل راِع ذلك من اأجل هذا الطفل! «. 

�سك���ت الح����ج، ثمَّ اأدار وجهه اإل���ى ن�حية اأخرى فل���م اأ�ستطع روؤيته 

ب�لك�مل، فغيَّرُت مك�ني واأخذت اأت�أّمله، ك�نت دموعه ت�سيل على خديه. 

و�سل���ت ال�سّي�رة، وك�ن الح����ج ج�هًزا. اأذكر اأنَّه ف���ي الأ�سف�ر ال�س�بقة 

ك�ن يرب���ط �سريط حذائه في ال�سي�رة، لكن ذلك اليوم، وببرودة ك�ملة 

جل�س اأم�م الب�ب، ورب���ط ال�سريط بكّل هدوء. عند الوداع ط�أط�أ راأ�سه 

ق�ئاًل: »اأ�شكر اهلل؛ لأنَّ ال�شيارة تاأّخرت؛ لأمكث معكم اأكثر، والآن اأنا 

ذاهب«. 

»اإلى اأين«؟  -

»اإلى حيث يجب اأن اأم�شي. اإن لم اأعد ثانيًة، �شامحيني«. -

 كنت اأدرك تم�مً� معنى كلم�ته، فقلت له في هذه الح�لة: »من غير 

الممك���ن اأن ت�شت�شه���د« ف�س�أل: »وكي���ف ذلك؟!« قلت: »ل اأظ���ّن اأنَّ اهلل، 

-وفي لحظٍة واحدة-، ياأخذ من عبده كّل �شيء«.

وذهب الح�ج، رافقن�ه اأن� وم�سطفى اإلى فن�ء الدار. وعندم� تن�هى 

ة على  اإل���ى م�سمعي هدير محّرك ال�سي�رة، خّيم اإح�س�����س افتق�ده ب�سدَّ

قلبي.

 ك�ن ال���وداع الأخير، حظ���ي بعده� ب�ل�سه�دة وف�ز بم���� اأمل ون�ل م� 

�قه في غٍمّ وحزٍن عميَقين. ابتغ�ه، وبقي اأحّبته وع�سَّ
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حكاية العروج

ت فيقول: يروي »مهدي �شفازند« عن الرحلة الأخيرة للح�ج همَّ

د حمي���د ي�ستقاّلن دّراج���ة ن�رّية، وي�سيران  ت وال�سيِّ ك�ن الح����ج همَّ

اأم�م���ي، ك�نت الم�س�ف���ة بينن� ل تتج����وز المترين، وكّن� نري���د اأن نعبر 

الطري���ق الم�ستحدثة موؤّخًرا لن�سل اإل���ى جزيرة مجنون؛ الجزيرة التي 

م،  ا�ستحدثه� العدّو في فترة الحرب عبر �سّخ المي�ه؛ ليمنعون� من التقدُّ

فقمن���� ببن�ء طريٍق ترابّية في و�سط المي����ه للو�سول اإلى الجزيرة. ك�ن 

العراقّيون ير�سدون هذه الطريق من اأحد مواقعهم؛ حيث ك�نت تتمركز 

فيه دّب�بة تقوم ب��ستهداف كّل �سّي�رة اأو دّراجة تعبره.

كّن���� ن�سلك ه���ذه الطريق يوميًّ�، وكّن� نعرف اأّنه م���ن الممكن اأن يتّم 

ت دراجة الح����ج حميد لم ن�سهد  ق�سف���ه اأثن�ء عبورن����، لكن عندم� مرَّ

اأّي اإط���الٍق للن�ر، بعده� اأح�س�سُت ب�سعٍور داخل���ّي اأّنه �سيتّم ا�ستهدافن�، 

ت، ينبغ���ي اأن ن�شرع اأكث���ر« ولم اأكمل  �سرخ���ت ب�أعلى �سوت���ي: »حاج همَّ

���ى قذفتني الموجة الإنفج�رية ف�أح�س�س���ت للحظ�ت اأّنني قد  جملتي حتَّ

فق���دُت الوعي ولك���ن بعد اأن ا�ستجمع���ت قواي ونه�س���ت راأيت الدراجة 

د  ���ت وال�سيِّ ملق����ة على طرف الطري���ق الترابّية، بحث���ت عن الح�ج همَّ

ل  حميد فوج���دت ج�سدين مطروَحين ج�نب الطري���ق، ك�ن الج�سد الأوَّ

ه بدون راأ�س، اأّم� الج�سد الث�ني ك�ن ج�سد ال�سّيد حميد.  �س�لًم� لكنَّ

اأّم� عن كيفّية اإعالن نب�أ ال�سه�دة، فيروي اأحد المج�هدين:

راأيته للم���ّرة الأخيرة في جزيرة مجنون، ف���ي ذلك الوقت ك�نت قد 

ة، ت�سعر  و�سلت عمليَّ�ت خيبر اإلى ذروته�، ك�ن يتمّتع بروحيَّة غير ع�ديَّ

للوهل���ة الأولى اأنَّ ف���ي عينه �سوًق� كبيًرا لل�سف���ر، لكن لالأ�سف لم ندرك 
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معن���ى هذه النظ���رة حينه�، اقتربُت من���ه و�سلَّمت عليه، ف���رّد �سالمي، 

واأ�س����ف: »�شياأت���ي اإخوة ُج���دد ل�شت���الم المنطقة، يج���ب اأن ت�شرحها 

لهم ب�شكٍل كامل« وافترقن�.

 ك�ن م���ن الوا�س���ح لدين�، م���دى الت�أثير الذي �سيترك���ه اإعالن خبر 

����ت؛ لذلك اأخفين� خبر �سه�دته عّدة  ا�ست�سه����د الح�ج على اإنه�ء العمليَّ

اأّي����م، بعد انته�ء العمليَّ�ت اأعلن الراديو الخبر: »ا�شت�شهاد فاتح خيبر، 

ت، قائد لواء ٢٧ محّمد ر�شول اهلل«.  القائد، الحاج اإبراهيم همَّ

ُنق���ل ج�سد ال�سهيد من جزيرة الع�سق »جزيرة مجنون« اإلى مع�سكر 

ع الم���ك�ن الذي ط�لم���� ع�سقه، وم���ن هن�ك اإلى  ���ى ي���َودِّ »دوكوه���ه«، حتَّ

طه���ران ثم اأ�سفه�ن ثمَّ »�شهر ر�شا«. لعّله من القالئل الذين اأخرجوا- 

عن���د �سه�دتهم -، هذه المدن لتوديع جن�زت���ه، ولعّل اأبلغ م� قيل فيه م� 

���ت يخفت في  كتب���ه ال�سهيد مرت�س���ى اآويني: »ل���ن اأدع �شوت الحاج همَّ

.(1(
ا« قلبي اأبًدا، فاتح خيبر ذاك، فتح قالع قلوبنا اأي�شً

)1)  »طنين همت«، اإبراهيم ر�ستمي ؛ نيمه بنه�ن م�ه؛ روزن�مة كيه�ن. وكت�ب همت، روايت فتح.



ار عبَّاس بابايى الشهيد الطيَّ

طلب المسامحة من العائلة

��س ب�ب�يي من منطقة همدان  في تلك الليلة، ات�سل الأمير الطّي�ر عبَّ

ة. �س�ألت���ه بلهفة وقلق �سديَدين: »عبَّا����س! متى �شتاأتي؟  بزوجت���ه في مكَّ

لقد تعبُت من النتظار!«.

 اأج�به���� بهدوء: »ل تقلقي �شاأك���ون عندكم في يوم عيد الأ�شحى«. 

ا�ستم���ّرت المك�لم���ة لدق�ئ���ق وقبل اأن ينه���ي الحديث معه���� طلب منه� 

الم�س�محة.

ج: »يا  عندم���� �سمعت ذلك امتقع ل���ون وجهه� وق�لت ب�س���وٍت متهدِّ

اإلهي ماذا قال؟ لماذا طلب الم�شامحة؟«.

رفع���ت يديه���� نحو ال�سم����ء ورجت اهلل ق�ئل���ة: »اإلهي اإله���ي احفظ 

عبَّا�ًشا من كّل مكروه«... وبكت بمرارة.
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ذكريات كودرزى)1) 

عن���د ال�سح���ر، ع���زم ال�سهيد ب�ب�يى عل���ى الذه�ب من هم���دان اإلى 

طه���ران برفقة �س�ئقه. لم يم����سِ وقٌت طويل حتَّى داهم���ه النع��س من 

�سّدة التعب. يروي ال�س�ئق كودرزى:

��س من نومه، نظر حوله  م���� اإن قطعن� م�س�فة ق�سيرة حتَّى ه���ّب عبَّ

فك�ن���ت الظلمة تلّف المك�ن، و�سع يده على راأ�س���ه وابت�سم، نظرت اإليه 

عبر المراآة و�س�ألته: »لماذا تبت�شم؟«.

ا لقد راأيت مناًما«. �س وق�ل: »لي�س مهمًّ  تنفَّ

قلت: »خيًرا اإن �شاء اهلل؟«.

 وم���ن دون اأن ي���ردف �سيًئ� اأخ���رج اإج��سة من داخ���ل الكي�س وق�ل: 

ل وُكل« نظرت اإليه ق�ئاًل: »واأنت لماذا ل تاأكل؟«. »تف�شَّ

اأج�ب: »�شاآكل ولكن بعد اأن تاأكل اأنت اأّوًل لأنَّك متعب«.

كنت طوال م�سيرن� اأراقبه ف�س�ألته: »لماذا تهتّم بي واأنت ل تاأكل �شيًئا؟«.

 فق�ل: »دعك مّني!! كل اأنت بال�شّحة والهناء«.

ا، اأغم�س عينيه و�سرعت �سفت�ه  ظهر من لحن كالمه اأّنه م�سروٌر جدًّ

��س من  ل عبَّ ب�لمن�ج����ة. عندم� و�سلن� اإلى مبنى مع�ونية العمليَّ�ت ترجَّ

ال�سّي����رة ودخل المك�ن. وبينم� كنت اأرجع اإل���ى الخلف وقع نظري على 

كي�س الف�كهة، وبدا اأنَّه لم ي�أكل منه� �سيًئ�.

ف���ي ال�سب����ح الب�ك���ر دخ���ل الق�ئ���د ب�ب�يى مكت���ب دع���م )اإ�سن�د( 

���ار اغناميان«.  ����ت، وق�ل لأمي���ن ال�سّر: »اأح�ش���ر لي مل���ّف الطيَّ العمليَّ

اأح�س���روا الملّف وك�نت ال�سفحة الأولى منه عب�رة عن طلب قر�س من 

)1)  �س�ئق ال�سهيد ب�ب�يى.
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ع الر�س�ل���ة، واأكد على اأمين ال�سّر اأن يت���ّم الإ�سراع في اإنج�ز  الم����ل، وقَّ

���ي، وقولوا ل���ه باأّني لم  الطل���ب، وت�ب���ع ق�ئاًل: »اعت���ذروا اإلي���ه نيابًة عنِّ

اأ�شتطع تلبية طلبه باأ�شرع من ذلك«.

ث���مَّ وّدع اأمي���ن ال�سّر وخ���رج. في ذلك الي���وم اأنجز كّل م���� عليه من 

واجب����ٍت ومتعّلق�ت، وذهب اإلى المنزل حيث وّدع والدة زوجته واأطف�له 

)�سلمى وح�سين ومحّمد(. 

لوا  يق���ول �س�ئقه؛ بعده� نظ���ر اإليَّ مليًّ� وق�ل: »�شيِّد ك���ودرزي! تف�شَّ

الآن وا�شتريح���وا، يمكنك���م الذه���اب وبع���د عي���د الأ�شح���ى ع���ودوا اإلى 

عملك���م«. ث���مَّ ع�نقني وق����ل: »اإذا كان قد �ش���در مّني �ش���وء اأو تق�شير 

ف�شامحن���ي« ف�س�ألته: »اإلى اأي���ن؟« فو�سع يده على راأ�سه وق�ل: »جيِّد، ل 

اأحد يعلم بعد �شاعة ماذا �شيجري له«.

اللقاء مع األب واألّم

بعد عّدة �س�ع�ت، انطلق اإلى قزوين برفقة »مو�شى �شادقي«. و�سال 

منت�س���ف الليل، وق���ف اأم�م منزل وال���ده وك�لع�دة ط���رق ب�إ�سبعه على 

�سّب�ك الزج����ج ال�سغير، فتحت والدته الب����ب، فقّبله� وق�ل: »هل اأبي 

نائم؟« اأج�بت: »نعم، اإّنه نائم«.

- »�شاأوقظه«.

-  »انتظر! �شي�شتيقظ عند �شالة الفجر و�شتراه حينها«. 

- »ل ي���ا اأم���ي، عل���يَّ الذهاب، ل اأ�شتطيع البق���اء حتَّى موعد �شالة 

الفجر، لديَّ مهّمة عاجلة«. 

ذه���ب اإلى غرفة والده نظر اإلى وجهه، ثمَّ انحنى وقّبل وجنتيه. فتح 

الح�ج اإ�سم�عيل عينيه وق�ل: »عبَّا�س لقد اأتيت؟«
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- »اأتيُت، ولكن علّي العودة ب�شرعة لدّي مهّمة عاجلة«.

- »كيف ذلك يا عبَّا�س! في عيد الأ�شحى لدينا مرا�شم عزاء واأنت 

�شت�شارك فيها، وعليك البقاء هنا«.

- »ل م�شكلة، ولكن اأرجو اأن يكون دوري ق�شيًرا، اإن �شاء اهلل �شاآتي 

في عيد الأ�شحى«.

وداع األب واألّم

�����س والديه وغ�در، عندم� ا�ستقّل ال�سي�رة وتحّرك، نظر اإلى  وّدع عبَّ

الوراء عّدة مّرات، ثمَّ م�سى وتوارت �سّي�رته خلف المنعطف. ا�سطربت 

والدت���ه ا�سطراًب���� �سديًدا وه����ج قلبه�، نظ���رت اإلى الح����ج اإ�سم�عيل 

وق�ل���ت: »اإّنها المّرة الأولى التي ُيودِّعن���ا فيها عبَّا�س على هذا النحو، 

اإّني قلقة عليه!!«.

ابت�سم الح����ج اإ�سم�عيل ونظر اإليه� ق�ئاًل: »ل تقلقي يا حاّجة؛ اإّنه 

في كنف اهلل ورعايته«.

رّددت والدت���ه دع����ء والده: »حفظ���ك اهلل ورعاك يا ول���دي عبَّا�س، 

وَكلُت اأمرك اإلى الباري« وف��ست عين�ه� ب�لدموع.

قراءة الدعاء

غ����در عّب�����س المدين���ة، اأخرج م���ن جيبه ُكتّيًب���� عب�رة ع���ن اأدعية 

ومن�ج�ة، ان�سغل ب�لدع�ء، وبعد م�سي �س�عة ق�ل لمو�سى �س�دقي الذي 

�رة: »�شاأنام قلياًل، وعندما ت�شعر بالتعب اأيقظني«. ك�ن يقود ال�سيَّ

لم تم�ِس دق�ئق حتَّى هبَّ من نومه �س�رخً� ب�سوٍت ع�ل.

ارت����ع قلب »مو�ش���ى �شادقي« عند �سم����ع �سوت عب�����س و�س�أله عن 
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��س، وق����ل: »كن���ت في حل���ٍم«. ك�ن���ت ال�س�عة  ال�سب���ب، اعت���ذر من���ه عبَّ

الرابع���ة �سب�ًح���� عندم� و�سال اإلى ق�ع���دة »هم���دان« الجوّية حيث ق�م 

��س بتنفيذ عّدة طلع�ت جوّية حتَّى الم�س�ء. عبَّ

وفي الليل، كّلم� ح�ول »عظيم دربند �شرى«- اأحد رف�قه في الحرب- 

الن���وم، لم ي�ستطع. حّدث نف�سه ق�ئاًل: »ما �شّر هذه الليلة؟! ولماذا اأنا 

اأرٌق اإل���ى ه���ذا الح���ّد؟!« توّجه نحو غرفة العمليَّ�ت، وقبل اأن يدخل �سمع 

��س يقراأ القراآن: { ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  �سوت عبَّ

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې         {ې   ،
(1(

 { ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ 
.

(2(
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ } 

��س. فتح »عظيم« الب�ب بهدوء وجل�س في زاوية الغرفة يراقب ح�ل عبَّ

تدمير منشآت العدّو

ح���لَّ عيد الأ�سحى في يوم الجمع���ة 7 اآب لع�م 1987م.  ركب الق�ئد 

»عبَّا����س« الط�ئرة برفقة »العقي���د نادري« للمّرة الأخيرة، بعد اأن نّفذت 

الط�ئرة غ�رًة على من�س�آت العدو واأ�س�بته� بدّقة ف��ستعل جبل من الن�ر 

��س في قمرة  امت���الأت بعده ال�سم����ء ب�لدخ�ن.. ارتفع �سوت الق�ئ���د عبَّ

الط�ئ���رة: »اهلل اأكب���ر اهلل اأكبر اهلل اأكبر«؛ ثّم ق����ل: »�شاأغير على قّوات 

ع���ة«. م� هي اإّل لحظ�ت حتَّى انهمر وابل من النيران على  الع���دّو المدرَّ

��س: »�شيِّد محّمد فلنرجع«. روؤو�س الأعداء، وبعد اإتم�م المهّمة ق�ل عبَّ

بيٍت  بم�سرع  يتمتم  فك�ن  ��س،  عبَّ اأّم�  �س�مًت�.  ن�دري  العقيد  ك�ن 

من رث�ء م�سلم: »م�شلم يقروؤك ال�شالم يا ح�شين«. فج�أة دّوى انفج�ٌر 

)1)  �سورة اآل عمران، 8.
)2)  �سورة اآل عمران، 147.
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مهيب في الط�ئرة، قلب كلَّ �سيٍء راأ�ًس� على عقب. في تلك اللحظة �سعر 

ك�أّنه يطوف حول الكعبة، وراح يدمدم ب�سوٍت ه�دئ و�سعيف: »لبيك 

الّلهّم لبيك، لبيك ل �شريك لك لبيك...« ولم يكمل بقيَّة كالمه.

التحليق األخير)1)                                            

اأح����سّ العقيد ن�دري ب�أل���م �سديد في ظهره وركبت���ه، واأ�سيب بدواٍر 

�سدي���ٍد، احت�ر م�ذا يفع���ل، وبعد مح����ولٍت عديدة ا�ستط����ع اأخيًرا اأن 

يهبط ب�لط�ئرة.

خ���رج من قم���رة القي�دة منه���ك القوى، م�س���ى بعيًدا ع���ن الط�ئرة 

��س المتحّطمة.  بقدمين مرتجفتين، ونظر اإلى قمرة عبَّ

اقت���رب اأح���د اأ�سدق�ئه منه، نظر العقيد ن����دري حوله، ثمَّ نظر اإلى 

الط�ئرة، ورمى بنف�سه بين ذراعي �سديقه وبكى ب�سّدة.

ك�ن الرائ���د »ب���الزاده« اأّول الوا�سلي���ن اإلى قمرة القي����دة، ثم خرج 

ب�سرعة م���ن الط�ئرة، وبعد اأن و�سل اأم�م الجم���وع في الم�أتم المهيب، 

�سرب بيده على راأ�سه من�دًي�: »عبَّا�س داخل القمرة«.

ن الذي عال في ف�س�ء  واآخ���ر م� �ُسِمع في تلك الظهي���رة �سوت الموؤذِّ

الم���درج: »اهلل اأكب���ر اهلل اأكب���ر اهلل اأكب���ر«. عند لحظ���ة اأذان ظهر عيد 

الأ�سح���ى، ُحِمل جثم�ن ال�سهيد »عبَّا�س بابايى« على اأكف الأحّبة، ونقل 

.(2(
ب�سّي�رة الإ�سع�ف اإلى الم�ست�سفى

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد واأحد اأقرب�ئه.
)2)  پرواز ت� بى نه�يت« تحليق اإلى م� ل نه�ية، )حك�ي�ت ق�سيرة عن �سج�عة رجل كبير (، العقيد 
علي اأكبر.. واآخرون، طهران، ق�سم العقيدة وال�سي��سة في القوات الجوية للجي�س، 1995م، �س 

239، ) مع ت�سرف وتلخي�س(.
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حدس الزوجة 

��س: »ف���ي ذل���ك اليوم كن���ت في مّك���ة، لم  تق���ول زوج���ة ال�سهي���د عبَّ

اأُن���ِه الركع���ة الثاني���ة من �شالت���ي حّتى �شع���رت بطوف���اٍن يتالطم في 

اأعماق���ي، ول���فَّ ال�ش���واد ناظ���ري، حاولت ال�شيط���رة على نف�ش���ي اإّل اأنَّ 

الدموع غلبتني«.





الشهيد القائد محّمد بنيادي

وداع األّم واألخ)1)                                                           

ه اإلى الجبهة، ك�ن على عجلة  ك�ن محّمد على اأت���ّم ال�ستعداد للتوجُّ

م���ن اأمره، نه�ست مع اأّمي و�سّيعن�ه حّت���ى فن�ء الدار، وّدَعن� واأ�سرع اإلى 

���ى ن�ديُته:  الب�ح���ة الخ�رجّي���ة. م���� اإن و�سع يده عل���ى مقب�س الب�ب حتَّ

»محّمد! لماذا كّل هذه العجلة؟ فاأنت لم توّدعنا ب�شكل جّيد!«.

���ه نحو والدتي  ابت�س���م وق�ل: »ح�شًن���ا، ه���ذه الم���ّرة �شاأودِّعكم«. توجَّ

ع�نقه���� وقّبله� ثّم ا�ستدار ليم�سي فقلت: »واأنا؟« �سحك وق�ل مم�زًح�: 

»اأّم���ا اأن���ت فال اأريد توديع���ك«. فقلت: »باهلل علي���ك ل تقل ذلك.. لقد 

ك�شرت قلبي«. 

اقت���رب وقّبلني، ك�نت نظراته مختلفة عن المّرات ال�س�بقة اختالًف� 

���ى لحقُت به اإلى  ك�م���اًل، لقد ترك َلديَّ �سع���وًرا عجيًب�، م� اإن م�سى حتَّ

نه�ية الزق�ق ون�ديته: »محّمد، عندما ت�شل اإلى المنطقة اّت�شل بنا!«.

�سحك وق�ل: »ح�شًنا، هل من �شيءٍ اآخر؟« واأ�سرع الخطى.

)1)  الراوي: اأخ ال�سهيد.
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بقيُت في مك�ني حتَّى توارى... وذهبُت اأن� بدوري؛ لت�أدية اآخر اأّي�مي 

في الخدمة الع�سكرّية. بعد مّدٍة ج�ء اأحد اإخوتي وهو ي�سكن في طهران 

اإل���ى ق�عدة الجي����س، م� اإن راأيته يرت���دي ثي�ًب� �س���وداء حّتى فهمت كلَّ 

�سيء...

الصلة في محضر الخالق)1)                                          

ف���ي غروب ليلة عمليَّ�ت »والفج���ر التح�شيرّية«، رجعُت مع ال�سهيد 

���دة المع�سومة O( ب�جيب  الكبي���ر محّمد بني����دي )ق�ئد لواء ال�سيِّ

القي����دة اإلى المح���ور، ك�ن ج�ل�ًس� خلف المقود، وه�ل���ة من النور تغمر 

وجهه الملكوتّي.

اأّم� الطبيعة فغرقت في ن�سوة �سكون مهيب، والظلمة قد فغرت ف�هً� 

لتلتهم كّل �سيء.

�رة ت�س���در اأ�سوات قرق���رة؛ ل�سعوبة الطري���ق الترابّية  ك�ن���ت ال�سيَّ

ج�ته����، و�سح�ب�ت الغب�ر الغليظ قد نفذت في عمق محيٍط ح�لك.  وتعرُّ

ر �سمت ال�سحراء العمي���ق اأ�سوات المدافع البعيدة، من حيٍن  ك�ن يعكِّ

لآخر وك�أّن عب�ءة الليل ال�سوداء قد ا�ستعلت لبرهة ثمَّ انطف�أت.

���ف محّمد عن القي����دة ودون اأن يتكلَّم ب�س���يء، فتح ب�ب  فج����أًة، توقَّ

ًئ� لل�س���الة. وكم قد  ����رة به���دوء ووقف عل���ى ج�نب الطري���ق متهيِّ ال�سيَّ

 بين يدي اهلل 
ّ

�سغرت ه���ذه الم�س�ح���ة الترابّية وتوا�سع���ت اأم�م ت���ذهلل

المتع�ل.

)1)  الراوي: علي اأكبر خ�لقي.



د ميالدا 85  الشهاد الصل د دلبا

اأم���� اأن�، فوقفت منده�ًس� حيراًن�؛ لروؤية هذه المن�ج�ة الوالهة؛ فقد 

عّفر وجه���ه وجبينه ب�لتراب، وذرفت عين�ه دم���وع روحه، وهّز ان�سي�ب 

بك�ئ���ه الثمل كي�ن���ي، وب�سكٍل لاإرادّي اأمطرت حبيب����ت الدموع الغزيرة 

�سميم وجداني. اآٍه! اأيُّ �سع�دة اأ�سعر به�، فال اأحد هن� �سوى محّمد واأن� 

والتراب، واأّي نجوى ممزوجة ب�لع�سق تلهج به� �سفت�ه.

تركت ال�سح���راء والليل، ورّكزت عينيّي عل���ى محّمد، �سمعته يدعو 

ويقول: »اإلهي في ه���ذه الليلة عّلقت بذيل كرمك اأملي، ورجوُت منك 

العون، تو�ّشلُت بحنانك فاقبلنا يا متعال!«.

�دته الترابّية، واأ�سبح الق�ئد  وبقي يذرف الدموع التي ابتّلت به� �سجَّ

مع الغب�ر �سيًئ� واحًدا.

 اأنهى �سالته ومن�ج�ته، ثّم ع�د وجل�س خلف مقود الجيب، انطلقن� 

ج�ت والحفر اإلى اأن و�سلن� الطريق  وعال �سوت القرقرة. قطعن���� التعرُّ

المعّبد. ذهبن���� لاللتح�ق ب�لق���ّوات الأم�مّية، تمهي���دًا للهجوم، لنحيل 

.(1(
الليل نه�ًرا، وليبلغ الغب�ر والتراب اآف�ق ال�سم�ء

)1)   م���� اآن �سق�يقيم، )نحن زهور ال�سق�ئق(- تق���ي متقي، مركز الحر�س الثق�في- �ست�ء 1997م 
�س55.





الشهيد القائد إسماعيل دقايقي

كربلء في قلوبنا)1)                                                       

قبل ثم�نية اأ�سهر من �سه�دته اأتى بن� اإ�سم�عيل من قم اإلى طهران، 

و�سكّن� هن�ك في �س�رع »�شريعتي« بينم� اأن� رحُت اأت�بع تح�سيل العلوم.  

قبل اأ�سبوٍع من �سه�دت���ه، ات�سل ق�ئاًل: »اإّن موعد العمليات يقترب 

�شيًئ���ا ف�شيًئ���ا، ومن المحتمل اأن ل اأراكم اإّل بعد �شهرين اأو ثالثة. اأنا 

ا عليكم؛ ولكن لن اأ�شتطيع المجيء. تعالوا اأنتم اإلى الأهواز  قلق جدًّ

ليت�شّنى لي روؤيتكم«.

 قلت له: »ا�شبر! ويم�شي ال�شهران«.

ا«.  ق�ل: »ل؛ فاأنا قلق جدًّ

ا�سطربت كثيًرا؛ ظننت اأّنه يع�ني من وعكة �سحّية. في نه�ية الأمر 

اّتفقن� على اأن اآتي اأن� اإلى الأهواز.

وهن����ك عندم� راأيت���ه ك�ن متعًب� كثيًرا. اأخبرن���ي ب�أّنه �سيذهب هذه 

ا. مع اأّنه ك�ن على  مة جدًّ المّرة مع رف�قه اإلى الخطوط الأم�مّية المتقدِّ

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
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الخط الأم�مي دائًم� ولكن في هذه المّرة تعّمد اأن يقول لي ذلك.

ا فيما  ن���ا بع�شً �س�ألت���ه: »هل �شيك���ون الن�ش���ر حليفكم، وي���رى بع�شُ

بعد؟«.

اأج����ب: »ل اأعلم الغيب، م���ا اأعلمه اأّننا �شننت�ش���ر. واأنِت فكِّري باأن 

يكون الملتقى في الجّنة«.

م«. ثّم اأردف ق�ئاًل: »قدومك عالمة خير، عملّياتنا تتقدَّ

بعده���� لم اأنب�س ببن���ت �سفة. فقد فهمت من اإ�س���راره ال�سديد على 

المج���يء اأّن ه���ذا بمث�بة خبٍر لي. ك�نت الليلة الأخي���رة للق�ئن� في بيت 

اأختي في الأهواز. 

�س�أله زوج اأختي: »على اأّي نحو ت�شير العملّيات؟«.

اأج�ب���ه اإ�سم�عيل: »اإذا ا�شتمرَّ بوا�شلنا على هذا النحو من الندفاع 

رون  م ب�شوق، حتًما �شننت�شر، ولك���ن النت�شار لي�س كما تت�شوَّ والتق���دُّ

اأن نحتّل العراق؛ الن�شر هو في الحفاظ على قيمنا ومعتقداتنا«. 

ف���ي تل���ك الليلة اأتى ول���دي اإبراهيم ومع���ه خريط���ة- ك�ن اإ�سم�عيل 

ق���د ا�سطحبه ال�سيف الم��سي اإلى الجبه���ة ع�سرين يوًم�- �س�أل والده 

ق�ئ���اًل: »بابا، اأنت تق���ول ل يوجد طريق اإلى كرب���الء )حالًيا(، قل لي 

اأين هي كربالء؟«.

اأج�ب���ه اإ�سم�عيل بحنكت���ه: »ها نحن جال�ش���ون هنا، تبع���د عنا عّدة 

�شنتيمترات اإلى الأمام!!«. واأ�س�ر اإلى موقعه� على الخريطة.

ق����ل اإبراهي���م: »ل يا بابا!! لي����س كذلك، اأنا لم اأق�ش���د. لي�س على 

الخريطة، قل لي ما هي الم�شافة الحقيقية على الأر�س؟؟«.

اأج�ب���ه اإ�سم�عي���ل: »كرب���الء ف���ي قلوبنا ول يمك���ن الو�ش���ول اإليها 
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بب�شاطة، ينبغي اأن نجاهد«. 

ق����ل لي اإ�سم�عي���ل في تل���ك الليل���ة: »وااأ�شف���اه، اأن نموت هن���ا على 

الفرا�س اأو تحت الق�شف«، ثّم ت�بع: »اأنا اأنتظر اأن تكوني بعد �شهادتي 

نموذًج���ا وق���دوة ف���ي المجتم���ع الذي اأنِت في���ه، مع ه���ذا ال�شبر الذي 

تتحّلين به. كنِت اإلى الآن زوجة �شهيد وع�شِت كزوجة �شهيد؛ واأنا لم 

اأخدمك ب�شيء«.

في ال�سب����ح، ا�ستيقظ اإ�سم�عيل قبل الجمي���ع. �سّلى �سالته، م�سح 

بيده على روؤو�س الأولد الذين ك�نوا ل يزالون ن�ئمين ثّم وّدعن� وذهب.

عندم� ا�ستق���ّل ال�سّي�رة، لّوح بيده وبقي ملتفًت���� نحوي اإلى اأن توارى 

عن الأنظ�ر. 

فّك���رت بكالمه ف���ي الليلة الأخي���رة، اأح�س�سُت ب�سكين���ة غير ع�دّية. 

.(1(
وك�ن هذا اآخر الكالم...

)1)  ن�سرية »يا لثارات« العدد 113، 2001/1/17م، �س-11 والعدد 131 – 2001م. )مع تلخي�س(.





الشهيد القائد حسين قاسمي)1)

الغروب األحمر القاِنْي)2)                                                 

ا�ستيق���ظ ح�سين �سب����ح يوم ال�سبت ال�س�ع���ة الخ�م�سة �سب�ًح� على 

���ه. �سّلى �س���الة ال�سبح وه���مَّ ب�رت���داء البذل���ة الع�سكرّية  رني���ن المنبِّ

القديم���ة اإّل اأّنني اعتر�ست علي���ه ق�ئلًة: »لماذا ترتدي ه���ذه القديمة 

فقد اهتراأت، الب�س البذلة الجديدة«. 

 اأج�ب: »ل لي�س من ال�شرورّي، فهذه جّيدة«.

األححُت عليه اأن يلب�س الجديدة، اإّل اأّنه ق�ل لي: »اإّن ذلك اإ�شراف«.

 عندم� �سمعُت ذلك، ت�سّمرُت مك�ني، لم تخطر بب�لي تلك اللحظة، 

اأّي ح�دث���ة �ستق���ع، ك�نت هذه الجمل���ة مثيرة للت�س����وؤل ف�س�ألته بده�سة: 

»م���اذا يعن���ي ذلك؟ اأيك���ون اإ�شراًفا اأن تلب�س لبا�ًش���ا هو في الأ�شل لك؛ 

اأنا ل اأفهم، ينبغي اأن تلب�س هذه«.

اأج����ب: »لم���اذا تثقلين عل���يَّ اإلى هذا الح���د؟ دعيني حالًي���ا األب�س هذه 

البذلة واإن �شاء اهلل في المّرات القادمة، اإن بقيت �شالًما، األب�س الجديدة«.

)1)  م�سوؤول تخريب منطقة »10 ك�شوري«.
)2)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
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ل���م اأتراجع ع���ن طلبي، وف���ي نه�ية الأم���ر، لب�س البذل���ة الجديدة. 

جّه���زت اأغرا�سه وو�سعته� اأم�م الب�ب لي�أخذه���� اإلى �سّي�رته التي ك�ن 

قد ركنه� اأّول الزق�ق.

طل���ب مّني الم�س�عدة ف���ي نقل الأغرا�س، نقلن�ه���� على دفع�ت اإلى 

ال�سّي����رة، ولّم� اأنهين� نق���ل الأغرا�س، نظر اإلّي وق����ل: »اأ�شتودعك اهلل 

تعال���ى، واأترك الأطفال في رعايتك، واأولدي اأحّبائي اأريد اأن يكبروا 

في ظّل رعايتك واهتمامك«.

ا�سطربُت ب�سّدة وقلت ب�سوٍت مرتجف: »لماذا تتكلَّم هكذا؟ ما هذا 

الكالم؟ اإّن �شفر ثالثة اأّيام ل ي�شتدعي هذا القدر من الحديث«.

لكن ح�سي���ن لم يترك الحديث؛ وك�ن يكّرر ه���ذا الكالم عّدة مّرات 

بطريقة لم اأعتد عليه� من قبل.

م خطوات حّتى قلت له: »لقد انقب�س قلبي من كالمك.  م� اإن تقدَّ

اأودُّ مرافقتك اإلى اآخر الزقاق«.

ابت�س���م وق����ل: »هّي���ا«. م�سيت معه، رك���ب ال�سّي�رة، انتظ���ر قلياًل ثّم 

ر اأكثر،  توّج���ه اإلّي ق�ئاًل: »ع���ذًرا، اأّيتها ال�شيِّدة! لي�س بمق���دوري التاأخُّ

فالإخوة الآن ينتظروني ول اأريد اإ�شاعة وقتهم، علّي الذهاب«.

�رة، حتَّى وقفُت ب�سكٍل لاإرادّي و�سط الطريق، ك�نت  كت ال�سيَّ م� اأن تحرَّ

����رة تبتع���د واأن� على ح�لتي هذه اأنظر اإليه. كن���ت ذاهلة عن كلِّ �سيء  ال�سيَّ

ِني اأحلم.  �رة، ك�ن يتراءى لي اأنَّ حولي، وك�أنِّي في ُحل���م. كلَّم� ابتعدت ال�سيَّ

فق ال�سم�ء وتترك خلفه� اآث�ًرا حمراء. ي�سهد 
ُ
ل لي اأّن ال�سم�س تغرب في اأ ُخيِّ

...
(1(

اهلل، اأّن هذا الم�سهد قد مرَّ بتم�مه في مخّيلتي واأظلمت ال�سم�ء

)1)  ن�سرية »الجبهة«، العدد 27، 2000/2/5م، �س7.



د مهدّي زين الدين الشهيد القائد السيِّ

قدوة المجاهدين

د مهدّي زين  في الليل���ة الأخيرة التي قراأن� فيه� دع�ء كميل مع ال�سيِّ

الدي���ن، ذرف دموًع� غزي���رة اأثن�ء قراءة الدع�ء وك�ن ب���ك�وؤه مده�ًس�، 

وه���و ين�دي �س�حب الزم�ن. عند انت�س����ف الليل، هوى لل�سجود، وعند 

اأذان الفج���ر اأيقظ الإخوة ل�س���الة ال�سبح، و�سّلى بهم جم�عة. ثّم قراأ 

ه. زي�رة ع��سوراء بلحن ع��سق مت�أوِّ

ة الإخوة ف���ي الفيلق، وترك اأثره  ك�ن ب���ك�وؤه المثير م�سهوًدا عند بقيَّ

عل���ى جميع الإخوة. يق���ول الأخ مح�س���ن ر�س�ئي الق�ئد الع����م للحر�س 

اآن���ذاك: »اإّن �شبعي���ن بالمئ���ة م���ن اأف���راد فيلق���ه كانوا من اأه���ل �شالة 

الليل«.

قائد غير مرائي

عل���ى الرغم من اأّن قي����دة الفيلق ك�نت في عه���دة الأخ مهدّي، فقد 

راأيته اأثن�ء عملّي�ت خيبر يق�تل في الخّط الأم�مّي مع الإخوة، كتًف� اإلى 

كتف دون اأيِّ تكلُّف، وا�سًع� جه�ز الال�سلكّي ال� )بي اآر �سي( على ظهره، 
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ر تلك  وه���و في قلب الن�ر، يقوم بتوجيه الإخوة اإلى الأم�م. م� زلت اأتذكَّ

الأّي����م حيث ل���م يذق طعم الن���وم لثالثة اأي�م مع لي�ليه����، وعندم� ك�ن 

ي�سرح خّطة العملّي�ت للق�دة، اّث�قل جفن�ه من التعب والنع��س.

شهادة القائد وتضعضع الفيلق

بون( �سع�ر الإخوة  ك�نت عب�رة )اأّيه� الق�ئد الح���ّر، ح��سرون مت�أهِّ

دونه  الدائ���م في خّط المقدم���ة لفيلق »علّي بن اأبي طال���بQ«، يردِّ

على الدوام، خ��سة اأثن�ء حديث ق�ئدهم المحبوب مهدّي زين الدين.

في اإح���دى المّرات ُدعيْت كّل وحدات الفيل���ق ل�سم�ع خط�ب �سُيلقى 

ك���ون للو�سول اإلى  دون هذا ال�سع�ر، ويتحرَّ عليه���م، وك�لع�دة ك�نوا ي���ردِّ

ع ا�سطف���ت كّل وحدة في مك�نه�. �س�د  ع، وفي مك�ن التجمُّ نقط���ة التجمُّ

�سم���ت عجيب غير م�سبوق، بعدم���� راأوا علًم� اأ�س���ود يرفرف في �سم�ء 

حزين���ة. ل اأحد يعرف �سيًئ�. ك�ن ال���كّل منده�ًس�. ُتليت الآية{ ڈ 

، ث���م 
(2(

 ث���م تل���وا بعده���� الآي���ة: { ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ }
(1(

ژ ژ}
اأذاعوا نب�أ �سه�دة الأخ الق�ئد مهدّي زين الدين. 

ف���ي ذلك اليوم، عال نحيب الإخوة ولطم���وا الروؤو�س وال�سدور وعّم 

.
(3(

الحزن قلوب اأفراد الفيلق والمك�ن

)1)  �سورة هود، الآية 112.
)2)  �سورة البقرة، الآية 156.

)3)  ن�سرّية ي� لث�رات، العدد 105، 2000/10/31م.



الشهيد القائد علي أصغر أميني بيات

رغم الكسور التي في يده)1)                  

ف���ي اأيّ�مه الأخي���رة ك�نت تحيط وجهه ه�لة من الن���ور وتمّيز بح�لة 

معنوي���ة تفوق الو�سف. ب�لرغم من اإ�س�بة يده بك�سور وا�سطراره للبق�ء 

في المنزل فقد اأم�سى جّل وقته ب�لدع�ء والمن�ج�ة مع اهلل؛ اإلى اأن ج�ء 

يوم �سعرت بمالمح غريبة في وجهه ؛ لقد ك�نت �سيم�ء ال�سه�دة تن�سح 

في عينيه. 

اأغلقت عينييَّ عّدة مّرات وفتحته� واأن� اأقول: »اإلهي اإليك الملتجاأ«. 

ك�ن عل���ي اأ�سغ���ر يو�سيني دائًم���� ب�لم�س�ئ���ل العتق�دّي���ة والدينّية، 

ويحّذرني من الهتم����م ب�لمظ�هر الدنيوّية. ا�ستف�ق �سب�ح اأحد الأّي�م 

وق�ل لي: »�شيِّدت���ي، اإن كانت العملّيات في ليل���ة عا�شوراء ف�شاأ�شت�شهد 

في تلك الليلة، واإن كانت في يومها ف�شتكون �شهادتي في ذلك اليوم، 

واإّل ف�شاأ�شت�شهد في اأحد اأّيام �شهر محّرم الحرام«.

اأجبته: »علي! قل الحقيقة، اأ�شاهدت روؤيا ما؟«. 

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
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ل���م يجب ع���ن �سوؤال���ي. في ذلك الي���وم، اأجل����س اأولد اأخي���ه ال�سهيد 

لهم�. بعد فترة، لم يطق  »محمد علي« على ركبتيه وراح يالطفهم�، ويقبِّ

ال�سبر بعيًدا عن الجبهة، فقّرر اللتح�ق به� وهو لّم� يتم�ثل بعد لل�سف�ء.

 تعالى)1)                                 
ّ

السكينة على ساحل رحمة الحق

م�س���ت اأّي�م عّدة على الب���دء بعملّي�ت »والفج���ر التمهيدّية«؛ ك�نت 

عيون ع�ئالت المج�هدين الم�س�ركي���ن في العملّي�ت اأثن�ءه� �س�خ�سة 

نحو التلف�ز لمت�بعة الأخب�ر لحظة بلحظة.

عندم���� كّن� في الأهواز، خيَّم علين� جّو م���ن الذهول ال�سديد، اإذ لم 

يكن يف�سلن� عن الخّط الأم�مي �سيء. كّن� ن�س�هد الط�ئرات المروحّية 

و�سي�رات الإ�سع�ف تنقل ال�سهداء والجرحى اإلى الخطوط الخلفية.

بع���د مرور اأربعة اأّي�م على ب���دء العملّي�ت، و�سقوط جرحى و�سهداء، 

ا. ك�ن ي�سع���ى ج�هًدا لإخف�ء  ج����ء »عل���ي اأ�شغر« اإلى البي���ت حزيًن� جدًّ

حزن���ه في نف�سه. لكّنه لم ي�ستطع، فق�ل لي: »�شيدتي، اعذريني، اذهبي 

اإلى �شديقاتك واتركيني بمفردي«.

� مّني اأّنه �سيتكلَّم على اله�ت���ف مع الم�سوؤولين عن �سير  خرج���ت ظنًّ

العملي�ت.

 كّن���� في ه���ذه الأثن�ء، ن�سكن في مجّمع خ�����س بعوائل المج�هدين، 

وك�ن���ت ليلة الجمعة، بعد �س�عتين عدت اإل���ى المنزل ف�إذ بي اأرى »علي 

ة الب���ك�ء، واأ�سبحت كق���دح مملوٍء  اأ�شغ���ر« وق���د توّرمت عين�ه م���ن �سدَّ

ب�لدم�ء.

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
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علم���ت اأّن���ه ك�ن يقراأ دع�ء كمي���ل وحَده، في وحدٍة ممل���وءة ب�لأ�سى 

والّلوعة.

لم اأ�س�أله عن نت�ئج العملّي�ت؛ اإذ كنت اأعرف من�قبّيته؛ فهو من اأهل 

كتم�ن ال�سّر ولن يف�سح ب�سهولة عن اأّي �سيء يتعّلق ب�لجبهة.

غ�لًب� م� كن���ت اأعرف عنه اأ�سي�ء عن الم�سوؤولي�ت التي يتوّله� وعن 

�سج�عت���ه في الحرب من خ���الل ع�ئالت الجنود الآخري���ن كنت اأ�سعر 

اأحي�ًن� م���ن خالل الت�س�لت اله�تفّية التي يجريه���� بقي�دة الفيلق، اأّن 

لديه م�سوؤولّية مهّمة.

عل���ى اأّي ح�ل، ذهب اإلى الجبهة في الأّول م���ن �سهر محّرم الحرام 

لع�م 1983م وك�نت المّرة الأخيرة، حيث ا�سُت�سهد في الث�من والع�سرين 

منه، وهكذا �سدقت نبوءته ون�ل اإحدى الُح�سَنيين والتحق بموله الإم�م 

الح�سينQ اأحمر الوج���ه. لقد تقّبل اهلل عمل علي اأ�سغر واإخال�سه 

.
(1(

واأ�سكنه في جوار رحمته

)1)  نح���ن ال�سق�ئ���ق، تقي متقي، مركز الحر�س الثق�فّي، �ست����ء 2001م، ن�سرية »وادي« عدد 151، 
1381/4/31�س. )مع اخت�س�ر(.





الشهيد القائد الحاج جعفر شيرسوار

ا)1)                                                        الشهيد حيٌّ أبداً

ف���ي المّرة الأخي���رة التي ج����ء فيه� الح����ج ليم�سي اإج�زت���ه معن�، 

اأح�س�سُت بتغّيٍر كبير في ت�سّرف�ته وك�أّنه ح��سر بج�سده وروحه م� زالت 

له، ب�سكٍل لم اأ�سهده  هن����ك في الجبهة؛ ك�ن يحت�سن طفله وي�سّمه ويقبِّ

م���ن قبل. لعّله ك�ن يعلم اأّنه لن ت�سنح له فر�سة ث�نية ليلتقي به، وي�سّمه 

ويغمره بعطفه كم� هو الح�ل عليه.

لم تعطه الحرب فر�سة كبيرة، فكّلم� ك�ن ي�أتي في اإج�زة اإلى البيت، 

ك�ن يت�بع اأخب�ره� وهمومه� ب�أّي و�سيلة ممكنة.

ه���ذه المّرة، وقبل انق�س�ء اإج�زته، هّي����أ من�ًخ� لذه�به، واأعدَّ نف�سه 

للرحي���ل. لن اأن�سى لحظة وداعه لبن���ه، حين اغرورقت عين�ه ب�لدموع، 

احت�سن���ه وق����ل: »بنّي! بعد الآن ل���ن اأعود ثانية! وه���ذه المّرة والدك 

�شي�شب���ح �شهي���ًدا، واإّن دمائ���ي �شتجعل���ك عزي���ًزا مرف���وع الراأ����س على 

ال���دوام. وكلَّم���ا �شاق���ت ب���ك ال�شب���ل و�شع���رت بانقبا����س، اذه���ب اإل���ى 

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
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�شريح���ي وب���ّث اإل���ّي نج���واك وهموم���ك، فال�شهيد ل يم���وت وهو حّي 

دائًما«.

وك�أّن الولد قد فهم من احت�س�ن اأبيه له اأّن هذا اآخر لق�ء معه؛ فبكى 

معه بك�ًء �سديًدا. واختلطت دموع الأب بدموع البن في م�سهٍد عرف�نّي؛ 

ك�نت لوحة مهيبة، لم اأَر مثياًل له� بتلك العظمة والجالل.

ك�نت �سه�دة الق�ئد »الحاج جعفر« في نف�س تلك الرحلة، اإذ التحق 

.
(1(

ب�لرفيق الأعلى وغدا في زمرة الكربالئّيين

)1)  ن�سرّية »يالثارات« العدد 90، 2000/8/9م، �س11.



الشهيد القائد إسماعيل صادقي

االلتحاق بالملئكة في علياء الملكوت)1)                                  

بع���د فراق »ال�شهيد زين الدين« لم يعد اإ�سم�عيل �س�دقي هو نف�سه 

»اإ�شماعيل«.

ة.  اأ�سب���ح في ح�لٍة مثيرة لال�ستغراب كمن و�سل اإلى لط�ئف عرف�نيَّ

ك�ن عند قنوته يجه�س ب�لبك�ء ط�لًب� ال�سه�دة من اهلل.

عندم� تقّرر البدء ب�»عملّيات بدر« تغّيرت ح�له كثيًرا ولم تعد روحه 

م�ستق���ّرة في قلب���ه. اأذكر اأّنهم اأر�سلوا الفرق والوح���دات اإلى المنطقة، 

� كّل متطلَّب�ت وتجهيزات العملّي�ت. �أ اأي�سً وك�ن ال�سهيد �س�دقي قد هيَّ

ك�نت لدين� في مقّر »الطاقة الذرّية« ب�لأهواز، غرفة ب��سم »غرفة 

العملّي���ات«. توّج���ه �س�دقي عند ال�س�عة الث�نية ع�س���رة لياًل اإلى الغرفة 

ق�ئ���اًل: »اإذا طلبن���ي اأح���د فاأن���ا ف���ي غرف���ة العملّيات، ل���دّي عمل يجب 

اإنهاوؤه«. ق�ل هذه الكلم�ت واأقفل الب�ب خلفه.

)1)  الراوي: رف�ق ال�سهيد.
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بعد �س�عة، خرج من الغرفة، ك�نت عين�ه ك�لجمر من �سّدة الإحمرار 

ووجه���ه م�سرق ب�لنور. اأ�سب���ح تع�مله وحديثه على نحو، �سعرت معه اأّنه 

راحل عّم� قريب.

ُعق���دت الجل�س���ة الأخيرة لقي����دة الفيلق قب���ل »عملّيات ب���در«، ك�ن 

ل م�سك خت�مه����، قراأه اأحد الإخوة ب�س���وت �سِجيٍّ حزين.  دع����ء التو�سُّ

ك�ن اإ�سم�عيل اإلى ج�نبي، �س�جًدا منذ بداية الدع�ء، وك�ن يبكي ب�سكٍل 

عجيب. 

م���� راأيت���ه على هذه الح�ل من قبل؛ ك�ن على ال���دوام ين�دي ال�سهيد 

»مهدي زين الدين« ق�ئد فيلق »علّي بن اأبي طالب« ويخ�طبه: »مهدي! 

لَم لم تاأخذني معك؟! لَم تركتني وحيًدا؟ مهدي! لقد تعبت«.

 لقد ترك بك�وؤه على هذا النحو ت�أثيًرا عميًق� في قلوبن�.

���� بع�ئلته م���ن هن�ك وتب����دل اأطراف  بعده���� اأج���رى ات�س�ًل ه�تفيًّ

الحديث معهم، عنده� اأيقنت اأّنه راحٌل ل مح�لة. 

هه اإل���ى الخّط الأم�م���ّي ك�ن برفقة ال�سهي���د »عّبا�س علي  عن���د توجُّ

ي���زدي« ال���ذي ك�ن �س�ئق ال�سهي���د »زين الدي���ن« والح�ج »اأب���ي ترابي«؛ 

وعل���ى الطريق توجه ل�»اأبي ترابي« ق�ئاًل: »ي���ا حاّج! لن اأرجع بعد هذه 

الماأمورّية! فداًء لك وللفيلق!«.

وح���دث م� ق�ل فعاًل؛ فخ���الل العملّي�ت، عبر اإ�سم�عيل على جن�حّي 

.(1(
ال�سه�دة اإلى ال�سم�وات العلى والتحق بمالئكة الع�لم الأعلى

�: ي� ران �سبي���ده، محمد خ�مة ي�ر،  )1)  ن�سرّي���ة »19 دي«، ع���دد 40، 2000/3/12م، ����س11، اأي�سً
�، نحن ال�سق�ئق، تقي متقّي، مركز  فيلق علّي بن اأبي ط�لبQ، �سيف 1996م، �س73، اأي�سً

الحر�س الثق�فّي، �ست�ء1997م، �س140، )بت�سّرف وجيز(.



الشهيد القائد الدكتور مجيد بقائي

أمنية نيل المراتب اإلنسانّية العليا

ك�ن م���ن المق���ّرر اأن تذهب مجموعة من الم�سوؤولي���ن وق�دة الجبهة 

للق����ء الإم�م الخميني }، قب���ل عملّي�ت »والفج���ر التمهيدّية«؛ اأم� 

ال�سهي���د بق�ئي، فق���د اخت�ر البق�ء ف���ي المنطقة مع م���ن �سيبقى لأجل 

ال�ستط���الع للعملّي�ت؛ ولهذا بقي مع مجموعة م���ن الق�دة في الجبهة. 

وف���ي �سب�ح الي���وم الت�لي ك�ن الّتف����ق مع عدد من الق����دة على القي�م 

كوا ب�تج�ه  ب��ستط���الع المنطقة المح���ّددة، وركبوا �سّي�رَتي جي���ب وتحرَّ

المنطقة المق�سودة. 

خالل الم�سير ك�ن ال�سهيد بق�ئي يتلو القراآن وُيرّدد �سورة »والفجر«. 

ك�ن يتلو هذه ال�سورة غيًب� بم�س�عدة اأحد الإخوة معه. بعد الو�سول اإلى 

ل الجميع، وانطلقوا ب�ّتج�ه د�سمة الر�سد. اأثن�ء  النقطة المق�سودة ترجَّ

ث الإخوة المرافقين له ويقول: »كيف يمكن لالإن�شان  الم�سير ك�ن ُيحدِّ

اأن ي�شل اإلى هذه الدرجات التي وعد اهلل بها؟ واأن ينال التوفيق لهذا 
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 .
(1(

الأمر المهّم؟«، ك�ن يق�سد الآي�ت الأخيرة من �سورة الفجر

ل���م ينتِه بعد من الحديث وتالوة الآي����ت، حّتى �سقطت قذيفة ه�ون 

قة من  ب�لق���رب منه���م، فتلّقى ج���واب �سوؤال���ه بدم�ئه الط�ه���رة المتدفِّ

� اإلى خ�لقه  ج�س���ده، وبقطع رجل���ه، و�س�فر بهذه الح�ل ع��سًق���� مخِل�سً

 .
(2(

المتع�ل، ون�ل درجة القرب والر�سوان الإلهّي

)1)   هـــي: {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ}  )�س���ورة الفجر 
.)30-27

)2)  ن�سرّية ي� لث�رات، العدد 163، 2001/3/30م، ال�سفحة الأخيرة.



الشهيد القائد الحاج علي قوچاني

اإلحساس بحلوة الشهادة)1)                                       

كن���ت اأعرف الأخ »قوجاني« جّيًدا وكن���ت اأعمل معه، �سمن �سفوف 

 ،� التعبئ���ة في منطقتن� منذ بداية الثورة. �سحيح اأّني كنت اأكبر منه �سنَّ

اإّنم���� كنت اأعتب���ره دائًم� اأ�ست����ذي ومعّلمي؛ ك�ن قليل ال���كالم، واإذا م� 

تحّدث ك�ن حديثه ذا معنى وموزوًن�.

كنت دائًم� اأحّب اأن اأعرف كيف و�سل الح�ج علي اإلى هذا الم�ستوى 

من الرقي المعنوي، وكيف تجّلت في وجوده تلك الخ�س�ل الحميدة؟!

�س�ألت���ه ذات مّرة عن هذا الأمر، لك���ن لم اأ�سمع منه جواًب�. اأ�سررت 

علي���ه كثي���ًرا؛ واأذكر اأّنه ق�ل ل���ي: »اإّنني اأ�شع���ر بحالوة ال�شه���ادة«، لقد 

.
(2(

ك�نت هذه الكلم�ت اإج�بة وا�سحة عن كّل اأ�سئلتي!

)1)  الراوي: محمد بهلوان �س�دق.
 ،Q 2)  »ج���ان عاري���ت«، ال�سّيد جعف���ر �سهيدي وم�سطفى ك�ظمي، فيل���ق 14، الإم�م الح�سين(

�سيف 1996م، �س105.
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شجاعة ال نظير لها)1)                                                

قبل عملّي����ت »والفجر8« ك�ن الح�ج قوج�ني يق���ول لالإخوة: »اأقول 

لك���م م���ن هذا الم���كان اأّننا لن نن�شحب في ه���ذه العملّيات؛ واإذا طلبوا 

مّني ذلك، فاإّني اأّول من ي�شت�شهد اأثناء الن�شحاب«.

بداأت العملّي�ت وفي الليلة الرابعة دخلت كتيبة )اأبو الف�سل( ميدان 

المواجهة، مع لواء الحر�س الجمهورّي )العراقّي(. ك�نت معركة �سر�سة 

ا�ستط�عت معه���� الكتيبة هزيمة لواء الحر�س الجمه���وري؛ اإلى اأن ج�ء 

اليوم الرابع للعملّي�ت وك�نت المع�رك م� زالت م�ستمّرة، لكّن الكتيبة لم 

تك���ن على ات�س�ل ب�لقّوات القريبة منه�، وهذا الأمر لم يتح له� التقّدم 

والندم�ج الك�مل؛ لذلك طلبت القي�دة التراجع قلياًل ريثم� يتّم ذلك.

وقف الح�ج قوچ�ني واأعطى الأمر  للكتيبة ب�لتراجع اإلى الخلف.

ف���ي اآخ���ر لحظ�ت اإع����دة التمو�س���ع، اأ�سيب بقذيف���ة دّب�بة �سقطت 

بج�نبه، وا�ست�سهد على اأثره�.

عندم���� علم���ت بكيفّية �سه�دت���ه تذّكرت كالم���ه، وازداد يقيني ب�أّن: 

»�شهداءنا َيعِرُفون، -قبل �شهادتهم-، اأّنهم يق�شون �شاعاتهم الأخيرة 

من حياتهم الدنيوّية«.

ق طعم الشهادة)2)                                    وُّ
َ
الوجه النوراني وتذ

قبي���ل عملّي����ت »والفج���ر8« كن���ت ع�مل الإ�س����رة في كتيب���ة الح�ج 

قوج�ن���ي. وخ���الل عملي كم�س�ع���د له ك�ن ن���ور وجهه الالف���ت ي�سّدني 

ويجذبني اإليه.

)1)  الراوي: مرت�سى �سريعتي.
)2)  الراوي: عب��س قرب�ني.
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ث اأحي�ًن� عن ال�سه����دة، ولكن في هذه  ف���ي عملّي�ت ب���در ك�ن يتح���دَّ

العملّي����ت ك�ن حديثه مختلًف�؛ فقد ظهر م���ن خالل كالمه وت�سّرف�ته، 

اأّنه و�سل اإلى حق�ئق نعجز عن ك�سفه�.

ب���داأت العملّي�ت، وتقّدم في المرحلة الث�نية اإلى الأم�م مع مجموعة 

من الإخوة، راقب العملّي�ت عن قرب. 

ف���ي الليلة الت���ي �سبقت �سه�دته، اأ�س����ع اإحدى جوارب���ه عندم� ك�ن 

����أ في عتم���ة الليل، بحثن� عنه�، فلم نجده����. بعد ذلك التفت اإلي  يتو�سَّ

وق����ل: »اإذا ا�شت�شهدت، اعلم اأّن اإح���دى قدمّي بال جوارب واإذا وجدتم 

تل���ك القدم فهي ل���ي«؛ وت�بع ق�ئاًل: »كتبت و�شيَّت���ي قبل اأ�شبوع، وهذه 

المّرة اأنا راحل«.

 بع���د ذلك �سّلى المغرب والع�س�ء، واأن���� م� زلت مذهوًل من كالمه. 

ف�ته قبل العملّي�ت؛ وفهمت حينه� اأّنه و�سل حتًم�  تذّك���رت كالمه وت�سرُّ

اإلى درجة، يرى فيه� ب�سكل وا�سح اأّن �سه�دته م�ثلة اأم�مه.

اأنهى �سالته وق�ل لي: »اجمع م�شوؤولي الكتائب«. �سرح لهم و�سعّية 

ك. الجبهة، واأعط�هم التوجيه�ت الالزمة وطلب منهم التحرُّ

ًه�  �س�رك بنف�سه في العملّي�ت، وتقّدم جنًب� اإلى جنب مع الإخوة موجِّ

�سير العملّي�ت. م���� اأن انبلج ال�سبح، حتَّى بداأت مواجه�ت عنيفة. ك�ن 

الر�س��س ُي�سّب علين� ك�لمطر. تق���ّدم العراقّيون لم�س�فة ع�سرة اأمت�ر 

مّن�، وفي بع�س الأم�كن دارت مواجه�ت وجًه� لوجه وب�ل�سالح الأبي�س.

وقف الح�ج »قوچان���ي« بثب�ت وق�تل ب�سرا�سة قّل نظيره�. اأ�سبحت 

دّب�ب�ت العُدّو قريبة مّن�، وفي تلك الأثن�ء اأ�سيبت اإحداه�. ن�داني الح�ج 

ق�ئاًل: »عّبا�س! انه�س لقد اندلعت النيران في اإحدى الدّبابات«.
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نه�ست وبينم� اأن� اأنظر اإل���ى النيران الم�ستعلة فيه�، �سقطت قذيفة 

ي واأ�سبُت بجروح. اأمر الح�ج »قوچاني« بنقلي اإلى الخلف. ب�لقرب منِّ

بينم���� كنت راق���ًدا في الم�ست�سفى ج���ّراء الجراح الت���ي اأ�سبُت به�، 

...
(1(

اأخبروني ب�أّن »الحاج علي قوچاني« قد ا�ست�سهد

 ،Q 1)  »ج���ان عاري���ت«، ال�سيد جعف���ر �سهيدي، وم�سطفى ك�ظمي، فيل���ق 14 الإم�م الح�سين(
�سيف1996م �س140.



الشهيد القائد عبد الحسين برونسي

                                             (1(Qاطلبي من اإلمام الرضا

َخَذن� عب���د الح�سين في 
َ
���ّي مّدة عل���ى ولدة ابنتي زين���ب؛ اأ بع���د م�سِ

.Q�اإحدى اللي�لي لزي�رة حرم الإم�م الر�س

ر،  حم���ل الأولد واحًدا بعد الآخر، وط����ف بهم حول ال�سريح المطهَّ

وف���ي طري���ق الع���ودة، ق����ل: »�شاأذه���ب اإل���ى الجبه���ة، ف���اإذا ا�شت�شه���دُت 

وح�شل���ت ل���ِك م�شكل���ة، تو�ّشل���ي بالإم���ام الر�ش���ا فق���د طلب���ت من���ه اأن 

يعينكم ويرعاكم«.

عندم���� راآني غير مرت�ح���ة، �سحك. في ال�سب����ح اأراد الذه�ب اإلى 

ل وجوههم  الجبه���ة، وعل���ى غير ع�دته لم يوق���ظ الأولد من الن���وم، قبَّ

.
(2(

فقط، وّدعته اأن� ووالدتي بو�سع القراآن فوق راأ�سه

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
)2)  مجّلة الع�ئلة، العدد 1997/10/126،7م، �س16.





الشهيد السيد عّباس حسن

الوصايا اللفتة)1)                                                          

انته���ت مّدة اإج�زتي، واأردُت العودة اإل���ى الجبهة مّرة اأخرى، عندم� 

�س الم�س�فرين فوقع نظري عليه، ك�ن يجل�س  ركبت الح�فلة، قمت بتفحُّ

على ُكر�سّي في ال�سّف الأخير.

ب وملتزم ب�لآداب  ك�نت معرفتي به �سخ�سّية؛ ط�لب علم تعبوي مهذَّ

الجتم�عّية. ويت�بع تح�سيله العلمي في اإحدى مدار�س جنوب طهران.. 

عندم� راأيته اقتربت منه ب�سوق وجل�ست قربه.

ف�سح لي مجل�ًس� بكّل احترام واأدب، وبعد ال�سالم �س�ألته: »�شحيح اأخ 

عّبا�س، من اأّي منطقة في طهران اأنت؟«.

اأحنى راأ�سه ورمقني بطرفه وق�ل: »بيتنا في �شارع مهران«.

�: »عّبا����س! اأنت الطالب ال���ذي ي�شكن ف���ي حيِّنا حيث  بًّ قل���ت متعجِّ

ا اأ�شكن في نف�س المكان«. اأخبرني الإخوة! اأنا اأي�شً

)1)  الراوي: حميد اآق�ئى.
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ا الطال���ب نف�شه الذي �شمعت  اأج�بني ب�بت�س�م���ة جميلة: »اأنت اأي�شً

عنه اأّنه ي�شكن في حيِّنا؟«.

ا لهذه ال�سدف���ة الجميل���ة، واأم�سين� �س�ع�ت  �سحكن���� و�سررن� ج���دًّ

ج�ل�سين مًع�. وم� حيَّرني واأده�سني اأخالقه واإيم�نه وطيبته.

ف���ي ال�س�عة الث�ني���ة بعد منت�سف الليل، ك�ن علين���� النف�س�ل، فهو 

يّتجه اإلى »انديم�شك« واأن� ق��سد »الأهواز«.

في مق���ّر »دوكوهه« هي�كل اأبني���ة مليئة ب�لخواط���ر والذكري�ت، اإّنه 

�س، ك�ن ول يزال محّل اآث�ر اأقدام اآلف ال�سهداء من التعبئة  م���ك�ن مقدَّ

وع�سرات ال�سّب����ط ال�سجع�ن، ك�لح�ج اأحمد متو�سلي�ن، والح�ج هّمت، 

والح�ج ر�س�، والح�ج عّب��س كريمي، والح�ج د�ستواره والح�ج نوري.

نه����س عّب��س من مك�نه، وك�أنَّ قّوة م� جذبتني اإليه. ق�ل بهدوء: »اأخ 

حميد! تعاَل وانزل معنا الليلة هنا وغًدا �شباًحا نغادر«.

اأجبته: »ل، �شكًرا، عليَّ الذهاب، فلَديَّ عمل«.

وّدعني ب���كّل طم�أنينة وهدوء، وقّبلته في جبهته وقد غمرتني ح�سرة 

الف���راق. لو كنت اأعلم اأّن���ه اللق�ء الأخير بينن�، لم� غ����درت تلك الليلة 

وتركته.

 بع���د عملّي�ت )كرب���الء 5( رقدت ف���ي الم�ست�سفى ب�سب���ب اإ�س�بتي 

بج���روح؛ وهن����ك في الم���ك�ن نف�سه حيث كن���ت، ج�ء الإخ���وة وق�لوا: » 

اأ�شبح عّبا�س �شهيًدا«.

ل���م اأرغ���ب في بداي���ة الأم���ر ت�سديق ه���ذا ال���كالم. قلت: »م���اذا.. 

عّبا�س؟؟، الأخ عّبا�س!«.

 لكن ل مفرَّ من الإذع�ن ب�أّنه قد رحل فعاًل.
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ة �سه�دت���ه العجيبة  ي���روي اأحد رف�ق���ه، وك�ن معه ف���ي د�سمته، ق�سّ

فيقول:

 »كّن���ا نق���وم بمهاّمن���ا ف���ي الخ���ّط الأمام���ّي، فج���اأة عّم غب���ار كثيف 

الأج���واء، اأ�شرع���ت نحو عّبا�س راأيته بال راأ�س، وراأيت عجًبا؛ كان بدنه 

ق���د �شق���ط باتج���اه القبلة، نه����س وجثا عل���ى ركبتيه، و�شمع���ت حينها 

�ش���وت ال�شالم يعلو من بدنه: »ال�شالم عليك يا اأبا عبد اهلل الح�شين

Q. ذهل���ت لهذا الم�شهد وطا�س لب���ي. اأق�شم باهلل تعالى اأّني راأيت 

قون كالمي«. ذلك، ولعّلكم ل ت�شدِّ

بعد �سه�دته، ك�سف والده ال�سبور عّدة اأمور ب�س�أنه:

 ك�ن لعّب��س ثالث و�س�ي� ممّيزة:

بت  ته لأّول وهلة، تعجَّ  الأولى: »كّفنوني بعمامتي«؛ عندم� قراأت و�سيَّ

كثي���ًرا، ترى م� عالقة ذلك البدن ال�سريف م���ع هذه العم�مة ال�سغيرة 

ال�سّف�فة؟ ولكن اّت�سح هذا الأمر عندم� راأيت جثم�نه، اإذ لم يكن لبدنه 

.� راأ�س، وك�نت اإحدى يديه مقطوعة اأي�سً

الو�سّية الث�نية: »عند ت�شييع جنازتي ليخرج فيها اأربع ع�شر �شيًِّدا 

ًيا بالمع�شومين الأربعة ع�شر«؛ وهذا م� ح�سل فعاًل. تاأ�شِّ

�؛  الو�سّي���ة الث�لثة: »لُيرفع الأذان عند دفن���ي«؛ وهذا م� ح�سل اأي�سً

ن »رو�ش���ة الزهراء«،  فعندم���� هممن� برف���ع الأذان، �سمعن� �س���وت موؤذِّ

نظ���رت اإلى ال�س�عة بيدي فوجدته���� الث�نية ع�سر تم�ًم� وهو موعد اأذان 

الظه���ر. تعّجبن���� كثيًرا، فه���ذا كلُّه بلطف اهلل تع�ل���ى، عندم� يحّب اهلل 

.(1(
ق له اأمني�ته عبًدا يحقَّ

)1)  جريدة»جمهورى ا�شالمي« 1987/12/29م، �س8.





الشهيد الشيخ حسين كارآمد

ضيف يونس)1)                                                  

بعد عودتن� من عمليَّ�ت »كربالء 8« في يوم الن�سف من �سعب�ن، يوم 

ولدة اإم�م الع�سر|، اأبلغن� ق�ئد قّوات المحور اأنَّ هن�ك عمليَّ�ت مهّمة 

في القريب الع�جل، واأّن كتيبتن���� وعددًا من الكت�ئب الأخرى �ست�س�رك 

في هذه العمليَّ�ت من محورن� هذا، األهب هذا البالغ جموع المج�هدين 

، اأعلنوا 
(2(

فعل���ت اأ�سواتهم: »اأّيها القائد الحّر! حا�شرون! حا�شرون!«

م�س�ركته���م وانتظروا موعد النطالق اإل���ى منطقة العمليَّ�ت، لقد ك�نوا 

ا. ون اللحظ�ت عدًّ يعدُّ

ك�ن حّج���ة الإ�س���الم ال�سيخ »ح�شي���ن كاراآم���د« من العلم����ء، الذين 

قدموا من الحوزة العلمّية في قم لخدمة التبليغ في المع�سكر.

كّن� من نف�س القري���ة ونعرف بع�سن� م�سبًق�؛ ولذلك فم� اأن �سمع اأنَّ 

كتيبتن���� �ست�س�رك ف���ي العمليَّ�ت حتَّى اأ�سرع ف���ي اللتح�ق به�، لقد ك�ن 

)1)  الراوي: عبد الرحمن ب�قر زاده.
)2)   يعلنون بذلك ولءهم لالإم�م الخمينّي قد�س �سره؛ ب�لف�ر�سّية: اى رهبر اآزاده اآم�ده ايم اآم�ده 

ايم!
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ع�لًم���� مج�ه���ًدا، وك�نت هذه الم���رة الث�نية ع�سرة الت���ي ي�أتي فيه� اإلى 

جبه�ت الحّق مبلًِّغ� متف�نًي�.

عل���ى كّل ح����ل، بع���د اأّي����ٍم م���ن النتظ����ر ح���ّل ي���وم ال�سب���ت ف���ي 

)1987/4/18م(، ف�نتقلت برفقة هذا الأخ الع�لم من مركز الفيلق اإلى 

منطق���ة العمليَّ�ت، لكّنن� لم نعلم اأّي جبهة �سيتّم اإلح�قن� به�، ومع ذلك 

غم���رت الفرحة جميع الإخ���وة، واعترتهم ح�لة من ال�س���وق والحم��سة 

للم�س�ركة في العمليَّ�ت.

 بعد �س�ع�ت انطلقن�، وعلمن� اأّنن� نتَّجه اإلى جبهة عمليَّ�ت الغرب.

م���� اأن و�سلن� حتَّى �سرعن� بن�سب الخي�م امتث�ًل لأمر ق�دة المحور، 

وانتظرن� بدء العمليَّ�ت.

وهن���� اأذك���ر ح�لة الإخ���وة، الذين بذل���وا جهًدا م�ستميًت���� من خالل 

الطّواف����ت الع�سكرّي���ة؛ لنقل الق���ّوات والعت�د والجرح���ى اإلى الخطوط 

الخلفّية. ولقد ك�ن دورهم ح�ّس��ًس�. 

بع���د ال�ستق���رار والتمو�سع، علمن���� اأنَّ كت�ئب وفي�ل���ق اأخرى، بداأت 

قبلن� بتنفيذ عمليَّ�ت »كربالء 10«، ونحن بدورن� انتظرن� بدء المراحل 

ف على من�طق العمليَّ�ت ق�سين� عّدة اأّي�م في  الالحق���ة. ومن اأجل التعرُّ

المنطق���ة، خالل هذه المّدة اأغ�رت ط�ئرات الع���دّو عّدة مّرات منتهكًة 

بذل���ك مج�لن� الج���وّي، ولكن بحم���د اهلل ك�ن���ت الم�س����ّدات الأر�سّية 

ق ولو  الت�بع���ة لقّواتن���� لهم ب�لمر�س����د حتَّى اأنَّ ط�ئ���رات العدّو ل���م ُتَوفَّ

ب�سربة واحدة.

ف���ي هذه الأّي�م كنت دائًم� اأقترح على ال�سيخ »كاراآمد« اأن ل ي�س�رك 

����ت واأن يبقى لخدمة تبليغ الإ�س���الم، ونحن �سنت�سّدى  ف���ي هذه العمليَّ
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ه رف�س طلبي،  لقت����ل المعتدين، ف�إذا ا�ست�سهدن� في� ل�سع�دة حّظن�؛ لكنَّ

����ت ب�سكل  وجّه���ز نف�س���ه ك�لمج�هدي���ن الآخري���ن؛ لي�س����رك في العمليَّ

مب��س���ر، وق����ل: »عل���يَّ اأن اأك���ون ف���ي ال�ش���ّف الأّول؛ للدف���اع ع���ن دين 

اهلل ومواجه���ة الأع���داء، واأريد اأن اأكمل طري���ق ال�شهداء وطريق اأخي 

ال�شهيد، واأرغب في مواجهة العدّو وجًها لوجه«.

ك�ن اأخوه ال�سهيد »يون�س« قد ا�ست�سهد في الّليلة الث�نية من عمليَّ�ت 

� ف���ي عمليَّ�ت »كرب���الء1« في  »كرب���الء 5«، واأخ زوجت���ه ا�ست�سه���د اأي�سً

منطقة مهران.

م�س���ت ع���ّدة اأّي�م، جّهزن���� اأنف�سن�، وكّن���� على ا�ستع���داد لدخول اأر�س 

الع���راق. انطلقن� في نه�ية الأم���ر، ك�ن �سيًئ� عجيًب� ب�لن�سبة لن�، اأن ندخل 

 ب���الًدا بج���وازات �سفر على هذا النح���و، قد ُطبع على وجهه���� الأم�مّي اآية 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  {ڳ 

واأل�س���ق  الخمين���ّي.  الإم����م  الث�ن���ي �س���ورة  الوج���ه  ، وعل���ى 
(1(

ۀ}
المج�هدون جواز المرور هذا على �سدورهم، كّل مج�هد يجتبيه اهلل عليه 

اأن يمهر جوازه بدم�ئه؛ لي�سل في معركة جه�د الأعداء اإلى لق�ء الحبيب.

ًق� ربَّم� ك�ن نه���ر »�شومان«، حيث  اأثن����ء الطريق، عبرن� نه���ًرا متدفِّ

و�سعوا في بدايته ي�فط���ة كتب عليه�: »اأهاًل و�شهاًل بكم في جمهورّية 

الع���راق ..«، عنده���� فهمن� اأّنن� دخلن� اأر�س الع���راق، ف�زدادت حم��سة 

الإخ���وة وفرحوا وت�بعوا الم�سير بروحّية اأقوى من ذي قبل، عندم� راأين� 

كل ه���ذه الأر�س المحّررة تعّجبن� كيف ح���ّررت قّوات العمليَّ�ت ال�س�بقة 

ة ق�سيرة، وب�لت�أكيد فم���ع هذه الروحّية الع�لية التي  ه���ذه المن�طق بمدَّ

)1)   �سورة ي�س، الآية 9.
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ك�نت لدى المج�هدين، اأ�سبحت النت�س�رات �سهلة المن�ل، و�سلن� اإلى 

منطقة معيَّنة وبقين� فيه� يوًم� واحًدا.

في ال�س�عة الث�نية من بعد ظهر الأربع�ء الواقع في 1987/4/22م ج�ء 

ة  �رة عدَّ ك. انطلقن� ب�ل�سيَّ الأمر اإلى كتيبتن�، »كتيبة علي الأكبر« ب�لتحرُّ

كيلو مترات، واأثن�ء الم�سير، ك�ن العدوُّ يمطر الطريق بوابل من القذائف 

مة ب�أًذى،  والراجم�ت؛ ولكن بحمد اهلل لم ي�سب اأحد من القّوات المتقدِّ

مون بروحّية  ولم ته���ن عزيمة المج�هدين بل عل���ى العك�س، ك�ن���وا يتقدَّ

اأق���وى وعزم ث�ب���ت ل يلين. اأخي���ًرا �س�رفن� عل���ى الو�س���ول فتَرّجلن� من 

ال�سّي����رة، وك�ن ال�سيخ »كاراآمد« يحمل حقيبة ثقيلة على ظهره، وعندم� 

�س�ألت���ه عّم� في داخله�، ق�ل: »ف����ي داخلها بع�س الكت����ب والأمور، التي 

ت�شاعدني في وظيفة التبليغ، بعد النت�شار في المناطق المحّررة«.

ودعون� اهلل مًع� لالنت�س����ر وتحقيق الأهداف واأن نق�تل العدّو جنًب� 

اإلى جنب.

وا�سلن���� التقّدم �سيًرا عل���ى الأقدام في جب�ل مح�فظ���ة ال�سليم�نّية 

ال�س�هق���ة؛ للو�سول اإلى الخ���ّط الأم�مّي، وبعد عّدة �س�ع����ت من ت�سلُّق 

الجب����ل وعند الغ���روب لج�أن����، اإلى كه���ف �سغير في اأح���د المرتفع�ت 

لال�ستراح���ة، حيث اأم�سين� ليلتن���� هن�ك. ك�ن الأخ »كاراآم���د« معن� في 

الكه���ف، اإ�س�ف���ة اإلى اأّن وج���وده ك�ن ي�سفي على الأج���واء روحّية، فقد 

�سعى جهده لبعث الحم��س والمعنوّي�ت في المج�هدين.

ك�ن���ت ال�س�عة ت�سير اإل���ى الث�لثة بعد منت�سف اللي���ل، وكّن� على اأتّم 

ب لتنفيذ المهّمة الموكلة اإلى كتيبتن�، والم�س�ركة في  ال�ستع���داد والت�أهُّ

اإحدى مراحل »كربالء 10«. 
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ف���ي ذلك الليل المظل���م ك�ن لوج���وه ع�ّس�ق اهلل م�سه���ٌد اآخر؛ عن�ق 

ال�سوق اإلى ال�سه�دة! فبعد �س�عة �سي�سّبوا حمم قذائفهم في قلب العُدّو 

الغ�ف���ل ع���ن اهلل. ك�نت قذائف الع���ُدّو تت�س�قط علين� ب�س���كل متوا�سل، 

ة  وخالل الم�سير اأ�سيب اأحد الإخوة بجروح طفيفة، ومع ذلك اأكمل بقيَّ

الإخوة طريقهم. وبحول اهلل و�سل الجميع �س�لمين اإلى الخّط الأم�مي.

ك�ن علين���� ال�سيطرة عل���ى موقع »ف�س���ن«؛ وهو م���ن المواقع المهّمة 

الم�سرف���ة عل���ى مدين���ة »م���اووت«. ومدينة م����ووت ك�ن���ت بمث�بة قلعة 

ح�سينة للعُدّو في المنطقة.

ق�تلن� حتَّى ال�سب�ح برفقة مج�هدين اآخرين من كتيبة »عا�شوراء«؛ 

لحت���الل هذا الموق���ع والمن�ط���ق المحيطة. عبرن���� اأج�س����د البعثّيين 

القتل���ى، وجرت مواجهة عنيفة يئ�س الع���دّو خالله� من الدف�ع في هذه 

الملحمة الكبرى.

ا-  تحّرر خالل المعرك����ة �سري�ن المنطقة الأبهر -وهو مك�ن مرتفع جدًّ

م  على اأيدي جنود الإ�سالم. وعند انجالء عتمة الليل، راأين� بع�س الإخوة يتيمَّ

ل�س����الة ال�سب����ح. في تلك اللحظ�����ت راأين� ب�أّم العين كي����ف اأنَّ المواجه�ت 

العنيفة، واإل����ى ج�نبه� الم�سّلين الع��سورائّيين، ق����د ج�ّسدت يوم ع��سوراء 

الإم�م الح�سينQ، حيث �سّلوا تحت �سل�سلة ال�سيوف والرم�ح.

بع���د �س���الة ال�سبح التفتُّ اإل���ى ال�سيخ »كاراآمد«، نظ���ر اإليَّ وابت�سم 

ابت�س�م���ة �س���رور، ومن ثمَّ ت�ب���ع الرم�ية، م� ه���ي اإل دق�ئق حتَّى �سمعت 

�سوًت� لي�س بغريب ي�سرخ »اهلل اأكبر«.

لق���د اأ�سيب راأ�سه من الج�نب الأيم���ن اإ�س�بة بليغة، ك�ن دائم الذكر 

واآي���ة ال�سترج����ع ج�رية عل���ى �سفتيه، بعد اإج���راء الإ�سع�ف����ت الأّولّية، 
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اأر�سلن����ه اإلى الخّط الخلف���ّي، كّن� نراقبه بح�سرة ولهف���ة. دعون� اهلل اأن 

يبق���ى �س�لًم�؛ فهو م���ن العلم����ء الروح�نّيين، اأ�سح����ب الل�س�ن العذب، 

الذين قّل مثيلهم، ك�ن قريًب� على الدوام من التعبوّيين وخير معيٍن لهم. 

حينه�، لم تكن قد م�ست اأ�سهر على �سه�دة اأخيه الأكبر واأخ زوجته. 

ف���ي ذلك اليوم واجهن���� العُدّو في موق���ع »ف�سن«، حتَّى �سب����ح الجمعة 

1987/4/24م، اإلى اأن ع�د القهقرى وترك هذا المرتفع المهّم، وحّققن� 

اأهدافن� المر�سومة. بعد اإجراء التبديل ومن اأجل الحف�ظ على الخطوط 

 � المحّررة؛ انتقلت كتيبتن� اإلى اأحد المرتفع�ت المهّمة الم�سرفة ع�سكريًّ

على مدينة »ماووت«.

ة الفرق،  لكن لالأ�سف انته���ت مهّمة كتيبتن� هن�، وك�ن علين�، مع بقيَّ

ت�سلي���م مواقعن� لف���رق اأخرى. كّن� ننظ���ر اإلى مرتفع����ت مدينة م�ووت 

ين� ب���دء العمليَّ�ت الالحقة  كّل ي���وم ب�نتظ�ر اأمر القي����دة للهجوم. وتمنَّ

ه ل���م نوّفق لذلك ب�سبب انته�ء  ب�سرع���ة لن�س�رك في فتح المدينة، اإّل اأنَّ

المهّم���ة. اأخي���ًرا تركن� المنطقة في �سب����ح 1987/4/28م، - مع تبديل 

ة تحرق قلوبن� اإلى اأن تّم فتح هذه المدينة »ماووت« في  القّوات- والغ�سَّ

اء. عمليَّ�ت »ن�شر4« ب�سواعد المج�هدين الأ�سدَّ

بعد اأن رجعُت اإلى القرية وجدته� غ�رقة في الغّم والعزاء، اأخبروني 

اأنَّ الأخ حّج���ة الإ�س���الم ال�سي���خ »ح�شي���ن كاراآم���د« قد ر�س���ف من ك�أ�س 

ع���ه الجميع على ن���داء )يون�س اأّيه�  ال�سه����دة الع���ذب حّتى الثم�لة. و�سيَّ

العزي���ز! لقد ح���لَّ عليك �سيف عزيز( وُدفن ق���رب اأخيه ال�سهيد يون�س 

.
(1(

وب�قي اإخوته ال�سهداء

)1)  جريدة »جمهوري اإ�شالمي«1988/2/21م.



 الشهيد الشيخ أصغر ترك علّي عسكري

 الفراق المؤلم)1)                                         

اأوجَدت كيمي�ء المحّبة بيني وبين ال�سيخ »اأ�شغر ترك علي ع�شكري« 

األف���ة متينة، حيث ك�ن ي�سعب عل���يَّ فراقه كثيًرا. فقد كّن� كروح واحدة 

ق. في ج�سدين اأو كط�ئري �سنونو في قف�سٍ واحد، قف�س الدني� ال�سيِّ

ف���ي ع����م 1986م كّن� قد اأخذن���� ق�سًط� من الراح���ة لمزاولة الدر�س 

والبحث ف���ي الح���وزة اإّل اأّن ال�سوق اإلى الجبهة وع�س���ق الميدان جذب�ه 

�َسم. لم يم�ِس اأ�سبوع����ن حّتى بداأ يلّح عل���يَّ ب�لعودة اإلى  ث�ني���ًة اإل���ى الدُّ

هن�ك فقلُت له: »منذ اأ�شبوَعين كّنا هناك!!«. 

ف�أج�ب: »ل، هذه المّرة تختلف عن �شابقاتها«. 

ك�نت اأحداث »�شلمجة« تدور على الأل�سن، وكذلك عمليَّ�ت »كربالء 

5«. اأخيًرا وبعد اإ�سراره ال�سديد، ر�سخت لالأمر، ولكّنه لم يكن لينتظر، 

ف�ت�سل ب�أخيه في اأ�سفه����ن؛ لينقل زوجته واأطف�له اإلى بلدتهم ويتوّجه 

هو فوًرا اإلى الأهواز.

)1)  الراوي: حّجة الإ�سالم حمزة ا�سفندي�ري.
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ل اأن�س���ى تل���ك الليلة عندم���� و�سل اأخوه م���ن منطقة بعي���دة، دع�ن� 

ال�سهي���د لتن�ول الع�س�ء في المطع���م ك�ن يم�زحن� ق�ئاًل: »ُكل يا فالن، 

لعلَّه لن ترى لون قم ثانية«. واأ�سّر علين� لن�أكل حتَّى اأّنه طلب وجبَتين 

تين. اإ�س�فيَّ

وخال�س���ة الأمر، في تلك الليلة ك�نت ه�لة من القدا�سة ُتظلِّل وجهه 

ا. وك�نت ت�سّرف�ته عجيبة جدًّ

ك باع  د دائمً� بيًت� من ال�سعر ب�سوٍت ع�ل: »من ا�شترى غمَّ ك�ن يردِّ

ك ذهل عنها«. الدنيا ومن عرف غمَّ

ا. ك�ن في ع�لٍم اآخر من ال�سف�ء، وروحه مرهفة جدًّ

قلت له: »اأ�شغر، باهلل عليك؟ قل لي ماذا ُيلقى في �شمعك؟«.

ق�ل: »لنذهب الآن وبعدها �شتفهم!«.

ه اإلى الأهواز برفق���ة عديلي )وك�ن من طالب  ف���ي تلك الأثن����ء توجَّ

�(، اتَّفقن� على اأن اآخذ الإخوة اإلى »كازرون« ومن ثم األتحق  الحوزة اأي�سً

بهم.

عندم���� و�سلن���� اإلى الأه���واز �س�أل���ت عديلي عن اأ�سغ���ر فق�ل: »لقد 

���د هنا وذه���ب هو مع )لواء  قمر بن���ي ها�شم( مع �شباب  و�شعن���ي ال�شيِّ

مدينة زرين«.

»ح�شًنا ولماذا لم تذهب معه؟«. -

ا اإّني اأنتظرك!«. - »حقًّ

ك���م تو�ّسلن� اإليه���م لُيلحقون� – نحن الثنين- بذل���ك اللواء اإل اأّنهم 

لم يقبلوا.

قلن� لهم: »اأّيها الإخ���وة!! لقد جاء اأ�شغر ع�شكري اإلى هنا، وطلب 
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مّن���ا اللتحاق به من قم!!«، لم نفلح في اإقن�عهم. ل ن�ستحق الذه�ب، 

ح�سًن����، ل�سن� اأهاًل لذلك. بتن� في حيرة من اأمرن�، ل ندري م�ذا نفعل. 

قلت لعديلي: »اأنا اأ�شا�ًشا ل اأدري لماذا جاء بنا هذا ال�شّيد اإلى هنا«.

فرد علي ق�ئاًل: »ح�شًنا، اأّما وقد اأتينا الآن فلنذهب حيث يريدون«.

في نه�ية الأمر التحقن� ب�إحدى كت�ئب فيلق »الفجر«.

ذهبن���� بعد عّدة اأّي�م لزي����رة اأ�سغر، وكّن� نعل���م اأنَّ مقّر »لواء قمر 

ة  . و�سلن� بعد جهد وم�سقَّ
(1(

بن���ي ها�ش���م« موجود في منطقة »دارخوي���ن«

ال«. وطلبن� روؤية »اأ�شغر ع�شكري«. اأج�بوا دون اأخٍذ ورد: »تف�شَّ

كّن���� بلب��س التعبئة وكلٌّ مّن���� ي�سع عم�مة على راأ�س���ه، اأر�سدون� اإلى 

غرف���ة القي�دة، ولّم� دخلن� راأين� اأحد الإخ���وة ج�ل�ًس� خلف مكتبه. قلن� 

له: »نريد روؤية اأ�شغر ع�شكري«، نظر اإلين� ك�أّنه �سمع كالًم� لم يتوّقعه، 

ًب�:  ًرا لبره���ة، ط�أط�أ راأ�سه ثمَّ رفعه وق�ل متعجِّ ًزا نظره ومتحيِّ بق���ي مركِّ

»من اأنتما؟!«.

- »اأ�شدقاوؤه«.

- »اأ�شدقاوؤه فقط؟«. 

- »نعم، تربطنا به محبَّة قويَّة و�شداقة حميمة«. 

ف لحظة ثمَّ ت�بع: توقَّ

لوا بالجلو�س �شاأناديه لياأتي«. - »الآن تف�شَّ

لوا! انتظروا داخ���ل الم�شّلى«،  جل�سن���� لدق�ئق ثمَّ ق�لوا لن����: »تف�شَّ

بع���د لحظ����ت قلن� له���م: »اأّيه���ا الإخوة م���اذا ح�شل اأي���ن ه���و؟«. ق�لوا: 

»�شياأتي الآن«.

)1)  تلفظ: دارُخْين.
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انتظرن���� ن�سف �س�عة لك���ن دون جدوى، فج�أة ج����ء اأربعة اأفراد من 

الم�ستوي�ت العلي�، �سلَّموا علين� وجل�سوا، ونحن ل زلن� ننتظر دخول اأ�سغر، 

نظر اأحدهم اإلين� و�س�ألن�: »ما مدى معرفتكم بال�شيِّد ع�شكري؟«.

- »نحن رفاقه منذ ثماني �شنوات«.

ا اأن يعود ثانية«. - »ا�شمع اأّيها ال�شيِّد، في الواقع من ال�شعب جدًّ

- »كيف؟ ماذا يعني ذلك؟«.

- »ل ندري ربما هو الآن في الجّنة!«.

�سبن� ب�سدمة، واأ�سبحن� ك�لم�أ�سورين، وك�أّن مطرقة انه�لت على 
ُ
ف�أ

راأ�سين�، وقلن�:

- »ربما تق�شدان اأخيه اأكبر؟«.

- »اأنتما من تريدان؟«.

- »نريد روؤية اأ�شغر«.

- »نعم ونحن عنينا اأ�شغر، لعّله الآن في الجنَّة!«.

م���� اأن ق�ل ذلك حتَّى �س�لت دموعن�. ك�نت دموعن� كحبيب�ت المطر 

تين.  تت�س�قط من عينين خريفيَّ

بكين� وبكين� حتَّى �سّج المك�ن.

عندم���� اأّذن الم���وؤّذن لل�س���الة ل���م ن�سع���ر اأنَّ الم�سّل���ى ق���د امت���الأ 

ب�لمج�هدي���ن. جل�سن���� القرف�س�ء في زاوية منه نبك���ي وننتحب. تحلَّق 

الإخوة من حولن�. م� زلت اأ�سعر اأحي�ًن� ك�أّني في ذلك الم�سلَّى اأنتظره، 

وحيًن� اآخر اأ�سعر ك�أّن �سوته يداعب فوؤادي ك�لن�سيم، بتمتمته بيت ال�سعر 

(1(
ده دائًم�: »كّل من حمل غّمك يبيع ِع�شرة النا�س«. الذي ك�ن يردِّ

)1)  نحن ال�سق�ئق، تقي مّتقي، مركز الحر�س الثق�فّي- �ست�ء 1997م، �س69.



الشهيد الشيخ قهرمان كريواني

وصل إلى مراده)1)                                                          

ك�ن ال�سهي���د ال�سيخ »قهرم���ان« من اأهل ال�سي���ر وال�سلوك والجه�د، 

وم���ن طالب العلوم الدينّية في مدر�س���ة الإم�م الخمينّي في »بجنورد«. 

التحق ب�لحوزة ع�م 1986م، وا�ستقّر معي في حجرة واحدة. كم� �س�رك 

فيم� �سبق في عّدة عملّي�ت ع�سكرّية.

ك�ن مواظًب���� عل���ى �س���الة اللي���ل، وله معه���� حك�ي�ت اأن����س عجيبة، 

وكذل���ك مع دع�ء كمي���ل ودع�ء التو�سل، ك�ن يم�س���ي كل ليلة اأربع�ء في 

ل. وعندم���� ك�ن الليل يرخي بظالله  م���زار ال�سهداء ق�رًئ� دع����ء التو�سُّ

عل���ى �سك���ون الأر����س، ك�ن يفور ال�سوق م���ن عيون كّل واح���د من �سك�ن 

الحج���رات في�سعرون اأّنهم في الع�لم الآخر، لتكون تلك ح�ل رج�ل اهلل 

في الجبهة.

م� زال���ت ذرى ذلك اليوم ب�قية، حينم� اأت���ى اأهل حجرة )الجه�د( 

اإلى حجرة )الهجرة(، وتحّدثوا عن اأمني�تهم وهوى قلوبهم. يومه� ق�ل 

)1)  الراوي: ر�س� كريواني.
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ثنا به���ا«. وبداأ هو اأّوًل،  اأحده���م: »اأّيه���ا الإخوة، من لديه اأمنية فليحدِّ

ث���م عر����س كّل واحد اأمنيت���ه، اإلى اأن و�س���ل دور الأخ »قهرم���ان« فق�ل: 

قه���ا لي«.  »ل���ديَّ اأمني���ة، وطلب���ت م���ن الإم���ام الح�شي���ن Q اأن ُيحقِّ

ث���ّم �سرع ب�لحديث وهو يق���راأ في تق��سيم الوجوه األ���وان الده�سة ق�ئاًل 

بهدوء: »اأوّد الم�شاركة في العملّيات، واأن اأبذل كّل قواي لن�شرة جي�س 

 Q الإ�ش���الم، وم���ن بعدها اأ�شت�شه���ُد كما ا�شت�شهد الإم���ام الح�شين

واأن يبق���ى ج�ش���دي تح���ت ال�شم����س الحارقة، فال ي�شتطي���ع اأحد جمع 

اأ�شالء ج�شدي اإل الإمام)1)!«.

�سرت الرع�سة في بدني ب�سكل ل اإراديًّ عند �سم�ع حديثه.

بعد م���ّدة التحق »قهرم���ان« ب�لجبهة مع بع����س رف�قه وكنت معهم. 

ف���ي ليلة م���� قبل عملّي�ت »كرب���الء5«، �س�هدت في ع�ل���م الروؤي� ب�لوًن�، 

يرتف���ع من الأر�س ويّت�سل به حبٌل، واأن� والإخ���وة معّلقون به وهو يرتفع 

���ى �سعرت اأّن الحب���ل �سيفلت من يدي،  اإل���ى ال�سم����ء، لم يم�ِس وقت حتَّ

و�س�أهوي اإلى الأر�س. �سرخت: »اأنا �شاأقع اإلى الأر�س!«.

م���ّد »قهرمان« يده وق�ل: »اأعطن���ي يدك!« م� اأن مددت يدي وك�دت 

ت�سل اإلى يده حتَّى انفلت الحبل، ووقعت على الأر�س، وهم بقوا معلَّقين 

يرتفعون في ال�سم�ء.

خبرت 
ُ
ل���م تم�ِس �سوى عّدة اأّي�م عل���ى بدء عملّي�ت »كربالء5« حتَّى اأ

اأّن »قهرمان« ا�ست�سهد واأن ج�سده مفقوٌد.

دخلت الم�ست�سفى على 
ُ
اأّم� اأن���� فقد اأ�سبُت ب�لق�سف الكيمي�ئ���ّي، واأ

اأثر الجراح.

)1)  يق�سد هن� الإم�م المع�سوم Q، ك�لإم�م الح�سين في كربالء )المعّرب(.
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غ�درت الم�ست�سفى بعد اأن تم�ثلت لل�سف�ء، وذهبت اإلى محل �سكني.

���ى اأن رف�ق���ي الذين  فهم���ت مّم���� ج���رى اأّن الروؤي� ق���د تحّققت، حتَّ

بق���وا معّلقين ب�لحبل ق���د ا�ست�سهدوا، ومنهم: »غالم���ي«، و»محدثي«، 

و»كرامت���ي«، و»قهرمان كريوان���ي«، اأّم� اأن� الذي �سقطت فقد اأ�سبحت 

جريًح�!

بعد �سنوات تّم العثور على جّثة ال�سهيد قهرم�ن، وقد اأ�س�بته قذيفة 

مدفع في اأعلى �سدره وطحنته ب�لك�مل، وم� تبّقى من ج�سده تّم التعّرف 

علي���ه من خالل »بالك« مربوط بخ�س���ره، و�سجدة وم�سبحة في جبيه، 

وم���ن خالل ربطة الحذاء حيث ك�ن دائًم� يخت�ره� بي�س�ء اللون. م� اأن 

� اإل���ى كالمه في ذلك اليوم:  �سمع���ت الخبر حتَّى ع�دت ذاكرتي لاإراديًّ

ا  »اأح���ّب اأن اأ�شت�شه���د كالإمام الح�شينQ بحي���ث يبقى بدني مرميًّ

قة اإّل الإمام!«. تحت ال�شم�س، فال ي�شتطيع اأحد جمع اأع�شائي الممزَّ

.
(1(

� وه� هو و�سل اإلى مراده حقًّ

)1)  نحن ال�سق�ئق، تقي مّتقي، �ست�ء 1375، �س159.





الشهيد الشيخ مهدي جمشيدي

الشهادة مع المناجاة الشعبانّية

ك�ن ال�سهيد »مهدي جم�شيدي« ط�لًب� في الحوزة العلمّية، ومتمّيًزا بوق�ره 

واأدب���ه. في اأحد الأي�م دعوت���ه واأجل�سته قربي. قلت له: »�شّي���د مهدي! تبدو 

عل���ى غي���ر عادتك؟ ويظه���ر عليك اأّنك غير مرت���اح. اإذا كنت مغموًما لفقد 

اإخوان���ك ال�شه���داء؛ وتري���د اللحاق بهم اذه���ب واقراأ المناج���اة ال�شعبانّية، 

كان بع�س الإخوة يقروؤونها قبل و�شولهم اإلى درجة ال�شهادة الرفيعة«.

م���ع هذا العر����س افتّر ثغره ب�سحك���ة حلوة. ومنذ ذل���ك اليوم، ك�ن 

يحم���ل كت�ب مف�تيح الجن�ن، ويجل�س ف���ي زاوية خ��سة ويقراأ المن�ج�ة 

���َق لقراءة  وفَّ
ُ
ال�سعب�نّي���ة، عّل���ه يجد �س�ّلت���ه، ويع�نقه����. كن���ت اأحي�ًن� اأ

المن�ج����ة معه؛ اإل���ى اأن ج�ءت عملّي����ت »كربالء5« وراأيت���ه في خندقه 

ًخ���� بدم�ئه. جل�س���ت برهًة عند راأ�سه وغبطت���ه على ح�له. خرجت  ملطَّ

من الخندق، وم� هي اإّل لحظ�ت حّتى وجدت الأخ ر�س�ئي قد ن�ل درجة 

�، لقد ك�ن من اأهل المن�ج�ة ال�سعب�نّية.  ال�سه�دة اأي�سً

.
(1(

ه�لني منظر �سه�دته، ورحت اأنتحب واأبكي ح�ل قلبي الغ�فل

)1)  ب���� ي����ران �سبيده، محمد خ�مه ي�ر، فيل���ق علّي بن اأبي ط�لب عيه ال�س���الم 17، �سيف1996م، 
�س43. 





الشهيد الشيخ مهدّي عبد اهلل بور

جة بالدماء)1)                                           العمامة المضرَّ

قب���ل عملّي�ت »كرب���الء5« التح���ق ال�سهي���د الكبير ال�سي���خ »مهدّي« 

بكتيبتن����. ولم يبَق لبدء العملّي�ت �سوى �س�ع����ت معدودات. ك�ن ال�سيخ 

»مهدي« ج�ل�ًس� مع مجموعة من الإخوة التعبوّيين، ف�س�أله اأحد الإخوة: 

ثون عنها كيف �شكلها؟«. »مولنا! الجنَّة التي يتحدَّ

ة واأو�س�فه���� ونعيمه�، واأّنه فيه� م� ل  ب���داأ ال�سيخ ب�لحديث عن الجنَّ

عي���ن راأت ول اأذن �سمع���ت... بينم� ال�سيخ يكمل حديث���ه فج�أة �سقطت 

قديفت���� ه�ون 60 ملم ب�لق���رب منهم، واإذ ب�ل�سيخ مه���دّي عبد اهلل بور 

ث عنه�.  اأ�سبح من اأهل الجّنة التي ك�ن يتحدَّ

ك���م ك�نت لحظ����ت مليئة ب�لعب���رة والأ�سى؛ ك�ن م�سه���ًدا ب�عًث� على 

جة ب�لدم�ء ملق�ة في  الده�س���ة والغبطة في اآن، اإذ ك�ن���ت عم�مته م�سرَّ

ًع� اإرًب� اإرًب� في ج�نٍب اآخر.  ج�نب، وبدنه الآخر مقطَّ

 .
(2(

تلك اللحظ�ت المفجعة ل تغ�در ذاكرتن� اأبًدا

)1)  الراوي: الأخ ه�دي ب�سير.
)2)  ن�سرّية ي� لث�رات، عدد90، 2000/8/9م.





الشهيد الدكتور عبد الحميد قاضي مير سعيد

ة)1)                                                 
ّ
صلة الظهر في الجن

ك�ن »حمي���د« يعتب���ر نف�س���ه ف���ي ه���ذه الدني���� كع�بر �سبي���ٍل، اأو 

كم�س�ف���ٍر يم�سي اأّي�مه الأخيرة؛ مع اأّني كنت اأدرك ذلك اإّل اأّني لم 

اأكن راغبة بت�سديقه. ف���ي الأ�سهر الثالث الأخيرة، ك�ن حميد قد 

�سّوى جمي���ع اأموره، فمن الن�حية المعي�سية عم���ل على اإكم�ل ك�فة 

الم�ستلزم�ت المنزلي���ة التي من الممكن اأن اأحت�جه�، ومن ن�حيته 

ال�سخ�سّي���ة، ك�ن ي�سع���ى اإل���ى مرتب���ة اأعلى من الكم����ل والأخالق 

والملك�ت النف�سّية. 

ر،  من���ذ مّدة، �س�فرن���� اإلى م�سهد، وعند و�سولن� اإل���ى الحرم المطهَّ

ق�ل لي: »اأ�شاألك الدعاء«.

»جزاك اهلل خير الجزاء على كّل جهودك واأعمالك«. -

»ادعي لي فيما يخ�ّس الجبهة لأحظى بن�شيٍب منها«. -

»ح�شًنا، �شاأدعو لك اأن تجرح واأداويك كّل حياتي«. -

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
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»ل، ادعي لي بال�شهادة«.  -

ل اأدري لم�ذا دعوت لحميد ب�ل�سه�دة.

م�س���ى اأ�سبوٌع على انتق�لن���� اإلى منزلن� الجديد ف���ي اأ�سفه�ن، ك�ن 

ابن���ي ح�سين في ال�سهر الث�من ع�س���ر من عمره، يلعب في ب�حة المنزل 

الخ�رجّي���ة. رّن جر����س البيت، اأ�سرعُت وفتحُت الب����ب. اإّنه� ر�س�لة من 

»حميد«، طلب فيه� مّني اأن اأجمع اأغرا�سه ليذهب اإلى الجبهة. 

عندم���� ك�ن يذه���ب »حمي���د« اإلى الجبه���ة كنُت اآتي م���ع ح�سين اإلى 

طه���ران. وعندم���� يعود نرجع اإل���ى اأ�سفه�ن. ولهذا ال�سب���ب ك�ن مفت�ح 

المنزل دائًم� معه، اأّم� في ذلك اليوم وعلى غير ع�دته اأعط�ني المفت�ح 

وق����ل: »فليب���َق معِك، �شتحتاجين���ه«. اأ�سررت علي���ه لي�أخذه، ولكن من 

دون جدوى.

جئن� اإلى منزل اأهله في طهران. وعندم� ح�ن وقت الوداع لم اأ�ستطع 

النظ���ر اإلى وجه���ه، على عك�س المّرات ال�س�بق���ة. توّج�ست خيفة من اأن 

تك���ون هذه الم���ّرة الأخيرة الت���ي اأوّدعه فيه����. قّبل ح�سي���ن واحت�سنه، 

واأو�سى الع�ئلة بن�. لم اأ�ستطع حينه� م�س�هدة اآخر وداع لحميد، ذهبت 

اإلى الغرفة واأجه�سُت ب�لبك�ء.

ف���ي الع��سر م���ن �سب����ط 1986م، ُطلب م���ن ال�سب����ب التجّمع في 

دة »فاطمة الزهراء«، لختي����ر مجموع�ت منهم اإلى  م�ست�سف���ى ال�سيِّ

الجبهة. وهن�ك ك�ن »حميد« ي�س���ّر على اللتح�ق ب�لجبهة، وعندم� 

ت���ّم �سحب القرع���ة في ذلك الم���ك�ن، ج�ء ا�سم���� »حمي���د« وال�سهيد 

»كربا�شي«.

طل���ب »حميد« من الإخوة بعد اإجراء القرعة قراءة زي�رة ع��سوراء، 
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وا�ستقب����ل قبلة الجه�د كربالء في �سب�ح الي���وم الت�لي، وقبل اللتح�ق 

ب�لجبه���ة، طل���ب مّرة اأخ���رى قراءة زي����رة ع��سوراء، فق�ل ل���ه الإخوة: 

»قراأناها البارحة!«، لكّن حميد ك�ن في ح�لة من التغّير ال�سديد، ذهب 

وجل�س في زاوية وقراأ زي�رة ع��سوراء بمفرده.

م اإلى الأم�م قدر  اّتجه���وا نحو الف����و. ك�ن حميد يقول: علين� التق���دُّ

الإمك�ن، لن�ستطي���ع الو�سول ب�سهولة اإلى الجرحى. في هذه الأثن�ء ك�ن 

ال�سهي���د »كربا�شي« ي�أخ���ذ قيلولة وعندم� اأف�ق ق����ل: »اأخ حميد، احزر، 

اأين �شن�شلِّي الظهر؟!«.

���ا؟« اأج�بهم ال�سهيد كرب��سي: »ل،  �س�أل���ه اإخوة اآخرون: »ونحن اأي�شً

فقط اأنا وحميد �شُن�شّلي الظهر في الجّنة«.

���اأ«. م���� اإن خرجوا من  عن���د الظه���ر، ق�ل حمي���د: »لنذه���ب ونتو�شَّ

���ى �س���ّب العُدّو نيران���ه الثقيلة عل���ى المنطقة. ق����ل حميد  الخن���دق حتَّ

���اأ«. في نه�ية  مم�زًح����: »اأّيه���ا الإخ���وة، لن يوؤّث���روا علين���ا، هّي���ا لنتو�شّ

�أ الجميع وع�دوا اإلى الخن���دق. ذهب »حميد« لل�سالة، ثّم  الأم���ر، َتو�سّ

دخل اأح���د الجرحى اإلى الخندق. حينه� 
ُ
اأّذن واأق����م. وفي هذه الأثن�ء اأ

اأعط���ى »حمي���د« الدكتور جعف���ري قر�س �سالته واأ�س���رع نحو الجريح. 

فج�أة �سقطت قذيفة واأ�س�بت الخندق، وبينم� ك�ن »حميد« و»كربا�شي« 

يرّددان )ي� اأب� الف�سل( و )ي� ح�سين( اأق�م� �سالة ظهرهم مع اأبي عبد 

اهلل الح�سينQ في الجّنة.
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                                                   (1(Qغ سلمنا للسيدة زينب
ّ

بل

عندم���� ك�ن يذهب »حمي���د« اإلى الجبهة، كنت اأ�سّلي �سالة الح�جة 

بنّي���ة العودة �س�لًم�. ولكن هذه الم���ّرة، عندم� اأردُت ال�سالة، اأح�س�ست 

اأّن »حمي���د« ق���د ا�ست�سه���د واأّنه ل داعي لذلك ف����إرادة اهلل اأقوى من كل 

�سيء.

كنُت اأرى ف���ي ع�لم الروؤي� لعّدة اأّي�ٍم متت�لية: اأّن الدكتور »طالبيان« 

ا في  ق���د اأح�سر ل���ي جعبة »حمي���د«، و�س�هدت جثم�نه الط�ه���ر م�ستقرًّ

نعيمه الأبدّي، �سعرت اأّنه و�سل اإلى مق�م ال�سه�دة الع�لي ومق�م القرب 

الإله���ّي، حيث ك�نت اأمنيته الدائم���ة بعد �سنوات من الجهد والت�سحية. 

ومن ثّم وقفت قرب راأ�سه وطلبت منه ثالثة اأ�سي�ء:

• اأن يكون �سنًدا لي واأن يح�سر في كّل اأوق�ت حي�تي.	

• اأن يطلب لي ولح�سين من اهلل توفيق ال�سه�دة.	

• 	.(2(
دة زينب اأن يو�سل �سالمن� اإلى ح�سرة ال�سيِّ

)1)  الراوي: زوجة ال�سهيد.
)2)  يومية كيه�ن ، 1381/6/11�س، �س12.



الشهيد فالح نجاد

كتب بدم قلبه: السلم عليك يا أبا عبدالله)1)                          

ك�ن ال�سهيد فالح ق�ئد ف�سيلتن�؛ الأمر الذي يبعث على ال�سرور بين 

اأفراده����. كثيًرا م� كنت اأح���ّب الحديث معه وا�ستمتع به. فحديثه يبعث 

الطم�أنين���ة في القلوب؛ فعل���ى الرغم من اأّنن� كّن� في جزيرة الف�و، وفي 

اأخطر نق�طه�، ول يمكن لأحد هن�ك الطمئن�ن اأّنه �سيبقى حيًّ� لع�سرة 

دق�ئ���ق، ك�ن الأخ ف���الح يتكلَّم كم� ل���و اأّنه في منت���زه لال�سطي�ف؛ ك�ن 

ث بي���ن اأفراد ع�ئلته.  وجه���ه مفعًم� ب�لبهجة كم���� لو اأّنه في بيته ويتحدَّ

عندم���� تلتقي ب���ه، ك�ن���ت البت�س�مة الب�س���رى اأقّل لطف ت���راه منه بعد 

ال�سالم.

م الطع�م  ك�ن م���ن ع�دته دائًم� ال�سالة قبل الطع����م، فحتَّى لو تقدَّ

قلي���اًل على وق���ت ال�سالة ك�ن يق���ول: »اأوًل �شج���ود، ثّم وج���ود«. ك�نت 

دموع���ه عن���د ال�سالة غزي���رة، ودع�وؤه بعده���� ك�ن في��س���ً� ب�لم�س�عر 

والأح��سي����س. عندم� ك�ن يتن�ول مف�تي���ح الجن�ن عقب ال�سالة، ويقراأ 

)1)  الراوي: علي ح�سن جكيني.
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بلحن قلبه العذب الرقراق ك�ن قلبي يودُّ الجلو�س اإلى ج�نبه وال�ستم�ع 

اإل���ى نج���واه. ب�لن�سب���ة لن�، ك�نت روؤيت���ه وذكر اهلل قرينت���ي خير دائًم�، 

وتب���ّث ال���روح والن�س����ط في الجن���ود المج�هدي���ن. في بع����س الأحي�ن 

ج����ه العُدّو وينظر بح�سرة، ويتمت���م بل�س�نه ق�ئاًل:  ق بعيًدا ب�تِّ ك�ن يح���دِّ

 »ال�شالم عليك يا اأبا عبد اهلل«. فع�سقه لكربالء و�سوقه اإلى لق�ء الإم�م 

الح�سي���نQ يظهران جليًّ� من اأح�ديث���ه. عندم� يذكر ا�سم مع�سوقه 

الإم�م الح�سين يجري على ل�س�نه ممزوًج� ب�لح�سرة واللهفة.

 يح���ّب ال�سيف وال�سي�فة. في ذلك الي���وم لم ي�سلن� طع�م الفطور، 

وم���ن المعلوم اأّن الجميع ج�ئعون. اأت���وا ب�لطع�م قرابة ال�س�عة الح�دية 

ع�س���رة، وك�ن ف���الح �سيفن� ليتن�ول طع�م الغداء معن����، بعد ذلك �س�أل 

عن وقت ال�سالة؟ ف�أج�به اأحد الإخوة: »لقد م�شى على الأذان خم�س 

ك راأ�سه بح�لة  دقائ���ق«، فق�ل: »يا للعج���ب م�شت خم�س دقائق«، ح���رَّ

ف، وق�م بهي�أة حزينة متمتًم� ب�سوت خفيف: »لالأ�شف م�شت  من الت�أ�سُّ

خم�س دقائق«.

ك ب�سرعة اإلى الو�سوء. م� اأن و�سل اإلى الم�ء حتَّى ج�ء �سفير  تح���رَّ

من فوق راأ�سه و�سقط على الأر�س فج�أة، محدًث� �سوًت� مهيًب�. بعد انجالء 

الغب����ر والدخ�ن راأيت »فالح« يتَّجه نح���و الخندق. �سررت وحمدت اهلل 

فك�أّن���ه لم ي�سب ب�أذى، فك�ن وجهه اأكثر ه���دوًءا واإ�سراًق� من ذي قبل. 

دخ���ل الخندق دون اأن ينب�س ببنت �سفة. دخلت خلفه فراأيته وا�سعً� يده 

عل���ى قلبه والدم�ء ت�سيل من فمه. عرفت عنده� اأّنه ل ي�ستطيع الكالم. 

نعم لقد اأ�س�بته �سظّية في قلبه.
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نح���و جري���دة ك�نت ف���ي زاوية الخندق واأن���� هرعت لإح�س�ر 
(1(

 دلف

�سي�رة الإ�سع�ف. عندم� رجع���ت وجدته ي�سع يده على قلبه ثّم ي�أخذه� 

ويكت���ب �سيًئ� على الجريدة. لم األتفت اإلى م���� ك�ن يفعله وك�ن كّل همي 

اأن اأحمل���ه واأ�سعه داخل ال�سّي�رة. رفع يده عن الجريدة ونه�س ومنحني 

ابت�س�مة مغمورة ب�ل�سوق واللهفة. لم يدعني اأحمله نه�س بنف�سه واّتجه 

بم�س�ع���دة الم�سعفي���ن اإل���ى ال�سّي�رة. ف���رغ الخندق من �سف����ء ع�سقه، 

التف���تُّ حول���ي، واألقيت نظرة عل���ى الجري���دة، وقراأت م� كتب���ه عليه�. 

دمعت عين�ي عنده�، ثّم قراأت ذلك مّرة ث�نية ولم اأرتِو من تلك الكلمة 

فقراأته���� ث�لث���ة ورابع���ة.. ول���م اأكتف.. لقد كت���ب بنزيف قلب���ه الق�ني: 

»ال�ش���الم علي���ك يا اأبا عبد اهلل«. اأ�سرعت اإلى ال�سّي�رة؛ اإّل اأّن فالح ك�ن 

ك ال�سيَّ�رة ك�سرت روحه قيد الدني�،  على عجلة من اأمره، فقبل اأن تتحرَّ

واأغم�س عينيه المتعبتين من هذا الع�لم، وابت�س�مته الزاهرة مرت�سمة 

.(2(
على وجهه المالئكي

)1)  دلف: م�سى رويًدا، وق�رب الخطو.
)2) �سحيفة الجمهورّية الإ�سالمّية، 1987/9/28م.





الشهيد مير يد اهلل غني زاده

ليلة القدر)1)                                                       

كنت م�سوؤوًل عن الفرقة الث�لثة لكتيبة »عبد اهلل«، كتيبتن� هذه ك�نت 

مت مئة �سهيد بعمر الزهور في عمليَّ�ت فتح »الفاو«. ل اأحد يعلم  قد قدَّ

م���� جرى علين� في تلك الليلة، في معمل تكرير الملح غير الإخوة الذين 

ن وقعوا في الأ�سر. ُكتبت لهم العودة واآخرين ممَّ

، ُفتحت المنطقة على 
(2(

م�س���ى �سهران على عمليَّ�ت »معمل المل���ح«

اأيدي اإخوة من كت�ئب اأخرى، كنت اأترّدد اإلى هن�ك؛ للعثور على اأج�س�د 

����ت ال�س�بق���ة، وفي بع�س  ال�سه���داء الط�ه���رة الذين ق�س���وا في العمليَّ

وّفق لذلك.
ُ
الأحي�ن كنُت اأ

����ت ك�ن »مي���ر يد اهلل غن���ي زاده«  اأثن����ء عودتي م���ن منطقة العمليَّ

يحت�سنن���ي وي�سرُّ ل���ي اأ�سي�ء ل يمكن لأحد التفّوه به����. ذات مّرة، راأيته 

ج�ل�ًس���� قرب اأ�سج�ر النخيل وعلى وجهه �سح�بة من الغّم. كنت م�ست�ًق� 

ثني: »في اإحدى  لحديث���ه المله���م والن�ب�س ب�لروح، جل�ست قرب���ه فحدَّ

)1)  الراوي: اأحمد ر�س� كريمي�ن.
)2)  معمل تكرير الملح : ا�سم موقع ع�سكرى.
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الليالي، كان اأحد الإخوة ي�شّلي �شالة الليل، ظّل يبكى حتَّى ال�شباح، 

فح�شل���ت لديه حالة معنوية؛ راأى مجموعة من العلماء يلب�شون زياً 

عوا  دوا جميع الُد�َشم تجمَّ لفتاً يدورون حول المتاري�س، وبعد اأن تفقَّ

ف���ي مترا����س، وكان���وا ينظ���رون لمجاهدي التعبئ���ة باهتم���ام«. حّدقت 

بَّت على ف���وؤادي، اأ�سررُت عليه كي  ب���ه ملًي� ودموع���ه المنهمرة ك�أنه� �سُ

يخبرني ا�سم ذاك الأخ لكّنه رف�س وق�ل: »منذ تلك الليلة، �شرت اأر�سُّ 

الم���اء ع�ش���ر كّل يوٍم على موا�شع اأقدامه���م المباركة، واأكن�س الأر�س 

ع�شى اأن يعودوا ثانية وت�شملنا عنايتهم المباركة«.

وبعد الدموع لم يبَق حّيز للكالم!!

ان. م�سى اأ�سبوع�ن واأن�  و�س���ع راأ�سه على ركبتيه، فراأيت كتفيه يهتزَّ

اإل���ى ج�نب »يد اهلل«، نكم���ن في نف�س الد�سم���ة. وك�ن على عالقة قوّية 

د ب�سعة اأبي�ت من ال�سعر حول ليلة  بدي���وان ح�فظ ال�سيرازّي، فك�ن يردِّ

.(1(
القدر والليل وال�سحر

ا في الّليل اأو عند  ق����ل يد اهلل: »�شاأ�شت�شهد هنا اأو اأُج���رح، وذلك اإمَّ

ال�شحر«.

د فوؤادي.  لقد هزَّ كالمه الموؤكَّ

في �سب����ح اليوم الأخير ك�ن »ي���د اهلل« يحر�س في الد�سمة ذاته�... 

ذهبت اإثره.

)1)  والأبي�ت بم� معن�ه�: 
 قد منحني كتف�ي نج�تي وقت ال�سحر 

ووهبني الحي�ة في ظلمة الليل تلك 

اأغم�ني من �سطوع �سوئه و�سلبني من ذاتي

واأعط�ني ك�أ�سً� من روعة تجّلي �سف�تي

ي� له من �سحر مب�رك وليل ميمون.
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ق�ل: »لم يحدث �شيًئا.. لماذا لم اأ�شبح �شيًئا اآخر...؟«.

قلت له: »فلنرجع اإلى الخّط الخلفّي ون�شتريح اأ�شبوًعا واحًدا ومن 

ث���ّم نع���ود«؛ حينه� جرت الدموع من عيني���ه، فلم اأحتمل ذلك وخرجت، 

م���ن الد�سم���ة. بعد تن�ول الغداء قم���ت بزي�رة الد�س���م الأخرى؛ لأر�سد 

ح لم�سوؤول الخّط الجديد عّم� تحويه  الإخوة اإلى اآلية التبديل. كنت اأو�سِّ

���ة الحرا�سة، ومدفع اله����ون، وكّل م�  الد�سم وم�ست���ودع الذخ�ئر وكيفيَّ

ينبغ���ي عليهم معرفته. كنت على و�س���ك النته�ء حين اأتى غالم ح�سين 

م�سطرًب� وق�ل: »اأ�شرع لقد اأُ�شيب يد اهلل«.

���ًرا، ك�ن »ي���د اهلل« ف���ي �سي�رة  و�سل���ت اإل���ى الخ���ّط الأم�م���ّي مت�أخِّ

الإ�سع�ف، اأ�س�ر لي بيده ورحل. في منت�سف الليل �سّلمن� موقعه ال�س�غر 

رت حديثه اأّنه كيف �سي�س�ب ع�سر هذا اليوم. اإلى قّوات جديدة، وتذكَّ

انته���ت حك�ية الدف�ع عن الخّط الأم�م���ّي بحالوته� ومرارته�، وذهبت 

في اإج�زة، اأخذت عنوان منزل »يد اهلل«، لم يطل الأمر حتَّى و�سلت، عندم� 

راأيت���ه ك�أّن روحي قد ارتّدت اإلّي من جدي���د، ك�ن يتكلَّم ب�سعوبة ب�لغة من 

ج���ّراء فقدانه الأوت�ر ال�سوتّية، حّدثني عن كيفي���ة اإ�س�بته ق�ئاًل: »ح�شر 

الع والك�شف، وقد اأخبرت����ه باآخر تغييرات العدّو والمكان  الرا�ش����د لالطِّ

ال����ذي تتمركز في����ه دّباباته الجديدة، وعّرفته عل����ى كّل �شيء. بعد ذهابه 

����ى �شقطت قذيفة  قم����ت بترتي����ب الموقع، وم����ا اأن �شرع����ت بالتنظيف حتَّ

ه����اون 60 مل����م عل����ى الموق����ع فاأ�شاب����ت �شظاياه����ا رقبتي، ودخل����ت واحدة 

بالقرب من دماغي فقال لي الأطباء اأنَّ اأوتاري ال�شوتية قد ُقِطَعت«.

خ���الل اإج�زت���ي راأيته مّرتين على ه���ذه الح����ل، وك�ن يت�بع عالجه 

لي�ستعيد �سوته.
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عن���د ذه�بي اإلى المنطقة ك�ن ي�أتي اأحي�نً� اإلى مركز الدعم )مك�ن 

ين اإلى الجبه���ة(، وفي المّرات التي لم يكن يح�سر فيه�  اإر�س����ل التعبويِّ

كن� ن�سعر بقربه وح�سوره اإلى ج�نبن�.

بعد ذلك انقطعت اأخب�ره اإلى اأن ج�ء يوم ن�داني ق�ئد الكتيبة ق�ئاًل: 

»ج���اء خب���ر من اأ�شفه���ان، اأنَّ يد اهلل قد تعافى و�شف���ي عندما كان في 

رو�شة ال�شهداء«.

���ب جبيني عرًق����، لم اأعد  خف���ق قلب���ي، ل�سم����ع هذا الخب���ر، وت�سبَّ

اأحتم���ل. بقي ع�س���رون يوًم� لنته�ء م���ّدة خدمتي الجدي���دة، مرَّ الوقت 

ثقياًل حّتى ح�سبته� ع�سرين �سنة. 

ف���ي ال�سب����ح الب�كر كنت في من���زل »يد اهلل«، ع�نقن���ي واحت�سنته 

وذهبن���� مًع� اإلى رو�س���ة ال�سه���داء.. اأح�س�ست ب�أّنه ي�سف���ي علّي عطًرا 

ممّي���زًا مفعًم���� ب�لمعنوي�ت، م���ع اأنَّ عظ�م وجهه ك�نت ب����رزة من �سّدة 

ال�سعف ولكّن روح�نّيته ازدادت اأكثر من ذي قبل، ق�ل لي:

 »ذهبت ع�شر يوم الخمي�س اإلى م�شت�شفى �شدوقي وقلت للدكتور 

ن  ل���َم ل تعطون���ي جواًبا حتميًّا؟ لم يكن ل���دى الطبيب اأي اأمل بتح�شُّ

و�شع���ي، فذهبت لياًل اإلى رو�شة ال�شهداء لقراءة دعاء كميل، تجّولت 

بين قبور ال�شهداء، ولّما لم اأ�شتطع الدعاء ب�شوت عاٍل... جل�شت ك�شير 

الف���وؤاد حزيًن���ا ل اأدري م���ا اأ�شنع!! ث���م ذهبت اإلى الخيم���ة الح�شينيَّة 

وجل�ش���ت هن���اك و�ش���ط الإخوة الجرح���ى وطلبت من بع�شه���م الدعاء 

ل���ي. ب���داأت مرا�ش���م الدع���اء وب�ش���كل ل اإرادّي �شال���ت دموع���ي وغرقت 

وجنت���اي ول���م اأ�شتط���ع ال�شيطرة على نف�ش���ي، ولّما و�ش���ل القارئ اإلى 

عبارة )يا غياث الم�شتغيثين( كّررتها ثالث مّرات اأح�ش�شت اأنَّ �شوتي 
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ق���د تح�ش���ن وبعدها ل���م اأدِر في اأّي عال���ٍم اأ�شبحت... عندم���ا ا�شتعدُت 

الوعي كان الدعاء قد انتهى واأُ�شيئت م�شابيح الخيمة. رفعت �شوتي 

ن  بال�ش���الة عل���ى محّمد واآل محّمد عّدة م���رات وكان �شوتي قد تح�شَّ

كثي���ًرا. ذهب���ت يوم ال�شبت اإل���ى الطبيب فتعّجب قائ���اًل اإّن علم الطّب 

عة ولدي  لي����س لديه تف�شي���ر لهذه الحالة، واأن اأوتاري ال�شوتّية مقطَّ

�ش���وت! اإّنه���ا اإرادة اهلل، حينها تذّكرت �شعر حاف���ظ )ليلة القدر( وقد 

كانت ليلة الجمعة«.

بعد م���ّدة، ج�ء موعد عمليَّ�ت »كربالء 10«، لكن لم اأوّفق للم�س�ركة 

فيه� وكنت مقعًدا جلي�س البيت.

 ف���ي اإح���دى اللي�لي ج����ء »ي���د اهلل« لزي�رتي فق����ل: »فلنذه���ب اإلى 

رو�ش���ة ال�شه���داء، اأري���دك لأمر«، تجّولن���� وتحّدثن� قلياًل، ث���مَّ قلت له: 

»اأعتقد اأّنك كنت تريدني لأمٍر اأكثر من هذا الكالم« ق�ل: »نعم! اأردت 

اأن اأودِّعك«.

�س�ألته: اإلى اأين؟ ق�ل: اأن� ذاهٌب في الغد، اإّنه� المّرة الأخيرة. 

�س�ألُت���ه ث�نيًة: »لماذا المّرة الأخيرة؟« حينه� اأوجز كالمه في عب�رة 

ق ف�س�ألته:  ة �شاأذه���ب لأ�شت�شه���د«. لم اأ�س���دِّ واح���دة وق�ل: »ه���ذه الم���رَّ

»كي���ف علم���ت ذلك؟«. ق�ل: »قب���ل هذا الوقت، لم تك���ن والدتي ترغب 

���دة الموؤمنة اأن  ف���ي الدع���اء ل���ي بال�شه���ادة، البارحة قبل���ت ه���ذه ال�شيِّ

.(1(
تدعو لي«

)1)  حدي���ث حم��س���ه، اأكبر جواني واأحمد ر�س� كريمي�ن، فيل���ق 14 الإم�م الح�سين Q- �سيف 
1996م.





الشهيد محّمد شاهيني

قلبي يريد التحّرر

ك�ن الثل���ج يت�س�ق���ط بغ���زارة، كن���ت اأرى »محّم���د« في ذل���ك البرد 

الق�ر����س من بي���ن ال�سّب�ن الذين ي�أت���ون اإلى م�سجد »جمك���ران«؛ حيث 

ع الن��س بنّية روؤية �س�حب الزم�ن والتقّرب اإليه. يتجمَّ

ز بين الجموع، كذلك �سجوده وعب�دته. لفتني ح�سوره المتميِّ

عندم���� كنت اأح�سر اإلى الم�سج���د، ك�ن هو اأّول من يرّد ال�سالم، لم 

اأرغ���ب بتعكير خلوة �سالته ودع�ئه لكّن���ه ب�در اإلى الحديث معي ق�ئاًل: 

»لق���د ا�شتقت اإلى الجبهة واإلى المجاهدي���ن، قلبي يريد التحّرر من 

ه���ذا القي���د«. ك�ن يجه�س ب�لب���ك�ء ويقول: »كثيًرا ما اأ�شع���ر بالغّم فاآتي 

اإلى هنا واأدعو اهلل اأن يرزقني ال�شهادة«.

ك�ن مط���ر خفيف يت�س�قط ملّطًف� ق�س�وة الّلحظ�ت؛ و�سّف�رة القط�ر 

���ة الحديد تن���ذر بقدومه. ك�ن القط����ر يقّل اآخر  ة �سكَّ ف���ي ف�س�ء محطَّ

راكب له - واأكثرهم من المج�هدين الم�س�فرين اإلى الجبهة.

راأيت »محّمد« يطّل براأ�س���ه من ن�فذة القط�ر مبت�سًم�، وعلى كتفيه 
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ته التي ك�نت لدق�ئق �سّج�دة �سالته، ملّوًح� بيده لأّمه واأ�سدق�ئه،  كوفيَّ

ك�ن ب�نتظ�ر هذه الّلحظة منذ عّدة اأ�سهر.

ل وهرول نحو اأّمه، فهن����ك كالم لم يقله له� بعد. تع�نق�  فج����أة ترجَّ

ته حول عنقه� كتذك�ر. للحظ�ت، وقّبله� كثيًرا وو�سع كوفيَّ

َلته قبلة اأمومة عطوف واأع�دت الكوفّية اإلى عنقه. بكى بين يديه�  قبَّ

وهو يت�بع حديًث� معه� ل ينتهي، والدموع تجري من م�آقيهم�.

ت �سّف����رة القط����ر في الأجواء مّرًة اأخي���رة، راأيت »محّمد« يطّل  دوَّ

م���ن ن�فذة القط����ر، ملّوًح� بي���ده للجمي���ع ب�إ�س�رة الن�س���ر الح��سم... 

ك القط�ر وقطع نفًق� من ظلمة الليل، هن�ك لم يتوّقف الجمع عن  تح���رَّ

ب القط�ر، بينم� ك�ن المطر ينهمر بغزارة. ذرف الدموع وعيونهم تتعقَّ

طلب الشهادة من الله

خّي���م ال�سم���ت والهدوء في تل���ك الّليلة، طلب روؤي���ة كّل الأفراد، اإّنه 

ث يجه�س الإخ���وة ب�لبك�ء. ومن حين لآخر،  ق�ئ���د الكتيبة! عندم� يتحدَّ

ة تقطع كالمه. اإّنه� ليلة من اللي�لي التي األهبت قلوب  ك�ن���ت تنت�به ُغ�سَّ

.Q الع��سقين، لر�سفة من رو�سة اأبي عبد اهلل الح�سين

نا البع�س  »اأّيه���ا الإخوة! لعّله اللق���اء الأخير بيننا؛ فلُي�شامح بع�شُ

الآخر، ولنتعاهد اأنَّه اإذا ا�شت�شهد اأحدنا ي�شفع لالآخر«.

ع���ال ب���ك�ء المج�هدي���ن اأكث���ر ف�أكثر، اأّم���� ح����ل »محّم���د« فك�نت 

ا�ستثن�ئّي���ة. في تلك الليلة �سمع الج�ل�س���ون ب�لقرب منه زمزمة دع�ئه: 

»الّلهّم ارزقني توفيق ال�شهادة في �شبيلك«.

ه���ل حّدثت نف�سك عن ه���ذه الزمزمة كم هي م�ألوف���ة! اإّنه� من�ج�ة 
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»محّم���د« في �سمت اللي�لي، التي كنت ت�سمعه���� اإذا م� مَررت من اأم�م 

���ى اأن ت�سع جبينك مثله عل���ى �سجدة ال�سالة  خيمت���ه اأو د�سمته، وتتمنَّ

وتلق���ي بهموم���ك من�جًي����، وتن�ج���ي من �سمي���م ال���روح: »اإله���ي قلبي 

محجوب ونف�شي معيوب و...«.

ا�ستق���ّل المج�هدون اآلي����ت النقل )ال�س�حن����ت( ونزلوا عند الخّط 

الأم�م���ّي. فج�أة عّكر ه���دوء الليل وابٌل من الر�س�����س واأ�سوات انفج�ر 

القذائف، بعده� ا�ستمّرت المع�رك حتَّى الفجر.

في ال�سب�ح �سّجل المج�هدون انت�س�ًرا جديًدا لالإ�سالم.

مشاركة محّمد في تشييع الشهداء

����ت، ح�سل الإخ���وة على اإج����زاٍت ليع���ودوا اإلى  بع���د انته����ء العمليَّ

بيوته���م. خالل ه���ذه الج�زات ينتظرهم الكثير م���ن الأعم�ل من قبيل 

لق����ء الأ�سدق�ء والع�ئلة، ودفن ال�سهداء، وتنظيم مج�ل�س ختم القراآن 

عن اأرواحهم، وموا�س�ة عوائلهم وزي�رة الإخوة الجرحى...

� ج�ل�ًس� على  بع���د ذلك، ف���ي كّل ليلة جمعة، ترى من البعي���د �سخ�سً

 قلب���ه، واإذا م� اقتربت منه 
(1(

قب���ور ال�سهداء، يب���ثُّ اإليهم نجواه ولواعج

اأكث���ر، تعرفه، ول بّد اأّنك �سمعت ترنيمة �سوت���ه من قبل. اإّنه »محّمد«، 

ك�أّنه يقول في نف�سه: »يذهب الأحّبة واحًدا بعد واحٍد، يا �شعد من حّل 

موعد ذهابه«. 

)1)  لواعج: جمع لعج. الالعج: الهوى المحرق. يق�ل:َلَعَج ال�سوق والحّب فوؤاده يلَعج َلْعًج�: ا�ستحرَّ 
فيه.)المعجم الوجيز(.
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غ���ًدا ت�سييع �سه���داء عمليَّ�ت »خيب���ر«... اأم� محّم���د الذي ُجرح في 

ا حّتى اأّنه لم ي�ستطع  هذه العمليَّ�ت فلم يقرَّ له قرار، وبدا م�سّطرًب� جدًّ

البق�ء في الم�ست�سفى، اأ�سّر على الم�س�ركة؛ ف��ست�سلم الجميع لرغبته. 

وهك���ذا اّتك�أ عل���ى ع�س�ه، وو�سع ي���ده الأخرى في ي���دي، وم�سين� خلف 

جث�مي���ن ال�سهداء، طلبُت منه م���راًرا اأن ي�ستقّل �سّي�رة اأو دّراجة ن�رّية، 

لكّنه رف�س، واأ�سّر عل���ى طّي كّل الم�س�فة �سيًرا على عّك�زه خلف اأحّبته 

ال�شهداء.

محمد في الجامعة

بع���د م���ّدِة تح�ّسن���ت ح����ل قدم���ه. ك�ن ب��ستط�عته ال�ستف����دة من 

�س���ة للمج�هدي���ن، ولكّنه �س����رك كمتب�ٍر ع����دّي في  ���ة المخ�سّ الح�سّ

امتح�ن الدخول اإلى الج�معة، ونجح في اخت�س��س الهند�سة في ج�معة 

اأ�سفه�ن. 

ل م���ن الدرا�سة بنج�ح، لكن لي����س ب��ستط�عة اأي  اأنه���ى الف�سل الأَوّ

اأحٍد �سجن هذا الط�ئر الذي لم يقرَّ له قرار.

اللقاء األخير

م� اأن حّل موعد عمليَّ�ت )كربالء 5( حّتى �سجَّ محمد من النتظ�ر، 

ك�ن يقول: »جئت لأودِّعك«.

م� اأن �سمعُت هذه العب�رة حتَّى اهتزَّ قلبي وانه�رت قواي، واغرورقت 

عين����ي ب�لدم���وع. رف���ع راأ�سه ونظر اإل���يَّ للحظ�ت، عندم� ب���داأ يكفكف 

دموع���ه بيدي���ه، تقّطعت ني����ط قلبي، ل���ن تمحى من ذاكرت���ي اآخر ليلٍة 

اأم�س�ه� في بيتن�، لم يغُف له جفن في تلك الليلة، كنت اأ�سمع من�ج�ته 
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.� وتالوته للقراآن طوال الليل، ولم يترك �سالة الليل اأي�سً

ر، كيف لي اأن اأعّد نف�سي لأتحّمل ثقل وداٍع اآخر على كِتَفيَّ  بداأت اأفكِّ

ال�سعيفتين.

ذه���ب محّمد مّرة اأخ���رى اإلى الجبهة، وهذه الم���ّرة لم يكن وحيًدا، 

ر لهذين الأخوين اأن يذهب�  معً�، كتًف� اإلى  ف�أخوه علّي ذهب معه. لقد قدِّ

كتٍف، اإلى مي�دين الحرب...





 الشهيد محمود يونس پور

 األمامي)1)                               
ّ

تأسيس الحسينّية في الخط

اإّن وج���ود �سّب�ن بعم���ر الورود، في اأي�م الث���ورة، ح��سرون للت�سحية 

والف���داء لهو م���ن النعم الكب���رى. �سّب����ن اأ�سبحوا ب�أخالقه���م الح�سنة 

و�سلوكهم الطيِّب، اأنموذًج� وقدوة للجميع.

ك�ن »محمود« من بين هوؤلء ال�سب�ب الذين اأعطوا ب�سلوكهم درو�ًس� 

في الت�آخي وال�سج�عة ف���ي لي�لي العملّي�ت الع�سكرية؛ ك�ن معلِّم الع�سق 

والمحّب���ة ومعلِّم الغيرة بحّق. لق���د ك�ن �سدى ندائه )ي� ح�سين( الأكثر 

ت�أثيًرا في لي�لي العملّي�ت.

عند المواجهة مع العُدّو، ك�ن ث�بًت� ك�لطود؛ ومع الأ�سرى )البعثّيين(، 

ك�ن يتحّلى برحمة اهلل، اإلى حٍدّ تح�سبه اأّنه لن يعود للم�س�ركة بعد اليوم 

في العملّي�ت. ك�ن الجميع يحّبه؛ هو »محمود« �س�حب الوجه اللطيف. 

� اأّنه ك�ن موؤّذن المحور. ومن ممّيزاته اأي�سً

)1)  الراوي: ابراهيم �س�م دليرى.
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ك�ن���ت �سب�ح�ت واأم�سي�ت �سلم�سة، تتن�غ���م ب�سكل عجيب مع �سوت 

ين المتمركزين على تخوم  »محمود« الح�سن والجميل. حتَّى اإّن العراقيِّ

المنطقة، اعت�دوا �سم�ع �سوته ال�سجّي.

عندم���� يب���داأ برف���ع الأذان، ته���داأ الجبه���ة وتخم���د الني���ران وك�أّن 

العراقّيين يحّبون ذلك النغم الجميل.

كّن���� نراه يم���ّر ح�ماًل تحت اإبط���ه م�سحًف� وفي ي���ده �سبحة، ويت�بع 

طريقه مبت�سًم�.

بع���د اأذان الفج���ر، ك�ن يعلو �سوته »هلّم���وا لل�ش���الة«، فيزور اأغلب 

الد�س���م، ويقراأ لالإخ���وة اآية اأو حديًث����، ك�ن اأكثر وقته م�سغ���وًل بقراءة 

الق���راآن، اأّم� لي�لي العملّي�ت، وم� اأدراك م� لي�لي العملّي�ت!! ك�نت ح�ل 

هذا ال�س�ّب الآذربيج�نّي الع��سق تنقلب اإلى ح�ٍل اآخر، حيث ك�ن يذرف 

دموعه �سوًق� وحرقًة لكربالء الإم�م الح�سينQ التي توؤلم القلوب.

 ك�ن���ت طينته مجبولة على الإيم����ن وال�سج�عة، لذا ك�ن اأمل الإخوة 

ومحّط انظ�رهم بعد اهلل تع�لى.

 
(1(

في اأحد الأّي�م، كّن� ُن�سّل���ي فرادى، ف�قترح »محمود« بن�ء خندق

يك���ون بمث�ب���ة ح�سينّي���ة ن�ستطي���ع م���ن خالله� ت�أدي���ة ال�س���الة جم�عًة 

ب�لإ�س�ف���ة اإلى عق���د الجتم�ع�ت فيه�. لقى اقتراح���ه ترح�ًب� من قبل 

الجمي���ع، و�سرع كّل واحد بتنفيذ مهّمة موكلة اإلي���ه لإنج�ز العمل. جّهز 

محم���ود اأدوات الحفر من بين الو�س�ئل المتوّف���رة لدين�، واأح�سرن� من 

خن����دق العراقّيين بع�س الأدوات، بعده� اأ�س�سن� خندًق� محكًم� وجمياًل 

ا. عمل الإخوة بكّل �سوق ورغبة، فك�ن خندًق� مختلًف� عن كّل الخن�دق  جدًّ

نة. )1)  عب�رة عن غرفة كبيرة مح�سّ
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الأخ���رى، كذلك تمّيز بقّوته اإلى حّد اأّنه ل يت�أّثر بقذائف ه�ون 60 ملم؛ 

ف�لم�س�ألة لي�ست ب�سيطة، اإّنه� تتعّلق بعدد كبير من الإخوة.

ف���ي �سب�ح اليوم الت�ل���ي، طلب الإخوة من الأخ محمود اأن يوؤّمهم في 

د  �س���الة الجم�عة؛ اأراد ف���ي البداية التهّرب من ه���ذه الم�سوؤولّية، وعدَّ

جمل���ة اأ�سب�ب للبحث عن �سخ�س اآخر يكون لئًق���� لهذه الم�سوؤولّية، اإّل 

ل اإم�م جم�عة فيه.  اأّن اإ�س���رار الإخوة اأثمَر في النه�ية وتّم اختي�ره ك�أوَّ

من���ذ ذلك اليوم بداأن� ال�سالة جم�عة ف���ي العمق العراقي وفي المحور 

م. المتقدِّ

قد يت�سّور البع�س �سالة الجم�عة في هكذا مك�ن �سعًب� للغ�ية، ولعّل 

� لو �سمعوا بذلك ل�ستهزوؤوا بن�؛ اإّل اأّنه ك�ن لل�سالة في  ين اأي�سً العراقيِّ

م طعمه� الخ��س. ذلك الموقع المتقدِّ

اأن���� �سخ�سًي���� اأوؤمن ب�أّن الإن�س�ن كّلم� اقت���رب اأكثر من الموت تمّكن 

ه اأكثر، وكلَّم� زيد في بالئه، �سعر اأكثر ب�لقرب من اهلل. من معرفة ربِّ

ل���م تم�ِس اأّي�م عل���ى ال�سالة جم�عة في محور »�شلم�ش���ة«؛ حتى بداأ 

الإخ���وة المجتمعون ب�لتفكير لختي�ر ا�س���م للح�سينّية يكون متن��سًب� مع 

ن. المحيط الجه�دي ومع واقع الخندق المح�سّ

في نه�ي���ة الأمر؛ اقترح كّل واح���د ا�سًم�؛ واأّدى اخت���الف الآراء اإلى 

ل اإلى نتيج���ة؛ اإلى اأن دخل »محمود« الخن���دق، وق�ل: »ما  ع���دم التو�سّ

ا لعّلها و�شلت اإل���ى الب�شرة، تحّدثوا  الخب���ر؟! اأ�شواتك���م مرتفعة جدًّ

بهدوء«.

جل����س بينن���� والب�سمة تعل���و محّي�ه. اأخب���ره الإخوة ب�لق�سّي���ة. ت�أّمل 

محم���ود قلياًل ونطق ق�ئاًل: »اأّيها الإخوة! لدّي اقتراح اإن قبلتموه، فيا 
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ا اأف�شل فاأنا اأوافق«. ل�شعدنا، واإن كان لديكم عر�شً

كّن���� جميًع� ن�سغي اإل���ى حديث محمود وننظر اإليه، ث���ّم ت�بع ق�ئاًل: 

»اأقت���رح ت�شمي���ة الح�شينّية با�شم اأّول �شهيد ي�شق���ط في هذا المحور! 

فما راأيكم؟«.

ع���ّم �سمٌت غريب لبرهة، ولم ينب�س اأح���د ببنت �سفة، كّن� ننظر في 

عي���ون بع�سن�، لنقراأ الجواب في �سفح�ت الوج���وه؛ اإّل اأّن محموًدا ع�د 

و�س����أل: »م���اذا تقول���ون اأّيها الإخ���وة« ونظر اإلى الجم���ع. نعم وقع كالم 

محم���ود ف���ي قل���وب الإخ���وة، وك�ن اقتراًح� بمحّل���ه. اختتم���ت الجل�سة 

ب�ل�سالة على محّمد واآله، وتفّرق الإخوة.

ك�ن �سع����ع ال�سم�س يختفي �سيًئ� ف�سيًئ� خل���ف الغروب، ويحّل مك�نه 

�سواد الليل.

قة تك�سر �سمت  وك�نت اأ�سوات انفج�ر قذائف اله�ون في اأوق�ت متفرِّ

غ���روب »�شلم�ش���ة« الحزين؛ اأّم� الإخوة فك�ن���وا ي�أن�سون بهذه الأ�سوات؛ 

فق���د ك�ن ي�س�دف في بع�س الأحي�ن اأن ت�أخذ هذه القذائف عزيًزا من 

بينن�.

����أ كن���ُت اأنظ���ر اإلي���ه من ب����ب الخندق  بينم���� ك�ن »محم���ود« يتو�سّ

ال�سغي���ر. كنت اأغبط���ه على ح�له. اأتّم »محمود« و�س���وءه دون اأن يعير 

ز نف�سه لأذان المغرب. فج�أة �سعرت  اأ�سوات القذائف اأّي اهتم�م، وجهَّ

ك�أّن الخن���دق ينه�ر على راأ�سي، ومالأ غب�ر الب����رود والغ�ز للحظ�ت كّل 

مك�ن. 

راأي���ت »محمود« و�س���ط الدخ�ن الذي ت�س�عد م���ن انفج�ر القذيفة 

ًخ� ب�لدم�ء. ووجهه ملطَّ
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م خطوات ب�تج�ه���ي و�سقط دون اإرادته، �سرخ���ت: »يا �شباب!  تق���دَّ

محمود محمود«.

�سيب محمود ب�سظّي���ة، اأ�سرع عدد من الإخوة لإ�سع�فه؛ لكن ُق�سي 
ُ
اأ

الق�س�ء ولم تبق من »محمود« اإل ابت�س�مته الوادعة.

ج ب�لدم����ء بكوفّية، وحملوا ج�سده الط�هر  ل���ّف الإخوة راأ�سه الم�سرَّ

اإلى داخل الح�سينّية، وك�أّنه خلد اإلى النوم ل�سنين عديدة. لم يقل محمود 

�سيًئ�. تذّكرُت و�سط جموع الإخوة المنتحبين اقتراح محمود حول ا�سم 

���ي الح�شينّية با�شم  الح�سيني���ة وك�أّن �سوته م���� زال يرّن في اأذني »ن�شمِّ

ل �شهيد في هذا المحور«. اأوَّ

اهلل اأكبر م� هذه النّية وم� هذا العزم.

ج�ء الإخوة الم�سعفون ونقلوا محمود اإلى الخطوط الخلفّية. 

في �سب�ح اليوم الت�لي، ن�سبت ي�فطة على مدخل الح�سينّية مكتوب 

.(1(
عليه� »ح�شينّية ال�شهيد محمود يون�س پور«

)1)  جريدة »جمهوري اإ�شالمي«، 1988/5/3م.





الشهيد إبراهيم فرجواني

التنّبؤ بكيفّية االستشهاد)1)                                                

اأذك���ر اآخر مّرة كن���ُت قد راأيته فيه����، ك�ن يوم جمع���ة. ويومه� ك�ن 

»اإ�شماعيل« ابني الث�ني قد دع� عدًدا من اأ�سدق�ئه لالحتف�ل بزواجه. 

عندم���� اأتى اإبراهيم قلت له: »بنّي م���ن الجّيد اأّنك اأتيت، �شيحتفل 

اليوم اأخوك واأ�شدقاوؤكما هنا«.

���ا را�شية عن ه���ذه الدنيا، هناك  اأج����ب: »اآه ي���ا اأّمي! ك���م اأنِت اأي�شً

فر����سٌ اأخرى لروؤي���ة الأ�شدقاء وتن���اول طعام الع�شاء. فاأن���ا قد اأتيُت 

ل�شببين، اأّوًل كي اأ�شلي �شالة الجمعة، وثانياً كي اأراِك اأنت ووالدي«.

دخلن���� الغرفة، ثّم ن�دى والَده واأخ�ه وزوجته، �سّلم على اأخيه وو�سع 

ث  ي���ده على كتفه وي���ده الأخرى عل���ى كتف والده وق����ل: »اأتي���ت لأتحدَّ

اإليكما«.

ث اإليكم،  قل���ت له: »اجل�س«. مكث قلياًل ثّم ق�ل: »اأّم���ي جئت لأتحدَّ

ماذا �شتفعلين عندما ت�شمعين بنباأ �شهادتي؟!«. 

)1)  الراوي: والدة ال�سهيد.
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قل���ت له: »م���ا هذا ال���كالم؟«، حن� ه�مت���ه �س�حًك� وق����ل: »اأّمي هل 

تظّنين اأّنه توجد كلمة اأف�شل واأجمل من كلمة �شهادة؟«.

م نحوي وق����ل: »اأّمي!!  عندم���� اأراد الذه�ب ف���ي ذلك اليوم، تق���دَّ

اهتّم���ي بوال���دي، فطاقت���ك عل���ى ال�شبر اأقوى م���ن طاقت���ه«، واأو�سى 

اأخواته ب�سون الحج�ب وت�أدية ال�سالة في اأّول الوقت.

ف���ي ذلك اليوم اأخبرن���ي »اإبراهيم« عن كيفي���ة �سه�دته- واهلل على 

م���� اأقول �سهيد- حيث ق����ل: »�شاأُ�ش���اب بطلقة ف���ي راأ�ش���ي و�شيت�شّظى 

ج�شم���ي، �شيبق���ى ج�ش���دي اأّياًم���ا في ال�شح���راء وعندما تعث���رون عليَّ 

�شترون ج�شدي بال راأ�ٍس وقدمّي معلَّقتين من الخلف«.

عندم���� و�سل اإلى الب����ب الخ�رجّي لفن����ء ال���دار، اأردُت رمي الم�ء 

، حينه� التفت اإل���يَّ وق�ل مم�زًح�: »ل ت���رِم الماء على 
(1(

خلف���ه ك�لع�دة

راأ�شي كما فعل عّمي اأكبر!!«.

لّم� نطق بهذه الكلم�ت ك�ن النور ي�سّع من وجهه حّتى اأّني لم اأ�سّدق 

اأّن هذا ال�س�ب الذي يقف اأم�مي هو ولدي!!

قل���ت لوال���ده: »يا حاج، ذه���ب اإبراهيم ول���ن يعود بعد الي���وم. اأيليق 

بن���ا اأن نك���ون والدي���ه؟! اأيلي���ق بن���ا اأن نكون وال���دا هذا الن���ور والكالم 

الجميل؟ هذا ال�شاّب لي�س لنا هذا ال�شاب للجّنة«.

اأج����ب الح����ج: »ل���َم تقولين ه���ذا ي���ا ام���راأة؟! �شاأذه���ب الآن وراءه 

بال�شيَّارة«.

)1)  ع�دة رمي الم�ء خلف الم�س�فر تف�وؤًل بعودته.
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 � ذه���ب اإبراهيم ورفيق���ه »فريبرز اأحم���دي« ب�ل�سّي����رة؛ ونحن اأي�سً

ركبن� �سّي�رتن� وتبعن�هم�.

���ى و�سلن���� اإل���ى تق�ط���ع  ك�ن يم�زحن���� بح���رك�ٍت ا�ستعرا�سّي���ة حتَّ

»چهار�شير«. 

نزل من ال�سّي�رة، وم�سح عرق الخجل عن جبينه. انحنى على ركبتيه 

وو�سع يده على �سدره ط�لًب� الم�س�محة لأّنه جعلني األحق به.

ك�ن ُيظه���ر الحت���رام كجن���دّي؛ ث���ّم ا�ستق���ّل ال�سّي����رة و�سلك ج�دة 

»ماه�شهر« ب�تج�ه مقّر الدف�ع الأ�س��سّي، بينم� كّن� ننظر اإليهم� يبتعدان 

ويبتعدان.

 روى لي الإخوة في الجبهة اأّن »اإبراهيم« لم يترك �سالة الليل اأبًدا، 

فعلمُت حينه� �سّر النور في وجهه.

محّبته الشديدة لإلمام })1)                                             

ك�ن ولدي »اإبراهيم« يكّن محّبة قوّية لالإم�م الخميني)ر�س(، ففي 

كّل �سب����ح ك�ن ينظر اإل���ى �سورة الإم�م، وي�سّلم علي���ه ويقول: »ال�شالم 

ك اهلل بالعافية، ه���ل التقيَت باإم���ام الزمان هذه  عليك���م ي���ا اإم���ام، اأم���دَّ

الليل���ة؟«، واإذا �س����دف يوًم���� اأن ك�ن التلف����ز خل���ف اإبراهي���م والإم�م 

يتحّدث ك�ن اإبراهيم يلتفت ن�حية التلف�ز ب�أدب ويترك كّل �سيء من يده 

ق�ئ���اًل: »معذرة يا اإم���ام«، ثّم ي�سع يده على �سدره ويقف ب�أدب واحتراٍم 

له.

)1)  الراوي: والدة ال�سهيد.
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ّ

االط

ف���ي ليلة عملّي�ت »طريق القد�����س« ا�ستيقظت ال�س�عة الث�نية والن�سف 

بعد منت�سف الليل، دون اأن اأرى من�ًم� اأو اأن يخبرني اأحد ب�أّنه� ليلة عملّي�ت، 

فج�أة وب�سكل ل اإرادّي، انت�بتني ح�لة ارتجف له� بدني، توّجهت اإلى زوجي 

وقلت له: »يا حاج انه�س، لقد ا�شت�شهد اأحد اأولدنا في الجبهة«.

 هجرن���ي النع��س في تلك الليلة، خرجت وبداأت اأدّق اأبواب الجيران 

واح���ًدا بعد الآخر. قلُت لج�رتن�: »لماذا اأن���ت نائمة األ تعلمين اأّن اأحد 

اأولدي قد ا�شت�شهد في الجبهة«.

في اليوم الت�لي عندم� اأردت نقل البط�نّي�ت من بيتن� اإلى الم�ست�سفى 

لي�ستفيد منه���� المج�هدون، راأيت »اإ�شماعيل« بثي����ٍب ملّطخة ب�لتراب 

معلًِّق� منظ�ًرا على رقبته �س�ألته: »بّني، اأين اأخوك اإبراهيم ؟!«. 

ق�ل: »ل تقلقي لم يحدث �شيء«. اإّل اأّن »اإ�شماعيل« ك�ن في الحقيقة 

يبحث عن اأخيه.

بقين���� خم�سة ع�سر يوًم� دون معرفة �س���يء عنه، اإلى اأن اأخبرن� اأحد 

المج�هدين ب�أّن »اإبراهيم« ا�سُت�سهد ليلة العملّي�ت.

عندم� رجعت، وجدت »اإ�شماعيل« ورف�قه مجتمعين اأم�م المنزل.

  م���� اأن نظرت اإليهم حتَّى �سرخت ب�سوت ع�ٍل »اإ�شماعيل!!«، فهَم 

من ذلك اأّني علمت ب�لأم���ر. تقّدم نحوي واحت�سنني ق�ئاًل: »اأعلم اأّنك 

ق���د علم���ت ب�شهادته... لكّني اآ�شف يا اأّم���اه فاأنا ل اأدري اأين جّثة اأخي، 

اأعل���م اأّن���ي ل���و حملُت جنازت���ه على كتف���ي وو�شعتها هنا اأمام���ِك فاأنِت 

.
(2(

�شتتحّملين روؤيتها و�شت�شبرين على ذلك... �شامحيني يا اأّمي...«

)1)  الراوي: والدة ال�سهيد.
)2)  مجلة �س�هد ، عدد 269، مهر 76، �س16.



الشهداء: كيامرث صيدانلو، حشمت اهلل 
كودرزي، عبد الرحمن كلبادي نجاد.

ثلثة أنصار للثورة واإلسلم)1)                                  

قب���ل البدء بعملّي����ت »كرب���الء 4« �سهدت جزي���رة »مين���و« واأ�سج�ر 

النخيل فيه� عهًدا وميث�ًق� اأبدّي� بين ثالثة اأبن�ء من �سهداء الأّمة.

اجتم���ع ثالثة من اأهل الع�سق تحت �سجيرات النخيل تلك، وتع�هدوا 

في ليلتهم على الو�سول اإلى مع�سوقهم؛ بقيت هذه الوجوه النورانّية التي 

تف�سله���� خطوات عن ك�أ����س ال�سه�دة العذب، حت���ى ال�سب�ح ل تكّل ول 

تمّل.

ق����ل »كيام���رث �شيدانل���و« لرفيق���ه: »ل �شبي���ل لن���ا اإّل النهو����س 

وال�شع���ي للو�ش���ول اإل���ى مع�شوقن���ا؛ ولي�س لدين���ا اأمني���ة اإّل اللقاء به، 

لك���ن م���ن الأف�ش���ل اأن نطلب م���ن الحّق تعال���ى اأن نتح���ّرر من قف�س 

يِّق«. الدنيا المظلم وال�شَ

)1)  الراوي: نور محمد كلب�دي نج�د.
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ر روح���ي من بدني  اأج����ب »ح�شم���ة اهلل ك���ودرزي«: »اأتمّن���ى اأن اأُحرِّ

ع ج�ش���دي اإرًبا اإرًب���ا كما ُقّطع  التراب���ّي ف���ي كربالء �شلم�ش���ة، واأن ُيَقطَّ

ج�ش���د الإم���ام الح�شي���ن Q؛ لأ�شب���ح ف���ي قافل���ة اأ�شحاب���ه الذي���ن 

م�شوا معه«.

اأج�بهم »كيامرث«: »اأتمّن���ى اأن اأ�شاب بر�شا�شة العُدّو في مقّدمة 

راأ�ش���ي، واأن اأ�ش���دح بن���داء مظلومّي���ة م���ولي علّي Q ف���ي محراب 

م�شجد الكوفة؛ فزُت ورّب الكعبة«.

ق����ل »عب���د الرحمن كلبادي نج���اد« بحرقة: »اأُح���ّب اأن اأكون �شهيًدا 

مفقود الأثر في كربالء �شلم�شة كي اأ�شبح في جوار الملكوتيِّين«.

ك�ن هوؤلء الرف�ق منذ مّدة طويلة، يعملون في ق�سم مخ�برات الجي�س 

بع���د انت�س�ر الثورة، ك�ن لديهم ن�س�ط����ت فّع�لة في مختلف ال�س�ح�ت، 

وا�ستم���ّروا مع بداية الحرب المفرو�س���ة، ب�لجه�د وك�نوا اأوفي�ء رحم�ء 

فيم� بينهم حتَّى ال�سه�دة.

ف�ل�سهي���د »كيامرث �شيدانلو«، ك�ن ق���د اأنهى م�أموريته في عملّي�ت 

���رة، لك���ن م���� اأن �سم���ع خبر و�س���ول كتيب���ة »الإمام  »كرب���الء5« المظفَّ

الح�شين Q« حتَّى ع�د وانتقل اإليه� لي�سترك في العملي�ت.

ل اأن�س���ى اأّن���ه عندم� كّن� خلف قن����ة »الم�شمكة« ف���ي ح�لة ا�ستعداد 

وجهوزّية ل�س���رب محور العُدّو لياًل، توّجه »كيام���رث« بوجهه ال�س�حك 

والب�سو�س وبروحّيته الع�لية ق�ئاًل: »الليلة اأنا �شيفك«.

قلت له: »لقد انتهت ماأموريتَّك!« 

اأج�بني: »هل من المعقول اأن اأترك كتيبة الإمام الح�شين Q وحدها«.

كن���� ب�تج�ه القن�ة والعب���ور من القلعة،  خال�سة الأم���ر، عندم� تحرَّ



  165 الشهداء: االدهث  ادال  ، ششبل اة ا دهها، ّدد الهشبآ ا دلدا لولد.

و�س���ط ق�سف العُدّو الثقيل، وبع���د كّل خطوة، ك�ن »كيامرث« ينظر اإلى 

ال�سم�ء ويقول: »يا نور محّمد! الليلة ليلة الو�شال«.

نت بعده� اأّنه في هذه الليلة �سي�سل  ة، وتيقَّ ك�ن لوجهه نورانّية خ��سّ

اإلى مراده.

بع���د �س�عة، اقتربن� من م���ك�ن المواجهة مع العُدّو، وبينم� كّن� ن�أخذ 

موا�سعن���� ب�لتوا�سل م���ع القي�دة عبر جه�ز الإ�س����رة، جل�س »كيامرث« 

اأم�م���ي في الجه���ة المق�بل���ة دون قلق اأو ا�سط���راب، واأظه���ر ابت�س�مة 

ملكوتي���ة جعلت وجهه اأكثر نورانّية من ذي قبل، وك�نت عين�ه المتعبت�ن 

من ال�سهر ت�سّع�ن وت�سيئ�ن عتمة ليله... 

في لحظ���ة، وبينم� اأن� اأنظر اإليه �سمعت �س���وت الجه�ز يقول: »لقد 

اأ�شيب كيامرث!«.

عندم���� و�سعت يدي على راأ�سه، عرفت اأّن ر�س��سة اأ�س�بته وانفلقت 

ه�مته.

���رت اأمنيته  ���رت اللحظ����ت ال�س�بقة وب�سمته ون���ور وجهه، وتذكَّ تذكَّ

الليلة الم��سية الو�س�ل ونداء »فزت ورّب الكعبة«.

ج����ء الأمر ب�لهجوم، تركت���ه وتقّدمت نحو الع���ُدّو و�سط طوف�ن من 

الق�سف والن�ر.

و�سل خبر �سه�دة »كيامرث« اإلى رفيقه »ح�شمة اهلل كودرزي«. يقول 

رف�قه في وح���دة ال�ستخب�رات: »كان فراق كيام���رث بالن�شبة لح�شمة 

ا، كان بكاوؤه منت�شف الليل يوؤلم رفاقه«. اهلل �شعًبا جدًّ

اأت���ى اليوم الموعود، والتح���ق »ح�شمة اهلل« برف�قه؛ حي���ث تقّدم ق�ئد 

���د مرت�ش���ى قربان���ي« به���دف دع���م واإكم����ل العملّي�ت مع  الفيل���ق »ال�شيِّ
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مجموع���ة الإخوة في ال�ستخب�رات اإلى »نوك �شم�شيري«؛ وك�نت ط�ئرات 

العُدّو تمطر المنطقة ب�لقذائف. في هذا الوقت دخل مرت�سى اإلى القن�ة، 

ة الإخوة معه اإلى اأحد المت�ري�س لالحتم�ء من الغ�رات. والتج�أ بقيَّ

اأ�س�ب���ت قذيف���ة �س�روخيَّة الخندق مب��س���رة، وهن�ك وقعت كربالء 

جة ب�لدم�ء. ث�نية في بقعة من اأر�س اإيران الم�سرَّ

وهن���� ح�سل »ح�شمة اهلل« هذا الع����رف والع��سق لموله على اأمنيته 

 .Q ب�أن يكون مع موله الإم�م الح�سين

ُجمع���ت اأع�س�ُء بدنه قطعًة قطعًة وب�سعوبة ب�لغة تّم التعرف عليه�؛ 

قة كرجله ويده فقط. فقد بقي من ج�سمه الميمون اأجزاء متفرِّ

اأّم� »عبد الرحمن« فقد ك�نت ح�له كمن يبحث عن �س�ّلته من زق�ق 

اإلى اآخر. ك�ن ي�سعر ب�لوحدة. حتى ذلك اليوم لم يكن اأحد يرى دموعه 

الت���ي ك�ن يذرفه� خفية، اإل اأّن���ه بعد ذلك لم يعد ب�إمك�نه اإخف�وؤُه� فقد 

خ�سر اثنين من اأعزِّ رف�قه.

بع���د مّدة، التحق »عبد الرحمن« برف�قه خالل عملّي�ت »كربالء5«، 

وبقي ج�سده الط�هر على اأر�س �سلم�سة الملتهبة من �سّدة الحر.

نع���م! لقد ع���زم هوؤلء الثالثة، على الرحيل مًع���� اإلى �س�حة الع�سق، 

لي�سه���دوا كرب���الء الإم����م الح�سي���نQ، ووهب���وا كّل وجودهم فداًء 

قي���ن، واأوفوا بذل���ك العهد ال���ذي قطعوه على  عي���ن ممزَّ لالإ�س���الم مقطَّ

اأنف�سهم في »جزيرة مينو« والتحقوا في �سلم�سة ب�لقرب الإلهّي و�سكنت 

.
(1(

اأرواحهم جّنة العلى

)1)  ن�سرّية»اأخ�شر اأحمر« �سبز �سرخ، عدد 17، �سهر تموز 2002م، �س5.



 الشهيد إسماعيل محّمدي

شهيد يحكي عن شهيد)1)

من���ذ مّدة، ا�ست���ّدت اأوا�س���ر ال�سداقة بينن���� كثي���ًرا. وحين عزمت 

الذه�ب في دورّية بحرّية وَدْدت اأن يكون معن�.

اأبحرن���� في المّرة الأول���ى اإلى »نهر المطر«، حي���ن و�سلن� اإلى هذه 

المنطقة، ورغم قّلة معرفتن� به� ف�إّن معنوّي�ت »اإ�شماعيل« ك�نت ع�لية، 

�ًق�  كن���ت اأتمّنى اأن اأكون معه على الدوام، لقد جذبتني عب�دته، ك�ن �سبَّ

دائًم� في جميع الأعم�ل.

عندم���� و�سلن� اإل���ى منطقة »�شّط علي« ك�ن التف����ق على اأن تذهب 

مجموع���ة للت���درُّب عل���ى الغو����س. ك�ن »اإ�شماعي���ل« من الذي���ن يعلنون 

ا�ستعداده���م قب���ل غيره���م، وك�ن يطل���ب ذلك؛ لك���ي يك���ون ب�رًع� في 

العملّي�ت.

اأردن���� القي�م بدورّية في مي����ه المنطقة، ك�نت و�سعّية المنطقة غير 

م�س�عدة، والعُدّو �سديد اليقظة. فخالل النه�ر، كّن� مك�سوفين لط�ئرات 

)1)  الرواي: ال�سهيد ح�سن قرب�ني.
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���ة، وفي الليل لم يكن ال�سقيع ي�سم���ح لن� بدخول المي�ه.  الع���ُدّو العموديَّ

بن�ًء على معطي�ت ميدانّية ُطلب مّن� العودة.

انزعج���ت كثيًرا. اقت���رب اإ�سم�عي���ل مّني وق����ل: »اأنا م�شتع���ّد هذه 

الليلة، لأنزل في الماء واأقوم بالر�شد وال�شتعالم المنا�شب!«. 

كّلم���� اقتربن���� اأكثر من موع���د العملّي�ت ب���دت عليه اأكث���ر عالم�ت 

ال�سه�مة وال�سه�دة.

ف���ي نه�ية الأم���ر، قمن� بدورّي�ت واأنجزن� عملّي����ت الر�سد. في اآخر 

جولة، بقي الإخوة في المي�ه حوالي 35 �س�عة، واأبلغون� اأّنهم �سيبقون في 

المي�ه واأنّهم اأ�س�عوا الطريق.

اغتّم قلبي من هول الخبر. خطر بب�لي اأمر، ورحت اأ�سرب اأخم��ًس� 

ب�أ�سدا�س، اأتراهم وقعوا في الأ�سر؟! اأتراهم الآن تحت �سي�ط التعذيب؟ 

وقلت ف���ي نف�سي اإّنهم نحيفي الأبدان، ول ط�ق���ة لهم على ذلك. وفعاًل 

عندم� رجعوا، رحت اأحوم حولهم ك�لفرا�سة.

قب���ل اأّي����م م���ن العملّي����ت واأثن����ء الطريق قل���ت ل���الأخ »جاوي�شي«: 

»اإ�شماعيل �شيكون اأحد �شهداء االفرقة في هذه العملّيات«. فقد راأيت 

وجهه متعًب� على غير ع�دته.

ة الت�بع���ة لهذه الفرق���ة المقّرر  اأقبل���ت ليل���ة العملّي����ت. ك�نت الق���وَّ

اأن تذه���ب للتوجيه والقي����دة، ن�ئمة في خيمة واح���دة. نه�س اإ�سم�عيل 

�أ وك�ن وجهه من�سرًح� اأكثر من الجميع. ليتو�سَّ

تقّدمت من���ه، احت�سنته موّدًع� وقل���ت: »�شامحن���ي، واإذا ا�شت�شهدت 

ا�شفع لي«. وتحّدثت معه حول العملّي�ت: »اإذا تّم ق�شف الخّط الأمامي، 

تراجع ول تتقّدم اإلى الأمام!«.



دا 169   الشهاد  هبلّاا دلبا

عن���د ال�سب����ح ذهبن� قراب���ة ال�س�ع���ة الرابعة اإلى مح���ور »م�شلم«. 

 ،
(1(

�س�ه���دت الأخ »اإ�شماعي���ل« واقًف� مع الأخوين »قوچان���ي« و»�شلماني«

بقين���� واقفين قرابة �س�عة ون�سف، وعندم� هممت ب�لذه�ب اإلى محور 

»ال�شخرة« ن�ديتهم�: »تعال اأنتما معي وعودا من هناك بالقارب!«.

اأ�سرع »اإ�شماعيل« وركب الق�رب ون�دى الأخ »�شفيعي«. عند النطالق 

ا لالنت�س�رات التي  ك�ن ل�س�نه يلهج ب�لذكر والدع�ء، وك�ن م�سروًرا جدًّ

قه���� جنود الإ�سالم ف���ي العملّي�ت. م�سين� ب�تج����ه محور »ال�شخرة«  حقَّ

ات الم�ئّية،  م���ع تي�ٍر م�ئّي حوال���ي 600 م. وقمت بتعريفهم على المم���رَّ

مم���ّر »كمي���ل«، وممّر »يا�سر«. فج����أًة دّوى انفج�ر اأ�س����ب الق�رب. واإذ 

ب�لإخوة الأربعة ممّددون على متنه. نه�س ثالثة منهم ولكن »اإ�شماعيل« 

ًدا. قلت ل���الأخ »�شفيع���ي«: »اأيقظ���ه«، اأج����ب: »اإّن���ه مجروح  بق���ي مم���دَّ

ول ي�شتطي���ع القي���ام«. قلت لرامي الدو�س���ك�: »�شاعد الإخ���وة«. حملوا 

اإ�سم�عي���ل، فراأيت ي���ده ال�سم�ل مقطوعة من الزن���د، واليد اليمنى من 

المرف���ق واأ�س�بته �سظيت�ن في �س���دره، ولكن ك�ن عليَّ البق�ء في الخط 

الأم�م���ي، فم���� ك�ن مّني اإّل اأن قلُت ل���الأخ »�شفيع���ي« اأن يقوم بنقله اإلى 

ا. م� اأن نظرت اإلى  الخل���ف؛ قلت ذلك مرغًم�، ك�ن قول ذلك �سعًب� جدًّ

»�شفيع���ي« حتَّى ق�ل لي: »يق���ول ح�شين اذهب ب�شرعة« وك�أّني فهمت اأّن 

ا كن معه، محّمدي �شي�شت�شهد«. � يقول لي: »اأنت اأي�شً �سخ�سً

اأردت العبور اإلى ممّر »م�شلم« لكن حبل الق�رب ك�ن معقوًدا. م�ست 

ه الدّفة م�سغوًل بحّل عقدة الحبل،  مّدة من الوقت عندم� ك�ن الأخ موجِّ

 .» 14 Q 1)  الق�ئد ال�سهيد الح�ج علي قوچ�ني، اأحد ق�دة الفي�لق في فرقة »الإمام الح�شين(
.»Q والح�ج محمد �سلم�ني، ق�ئد كتيبة »اأمير الموؤمنين
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ق����ل اإ�سم�عيل: »اأري���د الجلو����س«. رفعته ثّم ق����ل: »اأري���د ال�شتلقاء«. 

ك�ن في لحظ�ت���ه الأخيرة يلهج ب�لذكر. ك�ن لونه يتغير �سيًئ� ف�سيًئ� اإلى 

البي��س. فيداه مقطوعت�ن! 

لته. واأخذت راأ�سه اإلى ح�سني، وكنت اأقول  ه وقبَّ ي على خدِّ و�سعت خدِّ

لـــه: »�شلِّ على النبي واآله«. كّلم���� اأردت اأن اأقول له انطق ب�ل�سه�دتين، 

ك�ن يعترين���ي الخج���ل منه كثيرًا. خ���رج مقدار من الدم م���ن فمه ولم 

يقل بعده� �سيًئ�. بعد لحظ����ت �سعدت روحه اإلى ف�س�ء الملكوت ودي�ر 

(1(
القرب...

)1)  �سوق الو�س�ل، محمد علي م�ست�قي�ن، يد اهلل جعفري، فيلق »الإمام الح�شين14Q«، �ست�ء 
1997م.�س، 78.



الشهيد علي أصغر قلي تبار

لن أكتب وصيتي اآلن

���ز ال�سهي���د »عل���ي اأ�شغر« اأثن����ء المع����رك بهّمته الع�لي���ة وقلبه  تميَّ

ال�سج����ع؛ ك�ن له ن�سيب الم�س�ركة ف���ي كّل عملّية؛ اأّم� بدنه فك�ن اأ�سبه 

م� يكون بخريطة من الإ�س�ب�ت والجراح.

م���ّر م�سهد »ُقْبل���ة ال�شهادة« اأكث���ر من خم�سة ع�سر ّم���رة على تخوم 

جراح�ت���ه؛ عندم���� ت�سع يدك على �س���دره، تجد تجويًف���� اأ�سبه بخندٍق 

لطلٍق ن�رّي، ب�لقرب من قلبه الكبير.

ل���م ي�سمح لأح���د بلم�س هذا التجوي���ف، واأن ين�ل �س���رف زي�رة هذا 

الخندق الف�رغ؛ ولذلك لم يخلع قمي�سه الداخلّي اأم�من� حتى في اأوق�ت 

ال�سب�ح���ة؛ وف���ي  بع����س الأثن�ء كّن� م���ع بع�س الإخوة من ب����ب الدع�بة 

ة في قدمه. �س ال�ّسظ�ي� الم�ستقرَّ نرغمه على الغط�س، ليت�سّنى لن� تلُمّ

ذات ي���وم �س�ألت���ه: »اأخي اأ�شغ���ر، األ تتمّنى ال�شه���ادة؟« اأج�ب: »ولَم 

ل؟، لك���ن لي����س الآن«. كّن� على م�س����رف انطالق عملّي�ت »والفجر 8«، 

عندم� �س�ألته: »اأخ اأ�شغر، هل كتبت و�شّيتك؟« اأج�ب: »ل! فطالما لم 

ن من �شهادتي، لن اأكتب و�شّيتي!«. اأتيقَّ
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على شاطئ الشهادة)1)                           

قبل عملّي�ت »كربالء1«، راأيته في خلوة مع قلم وورقة؛ �س�ألته: »�شّيد 

اأ�شغر، ما الخبر؟!«. ابت�سم و�سكت.

في هذه العملّي����ت، ج�ءت الأوامر اإلى مجموع���ة مّن� ب�لتمو�سع في 

اإحدى المن�طق ل�سّد تقّدم العُدّو. ك�ن ال�سهيد »قلي تبار« هو الرا�سد. 

اأثن�ء الطريق اأ�سبحن� ف���ي مواجهة اأعداد من القّوات البعثّية. وبعد اأن 

اأ�سبحن���� م�سرفين عليه���م ق�ل �س�ح���ًك�: »ر�شا�شات الرحم���ة لهوؤلء 

باأيديكم اأّيها الإخوة«.

د �سيًئ���� ف�سيًئ���� عل���ى روؤي���ة مي�دي���ن وحم���ى المع�رك  اأراد اأن نتع���وَّ

المرعب���ة. عندم� و�سلن� اإلى موقع الهجوم الم�س�ّد للعُدّو، راأين� دّب�ب�ت 

كثي���رة في ح�ل���ة من�ورة. لم يك���ن لدين� �س���وى ق�ذفة )ب���ي 7( وبع�س 

الأ�سلح���ة الخفيفة. عندم� راأى الدّب�ب�ت ق�ل لن����: »اجل�شوا اأنتم خلف 

ك���وا«. اأّم� هو فقد ذه���ب واأخذ معه عّدة قذائف  ه���ذا ال�شات���ر ول تتحرَّ

)R.B.G(؛ بعده�، راأين� النيران ت�ستعل ب�لدّب�ب�ت واحدة تلو الأخرى.

لم يم�ِس وقت حتَّى انكف�أت الدّب�ب�ت المتبقّية، وان�سحبت اإلى الجهة 

الأخرى و»اأ�شغر« لم يهداأ بل ظل لهم ب�لمر�س�د.

 عندم���� ط�ل وق���ت النتظ�ر وت�أّخ���ر ب�لعودة م���ن وراء التّلة؛ ذهبن� 

نبحث عن���ه فوجدن�ه ك�سفين���ة عظيمة حّطت رح�له� عل���ى �س�حل بحر 

ال�سه����دة الأرجوانّي، وعين�ه مفتوحت�ن على م�سهد عجيب ل زال خ�فًي� 

.
(2(

عّن� اإلى يومن� هذا

)1)  الراوي: حجة الإ�سالم ال�سّيد اأبو الف�سل نوراني.
)2)  نحن ال�سق�ئق، تقي مّتقي، �ست�ء 1997م، �س145.



 الشهداء: حسن زماني، رسول باقري،
 وعلّي جريك

بقيت عشرون دقيقة

بع���د ال�سيطرة على الخط الأم�مي وعب���ور الكم�ئن وحقول الألغ�م، 

تحّركن���� ب�سكل رتل ع�مودّي نحو ج�ّدة »البح���ار«. ابتّلت اأج�س�د الإخوة 

ة الب���رد؛ اإلَّ اأنَّ ذكر اهلل  ب�لم����ء ب�سكل ك�مل، وك�ن���وا يرتجفون من �سدَّ

والأئمة الأطه�رR لم يغ�در �سف�ههم.

ك�ن الأخ »كري���م جه���دي«، ق�ئد الف�سيلة، ي�سي���ر بج�نب الرتل بكّل 

�سج�عة ووق�ر، وك�ن برفق���ة ع�ِمال اإ�س�رة ومرا�سل. ك�نوا ي�سيرون معه 

خط���وة خط���وة. اأر�سل ق�ئ���د الف�سيلة خ���الل الم�سير ع���ّدة مجموع�ت 

للتم�سي���ط ولتطهير المن�طق؛ وك�ن يت�بع الت�س����ل بهم لتحقيق نتيجة 

ك�ملة.

علم���ت قي�دة الجبه���ة العراقّية ب�سق���وط خّطه� الأم�م���ّي؛ لكّنه� لم 

م الإيرانّيون اإل بعد انفراج الغيوم وانبالج نور  تعرف اإل���ى اأّي مدى تقدَّ

ا وُت�سدر  القمر، حيث ب�ن كّل �سيء بو�سوح واأ�سبحت الأر�س موحلة جدًّ
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اأ�سواًت���� اإذا �سق���ط عليه� �سيء م�. ك�ن���ت ُت�سِمع »خ�شخ�ش���ة« م� يحمله 

.� ة، اإذا زلقت قدم اأحدهم و�سقط اأر�سً الإخوة من تجهيزات خ��سّ

وك�ن���ت القن�بل الم�سيئة التي يطلقه� العُدّو ت�سيء المك�ن من حين 

لآخر.

فج�أة �سقطت عّدة قذائف مدفعّية ب�لقرب من رتل الم�س�ة. انفجرت 

اإحداه���� ب�لقرب من »كري���م« فنه�س من بين الغب����ر والدخ�ن الكثيف 

ق�ئاًل: »ل اأعرف لماذا لم اأ�شت�شهد؟!«.

ك�ن���ت والدت���ه، التي قّدم���ت اإلى ذلك الحي���ن �سهيًدا واأ�سي���ًرا فداًء 

لالإ�سالم، قد طلبت في ع�لم الروؤي� وفي م�سهد المقّد�سة من ال�سّيدات 

 اأن يحفظه اهلل؛ لكّن مع�ونيه الآخرين »ح�شن زماني« و»ر�شول 
(1(

الأربع

باق���ري« ك�ن���وا قبل عّدة لي�ل من العملّي�ت، ق���د اطلعوا في ع�لم الروؤي� 

عل���ى مك�ن وزم�ن �سه�دته���م؛ وفي النتيجة اّت�س���ل من�مهم ب�لحقيقة، 

ون�ل درجة ال�سه�دة مًع�.

تق���ّدم »كري���م« ووقف قرب ج�سديهم�، وبكى ب�س���ّدة على فراق اإخوٍة 

لزموه طوياًل.

وّدعهم����، ث���ّم توّجه ب�سرع���ة لإكم�ل مهّمت���ه في توجي���ه الرتل. ق�ل 

بع���د العملّي�ت: »عندم���ا كّنا نتحّرك م���ن خلف القلعة نح���و الأهداف 

المح���ّددة، كان ح�ش���ن زمان���ي يق���ول ل�ر�ش���ول باقري: بقي���ت ع�شرون 

دقيق���ة، وبع���د م���ّدة ق���ال ل���ه بق���ي ع�ش���ر دقائ���ق، وعن���د وق���ت ال�شهادة 

المعلوم، �شكتا مًعا، وان�شغال بذكر اهلل«.

���دة الزهراء ومريم بن���ت عمران واآ�سي���� بنت مزاحم  ���دات الأرب���ع: ال�سيِّ )1)  المق�س���ود م���ن ال�سيِّ
وخديجة بنت خويلد؛وهذا ق�سم م�سهور في العرف الإيرانّي. 
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اأّم���� »عل���ّي جري���ك« مرا�سل الف�سيل���ة، فلم يقّر له ق���رار بعد فراق 

هذي���ن الأخوين، ففي غد ذلك اليوم، بعد قراءة زي�رة ع��سوراء وخلف 

.
(1(

ال�س�تر اأ�س�بته �سظّية ه�ون في خ��سرته، والتحق �سريًع� برفيقيه

)1)  ال�ست�سه�دّيون، مرت�سى جم�سيدي�ن، فيلق »الإمام الح�شينQ 14« �ست�ء 1997م، �س67.





الشهيد عبد اهلل نجفي

وحيد عائلته)1)                                            

في اأّول مّرة وقع نظري عليه، تولَّد لدّي اإح�س��ٌس عجيب، خلُت حينه� 

اأّن���ي اأعرفه منذ �سنوات، بدا غمٌّ غريب يتم�وج في عينيه، علمت بعده� 

اأّنه وحيد ع�ئلته.

خ���الل فترة الإج�زة، اأ�سبحن���� من اأقرب الأ�سدق����ء واأعّز الإخوة، 

وخ���الل وجودن���� في الجبه���ة بعد رجوعن� م���ن العطلة، ب���دْت ح�لة من 

الن�س�ط تمالأ كّل وجوده. فعندم� ك�ن في اأ�سفه�ن، ك�ن قلبه في الجبهة 

مع رف�قه، وقد علمُت ذلك جّيًدا من خالل الر�س�ئل التي بعثه� لي.

االشتياق لجبهة الحرب

ف���ي المّرة الث�نية عندم� عدت من اإج�زتي وجدت وجهه اأكثر ح�سًن� 

ّخ في عروقه. وجم�ًل وك�أّن دًم� جديًدا قد �سُ

في اأحد الأّي�م كّن� في رو�سة ال�سهداء، ق�ل كالًم� ثقياًل يومه�، وك�ن 

كالمه الأخير: »هذه المّرة، �شنذهب مًعا اإلى الجبهة«.

)1)  الراوي: اأحمد ر�س� كريم�ن.
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ك�نت ع�ئلته مع�ر�سة لذلك. غ�در متوّجهً� اإلى الجبهة، قبل انق�س�ء 

فترة اإج�زتي.

والدة من جديد

راأيته داخل الخندق كم� لو اأّنه ولد من جديد، يعلم م�ذا يفعل وعلى 

ا من المرح والدع�بة،  قن�عة ت�ّمة به، عندم� ج�ء اإلى فرقتن�، اأ�سفى جوًّ

فحديثه جميل وقلبه حيٌّ لطيف. عندم� ك�ن يتلو القراآن ك�ن ي�أ�سر قلبي 

وكنت اأغبطه على ح�له.

م���� اأن انته���ت عملّي�ت ب���در، حتَّى ج����ء القرار ب�أن نداف���ع عن اأحد 

الخط���وط الأم�مّي���ة للعملّي����ت، وك�ن���ت ب�لن�سب���ة اإلي���ه اأّول تجرب���ة مع 

الح���رب؛ اإّل اأّن���ه ك�ن مذهاًل، ح�ذًق���� ولبًق� في عمله بي���ن الجميع. لم 

ْيت لو اأكون مثله وفي مق�مه. يتملَّكه الخوف للحظة واحدة، تمنَّ

ة ترنيمة مخفيَّ

ك�ن ال�ست����ء قد طرق الأبواب، حين بداأت تدريب�ت م� قبل العملّي�ت 

فك�ن���ت تهبُّ علين� اأمواٌج من البرد الق�ر�س والعوا�سف؛ كّن� اإلى ج�نب 

»نهر قارون« في هذا ال�سقيع، وقد تلّطخت ثي�بن� في الوحل.

عندم���� ك�ن يحين الغ���روب، كّن� نجل�س بين النخ���الت بع�سن� قرب 

بع�س، نفر�س موائد قلوبن�. فيخّيم الهدوء وال�سكينة على المك�ن، حتى 

اأّن »قارون« لم يكن يعي من الحديث �سيًئ�.

ك�ن »عب���داهلل« كّل ليل���ة، يب�سط �سّج�دة ال�سالة في الزاوية، وك�نت 

ي���ه تت�س�قط على الأر����س كنجوم تنتزع من  دموع���ه المنحدرة على خدَّ

كبد ال�سم�ء، و�سف�هه تتمتم زمزمة، ل يعرفه� اإّل هو واهلل.
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الطائر الطليق

اأ�سرق���ت ال�سم�س ف���ي منطقة عملي����ت »الفجر8« حي���ث ك�ن موعد 

الهج���وم على الفيل���ق العراق���ي، افترقن� حينه���� بع���د اأن تع�هدن� على 

ال�سف�عة.

لم تم�ِس �س�عة حتَّى راأيت الدم يفور من �سدر »عبد اهلل«، ك�ن تحت 

نور القمر اأحمر الوجه.

ربطُت جرحه ب��»الكوفّية«، فلم يكن لدين� المعّدات الالزمة لت�سميد 

���ى ال�سب�ح. في هذه  الج���روح، تذّك���رت اللي�لي التي ك�ن ق�ئًم� فيه� حتَّ

الأثن�ء اأ�سيئ���ت المنطقة ب�لقن�بل الم�سيئة، وم���الأ الر�س��س ال�سم�ء، 

وا�ست���دَّ الق�سف بمختل���ف الأعيرة احتف����ًء به. ك�نت نظرات���ه البعيدة 

تن�ج���ي ال�سم�ء، بعد لحظ����ت فّر »عب���د اهلل نجفي« م���ن �سجن الدني� 

.(1(
كط�ئر طليق اأفلت من قف�سه

)1)  حديث النه�سة، اأكبر جواني، اأحمد ر�س� كريمي�ن، فيلق »الإمام الح�شين Q 14«، �سيف 
1994م، �س112.





الشهيد محّمد أوليائي

تجهيز رصائف القبر)1)                                                   

ك�ن ال�سهي���د »محّم���د« اأح���د اأع�س����ء مجموعتن� ال�سبع���ة، ك�ن في 

الأربعي���ن م���ن عم���ره. ل اأن�سى ذلك الي���وم عندم� اأردن���� النطالق من 

م�سه���د، طلبوا من���ه البق�ء هن�ك ب�سبب عمره، لكّن���ه انزعج كثيًرا. في 

تل���ك الليلة، خرج من المقّر وذهب اإلى حرم الإم�م الر�س�Q. عند 

ا، فقد قالوا لي اأن ا�شمي غير موجود  عودته قلت له: »اأنا �شاأخرج اأي�شً

�: »لق���د طلبت م���ن الإمام ���ا«، اإّل اأّن���ه ق����ل مطمئنًّ ف���ي الالئح���ة اأي�شً

Q اأن يقبلون���ي، وه���و ل يخيِّب من يتو�ّشل اإليه«. في اليوم الت�لي، 

ج����ء ات�س�ل  ه�تفي من الأه���واز، ق�لوا: »اأر�شل���وا كّل القّوات والعديد 

الموجود لديكم«.

نظر اإلين���� وك�أّنه يقول: »اأراأيتم؟ ل يخرج اأح���د من مح�شر الإمام 

ال���روؤوف خال���ي الوفا����س«. ك�ن »محم���د« �سري���ًك� لن� ف���ي كّل مهّم�ت 

التدري���ب، وخالل هذه الم���ّدة لم يترك �سالة اللي���ل، فعندم� كّن� نقوم 

)1)  الراوي: علي ع��سمي.
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بتبدي���ل الحرا�سة لياًل كّن� ن�س�هده في مح���راب ال�سالة حتى في وقت 

الحرا�سة ك�ن ل�س�نه يلهج ب�لذكر دائًم�.

في اأح���د الأّي�م، كّن���� في مهّمة ا�ستط���الع، وك�ن علين���� ال�سير على 

الأق���دام م�س�فة خم�سة كيلومترات ومن ثّم الزحف على البطن لم�س�فة 

���ل ذلك؛ ول���ذا اأردت اأن ل  كيلومت���ر واح���د. ظننت اأّن���ه ل ي�ستطيع تحمُّ

اأ�سطحبه؛ فم� اأن علم ب�لمو�سوع، حتَّى ذهب اإلى ق�ئد الأرك�ن مب��سرة 

وق�ل ل���ه ب�كًي�: »لن اأبرح م���ن مكاني حتَّى ت�شتدع���ي عا�شمي، وتقول 

ل���ه اأن ياأخذن���ي مع���ه«. حينه���� تّم ا�ستدع�ئ���ي من قبل الق�ئ���د واأمرني 

ب��سطح�به.

قب���ل يوم م���ن �سه�دت���ه ا�ستلقى بج�نب���ي، وق����ل: »اأخ عا�شم���ي، اإذا 

���ة قطعة م���ن الرخام  ا�شت�شه���دُت، ل���ديَّ ف���ي خزان���ة اأغرا�ش���ي الخا�شّ

نق�ش���ت عليها ا�شم���ي، اأخرجوها و�شعوها على قب���ري، فاأنا قد هّياأتها 

قبل مجيئي اإلى هنا«. 

ف���ي تلك الليلة، كّن���� مجتمعين في الخندق ف�أخ���ذت اأم�زحه: »الآن 

كما تقول اإنَّها اآخر ليلة، لنمرح قليال«، فتحّدث معن� بوجه ب�سو�س. 

وف���ي اليوم الت�ل���ي عند ال�س�عة الرابعة بعد الظه���ر اأ�سيب بقذيفة، 

ارتقى من خالله� اإلى واحة ال�سه�دة.

نق���ل اأحد الإخوة جثم�ن���ه اإلى »كا�شم���ر«. عندم� ذه���ب الإخوة اإلى 

منزل���ه، وجدوا داخل خزان���ة ثي�به بالطة، مكتوب عليه���� بخط اأزرق: 

»�شري���ح ال�شهيد محّمد اأوليائ���ي«؛ وبعب�رة اأخرى، ك�ن ط�لًب� لل�سه�دة 

.(1(
ل لخروجه من المنزل منذ اليوم الأوَّ

)1)  �سحيفة الجمهورّية الإ�سالمّية، 1986/10/23م، �س 8.



الشهيد علي أميني تبار

الله أكبر... يا مهدي)1)                                         

ف���ي �سبيحة ي���وم الثالث�ء ف���ي 1982/5/18م، ن�دان���ي الأخ »اأميني 

تبار« وق�ل: »اأخ م�شعودي هّيا �شاأعطيك الب�شارة«، �س�ألته: »اأيَّ ب�شارة؟« 

اأج�ب: »راودني في عالم الروؤيا اأّن والدتي تقول لي:»ُبنّي علي! اأريد 

اأن اأزوِّجك عرو�ًشا«.

»اأّمي! اأنا متزوِّج؟«. 

»نعم اأعرف اأّنك متزّوج ولكنِّي اأريد اأن اأزوِّجك مّرة ثانية«.

فج�أة ا�ستيقظت من النوم، واألهمت من هذه الروؤي� اأّن الب�ري تع�لى 

قد فتح اأم�مي ب�ب رحمته، واخت�رني لأكون في زمرة ال�سهداء.

ف���ي اليوم الت�لي، اليوم الم�س����دف ل�سه�دة الإم�م مو�سى بن جعفر 

�سالم اهلل عليه، غريب ال�سج���ون، تركت الخندق عند ال�س�عة الت��سعة 

لإع���داد الذخيرة وتجهي���ز ال�سالح. عند عودت���ي ن�داني »اأمين���ي تبار« 

فتوّجهت نحوه. ف�سعد من داخل خندق اإفرادي وان�سغل ب�لحديث معي، 

)1)  الراوي: جعفر م�سعودي.
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ف���ي هذه الأثن����ء ظهرت دّب�بة عراقّي���ة فقفزت ع�ئًدا اإل���ى خندقي اأّم� 

ه���و فقد اأطل���ق عليه� قذيفتي »ب���ي 7« فلم ي�سبه�، ولّم���� اأطلق القذيفة 

الأخي���رة التي ك�نت بحوزته اأ�س�ب الدب�بة بدّقة واأعطبه�. بعد لحظ�ت 

رم����ه قّن��س بر�س��سة غ�درة ف�سمعت �سوت تكبير، ذهبت اإليه ب�سرعة 

ونقلت���ه اإلى الخّط الخلفي، وبينم� اأن� اأنقل���ه اإلى الخلف ك�ن ذكره على 

الدوام »اهلل اأكبر.. يا مهدي«!

غمي علي���ه، اأو�سلته اإلى 
ُ
عندم���� توّقف ع���ن الذكر، ظننت اأّنه ق���د اأ

�سي����رة الإ�سع����ف وع���دت اأدراجي. بحثت عن���ه كثيًرا ولك���ن بعد مّدة، 

.
(1(

علمت اأّنه اأ�سبح في عداد ال�سهداء

)1)  ن�سرّية »يا لثارات« عدد 83، 2000/6/21م، �س11.



 الشهداء: يد اهلل نور علي آهاري
 وقاسم طباطبائي

بني!  إلهي أدِّ

   من���ذ اأن وطئ���ت قدم���� »ي���د اهلل« اأر����س الجبهة، �س����رك في �سبع 

عملّي����ت مختلف���ة؛ ك�نت م�س�ركته الأول���ى في »جزر مجن���ون«، وهن�ك 

ذاق طع���م النفج����ر في عملّية »والفج���ر8«؛ ُجرح ف���ي راأ�سه في عملّية 

»كرب���الء1«، وفق���د عينه الي�س���رى في »كربالء5« وف���ي نه�ية المط�ف، 

اأ�سي���ب في عملّي�ت »بيت المقد�س2« بطلقتي »كزينوف« في قدمه. اأّم� 

�سه�دته فك�نت في عملّي�ت »بدر«.

.� � اأي�سً والأمر الالفت مع كل هذا، اأّن والد يد اهلل ك�ن تعبويًّ

ك�ن���ت �سخ�سّية »يد اهلل« مث����ًل ب�رًزا لمحّبي الث���ورة، اأولئك الذين 

ه���م دائًم� مديني���ن لجه�ده؛ ف�أخ���وه ووالده، يذكران اإح���دى خ�طراته 

الجميل���ة التي ت�سبهه: »كان لي �شديق ا�شم���ه ال�شيِّد قا�شم طباطبائي 

وكان مرًحا لديه روح النكتة؛ كان ُيردِّد دائًما بعد تناول الطعام جملة 

ي�شح���ك لها جمي���ع الإخوة؛ فمن خالل هذه الن���كات كان يريد طرح 
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اأمور اأخرى قّيمة. فكان يقول: اإلهي اأدِّبني«. 

ف���ي »�شلم�شة« اأدركت معنى كلمته؛ عندم� اأ�سيب بجراح بليغة تحت 

النيران ال�سديدة ؛ و�سلت اإليه ووقفت عند راأ�سه، طلبت منه اأن نتراجع 

اإل���ى الخل���ف؛ لأّنه قد ي�سل الع���ُدّو في اأّي لحظة ويطل���ق عليه ر�س��سة 

الرحمة. اإّل اأّنه اأج�ب: »اأخي، اأتذكر دعائي الذي كنت اأرّدده بعد تناول 

الطعام، اإلهي اأدِّبني، الآن ا�شتجيب دعائي«.

اأ�س���ررت عليه ليقبل طلبي، حيث طلبت من���ه مّرة اأخرى اأن نتراجع 

اإل���ى الخلف لتلّقي العالج واأخذ الأم�س����ل، اإّل اأّنه اأج�ب كم� في المّرة 

ال�س�بقة: »لقد ا�شتجيب دعائي«.

وبع���د النته�ء من هذه الجملة، ق����ل كلمة واحدة: »ي���ا ح�شين«، ثّم 

ا�ست�سهد. 

ك�ن ال�سهي���د »ي���د اهلل التعب���وّي« الق���دوة يق���ول: »ال�شهي���د كطائر 

.(1(
الحمام يطير بجناحي المدر�شة والجبهة«

)1)  خود �سكن�ن، مرت�سى جم�سيدي�ن، فيلق الإم�م الح�سينQ 14، 1996م. �س67.



الشهيد حسن موّحد رستكار

قطعة من الشال األخضر

ك�ن ال�سهي���د »ح�شن موّحد« �سديد التعّل���ق ب�أهل البيتQ، ففي 

.Q�كّل مّرة ك�ن يعود فيه� من الجبهة، ك�ن يزور حرم الإم�م الر�س

ُوّفقت في المّرة الأخيرة لزي�رة الإم�م الر�س�Q برفقة ال�سهيدين 

»ح�ش���ن موّحد« و»عبا�س كا�شان بور«، لفتني كثيًرا تو�ّسلهم� وتهّجدهم� 

في حرم الإم�م Q وقد اأم�سين� تلك الليلة ب�لدع�ء والبك�ء.

قب���ل عملّي����ت »والفج���ر8«، كن���ت اأق���وم ب�لحرا�س���ة ف���ي منطق���ة 

»خ�شرواآب���اد« في عب�دان لع���ّدة لي�لي، عنده� ج�ءني الأخ »ح�شن« وك�ن 

ف���ي ح�لة معنوّية مده�سة، وبداأ الحديث عن ذكري�ت الحرب والجه�د، 

وعن الإخوة الذين ا�ست�سهد الكثير منهم.

وق����ل في نه�ية كالمه: »في العملّيات القادمة، �شاأكون �شهيًدا«. ثّم 

مه لي. احتفظت ب�ل�س�ل،  حلَّ ال�س�ل الأخ�سر المعقود حول خ�سره وقدَّ

وكنت اأرتديه في كّل عملّية اأ�س�رك فيه�. واأثن�ء زي�رتي لم�سهد المقّد�سة 

م�سحت به �سريح الإم�م الر�س� للتبّرك.
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، التي ك�نت مقّدمة لعملّي�ت 
(1(

قبل التح�قه بعملّي�ت »كارخانه نمك«

»والفج���ر8«، ا�ست�سهد الكثير من الإخوة خل���ف الطريق، وفي المنطقة 

التي يق�ل عنه� »مثّلث الم���وت«، تعّر�ست لنيران العُدّو الكثيفة. حينه� 

���د« م�س�ع���د الكتيبة، ف�أمر الإخ���وة ب�لتراجع اإلى  ك�ن الأخ »ح�ش���ن موحِّ

الخلف.

���� معه اأن� والأخ »قري�شي« واأخ رابع، وهذه المجموعة هي الأخيرة  كنَّ

التي ك�ن عليه� التراجع اإلى الخلف.

م���� اأن ابتعدن� ب�سع خطوات ع���ن ال�س�تر حتَّى راأين� الأخ »ح�شن« قد 

����، فتقّدم الأخ »قري�ش���ي« ورفعه وو�سع راأ�س���ه على ركبتيه،  �سق���ط اأر�سً

ك�نت ر�س��سة ق���د اأ�س�بته في عنقه وك�ن يتحّدث ب�سعوبة ب�لغة. ق�ل: 

»بلِّغ���وا �شالم���ي اإلى جمي���ع الإخوة ولي�شامحون���ي«. وك�ن هذا اآخر م� 

ق�له قبل التح�قه بق�فلة ال�سهداء.

اأ�سب���ح العراقّي���ون عل���ى مقربة مّن����، وق���د اأ�سي���ب الأخ »قري�شي« 

بر�س��س���ة ف���ي رجل���ه. ولهذا ال�سب���ب لم ي�ستط���ع نقل جثم����ن ال�سهيد 

���د« اإل���ى الخلف، فبقين� نزحف لعدة �س�ع����ت حتَّى و�سلن�  »ح�ش���ن موحِّ

اإلى القّوات التي �سبقتن�.

ة  ة ال�س�ل الأخ�سر، فق�موا ول�سدَّ بعد ذلك، عندم� عرف الإخوة ق�سَّ

تعّلقهم ب�ل�سهيد بتقطيع ال�س�ل اإلى قطع �سغيرة، واأخذ كّل واحٍد منهم 

.(2(
قطعة للتبّرك من ال�سهيد

)1)  عملّي�ت �سميت ب���سم المنطقة « معمل الملح«.
 ،»14 Q 2)  حدي���ث الث���ورة، اأكب���ر جوان���ي، اأحم���د ر�س���� كريمي�ن، فيل���ق »الإم���ام الح�شي���ن(

�سيف1996م، �س73 )بت�سّرف وجيز(.



الشهيدان جعفر وناصر بدري

عروج أخوين في لحظة واحدة)1)                          

في ال�سب�ح الب�كر رّن جر�س اله�تف. اأخذ »رامين« �سّم�عة اله�تف 

قبلي. بعد ال�سالم والطمئن�ن ق�ل: »�شيِّد جعفر! اأهذا اأنت؟«.

 عندم���� �سمعت ا�سم »جعف���ر« نه�ست واأخذت اله�تف من »رامين«، 

تي: لقد ك�ن المت�سل اأخي »جعفر«، ق�ل لي بعد �سوؤاله عن اأحوالي و�سحَّ

»اأخي ا�شتعّد لأخذ ماأذونّية ولنغادر«. -

»اأخ���ي! األ�شن���ا في حالة جهوزي���ة ليت�شّنى لنا المغ���ادرة؟ وكما  -

يبدو فاإّنه يظهر في الأفق اأجواء عملّيات خالل اأّيام!«.

»اأعرف ذلك! ولهذا ال�شبب طلبت من الم�شوؤول عنك ال�شماح  -

لك بالذهاب في اإجازة برفقة نا�شر«.

ر فنتخلَّف عن الم�شاركة!«. - »اأخ�شى اأن نتاأخَّ

»ل تقلق �شنكون هنا بعد ثالثة اأّيام«. -

)1)  الراوي: ن�در بدري، �سقيق ال�سهيدين.
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 ولأّني كنت على علم ب�أّن »جعفر« ل ُيقِدم على اأّي خطوة بدون دليل، 

وافقت على الذه�ب معه في اإج�زة.

هن���� مب��سرة اإلى  بع���د اأن �س�رفت فت���رة الإج�زة عل���ى الّنه�ية، توجَّ

محّلة »هفت تپه«...

عندم���� كّن� في المنزل ك�نت زوجة اأخي تق���ول: »راأى ال�شّيد جعفر 

ف���ي منام���ه الإم���ام مو�ش���ى الكاظ���م عليه ال�ش���الم وقال ل���ه اذهب في 

اإجازة مّرًة اأخيرًة وودِّع العائلة والأهل«.

 فهمت عنده� لم�ذا ك�ن »جعفر« ي�سرُّ اإلى هذا الحد على الذه�ب 

في اإج�زة.

عندم� بداأت المرحلة الث�نية من عملي�ت »كربالء5« في م�ستنقع�ت 

ة« قد  »نون���ي �ش���كل«، منطقة عراقّي���ة، ك�نت كتيب���ة »ال�شه���داء الخا�شّ

ب���داأت الهج���وم قبلن�، وك�ن اثن�ن من اأ�سّق�ئي ف���ي هذه الكتيبة، وك�نت 

الخّطة اأن ن�سل بعده� اإلى الخّط الأم�مّي. 

عندم� و�سلن� في ال�سب�ح اإلى منطقة »نوني �شكل«، ا�ستدع�ني ق�ئد 

ب���ت من الأمر مت�س�ئاًل  الكتيبة ق�ئ���اًل: »اأخ نادر، عليك اأن ترجع«. تعجَّ

عن ال�سبب ف�غرورقت عين�ه ب�لدموع ولم ي�ستطيع قول �سيء، عند ذلك 

رت في تلك اللحظة الروؤي� التي  فهم���ت اأنَّ �سيًئ� م� حدث لأخويّي. وتذكَّ

�س�هده� اأخي جعفر وقلت: »هل حدث �شيء لأخي جعفر؟«.

اأوم����أ م�س���وؤول الكتيبة براأ�س���ه وق�ل: »نع���م، جعفر ونا�ش���ر كالهما 

ًع� �سه����دة جعفر، اأّم� »نا�ش���ر« فعندم�  ن���ال رتب���ة ال�شه���ادة«. كنت متوقِّ

�سمعت ب��سمه لم يعد �سيء ذو قيمة في حي�تي، واأجبته: »ل لن اأرجع«. 

�سّمني ق�ئد الكتيبة وم�سح عل���ى راأ�سي ق�ئاًل: »جثمانا ال�شهيدين هنا 
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ف���ي �شّيارة التويوتا، وعليك اأن تنقلهما اإل���ى الجهة الخلفّية«. عندم� 

راأى الق�ئ���د اإ�سراري على البق����ء، اأج�بني بحرقة: »فقط لأجل جعفر 

ونا�شر قم بهذا الأمر!«.

وق���د اأخبرني رف����ق جعفر ون��س���ر اأّنهم� ا�ست�سهدا مًع���� اإثر �سقوط 

.
(1(

قذيفة ه�ون

)1)   ن�سرّية �سبز �سرخ )اأخ�سر اأحمر( العدد 17، �سهر تموز 2002م.





د أكبر حسيني الشهيد السيِّ

زيارة اإلمام الحسينQ وتحّمل المشاق)1)                              

فقدن���� الت�س�ل عبر الال�سلكي ب�آخر خندق ت�ب���ع لف�سيلتن�. و�سيًئ� 

ف�سيًئ� بداأ الظالم ُيخيِّم؛ حينه� اأج�ز لي ق�ئد الف�سيل الأخ »محبوبي« 

الذه�ب اإلى هن�ك لآتيه ب�لخبر. ك�ن العُدّو يق�سف المنطقة ب�سّدة. 

وجدته هن����ك وقد ا�ست�سلم للنوم من �س���ّدة التعب و�سم�عة اله�تف 

م���� زالت في يده. �س����ب نحيف تميَّز بمعنوي�ته الع�لي���ة وقلبه الط�هر. 

ك�نت �سج�ي�ه و�سف�ته الأخالقّية على األ�سن الجميع. لم اأوقظه، اأخذت 

ال�سّم�ع���ة على مهل من ي���ده، واأخبرت الأخ »محبوب���ي« اأّني �س�أبقى في 

هذا الخندق.

جل�س���ت لأكثر من �س�عتين اإلى ج�نب الجه����ز. و�سعت راأ�سه بلطف 

على ركبتي. بدا لي وك�أّنه في ع�لم الروؤي� حيث ك�ن يرّدد هذا البيت: 

ح�����س��ي��ن ح�����س��ي��ن، ذاه����ب����ون اإل������ى ك���رب���الء

ال��ب��الء ��ت ع��ل��ى روؤو���س��ن��� ���س��ن��وف  ��بَّ مهم� ���سُ

)1)  الراوي: ب�سير ح�سن دهق�ني.
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���� ك�ن يتمتم كلم�ت لم اأفهمه�. بعد لحظ�ت ا�ستف�ق من النوم  واأي�سً

وق�ل: »اإلهي اعُف عّني«.

����ه ب�سبب الروؤي���� التي  ك�ن ال�س���وق والده�س���ة ظ�هري���ن عل���ى محيَّ

�س�هده����؛ قل���ت له: »ادع لي، ل �ش���ّك اأّنك �شاهدت في نوم���ك اأمًرا ما، 

خيًرا اإن �شاء اهلل«. اأوم�أ براأ�سه اإلى الأ�سفل مبت�سًم�.

ف���ي ال�سب����ح، عدت اإلى خندق���ه �سمن مهّمة تفّقد الق���ّوات، وكنت 

اأريد منه اأن يروي لي م� �س�هده في الليلة الم��سية.

م���� اأن و�سلت اإلى م�س�فة خم�سي���ن متٍر من خندقه، حيث ك�ن العُدّو 

م الد�سمة. بينم� هو كذلك، �سقطت  يق�سف المنطقة ب�سّدة. راأيته يرمِّ

قذيفة ه�ون ب�لقرب منه.

د »اأكبر ح�شيني«  هرولت م�سرًع� نحوه، م� اأن و�سلت حتَّى راأيت ال�سيِّ

.(1(
قد التحق بركب الذاهبين اإلى كربالء

)1)  ذو الفق����ر، اأكبر جواني، اأحمد ر�س� كريم�ن، فيلق »الإمام الح�شينQ 14« �ست�ء 1997م، 
�س75.



الشهيد ما شاء اهلل إبراهيمي

ار؛ ذكرى الوالد)1) عمَّ

مع اأّن���ه ك�ن ن�ئب ق�ئد الكتيبة، ك�ن اأي�س���ً� م�سوؤول ف�سيلة »يا�سر«، 

وكن���ُت اإل���ى ج�نب���ه كمع����ون. في �سب����ح الي���وم الث�ن���ي للعملّي����ت كّن� 

متمو�سعين خلف �س�تٍر وعلى ا�ستعداد للتحّرك ب�تج�ه الهدف.

ف���ي ال�س�عة الث�لث���ة �سب�ح���ً� انطلق ق�ئ���د الكتيبة برفق���ة م�سوؤولي 

�أ. ك�ن مواظبً�  الف�س�ئ���ل للتوجيه وال�ستطالع، ك�ن »ما �شاء اهلل« يتو�سّ

عل���ى الطه����رة. كنُت واقف���ً� اإلى ج�نب���ه ف�أعط�ني توجيه����ت للف�سيل، 

وق�ل: »فالن، لن تراني ثانية، انتبه لالإخوة!«.

اأجبته: »ل تمزح! اإن �شاء اهلل تعود، وتقود الف�شيل اأنت بنف�شك!«.

 اإل اأّنه كّرر جوابه بنف�س الجّد والعزم اللذين ك�ن� ب�ديين على وجهه 

دائمً�.

ك�ن وقت الوداع وك�نوا في انتظ�ره، ك�ن يحت�سن الإخوة ويحت�سنونه. 

لعّله���� اآخر لحظ�ت���ه معهم. قّبلته و�سممته. اغرورق���ت عين�ي ب�لدموع، 

)1)  الراوي: مرت�سى جم�سيدي�ن.
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عندم���� همَّ بدخ���ول الآلية، التفت وق�ل ب�بت�س�مة مرح���ة: »اإلى الجّنة! 

تاأمروني ب�شيء؟«.

بع���د �س�عة، و�سل الخب���ر، اأّن »ما �شاء اهلل«، ذل���ك الط�هر، ح�سل 

عل���ى اأمنيته اأثن����ء الر�سد وال�ستطالع في منطق���ة عملّي�ت »�شلم�شة«، 

ون�ل مرتبة ال�سه�دة العظيمة.

َيه  ك�ن���ت زوجته ح�ماًل، وك�ن يتمّنى اإذا ك�ن المول���ود ذكرًا اأن ي�سمِّ

»عماراً«.

فيم� بع���د، علمت اأّن ابنه اأب�سر النور في نف�س اليوم الذي ا�ست�سهد 

.
(1(

فيه، وحمل ال�سم الذي اأحّبه: فقد �سّموه »عّماراً«

)1)  خود �سكن�ن، مرت�سى جم�سيدي�ن، فيلق »الإمام الح�شين14Q«، �سيف 1996م، �س35.



الشهيد جاويد حسن خاني

                                            (1(Qاللحاق بسّيد الشهداء

ف���ي اإحدى اللي�لي، وبع���د �سالة الع�س�ء، انحنى ف���ي �سجدة طويلة؛ 

خ���رج الجميع وبقي هو على ح�له. اقترب���ت منه وهم�ست في اأذنيه: »ل 

تن�شانا من الدعاء«.

ث���ّم دغدغت���ه في رجلي���ه قلياًل، اإل���ى اأن نه�س من �سج���وده وق�ل لي 

وعين�ه غ�رقت�ن ب�لدموع: »م�شاغب! األ تركتني قلياًل لأتوب!«.

ك�ن الإخ���وة يالحظون اأّنه ي�سّلي �سالة الليل ب�سف�ء، واأّنه من اأهل 

���� ك�ن الجميع يعرف مرحه.  المن�ج����ة والع�سق ف���ي قلب اللي�لي، واأي�سً

ه���و ال�سهيد ج�وي���د ح�سن خ�ني، ال���ذي ا�ست�سهد ف���ي �سبيحة عملّي�ت 

.Q كربالء5« والتحق بموله الح�سين«

م�سهر المهجورة،  ين في مبنى م�سفى خرَّ كّن�، قبل العملّي�ت، م�ستقرِّ

ك ب�تج�ه المنطقة.  ك�ن الوقت قبيل الغروب. وك�ن القرار البدء ب�لتحرُّ

ن�دان� الأخ »جاويد ح�شن« ق�ئاًل: »هّيا لنغت�شل غ�شل ال�شهادة«.

)1)  الراوي: م�سعود وف�بور.
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���ا؟ اأحان رحيل���ك؟!«. ق�ل: »نع���م، اأنا  اأجبت���ه: »ه���ل اأن���ت ذاهب اأي�شً

ا«.  ذاهب، لقد حان دوري اأي�شً

اأم�سين� وقًت� طوياًل في الجبهة، اإّل اأنِّي لم اأ�س�هده من قبل على تلك 

الح�لة.

اغت�سلن���� غ�سل ال�سه�دة. وبعد اأّي�م، ح���ّل �سيًف� على مذبح ال�سه�دة 

.
(1(

في »�شلم�شة«

)1)  ذو الفق�ر، اأكبر جواني، م�سدر �س�بق، �ست�ء 1997م، �س21.



الشهيد هادي رحيمي تنها

اإلعراض عن زخارف الدنيا

من���ذ اأن ذهب اإلى الجبهة، ووطئت قدم�ه تلك الأر�س، ا�ستعل كي�نه 

بع�س���ق ال�سه�دة، و�س�رت روحه الط�هرة ُتحلِّق في �سم�ئه�. على الّرغم 

د: »كلما  م���ن �سغر �سّن���ه، و�سل اإلى درجة م���ن العرف�ن حيث ك�ن ي���ردِّ

ارتحل الإن�شان �شريًعا، خفَّ ثقله من الذنوب«. 

 � لم يكن له عالقة ب�لدني� وزخ�رفه�، وك�ن قلبه وم� فيه ك�رًه� له� مغتمًّ

منه����. ك�نت اإج�زته الأخي���رة مّدة خم�سة ع�سر يوًم����، لكّنه اأم�سى ثالثة 

اأّي����م منه� فقط، وخالل هذه الأّي����م الثالثة ك�ن يحّن اإلى الجبهة ويعي�س 

اأجواءه����. قّرر العودة اإليه� ولم يحل بينه وبين الجبهة اأيُّ م�نع. غ�در ثم 

ل والدته ونظر  ع����د بعد �س�عة. ك�ن قد ن�سي م�سحفه ال�سغير. اأخذه، قبَّ

اإليه�. بعد لحظ�ت ط�أط�أ راأ�سه وق�ل: »لن اأعود ثانية! �شامحيني«. 

���ه اإلى اآف����ق ع�سق���ه ومحّبت���ه، اإل���ى خوز�ست����ن وعملّي�ت  لق���د توجَّ

»كرب���الء5«، وف���ي ذلك المك�ن ا�ستق���ّر ال�سهيد الكبير »ه���ادي رحيمي 

 .
(1(

تنها« على قّمة ال�سه�دة ال�س�مخة

)1)   ب� ي�ران �سبيده، محّمد خ�مه ي�ر، فيلق »علّي بن اأبي طالب Q 17«، �سيف 1996م، �س53. 





الشهيد أحمد بدخشان

أداء األمانة إلى أّم الشهيد 

قل���ت له: »عندم���ا اأ�شت�شهد، زر قبري عند غ���روب كّل يوم خمي�س«؛ 

اأّم� هو فك�ن يقول: »اإذا ا�شت�شهدُت اأنا فزرني ما ا�شتطعت!«.

كّن� م�ستعّدين للعملّي�ت. ق�ل: »في حقيبتي مبلغ من المال، اأو�شله 

بع���د �شهادت���ي اإل���ى والدت���ي«. اأجبت���ه مم�زًح����: »م���ن اأين عرف���ت اأّنك 

�شت�شت�شهد؟«، �سكت ولم يقل �سيًئ�.

بداأت العملّي�ت وتحّركن� مًع�؛ فم� ك�نت اإل لحظ�ت حّتى انفجر لغم 

تح���ت اأرجلن�. بعده� وجدت نف�سي راقًدا ف���ي الم�ست�سفى. �س�ألتهم عن 

ة رجعت اإلى القرية، وفي  دة. بعد م���دَّ »اأحم���د«، ك�ن���وا يقولون ح�لته جيِّ

الطريق وجدت اأم�م منزله قو�ًس� مزّيًن� ب�لزهور، ومن�رة م�س�ءة تعلوه� 

قطعة قم��س مكتوب عليه�: »مبارك �شهادة الأخ اأحمد بدخ�شان«.

بع���د اأن تع�في���ت من الج���راح والأل���م، دعتن���� والدة ال�سهي���د اإلى 

منزله�، وق�لت: »لقد راأيت ال�شهيد اأحمد في عالم الروؤيا، واأخبرني 

اأّنه و�شع مبلًغا في حقيبته واأنت تعرف اأين هي، وعليك اأن تر�شدني 

اإليها!«.
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فكرت مليًّ� في نف�سي، ووجدت اأّن المبلغ الذي ذكرته اأم ال�سهيد هو 

نف�س���ه الموجود في الحقيبة! بعد مّدة ذهب���ت اإلى الجبهة حيث وجدت 

 .
(1(

الحقيبة ثّم اأو�سلت تذك�ر اأحمد اإلى والدته

)1)   ن�سرية ي� لث�رات، العدد 78، 2000/5/17م، �س11. 



الشهيد جواد

خادم األّمة)1)                                                      

ك�ن اإن�س�ًن���� ط�هر القلب، ولم يت���وان عن خدمة رف�قه في الخندق. 

ل���م ي�ستح بخدمتهم، فك�ن يم�سح اأحذيته���م وُيهّيئ لهم م�ئدة الطع�م، 

ك�ن الرف����ق ين�دونه مزاًح���� ب�»الخادم«، لكّنه لم يك���ن ينزعج اأبًدا من 

ا فهذا يكفيني«. هذا المزاح بل ك�ن يقول ب�سرور: »اإذا كنت خادمكم حقًّ

مت اإلى الأم�م.  اأثن�ء عملّي�ت رم�س�ن كنُت في كتيبة الم�س�ة التي تقدَّ

وكّن���� نعبر حق���ل الألغ�م في اآلية نق���ل الجند. ك�نت ليل���ة ح�لكة الظالم، 

قمن���� بجولة بوا�سطة الم�سب�ح. راأين�ه ملقى على الأر�س بين الألغ�م. اإّنه 

»خادم«، هو نف�سه ك�ن قد دا�س على اأحد الألغ�م؛ ف�سقط جريًح� وِذْكُر اهلل 

ج�ٍر على ل�س�نه. اأردت م�س�عدته، فق�ل لي: »ل! اأنت اذهب.. والإخوة في 

م. عن�ه واأكملن� الم�سير نحو الخّط المتقدِّ التخريب هنا ي�شاعدوني«. ودَّ

.
(2(

في غد تلك الليلة اأخبرون� اأّنه ا�ست�سهد

)1)  الراوي: غالم ح�سين ه��سمي.
 Q 2)  »�ش���راره ه���اى خ�شم« )�س���رارات الغ�سب(، مح�سن �سيوندي�ن، فيل���ق »المام الح�شين(

14«، �سيف 1996م، �س117.





الشهيد حسين كشاورزيان

 إذا أردت الشهادة فتزوج)1)                                        

دعون���ي اأطلعكم عل���ى اآخر روؤي� اأخبرن���ي به�: »في اإح���دى المّرات، 

كان ف���ي الجبه���ة، و�شاهد في عال���م الروؤيا اأّنه مبتًل���ى بمر�س �شديد. 

وف���ي هذه الأثناء �شاهد الإم���ام الر�شاQ ُيقبل عليه، عندما �شاأله 

الإمامQ لم اأنت متاألِّم اإلى هذا الحد؟ اأجاب �شعفت قدرتي وقّلت 

حيلتي، �شاأله الإمام وماذا تريد؟ اأجاب �شيِّدي! اأريد اأّوًل اأن ت�شفَيني، 

وثانًي���ا اأن تك���ون ال�شهادة من ن�شيبي. �شفاه الإمام من المر�س قائاًل 

له اإذا اأردت ال�شهادة فتزّوج«. 

ة، طلب مّني ال�سهيد ح�سين اأن اأعّرفه على اأخت من��سبة من  بعد مدَّ

ة حتَّى وجدن� له عرو�ًس� واأقمن� له حفل  جه�. لم تم�ِس مدَّ طه���ران ليتزوَّ

الزف�ف. وبعده� في 1986/12/25م ن�ل درجة ال�سه�دة الرفيعة.

عني.  م اإليَّ وودَّ ة الأخيرة عندم� تقدَّ ل اأن�سى اأبًدا الم�سهد في المرَّ

.
(2(

 ع�سرون يوًم� م�ست واأخبرون� ب�سه�دته

)1)  الراوي: والدة ال�سهيد.
)2)  ن�سرّية �سبز �سرخ )اأخ�سر اأحمر( العدد 18، ع�م2002م. 





الشهيد جمشيدي

ذكر الله وتوفيق الشهادة)1)                                                 

ف���ي اإحدى مراحل عملّي�ت »والفج���ر4«، تمّكن �سب�بن� المج�هد من 

ال�سيط���رة على مرتفع�ت »كاني مانغ���ا«، وعلى طريٍق اأ�س��سيٍّ لإمدادات 

ة من اأجل  ة عملّي�ت م�س����دَّ الع���ُدّو. ولأهمّي���ة هذا الطري���ق ق�موا بع���دَّ

ا�ستع�دته�.

ك�ن الق���رار اأن تقوم وح���دة التخريب بتلغيم المنطقة، التي يمكنهم 

النف���وذ منه����. وع����دة م���� ك�ن الإخ���وة يتن�ف�س���ون فيم� بينه���م للقي�م 

ب�لمهّم�ت الع�سكرّية، فك�ن الحّل ب�إجراء القرعة؛ وك�نت نتيجة القرعة 

ا�سمي وا�سم الأخ »جم�شيدي«.

زن� مجموع���ة األغ�م �س���ّد الآلي�ت و�سّد   بع���د ظهر ذلك الي���وم، جهَّ

الأف���راد، وركبن���� ال�سي����رة وذهبن� مع عدد م���ن الإخ���وة. اأم�سين� مّدة 

�س�عتين على الطريق، �سّجت بذكري�ت الإخوة. اقترح الأخ »جم�شيدي« 

عل���ى الإخوة الن�سغ�ل ب�لذك���ر بدل هذه الأح�دي���ث المتفّرقة؛ وبداأ هو 

)1)  الراوي: اأكبر اأكبري.
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دون الدع�ء  ل. �سيًئ� ف�سيًئ� ان�سم الإخوة اإليه، وراحوا يردِّ بدع����ء التو�سُّ

معه.

كّلم���� اقترب الوق���ت من الغروب، ك�ن���ت �سرب�ت الع���ُدّو ت�ستدُّ اأكثر 

ف�أكثر على التالل والأنح�ء. قطعن� منطقة الق�سف وو�سلن� اإلى النقطة 

المق�س���ودة. وم� كدن� نن���زل حّتى �سقطت فج�أة قذيف���ة ه�ون ب�لقرب 

مّن�، وتن�ثرت �سظ�ي�ه� فوق روؤو�سن�.

ن�ديت الأخ »جم�شيدي« فم� اأج�ب. هرولت نحوه م�سطرًب� مذعوًرا، 

ة  ًدا على الأر�س، بكلِّ وق�ر و�سكينة، بعد اأن ه�ّسمت راأ�سه �سظيَّ ك�ن ممدَّ

غ�درة.

���رت ح�لة الذكر  نعم، فق���د و�سل اإلى اأمنيت���ه. في تلك الح�لة، تذكَّ

والدع�ء التي ك�نت على ل�س�نه قبل لحظ�ت؛ فك�أّنه علم اأّن موعد اللق�ء 

.(1(
قد ح�ن؛ ولكّنه لم يبح بذلك!

)1)   معبر، فيلق »الإمام الح�شين Q 14«، عدد �سيف 1996م. 



الشهيد السيد محّمد حسن مير جعفري

أمنية اللحاق بأجداده الطاهرين)1)                                  

���� في نف�س ال�سيد  ك�ن لليل���ة الث�م���ن والع�سرين من �سفر وقًع� خ��سًّ

محم���د ح�سن، اإّنه� ليلة �سه�دة الإم����م الح�سن المجتبىQ. ان�سغل 

فيه� ب�لدع�ء والمن�ج�ة، وق�ل لي: »اُدُع اهلل تعالى اأن يرزقني ال�شهادة 

ه���ذه الليل���ة، فاأن���ا اأح���ّب ال�شه���ادة ف���ي ه���ذه الليلة، ف���اإن ل���م اأ�شت�شهد 

�شاأنتظ���ر ليل���ة الثام���ن والع�شرين م���ن �شهر �شف���ر المقب���ل«. �س�ألته: 

ي الح�ش���ن المجتبى، وكانت  »لم���اذا؟«، اأج����ب: »لأن ا�شم���ي كا�شم جدِّ

ولدتي م�شادفة ليوم ولدته؛ لذلك اأرجو اأن تكون �شهادتي في نف�س 

يوم �شهادته«.

قت اأمنيت���ه وا�ست�سهد في ظهر ذلك اليوم ملتحًق� ب�أجداده  لقد تحقَّ

الط�هرين.

اه،  ت���روي والدة ال�سهيد: »قبل �شنة من �شهادت���ه جاء اإليَّ قائاًل: اأمَّ

لدي و�شّية �شاأقولها لك وطالما اأنا حّي ل تذكريها اأمام اأحد«، اأجبته 

)1)  الراوي: ال�سهيد اأم�ن رحيمي.
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يني بع���د �شهادتي، وت�شعيني في  مت�س�ئلة عنه���� فق�ل: »اأحّب اأن ت�شمِّ

القبر، وتقبِّلي وجهي«. وفي المّرة الأخيرة، عندم� �س�فر اإلى الجبهة، 

���ف القط����ر في ق���م، نزل محم���د ح�سن اإل���ى البي���ت واغت�سل غ�سل  توقَّ

ال�سه�دة، ثّم اأكمل م�سيرة الع�سق.

بعد مّدة و�سلتني منه ر�س�لة، كتب فيه�: »لقد راأيت في عالم الروؤيا 

اأّني م�شافر اإلى كربالء، واأّن ال�شيارة التي اأعطوني اإّياها ت�شبه مكتبة. 

ي الإم���ام الح�شينQ ينادين���ي ويذكرني با�شمي  ا جدِّ وراأي���ت اأي�شً

قائ���اًل محّمد ح�ش���ن هّيا تعال! وم���ن �شّدة الفرح وال�ش���وق ا�شتيقظت 

.
(1(

باكًيا، كان ذلك عند طلوع الفجر و�شالة ال�شبح«

)1)  - مجموع���ة تذكرة ال�سهداء، معهد ال�سهيد محاّلتي، ق�سم الإعالم، ال�سهيد محّمد ح�سن مير 
جعفري. 



الشهداء اإلخوة:  محّمد حسن، محّمد عّباس، 
ومحّمد حسين سيف الدين

المحافظة على مشاعر اإلخوة)1)                                

ق����ل لي »محّمد ح�شن« ف���ي اآخر لق�ء: »اأّمي، لي�س م���ن ال�شرورّي 

ع الإخ���وة)2) لأّن بع�س الإخوة قد فقدوا  اأن ترافقين���ي اإل���ى مكان تجمُّ

اأّمهاتهم، ول اأريد اأن ي�شاهدوك هناك؛ كي ل تثيري اأ�شجانهم«.

 اأّم���� ابن���ي الث�ن���ي محّمد عّب��س، فالأّن���ي لم اأوافق عل���ى ذه�به اإلى 

الجبه���ة؛ ل���م يوّدعن���ي، وذه���ب دون علمي ب�لأم���ر. لقد ك�ن���ت الجبهة 

مع�سوقت���ه. عن���د و�سوله اإل���ى هن�ك كتب ل���ي ر�س�لة واأر�سله���� بوا�سطة 

التلغراف ق�ئاًل: »اإذا كان هن���اك �شخ�س اآخر يريد اللتحاق بالجبهة 

اأر�شليه، وادعي لي اأن األتحق باأخي ال�شهيد محّمد ح�شن«.

اأّم���� ول���دي الث�ل���ث »محّم���د ح�شي���ن« ك�ن يق���ول ل���ي دائًم����: »اأّمي 

، في الأ�شا�س ل ينبغي اأن تقلقي علينا. فكما  الحبيب���ة، ل تقلقي عل���يَّ

لت �شهادة اثنين من اإخوتي، كوني كذلك بالن�شبة  كن���ت �شبورة وتحمَّ

)1)  الراوي: والدة ال�سهداء.
عون والع�س�كر للذه�ب اإلى الجبهة. )2)  محطة النطالق؛ اأي المك�ن الذي يتجّمع فيه المتطوِّ
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اإلّي، واهلل الم�شتعان واهلل اأكبر«.

�: »اأنا مثل اأخويّي لن اأحظى بال�شعادة اإّل بال�شهادة«؛  ك�ن يقول اأي�سً

بع���د اإ�س�بته ب�لأ�سلحة الكيمي�ئّي���ة اأطلعه الأطّب�ء على خطورة اإ�س�بته، 

عنده� اطم�أّن »محمد ح�شين« اأّنه �سيلحق ب�أخويه ال�سهيدين.

ا�ست�سه���د »محّمد ح�شن« في ع�م 1981م، في عملّي�ت فّك الح�س�ر 

ع���ن »عبادان«. و»محّمد عّبا����س« في عملّي�ت خيبر في ع�م1984م، بعد 

اإ�س�بته ب�سظ�ي� قذيفة.

اأّم���� »محّمد ح�شين« فقد اأ�سيب ع����م 1985م في عملّي�ت »والفجر 

8« ب�لق�س���ف الكيمي�ئّي حيث اأ�سيب في رئت���ه اإ�س�بة خطرة وا�ست�سهد 

 .
(1(

بعد ذلك ب�سنتين

)1)  مجّلة »العائلة« العدد 77، 1995/8/23م، �س18.



الشهيد مهران داداشيان

ا هذا القربان)1)   
ّ
إلهنا! تقّبل من

ف���ي �سب�ح ذلك اليوم - يوم �سه�دته- واأثن�ء �سالة الجم�عة، عدُت 

لهمت اأن ابني �سي�سبح �سهيدًا. 
ُ
والتفتّت اإليه ب�س���كل ل اإرادّي، وك�أّنني اأ

بعد النته�ء من ال�سالة، اأخذ بيدي وق�ل: »لماذا اأتيت اإلى الجبهة؟«.

قل���ت له: »م���ن واجبنا الدف���اع عن وطنن���ا ومائنا وترابن���ا«. �س�ألني 

خالل الحديث: »اأتريد ال�شهادة؟«، قلت: »نعم«، و�س�ألته عن اأمنيته هو، 

فق����ل لي: »اأنا عل���ى يقين من هذه اللحظ���ة؛ اأني �شاأن���ال ال�شهادة، اإل 

اأن الم�شاع���ر الت���ي بين الوالد وولده لم ت�شم���ح لي بم�شارحتكم بهذا 

الأمر، لكّنه ل �شك لدي باأّني �شاأنال ال�شهادة«.

 وقد ا�ست�سهد في نف�س اليوم الذي �س�دف يوم  ميالده، اأي الميالد 

الث�من ع�سر.

)1)  الراوي والد ال�سهيد.
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قلت في نف�سي: »اإلهي! ر�شًى بر�شاك!«. 

في ذل���ك الوقت، بعد �س���الة الظهر، �سّليت ركعت���ي �سالة الح�جة 

وطلبت م���ن اهلل تع�لى اأن يتقّبل مّن� هذا ال�سهيد على طريق الحق �سّد 

.
(1(

الب�طل

)1)  مجلة »العائلة«، العدد 96، 1994/4/21م، �س 18.



الشهيد نصوحي

كعبة المعبود)1)                                                     

كّن� في مهّمة ا�ستط���الع لعملّي�ت »ن�شر4«. �سمعن� خالله� اأّنه �سيتّم 

اختي�ر مجموعة مّن���� لأداء العمرة في مّكة المكّرمة. ولكّني لحظت اأّن 

الأخ »ن�شوحي« لم يرغب ب�لذه�ب وك�ن يرّدد هذا البيت:

اأّيه� الذاهبون اإلى الحج، اإلى اأين اأنتم ذاهبون؟

تعلمون. ل��و  ت��ع��ل��م��ون  ل��و  ه��ن���  ال��م��ع��ب��ود  كعبة 

ف���ي عملّي�ت »كربالء4« اأ�سيب بر�س��س���ة في راأ�سه. وك�ن الجرح ل 

ي���زال ظ�هًرا، ومن ب�ب المالطفة ك�ن يم�زح الإخوة ق�ئاًل: »عليكم كّل 

�شباح اأن تاأتوا لزيارة ال�شّيد وتقبيل راأ�شه، فلعّلكم لن تروه بعد الآن«.

 كّن���� نظّن اأّنه يمزح، وعندم���� اأراد الذه�ب في دورّية ا�ستطالع ق�ل 

لالإخوة: »تعالوا وقّبلوا راأ�س ال�شّيد للمّرة الأخيرة«. 

)1)  الراوي: �سيد جالل مو�سوي.
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قمن���� بتوديع بع�سن� البع�س واأو�سلن�هم اإل���ى الخط الأم�مي وقفلن� 

راجعين.

بعد وقت وجي���ز و�سلن� الخبر اأّن الأخ »ن�شوح���ي« قد ا�ست�سهد، بعد 

.
(1(

اإ�س�بته ب�سظّية ه�ون، ملتحًق� بق�فلة ال�سهداء

 ،»14 Q 1)  �س���وق و�س����ل، محّم���د علّي م�ست�قي����ن- يد اهلل جعفري، فيل���ق »الإمام الح�شي���ن(
�سيف1996م، �س 93.



الشهيد أبو الفضل ورزدار

على قّمة الشهادة

ك�ن ال�سهي���د »اأب���و الف�شل« من ال�سهداء الذي���ن طّلقوا الدني� ثالًث�! 

فقد َعَبر في الواقع ج�ّدة »ال�شلوك« وو�سل اإلى منزل »ال�شهود«. وك�نت 

الدني� في نظره، مع كل مب�هجه� وزينته� الف�تنة المت�ع القليل.

قب���ل انطالق عملّي�ت »الفاو« ذهب لزي�رة الأهل والعي�ل، وك�ن هذا 

ال���وداع الأخير. ك�ن له طف���ل حديث النطق، وك�ن يق���ول ب�سوت عذب 

»بابا«! قلن� له: »اأبو الف�شل! انظر كم هو جميل نداء ابنك بابا«!.

فج����أة تغيَّر لونه، واهتّز قلب���ه، ووم�ست �سعلة في عينه. ترك الطفل 

على الأر�س، وفي ذهول وده�س���ة الح��سرين اأف�سح ل�س�نه ق�ئاًل: »اإّنه 

���ى يمنعني من  ال�شيط���ان، جع���ل كلم���ة بابا على ل�ش���ان هذا الطفل حتَّ

الم�شاركة في العملّيات«.

عته على راأ�سه. ق�ل ذلك، ولب�س حذاءه وو�سع ُقبَّ
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ذه���ب قبل اأن ينهي اإج�زت���ه، ليح�سل على خال�سه م���ن الدني�. اإّل 

اأّن الحي����ة ا�ستمّرت في مالحقت���ه حتَّى و�سل اإلى »الفاو«، وفي عملّي�ت 

ع ب�سه�دته  ق، وهن�ك تربَّ يِّ تحرير »الفاو« حّرر نف�سه من قف�س بدنه ال�سَ

.
(1(

على �سم�ء الجه�د ال�س�مخة

)1)  نحن ال�سق�ئق، تقي مّتقي، �ست�ء1997م، �س189.



الشهيد حسن نقشه جي

قراءة القرآن في أصعب اللحظات

ذهبن� اإلى جزيرة »مجنون« في ط�ئرة عمودّية. ك�ن علين� اقتن��س 

فر�س���ة وت�سديد �سرب���ة �سريعة، ن�سبن���� مدافع ه����ون 120ملم، وقمن� 

بق�س���ف دّب�ب�ت وتجّمع����ت العدو ب�سّدة من ال�سب����ح حتى الم�س�ء، م� 

اأّدى اإلى انكف�ئه عند الغروب.

ك�ن الأخ »ح�ش���ن« ج�ل�ًس� بج�نبي داخل الد�سمة، يقراأ القراآن، كنت 

اأرى قطرات الدموع تنهمر من عينيه كمزن �سح�ب�ت الربيع، ك�ن وجهه 

ي�سّع نوًرا وبهجة.

عند الغروب م� اأن �سرعت ب�لأذان، حتَّى دخل »ح�شن« اإلى الخندق. 

���ى �سقطْت قذيفة ب�لقرب مّن� على  ���ر، وم� اأن اأنهى الركعة الأولى حتَّ كبَّ

بعد مترين. �س�ح بن� اأحد الإخوة بعد اأن نه�س من بين الغب�ر والدخ�ن، 

ف���ي الوقت الذي اأخذتن���� �سعقة الموجة النفج�ري���ة. قفزت اإلى داخل 

الخن���دق ب�سرع���ة؛ وج���دُت بدن »ح�ش���ن« م���� زال �س�لًم����، اإّل اأّن �سظّية 

�سغيرة قد اخترقت �سدره!
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�ًح� ك�لب���در. قّبلته من �سميم قلبي، وَغَبْطُته على م�  ك�ن وجه���ه و�سّ

يت لو اأكون معه. و�سل اإليه وتمنَّ

ج�ءت �سي�رة الإ�سع�ف ونقلته. اإل اأّن ذكراه بقيت م�ثلة اأم�م الجميع 

.
(1(

ولم تغ�در قلوبن�

)1)  �سرارة ه�ى خ�سم، مح�سن �سيوندي�ن، فيلق »الإمام الح�شينQ 14«، �سيف 1996م، �س 128.



الشهيد نقيان

لحظات الوداع الثقيلة)1)                                               

ك�نت ليلة الأربع�ء، �سّلين���� المغرب والع�س�ء ب�إم�مة الأخ »نقيان«، 

���ل. ك�نت قراءت���ه هذه الم���ّرة تختلف عن  ث���م قراأن� مًع���� دع�ء التو�سُّ

�س�بق�ته�.

ا�ستغرق الدع�ء قرابة ال�س�عة، ك�ن ع�سق اهلل والأئّمة R واأ�سداء 

���ل بهم تعب���ق ب�لخندق. اأّم� وج���وه الإخوة، ك�نت ت�س���ّع بروح�نّية  التو�سُّ

واأن�س عجيبين.

ك�ن علين���� القتراب اأكثر من مواقع العدو ل�ستطالع منطقة »زيد«. 

طلب مّن���� »ال�شّيد اأكب���ر« اأن ن���وّدع ون�س�مح اأحدن� الآخ���ر. ك�ن م�سهًدا 

ة عندم� اقت���رب الأخوان »ال�شيد اأكب���ر« و»نقيان« وع�نق  عجيًب����، خ��سّ

اأحُدهم� الآخر للوداع وامتزجت دموعهم� مًع�.

تحّركن� اإلى الخّط الأم�مّي. ومنذ اللحظة الأولى للتحّرك لم يتوّقف 

الأخ »نقيان« عن الذكر.

)1)  الراوي: اأ�سد اهلل حقيقي.
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اأنجزن���� عملّية ال�ستطالع، وك�ن الق���رار اأن نتراجع اإلى الخلف، مع 

الأخ »نقيان« واثنين من الإخوة في مجموعة التخريب.

واأثن����ء الطريق ك�نت المنطق���ة تتعّر�س لق�سف �سديد، حيث �سقط 

�س�روخ 107 بين الأخ »نقيان« واأحد الإخوة في التخريب.

عندم���� و�سلُت اإليه، ك�ن ل ي���زال على قيد الحي�ة، اإّل اأّن بدنه ك�ن 

ق���د ت�سع�سع من �سّدة النفج����ر وك�أّن عظ�مه �ُسحق���ت. اأ�سرعت اإلى 

���د اأكب���ر اأّن الأخ نقيان ق���د ا�شت�شهد«،  الإخ���وة و�سحُت: »قول���وا لل�شيِّ

ح�ول���ت حمل بدن���ه الم�سّظى على كتف���ّي لكن م� ا�ستطع���ت، لأّنه ك�ن 

ًم���� ب�سّدة. و�سعته عل���ى بّط�نّية ولففته به�، وحملت���ه اإلى الخّط  ُمَحطَّ

الخلفي للجبهة.

.
(1(

حب�ه اهلل ب�لنعيم وعلى روحه اآلف ال�سالم والر�سوان

)1)  �سوق و�س�ل، محّمد علّي م�ست�قي�ن  يد اهلل جعفري، »الإمام الح�شينQ 14«، �سيف1996م، 
�س 71.



الشهيد غالم رضا

إقامة صلة الليل في أصعب األوقات

واجهتن���� ف���ي عملّي����ت »كرب���الء 3« اأم���واج ع�تية، وقعن���� في حيرة 

م رتل الم�س�ة واأراقب حركته  وا�سطراب، وحينم� كنت اأ�سرف على تقدُّ

داخل المي�ه، لحظت اأحد الإخوة وا�سًع� راأ�سه تحت الم�ء دون حراك. 

ازداد ا�سطراب���ي. اأخذته من كتفي���ه ورفعت راأ�سه وقلت: »ما بك لماذا 

ل تتحرَّك«. 

اأج�بني بهدوء: »كنت م�شغ���وًل ب�شالة الليل، ومع ذلك كنت اأرافق 

بقّي���ة الرت���ل بحب���ل متَّ�ش���ل بالجمي���ع«. اأ�س�بتني الده�س���ة لطمئن�ن 

وهدوء هذا ال�س�ّب الب�سيجي وانعقد ل�س�ني. ولكِنّي قلت له: »ل م�شكلة 

تابع، اأ�شاألك الدعاء!«.

، والتحق 
(1(

ة »المية« ل من ا�ست�سهد عل���ى من�سَّ ف���ي ال�سب�ح ك�ن اأوَّ

 .
(2(

بمع�سوقه

)1)  ا�سم اإحدى ال�سف�ف، وك�نت عليه� من�سة را�سية على الم�ء.
)2)   مجّلة الجريح، العدد 97، ا�سفند 76، �س21. 








