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إشارة

يتحّدث �سماحة الإمام اخلامنئي عن الوجه الآخر ملكت�سبات احلرب؛ 

الثقافية والأدبية، ويو�س���ي بالعمل على ا�ستخراجها، واحلفاظ عليها، 

وتبي���ن موقعها يف م�س���ادر قوة املجتمع وثروات الب���الد. ففي "اأم�سية 

ذكريات احلرب" حتّدث �سماحت���ه مع الكّتاب واأهل الفن والأدب حول 

: »..هذه الكتب التي ُتوؤلَّف  ذكريات احلرب ودور العاملن عليها قائالاً

مهّمة، هي كتٌب قّيمة؛ ولي�ضت جمرد اأعماٍل فنية وح�ضب.. هذا الفيلم 

الذي يخرجه هذا ال�ضيد، وهذا الكتاب الذي يكتبه ذلك ال�ضيد، هو يف 

الواق���ع، مبنزلة �ضّخ اإ�ضمنٍت يف هذه الأركان والأعمدة وجعلها اأكرث 

متانًة وخلوًدا.. هذه الذكري���ات ثروة وطنية، ولي�ضت ملًكا لل�ضخ�س 

ال���ذي رواها، بل هي ملٌك للجميع. يج���ب على اجلميع اأن يرووا هذه 

الذكري���ات، يجب اأن يكتبوها ..يج���ب ذكر اأ�ضل الواقع كما هو، وكما 

حدث فعاًل. اإّن ما وقع هو فاخٌر وجميٌل واإعجازّي اإىل درجٍة ل يحتاج 

معه���ا اإىل اأّي مبالغة.. ينبغي احلديث والرواية بال�ضيء الذي حدث، 

واإحياوؤه، وا�ضتخدام الأ�ضاليب الفنّية من اأجل التعبري الأبلغ والبيان 

الأف�ض���ل.. وليعل���م الذين يقومون باأعمال يف ه���ذا املجال- �ضواء يف 

جم���ال الكتاب���ة والأدب، اأو يف جمال الأفالم وال�ضينم���ا واأمثالها- اأن 

ه���ذا العمل الذي يقومون به اإمنا هو ح�ضنة، اإّنه اإنفاق معنوي كبري. 

اإنك���م متنحون ال���رزق للنا�س.. اإنك���م وا�ضطة ال���رزق الإلهي والرزق 
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 .» 
1
املعنوي لهم. اعرفوا قدر هذا الأمر!..

  ومالحظاته الدقيقة التي 
2
ا اإىل و�ساياه يف منا�سبات اأخرى م�سافاً

يدّونه���ا على جمموعة خمتارة من كت���ب روايات الدفاع املقد�س؛ يظهر 

بو�س���وح اأّنه يرى ه���ذا الق�سية من امل�سّلمات؛ وُيظِه���ر ب�ساأنها هواج�َس 

عديدة؛ لعّل اأهمها: 

ا وثروات؛ يجب  - رواي���ة هذه الذكريات وتدوينها؛ وقد عّدها كنوزاً

احلف���اظ عليه���ا وا�ستثمارها  كنتاج���ات ثقافية؛ »حت���ى ل ن�سطر اإىل 

ال�ست���رياد من اخلارج«، واعتربها من اأيام اهلل التي يجب التذكري بها 

دائمااً.

- اإخراجه���ا وتظهريه���ا بقوال���ب اأدبي���ة وفني���ة باأف�ض���ل الط���رق 

ا  ا؛ واإنفاقاً ا كبرياً ا معنوياً والأ�ضالي���ب؛ وقد اعترب هذا العمل ح�سنةاً ورزقاً

على النا�س؛..واأنه���ا من الأمور التي توجب ازدهار الفن والأدب؛ حيث 

قال �سماحته:.. »فاأجمل الروايات واأف�سل الأفالم؛ ولعله اأجمل ال�سعر؛ 

نتج وظهر يف زمن احلرب ومبنا�سبة احلروب.. «.
ُ
ن�سد وقيل واأ

ُ
قد اأ

- ترجمته���ا ون�ضره���ا وترويجه���ا؛ اإذ ق���ال:.. »عندم���ا اأق���راأ هذه 

الأعم���ال، اأعتق���د اأنه لو ن�سرن���ا هذه الكتّيب���ات والكت���ب، بغية تعريف 

..«. وكذلك دعوته  العامل اإىل مفاهيم الثورة فلن يكون ذلك عمالاً قليالاً

الدائم���ة اإىل اإحي���اء قيمة الق���راءة وترويج عادة املطالع���ة يف املجتمع 

ا م�ساعفة؛ تقت�سي الرتويج والن�سر؛ فهذا رزق النا�س-كما عرب  اأ�سعافاً

�سماحته- فكيف نو�سله اإليهم؟!. 

���ا الفنانين والكتاب وال���رواة والمخرجين  1 - كلمت���ه ف���ي اأم�سية ذكري���ات الحرب مخاطباً
ال�سينمائيين في)24-5-2017م(، في ذكرى تحرير خرم�سهر..

2 - يراج���ع : كت���اب ن�سائ���م الذكري���ات الندي���ة )2017(؛ و"اأنا والكت���اب" )2012(؛ دار 
المعارف الإ�سالمية الثقافية.
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القارئ العزيز،

داأَب اأع���داُء الثورة الإ�سالمية، على حماربتها يف املحاور وامليادين، 

خ���الل احلرب املفرو�سة عليها. ثم عملوا بكل قدراتهم وملء مكرهم، 

عل���ى منع و�سول اأخبار وقيم وِعرَب »الدفاع املقّد�س« لل�سباب والأجيال. 

وق���د ا�ستمّروا الآن ي�سعون يف حرٍب من نوع اآخر ليمنعوا تدفق النبع يف 

اجلداول.

يريدون اإطفاء �سم�س الثورة املتوّهجة.. 

اإل اأن لتلك ال�سم�س اأ�سعة ت�سرق؛ 

من قلوب �سافية تفقه معنى اجلهاَدين.

ر ال�سرب اإجنازات يف الد�ساكر. ومن نفو�س اأبية ت�سطِّ

ومن اأبداٍن ما �سعفت عما قويت عليه العزائم.

م���ن هنا كانت هذه النطالقة للم�ساهمة با�ستقرار القيم الإن�سانية 

اأمام الأعن،.. قيٌم ترتفع لتحاكينا  كقراء باحثن عن معامل جديدة من 

»اأدب احلرب« يف قالٍب م���ن ت�سويٍق، و�سبٍك �سهٍل ممتنع، وحدٍث قوّي، 

رة، وف�ساء خمتلف لزماٍن ومكان حقيقين.  و�سخ�سيٍة نامية متطوِّ

ت من  ويف ك�سٍف عن واقع نا�سع غري جمَتَزاأٍ، من خالل اإرادات ا�سُتِمدَّ

اإرادة اجلّب���ار اجلمي���ل )�سبحانه(، فاأدركت الطري���ق وفهمت احلياة، 

وجعلتنا ن�ساهد  كيف يبزُغ احلبُّ بن النار والدخان، وُيزهر الورُد من 

ت���راب املعارك. وتكتب احلياة ملقاتل جريح.. من معرب اإىل اآخر لريوي 

»ملحمة تلة برهاين«. 

رواي���ة ذكري���ات ه���ي؛.. كاأنه���ا اللحظة تخط���ُف الأنفا����س، وتبعُث 

د  النحي���َب من �سميم الوج���دان. تفر�ُس نف�سها اأمام���ك بلوحاٍت جت�سِّ

باخلّط الوا�سح ع�سق القائد، وائتالف �سواعد العا�سقن.

إشارة
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ُتثري حوا�َسك بالألوان النارية من قلب املعركة.

حت���ى لكاأن���ك تزحف م���ع »حميد« ورفاق���ه. وت�سرخ م���ع »برهاين« 

و�سرّيت���ه. وت�ستمع اإىل اأنفا�س مفقودي الأث���ر وهم يلثمون عند الرحيل 

اأيدي الوالَدين العطوَفن.

ا يف جراحات اأ�سحاب قلوب يفقهون بها. لتت�ساءل:   وُب متفكراً وجَتُ

ْت حرٌب؟ األ يدافُع ال�سالح بوعي؛ اإن ُفر�سَ

األ ي�سرُب الوجُع بحكمٍة؛ اإن حو�سر املقاتلون؟

اأفال يتكامُل غذاُء الروح؛ اإن جاع البدن؟

كيف ذلك؟ ..لنقراأ  ملحمة »التلة الثالثة«. ولن�ستنطق احلروف.

�ضكر وتقدير

ي�س���ر مركز املع���ارف للرتجم���ة اأن يقّدم هذا الإ�س���دار اجلديد يف 

ا؛  �سل�سلة �سادة القافلة »ملحمة تلة برهاين البطولية« التي ت�سدر تباعاً

�سم���ن جمموعة اأدب اجلبه���ة؛ ول ي�سعنا اإل اأن ن�سكر كل من �ساهم يف 

اإع���داد هذا العمل ليب�س���ر النور بهذه احللة: موؤل���ف الكتاب - املقاتل 

واملبّل���غ واجلريح - ال�سي���د حميد طالقاين؛ املرتجم���ة: د.اأميمة عليق. 

فاطمة من�سور وجنوى ا-ملو�سوي يف املراجعة والتحرير؛ املدقق اللغوي: 

عدنان حمود. املخرج الفني: علي عليق؛ وكذلك ال�سكر مو�سول لالإخوة 

يف دار املع���ارف الإ�سالمي���ة الثقافي���ة الذين ن�سروا الكت���اب؛ والنا�سر 

الأ�سا�س للن�سخة الفار�سية: دار)عماد فردا(.

مركز املعارف للرتجمة

19 �سهر رم�سان1438هـ



المقّدمة

با�سم اهلل تعاىل ذكره، على اأمل نيل ر�ساه، وبدافع المتثال للواجب 

ا كي اأنقل ر�سالة دم���اء وب�سالة الأعزاء  ال�سرع���ي، حملت القل���م �سالحاً

الذين اأداروا ظهوره���م لكل ما عداه، يف ع�سر طلب ال�سلطة والت�سّلط 

والف�ساد واملال، وحّلقوا نحوه خمّفن ونورانّين. 

م���ّرت مدة كنت اأ�سعر فيه���ا بثقل هذه الأمانة عل���ى ظهري، لكّنني 

ا ع���ن ر�سم وبيان عمق القيم التي اأوجدوها. كانت  وجدت قلمي قا�سراً

اأمه���ات ال�سهداء ق���دوات الإن�سانية �سبيهات زين���ب يف ع�سرنا، ياأتن 

اإيّل ويوؤّكدن علّي: »اإن اهلل قد حماك ورافقك يف تلك الطريق اخلطرة 

كي تو�س���ل ر�سالة دم اأبنائنا الأعزاء، فلم���اذا تختم على فمك وتختار 

ال�سك���وت، وتتخّل���ى عن ه���ذه امل�سوؤولّي���ة؟«. يف املقاب���ل، مل يكن عندي 

�سوى ال�سعور باخلجل وعجز القلم والبيان لأواِجهُهّن به. لكن ما الذي 

ميكنني القيام به؟ اأنا عاجز، وامل�سوؤولّية خطرية. 

وه���ا اأنا اأمت�ّسك بهذا الواجب، واأملي الوحيد اأن تكون هذه اخلطوة 

���ا لكل من يخّبئ���ون يف �سدورهم زاوية من تاري���خ ال�سنوات الثماين  باباً

لدف���اع هذه الأّمة املقّد�س، وه���م ميتنعون ل�سبب ما عن تدوين ما يجب 

ا للجهاد والدفاع  نقله من هذا التاريخ، لالأجيال القادمة ليبقى من�سوراً

ع���ن احلّق. اإنهم من جه���ة وثائق حّية وحمّقة له���ذا الدفاع، ومن جهة 

اأخرى، هم �سهود لإثب���ات العداوة والبغ�ساء وا�ستنكار وح�سية الأعداء 

ا عن مهاجمتنا طيلة تلك ال�سنوات. الذين مل يتوّقفوا يوماً
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واأن���ا اأرى اأّن ت�سجي���ل وعر����س تفا�سيل اأحداث احل���رب هو واجب 

�سرع���ي، �س���واء بالن�سبة اإىل م���ن كان لدي���ه م�سوؤولّي���ة ر�سمّية يف هذا 

املجال، اأو بالن�سب���ة اإىل املجاهدين الذين �ساركوا يف ذلك الدفاع، كلٌّ 

بطريقته، وال�سهود الأحياء على كل حلظة من حلظات ملحمة ال�سنوات 

الثماين البطولية، واأعتقد اأّن التق�سري يف هذا املجال، هو خيانة كربى 

لالأجي���ال العط�س���ى التي �ستاأت���ي يف امل�ستقب���ل وحتت���اج لالّطالع على 

التاريخ املكتوب لهذه احلرب، كي توؤ�ّس�س لبناء جمتمع جديد.

 ال�ضّيد حميد ر�ضا طالقاين 



األول

م���ع اندلع احلرب املفرو�سة على اإي���ران الإ�سالمية، بداأت ت�سلني 

 الذي���ن ت�سّلحوا بهدف الدفاع 
1
اأخب���ار متتالية عن »اإخواين القراآنين«

عن النظام الإ�سالمي -احلديث الولدة- وكانوا يتوجهون نحو احلدود 

النورانية. لذلك قررت ترك اأعمايل يف »تربيز« والتوّجه اإىل اأ�سفهان، 

ا من الزمن، وكربنا  كي اأبداأ هجرة جديدة مع اأحبائي، وقد ق�سينا ردحاً

ا، وكي ل اأتخّلف عن قافلة الع�سق والت�سحية. وتكاملنا معاً

بعودت���ي اإىل اأ�سفه���ان، �س���رت اأق�س���د كل ليل���ة مق���ربة »رو�س���ة 

ال�سه���داء«، اأحبائن���ا الأطهار، مع »اإخ���واين القراآني���ن«، لنقيم هناك 

حمف���ل قراآن ودع���اء، ون�سرتجع الذكريات اجلميل���ة، ون�ستذكر اأخالق 

اإخواننا العالية.

مل اأع���د اأحتم���ل البقاء يف اأ�سفه���ان. فقد كانت اأعم���اق قلبي ت�سّج 

ا. كن���ت اأ�سع���ر اأن البقاء ه���و مع�سية  بالأف���كار املت�سارب���ة لي���الاً نهاراً

وخطيئة. قّررت التوّجه اإىل اجلبهة وعر�ست الأمر على اأمي واأبي. اأما 

اأبي، ذلك الرجل املخل�س واملوؤمن، فقد اختار ر�سى اهلل واأوكلني اإليه، 

لكنني واجهت معار�سة �سديدة من اأمي. بعد اأن عرفت بقراري، راحت 

ا. كانت ترك���ع اأمامي منتحبة بينم���ا ج�سمها يرجتف  تبك���ي ليالاً ونهاراً

والدموع ترتقرق من عينيه���ا، ترجوين كي اأتراجع عن قراري. وترّدد: 

1-  ت�سمية اأطلقها الكاتب على زمالئه في الجل�سات القراآنية.
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»لو كان لدي عّدة �سّبان، ملا جزعت. لكن لي�س لدّي �سواك«.

. م�ست عدة اأيام  يف النهاي���ة، كانت اأخوات���ي يقمن باإبعادها عن���وةاً

عل���ى هذا املنوال، حتى مر�ست اأم���ي وخ�سعت للعالج لفرتة. ن�سحني 

اأخوات���ي بطماأنتها واإخبارها اأنني تراجعت عن ق���راري يف التوّجه اإىل 

اجلبه���ة، وذل���ك ك���ي ل اأ�سبح فري�س���ة لل�سع���ور بالذنب والن���دم طيلة 

حيات���ي. كن���ت كمن ه���و واقف على مف���رق طريقن، �سائ���ع ول اأعرف 

اأي �سبي���ٍل اأختار. فلج���اأت اإىل القراآن الكرمي الذي ه���و دليلي وموؤن�سي 

الدائم. اّت�سلت باحلاج »�سّديقي« اأحد العلماء املتبّحرين بال�ستخارة. 

: »اّتخذَت  م���ن دون اأن يعل���م ما هي نّيت���ي، ا�ستخار ثم ن�سحني قائ���الاً

ا لأجل اهلل ول عمل الي���وم اأف�سل مما تنوي القيام به، لكن حاول  ق���راراً

ا�سرت�ساء اأمك واأبيك«.

ا، لأنه دّلني على الطريق به���ذا الو�سوح. عدت   �سج���دُت هلل �ساك���راً

اإىل املن���زل، واأخربت اأمي وهي عل���ى فرا�س املر�س، اأنني تراجعت عن 

قراري بالذهاب اإىل اجلبهة. 

يف اأ�سفه���ان، تفّرغت م���ن جديد لإقامة اجلل�س���ات القراآنّية ودرو�س 

اأ�سول العقائد. �سعيت خالل هذه الدرو�س اإىل ت�سجيع ال�سباب للتوجه اإىل 

اجلبهة ملقاومة الأعداء. مل يكن ميّر �سهر اإّل واأرى اأحد اأحبائي القراآنين 

ا بالدماء، اأو اأ�ستقبل جثمانه الطاهر، واأق�سد مقربة جّنة ال�سهداء  م�سّرجاً

لأذرف دموع احل�سرة على قربه. كنت اأحت�سنهم قبل ذهابهم واأ�سحبهم 

ا، واأغر�س نظرات ح�سرتي على اجلادة التي  اإىل حمطة انطالقهم موّدعاً

يرحلون منها، ول اأنتظر طويالاً حتى اأ�سّم اأج�سادهم امل�سّرجة بدمائها. 

ا لدرجة  �سار عدد �سرائح اأ�سدقائي يف مقربة ال�سهداء يف اأ�سفهان كبرياً

ا حن نذهب اإىل هناك لأننا نتوقف عند  اأنن���ا كنا نق�سي وقتاًا طويالاً جدًّ

قرب كل واحد منهم لإهدائه �سورة الفاحتة. 
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ا تلو الآخر، وتركوين مع قلب حمرتق  نعم، لقد رحل اأ�سدقائي واحداً

عل���ى فراقهم وكبٍد متفّطر لُبعدهم. اأحبائ���ي ال�سهيد حميد �سليماين، 

ال�سهي���د به���رام اأرجاون���د، ال�سهي���د ر�سا ب���ور علي، ال�سهي���د حم�سن 

جواين، ال�سهيد حميد �سفيد د�ستي، ال�سهيد علي ر�سا عاملي، ال�سهيد 

داريو����س ع�سك���ري، ال�سهي���د هادي مو�س���وي، ال�سهيد حم�س���ن اأدهم، 

ال�سهيد عبا�س مهاجر حجازي، ال�سهيد م�سعود مهدوي، ال�سهيد جميد 

نيلي ب���ور، ال�سهيد جواد عالقه مندان، ال�سهي���د ر�سا بخ�سي، ال�سهيد 

عل���ي ر�سا ثابت را�سخ، ال�سهيد حمم���د ح�سن حريري، والع�سرات من 

الأع���زاء من رفاقي القراآنين الذين �سالت دماوؤهم على طريق الع�سق 

الإله���ي، فتو�ساأوا بها كي يعرج���وا وتركونا وحيدين مع احلطام الفاين 

لهذه الدنيا. 

وم�س���ت الأيام واأنا غ���ارٌق باحلرقة واحل�سرة: حرق���ة احلزن على 

الأحباء، وح�سرة التخّلف عن قافلة الع�سق.

من بن الأحباء »نا�سر من�سئي« جار الطفولة ورفيق َلِعبي الذي �سار 

�سديقي املقّرب و�ساحبي يف اجلل�س���ات القراآنية. كان لنا�سر اأخ �سغري 

ا لتقريبه من علوم القراآن واملعارف الإ�سالمية  يدع���ى »نادر«، ي�سعى دوماً

وحتبيب���ه بهما. كلما �ساركنا يف جل�سة قراآنية كان نا�سر ي�سطحب اأخاه 

مع���ه، وُيظه���ر مدى اهتمامه به وقلق���ه على تربيته. بع���د اأن اأنهى نا�سر 

درا�سته الثانوي���ة، مّت قبوله يف كلية الزراعة، فا�سطر اإىل ترك اأ�سفهان 

والتوجه اإىل »كرج«. يف اليوم الذي غادر فيه، زارنا يف البيت برفقة »نادر« 

واألّح علّي لالهتمام ب�»نادر« يف غيابه واأخذه معي اإىل اجلل�سات القراآنية 

كافة. بعد ا�ستقراره يف »كرج«، مل يتوقف نا�سر عن مكاتبتي، وال�ستف�سار 

ا  بقلق عن اأحوال نادر الروحية والفكرية، وعن تطوره ب�سكل عام. اأنا اأي�ساً

�سعيُت قدر الإمكان لاللتزام بعهودي والوفاء بها. 
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ا يف »جهاد  خ���الل حت�سيله الدرا�سي يف »كرج«، تطّوع »نا�سر« اأي�ساً

ا عن احلرم���ان الذي يعاين من���ه القروّيون  البن���اء«، وكت���ب يل متحّدثاً

ح���وايل مدين���ة »كرج«، وو�س���ف الن�ساط���ات والأعمال الت���ي كان يقوم 

به���ا لإعمار وم�ساعدة هذه الق���رى. كان يق�سي معظم لياليه مع هوؤلء 

ا لأهايل  ا عمومياًّ القروّين، كما اأخربين كيف ا�ستحدث مع رفاقه حماماً

»زكي اآباد« و»�ساوجبالغ«.

م���ّرت الأيام، ويف النهاية �سدر الإذن بعروج نا�سر، وها هو ب�ستايّن 

الك���ون، يقط���ف هذه ال���وردة الت���ي اأو�سكت عل���ى التفتح م���ن الب�ستان 

املحّم���دي. ا�ست�سه���د »نا�س���ر من�سئي« عل���ى طريق رف���ع احلرمان عن 

ا ب�سعادة  لقاء احلبيب  ا ببارئه على اأثر حادث �سري، فائزاً القرى، ملتحقاً

التي طاملا متّناها. لكنه هّز قلوب رفاقه القراآنين، وكان اأكرث من تاأثر 

لفراق���ه �سقيقه »نادر« ال���ذي كان �ساباًّا مل يتخ���طَّ ال�ساد�سة ع�سرة من 

العم���ر. لق���د ان�س���وى يف حداد عل���ى فق���دان اأٍخ كان يف الواقع مر�سده 

وهاديه. على الرغم من اأنه قد اأ�س�س حلياة اأخيه القراآنية، لكن �سهادة 

»نا�س���ر« اأّدت اإىل حتّول اأ�سا�سي يف فك���ر وحياة هذا الأخ الأ�سغر. وقد 

اأدرك���ت بعده���ا م���دى ال�سعوبة واحلم���ل الثقيل ال���ذي ت�ساعف مئات 

امل���رات على اأكتايف، و�سرت اأفكر كي���ف ميكنني اأن اأمالأ مكان »نا�سر« 

يف حياة اأخيه.

عل���ى الرغم من التحّول الأ�سا�سي الذي ط���راأ على حياة »نادر« بعد 

ا ووحدة. لذلك �سعيت بكل ما اأوتيت  �سهادة اأخيه، اإل اأنه �سار اأكرث حزناً

اأن اأ�ستفي���د من �سهادة نا�سر من اأجل تربية »نادر« وتكامله، وليكت�سب 

اجل���دارة لإكمال طري���ق اأخيه. لأ�سابيع بعد �سه���ادة »نا�سر«، مل اأترك 

ا اإىل مق���ربة ال�سهداء يف  اأخ���اه حلظ���ة واحدة قط. كن���ت اأ�سحبه يوميًّ

اأ�سفه���ان واأتب���ادل احلدي���ث معه بالقرب م���ن �سريح اأخيه. ث���م اأوؤّكد 
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ا ل���ه، و�ساأحاول قدر  ا و�ساأك���ون اأخاً ل���ه واأطمئن���ه اأنني لن اأترك���ه وحيداً

امل�ستط���اع اأن اأقوم بالواجب الذي اأوكل���ه اإيّل »نا�سر« مع اإ�سراري على 

�سعوبة الأمر.. مل مير وقت طويل، حتى �سعرت اأن »نادر« بداأ ينظر اإيّل 

بعيني اأخ �سفي���ق له، ي�ستطيع ملء مكان »نا�سر« يف حياته. فطلب مني 

عه���د الأخّوة، وتلّقفت ذلك بكل ر�سى وباأي���ٍد مفتوحة واأح�سان دافئة. 

ا مهما تبّدلت الأحوال والظروف.  فتعاهدنا على البقاء معاً

ا  بع���د العالق���ة احلنون الت���ي اأخذت تق���وى بينن���ا، ن�سيت اأن���ا اأي�ساً

���ا يل. كانت عالقتنا  ا اأخاً �سع���وري باحلرم���ان من الأخ، فقد وجدته حقًّ

الروحية والعاطفية �سعبة الو�سف؛ لدرجة اأنه حيثما اأُكْن، َيُكْن »نادر« 

وحيثم���ا ُيوَجْد ن���ادر اأُْوَجد اأنا. منذ اأن تعاهدنا �س���رُت بئر اأ�سراره، اإذ 

كان ي�ست�سريين يف اأ�سغر الأمور ويراجعني يف اأب�سط امل�ساكل. 

حتّول العام 1360 ه�.�س/ 1981م. اإىل عام مليء باملغامرات واخلطر 

بالن�سب���ة اإىل نادر حن كاد اأن ينهي درا�ست���ه يف املرحلة الثانوية. فقد 

خ�سع لمتحان �سعب قّدره له الباري عّز وجّل، ف�سارك فيه وخرج منه 

ا. هو الذي كرب مع القراآن والإ�سالم، انت�سر يف  مرفوع الراأ�س منت�سراً

اجلهاد العظيم مع النف�س، وه���ا هو يختار الآخرة والعقبى على الدنيا 

{وللآخرة خري لك من الأوىل} )ال�سحى/ 4(.

عل���ى الرغم من احلي���اة املرّفهة املريح���ة التي كان���ت متوافرة له، 

���ل احلياة الب�سيطة على  اإل اأن���ه وبكل ح�سم وحزم اأدار ظهره لها وف�سّ

احلياة املبهرة واملليئة بالزينة الدنيوية. وها هو يختار العي�س يف مكان 

متوا�س���ع ب�سيط باأقل الإمكانات واأب�سط و�سائ���ل احلياة، ليكون كاأخيه 

ا له���م. يف اأواخر الع���ام 1981م.  ���ا للمحروم���ن وموا�سياً »نا�س���ر« رفيقاً

ومب�ساع���دة اأح���د اأ�سدقائه القراآنين، �سك���ن يف غرفة �سغرية يف بيت 

ا  ا م���ع حياته الب�سيط���ة. والتزاماً الطلب���ة يف جامع���ة اأ�سفه���ان متما�سياً



ملحمة تّلة "برهاني" البطولية18

بالعهد الذي قطعته على نف�سي مبواكبة نادر يف كل الأحوال، مل اأ�ستطع 

اأن اأتركه يف هذه الظروف احل�سا�سة، فا�ستاأذنت اأمي واأبي وذهبت اإىل 

جامع���ة اأ�سفهان حيث �سكنت معه يف غرفت���ه ال�سغرية وتقا�سمت معه 

الأفراح والأتراح خالل هذه املدة الوجيزة.

م���ّر وقت ق�سري، وه���ا هي ُحّم���ى الذهاب اإىل اجلبه���ة ترتفع لدى 

»نادر«. ولأّن ظروفه �سعبة وقا�سية، مل اأجد اأّي م�سلحة له يف اأن يلتحق 

باجلبه���ة يف ه���ذه الأو�س���اع. كان ل ي���زال يف ال�سنة الثانوي���ة الرابعة. 

وكنت اأتابع بقلق و�سعه الدرا�سي، فعليه ال�ستعداد لالمتحان الر�سمي 

)الكونك���ور(. ففك���رت بالقيام بحركة ت�سجيعية ل���ه خالل عطلة العيد 

، بدفعه لالنت�ساب اإىل دورة تقوية تاأهيلية لإحراز عالمات 
1
)النوروز(

عالية تخّوله اختيار اخت�سا�س ممّيز يف اجلامعة. طلبت منه النتظار 

ا اإىل اجلبهة بع���د تقدميه المتحانات،  ع���دة اأ�سهر، عنده���ا نتوّجه معاً

لك���ن، ظهر يل اأن ل طاقة لدي���ه على النتظ���ار. كان يف�سلنا عن عيد 

���ا، حن اأيقن���ت اأن���ه اّتخذ ق���راره احلا�سم  الن���وروز خم�س���ة ع�س���ر يوماً

بالذهاب اإىل اجلبهة. 

مل اأقبل بق���راره ورف�سُته ب�سدة. كانت هذه املرة الأوىل التي نت�ساجر 

فيه���ا؛ لقد اتخ���ذ نادر قراره واأ�س���ّر عليه. حاول���ت اأن اأنّبهه اإىل اخلطر 

ه وح���ده، وذّكرته بعه���د الأخّوة  ال���ذي ينتظ���ره واأن حيات���ه مل تعد تخ�سّ

ا: »اأومل نقل اإّننا لن يفرتق اأحدنا عن الآخر مهما كانت  الذي قطعناه معاً

الظ���روف والأح���وال؟«. لكنه مل يكن يعي ما اأبوح ب���ه. اإذ راح ي�ستمع اإىل 

نداء الروح الذي يعده بالرتواء من اأحوال اأخرى. حن اأن�ست اإىل كالمي 

ا و�سروري بالن�سبة اإيّل الآن؟  ا قال: »اأنت تعتقد اأن الدر�س مهم جدًّ جيداً

اأوافقك الراأي. لكن من ي�ستطيع اأن يدر�س يف اأيام العيد؟ ل قدرة ول ميل 

1-  بداية ف�سل الربيع وراأ�س ال�سنة الإيرانية.
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: »اأعدك  يل للدر�س. ج�سمي هنا وروحي يف اجلبهة«. ثم قال يل متو�ّسالاً

ا. و�ساأع���ود فور انتهاء عطلة  ���ا، �ساأبقى فقط ع�سرين يوماً بالع���ودة �سريعاً

النوروز. و�ساأت�سّمر اأمام كتبي كما تتمنى اأنت. اأعُدك بذلك«.

بع���د اجلدال بن اأخ���ذ ورّد، ا�ستنتج���ت اأن ل اأُُذَن �ساغية لكالمي. 

ق���ررت اأن اأجلاأ اإىل طريقة اأخرى حم���اولاً منعه من الذهاب. رمبا من 

خالل اإظهار انزعاجي وعدم ر�ساي عن قراره. ظننُت اأن هذه الطريقة 

ق���د تدفعه لإعادة النظ���ر بالق�سية كاملة حن يالح���ظ اأن عالقتي به 

-الت���ي جعلتن���ا ك�سقيقن- ب���داأت ت�سع���ف ب�سبب موقف���ه املتعّنت وقد 

يرتاج���ع. لذلك جتاهلت���ه للياٍل واأي���ام عديدة، لكن جتاهل���ي له ذهب 

م���ع الريح. وه���ا هو يف الع�سرين من اإ�سفن���د/ 11 اآذار يوّدعني بربودة 

وينطلق نحو اجلهاد الأ�سغر.

بع���د �سفره، بات���ت اأيامي م�سحون���ة باحلزن والقلق. �س���ار �سعوري 

بامل�سوؤولية جتاه »نادر«، املمزوج بالغم والترّبم، يثقل كاهلي. متنيت لو 

اأ�ستطي���ع الطريان لأوافيه حيث هو. لك���ّن ال�سّد الذي لطاملا منعني من 

ا اأمامي. كنت م�سّتت البال،  ا �سامداً الذه���اب اإىل اجلبهة، ما زال واقفاً

اأريد القيام بعمل كبري، لكن ل اأعرف كيف ال�سبيل اإليه؟

يف ي���وم م���ن اأيام الع���ام 1360 ه�.����س/1981م. لفتت نظ���ري لوحُة 

���ع عليها ا�ستفت���اء، حيث ورد ج���واب الإمام  احلائ���ط يف امل�سج���د، ُو�سِ

ا يف جواز  اخلمين���ي } اأن ر�سى الأم والأب يف هذا املجال لي�س �سرطاً

اللتح���اق باجلبه���ة. حّطمت هذه الفت���وى اجلدار النف�س���ي الذي كان 

ياأ�سرين، واأيقنُت اأّن واجب���ي هو الذهاب؛ على الرغم من انزعاج اأمي 

عرفت اأن ل م�سوؤولية تقع على عاتقي جتاه رف�سها.    

ق�س���دت مرك���ز التعبئ���ة و�سجلت ا�سم���ي للتوج���ه اإىل اجلبهة. بعد 

النته���اء م���ن جتهيز ملف���ي، وكّل املقّدم���ات ال�سرورّي���ة، واأ�سحى من 
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ا.  املفرت�س النطالق يف اليوم التايل، لذلك اأُعطيُت حقنة الكزاز اأي�ساً

غمرتن���ي الفرح���ة وال�سع���ادة، فاأ�سرع���ت اإىل البيت كي اأجّه���ز اأمتعة 

ال�سفر. حاولت ال�سيطرة على م�ساعري والت�سّرف ب�سكل طبيعي كي ل 

تلتف���ت اأمي اإىل الأمر. دخلت البيت به���دوء، و�سّلمت عليها حيث كانت 

من�سغل���ة ببع�س الأعمال. حاولت بدوري اإنه���اء بع�س الأمور اخلا�سة. 

حلظات قليلة، وها هي اأمي تتوّقف عن العمل لتنظر اإيّل، ف�سعرت اأنها 

عرف���ت كل �سيء. حاول���ت اأن اأفهم كيف عرفت، لك���ن من دون فائدة. 

ا، فاقرتبت مني بتوؤدة وجل�ست بجانبي  ا ف�سيئاً بداأ �سلوك اأمي يتغرّي �سيئاً

وقالت يل بنغمة حنونة: »حميد، ملاذا اأخذت حقنة؟«.

اأدرك���ت مبا�سرةاً اأّن اأمي ك�سفت اأمري ب�سب���ب رائحة املطّهر القوية 

ا  )ال�سبريت���و(، وهذا يعني قراري الذهاب اإىل اجلبهة. ملُت نف�سي كثرياً

لقلة احتياطي. ثم من دون مقدمات تكّررت اأحداث العام 1980. بداأت 

تبكي ب�سّدة لدرجة اأنني �س���رت اأبكي معها. وها هّن اأخواتي، ي�سرتكن 

يف امل�سه���د لدرجة يعجز الل�سان عن و�سف م���ا ح�سل. يف ذلك اليوم، 

مل ترتكني اأمي حلظة واحدة، وكانت تراقب كل خطوة اأخطوها وت�سعى 

���ا لعّلي اأتراجع  ب���ن الفينة والفين���ة اأن تتكّلم معي وت�سغط علّي عاطفياً

ع���ن قراري. باخت�سار، كانت ترف�س فكرة ذهابي اإىل اجلبهة وحتاول 

���ا، تخّليت عن واجبي بينما مالأ  منع���ي ب�سّتى الو�سائل. وهذه املرة اأي�ساً

قلبي حزن ل يو�سف.

كان ن���وروز الع���ام 1361ه�.����س/ 22 اآذار 1982م. ع���ام ال�سطراب 

واحل�سرة بالن�سبة اإيّل. حّل ف�سل الربيع، وتبّدلت الطبيعة وتغرّي العامل، 

ا م���ع هّمي وغّم���ي، اأح�سد »نادر« وبقي���ة الأ�سدقاء  يف ح���ن كنت جال�ساً

الأح���رار واملُِخّف���ن، الذي���ن اأ�سرع���وا اإىل اجلبهة م���ن دون اأن يقف يف 

ا على »نادر« ول اأعرف ما الذي علّي القيام به؟ طريقهم مانع. كنت قلقاً
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بداأنا ن�سمع اأخبار النت�سارات العظيمة جلنود الإ�سالم يف عمليات 

»الفت���ح املبن« التي انطلق���ت يف الأيام الأوىل من الع���ام 1361ه.�س./ 

اأواخ���ر اآذار 1982م. والتي ا�سرتّدت اأغلب اأرا�س���ي الإ�سالم واأرجعتها 

اإىل احلاكمي���ة الإ�سالمي���ة، توجه���ت اإىل ال�س���وارع مث���ل بقي���ة النا�س 

للم�سارك���ة يف احتف���الت الن�س���ر. لكن مل ي���دم هذا الف���رح والن�ساط 

ا، لأن���ه يف الثامن م���ن فروردي���ن/ 28 اآذار 1982م. و�سلني خرب  كث���رياً

�سه���ادة اأخي الوحيد. لق���د ا�ست�سهد حبيبي »ن���ادر« يف عمليات »الفتح 

املب���ن«، و�سّلمني للعزاء والأح���زان. ل اأ�ستطيع اأن اأعرّب عّما حّل بي يف 

تلك الأيام. لكن، قد يكفي القول اإّنني كنت اأم�سي الليايل والأيام عند 

�سري���ح »نادر« واأبكي من دون توّقف. لق���د ان�سغل فكري يف تلك الأيام 

بذكريات���ي معه، بلحظات �سداقتنا احلميمة، باأخالقه و�سلوكه وكالمه 

ويف الوقت نف�سه مبظلوميته وطهارته و�سفائه. 

عل���ى كل حال، كان العام 1982م. عام البكاء واحلزن بالن�سبة اإيّل. 

فق���د اأظلمت دني���اي، وكنت اأ�سعر بوطاأة ثقيلة عل���ى �سدري. كما كنت 

اأ�سعر باخلجل من نف�سي، واأنفر من كل ما له رائحة دنيوية.

يف اللي���ل، كان »ن���ادر« موؤن�س���ي يف اأحالم���ي. اإىل اأن �ساه���دُت يف 

ا يف غرفت���ه يف ال�سكن اجلامعي يف جامع���ة اأ�سفهان.  الروؤي���ا، اأّنن���ا معاً

ا ما، و»نادر« يرّتب ثيابه اأمام خزانته.  ا الأر�س اأكتب �سيئاً كن���ت مفرت�ساً

تذّك���رت فج���اأة اأّنه �سهيد. توّقفُت عن الكتابة، نظ���رُت اإليه من دون اأن 

اأتلّف���ظ بكلم���ة و�سرت اأبكي. مل اأك���ن اأريد اأن اأزيح نظ���ري عنه. بكيت 

وبكي���ت حتى انتبه يل، فنظر اإيّل، وابت�س���م ابت�سامة جّذابة، ثم اقرتب 

مني وجل����س اإىل جانبي واأم�سك بيدّي. مل تف���ارق البت�سامة وجهه ولو 

ا؛ خذين معك«.   للحظ���ة واحدة. قلت له ب�سعوبة: »نادر، �س���رُت وحيداً

ومل ي�سمح يل البكاء مبتابعة الكالم. 
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كان »ن���ادر« ي�سحك وينظر يف عينّي مبا�س���رة. ثم قال يل: »يا �سيد 

ا. مَل كلُّ هذا  قني اإنني معك دوماً حميد، اأنا مل اأذهب اإىل اأّي مكان. �سدِّ

الب���كاء. مَل تذرف كل هذه الدموع؟ باهلل علي���ك، اهداأ. لقد جّهزت لك 

بطاقة �سفر. لي�س لك فقط، بل لكّل ال�سباب. ملاذا تتح�ّسر بهذه ال�سّدة؟«.

ا�ستيقظ���ت من النوم. بعد ه���ذا احللم، تغرّيت ح���ايل. لقد وعدين 

»ن���ادر« با�سطحابي اإليه، كما اأخربين اأنه جّهز بطاقة �سفري. لقد كان 

لكالمه اأثره العميق علّي. �سعرت اأن العبء قد انزاح عن كاهلي و�سار يل 

اأمل مب�ستقبلي! لأنني تاأّكدت اأنني �ساألتحق ب�»اأخي العزيز« يف النهاية.



الثاني

اأُعي���د يف الع���ام 1361 ه�.����س/ 1982م فت���ح اجلامع���ات. ذهب���ت 

اإىل »تربي���ز« وطلب���ت نقلي اإىل جامع���ة »�سنعتي اأ�سفه���ان« )اأ�سفهان 

ال�سناعّية(. مّتت املوافقة وانتقلت اإىل تلك اجلامعة. انتهت تلك ال�سنة 

مب�سكالتها كافة، لتف�سح املجال ل�سنة اأخرى تليها 1362ه�.�س/1983م. 

عندم���ا بداأت ال�سنة، �سعرت اأّن �سربي بداأ ينفد، وقّررت مّرة ثانية اأن 

اأحيي نيتي بالذهاب اإىل اجلبهة.

حل�سن حّظ���ي، اتُّخذت اإجراءات وت�سهي���الت كثرية لذهاب طالب 

اجلامع���ة اإىل اجلبهة من دون اأن تتاأّثر درا�ستهم. لذلك �سجلت ا�سمي 

ب���كل �سهول���ة ل���دى �سباب التعبئ���ة. هذه امل���رة مل اأ�سرك اأم���ي واأبي يف 

قراراتي، فلم اأخربهم بذلك. كان من املفرت�س اأن ننطلق بعد اأ�سبوع. 

فذهب���ت اإىل ال�سوق وا�سرتي���ت حقيبة لأغرا�س���ي، وو�سعتها يف منزل 

اأح���د رفاق���ي القراآنين، ال���ذي ي�سكن بالق���رب من بيتنا، ك���ي ل يّطلع 

اأهل���ي على ما اأنوي القيام به. كن���ت كل ليلة وب�سرّية تامة، وحن ت�سنح 

ا من اأغرا�س �سفري اإىل بيت رفيقي لأ�سعه  ا اأو غر�ساً الفر�سة اأنقل ثوباً

يف حقيبت���ي. وها هي حقيبة ال�سفر ق���د اكتملت. توّجهت اإىل دكان اأبي 

واأخربت���ه مبوعد رحيلي. وافق اأبي عل���ى ذهابي بكل �سرب وثبات، لكّنه 

ذّك���رين فقط مب�سكل���ة اأمي وطباعه���ا. قلت له: »لكنن���ي ل اأ�ستطيع اأن 

���ا، واأرى �سباب النا�س يتناف�سون يف طريق ال�سهادة، واأنا ل  اأبقى جال�ساً

ا، وبحمد اهلل اأذنت يل. اإن �سعور  اأ�ست�سعر اأّي م�سوؤولية. اأنت ولّيي �سرعاً
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الأموم���ة �سيء، والواجب ال�سرعي �سيء اآخ���ر. اإن اأحوال اأمي طبيعية، 

لكن ل ميكنني ال�ست�سالم لهذه امل�ساعر الطاهرة. اإن ما �ساأقوم به هو 

واج���ب �سرعي، ول ميكن مقارنته بعاطف���ة اأم جتاه ابنها. حاول يا اأبي 

العزيز تهدئتها يف غيابي«..

ا ب�سعادة عارم���ة ب�سبب ر�سى  حن رجع���ت اإىل البيت، كن���ت مفعماً

وال���دي، لكن من دون اأن يزول قلقي الكبري عل���ى اأمي لأنني تاأّكدت اأن 

رحيل���ي �سيوؤّدي اإىل مر�سه���ا. قررت اأن اأترك له���ا ر�سالة قد تقّلل بعد 

رحيلي من ا�سطرابها. يف تلك الليلة، تظاهرت باأنني اأدر�س، وكنت يف 

احلقيقة اأكتب لها هذه الر�سالة:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،

اأم���ي الأع���ّز من روحي، اأرج���و تقّبل هذا ال�س���الم الدافئ من ابنك 

الوحيد. اأمي احلبيبة، قد ل تكون حالك طبيعية واأنت تقراأين ر�سالتي، 

ا.  لكن ملاذا؟ اإنه ال�سوؤال الذي طاملا �سغلني، ومل اأ�ستطع اأن اأجد له جواباً

ا على اأنه كفائي، من  ا ذكره الإم���ام دوماً فكي���ف ميكنني اأن اأترك واجباً

اأج���ل م�ساعرك الطاهرة؟ اأمي، مَب اأختل���ف اأنا عن بقية ال�سباب؟ فهل 

دم���ي اأكرث حمرة من دمهم؟ هل هناك ع���ذر واحد معقول يوجب ترك 

فري�سة؟ اأول تعرفن العديد من الأمهات اللواتي اأر�سلن ابنهن الوحيد 

اإىل اجلبهة؟

اأم���ي احلبيب���ة! اأول�سِت حتّبن الإمام اإىل اأبع���د حد؟ اأمل تدعي ليالاً 

ا؟ األ�س���ِت اأنِت من تعتقدي���ن اأّن اتباع  ا ل�سفائه ح���ن كان مري�ساً ونه���اراً

ا، مَب �ستجيبن الإمام يوم القيامة؟  الإمام واجب �سرعي؟ اإذاً

اأم���ي الطيبة! اإذا كنِت غري را�سي���ة عن ذهابي اإىل اجلبهة، فلماذا 

ربيِتني على هذا النحو؟ اإذا كنِت تطمحن اأن اأكون كبقية ال�سباب املدّلل 
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واجلاهل والذي يهرب م���ن اخلدمة، وي�سّيع وقته على الأمور الباطلة، 

واأن اأجل����س حت���ت قدمي���ك وين�س���رح قلب���ي مب�ساع���رك واأحا�سي�سك، 

فلم���اذا مل ترّبن���ي كي اأكون مثله���م؟ ملاذا �سّخي���ِت يف عروقي احلرقة 

عل���ى احل�سن، منذ الأي���ام الأوىل لطفولتي؟ ملاذا كن���ِت جُتل�سينني يف 

ح�سنك واأن���ت ت�سمعن عزاء احل�سن Q، وت�سكب���ن الدمع مل�سيبة 

اأهل البيت R، فتم�سحن وجهي بدموعك؟ ملاذا حّركِت قلبي بحرقة 

���ا؟ ملاذا جعلتني اآن����س باآيات القراآن، اآي���ة، اآية، وهي  ك���ي اأكون ح�سينياًّ

تتحّدث ع���ن اجلهاد والإيثار والت�سحية؟ مل���اذا اأذقِتني حالوة العبادة 

والدع���اء واخللوة مع اهلل؟ كان علي���ك اأن تربيني بطريقة ي�سعب علّي 

فيه���ا البتعاد عنك ولو للحظة واحدة! كان عليك بدل التاأكيد علّي باأن 

اأتوّخ���ى الدقة يف اختي���ار الأ�سدق���اء لدرجة الو�سو�س���ة، اأن ترتكي يل 

احلرّي���ة يف ه���ذا الأمر كي اأق�سي وقتي مع ال�سب���اب الطائ�س واجلاهل 

ومع الأوبا�س!!

اأم���ي احلبيب���ة! هل ن�سيِت مناَم���ك حن كنِت حامالاً ب���ي؟ قلِت اإّنِك 

�ساه���دِت ابنك على ح�سان اأبي�س، وعل���ى راأ�سه عمامة بي�ساء، يحمل 

عل���م ل اإل���ه اإل اهلل الأحمر، ويتق���ّدم جي�س التوحي���د؟ اأَولي�ست ظروف 

اليوم خري تعبري لتلك الروؤيا؟

لك���ن يا اأمي الأع���ز من روحي! اأقّب���ل يديك، واأ�سك���رك على كل ما 

حتّملِت���ه يف �سبيل تربيتي تربية اإ�سالمية وقراآنية. على الرغم من اأنني 

ا اأن اأرّد جميلك واأعّو�س تعبك. اأعتقد اأنك بعد تن�سئتك  لن اأ�ستطيع اأبداً

يل على هذا النحو، لن تتوقعي مني الالمبالة والنزواء. 

ا  على كل حال، اأرجوك األ تفتحي باب قلبك للقلق، لأنني ل�ست ذاهباً

للقتال يف اجلبهة. لكنني �ساأكون يف وحدة التثقيف العقائدي، و�ساأكون 

يف خدم���ة املجاهدين م���ن خالل تدري����س �سفوف الق���راآن والأحكام، 
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ول عالق���ة يل باخلطوط الأمامية. اأعتذر من���ك، لأنني رحلت من دون 

توديع���ك، واأطل���ب امل�ساحمة على كل �سيء. ُجّل م���ا اأتوقعه اأن ت�سربي 

ا كي اأّت�سل بكم يف  واأل جتزع���ي كما يريد اهلل وير�سى. �ساأ�سعى جاهداً

اأقرب وقت. ليحفظكم اهلل واإىل اللقاء. ابنكم حميد«.

يف ال�سباح الباكر، كالع���ادة، ارتديُت ثيابي للذهاب اإىل اجلامعة، 

حمل���ُت دفرتي وكتابي ثم توّجه���ت اإىل غرفة اأبي لتوديع���ه. اأخفى اأبي 

ا عن عينّي اأمي وقراأ يل دعاء ال�سفر،  دموعه عني وهو يحت�سنني بعيداً

ثم قال: »اأوكلتك هلل، انتبه لنف�سك«.

اأعطي���ت الر�سالة لأب���ي، وقلت له: »�سّلمها لأم���ي ع�سر هذا اليوم. 

كي ل تنزعج منك، لأنك اأخفيت الأمر عنها، قل لها اإّن اأحد اأ�سدقائي 

اأعطاك اإياها يف امل�سجد«.

ا مررت يف احلديقة واأنا األقي  بعد اأن وّدعت اأبي، وب�سكل طبيعي جدًّ

التحية على اأمي و�سائر اأفراد اأ�سرتي. توّجهت بعدها اإىل منزل �سديقي 

���ا اإىل مركز احلر�س.  حيث ترك���ت حقيبة �سفري. التقيته وترافقنا معاً

كان بع�س رفاقي القراآنين جمتمعن هناك لوداعنا وم�سايعتنا.

ا، يف الأول من تري/23 اأي���ار، ها اأنا اأتوّجه اإىل  اإنه���ا الثامن���ة �سباحاً

م�سافة الع�س���ق وينتابني �سعور باأنني اأحّلق من �سدة الفرح الذي يغمر 

قلب���ي. نقلون���ا يف البداية باحلافلة اإىل ثكنة »15 خ���رداد« يف اأ�سفهان، 

ك���ي ننجز ترتيبات �سفرنا التي ت�سمل ف���رز القوات وفق ال�ستعدادات، 

والتلقي���ح �سد الكزاز، وارتداء البدلة الع�سكرية. طالت تلك اخلطوات 

حتى الع�سر من ذلك اليوم. كانت هذه ال�ساعات �سعبة ومليئة بالتوتر 

بالن�سبة اإيل، مل ُيفارقني هاج�س اأن تّطلع اأمي على خرب ذهابي قبل اأن 

نخرج من اأ�سفهان بلحظة واحدة فتق�سد الثكنة ومتنعني من الذهاب. 

ا واأ�سعر  لذل���ك كلما ارتفع مكرب ال�س���وت ل�ستدعاء اأحد يدّق قلبي هلعاً
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كاأنني اأرجتف من راأ�سي اإىل قدمي. 

لك���ن عل���ى كل حال، مّر الأم���ر على خري، وها نح���ن يف ع�سر ذلك 

الي���وم ن�سري عل���ى طريق اجلبهة. يف �سباح الي���وم التايل، وعند �سروق 

ال�سم����س، و�سلن���ا اإىل »الأهواز«. نقلون���ا يف البداي���ة اإىل ثكنة ال�سهيد 

»�سدوقي«. ح���ن دخلنا اإىل هناك �سعرت وكاأنن���ي األتحق مبخيم »اأبي 

عب���د اهلل«. كان هن���اك ع���دد كبري م���ن املقاتل���ن، يفرت�س���ون الع�سب 

ويتناول���ون الفطور: اخلبز واجلنب والبطيخ. دعون���ا لالن�سمام اإليهم، 

ولك���ن مب���ا اأن القلق على حال اأمي مل يفارقن���ي، ق�سدت مكان الهاتف 

قبل تناول الفطور وات�سلت بالبيت. كما كنت اأتوقع، �ساءت اأحوال اأمي 

بعد ذهابي. حتّدثت مع اأبي يف البداية، ثم طلبت منه اأن يعطي الهاتف 

لأم���ي لكنها رف�ست الكالم معي، فقال يل اأبي: »ل ت�سمح ظروفها الآن 

باحلديث معك«.

عنده���ا قلت له: »طمئنها اأنني �ساأنتب���ه لنف�سي، و�ساأخدم يف وحدة 

التثقي���ف العقائ���دي يف فيل���ق الإمام احل�س���ن Q، ول���ن اأتوّجه اإىل 

ا ميكن  اخلط���وط الأمامية«؛ لكن مل تكن طماأنة اأمي به���ذا ال�سكل اأمراً

حتقيق���ه بالن�سبة اإيل. فمن هو الذي يقطع كل هذا الطريق وير�سى يف 

املقاب���ل بعدم ال�ستفادة من هذا الفي�س العظيم؟ لقد طماأنت اأمي كي 

اأخّف���ف من قلقها علّي، و�ساأعترب كذبتي كذب���ة م�سلحة، ومل اأكذب اإّل 

ا. ا �سديداً لأنني ا�سطررت ا�سطراراً

يف ذل���ك اليوم، وبعد تناولنا الفطور، توجهنا نحو مكاِن وجود فرقة 

»الإمام احل�س���ن« Q، ما اإن دخلت املقر و�ساهدت الإخوة املقاتلن، 

�سعرت بحمل ينزاح عن قلب���ي، وبهدوء وطماأنينة اأعجز عن و�سفهما. 

فللمرة الأوىل وبعد انتظار طويل، اأ�سع قدمّي يف املكان الذي مرت منه 

قواف���ل »اإخواين القراآنين« يف طريق عروجه���م. وكاأنني يف خميم اأبي 
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.Q عبد اهلل احل�سن

تداع���ت اإيّل م�ساه���د املع�سك���ر احل�سيني لدى روؤيتي �س���وق وحما�سة 

ون�ساط الإخوة. لي�س املكان هنا للنظريات، فللعقيدة فيه بعٌد اآخر. هوؤلء 

املغمورون بالفرح وال�سرور، الذين ياأتون اإىل هذا املقام واملوقع، وكاأّن كلَّ 

واحد منهم جتلٍّ وجت�سيد ملا كتب عنه ل�سنوات علماء الإ�سالم الكبار. 

 تقّدمت مع الإخوة الذين رافقتهم من اأ�سفهان، لاللتحاق بالكتائب 

الع�سكرية ولت�سجيل اأ�سمائنا يف وحدة ا�ستقطاب وت�سكيل قوات الفرقة. 

اق���رتن و�سولنا م���ع ذهاب ق���ادة الفرق���ة يف ماأذونية، حي���ث توّجه 

معظمهم اإىل مدنهم. لذلك طلبوا منا العمل يف وحدات الفرقة املتنوعة 

اإىل اأن يع���ود قادة الكتائب الع�سكرّية. وجدت ه���ذه الفر�سة غنيمة كي 

اأويف بالوعد الذي قطعته لأمي. لذلك اخرتت وحدة التثقيف العقائدي.

م���ا اإن التحق���ت بالوحدة، حتى اأيقنت اأن عمل���ي ينح�سر يف مدينة 

 اخلطوط الأمامية. هنا طلبت من 
1
»دارخوئن« ول عالقة له بخن���ادق

م�سوؤول الوحدة اأن ير�سلني اإىل اجلبهة الأمامية كموفد ثقايف لتاأ�سي�س 

خندق »وحدة التثقيف العقائ���دي« هناك، وقد وافق على طلبي. لذلك 

توّجهت مع اأحد الإخوة اإىل اخلّط الأمامي.

كانت وحدة الإعالم تتوىل اأعم���ال التثقيف العقائدي. لذلك قررت 

من خ���الل اإحداث هذه الوح���دة وف�سلها عن وحدة الإع���الم اأن اأتوىل 

م�سوؤوليته���ا ب�سكل م�ستقل. تعاونت م���ع اأحد ال�سباب واأنهينا اخلندق يف 

يوم واحد. ف�سار عملنا هناك تعليم القراآن والتجويد، الأحكام واملعارف 

الإ�سالمية، وحمو الأمية لالإخوة الذين ل يجيدون القراءة والكتابة.

1-  كان "جان بناهي" يبني هذه الخنادق بال�ستفادة ال�سحيحة من الأر�س والت�ساري�س، 
ا في الختباء وفي حفظ قدرات قواتنا. حيث �ساعدت كثيراً
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بع���د اأن اأجنزنا بناء اخلندق، زرنا اخلن���ادق كافة جلمع املعلومات 

والإح�س���اءات وت�سجي���ل الأ�سم���اء. ث���م نّظمن���ا توزيع ال�سف���وف وفق 

م�ستوي���ات الإخ���وة. وطلبن���ا من الفرق���ة ا�ستقدام اأحد علم���اء الدين. 

وهكذا، كانت ع�سرات ال�سفوف تتعّلم طيلة النهار. 

كان للخ���ّط الأمام���ي اأج���واوؤه اخلا�س���ة. حن يخ���رج املقاتلون من 

خنادقهم ومواقعهم للو�س���وء، وخا�سة عند املغرب، حن حتلو، ب�سبب 

الطق����س اللطي���ف، م�ساه���دة الغروب اجل���ّذاب لل�سم����س، رغم نريان 

الق�سف امل�ستّدة بالقرب منا، اإّنا من دون اأن ي�ساب اأحد. 

���ُت ب�سدة ب�سبب »�سربة �سم�س« بعد ع�س���رة اأيام من اخلدمة  َمر�سّ

ا يومياًّا على البقاء حوايل  املتوا�سل���ة يف اخلطوط الأمامية، كنت جمرباً

ال�ساعة يف غرفة طوارئ املنطقة كي اأتلّقى العالج ويفرغ كي�س امل�سل. 

اإىل اأن طل���ب الطبيب من الوحدة، اإرجاع���ي اإىل مركز الفرقة. وهكذا 

ا�سطررت للعودة اإىل وحدة التثقيف العقائدي يف مدينة »دارخوئن«.

يف تل���ك الأي���ام، التح���ق بالفرقة اثنان م���ن علماء الدي���ن الآتن من 

اأ�سفه���ان وتقّدم���ا للعم���ل يف الوحدة. اأحدهم���ا: حّجة الإ�س���الم »اأحمد 

ت���ركان«. خ���الل الأيام الت���ي ق�سيتها مع���ه، ا�ستطع���ت اأن اأتلم�س النبوغ 

وال�ستع���داد العلمي اخلا�س لديه. فاجنذب���ت اإليه ب�سبب ح�سن اأخالقه 

وت�سرفات���ه اللطيفة والالئقة. مل مي����سِ كثري من الوقت قبل اأن اأكت�سف 

ة لل�سالة  ا من الوقت لي���الاً يف زاوية خا�سّ اأن���ه عامل عارف، يق�سي ردحاً

ا،  والدعاء واملناجاة مع اهلل. لكن ولالأ�سف، حرمُت من في�س رفقته �سريعاً

ا على النتقال اإىل اخلطوط الأمامية للتبليغ والتدري�س. فقد كان م�سرًّ
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م���ّر حوايل ال�سه���ر على وجودن���ا يف اجلبه���ة. كنت اأنتظ���ر ت�سكيل 

الكتائب الع�سكرية يف اأي وقت، اإىل اأن ُقّدر يل لقاء الأخ »حممد عالقه 

من���دان« من اأ�سدقائ���ي »القراآنين« يف اأ�سفه���ان. اأخربين عن جتهيز 

وت�سكيل كتيبة الإمام احل�سن Q، فاأظهرت �سوقي ورغبتي لاللتحاق 

بها. كان »حممد« قائد اإحدى ال�سرايا يف كتيبة الإمام احل�سن التابعة 

لفرقة »14 الإمام احل�سن«. 

يف البداية، اعرت�س م�سوؤول وحدة التثقيف العقائدي على انتقايل. 

لكنني متّكنت مب���ا ملكت من و�سائل اأن اأقنعه. ثم التقيت قائد ال�سرية 

وعّرفت���ه بنف�سي، وا�ستقررت يف املوقع اخلا����س ب�سكن الكتيبة. تت�سّكل 

كتيب���ة الإمام احل�سن Q من ث���الث �سرايا: »ميث���م« و»املقداد« من 

�سباب تعبئة اأ�سفهان، اأما �سرية »مالك الأ�سرت« فكانت لتعبئة »كا�سان«. 

ا،  ا. بداأُت اخلدم���ة يف �سرية »ميثم« قنا�ساً ت�س���م كل �سرية ت�سعن فرداً

بقي���ادة الأخ »مرت�سى يزد خوا�ستي«، وكان الأخ »حممد عالقه مندان« 

نائبه، بينما توىّل الأخ »عبا����س قرباين« قيادة الكتيبة، يعاونه الأخوان 

»ح�سن برهاين« و»مهدي �سفيعيون«.

كنا ن�ستيقظ كل يوم قبل اأذان الفجر، لأداء �سالة اجلماعة. بعدها، 

ن�سارك يف املرا�سم ال�سباحية للفرقة. حيث كانت كل الوحدات ت�سطف 

ا ملونة. بعد ت���الوة القراآن وال�ستماع اإىل  ب�س���كل منّظم، وحتمل اأعالماً

كلم���ة خمت�سرة لأحد علماء الدي���ن، نبداأ بالرك����س وبتمارين اللياقة 
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البدني���ة، وبتعّلم بع�س التكتي���كات الع�سكرية، ثم نعود بعدها اإىل حمل 

ال�سرتاحة )املنام���ة(. لُتفَر�س مائدة الطع���ام ويجتمع �سباب الوحدة 

كافة، من قادة وعنا�سر عادين لتناول الفطور.

بع���د عدة اأيام، مّت ت�سليح كتيبة الإم���ام احل�سن Q. كنا يف �سهر 

رم�سان املب���ارك، حيث غرقت املدينة يف اأج���واء معنوية جميلة. لكن، 

ب�سب���ب عدم ا�ستقرارنا هناك وعدم و�س���وح اأمر ذهابنا اأو بقائنا، كنا 

يف الواق���ع م�سافري���ن فلم نك���ن ن�ستطيع ال�سيام. كان���ت ليايل املدينة 

معنوية ونورانية. كنا ن�سّلي يف م�سجد اأمري املوؤمنن Q، وكانت حال 

الإخوة املقاتلن غري قابلة للو�سف. 

اأم���ٌر وحيد كان يزعجني ب�سدة يف تلك الف���رتة، وخا�سة يف م�سجد 

اأم���ري املوؤمنن Q، هو الن�ساطات ال�سيا�سي���ة ملجموعة ال�سيد مهدي 

ها�سم���ي، املدعومة يف ذلك الزمان من ال�سيخ منتظري )خليفة الإمام 

اآنذاك( وال�سيخ طاهري )اإم���ام جمعة اأ�سفهان ال�سابق(، حيث كانت 

.Q »هذه املجموعة تتمّتع بنفوذ وا�سع يف فرقة »14 الإمام احل�سن

يف ال�سن���وات الأوىل لنت�س���ار الث���ورة، وبعد الّط���الع على مواقف 

واأن�سط���ة ه���ذه الفرقة الفا�س���دة واملخيف���ة بالإ�ساف���ة اإىل �سعيها لبث 

ل���ت اإىل فهم ماهيته���ا. وب�سبب دع���م ال�سيخن منتظري  الفتن���ة، تو�سّ

ا لهما. كانت  ���ا ومطمئنًّ وطاهري الت���ام ملهدي ها�سمي، مل اأكن مرتاحاً

جمموع���ة مهدي ها�سمي ت�ستغل فر�سة اجتم���اع ال�سباب وقت ال�سالة 

ملبا�س���رة اأن�سطتها ال�سيا�سي���ة وبث الُفرقة والنزاع ب���ن املقاتلن. على 

الرغ���م من اأنهم كان���وا يلتزمون ال�سمت، ول يع���رّبون عن اآرائهم مبا 

يتعّلق بالإم���ام ويظهرون الحرتام له، لكنهم كان���وا يبالغون يف اإظهار 

املحب���ة والدعم لل�سي���خ منتظري، ول يتوّقفون عن رف���ع ال�سلوات على 

حممد واآل حممد، وتوزيع النذورات ليحفظه اهلل وي�سّلمه ويطيل عمره 
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وليق�س���ي على اأعدائه وخمالفيه. كانوا يرّكزون على الرباءة من »هيئة 

 وحمّبيه���م؛ على الرغم م���ن اأن احلجتي���ن واأن�سارهم ل 
1
احلجتّي���ة«

وج���ود لهم يف اجلبهة، بالإ�ساف���ة اإىل اأن لهذه الفرق���ة عقيدة ترف�س 

دعم وم�ساعدة النظام الإ�سالمي اأو احل�سور يف اجلبهة، بل هي تعترب 

ا.  هذه الأمور حراماً

لذلك مل يك���ن اللعن املتتايل من قبل جماع���ة مهدي ها�سمي الذي 

ين���زل على راأ����س احلّجتين، وخا�سة يف اجلبه���ات، �سوى غطاء لطرد 

وقمع خمالف���ي فرقتهم، حيث كانوا يتهمون كل م���ن ل يوافقهم الراأي 

ا بولئه للحّجتية، وهذه كانت هراوتهم  ا ب�سيطاً وكل من ينتقدهم انتقاداً

للقم���ع. على �سبيل املثال، كانوا يّتهمون بع�س الأ�سخا�س كال�سهيد »اآية 

اهلل الدكت���ور به�ست���ي« اأو حجة الإ�سالم احل���اج »م�سطفى رداين بور« 

القائدي���ن البارزين يف فرقة »14 الإمام احل�س���ن«، واللذين �سعيا اإىل 

عزل وحتجيم هذه اجلماعة، باأنهما من الوجوه الأ�سا�سية يف احلّجتية.

على كل حال، كانت اخلطابات احلاّدة والباعثة على التفرقة لبع�س 

اخلطباء الذين كانوا يح�سرون با�ستمرار ويلقون خطابات يف امل�سجد، 

ت�سيء اإىل احل���ال املعنوية ل�سالة اجلماعة؛ على الرغم من اأّن الإمام 

اخلميني قد منع اأي ن�ساطات �سيا�سّية اأو حوارات مثرية لالختالف يف 

ا منهم بكالم  اجلبه���ات. لذل���ك كان املجاهدون ذوو الب�س���رية � وتعّبداً

ا ف���ي ما يتعلق بالتمهيد لظه���ور �ساحب الأمر  ى تفريطياً 1 - فرق���ة عقائدي���ة اتخذت منحاً
)عج(؛ ن�ساأت عام 1953 بعد النقالب على م�سّدق، بهدف مواجهة فرقة البهائية، لكّنها 

ل���م تواج���ه اأ�سا�س البهائية ولم تتعر����س لزعمائها وقادتها، وكانت تعق���د جل�ساتها بحرية 

تام���ة في ظل حماي���ة و�سكوت نظام ال�ساه. انحرفت عن م�سارها بعد اأن ا�ستقطبت جماعةاً 

من النا�س وال�سباب، وو�سل بها الأمر اإلى اأن تعار�س قيام الجمهورية الإ�سالمية ولم توؤمن 

بولي���ة الفقيه واّدعت ف�سل الدين عن ال�سيا�سة؛ ودعت اإلى القعود وعدم مواجهة الباطل 

والف�ساد ريثما يظهر �ساحب الزمان )عج( ليقوم هو بالأمر.
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ا، ي�سربون على الأذى ول يظهرون اأي رّد فعل. الإمام � يتحّملون كثرياً

يف ليل���ة من تل���ك اللي���ايل، بع���د اإقامة �سالت���ي املغ���رب والع�ساء، 

اأُح�س���رت الكتيب���ة فجاأة، ورك���ب ال�سباب يف احلاف���الت التي انطلقت 

حتت جنح الظالم. مل يكن اأحد يعرف اإىل اأين نتوّجه. اعتقد معظمنا 

اأنه���م ينقلونن���ا اإىل اخلطوط الأمامية يف جبه���ة اجلنوب للم�ساركة يف 

العملي���ات. كان���ت حركتنا �سّري���ة بالكامل، كي ل يك�سفه���ا العدو. لكن 

يف منت�س���ف الطريق، مّت اإخبارنا اأنن���ا متّجهون اإىل منطقة الغرب. يف 

�سبيحة اليوم التايل، و�سلنا اإىل »�سنندج«. 

 õõõõõõ

ا  نقلون���ا اإىل ثكنة »حمّمد ر�س���ول اهلل« P يف »�سنندج«. كانت مركزاً

���ا، تتلّقى فيه ق���وات تعبئة كرد�ستان التدريب���ات الع�سكرية. بعد  تدريبيًّ

دخولن���ا، مت اإ�سكانن���ا يف املنام���ات التابعة للثكن���ة، وبداأن���ا منذ اليوم 

التايل امل�سارك���ة بالربامج ال�سباحية وبالتدريبات التكتيكية والدرو�س 

العقائدية للكتيبة. 

كل فج���ر، ومبا�س���رة بع���د الأذان، تق���ام �سالة اجلماع���ة، لتنطلق 

الكتيب���ة بعدها وب�سكل منّظم به���دف ت�سلق اجلبال، وامل�سي اإىل التالل 

ل  واجلب���ال املحيط���ة ب�سنن���دج للمحافظة عل���ى اللياقة البدني���ة. تو�سّ

اجلميع اإىل ا�ستنت���اج اأن العمليات التالية �ستكون يف غرب البالد. وقد 

اأّك���دت التمارين ال�سعبة وامل�سريات اجلبلي���ة الطويلة هذا الأمر. فقد 

�سع���ى الق���ادة من خالل هذه التدريبات اإىل جتهي���ز ال�سباب للقتال يف 

مناط���ق جبلية. بعد طل���ب واإ�س���رار الأخ »عالقه من���دان«، اأُوكلت اإيّل 

مهمة التثقيف العقائدي يف الكتيبة.

كل �سب���اح، وبعد تن���اول الفطور، وع�سر كل ي���وم كان لدّي �سفوف 



ملحمة تّلة "برهاني" البطولية34

تثقي���ف عقائ���دي، ي�سارك فيه���ا الأف���راد بحما�سة كب���رية، حيث كنت 

اأتن���اول موا�سيع منّظمة حول الأحكام والأ�س���ول العقائدية. بالإ�سافة 

اإىل هاتن اجلل�ستن، با�سرُت ب�سٍفّ قراآين لالإخوة غري القادرين على 

ا بن ال�سباب املقاتلن. قراءة القراآن، وقد لقى قبولاً وا�سعاً

ا بالتوّجه القوّي لأبناء املع�سكر نحو امل�سائل العقائدية.  �سررت كثرياً

حيث كان���وا يراجعونن���ي اأثناء ال�سرتاح���ات، كي ي�ساأل���وين عن بع�س 

املع�س���الت وامل�سائل الثقافية املعقدة، وقد اقرتح بع�سهم ت�سكيل �سف 

ا. لكن �سغط الربامج الع�سكرية  اختياري ملناق�سة امل�سائل الأكرث تعقيداً

ا باإقامة �سف كهذا.  يف الكتيبة مل ي�سمح اأبداً

�سارك���ت الكتيب���ة باأكملها، اأي ح���وايل ال�300 �س���اب، يف ال�سفوف 

املتنوع���ة، لذلك كنا جمربين عل���ى متابعة درو�سنا يف باحة الثكنة على 

الع�س���ب. يف �سب���اح اأحد الأيام، كن���ت من�سغالاً بالتدري����س، حن راأيت 

حّجة الإ�سالم »اأحمد تركان« يقرتب منا، اإىل اأن و�سل اإلينا وجل�س مع 

ال�سباب على الأر�س. 

بع���د ال�س���ف، تكلمت مع���ه واأخربين اأن���ه حتّمل الكثري م���ن ال�سعاب 

وامل�سكالت ب�سبب ع�سقه للم�ساركة يف العملي���ات والو�سول اإىل »�سنندج«، 

ا اإىل الأخ »عبا�س  واللتحاق بكتيبة »الإمام احل�سنQ«. لذلك توجهنا معاً

قرباين«، قائد الكتيبة، الذي وافق على طلب التحاق الأخ »تركان« بنا.

بعد ذلك، �سّلمت �سفوف العقائد كلها لالأخ تركان، لكنني نزولاً عند 

رغبت���ه ا�ستم���ررت يف �سفوف تعليم قراءة الق���راآن. كما توىل هو اإمامة 

�سالة اجلماع���ة يف الكتيبة. لكنه على الرغم من امل�سوؤوليات اجل�سيمة 

الت���ي تولها، اإل اأنه كان كاأي عن�سر عادي يف الكتيبة ي�سارك يف تنفيذ 

كافة الن�ساطات، كالربنامج ال�سباحي، التكتيك، التدريب الليلي و...
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يف اللي���ايل ال����19، 21، 23 و27 من �سهر رم�سان املبارك، �سيطر على 

الثكن���ة �سخب عجيب غريب. كان �سب���اب كل �سرية، وبعد تناول الع�ساء، 

يجتمعون اأمام منامتهم ويبداأون باللطم، وبعد اأن يجولوا يف الثكنة، يلتقون 

اأمام امل�سّلى ويبداأون بقراءة العزاء. كان لهذه املرا�سم حال معنوية موؤّثرة، 

لدرجة اأّن بع�س ال�سباب كان يغيب خاللها عن الوعي للحظات.

بعد النتهاء من املرا�سم، كان حجة الإ�سالم »تركان« يو�سح لل�سباب 

الأعم���ال امل�ستحبة اخلا�سة بكل ليلة من لي���ايل القدر. فيبادر ال�سباب 

ا من اأر�س الباحة اخلا�س���ة باملرا�سم ال�سباحية  ا كب���رياً وُيغّط���ون ق�سماً

بب�س���اط )موكيت( وي�سيئون املكان يف اخلارج؛ لي�ستمر معظمهم حتى 

ال�سباح يف الإحياء والقيام بالأعمال امل�ستحبة لليلة القدر.

ا، لم�س وجهه  اأينم���ا اأجلَت نظرك، راأيت يف كل زاوية مقاتالاً عا�سقاً

ال���رتاب، ويتجاذب احلديث ويتبادل اأ�سرار القلب بعرفان مع حمبوبه. 

ا للنظر من ب���ن اجلميع. اإن القلم  كان���ت ح���ال الأخ »تركان« الأكرث لفتاً

والبي���ان يعجز عن و�سف هذه الأحوال والأج���واء العرفانية التي كانت 

تظّلل ثكنة »حمّمد ر�سول اهلل« P يف ليايل القدر.

»رهنم���ا«،  من���دان«،  ك�»عالق���ه  لأع���زاء  املعنوي���ة  احل���ال  كان���ت 

»�سي���ادزاده«، »فرهن���ك«؛ واآخري���ن كرث -ل���و ذك���رُت اأ�سماءهم لطال 

ال���كالم- لفتة للنظر ومثرية للده�سة. ه���وؤلء، مع �سغر �سّنهم، اأقبلوا 

عل���ى العبادة بحرقة و�س���وق، وكاأنهم ق�س���وا �سنوات طويل���ة يف ال�سري 

وال�سل���وك يف وادي الع�س���ق والعرفان. طيلة هذه امل���دة، اأر�سلت ر�سائل 

عدي���دة لعائلتي، حاول���ت فيها، من خالل تربي���ر ح�سوري يف اجلبهة، 

اأن اأقن���ع اأمي مبا اأفعله. طيلة فرتة وجودي يف مدينة »دارخوئن«، كنت 

���ا. يف البداية، كانت ترف�س ال���كالم معي، لكنها  اأت�س���ل باأمي اأ�سبوعياً

ا�ست�سلم���ت يف النهاي���ة. �سارت خ���الل مكاملتي الهاتفية توؤّك���د علّي اأن 
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اأنتبه لنف�سي وحُتّذرين من الذهاب اإىل اخلّط الأمامي. 

ا لأوامر القادة، ولأجل املحافظة  منذ اأن انتقلنا اإىل »�سنندج«، وتنفيذاً

على ال�سرّي���ة الع�سكرية، مّت قطع الت�سالت م���ع املحافظات الأخرى، 

لأن وجود كتيبتنا يف غ���رب البالد يعترب من الأ�سرار الع�سكرية. لذلك 

ا التوا�سل مع اأمي واأب���ي. كانت الر�سائل التي ير�سلها  مل اأ�ستط���ع مطلقاً

اإلينا اأهلنا اإىل عنواننا ال�سابق يف مدينة دارخوئن، ت�سل اإلينا اإل اأننا 

ا، لأنني كن���ت اأعرف اأن عدم  مل ن�ستط���ع الرد عليه���ا. لذلك قلقت جداً

ال���رد على الر�سائ���ل �سيلقي يف اأذهانه���م اآلف الحتمالت؛ ما �سيزيد 

من قلقهم علينا. لكن ل �سبيل لنا �سوى ال�سرب والنتظار. 

ا. بعد ظهر كل  كانت الربامج الع�سكرية للكتيبة متنوعة وموؤّثرة جداًّ

ي���وم، على راأ�س ال�ساعة الرابعة، كانت كل �سرّية، مع قائدها جتتمع يف 

زاوية من الثكنة، وبكل تنظيم تخ�سع للتدريبات التكتيكية والع�سكرية. 

ا. كان الإخوة  كان تدري�س هذه الربامج يتّم ب�سكل كال�سيكي ومنّظم جداًّ

م���ن ذوي التجربة، اأي الذين �سارك���وا يف العمليات املختلفة منذ بداية 

احلرب، ينقلون جتاربهم اإىل البقية، وي�سرحون كيفية فك وجمع اأنواع 

الأ�سلحة، وتخّطي احلواجز املتعددة، ويعّرفونهم اإىل اأنواع الألغام واآلّية 

اكت�سافها وتعطيلها، وكيفية ا�ستخدام الال�سلكي والبو�سلة والإ�سعافات 

ا، كانت  الأولية. وِزد على ذلك، يف بع�س الليايل، ومن دون اإخبارنا �سلفاً

جُترى من���اورات ليلية ومفاجئة اأو ما ي�سمونه بطاب���ور الإزعاج الليلي. 

تركت هذه الليايل يف اأذهاننا الكثري من الذكريات اجلميلة... 

فج���اأة، يف منت�س���ف بع�س اللي���ايل، بينم���ا يرتاح املقاتل���ون بهناء 

وه���دوء يف اأ�سّرته���م، ول عل���م لديه���م باأّي اأم���ر؛ يهجم الق���ادة وبقية 

القوات وف���َق خّطٍة م�سبقة، اإىل مكان النوم ويب���داأون باإطالق النار يف 

الهواء، وال�سراخ وباإحداث ال�سجيج؛ فيبدو كاأن العدو قد هجم ب�سكل 
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مفاجئ. اأثناء هذه احلال، يتّم قطع الكهرباء عن الثكنة، فتغرق عندها 

يف ظ���الم دام�س. ي�ستيق���ظ ال�سباب م���ن نومهم مذعوري���ن، ويبداأون 

بالرك����س يف الجتاهات كافة. وميالأ �سوت النفجارات و�سراخ القادة 

و�سجيجه���م الثكنة باأكملها وكذلك غ���رف ال�سرتاحة والنوم. يتوّجب 

على كل مقاتل، وهو ي�سعر بالنعا�س التام و�سط العتمة اأن يرتدي لبا�سه 

وينتع���ل حذاءه خالل دقيقتن فق���ط، وعالوة على ذلك، عليه اأن يرتب 

�سري���ره، ويغ���ادر اإىل اخلارج بحذائ���ه الع�سكري وجتهيزات���ه وو�سائله 

ا.  الكاملة، ليقف يف مكانه املحّدد يف ال�سرّية كما ي�سطف دوماً

يف ه���ذه الأجواء املليئة بالتوت���ر والفو�س���ى، كان ال�سباب ي�سطدم 

���ا. بينما الق���ادة ل يتوقفون عن  ���ا بع�سه���م ببع�س ويقع���ون اأر�ساً اأحياناً

ا يف  اإ�س���دار اأوامره���م لل�سب���اب ك���ي ي�سرع���وا يف ال�سطف���اف خارجاً

اأماكنه���م املعه���ودة. اإن هدف ه���ذه الربامج ه���و تعوي���د ال�سباب على 

بون  التنظي���م والعم���ل ب�سرع���ة ومعرف���ة الأماك���ن الدقيقة حي���ث يو�سّ

األب�ستهم واأحذيتهم وجتهيزاتهم الع�سكرية، وتدريبهم على عدم التوتر 

وال�سياع مهما كانت الظروف. 

يف الليلة الأوىل ملثل هذه التدريبات ولأن ال�سباب مل يكونوا على علم 

ا. فحن مّت ال�سطفاف يف  مبا قد يح�سل، تعر�سوا ملواقف م�سحكة جداًّ

اخلارج واأ�سيئت الثكنة، مل تكن الكتيبة ت�سبه باأي �سكل من الأ�سكال اأي 

كتيبة ع�سكرية. فبع�ٌس كانوا حفاة، واآخرون ينتعلون فردة حذاء واحدة، 

وبع����سٌ اآخ���ر من دون �سالح، يف حن حمل عدد م���ن ال�سباب اأ�سلحتهم 

فوق األب�ستهم الداخلية، ووقفوا وهم يرتا�سفون، مل يقف اإل القليل من 

دون نق�س يف التجهيزات ويف املكان املحّدد �سمن �سف الكتيبة!

ا تلو الآخر،  عن���د الختب���ار، يتفّح�س قائ���د كل �سرّية �سبابه واح���داً

ويف�س���ل الذي���ن ح�سروا ب�سكل كام���ل عن البقية، ث���م يكافئهم فتكون 
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جائزته���م العودة اإىل النوم والراحة. اأما اأن���ا والبقية، فقد نلنا عقابنا 

اإذا �سّح القول: ق�ساء الليل يف الزحف والرك�س حتى ال�سباح و.. هذا 

الأم���ر دفع بع�س ال�سب���اب للنوم بلبا�سهم الكام���ل، وبع�سهم الآخر مع 

اأ�سلحتهم واأحذيته���م الع�سكرية، وبع�سهم اّتخذ اأغرا�سه و�سائد يتكئ 

عليها للنوم، وهو يحت�سن اأ�سلحته. حتى اإذا ما تعر�سوا لطابور اإزعاج، 

ل يواجهون اأي م�سكلة. 

يف بع����س الأحي���ان، كان هدف املن���اورة الع�سكرية الليلي���ة اأو طابور 

الإزعاج هو احلفاظ على اللياقة البدنية لل�سباب. بحيث اإّنه يف مثل تلك 

احلالت، كانوا يوقظون الكتيبة يف �ساعات الليل الأوىل لينطلق ال�سباب 

ا حتى  يف م�س���ري على مرتفعات »�سنندج«. قد ي�ستمر ه���ذا امل�سري اأحياناً

ال�سباح، في�سّلي املقاتلون �سالة ال�سبح جماعة خارج الثكنة. 

õõõõõõ

يف اإح���دى تلك الليايل، قطعت الكتيبة تلة م���ن التالل ذات منحدر 

ا وخطر، ثم ا�سطررنا لعبور ماء نه���ر، بعمق حوايل املرتين.  ح���اّد جدًّ

ا، وعلى الإخوة عبورها  كانت املي���اه يف تلك ال�ساعة من الليل باردة جداًّ

حماول���ن رف���ع اأ�سلحتهم ك���ي ل تتبّلل، وله���ذا قطعوا النه���ر ب�سعوبة 

كبرية. بعد ذلك، اأمر قائد الكتيبة قادة ال�سرايا كافة بتفّح�س معدات 

واأ�سلحة عنا�سرهم. فتب���ّن اأّن اأغلبهم فقدوا بع�س املعدات والأ�سلحة 

كالقنابل اليدوية، الأم�ساط، اجلزمات الع�سكرية، كما فقد بع�س رماة 

ال�)B7( قذائفهم وترك اأحد امل�سعفن حّمالته يف ماء النهر.

 اأمر الأخ قرباين بع�س ال�سباب بالنزول اإىل اأعماق املاء والبحث عن 

املعدات والأ�سلحة املفقودة. فقاموا مبحاولت عّدة، وا�ستطاعوا اإخراج 

ع���دد قليل من املع���دات. عندئذ، قف���ز الأخ قرب���اين اإىل املاء مبالب�سه 
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الكامل���ة، وكان يف كل م���رة يقف���ز فيه���ا اإىل قعر النهر يرج���ع مع بع�س 

القناب���ل والأغرا����س الأخرى. م���ع اأّنه كان يبقى حتت امل���اء ملدة طويلة 

للدرج���ة التي تثري القلق. وهكذا، خالل فرتة ق�سرية اأخرج كل ما غرق 

يف النهر، وبعد التاأكد من اكتمال املعدات والأ�سلحة، ا�ستاأنفنا م�سرينا.

كان لالأخ »عبا����س قرباين« �سخ�سية عجيبة، وب���دت قيادة الكتيبة 

لئقة به بالفعل. ولذا تاأّثر به بع�س املقاتلن لدرجة اأّنهم كانوا يكررون 

الق���ول اإنه ل اأح���د لديه القدرة عل���ى النظر اإىل عين���ي عبا�س قرباين 

ب�س���كل مبا�سر لأن لديه هيبة خا�سة، وكان كالمه ونظراته يوؤثران على 

ا  ا مليئاً اجلمي���ع من دون ا�ستثناء. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإّن ج�سمه كان قوياًّ

بالع�س���الت، ونظرته نافذة، اأّما �سيم���اه فرجولية وحا�سمة، وحن كان 

يخطب بال�سباب، ين�ست اجلميع اإليه، وينّفذون اأوامره بع�سق وحمبة. 

اأما م�ساعدوه فكان كل واحد منهم يتمتع بجزء من هذه امليزات.

õõõõõõ

اأح�س�س���ت اأّن اللي���ايل والأي���ام مت���ر م�سحوبة بذكري���ات ل تن�سى. 

وبينم���ا مكث���ت كتيبة »الإم���ام احل�سن« Q يف حال انتظ���ار وترّقب، 

كان ال�سب���اب ي�سكون من تاأّخر العمليات، ول ينفّك���ون ي�ساألون قادتهم 

ع���ن املو�سوع. مّر ح���وايل ال�سهر على ح�سوري يف اجلبهة، وقد �سمعت 

نب���اأ انطالق عمليات )والفجر2( يف منطق���ة »بريان�سهر«، وتناهى اإيّل 

اأخبار امللحمة البطولية التي �سّطرها املقاتلون »ال�سريازيون«.

�سحي���ح اأّن هذا اخلرب قد اأفرح اجلميع، لكن ال�سكوى ت�ساعفت مع 

الت�س���اوؤل عن ال�سبب الذي منع كتيبتنا م���ن امل�ساركة يف هذه العمليات 

عل���ى الرغم من ا�ستعدادها الت���ام لذلك، ولهذا ا�ستم���ر ال�سغط على 

القادة لنقل الكتيبة اإىل تلك املنطقة كقوات دعم وم�ساندة، وبالتايل اأن 
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تبقى هناك لإكمال العمليات. طل���ب الأخ »عبا�س قرباين« من ال�سباب 

ا باأن ي�سعى لأخذ التكليف  اأن يحافظ���وا على ا�ستعدادهم ووعدهم خرياً

من القيادة. و�سّج ال�سباب به���ذا اخلرب، فبداأوا بتنظيف اأ�سلحتهم يف 

اأماكن ا�سرتاحتهم ونومهم بينما �سرع اآخرون بتجهيز حقائبهم. 

يف الي���وم الت���ايل، اآخر ت���ري 1362/ 22 متوز 1983، اأثن���اء املرا�سم 

ال�سباحي���ة، جاء اخلرب املوؤ�سف: ل حاج���ة لكتيبتنا يف هذه العمليات؛ 

دم  لذل���ك فلي�ستع���ّد �سباب الكتيب���ة لأخذ ماأذوني���ة لأ�سبوع كام���ل. �سُ

اجلمي���ع عند �سماعهم ه���ذا القرار. اأما اأن���ا فبالإ�سافة اإىل انزعاجي 

ا للعودة اإىل اأ�سفهان، كنت اأعرف اأنني اإذا  ال�سدي���د، لأنني ل اأميل اأبداً

ما عدت اإىل البيت �ستنطلق من جديد امل�ساجرات وامل�سكالت ال�سابقة، 

ولن ت�سمح اأمي يل بالعودة اإىل اجلبهة مّرة ثانية.

يظهر اأّن القادة كان لديهم قوات كافية لهذه العمليات. لذلك قرروا 

اأن ت�سارك كتيبتنا يف العمليات التالية. توجهت اإىل الأخ »عبا�س قرباين« 

كي اأ�ستاأذنه للبقاء يف الثكنة اإىل اأن يعود ال�سباب من ماأذونيتهم. 

ا�ستع���ّد اجلمي���ع للماأذوني���ة، ودخل���ت احلاف���الت اإىل الثكنة لنقل 

ا اإىل خيمة الأخ »قرباين« واأنا قلق من اأن يرف�س  ال�سباب. كنت متوجهاً

طلب���ي. اقرتبت من مق���ّر القيادة الواقع يف و�س���ط الثكنة. حن و�سلت 

اإىل باب اخليمة قلت: »يا اأخ قرباين، هل ت�سمح؟«.

ل اإىل الداخل. - تف�سّ

ما اإن دخلت اإىل اخليمة، حتى وقف يف مكانه، و�سّلم علّي وهو ي�سّد 

عل���ى ي���دي. ويف هذه احلال، نظ���رت اإىل اجلهة الأخ���رى من اخليمة، 

فراأيت الأخ »ح�سن خرازي«، قائد فيلق »14 الإمام احل�سن« Q وهو 

ا على الأر�س، وق���د ارت�سمت على وجهه ابت�سامة لطيفة.  يجل����س مرتّبعاً
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ه���ذا اللقاء املفاجئ م���ع قيادة الفرق���ة، جعلني اأ�سعر باإرب���اك وتوتر، 

وقلت: »�س���الم يا �سيد خرازي..«. فاأجابن���ي بتوا�سع عجيب وهو يقف 

من مكانه: »�سالم عليك يا اأخي«.

ا بيدي، وخاطب���ه وهو يعّرفه اإيّل  قّربن���ي الأخ »قرباين« منه مم�سكاً

وي�سفن���ي له ببع�س اجلم���ل. ف�سّلم علي الأخ خ���رازي بحرارة ودعاين 

للجلو����س. وقبل اأن اأتفّوه باأي كلمة، نظ���ر الأخ قرباين اإىل قائد الفرقة 

وق���ال: »كما قلت لكم، حن اأبلغتهم خرب املاأذونية انزعج الكثري منهم، 

ا  ا وقد ب���دا النزعاج وا�سحاً والأخ طالق���اين كان م���ن اأكرثهم اعرتا�ساً

على وجهه«.

ا، اإذا ما اأعلمته بخرب اإلغاء املاأذونية  ابت�سم الأخ »خرازي« وقال: »اإذاً

ا«. �سيفرح كثرياً

ا: »نعم  ا من ال�ساي اأمامي وق���ال يل مبت�سماً و�س���ع قائد كتيبتن���ا كوباً

ا، وبجهد الأخ »خرازي« ال���ذي ا�ستطاع اأن يقنع  ي���ا اأخ طالقاين، اأخ���رياً

امل�سوؤولن با�ستعداد كتيبتنا الكامل للعمليات، �سنتوّجه اليوم اإىل اخلّط 

الأمامي«. كدت اأط���ري من الفرح. على هذه احلال عرّبت عن �سعوري، 

و�سربت كوب ال�ساي، ثم طلبت الإذن لالن�سراف. عندها، �ساألني الأخ 

قرباين: »اأمل يكن لديك عمل معي؟ هل ن�سيت؟«.

- ل، لقد انتفى املو�سوع.

ا بالنيابة عني، اأن يجمعوا  ا لو �سمحت، اأبلغ قادة ال�سرايا جميعاً - اإذاً

قواتهم يف الباحة اخلارجية لأن الأخ »خرازي« يريد اأن يتكلم معهم.

- على عيني.

وّدعت���ه وتوّجهت نحو مكان ا�سرتاحتي )املنام���ة(، واأو�سلت ر�سالة 

الأخ قرباين لقادة ال�سرايا.
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مل مت����سِ دقائ���ق قليل���ة حتى كان���ت الكتيب���ة يف الباح���ة اخلارجية 

عل���ى ا�ستعداد ل�سم���اع الأخ خرازي. حتّدث عن امل�ساع���ي التي قام بها 

لإقن���اع امل�سوؤول���ن بال�سماح لكتيب���ة »الإمام احل�س���ن« Q بامل�ساركة 

يف العملي���ات، واأبلغنا اأنه���م وافقوا على تلك امل�سارك���ة ومتابعتها حتى 

النهاي���ة. وهنا طل���ب الأخ خرازي م���ن ال�سباب اأن ي�ستع���دوا، ويحملوا 

كامل عتادهم خالل ن�سف �ساعة للتوّجه اإىل اخلطوط الأمامية. 

م���ا اإن اأنه���ى قائد الفرقة كالم���ه، حتى ُبّث���ت روح جديدة يف قلوب 

���ا نح���و اأماك���ن ا�سرتاحته���م حي���ث كان���ت  ال�سب���اب. فهجم���وا جميعاً

اأغرا�سه���م. وه���ا هم يف النهاية وبعد �سهر م���ن املثابرة وامل�سري وعدم 

الن���وم يقطفون ثمار جهودهم. جاء عدد م���ن م�ساعدي الأخ »خرازي« 

لي�ستلم���وا الأغرا����س ال�سخ�سي���ة لل�سباب. كان كل مقات���ل يتحّدث مع 

ا. لن ي�سّدق اأح���د اأن هوؤلء ال�سباب هم اأنف�سهم  نف�س���ه ويناجيها فرحاً

ذوو الوج���وه الت���ي كانت عاب�سة من���ذ �ساعة، ومنزعجة م���ن املاأذونية. 

ا لهذه  ا متحّم�ساً �ساأل���ت نف�سي: »اأين ميكن اأن جتد يف ه���ذه الدنيا جي�ساً

الدرجة للقتال واجلهاد؟«.

يف اأقل م���ن خم�س دقائق، فرغ���ت قاعات ال�سرتاح���ة )املنامات( 

ا  ���ا، واقفاً ���ا م���ن اأ�سحابه���ا. واأينما جلت بنظرك ت���َر مقاتالاً �سلباً نهائياً

بالق���رب من حقيبت���ه واأغرا�سه وقد غا�س يف اأعم���اق نف�سه وهو يكتب 

ر�سالت���ه التي يعتقد اأّنه���ا الأخرية. يف احلقيقة، اإّن ه���ذه الر�سائل هي 

من�س���ورات للقي���م الراقي���ة لهذا ال�سع���ب، ولبناء امل�ستقب���ل الآتي، وقد 

ُكتب���ت باأيدي ممثلي جيل الثورة وه���م يف حلظة اإيثارهم وت�سحياتهم. 

نع���م، يكتب ه���وؤلء املقاتلون الأعزاء ر�سائلهم الأخ���رية، ويخبئونها يف 

مالب�سهم ال�سخ�سية، حتى اإذا عادت حقيبة اأغرا�سهم وحدها، ت�سري 

ا ي�سيء طريق املجتمع وعائالتهم والأجيال القادمة. ر�سائلهم نوراً
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يف ه���ذه الأجواء، حن اختليت بنف�س���ي يف اإحدى الزوايا، ومن دون 

قرار مني، رحت اأ�ستعر�س اأحداث حياتي، وجت�ّسد اأمامي كلٌّ من اأبي، 

اأمي، عائلت���ي، اأ�سدقائ���ي القراآنين، نادر، نا�س���ر، اجلميع، اجلميع. 

�ساأل���ت نف�سي: »هل ميكن اأن اأ�سّدق اأنن���ي جدير بالقرب الإلهي؟ ماذا 

لو كان احللم الذي اأخربين به نادر �سوف يتحّقق الآن؟ هل حان الوقت 

ا للركوب يف املركب الذي حجز بطاقته يل نادر من قبل؟«. حقاًّ

يف تلك اللحظة، ومن خالل حتليل باطني، و�سلت اإىل هذه النتيجة 

ا هل �ست�سملني رحمة  اأنني مل اأُجّهز اأي زاد للو�سول اإىل هذا املقام. اإذاً

اهلل وعنايته؟ فجاأة، تناهى اإىل �سمعي �سوت قارئ قراآن وهو يتلو عرب 

ِذيَن اأَ�ْسَرُفوا َعَلى اأَنُف�ِسِهْم  مكرب ال�سوت يف الثكنة: {ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ُه ُهَو  ُنـــوَب َجِميًعا اإِنَّ ْحَمـــِة اهلِل اإِنَّ اهلَل َيْغِفُر الذُّ َل َتْقَنُطـــوا ِمن رَّ

ا، �سعرت وكاأّن القراآن  اْلَغُفوُر الرَِّحيُم}. )الزمر/ 53(. هذه امل���رة اأي�ساً

يخاطبني. كنت اأ�سع راأ�سي على ركبتي، ف�سارت الدموع ت�سيل وجتري 

ا، لكنك  : »يا اإلهي، ل�س���ت اآي�ساً به���دوء نحو الأر�س. فرج���وت رّبي قائالاً

يف ه���ذه الآية خاطبت عب���ادك، فهل اأنا من عبادك يا ت���رى؟ يا اإلهي، 

ي���داي فارغتان. لكن هل ميكن اأن نقارن بن عملنا ورحمتك؟ لي�س من 

ا  ا بالن�سبة اإليك اأن متحو بقلم العفو يف حلظة واحدة عمراً ال�سعب اأبداً

م���ن اخلط���اأ والذنوب لعبد وجه���ه اأ�سود. فيا اإلهي! طّه���رين من كّل ما 

قمُت به وارحمني..!«.

�ْسِلُموا َلُه  ُكْم َواأَ َلى َربِّ ثم تابعت ال�ستم���اع اإىل القارئ: {َواأَِنيُبوا اإِ

...}. )الزمر/ 54(.

مل تكن املرة الوحيدة التي اأعتقد فيها اأن القراآن يخاطبني، لكنني، 

اأح�س�س���ت اأنن���ي مل اأ�ستمتع اإىل هذا احلد ب�سماع الق���راآن كما الآن. يف 

النهاي���ة، قررت مثل الباق���ن اأن اأنقل امل�ساعر الت���ي تغمرين الآن على 
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ا لهداية رفاق دربي.   الورقة، لعّلها تكون و�سيلة تلهم اأهلي ال�سرب، و�سبباً

ا. ق���ّدرت اأتع���اب اأبي واأم���ي التي كانت  كتب���ت ر�سال���ة طويل���ة ن�سبياً

م���ن دون مقاب���ل، وطلبت منهم���ا باإ�سرار اأن ي�سربا عل���ى هذا الفراق 

الظاهري. ثم هّناأتهم���ا بنف�سي لأّنهما قّدما ابنهما الوحيد على طريق 

احلبي���ب. اخلط���اب الأ�سا�س���ي يف الر�سال���ة وّجهته اإىل اأم���ي. يف هذه 

اللحظ���ات ال�سافية، حيث تتجّل���ى العاطفة وامل�ساع���ر، حّلقت قريحة 

ال�سعر لدّي، وحاولت نظم بع�س الأبيات التي تلّخ�س كّل ما اأردت قوله 

لأمي، فافتتحت كالمي بالأبيات التالية: )ترجمة ال�سعر(

ا ملع يف ذهني �سوق الرحيل »يا اأمي، هذه الليلة اأي�ساً

يف ف�ساء قلبي، هذه الليلة يغني ناي الو�سال

لقد رحل اأ�سدقائي واأ�سحابي يا اأمي

واأنا لدّي يف ب�ستان ال�سهادة �سرو الدلل

لقد تعبت من �سو�ساء املدينة يا اأمي

بينما يف ال�سحراء عندي األف �سديق وحافظ اأ�سرار

1
خال�سة روحك ترافقني �سوت قراآن وحافظ

�ُسْكِري اأخذته من الكتاب ومن خواجة �سرياز

لقد كررِت يف اأذن روحي ق�سة عن الروح الأ�سيلة للحق

ولذلك �ُسحرت بهذا احلق، و�سرت اأعزف حلن و�سله

تخليت عن كل تعلقاتي وتعلقت مبوىل ع�سقي

ِاناأَ�َسَر قلبي لوجه كالقمر كال�سرو املدلل

خذ قلبي مني فقد قررت الذهاب وعدم العودة

قف�س قلبي ي�سيق بي اأريد اأن اأحّلق«

1- حافظ ال�سيرازي
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ثم تابعت الكتابة:

ي���ا اأم���ي، اأن���ت الأعّز م���ن روحي، قلت ل���ك اإنني ذاه���ب اإىل وحدة 

، حن و�سلت اإىل  التثقي���ف العقائ���دي. �سّدقيني مل اأكذب علي���ك. اأولاً

هن���ا، بقيت م���ّدة اأخدم يف ه���ذه الوحدة؛ كان اخل���ّط الأمامي للجبهة 

ا يدر�سون  ه���و غاية الدرو����س العقائدية. فاأولئ���ك الذين اأم�سوا عم���راً

الفق���ه والأ�سول، والفل�سفة والعرفان، وعلم الكالم، عليهم اأن يخرجوا 

مرفوع���ي الراأ����س من امتحان اجلبهة، واإذا تزلزل���ت اأقدامهم يف هذا 

امل�س���ري، اأق�س���م، واهلل �ساهد على ق�سمي ه���ذا، اإّنهم ق�سوا عمرهم يف 

امل���كان اخلاطئ. ي���ا اأمي! لقد اأتي���ت اإىل اجلبهة كي اأج���د نف�سي لأّن: 

»م���ن عرف نف�سه فقد عرف ربه«. اأتي���ت كي اأ�سهد عدل اهلل يف ال�سري 

وال�سلوك ولي�س يف العقل والأفكار.

اإىل مت���ى علينا اجللو�س، نقراأ ونطالع تاريخ الأنبياء الأطهار الذين 

ق�س���وا عمرهم يف اجله���اد والإيثار، من دون اأن نتعّل���م الدر�س منهم؟ 

لق���د اأتيت اإىل اجلبهة ك���ي اأ�سهد عن قرب نب���ّوة حمّمد P، الذي كان 

يعترب اجلهاد فخر اأّمته. لقد اأتيت اإىل اجلبهة كي األّبي نداء اإماٍم اأحيا 

ا يف الظلم واجلهل، اإمام اأدخل من  ثقاف���ة الولية يف جمتم���ٍع كان غارقاً

جديد �سعاع الأم���ل اإىل نافذة قلب ُمْنَتظري احلرية والعدالة والفالح، 

واأحي���ا الطريق الأحم���ر لالأئّمة ال�سه���داء R، وبع���د 1400 �سنة من 

الرك���ود واجلم���ود حّرك من جدي���د هذا اجليل. لقد اأتي���ت كي ل اأكون 

���ا لأولئ���ك الذين عرفوا اأّن اإمامهم يطل���ب الن�سرة، ومع ذلك  م�سداقاً

بقوا داخل قوقعة نفو�سهم وزحفوا نحو زخارف الدنيا. اأتيُت باختياري 

للموت ب�سرف لأ�سرخ: »يا اأيها النا�س النائمون، اإن هذه الدنيا الرتابية 

لي�س���ت �سوى ج�سٍر للعب���ور، ولي�ست منزلاً لالإقامة والبق���اء! اأتيت لعّلي 

األّون انتظاري بدمائي...
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اأمي العزيزة، هل ميك���ن اأن ي�سع الإن�سان قدمه يف ب�ستان اجلبهة، 

ا لوجه؟«. ثم يفّر من موقد الع�سق الدافئ، اأي مواجهة الأعداء وجهاً

ا، وخاطبُت كّل من يهّمني  يف هذه الر�سالة، كتبت كّل ما اعتربته مهمًّ

اأمره، ثم و�سعت الر�سالة يف حقيبتي و�سّلمتها اإىل »معاونية الفرقة«.

كان���ت الكتيبة يف باحة التمرينات ال�سباحي���ة، قد �سارت م�ستعّدة 

لالنط���الق، واأ�سافت الأع���الم امللّونة التي يحملها ال�سب���اب اأّبهة على 

ه���ذا امل�سهد احلما�سي، ومن جهة اأخ���رى كان مكرّب ال�سوت يف الثكنة 

يتع���اىل منه ن�سيد : »م���ع م�سري القافلة، احزموا الأمتع���ة اأّيها الرفاق، 

جي�س اهلل، يف قلبه حّب اهلل.«.. واإذا ما نظرت اإىل وجوه ال�سباب، راأيت 

ابت�سامة عري�سة وَفْرحة ظاهرة. حتى الإخوة الذين كانت ب�سمُتهم قد 

انحت عن وجوههم، تلقاهم اليوم ن�سيطن �سعداء.

كن���ت ت���رى يف كل زاوي���ة من الثكن���ة، جمموعة م���ن املقاتلن، وهم 

يلتقط���ون ال�س���ور التذكارية. لك���ن اإذا دّققت النظ���ر يف اأرجاء املكان 

���ا �سديقن حميمن، يتحادث���ان بجدية،  ا، �ستجد اأحياناً ونظ���رت جي���داً

وينظ���ر اأحدهم���ا اإىل الآخ���ر وكاأّنهما حبيب���ان مل يلتقيا من���ذ �سنوات، 

ي�ستمعان ب�سوق اإىل كل كلمة ت�سدر من اأحدهما، ثم يحت�سن اأحدهما 

الآخر، ويفهمان بالدموع ما تعجز عنه الكلمات.

وق���ف ال�سباب الذي���ن يخدمون يف الثكنة ينظ���رون اإىل هذا امل�سهد 

املليء بال�سوق والعاطفة بتعجب وحرية!

ا. بينما  ���ا مهموماً راأي���ت عمال املطب���خ، وقد ان���زوى كلٌّ منهم حزيناً

ا اإخفاء دموعه. الأكرث رقة فيهم؛ كان يبكي بهدوء ويحاول جاهداً

ه���ل تّتج���ه كتيب���ة »الإمام احل�س���ن« Q حقيق���ة اإىل كربالء؟ مّت 

ة ح�س���ب ال�سرايا. حتّرك قائد كل  تق�سي���م الكتيبة اإىل �سفوف مرتا�سّ
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�سرّية، فلحق���ه �سبابه بان�سباط لفت للنظر. توّقفت الكتيبة اأمام باب 

الثكن���ة. اأمر الق���ادة اجلميع باجللو����س على الأر�س؛ ك���ي يتمّكنوا من 

اإح�سائهم والتاأّكد من كافة الأمور. اقرتب الأخ »حممد عالقه مندان« 

مّن���ي وقال يل: »لدي عم���ل خا�س معك، هل ميكن���ك املجيء؟«. وقفت 

ب�سرعة وتوّجهت معه اإىل اإحدى الزوايا. اأم�سك بيدّي و�سغط عليهما، 

ث���م بداأ يكّلمني بجدية مل اأك���ن اأتوقعها، فقال: »يا �سيد طالقاين، اإنني 

متاأّكد اأن���ك من الذين �سي�ست�سهدون. اأنت تعرف كم بقيت يف اجلبهة. 

لدرج���ة ل اأ�ستطي���ع عّد العملي���ات التي �ساركت فيه���ا. يف كل مرة كنت 

اأجيء اإىل اجلبهة مع ع�سرات الأ�سدقاء املقربن، في�سرعون هم للقاء 

ا. يا �سيد طالقاين، لقد �ساقت الدنيا بي. ل اأمنية  اهلل لأعود اأنا وحيداً

يل �س���وى ال�سه���ادة يف �سبيل اهلل. كلما كنت اأرج���ع اإىل اأ�سفهان، كنت 

اأخج���ل من نف�سي، مل اأكن اأ�ستطيع اأن اأنظ���ر يف عيون اأمهات ال�سهداء 

ا بهذا الفي�س،  واآبائه���م وعوائلهم. بالطبع، اأنا متيقن اأّنني ل�ست جديراً

ولذل���ك ف���اإّن دعائي ل ي�ستج���اب. لكن لدّي رجاء واح���د منك. واأق�سم 

���ة ال�سهيد به�ست���ي، اأنقل  ب���اهلل علي���ك، حن تلتق���ي بال�سه���داء وخا�سّ

ا، واطلب منهم اأن ي�سفع���وا يل. واأن يتو�سطوا يل  �سالم���ي اإليه���م جميعاً

ا..«. عند اهلل؛ كي يتقبلني اأنا اأي�ساً

ا اأن اأجيبه، لكنني  اأطرق���ُت براأ�سي ل�سدة خجل���ي، وحاولُت جاه���داً

مل اأ�ستط���ع. كانت �سفتاي ترجتفان والدم���وع ظّلت حمبو�سة يف عيني، 

وكان ل يزال ي�سّد على يدّي ويكّرر: »عدين اأنك �ستفعل ما طلبته منك، 

عدين بذلك..«.

اختنقت بعرباتي، ومل اأ�ستطع اأن اأ�سيطر على نف�سي وفجاأة اأجه�ست 

بالب���كاء. ثم احت�سنته و�س���رت اأنوح ب�سوٍت ع���اٍل. مرت حلظات على 

ا بال�سهادة، يف  هذه احلال ومل اأفهم �ساعتئٍذ كيف ميكن اأن اأكون جديراً
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 الذي قدم اإىل اجلبهة ع�سرات املرات 
1
حن اأّن ذلك ال�»عالقه مندان«

ا بهذا  � وكم���ا يق���ول ال�سباب ل يوجد ع�سو �سامل يف ج�سده �  لي�س جديراً

الأم���ر؟! وهو الذي اعترب بكائي يف ح�سنه موافقة على ما طلبه، فعدنا 

ا اإىل ال�سرّية. معاً

اأ�سبح���ت الكتيب���ة جاه���زة للتح���رك، يف الوق���ت نف�س���ه، ا�سط���ّف 

الطباخ���ون وعمال الثكنة على جانب���ي احلافالت فظهروا كاأنهم �سارٌع 

طويٌل، يحمل معظمهم الورود والقراآن، و�سار ال�سباب ميّرون من حتت 

القراآن ثم يركب���ون احلافالت. وهكذا حتّركت احلافالت متوجهة اإىل 

مطار �سنندج.

���ا يف ا�ستقبال املقاتل���ن ويف اأيديهم الورود،  كان عم���ال املطار اأي�ساً

وه���م ي�سرخ���ون ب�سوت واحد: »ي���ا اأخي املجاه���د... ليحفظك اهلل«. 

كان���ت يف انتظارنا طائ���رات ع�سكرية كب���رية )C-130(. و�سرعان ما 

ركبت كل �سرّية اإحدى الطائرات متوّجهة اإىل مدينة اأرومية. 

ظه���رية ذل���ك الي���وم، اأي الي���وم الأخري م���ن �سهر ت���ري )20 متوز( 

و�سلن���ا اإىل اأرومية. وحن كنا ننزل م���ن الطائرة، تهادى �سوت الأذان 

اإىل م�سامعن���ا؛ بعد حلظات ا�ستقَبلنا العمال واأفراد غرفة الطوارئ يف 

مط���ار اأرومية بحرارة. وبعد ا�سرتاح���ة ق�سرية، �سلينا جماعة باإمامة 

حجة الإ�سالم »اأحمد تركان«، ثم بعدها تناولنا الغداء معهم.

عن���د ال�ساعة الثانية والن�سف من بع���د الظهر، انتقلنا يف حافالت 

اإىل مدين���ة »بريان�سه���ر«. اأي اإىل املح���ور ال���ذي ي�سهد منذ ع���دة لياٍل 

عملي���ات »والفجر2«. هن���اك �سّجت املدينة باحلرك���ة واحلما�سة. كان 

املقاتل���ون الذين مي���الأون ال�ساحنات يف حال ذه���اب واإياب وت�سمع من 

تعني: راغب، محّب، مهتم، وقد اأورد الكاتب ا�سم عائلته هنا بنحو  1 - "عالقهمند" 
ا: "اأما ذاك الراغب..". التفخيم قا�سداً



49 الثالث

املئذن���ة اأنا�سيد الن�سر وال�سرخ���ات الع�سكرية التي كانت ت�سيف على 

ا. وعلى تلك احلال نقلوا كتيبتنا  ا كب���رياً ا و�سوقاً الأج���واء حما�سةاً ون�ساطاً

مبا�س���رة اإىل ثكنة بريان�سهر حيث امت���الأت باملقاتلن الذين ل يهداأون 

ع���ن احلركة ولو للحظة واح���دة. وكل واحد منهم م�سغ���ول بعمله. هنا 

ل ت�ستطي���ع التمييز بن �سب���اب التعبئة اأو احلر����س اأو اجلي�س، وكاأنهم 

ا بيد ي�ستع���دون لعمل عظي���م. مل يكن يف�سلن���ا الكثري من  ���ا ي���داً جميعاً

الوق���ت عن غياب ال�سم�س، حن طلبوا من كتيبتنا اأن ت�سطّف. كان يف 

داخل الثكنة عدد من ال�ساحنات امل�ستعدة للتحرك، ثم اأعطيت الأوامر 

ا اأن الليلة هي الليلة املوعودة. للركوب فيها. عندها اأدركنا جميعاً

���ا يف زاوية ال�ساحنة، بينما كن���ت اأ�ساهد قر�س ال�سم�س   كن���ت واقفاً

ا. هل يا ترى �ستكون  ا ف�سيئاً الأحمر يف الأفق الذي يتزايد احمراره �سيئاً

هذه هي املرة الأخرية التي اأ�ساهد فيها منظر الغروب؟

مل تك���ن العتم���ة قد لّف���ت امل���كان ب�سكل كام���ل بعد، ح���ن انطلقت 

ال�ساحن���ات ب�سرع���ة، وق���د جتم���ع ال�سب���اب املوج���ودون يف الثكنة على 

اجلانب���ن يوّدعونن���ا ويدعون لنا. وم���ن غري اإرادة مني، ب���داأت اأذرف 

ا لهذا  دم���وع ال�س���وق. �سعرت من اأعماق قلب���ي اأنه علّي اأن اأك���ون �ساكراً

ني اهلل به، لكنني مل اأجد الكلمة املنا�سبة التي تعرب  التوفيق الذي خ�سّ

عن عمق �سعوري هذا. فتجّلى هذا الإح�سا�س من خالل دموعي النازلة 

ا م���ن »نادر« كما اأنا  عل���ى خدّي. �سعرت للحظ���ة اأنني مل اأكن قط قريباً

الآن. وكاأنه موجود الآن قربي بوجهه البا�سم، وهو يتحدث معي.

عدت اإىل نف�سي بعد رحلة امل�ساعر هذه ونظرت حويل. كانت اأحوال 

ال�سباب ت�سب���ه حايل. فهنا جمموعة منهم جتل����س يف زاوية ال�ساحنة، 

وهي تن�سد ب�سوٍت عاٍل: »يا جي�س �ساحب الزمان... ا�ستعد... ا�ستعد«.

راح���ت ال�ساحنات تتقّدم ب�سف منتظم بع�سها خلف بع�س. مل مير 
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وق���ت طوي���ل اإذ بنا ندخل اإىل ج���ادة ترابية. عرفت م���ن �سكل الطريق 

وميزاتها اأّن �سباب جهاد البناء قاموا با�ستحداثها خالل اأيام العمليات 

ال�سابق���ة. اإن انحدار اجلادة القوي، ي�سري اإىل اأنها �سوف توؤدي بنا اإىل 

ا دخلنا اإىل مناطق  ا رويداً مرتفع���ات عالية حيث جرت العمليات. روي���داً

���ا خالل اللي���ايل ال�سابق���ة. فاخلن���ادق، والدبابات  مت حتريره���ا حديثاً

املحرتق���ة، و�سي���ارات اجلي���ب املدمرة حتك���ي هول وعظمة م���ا قام به 

املنت�سرون لدي���ن اهلل. اإن النحدار القوي للطريق والزدحام ال�سديد 

عليه���ا جع���ال ال�ساحنات تتقّدم بب���طء وال�سي���ارات الع�سكرية املتنوعة 

كان���ت يف حال ذهاب واإياب. بعد م�سّي �ساعة اأو اأكرث و�سلنا اإىل نهاية 

اجلادة حيث تقع املرتفعات التي حّررها املقاتلون خالل املرحلة الأوىل 

ا لأوامر الق���ادة ترّجلنا من ال�ساحنات. نظم كل  م���ن العمليات. وتنفيذاً

قائد �سرّية، �سباب �سرّيته وبداأنا ن�سي بخط م�ستقيم.

طيلة امل�سري، كنت اأرى جرافات اجلهاد )جهاد البناء(، وهي حتفر 

ا ي�سل اإىل املواقع  بجد على الرغم من عتمة الليل، كي ت�ستحدث طريقاً

الأمامية للمقاتلن. و�سلنا اإىل اأعلى نقطة لهذه املرتفعات. كانت ُت�سَمع 

ا،  اأ�سوات انفج���ار القنابل وقذائف املدفعية، على م�ساف���ة بعيدة ن�سبياًّ

بينم���ا القنابل امل�سيئة تو�سح خّط التما�س ب���ن القوات املتقاتلة. ومن 

امل���كان الذي و�سلنا اإلي���ه اأمكننا روؤية الر�سا����س املنطلق من اجلهتن 

بو�سوح، فهو ي�سب���ه ال�سهب. حينئٍذ توقفت الكتيب���ة، وباأمر من القادة 

جل�سنا على الأر�س.

بع���د وقت ق�سري، راأيت قائد الفرق���ة اأي الأخ »ح�سن خرازي«. كان 

يري���د اأن يخطب فينا. وقف على �سخرة و�س���ار يلفت نظرنا اإىل اأهمية 

املنطقة املوجودين فيها. قال: »يا اإخوتي الأعزاء، الليلة لدينا عمل كبري 

ا. الإمام والأمة بالنتظار، على كلٍّ مّنا اأن يبذل كل جهده، وي�ستخدم  جداً
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كل قدراته كي نتقدم اإن �ساء اهلل ب�سرعة، ونفرح قلب الإمام والأمة..«.

كان���ت تلوح اآثار التعب عل���ى وجوه ال�سباب، فالكتيبة ما زالت يف حال 

انتقال من مكان اإىل اآخر منذ ال�سباح. بعد حديث الأخ »خرازي«، ا�ستلم 

الأخ »عبا����س قرباين« الكالم. يف ذلك الوقت نظرت حويل، راأيت معظم 

ال�سب���اب قد غرق���وا يف النوم. طلب منا الأخ »قرب���اين« اأن نكون على اأمت 

ال�ستعداد للعمليات بعد انتهائنا من ال�سالة. فتناولنا الع�ساء الذي كان 

عبارة عن خبز حمّلي ياب�س ومعلب���ات �سمك. ظّلت اآثار التعب والإرهاق 

بادي���ة بو�سوح على الوجوه. فاأدرك الق���ادة اأن ال�سباب غري قادرين على 

القيام بالعمليات وهم على هذه احلال. فطلبوا منا العودة اإىل ال�ساحنات 

وانطلق���ت بنا و�س���ارت م�سافة ق�سرية، حيث و�سلن���ا اإىل مبنى اإ�سمنتي 

ا ل�سرتاحة القادة  ا ومكاناً كبري. تبّن اأّن هذا املبنى يف الواقع، كان مطعماً

ا  العراقي���ن، وقد �سيطر عليه الآن جنود الإ�سالم. لكّن املبنى بات مدّمراً

���ا بالردم نتيجة املعارك التي ج���رت يف الليايل املا�سية. اإّنا مهما  ومليئاً

تكن احلال، فمن املفرت�س اأن ننام الليلة يف هذا املبنى.  
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يف الي���وم الأول من مرداد/ 22 متوز، ا�ستفقن���ا عند اأذان ال�سبح. 

وبعد اإقامة ال�سالة، اأو�سانا القادة بالعودة اإىل النوم ثانية. اإّل اأنه عند 

ال�ساع���ة الثامنة، قفزنا من فرا�سنا على �س���وت الر�سا�سات املتوا�سل. 

يف البداي���ة، ت�س���ّورت اأّن العراقين قد هجموا علينا، لك���ن تبّن اأّنهم 

يف احلقيق���ة �سبابنا وهم يت�سّدون ل�سرٍب من الطائرات العراقية التي 

حت���وم حولنا على ارتفاع منخف�س. بع���د الفطور، قمُت وبع�س ال�سباب 

جنول على الد�سم واخلنادق العراقية اخلالية بالقرب من موقعنا.

وجدن���ا يف هذه اخلنادق الكثري م���ن الأغرا�س. اأكرث ما لفت نظرنا 

زجاج���ات امل�سروب���ات الكحولي���ة، واأدوات القم���ار واملج���الت املبتذلة 

ا. كانت  الكث���رية املوج���ودة هن���اك. جمعه���ا ال�سب���اب واأحرقوها ف���وراً

الطائ���رات العراقي���ة، حتّلق كل خم�س ع�سرة دقيق���ة، فوق موقعنا على 

ا من ال�سواريخ والقنابل  ارتف���اع منخف�س، وترمي ب�سكل ع�سوائي عدداً

العنقودي���ة وزّخات م���ن الر�سا�سات. اإّل اأّننا طيل���ة املدة التي ق�سيناها 

هناك، مل ن�سهد اأي اإ�سابة يف �سفوفنا جراء الطلعات والق�سف، وهذا 

دليل وا�سح على خوف الطيارين العراقين وجبنهم. 

بعد �سالة الظهرية، مّت اإح�سار طناجر الطعام ال�سخمة يف �سيارات 

. م���ا اإن انتهينا من 
1
ال�»بي���ك اأب« حي���ث ُوّزعت على ال�سب���اب »الِقيمة«

1  - نوع طعام م�سهور في اإيران، ُيطبخ من الحم�س واللحم والأرز.
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ا لأوامر القادة، ركبن���ا ال�ساحنات املتوجهة اإىل  تن���اول غدائنا، وتنفيذاً

»بريان�سه���ر«. يف ذل���ك احلن، �سيطر القلق على ال�سب���اب خ�سية اإلغاء 

العملي���ات، لأنن���ا يف الواقع كّنا نرتك اخلط���وط الأمامية متجهن نحو 

اخلطوط اخللفية للجبه���ة. و�سلنا اإىل ثكنة »بريان�سهر« حوايل الثالثة 

بع���د الظهر. ترّجلت كتيبتن���ا يف املرجة اخل�سراء للثكن���ة. يف املقابل، 

اأعاد ح�س���ور القادة يف تلك الباحة الأمل لل�سب���اب لأن وجودهم ي�سري 

اإىل التح�س���ري لعم���ل مهم. بع���د اأن جل�سنا ب�سكل منظ���م على الأر�س، 

ا لوج���ه اأمامنا.  وق���ف قادة الكتيب���ة خلف الأخ »ح�س���ن خرازي« ووجهاً

هم����س الأخ »عبا����س قرب���اين« يف اأذن الأخ »يزدخوا�ست���ي«. فاق���رتب 

»يزدخوا�ست���ي« مّنا، وجل�س بالقرب من الأخ »تركان« وقال له: »يا �سيد 

تركان، يطلب منك الأخ قرباين اأن تخطب اأمام الكتيبة لبّث احلما�سة 

يف قلوب ال�سباب وت�سجيعهم لي�ستعّدوا للعمليات«.

ا وراءه،  بعد حلظات، ا�ستدار الأخ »تركاين« نحوي حيث كنت جال�ساً

ا، اأرجوك اأن  وق���ال يل: »ي���ا اأخ طالقاين! اأ�سعر اأنن���ي غري م�ستعد اأب���داً

تتوىل هذه املهمة بدلاً عني وتخطب يف ال�سباب«.

تغ���ريت حال »ت���ركان« منذ يوم���ن ، كان يتمتم طيل���ة الوقت، وبدا 

���ا عل���ى نف�سه. وهك���ذا وَقْفُت اأم���ام الكتيبة وب���داأت اأحتّدث عن  منطوياً

اجله���اد وف�سيلت���ه يف الروؤي���ة القراآنية من خالل عر����س بع�س الآيات 

الكرمي���ة. ا�ستم���ّرت كلمتي حوايل ن�س���ف ال�ساعة. ومن ث���ّم جاء اأحد 

الطياري���ن من القّوة الربي���ة، وقال اإنه من املفرت����س اأن تنتقل الكتيبة 

باملروحي���ات ليتم اإنزالها يف منطقة العملي���ات، واأخذ ي�سرح لنا كيفية 

�سعود املروحية والنزول منه���ا ومراعاة قواعد الأمان والحتياط. بعد 

اأن اأنهى تعليماته، طلب مّنا التاأّكد من الأغرا�س والتجهيزات اخلا�سة 

بكل واحد. مالأنا »مطراتنا« باملياه، لأننا قد ل نح�سل على املاء اإّل بعد 
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انتهاء العمليات. ثم اأر�سدونا اإىل مدرج املطار يف الثكنة. 

كان���ت يف انتظارنا اأرب���ع مروحيات ع�سكري���ة )هيليكوبرت(، حتّمل 

كلٌّ منها ع�س���رة �سباب من التعبئة، تنقلهم اإىل منطقة العمليات لتعود 

وحتمل غريهم. كان دوري يف املّرة الثانية.

ا، وهي   كان���ت املروحيات حتاول التحليق عل���ى ارتفاع منخف�س جداًّ

جتت���از اجلبال والت���الل واملرتفع���ات املتع���ددة، وبعد ح���وايل ع�سرين 

دقيق���ة من التحلي���ق، حّطت بنا عل���ى �سل�سلة جبال ��� عرفن���ا فيما بعد 

اأنه���ا »مرتفعات 2519« �����  لكنها مل ت�ستطع مالم�سة الأر�س، فُطلب من 

ا. ال�سباب القفز منها عن ارتفاع مرتين تقريباً

تق���ع »مرتفع���ات 2519« خلف ثكن���ة »احلاج عم���ران« العراقية التي 

فتحها �سباب »لواء املهدي« من تعبئة �سرياز، خالل املرحلة الأوىل من 

عمليات »والفجر2« بالإ�سافة اإىل �سلعي هذه املرتفعات. 

 م���ا اإن ترّجلنا من املروحي���ة ومل تكد اأقدامنا تالم�س الأر�س، حتى 

انفج���ر بالقرب منا عدد من قذائ���ف الهاون 60. ويبدو اأّن العدو عرف 

بنقل القوات من اأ�سوات هدير املروحيات، فاأمطر املنطقة بالقذائف. 

وا�ست�سه���د �سابان وجرح خم�س���ة، لكن بعدها، نقلن���ا القادة اإىل نقاط 

اآمن���ة. ح���وايل اخلام�سة بع���د الظهر، انته���ت عملية الإن���زال وانق�سم 

ا اإىل جمموعات متفاوتة العدد من ثالثة اأو اأربعة اأو خم�سة  ال�سباب فوراً

اأف���راد، ومترك���زوا يف اأماكن متعّددة من املرتفع���ات بالنتظار. ان�سغل 

كل واحد منهم بعمل ما. كان بع�سهم يتحّدث بحرارة، وبع�سهم الآخر 

يحم���ل قراآن اجليب ال�سغري ليقراأ اآياته، واآخرون تعّلق نظرهم بالأفق 

وغرقوا يف تفكري عميق...

اأح���د ال�سباب خلفنا، كان يطلق النكات، وي�سحك ب�سوت عال. من 
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: »األ يجدر بك اأن  اأج���ل ذلك وّجه الأخ »تورجي زاده« الكالم ل���ه قائالاً

ت���رّدد اأحد الأذكار اأو الت�سابي���ح، بدل هذا الكالم امل�سحك، فقد يكون 

هذا الغروب اآخر غروب ن�سهده يف حياتنا«.

فاأجاب���ه: »يف احلقيقة، اأنا ل�ست من اأهل امل���زاح، ولكّنني ل اأعرف 

ملاذا اأ�سعر برغبة يف ال�سحك من كل قلبي«.

قب���ل اأن حت���ّل العتمة، كتب���ُت ر�سالة اأخرى اإىل اأم���ي واأبي وعائلتي، 

وو�سعته���ا يف جيبي، كي ت�سل  اإليهم اإذا ما وفقت لنيل ال�سهادة، وُنقل 

جثماين اإىل اأ�سفهان.

كانت ال�ساعات متر م�سرعة. فحوايل العا�سرة م�ساء، اأ�سدر القادة 

اأوامره���م لن���ا بالتجم���ع. فقد توقفت ن���ريان الأعداء و�س���ارت املنطقة 

هادئة. فاأُعط���ي الأمر لننتظم، فا�سطفت كّل �سرّي���ة على حدة. و�سرع 

كّل قائد بالكالم مع اأحبائه املقاتلن. وكالمهم يوحي اأن دقائق معدودة 

تف�سلنا عن بدء العمليات. وزيادة على ذلك، حاول الأخ »يزد خوا�ستي«، 

اأن يذّكرن���ا ب�سكل �سريع وموجز بكل تعليمات وتقنيات الدورة التدريبّية 

الت���ي �سرحه���ا لن���ا يف ثكن���ة »�سنن���دج«. وبالطب���ع حّدثنا ع���ن ال�سرب، 

املقاومة، الإيثار، ع�سق ال�سهادة وباخت�سار عن كل ما هو �سّر انت�سارنا. 

ث���م قال: »األتم�س امل�ساحمة من الأ�سدقاء كافة فقد يكون قد �سدر مني 

يف هذه الفرتة خطاأ اأو ا�ستباه. فالب�سر يخطئون. من املمكن اأن اأكون قد 

ا بينكم.. ها اأنا الآن اأرجو منكم  تكّلمت بكالم اأزعج � ل �سمح اهلل � عزيزاً

امل�ساحمة...«. بعد ذلك، الت���ّف حوله ال�سباب، و�سرع يف و�سف منطقة 

العمليات، ونوع تلك العمليات والعمل اخلا�س ب�سرّيتنا.

كانت ليلة جميلة، ون�سيم عليل يتهادى لرتق�س على نغماته الأعالم 

ا.  ا خالباً امللونة. بينما ت�سفي ال�سماء املقمرة على املرتفعات منظراً
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كان قائ���د �سرّيتن���ا »مرت�سى ي���زد خوا�ستي«، يتح���ّدث ب�سكل جّدي 

وح���ازم وباع���ث لالأم���ل يف الوق���ت نف�س���ه. وكان اأبن���اء اأب���ي عبد اهلل 

ا وليايل من النتظ���ار، ي�ستمعون له  احل�س���ن Q، الذين ق�س���وا اأياماً

: »اأيها الإخوة،  باإن�س���اٍت ودقة. عند ختام كالم���ه، توّجه لل�سباب قائالاً

مب���ا اأن الوقت �سيق، اأنهوا اأعمالكم ب�سرعة. ويف الوقت عينه تفّح�سوا 

اأغرا�سكم. اإذا كان ينق�سكم اأّي �سيء راجعوين«.

�سّرح ال�سرّية لربع �ساع���ة كي ينهي ال�سباب اأعمالهم اخلا�سة. لكن 

اجلمي���ع اخت���ار النزواء كل واح���د يف زاوية خمفية ق���در امل�ستطاع عن 

الآخري���ن لإقامة �سالة الع�سق. كان لهذه ال�سالة طعم خمتلف عن كّل 

ما �سّليته من قبل. اأق�سم اإنني ل اأ�ستطيع اأن اأ�سّطر باحلرب و�سف حال 

ركعت���ي �سالة الع�سق هذه. لأنني ل اأ�ستطي���ع العثور على عبارات قادرة 

على و�سفها. اأقت�سر على القول اإنها كانت �سالة فناء. لي�ست فناء الأنا 

وال�»نح���ن«، ب���ل فناء كل ما يتعّلق خاطري ب���ه. يف تلك ال�سالة فقد كل 

�س���يء قيمت���ه؛ �سار بال قيمة، ب���ال اأي قيمة. وكاأنه ال���ذي هو كل القيمة 

)اهلل(، ل ي�سبح معه لأي �سيء قيمة. كانت هذه ال�سالة، �سالة �سهود، 

�سهود عظمة الوجود الواحد، املعبود لعظمته وجالله. هذه العظمة التي 

جتّلت يف املوجودات الأخرى فجعلتها اآيات وجوده واأ�سمائه.  

كنت قد قراأت يف الكثري من الكتب، وا�ستمعت اإىل عدد من العلماء 

الكب���ار عن حالوة �س���الة اأولي���اء اهلل، لكنن���ي مل اأدرك معناها اإل يف 

تل���ك الليلة. على الرغ���م من اأنني كنت اأظن اأن له���ذه احلالوة مراتب 

ودرج���ات، وهي لأهل املعرفة تتنا�سب م���ع مرتبتهم. ول اأترّدد اإن قلت: 

اإن اإدراك���ي له���ذه احلالوة -ومب���ا اأنني مل اأ�سع���د اأي درجة يف درجات 

املعرف���ة- هو امل�ست���وى الأدنى يف الإدراك. تلك الّل���ذة التي تذّوقتها يف 

ا لها من قبل، حتى يومي هذا، واأنا اأ�سكب  تلك ال�سالة، مل اأتذّوق نظرياً
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خمر قلبي يف هذه ال�سحيفة. 

�سمع���ت م���ن اأحد العلم���اء العظام اأن اأه���ل العي�س والل���ّذة واحلياة 

والقدرة، لو تذّوقوا مرة واحدة حالوة �سالة العرفاء، لرتكوا كل لّذاتهم 

الوهمية تلك ولوّلوا وجوههم �سطر لّذة ال�سالة هذه. كانت �سالة تلك 

الليل���ة من ال�سلوات التي كّلما اقرتبت م���ن ت�سّهدها وت�سليمها انقب�س 

ا. مع كل كلمة جتري على ل�سان ه���وؤلء امل�سّلن العا�سقن،  قلب���ك حزناً

ت�سي���ل الدموع مرجتفة على اخلدود، وتغ�س���ل عنها غبار الدنيا العالقة 

ا على وجوههم، لتنجلي �سورهم مباء وجوههم الرقراقة. قد يكون  زوراً

هذا ال�ساب الولهان يف تلك ال�سالة، خري م�سداق لالآية: {الذين هم 

يف �سلتهم خا�سعون} )الموؤمنون، 2(. 

عل���ى كل ح���ال، يف تل���ك الليلة، تغلب���ت على �سعوب���ة وتعا�سة ورعب 

انتظ���ار عمٍر باأكمله لليلة اأو يوم ي�سطادين املوت فيه، وتلّذذت بحالوة 

الختيار ال�سهم ل�»ذهابي ل�سطياد املوت«.

منذ �سنوات، يف اإحدى اجلل�سات القراآنية نقلت لل�سباب اأن الر�سول 

الأعظ���م P قال: »ت�سلية اأمت���ي اجلهاد يف �سبيل اهلل«، لكنني مل اأتلّقف 

معناها اإل يف تلك الليلة. 

ا وقد قّبل جبهته الرتاب يذرف الدموع  اأينما اأجلت النظر، راأيت اأخاً

وهو يرّدد الدعاء بحرقة.

كانت ال�ساعة ت�س���ري اإىل احلادية ع�سرة، حن اقتحم �سوت القادة 

خل���وة احتفال ه���وؤلء ال�سباب العا�سق���ن، ليدعوه���م اإىل جل�سة �سماع 

ورق�س يف ميدان املعركة مع عفاريت و�سياطن الأر�س.

ا�سطفت ال�سرايا الثالث كل �سرية يف خّط واحد، يف نظام مر�سو�س، 

ا. بداأ قادة كل �سرّية  ثم نزولاً عند اأوامر القادة جل�سنا على الأر�س جميعاً



ملحمة تّلة "برهاني" البطولية58

بع���ّد ال�سباب وتفّقدهم. ثم بداأوا بتذكريهم بالنقاط الأ�سا�سية. بعدها، 

كان دعاء قائد الفيلق لنا بالتوفيق، وانطلقنا نحو الهدف املحّدد.

 õõõõõõ

اإن »مرتفعات 2519« عبارة عن �سل�سلتن متوازيتن، تقعان بعد ثكنة 

»احلاج عمران«. تنتهي هذه املرتفعات بجادة اإمداد مهمة لالأعداء، اإذ 

يعتمدون عليها لإمداد فرقهم وقواتهم الربية. 

كان له���ذه اجلادة اأهمية بالغة بالن�سبة اإلينا، لأّننا بال�سيطرة عليها، 

نحم���ي ب�سكل نهائي ثكنة »احلاج عمران« م���ن هجمات و�سربات العدو، 

ويف الوقت نف�سه، ت�سبح املرتفعات ال�سرتاتيجية يف املنطقة امل�سرفة على 

م���دن �سمال العراق، حتت �سيطرة جن���ود الإ�سالم. يف احلقيقة، اإن هذه 

اجل���ادة هي الأمل الوحيد للعراقين لل�سيطرة على ثكنة »احلاج عمران« 

وحماية املدن ال�سمالية. ولكي ن�ستطيع نحن الو�سول اإىل تلك اجلادة، كنا 

جمربين على عبور الوادي ال�سيق بن �سل�سلتي اجلبال هذه، وال�سيطرة 

على العوائق والد�سم التي ا�ستحدثتها القوات العراقية هناك. 

ُي�سّمى هذا املعرب »دربند« اأو »دربندي خان« وهو ميتد م�سافة ترتاوح 

ا يف عمق الأرا�س���ي العراقية.  ب���ن ثمانية ع�س���ر اإىل ع�سرين كيلوم���رتاً

داخ���ل هذا ال���وادي، يقع يف هذا املعرب ����� املت�سّكل من التق���اء �سل�سلتي 

مرتفع���ات 2519 ���� ثالث ت���الل بارتفاع تقريبي يرتاوح ب���ن ال�سبعمئة 

ا  ا �سغرياً اإىل الأل���ف مرت، حيث بنى العراقيون على قم���ة كل تّلة، مركزاً

لقواتهم، يهدفون من خالله اإىل حماية املعرب ومنع جنود الإ�سالم من 

امل���رور ع���ربه، وبالتايل الو�س���ول اإىل جادة الإمداد له���م. هذه املراكز 

، اأ�سالك 
1
الثالث���ة حممّية مبوانع عّدة كحق���ول األغام وا�سع���ة وممّلحة

1  - معّدة لالنفجار.
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�سائكة دائرية، ود�سم متعددة للكمائن. 

م���ن املفرت����س اأن يقرتب املجاه���دون بكل هدوء و�سم���ت من مواقع 

ا م���ع اكت�ساف العدو  الأع���داء، ليكون الهج���وم النهائي ال�ساعق متزامناً

لت�سل���ل ال�سب���اب داخ���ل املعرب، وم���ن خالل عام���ل املباغت���ة نخّفف من 

اخل�سائر.

م���ع بداية حركة ال�سرّي���ة، حاولنا جاهدين �سب���ط حركة اأقدامنا، 

وامل�س���ي بانحناء كام���ل. كانت مهّمة �سريتّي »مق���داد« و»مالك الأ�سرت« 

ال�سيط���رة عل���ى التّلتن الأوىل والثانية. اأم���ا ماأمورّيتنا يف �سرّية ميثم، 

فكان���ت ال�سيطرة على التلة الثالثة، اأي التل���ة الأخرية املتوّغلة يف عمق 

الأرا�س���ي العراقي���ة، وبالت���ايل امل�سرف���ة بالكامل على ج���ادة الإمداد. 

وهكذا مت اإر�ساد كل �سرّية باجتاه هدفها.

الع���دو ال���ذي كان يتوق���ع قيامن���ا بهذه العملي���ات لكت�ساف���ه �سوت 

املروحيات، كان يراقب املنطقة منذ �ساعات الليل الأوىل ويرمي القنابل 

امل�سيئ���ة من دون توّقف. ولذلك على الرغم من احلر�س ال�سديد الذي 

كان يتوخ���اه املقاتل���ون، والتحرك بهدوء و�سكون كامل���ن، ما اإن اجتاز 

ال�سب���اب اأعلى قم���ة يف »مرتفعات 2519« وفور توّجهه���م نحو املعرب يف 

اأ�سفل الوادي، حتى اأمطر العدو املنطقة بالنريان. 

ا لذلك مل تنقطع -ول���و للحظة- انفج���ارات القنابل اليدوية  ونظ���راً

واملدفعي���ة و�سواريخ امليني كاتيو�سا. واأ�ساءت القنابل امل�سيئة املنطقة 

ب�س���كل كام���ل، وا�ستهدف الع���دو م�س���ري ال�سرّي���ة بالقناب���ل املزدوجة 

النفجار. يف البداية كنا نق�سد التوجه اإىل عمق الوادي ونتخّطى �سفح 

التل���ة الأوىل ثم الثانية، لن�سعد بعده���ا التلة الثالثة ونهجم على املوقع 

العراقي يف الأعلى. كنا ن�سري على منحدر قوي. يف املقابل، كان القادة 

ي�ساعف���ون من �سرع���ة حركة ال�سرّية لتحقي���ق اأهدافنا يف وقت اأق�سر 
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و�سلب املبادرة من العدو.

اأّدى املنح���در القوي من جهة، و�سرعة ال�سرّية من جهة اأخرى، اإىل 

ا، فكان كل مقاتل يقع، يرتطم به اآخر وراءه ويفقد  وق���وع ال�سباب اأر�ساً

ال�سيطرة على حركته، ومع ذلك، كنا نقف مرة ثانية ونكمل امل�سري. 

كان���ت القناب���ل والقذائ���ف املدفعي���ة، ت�سق���ط عل���ى جانب���ي م�سري 

ا  ا توقع عزيزاً ال�سب���اب، ومتر ال�سظايا وهي ت�سفر بالقرب منا، واأحياناً

عل���ى الأر�س. مرات عّدة �سمع���ت �سفري ال�سظية وهي متر على م�سافة 

ا بحرارته���ا. مالأ املكان  ل تتع���دى املليمرتات، حتى اإّنن���ي �سعرت مراراً

اأ�س���وات النفج���ارات وطلق���ات الر�سا�س���ات املرتافقة م���ع ال�سرخات 

احلما�سية »اهلل اأكرب« و»ل اإله اإل اهلل« التي كان يطلقها املقاتلون.

عل���ى راأ����س امل�س���ري، كان الأخ »�سهم���ي« )امل�ساع���د الث���اين لقائ���د 

ال�سرّية( يتبعه الأخ »عالق���ه مندان« )م�ساعد قائد ال�سرّية( وبعدهما 

حجة الإ�سالم »تركان« ال���ذي كان يرتدي بدلة ع�سكرية والعمامة على 

ا. راأ�سه، وكنت اأنا وراءهم جميعاً

ا يف دمائه،  ا �سابحاً ا، كانت ال�سظايا ت�سيب مقاتالاً فريمتي اأر�ساً اأحياناً

فيمر ال�سباب بالقرب منه �ساعن اإىل ملء الفراغ الذي تركه يف �سفهم.

خالل ع�سرين دقيقة و�سلت ال�سرّية اإىل عمق ال��وادي، وبداأ بعدها 

�سعود التلة الثالثة. كان العدو قد ن�سب على قمة التلة كمائن متعددة، 

على  الر�سا�سات من جهات خمتلفة.  بنريان  ال�سباب  م�سري  اعرت�ست 

الرغم من ذلك، ا�ستطاع رماة ال�)B7(، من خالل اأخذهم م�سافة من 

م�سري ال�سباب وباإ�سراف الأخ »�سهمي«، �سرب د�سم وكمائن الأعداء كافة. 

بع���د ذلك، وب�سعوبة كبرية، اقرتب ال�سب���اب من موقع الأعداء الذي 

كان يف اأعل���ى نقطة م���ن التلة. وق���د �ُسّيج بثالث طبقات م���ن الأ�سالك 
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ا عنه. العبور عن  ا بن الع�س���رة والع�سرين مرتاً ال�سائك���ة التي تبعد تقريباً

ا؛ وخا�سة اأن رماة الر�سا�سات الأربعة  هذه الأ�سالك العالية اأمر �سعب جداًّ

املتمركزين داخل املوقع ي�ستهدفون حميط التّلة من اجلهات كافة. ما اإن 

و�سل���ُت اإىل الأ�سالك ال�سائكة، حتى  توقف���ت ال�سرّية، ثم متدد ال�سباب 

ا وهم يرمون املوقع حماولن اإيقاف نريان الر�سا�سات. اأر�ساً

اأّدى جتّمع قواتنا حول موقع الأعداء اإىل �سقوط الكثري من اخل�سائر. 

ا�ستمر انهم���ار الر�سا����س والقنابل بال رحمة، وهذه امل���رة ا�ستهدفت 

البقع���ة ال�سغرية التي جلاأ اإليها ال�سب���اب، لتحّولها اأمواج النفجارات 

اإىل جهن���م من الدخان والنار. كانت القذائ���ف تنفجر بفوا�سل زمنية 

متقارب���ة، لدرج���ة كنت اأ�سع���ر خاللها اأنن���ي فقدت �سمع���ي واأ�سواتها 

ال�سديدة جعلت اأذيّن ت�سفران ب�سدة.

مت���ددت على الأر����س، واأل�سقت وجهي بالرتاب، ك���ي اأحمي راأ�سي 

وج�سمي م���ن ر�سا�س الر�سا�س���ات التي كانت تزع���ق فوقي. يف الوقت 

نف�س���ه كن���ت اأراقب بدقة م���ا يح�سل حويل كي اأع���رف تكليفي واأتقّدم 

يف الوق���ت املنا�س���ب. فجاأة، اندلعت النريان يف ف�سح���ة وا�سعة بالقرب 

مني، وارتفع لهيبها نحو ال�سماء. تدحرجت ب�سرعة واأبعدت نف�سي عن 

الله���ب. كانت التلة حترتق من كل اجلهات، فاأ�سيف �سوء احلريق اإىل 

ا، وا�ستفاد  ن���ور القنابل امل�سيئة التي يرميها العدو. اأ�سبح  املكان منرياً

الع���دو يف ه���ذه اللحظ���ات بكل م���ا ميلك من ق���درات، لدرج���ة اأنه بداأ 

يق�سف ال�سباب بال�»دو�سكا« التي عادة ما ت�ستعمل كم�ساد للطائرات. 

كان���ت قذائ���ف الدو�سكا امللتهب���ة، ب�سوتها القوي ور�سقاته���ا املتتالية، 

تتطاير فوق روؤو�سنا. مل يكن مبقدور اأحد القيام باأي عمل. كان العجز 

ي�سيطر على �سرّيتنا يف وقت �سار اتخاذ القرار من اأ�سعب الأمور. 

اإن متركز �سرّيتنا يف هذا املكان بالذات ولوقت طويل، اأّدى اإىل تناثر 
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���ا، وا�ست�سهادهم بالقرب مّنا. ، راأيت  عدد من الرباعم املتفتحة حديثاً

اأحد الإخوة من رماة ال�)B7( بجانبي الذي كان يتحّن الفر�سة ليهدم 

د�سمة الدو�سكا يف موقع العدو. رفع �سدره فجاأة وتوكاأ على ركبته ورّكز 

عل���ى الدو�س���كا، لكن قبل اأن يرمي، اأ�سابه ر�سا����س العدو ومزق �سدره 

و�سبح يف دمائه اأمام ناظري. كانت الدماء تفور من �سدره على الرتاب 

على نغمة دقات قلبه. اأُعدمت احليلة، وا�ست�سهد ال�ساب بعد حلظات.

راأيت بالقرب منه مقاتالاً كان م�ساعده، و�سِهد بتاأثر كبري �سهادته. 

�سحب ال�)B7( من حتت جثم���ان رفيقه و�سّوب بدقة على اإحدى د�سم 

ا:  الأع���داء واأخمد نريانها. عندها، قفز عن الأر�س وهو ي�سرخ مبتهجاً

»اهلل اأكرب، اهلل اأكرب..«.

ا:  ث���م احت�س���ن جثم���ان �سديقه الن���ازف و�س���ار يتكّلم معه م���ردداً

 ه���ل راأيت؟ لقد دمرته! فرح���َت األي�س كذلك؟ انتقمت 
1
»عزيزي ممد

ا.  ا، ل تذهب � اإيه، لق���د وعدتني، علين���ا اأن نرحل معاً ل���ك. انظر جي���داً

ا اب���َق هنا، ل تخذلن���ي، امنحني الفر�سة كي اأحمو بع�سهم عن وجه  اإذاً

ا«.. وم���ن دون تاأخري لّف حزام ال�سالح على كتفه  الأر����س ثم نرحل معاً

ورقبت���ه وحملهم���ا على ظهره وزحف على الأر����س وهو يردد ب�سم اهلل، 

بحثاًا ع���ن و�سعية اأف�سل ت�ساعده على �س���رب الد�سم التي يخرج منها 

الر�سا�س. غ���اب عن نظري حلظات قليلة، لكن ح���ن ا�ستطعت روؤيته 

كان ي�ستعد لرمي ال�)B7(، واأل�سنة النار ترتفع من حقيبة ظهره املليئة 

بقذائ���ف )B7( والقناب���ل. كان ال�سب���اب ي�سه���دون ه���ذا املنظر بقلق، 

و�ساروا ي�سرخون حماولن م�ساعدته واإر�ساده يف هذا الو�سع. دهمته 

الن���ار من اخلل���ف، ولكن ما كان مبق���دوره، ول مبقدور غ���ريه اأن يفعل 

���ا. وها هو هذا ال�ساب احلّر ي�ست�سه���د حن انفجرت حقيبة ظهره  �سيئاً

1- تحبيب لمحمد.
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املليئة بالقنابل. ويكون »ممد« قد وفى بوعده. 

لي����س للبقاء يف هذه البقعة اإل ه���ذه النتيجة: ل بد اأن نزيل العوائق 

الت���ي ن�سبها العدو بالت�سحية وال�سجاع���ة، وبالتايل اأن نخمد م�سادر 

اإط���الق نريان الدو�سكا والر�سا�س���ات يف الد�سم، واإل ا�ست�سهد ال�سباب 

ا تلو الآخر خلف الأ�سالك ال�سائكة. واحداً

ا اإىل هذه القناعة، ف�ساروا بنداءاتهم املتكّررة،  تو�سل القادة اأي�ساً

يطلب���ون من ال�سباب الوق���وف دفعة واحدة عن الأر����س والهجوم على 

املوقع ب���اأي طريقة. لكّن ارتفاع الأ�س���الك ال�سائكة الدائرية من جهة، 

وحق���ل الألغ���ام خلفه���ا الذي يزي���د عر�سه ع���ن اأربعة اأمت���ار من جهة 

اأخ���رى، والنريان الثقيلة للر�سا�سات والدو�سكا، بالإ�سافة اإىل املدفعية  

وال�»مين���ي كاتيو�سا« التي كان م�سدرها جادة اإم���داد الأعداء واجلهة 

ا غري  املقابل���ة ملرتفعات 2519، كل هذه جعلت ال�سيطرة على املوقع اأمراً

���ا، ا�ستطاعت اإرادة اأبناء  ممك���ن. لك���ن يف النهاية، ويف هذه املرة اأي�ساً

اخلمين���ي الكبري، الذي �َسِخَر من الق���وى العاملية العظمى ل�سنوات، اأن 

ت�سنع املعجزة وتثبت اأن ل �سدود وموانع ميكنها اأن تقف اأمام اإميانهم 

اخلال�س والأ�سيل.

ميكنن���ي اأن اأق���ول اإّن ت�سحية واإيثار عارَف���ن عزيَزين واأق�سد بهما 

»رهنم���ا« و»عالقه من���دان«، ك�سرت ه���ذا احلاجز، فهم���ا جعال ينابيع 

الإمي���ان والإيث���ار تفي�س يف وج���ود ال�سباب كافة. فقد اتفق���ا اأن يرمتيا 

ا لعبور  ���ا عل���ى الأ�س���الك ال�سائكة، وبه���ذا ي�سّكالن ج�س���راً ويتم���ّددا معاً

ا ومتّددا  املقاتلن. ويف حلظة واحدة قفز هذان العزيزان قفزة عالية معاً

على الأ�سالك الدائرية، ومن خالل ال�سغط عليها قّلال من ارتفاعها. 

خّف�س���ت ه���ذه الت�سحي���ة م���ن ارتف���اع ه���ذا احلاج���ز اإىل اأقل من 

الن�سف. وهك���ذا، بينما كان »رهنما« و»عالق���ه مندان« ممددين على 
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ا تلو  الأ�س���الك، طلب���ا باإ�سرار م���ن ال�سباب اأن يع���ربوا عليهم���ا واحداً

الآخ���ر. وعالوة على ذلك تقّدم اثنان اأو ثالث���ة من ال�سباب، وا�ستبقوا 

ا يف حقل الألغام  البقية اإىل الت�سحية بقاماتهم ال�ساخمة، وفتحوا معرباً

باأج�سادهم. بينما وقف اآخرون فوق الأ�سالك ال�سائكة الدائرية وجعلوا 

ا. ا منها قابالاً للعبور اأي�ساً جزءاً

يف هذه اللحظة، هّزت �سرخات تكبري املجاهدين اجلبال والوادي. 

راح �س���دى التكبري ي���رتّدد يف اجلبال وكاأّن مئات الأف���راد يكرّبون. مل 

يكن ال�سباب قد و�سلوا اإىل حائط املوقع بعد، عندما اأ�ساب العراقّين 

الرع���ب من �س���وت التكبري، ففّروا نازلن يف املنح���در اإىل اأ�سفل التلة، 

وهكذا �سقط املوقع. 

ان�سغل���ت جمموع���ة م���ن ال�سباب بقي���ادة »ح�سن بره���اين« بتطهري 

الد�سم. كانوا يرمون القنابل اليدوية اإىل داخلها من دون الدخول اإليها. 

بينما قامت جمموعة اأخرى بقيادة »عالقه مندان« و»�سهمي« مبالحقة 

العراقي���ن. �ساعد لون القم�سان البي����س )الثياب الداخلية( التي كان 

يرتديها العراقيون املرتزقة، ال�سباب على متييز الفارين منهم يف عتمة 

الليل وا�ستهدافهم ب�سهولة، فهلكت جمموعة اأخرى من العراقين.

 Q »قت �سرّية »ميثم« من كتيبة »الإمام احل�سن على كل حال، ُوفِّ

يف ال�سيط���رة على التلة الثالث���ة ملعرب »دربند«، الذي كان العائق الأخري 

ا. اأمام ال�سيطرة على جادة اإمداد الأعداء. لكّن عدد جرحانا كان كبرياً

ا  ا واحداً بع���د ال�ستقرار يف املوق���ع، حاولت اأن اأتفّقد ال�سب���اب واحداً

���ا لأطمئن اإىل »�سهمي«، »عالقه  ك���ي اأطمئن اىل �سالمتهم، وكنت تّواقاً

ا  من���دان«، »تركان«، »تورج���ي زاده« و»برهاين«، وق���د �سكرت اهلل كثرياً

ا ع���ن »يزدخوا�ستي«  عل���ى �سالمة ه���وؤلء الأعزاء. لكنني بحث���ت كثرياً

)قائ���د ال�سرّي���ة( اإل اأنني مل اأج���ده بن ال�سباب. توّجه���ت اإىل »عالقه 
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من���دان« لأ�ستف�سر عنه. بحال من القلق قال يل: »ل تقلق، منذ البداية 

ح���ن نزلنا املنحدر، اأ�سيب ب�سظية يف قدمه، وم���ن املوؤّكد اأنه ُنِقل اإىل 

اخلطوط اخللفية«.

ب�س���كل طبيع���ي وم���ن دون اأّي تاأخري نّظ���م الأخ »بره���اين« برنامج 

املرابط���ة ووّزع���ه عل���ى ال�سباب. اإذ عليه���م احلرا�سة بالتن���اوب داخل 

ا لأي  الد�س���م التي اأوجده���ا العدو حول املوقع وداخله، وذل���ك ا�ستعداداً

هجوم م�ساد. وبالطبع، فاإّن اجلميع كان يجزم بهجوم كهذا.

جهدت جمموعة من ال�سباب بنقل اجلرحى املنت�سرين على التلة اإىل 

الداخل. ثم ُجمعت اأج�ساد ال�سهداء وُمّددت يف مكان منا�سب يف املوقع.

ا�ستم���رت قذائف الأعداء بالت�ساقط علين���ا، وكان معظمها ي�سيب 

ا من الأعزاء.  املوقع مبا�سرة، ويجرح اأو يقتل عدداً

ا على �س���كل غرف مدّعمة  كان املوق���ع يت�سّكل من �س���ّت د�سم تقريباً

ا عن اأر����س التلة موّزع���ة يف زوايا املوقع  يبل���غ ارتفاعها مرتي���ن تقريباً

الأرب���ع، يلف���ت نظرك د�سم خا�س���ة بالر�سا�سات حيث ُن�س���َب على كّل 

منه���ا ر�سا����س. ويف و�سط املوق���ع من�س���ة »دو�سكا« حلماي���ة املوقع من 

غارات الطائرات. 

بعد اأن تاأّكد الأعداء من �سيطرة ال�سباب الكاملة على املوقع، ولأنهم 

ميلكون الإحداثية اخلا�سة به، كانت قنابلهم ومدفعيتهم ت�سيب هدفها 

ا. لذلك خّيم الدخان على املوقع وانت�سرت النار. ب�سكل دقيق جداًّ

مل يه���داأ �سبابنا بل بات���وا يف حال ن�ساط عجي���ب، وعلى الرغم من 

الق�س���ف والن���ريان مل يتوّقفوا حلظة عن اإح�س���ار اجلرحى وال�سهداء 

اإىل الد�س���م داخل املوقع. كما كان امل�سعف���ون يقومون بت�سميد اجلراح 

من دون توّقف. يف البداية، امتالأت ثالث اأو اأربع د�سم باجلرحى ذوي 

الإ�سابات اخلطرية املحتاجن اإىل عناية خا�سة. ارتفع عدد اجلرحى 
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لدرجة كبرية جعلت امل�سعفن ل يعرفون مبن يبداأون؛ وخا�سة اأن العدد 

ظّل يزداد با�ستمرار.

كان اللي���ل قد حّل حن ناداين الأخ »ح�س���ن برهاين«. اقرتبت منه 

فقال يل: »اإن التلة املنخف�سة الرتفاع التي تف�سلنا عن جادة الإمداد، 

ه���ي الطريق الذي ميكن للعدو اأن يباغتنا منه. لذلك �ساأنطلق مع عدد 

ا تعال معنا«.  من ال�سباب لتطهريها. اأنت اأي�ساً

ذهبن���ا مبا�سرة. كان »عالقه من���دان«، »�سهمي«، »�سيادزاده« وعدد 

اآخ���ر من الإخوة م�ستعدين لالنطالق. انت�سرنا ثم حتّركنا، وبداأنا ننزل 

املنحدر. بعد حوايل ع�سر دقائق، و�سلنا اإىل املكان املق�سود. لكّن العدو 

ا، وكذلك الد�سم املحيطة بها.  كان قد اأخلى هذه التلة ال�سغرية اأي�ساً

اأبق���ى الأخ »برهاين« على اثنن من ال�سباب يف املكان وقفل الباقون 

عائدين. ح���ن و�سلنا اإىل املوقع، عرفنا من �س���وت النفجار املخيف، 

ومن الن���ار التي اندلعت منه ومن الدخان الذي غطى املكان، اأن العدو 

ا،  ق���د كث���ف ق�سفه علينا. مل تك���ن تف�سلنا عن املوق���ع اإل ع�سرون مرتاً

حتى انهمرت علينا ع�سرات من قذائف الهاون. يعتقد الأخ »�سهمي« اأن 

العدو يراقبنا من قمم مرتفعات 2519. لذلك حاولنا جاهدين الو�سول 

اإىل املوقع باأ�سرع ما ميكننا. لكن على بعد عدة اأمتار من املوقع، اأُ�سبُت 

ب�سظّية يف كاحلي فوقعُت على الأر�س. نزفت قدمي ب�سدة و�سالت الدماء 

داخ���ل »البوط« الع�سكري. تبع ذل���ك �سقوط قذيفة بالقرب مني وُجرح 

ِزْند يدي، وفار ال���دم منها. كما اأُ�سبت بالدوار ل�سدة �سغط النفجار. 

فجاأة، اأدركت ما ح�سل حن �سمعت �سوت »عالقه مندان« يناديني من 

ا حتى و�سل���ت اإىل حائط املوقع، وبعدها  الداخ���ل. �سحبت نف�سي �سحباً

مب�ساعدة »عالق���ه مندان« مت نقلي اإىل اإحدى د�سم اجلرحى. يف املمر 

ا على الأر�س يئّن  داخ���ل الد�سمة، راأيت حجة الإ�سالم »ت���ركان« ممّدداً
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ل�س���دة جراح���ه، حيث اأ�سيب يف قدمي���ه بجروح بالغ���ة، ويحاول بع�س 

الإخوة �سحبه اإىل داخل الد�سمة، لكّن اأنينه كان يرتفع ويزداد �سراخه 

مع كل حركة. حاول »عالقه مندان« نقلي من فوق »تركان« لكن لالأ�سف 

ارتطمت قدمي بركبة »تركان« ف�سرخ �سرخة فظيعة. 

كان الأخ »رهنم���ا« يداويني داخل الد�سمة ويخربين يف الوقت نف�سه 

كي���ف اأ�سي���ب حجة الإ�س���الم »تركان«: »ح���ن كان ت���ركان على �سطح 

املوق���ع، �سقطت قذيف���ة اأمام قدمي���ه مبا�سرة واأ�سابته بج���راح بالغة. 

ُك�ِس���رت قدماه الثنتان وقطعت �سرايين���ه واأع�سابه، وعند اأقل حركة، 

يتاأمّل ب�سّدة يف كل ج�سمه«.

لطامل���ا راأيُت �س���رب »تركان« وه���دوءه، ومل يكن �سراُخ���ه واأنينه اإّل 

ا اأحد  ل�س���دة الأمل الذي �سلبه القدرة على التحّم���ل. كان ي�سرخ مطالباً

الإخوة الذي يحاول �سحبه اإىل الداخل، برتكه حلاله. لكن يف النهاية، 

مل نعرف كيف ا�ستطاعوا نقله اإىل الداخل، ومّددوه على اأحد الأ�سّرة. 

على ما يبدو، كانت هذه الد�سمة التي يبلغ طولها وعر�سها )4*5م( 

���ا، د�سمةاً لنوم وا�سرتاحة اجلنود. فعل���ى امتداد اجلدران، ثبتوا  تقريباً

ا  ا لي�سبح مكاناً ا كب���رياً ���ا خ�سبية �سخم���ة مرتابطة لتك���ّون �سريراً األواحاً

ا. اأما ال�سقف املحّدب للد�سمة، فقد ُبني من  ا لنوم حوايل 15 فرداً مريحاً

ج���ذوع اأ�سجار �سخمة، مت تطيينها بالِل���نب والتنب. ويف و�سط الد�سمة، 

جذعا �سجرتن �سخمتن، مبنزلة عمودين يحمالن ال�سقف ويحميانه. 

باخت�س���ار، كان���ت د�سم���ة متين���ة وقوية. يت���دىّل من �سقفه���ا عدد من 

الفواني����س الزيتية، كما ُثبِّت على الزواي���ا الأربع م�سامري كبرية لتعليق 

املالب����س م���ا زال عليها بع����س حقائب العراقي���ن. وجملة الق���ول اإنه، 

ب�سعوبة كبرية اأدخل الإخوة »تركان« اإىل الد�سمة ومّددوه على ال�سرير 

بالق���رب من الباب، وكان يف�سلني عنه الأخ »حممد ر�سا تورجي زاده« 
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ال���ذي متّدد بجانبه وقد اأ�سيب بخطورة يف قدميه. ويقول امل�سعفون اإّن 

قدمه مك�سورة. 

كانت الدماء تنزف ب�سدة من جرح قدم »تركان«. ُقطعت �سراين قدم 

قَت عظامه املك�سورة يف كلتا قدميه، ع�سالت  ه���ذا العامل الفا�سل، وَمزَّ

ا  فخ���ذه التي برزت من مكانها؛ لدرجة جعل���ت امل�سعفن يت�سايقون جدًّ

لروؤيتهم هذه اجلراح. ب���اءت كل حماولتهم لإيقاف نزف جراح  قدمه 

بالف�سل، ما زاد من�سوب القلق عليه، لأنه اإذا ا�ستمر نزفه، فال �سك اأّنه 

�سي�ست�سهد. قام امل�سعفون بكل ما ا�ستطاعوا فعله، لكن من دون جدوى. 

كانوا يبّدلون »احلرامات« املليئة بالدماء التي ي�سعونها حتت قدميه بن 

احل���ن والآخر. لكنهم �سرعان ما و�سل���وا اإىل هذه القناعة، اأن ل داعي 

لو�س���ع احلرامات حت���ت قدميه، لأن اجلرح���ى كان عددهم يف ازدياد. 

ا لو�سعه.  كان ت���ركان ي�س���رخ من �س���دة الأمل، وقد تاأثر ال�سب���اب جميعاً

اأم���ا امل�سعفون الذين مل ي�ستطيعوا القيام باأي عمل له، فرتكوه وانطلقوا 

مل�ساعدة باقي اجلرحى. ل�سدة النزيف، �سعر بالعط�س، فكان يطلب املاء 

، بينما كان امل�سعفون يخربونه اأن املاء �سيزيد من نزيفه.  متو�ّسالاً

يف حلظ���ات الفج���ر الأوىل حي���ث يتماوج ال�سوء م���ع الظالم، دخل 

»ح�س���ن بره���اين« اإىل الد�سمة وجل�س على حاف���ة ال�سرير عند قدمّي. 

اأدرُت وجه���ي ب�سعوبة، وقربت راأ�سي من���ه. كان احلزن والتاأثر بادين 

عل���ى وجه���ه وكان يتكئ عل���ى يده، وينظ���ر اإىل الأر�س. �ساألت���ه: »يا اأخ 

برهاين، هل ح�سل �سيء؟«.

فانتبه حلاله فجاأة، ثم ابت�سم وقال: »ل �سيء يا اأخ طالقاين، يقولون 

اإن احلرب بداأت«.

���ا، اعتقدت حن راأيتك اأن �سفنكم قد غرقت  �سحكت وقلت: »ح�سناً

يف البحر«.
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ابت�س���م قليالاً اإّل اأّن �سحنة وجهه قد تغ���رّيت من جديد ثم نظر اإىل 

الأر����س وقال: »نعم، اإنه���ا احلرب، يف احلرب اإما اأن َتقتل اأو ُتقَتل، اإما 

اأن تتقّدم اأو ترجع اإىل اخللف«.

ا، ماذا تق�سد؟ - ح�سناً

- ل �س���يء، اأق�سد اأن���ه مل يح�سل �سيء مهٌم، فقط »عالقه مندان« 

ا. ذهب اأي�ساً

دم���ت للحظ���ات، و�ساأل���ت واأن���ا ل اأ�سّدق م���ا اأ�سمع���ه: »اإىل اأين  �سُ

ذهب؟«.

ا، لكن اأرجوك يا اأخ طالقاين ل ترفع �سوتك  - اإىل حي���ث متنى دوماً

ا، قد ت�سعف معنويات ال�سباب. اأبداً

وبينم���ا كان ينظ���ر اإىل رّد فعلي بنظرته احلادة، وق���ف وتوّجه نحو 

ا  مدخ���ل الد�سمة. م���ا اإن تقّدم خطوتن حتى دخل اأح���د الإخوة م�سرعاً

ا«. من الباب وقال ب�سوت عاٍل: »يا �سباب، ا�ست�سهد عالقه مندان اأي�ساً

ت�سّمر »بره���اين« يف مكانه للحظات، لكنه وبعد اأن امتالأت الد�سمة 

باأ�سوات ال�سباب امل�سدومن باخلرب، تقّدم من ال�ساب بهدوء وقال له: 

ا جناب���ك م�سوؤول ن�سرة الأخبار؟«، ثم ترك الد�سمة. بعد اأن التفت  »اإذاً

ا. ال�ساب خلطئه، �سكت حلظات، ثم خرج من الد�سمة م�سرعاً

ا للجمي���ع وخا�سة يل  كان خ���رب �سه���ادة »عالق���ه مندان« موؤملاً���ا جدًّ

اأن���ا. لق���د هّزين هذا اخلرب لدرجة اأنن���ي مل اأِع ما يدور حويل، وعندما 

ا�ستوعب���ُت ما ح�سل، تطّلعت حويل فلم اأَر �س���وى النظرات امل�سدومة 

املفجوع���ة. نعم، »حممد عالقه مندان« ه���ذا القائد ال�ساب، الن�سيط، 

�ساح���ب اخلربة، املتف���اين، املتدي���ن، الع���ارف واملتحم����س، رحل اإىل 

املع���راج. كانت اأخالق���ه ل ترتك اأي �سكوى اأو عدم ر�سى عند اأي اأحد. 
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فاجلميع مقّربون منه، ويطرحون معه اأكرث م�سائل حياتهم خ�سو�سية. 

ا يف الوقت الذي يتميز به بال�سالبة والأبهة ال�سروريتن لأي  كان قائداً

ا.  م�سوؤول، كان يّت�سف بالليونة وح�سن اخللق واحلميمية اأي�ساً

اإّن معرفت���ي ب�»عالقه مندان« ل تع���ود اإىل اجلبهة فقط. بل تعرفت 

اإليه منذ اأيام ال�سب���اب الأوىل وم�ساركته الن�سيطة يف جل�سات القراآن. 

كان جارنا يف حي »اأمري كبري«، �سارع »فروغي«.

ا من القلوب.  ا ومقّرباً اهلل وح���ده يعلم كم كان »عالقه من���دان« لطيفاً

من الطبيعي اأن ميلك الكثري من النا�س الطيبن �سفات مت�سابهة، لكّن 

ا لها، وكان  ا وطيبتهم خا�سة، ي�سعب اأن جند نظرياً بع�سهم يكون ممّيزاً

ا، �سرت اأبكي لذكراه. ما زال �سوته يف  �سهيدن���ا من بن هوؤلء. ل اإرادياًّ

اأذين وهو يحدثني باإ�سرار: »يا اأخ طالقاين! اأنا متاأكد اأنك �ست�ست�سهد، 

���غ �سالمن���ا لل�سهيد املظلوم به�ست���ي و...«.. بينما كن���ت اأبكي بحرارة  بلِّ

وب�سم���ت، قلت يف نف�سي: »يا عالقه مندان، اأنا اأعرف اأنك هنا وترانا. 

ا، بلِّغ �سالمنا للمظلوم به�ستي«.  هل عرفت الآن من ي�ستحّق ال�سهادة؟ اإذاً
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ب���داأت تبا�سري  ال�سب���اح تلوح يف الأفق، وها ه���ي ال�سم�س ت�سرع يف 

املج���يء لعّلها تكون �ساهدة على امللحم���ة البطولية للمعّفرين بالدماء، 

الذي���ن تنام اأج�ساده���م الطاهرة بوجوه نوراني���ة مطمئنة حول املوقع، 

وكاأنهم بابت�ساماتهم املر�سومة عل���ى �سفاههم، ي�سخرون من النائمن 

الغافلن يف هذه الدنيا.

انته���ى العم���ل يف نقل اجلرح���ى اإىل اخلنادق. ومل تع���د ُترى خارج 

املوق���ع اإل الأج�س���اد الطاه���رة امل�سّرج���ة بالدماء لأحبابن���ا ال�سهداء، 

واأ�سح���اب القام���ات ال�ساخمة لل�سه���ود الذين كان���وا يتمركزون خلف 

ج���دران املوقع واخلن���ادق والكمائن املحيطة ب���ه وي�ساركون يف حرا�سة 

امللحمة الت���ي �سطرها اإخوانهم ال�سهداء. ول �س���يء اآخر. نريان العدو 

وقذائفه م�ستم���رة يف الت�ساقط. غّطت هالة من الغبار والدخان �سطح 

ا  من بن املقاتلن  التلة. وبن احلن والآخر، يتم اختيار الأكرث اإخال�ساً

ليوّقع على �سدره باخلط الأحمر »�سنَد فوزه«.

ا باأن اأعرف كيف ا�ست�سهد الأخ »عالقهمندان«. ما  كنت اأرغب كثرياً

اإن دخ���ل »م�سع���ود رهنما« اإىل داخل الد�سمة حت���ى ناديته و�ساألته: »اأخ 

راهنما! هل راأيت عالقهمندان؟«.

- نعم راأيته.

- كيف ا�ست�سهد؟
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-  قب���ل طلوع ال�سم����س، راأيته ي�سّل���ي ال�سبح. ث���م �ساهدته يتمتم 

بدعاء ووجهه على الرتاب. حن بداأت ال�سم�س بال�سروق، عدت ومررت 

من هن���اك لكنني فقدته. ظننت اأنه اأنهى �سالته وتوّجه نحو عمله. يف 

هذه اللحظ���ة، لفت نظري �سو�ساء ال�سب���اب، فتوجهت نحوهم، راأيت 

»عالقه مندان« على الأر�س والإخوة جمتمعن حوله. لقد �سّقت �سدره 

�سظي���ة كبرية وا�ست�سهد على الفور. وغّطت الدماء كل مالب�سه، وبوجه 

ب�سو�س نوراين غّط يف نومه الأبدي.

¥

طلع ال�سب���اح بالكامل، وعلى الرغم من ك���رثة ال�سهداء واجلرحى 

كان ج���و م���ن النت�س���ار ي�سيط���ر عل���ى التلة. فال���كل م�سغ���ول، بجدية 

ل تو�س���ف، بالقي���ام بالأعم���ال التي اأوكله���ا لهم الأخ »بره���اين«. كان 

ا من الهجمات الرتدادية للعدو،  »بره���اين«، منذ انطالق العمليات قلقاً

فكان يجّهز ال�سباب ل�سد مثل هذه الهجمات من اجلهات كافة. 

مل تك���ن قد م���ّرت �ساعة بعد عل���ى طلوع ال�سباح ح���ن اأ�سار جتّدد 

الق�س���ف املدفعي للعدو اإىل بداي���ة الهجمة الرتدادية. كانت القذائف 

ت�سقط بدقة كبرية على اأماكن وج���ود اإخواننا، وغّطى الغبار والدخان 

امل���كان باأكمله. مل اأكن اأملك اأي معلومات واأي تفا�سيل عّما يح�سل يف 

اخل���ارج حول هجمة العدو، لكّني عرف���ت اأخبارها من �سراخ املقاتلن 

وال�سوت العايل لالأخ »برهاين« الذي كان يدير حركة ال�سباب ويعطيهم 

اأوامره، بالإ�سافة اإىل دخولهم وخروجهم من الد�سمة.

م���ع بداية ت�ساق���ط القذائف الدقيقة واملدرو�س���ة واملمهدة للهجوم، 

ا اإىل اأعلى التلة. وما اأثار تعجب الأخ »برهاين«  ب���داأ العدو يتقّدم �سعوداً

ب�س���كل كبري هو �سقوط القذائف م���ن كل اجلهات بالإ�سافة اإىل �سعود 

���ا؛ يف الوقت ال���ذي، كان من  اجلن���ود العراقين م���ن كل اجلهات اأي�ساً
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املفرت����س اأن تكون الهجم���ة الرتدادية من جهة ج���ادة الإمداد فقط. 

لأن���ه وفق اخلط���ط ال�سابقة، كنا نظ���ن اأن �سباب كتيبتن���ا قد �سيطروا 

عل���ى التالل الثالث امل�سرفة على املع���رب، ويبقى حمور التما�س الوحيد 

م���ع العدو ه���و منحدر التلة ال���ذي يت�سل بج���ادة الإم���داد التي يعتمد 

عليها الع���دو. ات�سل الأخ »ح�سن برهاين« مبركز القيادة املوجود على 

ا مب���ا يح�سل عندنا.  مرتفع���ات 2519 ع���رب الال�سلكي ورفع لهم تقريراً

اأو�س���ح مركز القيادة الو�س���ع، مع و�سيته لنا باملحافظ���ة على هدوئنا 

وثباتن���ا لأّن �سباب �سرّيتّي »املقداد« و»مالك الأ�سرت«، وب�سبب الظروف 

اخلا�سة للتلة، وكثافة النريان التي كانت تت�ساقط عليها، مل ي�ستطيعوا 

ال�سيطرة على التلت���ن الأوىل والثانية، وبالتايل تراجعوا اإىل مرتفعات 

2519، وهك���ذا كانت التلة الوحي���دة التي فتحت وحررت خالل عمليات 

الليل���ة ال�سابق���ة ه���ي التل���ة الثالث���ة. يف احلقيقة، كن���ا حما�سرين من 

اجله���ات كافة، ومل تخربنا القيادة مبا ح�سل ليلة البارحة كي ل يفقد 

ال�سباب معنوياتهم.

ل �س���ّك اأّن ح�سورن���ا على التل���ة الثالثة اأّدى اإىل احل���د من الرتباط 

ال���ربي للعدو م���ع التلت���ن الأوىل والثاني���ة اللتن كانتا م���ا تزالن حتت 

ت�س���رف القوات العراقية. كما اإّن وجودنا عل���ى التلة الثالثة بات ي�سّكل 

ا على مواقع العراقين املوجودين على التلتن الأوىل والثانية.  ا جدياً خطراً

طل���ب الأخ برهاين من مركز القي���ادة اأن يق�سف القوات العراقية التي 

ت�سع���د التل���ة يف حماول���ة لإبطاء تقدمه���ا نحون���ا، واإن كان يف الإمكان 

اإر�سال قوات دعم لنا، فالقوات املوجودة على التلة مل تكن كافية للدفاع 

ا لديهم  عنها، لأنه مل يبَق من الت�سعن مقاتالاً يف الكتيبة اإل خم�سون �ساباًّ

الق���درة الع�سكرية، اأّما البقية فقد جرح���وا اأو ا�ست�سهدوا. اأخرب القادة 

امل�ستق���رون عل���ى مرتفع���ات 2519 الأخ »بره���اين«، اأن ل جمال باملطلق 
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لإر�سال الدعم، لأنه من غري املمكن الو�سول اإلينا. لأن مرور قوة الدعم 

من املعرب والو�سول اإىل التلة الثالثة يوجب ال�ستباك مع العراقين الذين 

يحا�سرونها بالكامل. بعبارة اأخرى اإن املعرب ما زال يف يد العراقين، ول 

ن�سيط���ر نحن اإل على التلة الثالث���ة. طلب املركز مّنا ال�سمود بكل قوتنا 

اأمام هذه الهجمة الرتدادية واإجبار العدو على الفرار.

فهم ال�سباب اأن املقاومة الآن هي م�سريية. لأنه اإذا ما �سيطر العدو 

عل���ى التلة، ل���ن تذهب فقط كل جهود ال�سرّي���ة وخا�سة جهود ال�سهداء 

ى، بل اإذا �سقط ال�سباب بيد العراقين ف�سيكون م�سريهم  الأحباء �سداً

طبق العادة التي يتبعها العدو، القتل، وبالتايل �ستكون جمزرة دموية. 

دّبت حما�سة ل تو�سف، ون�ساط كبري بن الإخوة. بداأ ال�سباب الذين 

كان���وا متمركزين يف مواقعهم، ميطرون العراقين بالأ�سلحة الر�سا�سة 

والكال�سينك���وف خا�س���ة. و�سار م���ن الوا�س���ح، اأن م�س���در القذائف 

املدفعي���ة والقناب���ل املتنوعة التي ت�سق���ط على تلتنا هو ج���ادة الإمداد 

والتّلت���ان الأوىل والثاني���ة، ول خيار لنا اإل املقاوم���ة. ا�ستمّر العراقيون 

بالتقدم م�سرعن اإىل اأن �سارت امل�سافة التي تف�سلهم عن حائط املوقع 

ا. ولهذا ال�سب���ب اأّدت كثافة نريان ال�سباب من  ل تتع���ّدى الع�سرين مرتاً

جهة، و�سيطرة اخلوف والرعب على العراقين العمالء من جهة اأخرى، 

اإىل �سقوطه���م يف م�ستنقع القتال، وبالتايل ا�ستمرار ال�ستباكات لأكرث 

م���ن �ساعة ومن م�سافة قريبة. كان �سبابنا الذين يتمو�سعون يف اأماكن 

عالية، لديهم فر�س���ة اأف�سل من العراقين القادمن من الأ�سفل، فهم 

يراقبون كل حرك���ة وي�سّوبون بدقة على جنود العدو. ا�ستمرت املعركة 

بقوة، ومل ينقطع �سوت الر�سا����س حلظةاً واحدة. حاول مركز القيادة 

م���ن خالل ات�سالته الال�سلكية امل�ستمرة رفع معنويات ال�سباب وحّثهم 

على املقاومة بكل قواهم.
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مل متل���ك الق���وات العراقية اجلبانة، اجلراأة عل���ى الهجوم املفاجئ 

عل���ى املوقع. وعل���ى ما يبدو كانوا يعقدون الأمل عل���ى اأمرين: الأول هو 

الق�سف املدفعي امل�ستمر، والثاين هو نفاد الذخرية من �سبابنا. 

ا�ستم���ّر هذا الو�سع ل�ساعات، وا�ستط���اع �سبابنا بثباتهم اأن ير�سلوا 

ا من ه���وؤلء اإىل جهنم. لك���ن يف النهاية اأيقن الع���دو اأنه بحاجة  ع���دداً

لتدخ���ل القوات اجلوية. وها هي املروحيات وطائرات ال�»ميغ« العراقية 

تنفذ مناورة فوق املنطق���ة. اقرتبت املروحيات ب�سهولة كبرية من التلة 

ورمت �سواريخها، لترتك املجال بن احلن والآخر للطائرات احلربية 

ا وي�سعر بال�سياع لدرجة  )امليغ( لق�س���ف التلة. كان يبدو العدو مرب���كاً

اأّن معظ���م ال�سواريخ التي رماه���ا �سقطت خارج املقر. على الرغم من 

اإدراك���ه اأن قواتنا متعب���ة واإمكاناتنا الع�سكرية حم���دودة، كان مقاتلوه 

خائفن فلم جت���روؤ طائرة امليغ على القرتاب من التلة على الرغم من 

علمهم بعدم امتالكنا للم�سادات، لذلك كانت ترمي من اأماكن بعيدة. 

ا للده�سة، فقد  وكان ارتف���اع �سوت التكب���ري والتهليل من �سبابنا مث���رياً

 مواقع العراقين. 
اً
علمنا بعد حلظات اأّن طائرات امليغ قد ق�سفت خطاأ

ا عل���ى اجلرحى الذي���ن مل يكن  كان���ت اللحظ���ات مت���ر بطيئة ج���دًّ

ن�سيبه���م م���ن كل م���ا يح�سل �س���وى الأ�س���وات املرعب���ة لالنفجارات 

والر�سا�س���ات و�س���وت الطائرات الراعدة. حتول���ت د�سمتنا اإىل حمفل 

للدع���اء واملناجاة حيث كان كل جريح يردد دع���اءه بكل ع�سق وحمبة. 

ا  ا يتهادى اإىل م�سامعنا �سوت جمموعة من اجلرحى يقراأون معاً واأحياناً

ا اأخرى. كان  دع���اء الفرج، وكان ميتزج مع اأ�سوات النفج���ارات اأحياناً

ا، فريافقه الباقون ويرّددون خلفه. ما  كل واحد يقراأ من ذاكرته مقطعاً

اأحلى املناجاة هن���ا، كانت ل تو�سف. �سالت الدموع على وجنات هوؤلء 

العا�سق���ن امل�سّحن الذين منعتهم جراحهم من الوقوف وامل�ساركة يف 
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املعركة، فت�سلحوا بالدعاء واملناجاة. ل مفر اأمامي من العرتاف اأنني 

كلم���ا اأ�سل اإىل هذه الذكرى، اأ�سعر بالعج���ز واأكت�سف �سعف قلمي عن 

و�سف ما حّل بهوؤلء العرفاء وبقلوبهم املفطورة. يف تلك اللحظات، كان 

اجلرح���ى يوؤمنون اأنه كلما ازداد دعاوؤهم وارتفعت اأ�سوات مناجاتهم، 

تراج���ع ع���دد القذائف املت�ساقطة عل���ى ال�سباب، وكلما خ���ّف دعاوؤهم 

ت�ساعفت القذائف.

م���رت �ساعات اأرب���ع على بدء الهجم���ة الرتدادي���ة للعراقين. كان 

ا وعل���ى الأخ�س الأخ »ح�سن برهاين«. كانت اأم�ساط  القادة قلقن جدًّ

ا تلو  )خم���ازن( اأ�سلحة  ال�سب���اب الر�سا�سة تخلو من الر�سا����س واحداً

الآخ���ر. والقناب���ل اليدوية وال����)B7( تو�سك على النف���اد؛ بينما ينتظر 

العراقي���ون الفر�س���ة لالنق�سا����س علينا. لذل���ك اأم���ر الأخ »برهاين« 

ال�سب���اب بع���دم اإط���الق اأي ر�سا�س���ة اإل يف احلالت الطارئ���ة كي يتم 

ال�ستفادة من الذخرية على اأف�سل وجه.

مل مت���ر حلظات على تعميم هذا الأمر، حت���ى تدّنى م�ستوى اإطالق 

ا، ارتفع �س���وت ر�سقات العراقين.  الن���ار، ولكن بعد مدة ق�س���رية جداً

فقد اعتقد العراقيون اأن �سبب توقفنا عن اإطالق النار هو نفاد ذخرية 

جي�س الإ�سالم، واأن التلة على و�سك ال�سقوط. لذلك �سارعوا اإىل تكثيف 

الق�سف كي ُي�سعف���وا معنويات ال�سباب ويجربوه���م على ال�ست�سالم. 

ا�ستم���ر ه���ذا الو�س���ع بالت�ساع���د مل���دة ربع �ساع���ة. كان �س���وت تهليل 

ا ب�س���وت الر�سا�س والقنابل،  ا وممزوجاً العراقين ي�س���ل اإلينا وا�سحاً

اأما �سبابنا فكانوا ل يطلقون النار اإل يف حالت نادرة. 

ا، اطم���اأّن العراقيون من اأّن ذخريتن���ا قد نفدت، لذلك  ���ا ف�سيئاً �سيئاً

ق���ّرروا القيام بهجوم مفاجئ علينا. ويف حلظ���ة واحدة، خرج املهّللون 

من مواقعهم وتوّجهوا ناحي���ة املوقع. ما اإن راأى �سبابنا العراقين وهم 
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يتقّدم���ون، حت���ى اأمطروهم بالر�سا����س ما اأّدى اإىل ه���الك الع�سرات 

منه���م. اأدرك الع���دو ب�سرع���ة اأن���ه ق���د وق���ع يف الف���خ، واأّن توّقف رمي 

الر�سا����س من مع�سكرنا مل يكن �سوى تكتيك. ارتفع �سوت التكبري من 

�سبابنا ومالأ امل���كان. كان العراقيون يفّرون مينةاً وي�سرةاً ويف كل اجتاه. 

ومن ا�ستط���اع منهم الو�س���ول اإىل الأ�سالك ال�سائك���ة املحيطة باملوقع 

اأرداهم ر�سا�س ال�سباب واأطاح بهم. اأحد العراقين ا�ستطاع اأن يت�سّلل 

بن الأ�سالك ال�سائكة ويخرج منها، لكنه دا�س على اأحد الألغام وهلك 

بطريق���ة فظيعة. كان الأخ »راهنما« يقول: »لقد دخل العدو اإىل منطقة 

ا تنّفذ اأمر  الألغ���ام التي تخّطيناها ب�سالمة البارحة، وكاأّن الألغام اأي�ساً

اهلل باإغراق قوات الكفر بدمائهم«.

بعد تلك الهجمة، لذ العراقيون بالفرار، وكانوا ينحدرون عن التلة 

ا  م�سرعن. ولحقهم بع�س ال�سباب اإىل و�سط التلة، وا�سطادوهم واحداً

تلو الآخر. 

بعد ه���ذا النت�سار املده�س الذي كان بالطب���ع نتيجة املدد الإلهي، 

اأقّر ال�سباب الذين �سالت دموعهم ل�سدة الفرح، واعرتفوا اأن مدد اهلل 

وعونه هو الذي اأجنان���ا. كان التعبويون ال�سجعان يدخلون اإىل د�سمتنا 

ا تلو الآخ���ر وعلى وجوهه���م الب�سو�س���ة، املغطاة بالغب���ار �سورة  واح���داً

نورانية ثابتة، وهم ي�سفون بحرارة وحما�سة ق�سة النت�سار والن�سرة 

الإلهية.

ا  كي���ف ميكننا اأن ن�س���ّدق اأن جمموع���ة ل تتعّدى الأربع���ن �سخ�ساً

مل تغم����س اأجفانه���ا منذ اأك���رث من اأرب���ع وع�سرين �ساع���ة، وكانت قد 

ا هو  ق�س���ت ليلة مليئة بالأحداث املتعبة، والتي كان اأكرث �سالحها تطوراً

الكال�سينك���وف. هذه املجموع���ة القليلة ا�ستطاع���ت اأن ترّكع كتيبة من 

اجلي����س العراقي م�سلحة باأحدث الأ�سلحة، وذات جتربة وباع طويل يف 
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احل���رب. والتي تدعمها اأنواع من الأ�سلح���ة كاملدفعية الثقيلة والهاون، 

والأهم م���ن كل ذلك املروحي���ات وطائرات امليغ. كيف ت���رّبر التحاليل 

الع�سكرية م���ا ح�سل؟ وهكذا، تهادى اإىل الأ�سم���اع من خارج الد�سمة 

�سوت احلم���د والثناء من مقاتلينا. دفع �سوت بكاء اأحد ال�سباب الذي 

ه���و بكاء ال�سوق وه���و يناجي اهلل وي�سك���ره ب�سوت ع���اٍل، اإىل اأن ُيبكي 

اجلرحى يف الداخل. 

دخ���ل الأخ »ح�سن برهاين« بهيبته التي ل تو�س���ف، وب�سمة الن�سر 

تعل���و وجهه، دخ���ل اإىل د�سمتنا ثم جل�س يف اإح���دى الزوايا وقال بهدوء 

ولك���ن بكل جدي���ة: »يا �سباب، اإن الدعاء كيمي���اء. ل تظّنوا للحظة اأننا 

قاتلنا كما يجب، ل، لكّن بكاءكم وتو�سلكم ودعاءكم ح�سم املعركة. اإّن 

كمية الأ�سلحة التي باأيدي اأعدائنا تتعّدى اأ�سلحتنا باأ�سعاف م�ساعفة. 

نح���ن ل���ن ن�ستطيع بهذه الأ�سلحة اأن نتق���ّدم اإىل اأي مكان. اإن كل ن�سر 

م���ا هو اإل نتيج���ة للدعاء واملناجاة ولرتب���اط النا�س باهلل، وفقط بهذا 

ال�س���الح ن�ستطي���ع اأن نغ���رّي الدنيا؛ {كم من فئـــة قليلة غلبت فئة 

كثرية باإذن اهلل} )البقرة، 249(.

بعد حلظات م���ن ال�سكوت املتزامن مع التفّكر ق���ال »برهاين«: »اإن 

م���ن اأخرج العراقين من مواقعه���م هو اهلل. واإل لو �سمدوا زيادة ع�سر 

دقائق ل�سقطت التلة«.

�ساأل اأحدنا: »هل ا�ست�سهد اأحد من ال�سباب؟«.

���ا، وجرح حوايل  ق���ال »بره���اين«: »لقد قت���ل اأكرث م���ن �ستن عراقياً

�سعفي هذا العدد. وتوّزعت جثث العراقين على �سفوح التلة«.

رك���ع »برهاين« على ركبتيه، ثم تناول كوفيته، وربطها حول خ�سره 

وق���ال: »لكّن عملنا مل ينتِه بع���د. يجب األ نطمئن على و�سعنا، ففي كل 
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حلظ���ة من املمكن اأن ي�ستعيد العراقيون قّوتهم ثم يعودوا اإلينا. عندها 

لن ن�ستطيع اأن ن�سمد اأكرث من ن�سف �ساعة، بالطبع اإذا مل تدعوا لنا«. 

ثم بخطوات ثابتة خرج من الد�سمة بعد اأن اأجال بنظره على اجلميع.

õõõõõõõ

من���ذ اأن اأ�سيب حّجة الإ�سالم »تركان«، كان���ت اأحواله عجيبة. لقد 

ا وتغطى �سريره بالدماء. خالل �ساعات ال�سباح الأوىل، مل  ن���زف كثرياً

يعد يف و�سعه الطبيعي. كاأنه مل يكن ي�سمع ما نقوله، كما لو اأّنه يف عامل 

اآخر. مل يكن يهداأ للحظة، وعلى الرغم من اإغمائه كان يتحّدث ب�سوت 

ع���اٍل على غ���ري اإرادة منه. من الطبيعي اأن يه���ذي اجلريح اأو املري�س، 

لك���ن ما اأثار تعجب اجلمي���ع اّن كالم »تركان« مل يك���ن ي�سبه الهذيان. 

فكالم���ه يف ذل���ك الو�سع الدقيق يدّل على مدى اأن�س���ه بالقراآن الكرمي 

وباأهل بيت الع�سمة والطه���ارة R خالل حياته الق�سرية هذه. كان 

مغم�س العينن ول يجيبنا، بل كان يتحدث بكالم من هنا وهناك. وبن 

احلن والآخر يتوقف عن الكالم؛ لي�ستجدي املاء ب�سوت موؤمل، ثم يعود 

بعدها للوعظ واخلطابة. على ما يبدو � حتى يف هذه اللحظات ال�سعبة 

� ل���ن يتخّل���ى عن الر�سالة الت���ي يحملها عامل الدي���ن؛ فقد كان يخطب 

���ا بع����س الأحكام ويوؤّكد عل���ى ف�سيلة �س���الة اجلماعة واأحكام  مو�سحاً

ا ي�سرع بتالوة اآيات م���ن القراآن الكرمي  ال�س���الة واآدابه���ا. وكان اأحياناً

وه���و يتنف�س ب�سعوبة ثم يرتجمه���ا وي�سرحها. ظننت اأنه عاد اإىل وعيه 

لأن كالمه وا�سح وعميق وقوي، لكن حن كّلمته مل يجبني، فعرفت اأنه 

ا عن الوعي. كان »تركان« ي�ستند اأثناء خطابه اإىل اأحاديث  ما زال غائباً

املع�سوم���ن R، ويذكر بن احلن والآخر م�س���در احلديث، والذي 

كان يف معظم الأحيان من بحار الأنوار للعالمة املجل�سي. 
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يف اإح���دى املرات حن دخل »برهاين« ليطمئن اىل اأو�ساع اجلرحى 

يف الد�سم���ة، قال له اأحد الإخوة: »ل تقلقوا علينا، فنحن ل جنل�س هنا 

من دون عم���ل، اإّننا حا�سرون يف �سّف حجة الإ�س���الم »تركان« ن�ستمع 

طيلة الوقت اإىل خطاباته القّيمة«.

ا. قام ال�سباب بعمليتن كبريتن خالل  انق�س���ى ن�سف النهار تقريباً

اأقل من ع�سر �ساعات. ظهر التعب ال�سديد والنعا�س على وجوه املقاتلن 

كافة. انق�سى على املرة الأخرية التي تناولنا خاللها الطعام ما يقارب 

اخلم����س ع�س���رة �ساعة. وبداأ العط����س واجلوع ي�سغط���ان على ال�سباب 

ا ومل ترح���م اأ�سعة ال�سم�س الال�سعة  ب�س���كل ل يو�سف. كان احلر �سديداً

الأحبة على التلة، خا�سة اأولئك الذين متركزوا يف اأماكن غري م�سقوفة 

اأو كانوا خارج امللجاأ.

ا والقنابل وقذائف اله���اون بقيت تهّز  ق�س���ُف الأعداء ظّل م�ستم���راًّ

التلة با�ستم���رار. ميكننا حتّمل اجلوع، لكن م���اذا نفعل بالعط�س الذي 

يوؤذي الإخوة وخا�س���ة اجلرحى منهم، الذين يعانون من عط�س �سديد 

ب�سبب النزيف، يف الوقت الذي نفد املاء من اجلميع. كّل املاء الذي كان 

بحوزة ال�سباب عند انطالق العمليات عبارة عن »مطرة« ماء ع�سكرية 

ا كل ماء  ل���كل مقاتل، َت�سع ب�سعة اأك���واب من املاء. �سرب ال�سباب جميعاً

املطرة اأثناء العمليات ويف ال�ساعات الأوىل للهجمة. 

بع�س ال�سب���اب لديهم خبز ياب�س ومك�ّس���رات، لكن ب�سبب العط�س، 

ل ميك���ن تناولها لأنها �ستزيد عط�سنا. يف اإحدى املرات التي زارنا الأخ 

ا من علب ال�سم���ك التي ح�سل  »بره���اين« داخل الد�سمة اأح�س���ر عدداً

عليها م���ن د�سم العراقين، لكن مل ي�ستطع اأح���ٌد من اجلرحى تناولها 

ا. لأن حلوقهم جافة ب�سدة، واإذا اأكلنا اأي �سيء فاإّنه �سيزيد و�سعنا �سوءاً

كان ُي�سم���ع م���ن زواي���ا الثكن���ة وغرفها �س���وت اأنن طل���ب املاء. كل 



81 الخامس

املطرات خالي���ة، واحل�سول على املاء غري ممكن. قال �ساب اإنه يوجد 

يف الثكنة  اأحد خزان���ات املياه، لكن العراقين اأثناء ان�سحابهم اأطلقوا 

ا لغ�سيل املالب�س كي  الر�سا����س عليه ليفرغوه، ثم و�سعوا في���ه م�سحوقاً

ا من �سوت  ل نتمك���ن م���ن ال�ستفادة من املاء الباقي. لق���د تاأثرت كثرياً

ال�سب���اب واأنينه���م. قل���ت لأح���د ال�سب���اب الأ�سّح���اء: »اإذا التقيت الأخ 

»ح�سن �سهمي«، قل له اإّنني اأريد الكالم معه«.

بع���د دقائق، ج���اء »�سهم���ي« وجل�س بالق���رب مني. قلت ل���ه: »يا اأخ 

»�سهمي«، ل ميكن اأن نبقى مكتويف الأيدي. يجب القيام بعمل ما. حاول 

.» اأن جتد حالاًّ

و�سع راأ�سه بن يديه ثم اأجابني: »يا اأخ طالقاين، واهلل ل ميكن فعل 

نوا  اأي �س���يء. هن���اك جدول م���اء يف اأ�سفل التلة، لك���ن العراقين حت�سّ

حوله كي مينعونا من القرتاب منه. ما اإن نرتك د�سمنا وخنادقنا حتى 

ي�ستهدفونا بقنا�ساتهم. كن���ت اأفّكر بطريقة ما منذ فرتة، لكن ل خيار 

�س���وى التحّم���ل. واهلل اإن ال�سباب الذين يحر�سون حت���ت اأ�سعة ال�سم�س 

يلفظ���ون اأنفا�سه���م الأخرية ويلهثون م���ن �سّدة احلر. اأن���ت قل لنا ماذا 

نفعل؟«.

قل���ت له: »ماذا ننتظر؟ اإذا ا�ستمر الو�سع على هذه احلال، �سنموت 

ا. والع���دو يف الوقت نف�سه لن يجل�س مكتوف الأيدي. توا�سلوا مع  جميعاً

املرك���ز واطلبوا منهم حالاًّ ما. لو عاد العدو، لن يكون لنا اأّي قدرة على 

املقاومة مع حالنا هذه«.

ق���ال »�سهمي«: »لق���د ات�سلت باملركز واأخربتهم ب���كل �سيء. لكنهم 

مثلن���ا، لي����س بيده���م حيل���ة. ول �سبيل له���م للو�س���ول اإلينا. لق���د �سّد 

العدو الطري���ق بيننا وبينهم. يقول �سباب املق���ّر اأن ن�سرب حتى امل�ساء 

.» و�سري�سلون لنا قوات وغذاءاً
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جل����س »�سهم���ي« للحظات لي�ساه���د و�سع اجلرحى الذي���ن يتاأّوهون 

ويئنون ل�سدة العط�س. 

من خارج الد�سمة، ظّل يتهادى اإىل الأ�سماع �سوت طلب املاء. كانت 

التلة تلتهب حتت اأ�سعة �سم�س ال�سيف احلارقة. وقف »�سهمي« واحلزن 

مي���وج على وجهه، وقال يل ب�س���وت خافت: »قد يكون هناك بع�س املاء 

.» يف ِقَرب )مطرات( ال�سهداء، �ساأذهب واأفت�س قليالاً

ت �ساعة من النتظار املرير. حتّول الأنن والتاأّوه  ذهب »�سهمي« ومرَّ

اإىل �س���راخ. بع�س اجلرحى الذين مل يعد لديه���م القدرة على التحّمل 

���ا، عاد الأخ »�سهمي« وبيده  ب���داأوا يبكون ب�سوت عال. بعد �ساعة تقريباً

قرب���ة ماء، يرافقه الأخ »برهاين«. تقّدم نح���وي واأعطاين القربة وقال 

يل: »ي���ا اأخ طالقاين، جمعنا املاء الذي بقي يف ِقَرب ال�سهداء وح�سلنا 

على هذه الكمية فقط«.

اأما الأخ »برهاين«، فقد وّجه كالمه لنا قائالاً ب�سوت عال: »الإخوة 

ال�سامل���ون، لن ي�سربوا امل���اء. هذه القربة خا�س���ة باجلرحى. كل �ساعة 

اأعطوا للجريح مقدار غطاء القربة من املاء. اإىل اأن يحّل الليل وي�سلنا 

املاء والطعام اإن �ساء اهلل«.

قل���ت لالأخ »�سهمي« بهدوء: »وماذا ع���ن اجلرحى يف بقية الد�سم؟« 

ا«. قال: »لقد اأخذنا لهم القليل اأي�ساً

ا لالأوامر، يجب اإعطاء  وهك���ذا، �سرت م�سوؤول تق�سيم املاء، وتنفيذاً

كل جري���ح قط���رات من املاء يف غطاء القربة. كي���ف ي�ستطيع هذا املاء 

القلي���ل اأن ي���روي الإخ���وة اجلرحى؟ حن خ���رج »بره���اين« و»�سهمي« 

م���ن الد�سمة، نظ���رت حويل. كان كل اجلرحى قد رفع���وا روؤو�سهم عن 

الفرا�س حيث يتم���ّددون، وي�سّوبون نظرهم اإىل قربة املاء يف يدي. مل 
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يك���ن هناك جمال للتاأجيل، فبداأت اأ�سحب نف�سي ب�سعوبة على ركبتي، 

وتوّجه���ت نحو باب الد�سمة لأب���داأ من هناك بالإخ���وة اجلال�سن اأمام 

الب���اب. لك���ن الأخ الذي و�سلت اإليه رف�س اأن ي�س���رب املاء، وطلب مني 

الب���دء من الناحي���ة الأخرى. لكّن الأخ الثاين رف����س كذلك �سرب املاء 

والثال���ث والرابع ومن يليهم. مل يقبل اأيٌّ منهم اأن يكون اأّول من ي�سرب 

امل���اء. يف النهاي���ة، اقرتحت عليه���م اأن اأبداأ يف كل مرة م���ن جهة، واأن 

اأختار اأنا اجلهة التي اأبداأ منها، فوافق اجلميع. 

ا، واأعطيتهم مقدار غطاء  ا واحداً هك���ذا، توّجهت اإىل اجلرحى واحداً

ا، �سرب ال�سباب  م���ن املاء يف اأفواههم. على الرغم من اأن املاء كان حاراًّ

هذه النقاط القليلة من املاء بلّذة خا�سة، وبقوا يتح�ّس�سونها مدة طويلة. 

ا كان���وا ممّددين بع�سهم قرب بع�س داخل  ح���وايل الع�سرين جريحاً

الد�سم���ة. بعد اأن اأنهيت ال���دورة الأوىل على اجلرح���ى، تبّينت اأن ثلث 

ا. حن  املاء قد نفد. فاأدركت عندها اأن املاء �سيفقد بعد �ساعتن تقريباً

ع���دت اإىل م���كاين الأول، قال يل اأحد اجلرح���ى اجلال�سن اأمامي: »مل 

ت�سرب، األي�س كذلك؟«.

م���ا اإن �سمع بقية اجلرحى كالمه، حت���ى التفتوا جتاهي، فابت�سمت 

لدقته���م يف مراقبة ما قمت ب���ه، ف�سربت بدوري غطاء ماء. يف الواقع، 

ا يف  ل تكف���ي هذه الكمية من املاء لإرواء عط�سن���ا، لكنها تعترب م�ساعداً

تهدئ���ة العط����س ومترين النف�س. لذل���ك ا�ستمّر اأن���ن ال�سباب وطلبهم 

للم���اء، فكان���وا ي�ساألون ع���ن الوقت با�ستم���رار ملعرفة الزم���ان املوعود 

ل�سرب ن�سيبهم من املاء. 

عل���ى الرغ���م من العط����س وال�سع���ف والإنه���اك، مل ين����سَ ال�سباب 

املقاتل���ون ال�سالة يف اأول الوق���ت. �سوت الأذان الذي رفعه اأحد �سباب 

التعبئ���ة يف اخلارج، لفت نظرنا اإىل اأن وق���ت ال�سالة قد حان. فتوّجه 
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م على الأر�س الرتابية للد�سمة.  ا للتيمُّ ال�سباب اجلرحى جميعاً

خ���الل فرتة � ال�سهري���ن � التي ا�ستاأن�سُت فيها ب�سب���اب كتيبة الإمام 

ا اأن اأّذن اجلمي���ع لل�س���الة، ب���ل كان  احل�س���ن Q، مل يح�س���ل اأب���داً

اأحدهم يوؤّذن وي�ستمع اإليه الباقون. لكن يف ذلك اليوم، حتّم�س اجلميع 

ا  ���ا. ا�ستاقوا لرفعه معاً ل���الأذان، ال�سباب داخ���ل الد�سمة وخارجها اأي�ساً

وب�س���وت ع���اٍل. هّز �س���وت الأذان التلة، وارتطم بال�سخ���ور واجلبال؛ 

ا كامالاً من اآلف املقاتلن يرفع الأذان.  ا؛ وكاأّن جي�ساً لريجع ال�سدى قوياًّ

ا؛ �سالة كانت باألف  بعده���ا بداأنا باإقامة �سالتي الظهر والع�سر ق�سراً

�س���الة وتختلف ع���ن كل ما �سّليناه من قبل، �س���الة لّذتها ت�سع عالمة 

ا�ستفهام وا�سحة حول اأي لّذة اأخرى. 

اأ�سارت ال�ساعة اإىل الثانية بعد الظهر، وقد ازدادت حرارة الطق�س 

ا. يف ه���ذا الوقت، دخل اأحد ال�سب���اب املرابطن يف اخلارج حتت  كث���رياً

اأ�سع���ة ال�سم����س اإىل الد�سم���ة وهو يتنف����س ب�سعوبة ويلهث وق���د اأعياه 

احلر. ب�سرعة خلع ثيابه الع�سكرية، كما خلع قمي�سه القطني الأبي�س، 

وارمت���ى على تراب الد�سمة كي يخّفف من ح���ّدة عط�سه، وبعد دقائق، 

ح���ن ارتاح قليالاً وقف يف مكانه. فطلب عدد من اجلرحى الذين كانوا 

ي�ساه���دون ه���ذه احلادثة اأن اأقّدم ل���ه بع�س املاء الذي ق���د يخّفف من 

اإح�سا�س���ه بالعط�س. لكنه رف�س هذا الأمر مبا�س���رة، وقال اإّن خمالفة 

اأمر القائد حرام.

ته من املاء الذي كان �سيح�سل  طل���ب اأحد ال�سباب اأن اأعطي���ه ح�سّ

علي���ه يف امل���رة القادمة، ورّحب ع���دد اآخر من ال�سب���اب بالفكرة، لكنه 

قال وه���و يرتدي مالب�سه: »ل، ي���ا اأخ طالقاين، اأن���ا ل�ست وحدي، فكل 

ال�سب���اب املرابطن يف اخلارج هم مثل���ي. لكّن قدرتي على التحّمل اأقّل 

من قدرتهم فدخلت اإىل الد�سمة وقمت مبا راأيتموه. لقد اتخذنا القرار 
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ا  ب���األ ن�سرب امل���اء اإّل اإذا توافر بكمية تكفي اجلمي���ع«. ثم خرج م�سرعاً

من الد�سمة. 

ا املاء  ازداد عط����س حّجة الإ�سالم »ت���ركان« ب�سدة، وكان يردد طالباً

ب�سوت���ه اخلاف���ت واأنفا�س���ه ال�سريعة. يف امل���رة الأوىل الت���ي اأردت اأن 

ا، برغم حماولتي املتكّررة. تقدم الأخ  اأعطيه املاء، مل يفتح فمه مطلقاً

»حممدر�س���ا تورجي زاده« مل�ساعدتي، ففتح بي���ده فم »تركان« و�سكبت 

امل���اء داخل فمه. ابتل���ع املاء ب�سهي���ة خا�سة، لكنني مل اأك���د اأبتعد عنه 

ا املاء. ب�سعة اأقدام حتى عاد يئن طالباً

ح���وايل ال�ساعة الثالثة بع���د الظهر، بداأت اأ�سع���ر اأن كالم »تركان« 

ا  قد فقد اتزانه. فقد �سار يتحّدث ب�سعوبة �سديدة، ومل يعد اأحد قادراً

عل���ى �سماعه �س���وى اجلرحى املمّددين بالقرب من���ه فقط. �سار ج�سم 

»ت���ركان« ينتف�س ب�سدة، و�سرنا ن�سمع �س���وت اأنفا�سه. كما اختلف نوع 

كالمه. فهو مل يعد يتحّدث عن الأحكام والقراآن. لكن بدا وكاأنه يتحّدث 

م���ع اأحدهم، ويجيب عن اأ�سئلته. فيجيب بنعم اأو ل، وكاأن اأحدهم كان 

ي�ستف�س���ر من���ه عن اأمر ما. حن اأردت اأن اأعطي���ه املاء يف املرة الثالثة، 

�سكبت���ه يف فم���ه، على الرغ���م اأّن عينيه كانتا مغلقتن، ق���ال يل بحّدة: 

»ي���ا قليل الإن�ساف، اأتعطيني هذه الكمية القليل���ة من املاء؟ اإّن الإمام 

ا من املاء  احل�سن املجتبى Q واق���ف بالقرب مني ومي�سك بيده كاأ�ساً

يريد اأن يعطيني اإياه. واأنت تعطيني هذا املقدار فقط؟«.

ا  �سم���ع بع����س الإخوة اجلرح���ى كالمه ه���ذا، �سرعوا بالب���كاء رغماً

عنه���م، وتناقل���وا كالم »تركان« من واح���د اإىل اآخر ف�سّج���ت الد�سمة 

ب���ه. اأدركت اأنه���ا اللحظات الأخرية من حياته، لق���د قراأت من قبل يف 

الكت���ب، اأن الإن�سان ميوت بالطريقة نف�سها التي عا�س بها. وكما ميوت 

���ا، ولو ق�سى حياته  ا �سيموت موؤمناً يبع���ث يوم القيامة. فل���و عا�س موؤمناً
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بال�سهوات، �سي�ستاأن�س حن موته ب�سياطن ال�سهوة.

كم���ا ق���راأت اأن الإن�سان مي���وت مع الأمني���ة التي لطامل���ا متناها يف 

حياته. فلو متنى املال واملنال واجل���اه واملقام، ف�سيموت بح�سرتها، ولو 

.
1
ا مثالاً لروؤية جمال اأحد الأئمة ف�سي�ستاأن�س به حن موته كان م�ستاقاً

ا على الإم���ام احل�سن املجتبى  اأج���ل، لقد كان »ت���ركان« العزيز �سيفاً

Q. اأن يذك���ر »تركان« الإمام احل�سن Q يف ه���ذا الوقت، كان هذا 

ا وذا عربة. لأنن���ي تذكرت اأنه خالل خطبه يف  ا �سادماً بالن�سب���ة اإيل اأمراً

ثكنة »حممد ر�سول اهلل« P، كان »تركان« اأكرث من يذكر الإمام احل�سن 

ا �سفات  Q. وح���ن يذكر ا�سمه Q تتغ���ري اأحواله. لقد �سمعت مراراً

الإمام احل�سن Q ومظلوميته عن ل�سان »تركان«. كان يف ختام معظم 

خطب���ه يق���راأ عزاء الإمام احل�س���ن Q ويبكي ب�سدة ث���م يربطه بعزاء 

ا عن ل�سانه اأن مظلومية الإمام احل�سن  الإمام احل�سن Q. �سمعُت مراراً

Q لي�س���ت اأقل من مظلومية الإم���ام احل�سن Q واأ�سحابه. تداعت 

اإىل ذهني واإىل اأذهان اجلرحى الذين �سمعوا كالم »تركان« يف حلظاته 

الأخرية، حمبته واجنذابه لالإمام احل�سن Q، وكّنا متاأّكدين  يف هذه 

اللحظة اأن الإمام احل�سن املجتبى Q ي�سهر على »تركان« العزيز.

ا�ستم���رَّ »ت���ركان« يف الكالم وح���اول اجلرحى كاف���ة الإن�سات اإىل 

ا قد �ساأله �س���وؤالاً ما،  حديث���ه. بع���د حلظات، تغ���ريت نربته وكاأن اأح���داً

« ثم قال: »على عيني، الآن �ساأ�سلي«. ثم بداأ باإقامة  فق���ال: »ل مل اأ�سلِّ

ال�س���الة، بعده���ا وه���و ممّدد على ه���ذه احل���ال، ق���راأ اأذكار ال�سالة 

ا  ���ا، كان ي�سمت ب���ن الركعات ويبدو التده���ور ظاهراً ب�سعوب���ة. اأحياناً

، كان يعاود ال�سالة. قال اجلرحى  عليه، لك���ن حن نحرك راأ�سه قليالاً

بده�س���ة اإّن هناك م���ن يلّقنه كلمات ال�سالة. وعلى ه���ذا النحو، �سّلى 

1  - الرجوع اإلى المجلد الثالث من بحار الأنوار، باب ملك الموت.
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»ت���ركان« � يف الوق���ت الذي مل يكن ميل���ك اأي قدرة � ب�س���كل دقيق ومن 

ا. كان���ت ال�ساعة حوايل الرابعة  دون خط���اأ، �سالتن من ركعتن ق�سراً

بع���د الظهر، حن قال تركان: »عل���ى عيني، الآن« ثم نطق بال�سهادتن: 

ا  ا ر�س���ول اهلل واأ�سهد اأن علياًّ »اأ�سه���د اأن ل اإل���ه اإل اهلل واأ�سهد اأن حممداً

ويل اهلل«. ثم �سار يكّرر ذكر ل اإله اإل اهلل، لكن ب�سكل متقطع. يف هذه 

الأثناء، و�سع يده اليمنى على راأ�سه و�سكت.

اعتق���دُت اأنه غاب عن الوعي من جدي���د. قلت لالأخ »تورجي زاده«: 

»اأظن اأنه غاب عن الوعي«.

عندها قا�س نب�سه، وبعد حلظات قال يل بهدوء: »ل، لقد ا�ست�سهد«.

اأجل، وهك���ذا كان؛ لقد نال الأخ حّجة الإ�سالم »اأحمد تركان«، بكل 

ا، لقاء املع�س���وق، و�ستبقى ذكراه  ا وطاهراً اإخال�س���ه و�سهامت���ه، متخّففاً

لالأبد قدوة لأتباع الدين املحّمدي الطاهر.

õõõõõõõ

ا؛ فكل دقيقة متّر كان من املمكن اأن يجمع   م���ا زال الأخ برهاين قلقاً

العدو قدراته ويرجع اإلينا. فذهاب املروحيات واإيابها ورميها لعلب كبرية 

من الذخائر والأغذية على مكان وجود الأعداء، اإنا هو موؤ�سر يدّل على 

اأن العراقي���ن يجّددون قواهم للقيام بحمل���ة ارتدادية جديدة. لكن يف 

املقاب���ل، اإن الذخائر املوج���ودة معنا مل تكن تكفي حت���ى لن�سف �ساعة 

من املقاومة، ومن جهة اأخ���رى فال يرتك التعب، وقلة النوم، والعط�س، 

واجلوع ال�سديد، والعدد القليل للمقاتلن، اأّي اأمل يف املقاومة.

ا  كانت مروحي���ات الدعم العراقية تطري عل���ى ارتفاع منخف�س جدًّ

بالق���رب م���ن التلة. طلب الإخ���وة رماة ال�)B7( م���ن الأخ »برهاين« اأن 

ي�سم���ح لهم با�ستهداف اإحدى املروحيات. يف الوقت الذي مل يبَق لدينا 
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اإّل �ستة �سواريخ ال�)B7(. لذلك واجههم الأخ »برهاين« برف�س قاطع، 

ا، ومن الأف�سل  وق���ال له���م: »اإن احتمال اإ�ساب���ة املروحية �سعيف ج���داًّ

الحتفاظ بال�سواريخ ل�ستعمالها يف رد الهجمة املحتملة للعدو علينا«.

لكن اإ�س���رار رماة ال�)B7( اأقنع الأخ »بره���اين« وها هو ي�سمح لهم 

برم���ي �س���اروخ واحد، ولكن عل���ى �س���رط اأن يرميه الأخ »اأب���و القا�سم 

فرهن���ك« والحتفاظ مبا تبّقى من ال�سواري���خ للحالت ال�سرورية. مل 

ا. اإّل اأّن الأخ »فرهنك«  يع���د يف�سلنا عن الغروب �سوى وقت ق�سري جداًّ

رمى اإحدى املروحيات العراقية بدقة �سديدة. قال »�سهمي«: »لقد دخل 

ال�ساروخ بالتحديد اإىل غرفة الطّيار وانفجر هناك«. 

كان���ت املروحّية ت�ستعل فوق املع���رب، وملّا ارتطمت بال�سخور �سقطت 

ا. يف الوق���ت نف�سه، وبعد  ا رهيباً و�س���ط املعرب وانفجرت م�س���درةاً �سوتاً

حلظ���ات مع���دودة فق���ط، ا�ستعل���ت العلبة الكب���رية الت���ي كانت حتوي 

ا وارتفعت األ�سنة اللهب الطويلة اإىل ال�سماء.  الذخائ���ر، وانفجرت اأي�ساً

هّز �سوت تكب���ري ال�سباب، املعرب، و�ساركهم اجلرح���ى برفع اأ�سواتهم 

ا. لقد اأّدى دمار هذه املروحية اإىل رفع معنويات ال�سباب  بالتكب���ري اأي�ساً

واجلرحى الذين كانوا ب�سبب الإ�سابة من جهة، والتعب وقلة النوم من 

جهة اأخرى، غري قادرين على احلركة. 

ا بالإخوة يف مركز القيادة، ونقل اإليهم  ات�سل الأخ »برهاين« ل�سلكياً

تقرير هذه العملية ال�سريعة، كما اأخربهم بالأو�ساع كافة حول ال�سرّية 

واملوقع. وذّكرهم بقلة العديد، واحلاجة املا�سة للذخرية، �سّدة العط�س 

واجل���وع والتعب التي يعاين ال�سباب منها، كما اأّكد لهم اأن العدو يجمع 

قواه من جديد، واأّننا نتوّقع حملة ارتدادية يف اأي حلظة. 

ا، لأن خّطة ك�سر احل�سار  اأجاب مركز القيادة اأن ل داعي للقلق اأبداً

وحتري���ر املع���رب بالكامل قد اأع���ّدت. واأو�سح الأخ »ح�س���ن خرازي« اأن 
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كتيبة »ي���ا زهراء« O جاهزة يف الوقت احل���ايل للعمليات، واإن �ساء 

اهلل �سيبا�سر ال�سباب التحّرك يف �ساعات الليل الأوىل، و�سيلتفون حول 

املرتفع���ات من طريق غري معروف، و�سي�سلون بالتايل حوايل العا�سرة 

اإىل التلة الثالثة، و�سي�سحبون معهم الأغذية والذخائر وقوات الدعم، 

ثم ي�ساركون يف حترير التلتَّن الأوىل والثانية. 

ا. فخّف  انت�س���ر اخلرب ب�سرعة بن ال�سباب، وقد اأفرحهم ذلك كثرياً

�سع���ور العط����س واجلوع، و�سار اجلمي���ع يتحّدثون عن و�س���ول كتيبة يا 

.O زهراء

ب���داأ الظالم يرخي �سدوله ببطء، وان�سغل ال�سباب بال�سالة. اإّن ما 

مّر على العا�سقن يف اليوم والليلة ال�سابقة، لي�س �سوى املعجزة نف�سها، 

وظه���ور القدرة الإلهية الدائمة. عل���ى الرغم من ال�سهداء الكرث الذين 

ا، لأن ما مّت  ا و�ساكراً قّدمناه���م يف �سبي���ل اهلل، اإّل اأّن اجلميع كان را�سياً

اإجنازه على ي���د جمموعة حمدودة، يف هذه الظروف القا�سية، مل يكن 

ا، لذلك كّنا متيقنن اأن اهلل �سبحانه وتعاىل حامينا وحار�سنا. متوّقعاً

مل يكن اأحٌد مّنا ي�ستطيع اأن يتوّقع ما �سيحّل علينا يف الأيام الآتية، لكن 

بالن�سبة اإىل هذا اجلمع العا�سق الذي مل يخُط خطوة يف هذا الطريق اإّل 

لأجل ر�سى اهلل، ل يهّم ما الذي �سيح�سل فيما بعد. لذلك كانت مناجاة 

ا على النعم ال�سابقة، ودعاءاً ملزيد من الن�سر  هذه املجموعة الوالهة �سكراً

يف الأي���ام الالحق���ة. مل يكن جي�س اهلل يفكر اإّل بع���زة وبن�سر دين اهلل، 

ا  وهذا بحّد ذاته غنيمة وراأ�س مال ثمن، لأن هذا الأمر يعطي قدرة وتفّوقاً

على كل القوى الأخرى. وراأ�س مال كهذا ل ميكن لأحد احل�سول عليه ول 

ت�سّوره. و�سرع اجلميع يدعو لكتيبة »يا زهراء« O كي يحفظها اهلل من 

اأعن الأعداء، ويو�سلها بخري اإىل التلة. 

، حن ات�سل بنا الأخ »ح�سن  كان���ت ال�ساعة ت�سري اإىل الثامنة م�ساءاً
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خ���رازي« وقال: »الآن حتّركت كتيبة يا زهراء O، و�ست�سل اإىل التلة 

يف غ�سون �ساعتن«.

ا على التل���ة الدعاء ل�سباب كتيب���ة يا زهراء، كي  �س���ار عملنا جميعاً

ي�سل���وا ب�سالم، ويوفقهم اهلل يف ماأموريتهم ال�سعبة هذه. مّرت �ساعة 

، اأن  على هذه احل���ال، قّرر الأخ »برهاين« عند ال�ساع���ة التا�سعة م�ساءاً

ير�سل ثالثة من ال�سباب ك���ي ي�ستقبلوا الكتيبة القادمة وير�سدوها اإىل 

التل���ة. قال الأخ »بره���اين«: »اإّن امل�سري الذي مّت تعيينه لكتيبة يا زهراء 

O خطر للغاية و�سعب العبور«.

يف احلقيق���ة، �ستدور الكتيبة حول مرتفع���ات 2519، و�سي�سلون عرب 

طريق �سعبة �سديدة النحدار اإىل املعرب، ثم �سوف ي�سعدون من اجلهة 

ا اإىل اأعلى التل���ة. لقد مّت اختيار ه���ذا الطريق كي تعربه  الأك���رث انح���داراً

الكتيب���ة، لأنه ي�سمح لها بالو�سول اإىل املع���رب من دون املرور بالقرب من 

التلتن الأوىل والثانية، وبالتايل جتّنب ال�ستباك مع العراقين. كان الوقت 

ا، والكل يعّد اللحظات للوقت املوعود، اأي ال�ساعة العا�سرة.  مير بطيئاً

ها هي ال�ساعة املنتظرة تدّق. لكن  ل اأثر لكتيبة يا زهراء O حتى 

الآن. كل ال�سباب قلقون ويدعون اأن ت�سل الكتيبة اإىل التلة ب�سالمة من 

دون اأي م�ساكل. غري اأّن النتظار طال وطال. مل ي�ستطع الأخ »برهاين« 

ا. مّرت اللحظ���ات والثواين بب���طء �سديد. ثم  اأن يه���داأ اأو ي�سك���ن اأب���داً

حتّول���ت اإىل �ساعة و�ساع���ات، ول خرب عن كتيبة يا زهراء O ول اأثر 

له���ا. كان الأخ »بره���اين« على ات�سال دائم مع مرك���ز القيادة، لكن مل 

يك���ن مبقدورهم القي���ام ب�س���يء. اإىل اأن اأخربنا الأخ »خ���رازي«: »لقد 

�سّل���ت الكتيبة طريقها، ومل ت�ستطع العثور على الطريق ال�سحيح الذي 

كان من املفرت�س النحدار منه اإىل املعرب«.

 O كان م���ن املوؤكد بالن�سبة اإلينا اأنه اإذا مل ت�سل كتيبة يا زهراء
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الليلة، ف���اإّن �سهادتنا �ستكون حتمية؛ حتى ل���و مل يهجم علينا الأعداء، 

ف�سن�ست�سهد من اجل���وع والعط�س؛ مع اأّن الهجم���ة الرتدادية لالأعداء 

ه���ي اأمر اأكيد. بالإ�سافة اإىل ذلك كله، ف���اإّن �سباب كتيبة يا زهراء يف 

خط���ر كبري، لأنهم اإذا م���ا بقوا �سائعن، فما اإن يطل���ع ال�سباح، حتى 

يراهم العدو، وي�سبحوا يف مرمى نريانه املبا�سرة.

مل تك���ن تف�سلنا عن الثالثة بعد منت�س���ف الليل اإل دقائق معدودة، 

حن �سمعنا م���ن البعيد اأ�سوات ر�سا�سات وانفج���ار قنابل الأعداء، ما 

ا. قال الأخ »برهاين« وال�سطراب ال�سديد باٍد على  اأقلق ال�سباب كث���رياً

وجهه: »ل بد واأن ال�سباب قد ا�ستبكوا مع الأعداء«. 

يبدو اأّن الفرق العديدة من جي�س العدو املنت�سرة على اأطراف املعرب 

والكامن���ة يف اخلن���ادق هناك، اكت�سفت الكتيبة وه���ي حتاول القرتاب 

م���ن التلة، وبداأت باإمطارها بالنريان. ثّم ا�ستهدف العدو تلك املنطقة 

مبدفعيته الثقيلة. 

مل يكن باليد حيلة، ول عمل ميكن القيام به  �سوى الدعاء والتو�سل. 

ا، عل���ى اأثر الر�سا����س الكثيف  ا�ستم���ّر تب���ادل الن���ريان ل�ساع���ة تقريباً

والنفج���ارات القوية اأ�سيء امل���كان حولنا، وهذا الأم���ر اإنا يدّل على 

�سدة ال�ستباكات واملعارك.

ا، ب�ّسرن���ا ال�سباب املن�سغلون باملرابطة  ح���وايل ال�ساعة الرابعة فجراً

عل���ى التلة باقرتاب كتيبة يا زهراء O. فانطلق الأخ »برهاين« وعدد 

م���ن ال�سباب ل�ستقب���ال الكتيبة. وباخت�سار، و�س���ل �سباب الكتيبة اإىل 

التلة بعد ثماين �ساعات من امل�سي امل�سني واملنهك، وبعد خو�س معركة 

حامي���ة مع الع���دو. وهكذا، و�سل ال�سباب اإىل املوق���ع، وجوههم مغطاة 

ا والدم���اء ت�سيل منه، ما اإن دخلوا  حتى  بالغب���ار، بع�سهم كان جمروحاً

متّدد كلٌّ منهم على الأر�س يف اإحدى الزوايا. بن اأفراد الكتيبة، حوايل 
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ا ينزف���ون، مّت توزيعهم على د�سم اجلرحى، وقد متّدد  الع�سرين جريحاً

عدد منهم ب�سعوبة يف د�سمتنا. انطلق الأخ »برهاين« و�سباب الإ�سعاف 

ا من اأفراد كتيبة  مبا�س���رة لت�سميد جراحهم. عرفت فيما بعد اأّن عدداً

يا زهراء O ق���د ا�ست�سهد اأثناء ال�ستباكات، وبقيت اأج�سادهم على 

اأر�س املعركة. كذلك ف���اإّن امل�سعفن اأح�سروا اجلرحى ب�سعوبة كبرية 

على احلمالت اإىل التلة. 

م���ن بن اجلرح���ى، راأي���ت الأخ »�سفاتاج«، قائ���د الكتيبة املعروف، 

ا وذا جتربة، وتناقل العوام واخلوا����س اأخبار �سجاعته يف  وكان ممي���زاً

ا  اجلبهات. لقد �سمعت ا�سمه مرات عدة. اأح�سروه اإىل د�سمتنا، ممدداً

عل���ى حّمال���ة، والأخ »برهاين« يدور حول���ه بقلق. كان���ت الد�سمة مليئة 

باجلرح���ى، ل مكان لأي �سخ����س اإ�سايف، لكن اجلثمان الطاهر حلجة 

الإ�س���الم »تركان«، ل يزال يف الداخل. اأمر الأخ »برهاين« اأن ُينقل اإىل 

اخلارج، وهكذا ُف�سح املجال لالأخ »�سفاتاج« كي يتمّدد مكانه. اأ�سابت 

ا  ا كبرياً �سظي���ة كبرية كتفه الأي�سر ف�سقته حت���ى النخاع، واأوجدت جرحاً

في���ه؛ اأّدى اإىل نزيف حاد للدم���اء. كما اإن �سدة النفجار قد اأثرت على 

النظام الع�سبي لدي���ه، ف�ُسّلت اأع�ساوؤه كافة، وكان فقط يحرك عينيه 

ا عن حتريك  وينظ���ر اإىل كل م���ن حوله. عالوة عل���ى ذلك كان عاج���زاً

ا غري مفهومة من حلقه ي�سعب �سماعها. ل�سانه، وكان ي�سدر اأ�سواتاً

ا وليلة من دون ماء ول  كان جرح���ى �سرّية »ميثم«، الذين ق�سوا يوماً

طع���ام، يتوّقعون احل�س���ول على املاء والغذاء مع دخ���ول كل جريح من 

كتيبة يا زهراء O، لذلك كانوا يحّدقون بنظراتهم يف كل من يدخل 

ا ب�سكل وا�سح ل�سعورهم باخلجل  الد�سمة، لكن من دون اأن يطلبوا �سيئاً

من هذا الأمر. يف اإحدى املرات، حن دخل الأخ »برهاين« اإىل د�سمتنا، 

�ساأل���ه بع�س ال�سباب يف الوقت نف�سه عن املاء والطعام. فاأجاب حماولاً 
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اإنه���اء الأمر بلهجة حا�سمة: »بع���د ثماين �ساعات من امل�سي وال�ستباك 

ا؟«. مع الأعداء، هل تتوّقعون اأن يح�سروا املاء والطعام اأي�ساً

ا اآخر  ���ا اأن ل خرب عن املاء والطع���ام، وتيّقن���ا اأن يوماً عرفن���ا جميعاً

ا بانتظارنا. فيما بع���د، اأخربنا �سباب الكتيبة عما ح�سل  ���ا ومنهكاً �سعباً

معه���م خالل م�سريهم. قال اأحدهم: »كانت اخلطة تقت�سي اأن ن�سيب 

ع�سفوري���ن بحجر واحد، الأول: اإنقاذكم من العط�س واجلوع، والثاين 

ك�سر ح�سار التلة الثالثة، واملحافظة على �َسِرّية »ميثم« وعلى التلة التي 

مّت���ت ال�سيطرة عليها من قبل، ثم الهجوم على التلتن الأوىل والثانية، 

م���ن املحور الذي ل ميك���ن لالأعداء ت�سوره اأي من حم���ور التلة الثالثة 

بالتزام���ن مع هجوم قواتنا املوجودة عل���ى »مرتفعات 2519«، فنفاجئ 

َم الربنامج ب�سكل دقيق وكان  مِّ العدو ويتحّرر بالتايل كل املعرب. لقد �سُ

هذا اأف�سل عمل ميكن القيام به. 

. وم���ن فوق املرتفعات 
1
فمن���ذ ع�سر البارحة، وّج���ه القادة الكتيبة

 . جعلون���ا ن�ساهد ونتعرف اإىل املنطقة كلها. انطلقنا عند الثامنة م�ساءاً

ُوّزع���ت الأغرا�س على اثن���ي ع�سر بغالاً حملت اأوعي���ة الغذاء الكبرية، 

قرب���ات ماء وذخائر متنوعة. بعد اأن قطعن���ا م�سافة طويلة التفتنا اإىل 

اأنن���ا اأ�سعنا املحور الذي كان من املفرت�س اأن ننحدر منه باجتاه اأ�سفل 

املرتفع���ات. تباينت القرتاحات بن ال�ستم���رار يف التقّدم اإىل الأمام، 

والع���ودة م�ساف���ة ق�سرية اإىل اخللف، لأننا تخطين���ا املكان الذي علينا 

العبور منه. لكن الأخ »�سفاتاج«، اعتقد اأّنه علينا ال�ستمرار يف التقّدم، 

ولهذا مهما كّنا نتقّدم فاإّننا مل ن�سل اإىل املكان املن�سود. ولذا قّرر قادة 

الكتيب���ة وم�ساعدوه���م اأن ننزل اإىل اأ�سفل املرتفع���ات من النقطة التي 

و�سلناها، وكانت �سديدة النحدار لدرجة ل تو�سف ول ميكن عبورها. 

1- بمعنى اأنهم اأحاطوها بالمعلومات والتفا�سيل والمهمات والأعمال المقبلة.
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رحن���ا نن���زل بب���طء. ومل تكن البغ���ال م�ستع���دة للتح���رك اإىل الأمام. 

فمن���ذ الدقائ���ق الأوىل ملحاولتنا، انزلق بغالن نح���و الأ�سفل و�سقطت 

حمولتهما معهما وخ�سرنا ما على ظهريهما من املاء والطعام. اأما بقية 

البغ���ال، فقد ت�سّمرت يف مكانها ورف�ست اأن تتحّرك ل نحو الأ�سفل ول 

باجت���اه الأعلى. باءت كل حماولتنا لدفعه���ا على احلركة بالف�سل. اإىل 

اأن ا�سطررن���ا يف النهاي���ة اإىل تق�سي���م احلمولة على ال�سب���اب، وتركنا 

ا حتى لو مل نكن  ا جدًّ البغال هناك حلالها. كان عبور تلك املنطقة �سعباً

ا َت�َسُع  ا، فكيف اإذا كنا نريد نقل اأوعية الطعام الكبرية وِقرباً نحم���ل �سيئاً

ا من املاء، وكميات من الذخائر. ع�سرين ليرتاً

 باخت�سار، خالل امل�سري، انزلق عدد من قرب املاء واأوعية الطعام 

اإىل اأ�سف���ل الوادي. ا�ستغ���رق نزولنا عن املرتفعات ح���وايل ال�ساعتن، 

وكن���ا قد خ�سرن���ا معظم ما كن���ا نحمله. ح���ن و�سلن���ا اإىل ال�سفح، مل 

نع���رف باأي اجت���اه علينا الذهاب للو�س���ول اإىل تّلتك���م. توقفت الكتيبة 

هن���اك. انف�سل عنا ثالث���ة �سباب كي يبحثوا عن امل�س���ري، وعادوا بعد 

ن�س���ف �ساع���ة ليخربونا اأنه���م وجدوا الطري���ق. انطلق���ت الكتيبة من 

ا ذات انحدار �سديد، بعد ثالثة اأرباع  جديد و�سعدنا م�سافة طويلة جدًّ

ال�ساع���ة م���ن امل�سي امل�ستمر، فج���اأة ُفتحت نريان ر�سا�س���ات العدو من 

جهات ع���ّدة علين���ا، واأّدت اإىل تفرق ال�سباب. رك����س كل واحد باجتاه 

ليج���د ملج���اأ له. مل نكن نق�س���د ال�ستباك مع العدو، ب���ل حاول القادة 

اإله���اءه كي ي�سل باقي ال�سباب اإىل التلة. لكن الد�سم العراقية املحمّية 

بالأ�سلح���ة الثقيلة التي ترميها علينا من جه���ة، والنت�سار الدقيق لهذه 

الد�س���م يف اأماكن عدة، فاجاأنا ومنعنا م���ن اأي حركة من جهة اأخرى، 

ل���ذا طال ا�ستباكنا. اإىل اأن طلب القادة من الإخوة الإ�سراع يف البتعاد 

ع���ن اأماك���ن العراقين والتوجه نح���و اأعلى التلة. اخت���ار كّل منا ب�سكل 
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���ا، وتوجه نحو الأعل���ى. باخت�سار،  ف���ردي الطري���ق الذي وجده منا�سباً

اأدت هذه ال�ستباكات اإىل فقداننا ملا تبقى معنا من اأوعية طعام وبقيت 

ُقربات املاء الكبرية التي كان يحمل كالاًّ منها �سابان، يف اأر�س املعركة، 

ومل يكن بالإمكان العودة مرة ثانية لإح�سارها...«.

اقتنع كل ال�سباب اأن كتيبة يا زهراء O قد قامت بكل جهدها كي 

ا يف  ا �سعباً ا اأمامنا اأن غداً تنج���ز املاأمورية املطلوبة منها، و�س���ار وا�سحاً

ا �سيق�سي علينا بعط�سه وجوعه. انتظارنا؛ غداً

حمل اأف���راد كتيبة ي���ا زهراء بع����س املك�سرات والفاكه���ة املجففة، 

فوّزعوه���ا علين���ا و�سرنا ناأكلها ب�سهية ل تو�س���ف. لكن حن عرف الأخ 

»بره���اين« مب���ا ح�سل منعهم عن هذا العمل، فكّلم���ا خّف جوعنا بهذه 

الأطعمة �سيزداد عط�سنا اأكرث فاأكرث. 

لحظنا خجل الذين مل ينجحوا يف اإح�سار املاء والطعام لنا. فحن 

�ساهدوا الوجوه ال�ساحبة والأج�ساد ال�سعيفة العط�سى وتلّوي اجلائعن 

ا بالذنب و�ساروا يحاولون تو�سيح ما ح�سل  من اأمل املعدة، �سعروا اأي�ساً

معهم. على الرغم من اأن امل�ساألة قد ُح�سمت لدينا باأنهم لي�سوا ال�سبب 

يف ع���دم ح�سولن���ا على امل���اء والطع���ام. كانت قرباته���م حتوي ن�سف 

كمّيات املاء. فقاموا بتقدمي ما تبّقى من املاء لهم على طبق الإخال�س 

ل �سيم���ا للجرح���ى. ف�سرب معظمه���م، لكن القادة انزعج���وا من هذا 

املو�س���وع، وطلبوا الحتفاظ باملاء ملقاتلي الكتيب���ة لأنهم قد يحتاجونه 

ا للغاية، لأن  اأثناء حماولة فك احل�سار عن التلة. كان هذا ال�سبب مقنعاً

ك�سر احل�سار اأكرث اأهمية مبراتب من ت�سكن عط�س بع�س اجلرحى. 

انت�س���رت قوات كتيبة يا زهراء O يف زوايا املوقع، وغّطت يف نوم 

هان���ئ على الأر�س ل�س���دة التعب والإنهاك. اأدرك الع���دو الآن اأن كتيبة 

ا لدرجة  اأخرى قد ان�سّمت اإىل قواتنا. �سار عدد ال�سباب يف املوقع كبرياً
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���ا، وهذا م���ا ا�ستغله العدو  ا �سعباً جعل���ت حركة الذه���اب والإياب اأم���راً

مبا�س���رة ووّجه نريان���ه باجتاهنا. واأينم���ا دّكت مدفعيت���ه الثقيلة التلة 

ا من اجلرحى واأوقعت ال�سهداء ب�سبب الزدحام. اأ�سابت عدداً

عن���د اقرتاب ال�سباح، ت�ساعف حج���م الق�سف علينا، وتزايد قلق 

ا  ا له���ذا الأمر. ف���اإّن بقاء الكتيب���ة يف املوقع، يع���د انتحاراً الق���ادة كثرياً

���ا و�سيوؤّدي اإىل جمزرة ل حمالة. ومن جهة اأخرى، مل يبَق �سوى  جماعياً

ا لكتيبة ي���ا زهراء O لإجناز  �ساع���ة لطلوع ال�سباح، ول وق���َت كافياً

ماأموريتها على اأكمل وجه.

كان���وا ينتظرون اأوامر قائ���د الفرقة. مل يكن اأح���د منهم يعرف اإن 

كان مّت القيام بعمليات على التلتن الأوىل والثانية اأم ل! من املمكن اأن 

القادة كانوا ينتظرون م�سري كتيبة يا زهراء O. على كل حال، كنت 

ا اأن املو�س���وع انته���ى، واأن القيام بعمليات خ���الل هذه الفر�سة  متاأك���داً

الب�سيط���ة اأمر غري ممكن. لأن���ه اإذا اأرادت الكتيبة اأن تهجم على التلة 

ا على الأقدام للو�سول اإىل  الثانية فهي بحاجة اإىل اأكرث من �ساعة �سرياً

هن���اك، وهذا يعني، اأن مواجهتنا �ستكون مع طلوع ال�سباح، ولنفرت�س 

اأن كتيب���ة ي���ا زهراء O، ق���د جنحت يف مهمته���ا، فاإن التل���ة الأوىل 

�ستك���ون ل تزال حتت �سيط���رة الأعداء، ويف النهاية عالوة على اأننا لن 

 .O ن�ستطيع ك�سر ح�سار تّلتنا، فاإنه �سيتم حما�سرة كتيبة يا زهراء

اإذا م���ا تخّطين���ا كل هذه الحتمالت، فاإّن الكتيب���ة مل تكن م�ستعّدةاً 

للقي���ام باأي عملي���ات. فكل ال�سباب كانوا يغّط���ون يف نوم عميق ما عدا 

ا لدى املقاتل���ن بعد ثماين �ساعات  الق���ادة. مل ُيب���ِق التعب ال�سديد رمقاً

م���ن امل�س���ي يف م�سري جبلي و�س���ط مرتفعات �سعبة النح���دار، زد على 

ذلك ال�ستباكات مع قوات الأعداء. 

كان ذهن���ي م�سغولاً بالبح���ث عن الإجابة عن ال�س���وؤال التايل: »هل 
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�سيتمّكن ال�سباب من اإجناز مهمتهم بنجاح ويتّم حترير املعرب؟«. يبدو 

ه���ذا الأمر بعيد املن���ال، كما اإّن اخل�س���ارة تعني الق�س���اء على الكتيبة 

ا يف زاوية من  و�سق���وط اأفرادها بن جريح و�سهيد واأ�س���ري. كنت جال�ساً

ا يف اأفكاري القلق���ة. �ساألت نف�سي فجاأة: »ولكن ما الذي  الد�سم���ة غارقاً

يج���ب اأن نفعله؟« اإذا كان من املفرت�س األ تق���وم الكتيبة باأي عمليات، 

ا يعني الق�ساء عليها، لأن جتّمع  فعليها البقاء هنا. لكن هذا الأمر اأي�ساً

ال�سباب وباأعداد كبرية يف مكان واحد يف مرمى نريان املدفعية الثقيلة 

للعدو، �سيوؤّدي اإىل تفّتت الكتيبة ل حمالة. 

ا يف اأفكاري هذه واحلزن ي�سيطر علّي، حن اأعادين اإىل  كن���ت غارقاً

الواقع �س���وت الأخ »برهاين« الذي كان يت�س���ل مبركز القيادة املوجود 

���ل الأخ »برهاين« اإىل النتائ���ج نف�سها التي  عل���ى مرتفعات 2519. تو�سّ

و�سل���ت اإليه���ا، وكان يريد اأن ي�س���ع الأخ »ح�سن خ���رازي« يف الأجواء 

ويطلب التكليف منه.

بعد حلظات، ات�سل الأخ »خرازي« وطلب اأن ت�ستعد كتيبة يا زهراء 

O لالنط���الق قبل طل���وع ال�سوء، والعودة م���ن الطريق الذي جاءت 

منه، على اأن يبقى اجلرحى فقط بالإ�سافة اإىل ع�سرين مقاتالاً وكمية 

م���ن الذخائر. وعل���ى باقي ال�سباب الإ�سراع يف الع���ودة اإىل املرتفعات؛ 

اإىل اأن يتم حترير املعرب يف الليلة التالية اإن �ساء اهلل.

ا بالفع���ل. لكن يف النهاية ها  كان اإيق���اظ �سباب الكتيبة عمالاً �سعباً

ا  هم ي�ستيقظون ويتوّجهون نحو املرتفعات. هذه املرة اأطلق القادة نرياناً

من الر�سا�س اخلطاط كي يدّلوه���م بهذه الطريقة اإىل طريق العودة، 

وي�سلوا باأ�سرع ما ميكن اإىل اخلطوط اخللفية.

كان هذا م���ن اأكرث القرارات منطقية. لكن، هن���اك م�ساألة مل حتّل 

بالن�سب���ة اإيل،  وه���ي امل�سري ال���ذي ينتظرنا عند طل���وع ال�سباح، وما 
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الذي �سيح�سل لنا؟ كان الهدف من بقائنا هو الدفاع عن التلة الثالثة، 

اأي التلة حيث نحن الآن، ولكن هل �ست�ستطيع القوات املوجودة هنا، ويف 

الظروف الراهنة، اأن حتافظ على التلة حتى حلول الليلة التالية؟ تدّنى 

ع���دد القوات ال�سليمة اإىل احل���د الأدنى، فيما هم يعانون منذ اأكرث من 

ثالثن �ساعة من اجلوع والعط�س والأرق والتعب.

عل���ى الرغم من امتالكنا الآن للذخائر التي اأح�سرها �سباب كتيبة 

يا زهراء O، لكن هل �ست�ستطيع قواتنا �سّد اأي هجوم جدّي تقوم به 

القوات العراقية احلا�سرة بكل قّوتها ون�ساطها، وامل�سلحة حتى العظم، 

والتي تتلّقى الدعم من الأر�س واجلو؟ براأيي اإن اجلواب �سلبّي. 

لت اإىل اأّن  بع���د كل هذه الأفكار التي كانت تتالط���م يف راأ�سي، تو�سّ

بقاءن���ا يف التلة لن يوؤدي اإىل خ�سارتنا التل���ة وعدم قدرتنا على الدفاع 

عنه���ا فح�س���ب، بل �سي���وؤّدي اإىل �سه���ادة ال�سباب كاف���ة ال�ساملن منهم 

واجلرحى. لذلك اأعتق���د اأن القرار الأكرث منطقية يف مثل هذا الو�سع 

هو مرافقة �سباب كتيبة يا زهراء وترك التلة للعودة اإىل املرتفعات على 

اأن يت���م التخطيط ب�سكل اأكرث دق���ة للهجوم على التلة من جديد. لذلك 

�سع���رت اأنه من واجبي اأن اأناق�س هذه الفكرة مع الأخ »برهاين«. طلبت 

من���ه القدوم اإيّل، وحاولت اأن اأكّلم���ه ب�سوت ل ي�سمعه اأحد حولنا. بعد 

ا، واأجابني بده�سة: »يا اأخ  اأن ا�ستمع »برهاين« اإىل كالمي، تفاجاأ كثرياً

طالق���اين، ملاذا تقول هذا الكالم؟ هل من املمك���ن اأن نرتك التلة التي 

ا من �سبابنا؟ نرتكها  قّدمن���ا يف �سبيل حتريرها �ستن اأو �سبع���ن �سهيداً

هكذا ونذهب؟ لنفرت�س على �سبيل املثال اأن ترك التلة هو اأف�سل خيار 

���ا، ومعظمهم ل  لدين���ا، كي���ف �سيمكننا اأن ننقل ه���وؤلء اجلرحى جميعاً

ي�ستطي���ع احلركة، فكيف بهم الو�سول اإىل تلك املرتفعات؟ وف�سالاً عن 

ذلك، ه���ل ت�ستطيع قواتنا العط�سى واجلائع���ة واملنهكة من التعب وقلة 



99 الخامس

الن���وم اأن مت�سي لأكرث م���ن �ساعتن؟ ولنكن اأكرث دق���ة لتت�سلق اجلبال 

ا«. لأكرث من �ساعتن؟ اإن اقرتاحك غري عملي اأبداً

�سك���ت »برهاين« وهو ي�سع راأ�سه بن يديه؟ قلت: »ُانظر، اإن هدفكم 

الأ�سا�س���ي اأنت وقي���ادة الفرقة هو الحتفاظ بهذه التل���ة. لكن براأيي ما 

ا وا�سح كال�سم����س بالن�سبة اإيل، ل���ن ن�ستطيع الحتفاظ  �سيح�سل غ���داً

بالتل���ة يف ه���ذه الظروف الت���ي نر به���ا. يف الغد �سيم���وت ال�سباب من 

ا عن الهجم���ة الرتدادية التي  العط����س، اإن هجمة العدو �ستختلف كثرياً

ق���ام بها البارحة، فهم �سيهجمون �سمن خط���ة اأكرث دقة وبقوات كثرية 

الع���دد وكّمية ذخرية وافرة. له���ذا ال�سبب لن ن�ستطيع الحتفاظ بالتلة. 

، األي�س من  ا حمالاً ا، حن يكون الو�سول اإىل الهدف الأ�سا�سي، اأمراً ح�سناً

الأف�س���ل اأن نفّكر باملحافظة عل���ى اأرواح اجلرحى وباق���ي ال�سباب؟ يف 

ا. وهل بهذه الطريقة  الغد، لن ت�سقط التلة فق���ط، بل �سن�ست�سهد جميعاً

ننق���ذ حياة ال�سب���اب؟ اأما بالن�سبة اإىل اجلرحى، فعل���ى �سباب كتيبة يا 

ا. اأما  ، اإذ يحم���ل كّل �سابن جريحاً زه���راء O تق���دمي امل�ساعدة قليالاً

بالن�سب���ة اإىل قدرة ال�سباب عل���ى ت�سلق اجلبال، علينا العرتاف اأنه اإذا 

كنا نفرت�س اأننا �سن�سمد ع�سرين �ساعة اإىل اأن ياأتي الدعم مرة اأخرى، 

فنحن بالتاأكيد قادرون على امل�سي عرب اجلبال ل�ساعتن اأو ثالث«.

اأجاب قائد ال�سرية: »اأنا متاأكد اأن الأخ »خرازي« لن يوافق على هذا 

الأمر«. اأجبت���ه: »يف هذه الظروف، اأنت خمّول لتخاذ القرار امل�ستقل. 

ا وب�سكل مبا�سر يف  ا ليالاً ونهاراً لديك ال�سلطة املطلقة. لقد كنت حا�سراً

اأر����س املعركة، تعرف ظروف املنطقة وو�سع القوات. الكثري من الأمور 

التي تلم�سها اأنت، هم ل يرونها. اأنت م�سوؤول عن �سبابك، واإذا اتخذت 

ا اأن ل اأحد ي�ستطيع العرتا�س عليك. لأن العقل  هذا الق���رار، كن واثقاً

ا ولن ن�ستطيع الحتفاظ بها«. يقول لنا اإن التلة �ست�سقط غداً
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اأجابني »برهاين« وهو يقف ليرتك مكانه اإّنا الرتّدد باٍد يف كالمه: 

ا! ا�سرب قليالاً  »ي���ا اأخ طالق���اين، ل اأع���رف ماذا اأفع���ل. اأنا مرتّدد ج���داًّ

ا  ا من الد�سمة. وتفّهمت جيداً و�س���رى ماذا �سيح�سل«. ثم خرج م�سرعاً

ظروف���ه. اإذ اإّن اتخ���اذ الق���رار يف مثل هذه الظروف اأم���ر �سعب. على 

الأقل، فهمت احِلمل الثقيل الذي يحمله على ظهره. بعد دقائق عرفت 

م���ن اأ�سوات القادة و�سجيجهم، وهم ينقلون القوات اإىل خارج املوقع، 

اأن الأخ »برهاين« رّجح كّفة بقائنا على كّفة الرحيل.

اإن الفائ���دة الوحي���دة التي ك�سبتها �سرّية ميثم م���ن جميء كتيبة يا 

زهراء O كانت احل�سول على ع�سرين مقاتالاً على اأهبة ال�ستعداد 

والن�س���اط، تطّوع���وا للبقاء معن���ا على التلة، وكذل���ك يف الذخرية التي 

 )B7(�اأح�سروها معهم و�سار لدينا عدد كبري من الأم�ساط وقذائف ال

والقناب���ل اليدوي���ة وعدد م���ن بن���ادق القنا�سة م���ع الر�سا�س اخلا�س 

به���ا. كما ف���از امل�سعفون بكمية م���ن الأدوية والو�سائ���ل الالزمة لهم يف 

معاجل���ة اجلرحى. بعد �ساع���ة من ذهاب كتيبة ي���ا زهراء O، جاء 

الأخ »بره���اين« اإىل الد�سم���ة ويف يده ِقربتان من امل���اء، نظر اإيّل نظرة 

ذات مغزى. جل�س بالقرب مّني، وقال بلهجة هادئة: »لقد اّت�سلت مرة 

ثاني���ة بالأخ »خرازي«، مل يجد م�سلحة يف تركن���ا للتلة. لقد تكّيفنا مع 

ا. وكل ما يح�سل  كل اأنواع العذابات، ومن الأف�سل اأن ن�سرب اليوم اأي�ساً

لنا هو يف عن اهلل..«.

- الت���وّكل عل���ى اهلل! يف احلقيق���ة كل ما قلته ل���ك واقرتحته عليك 

ا، فبعد خروجك بقليل انتابني �سعور بالرتّدد مرة ثانية. اإن  لي����س عملياًّ

ا على خري و�سالمة، ويحّل الليل وبف�سل املدد  �س���اء اهلل مير اليوم اأي�ساً

الإلهي يختم كل �سيء بخري وعافية«.

- واإن مل يح�سل ما نتوّقع، فال اعرتا�س...
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ث���م و�سع القربتن بالقرب مني وق���ال يل: »باأي �سكل من الأ�سكال، 

ح�سلت على املاء من كتيبة يا زهراء O وق�ّسمته على الد�سم. هاتان 

القربتان هما من ن�سيبكم. مع الأخذ بعن العتبار اأن ل ماء �سواهما، 

حاول توزيع���ه بطريقة ي�سعفنا فيها املاء حت���ى �ساعات ما بعد الظهر. 

وعل���ى فكرة، م���ن الأف�سل األ تبداأ منذ الآن، ب���ل ا�سرب قدر امل�ستطاع، 

ا وي�سعف حتّمل ال�سب���اب، وّزع كمية من املاء  وح���ن ي�سبح اجلو ح���اراًّ

عليه���م. وكالبارحة، ل تقّدم ماءاً لل�سب���اب ال�ساملن، بل للجرحى فقط 

مبقدار غطاء قربة املاء فقط«.

ا، والتف حوله عدد من  كان نزي���ف جرح »�سفاتاج« ما يزال م�ستمراًّ

امل�سعف���ن القلقن علي���ه يحاولون اإيقاف النزي���ف. لقد �سّمدوا جرحه 

م���رات عدة، لك���ن الدم مل ينقط���ع. بع���د �ساعة، من حم���اولت عدة، 

جنحوا يف اإيقاف النزيف ومّددوه على اأحد الأ�سّرة. 

كان كل ال�سباب متاأّكدين اأنه مع طلوع ال�سباح �سيقوم العدو بهجمة 

ارتدادية، ولذلك كان الأخ »برهاين« ل يتوّقف عن احلركة وعن التنقل 

بن الد�سم وبن ال�سباب. 

فاجاأين جهده ومثابرته ب�سّدة. بالرغم من اأّنه كان اأكرث من يرك�س 

ويتنق���ل، مل ي�سرتح للحظة وعلى عك�س البقية خالل الأيام ال�سابقة، مل 

اأره ي�سكو من تعب اأو جوع اأو عط�س.

كان يق�سي النهار بطوله حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارقة، وطيلة الليل 

ل يرك���ن يف م���كان، بل كان دائ���م احلركة من هن���ا اإىل هناك. وها هو 

اإىل الآن يبدو كمقاتل و�سل لتّوه اإىل املنطقة ول يتوقف عن العمل. لقد 

ق���ام بكل التح�سريات الالزمة ل�سّد اأي هجوم. بنى مب�ساعدة ال�سباب 

ا جديدة ح���ول التلة ووّزع ال�سباب فيها وحّدد للجميع املكان الذي  د�سماً

يجب اأن يلتزم به.
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علين���ا اأن نحمي التلة باأي طريقة ممكن���ة، اإىل اأن ياأتي امل�ساء، لأنه 

احلل الوحي���د والطريقة الوحيدة التي ميكنن���ا اأن نحافظ بها على كل 

. فاإذا م���ا �سعف املقاتلون  الت�سحي���ات الت���ي قّدمناها ول تذه���ب هباءاً

���ا باأيدي ال�سفاحن  الأع���زاء قليالاً اأم���ام الأعداء، �سيقع ال�سباب جميعاً

البعثين و�ستكون جمزرة دامية. 

ا بانتظار هجمة ارتدادّية لالأعداء.  ا جديداً بداأنا يوماً



السادس

���ا بانتظارنا، فما اإن طلع ال�سباح  ا �سعباً  اجلمي���ع كان يدرك اأّن يوماً

تهم من امل���اء. على الرغ���م من اأن  حت���ى طل���ب الإخوة اجلرح���ى ح�سّ

الطق����س ما زال معتدلاً ومل تبداأ احلرارة بالرتف���اع، اإل اأننا كنا ن�سعر 

بعط�س ل يو�سف. فاأنا جّفت �سفتاي ويب�س ل�ساين وكنت بالكاد اأ�ستطيع 

ال���كالم. اأّما اجلرح���ى، فكان و�س���ع الإخوة ذوي الإ�ساب���ات ال�سديدة 

���ا للغاية. ولذا نزلت باأطرافه���م  رجفة �سديدة، وكانت اأج�سادهم  �سعباً

تهت���ز كله���ا. غم���ر البيا�س وج���وه ال�سباب، م���ا اأفقدهم  الق���درة على 

اإغما�س اأجفانهم.

مل ي�سل���م ال�سباب الأع���زاء من اأمل املعدة ال���ذي �سيطر عليهم منذ 

الليل���ة ال�سابق���ة، وكان بع�سه���م يتل���ّوى م���ن �س���دة الأمل. يف حن كان 

اجلرح���ى الذي���ن ازداد عددهم ينادونن���ي با�ستمرار، وي�س���ّرون علّي 

للب���دء بتوزيع املاء. لكنني بدلاً من ذلك �س���رت اأ�سرح لهم اأن الطق�س 

. مل  ما زال معت���دلاً حتى الآن، وبالتايل علينا حتّمل �سّدة العط�س قليالاً

يك���ن لدينا �س���وى ِقربتن من املاء ل تكفي���ان لإرواء القليل ل �سّيما بعد 

اأن ازداد ع���دد اجلرحى عما كان علي���ه يف اليوم ال�سابق. وعندما كنت 

اأخلو م���ع نف�سي، واأقوم بح�س���اب ب�سيط، اأ�سل اإىل النتيج���ة التالية اأن 

م���اء القربتن ل���ن يكفينا �سوى خلم�س �ساعات. اإذا ب���داأت بتوزيع املاء 

ا اأو بعد  من���ذ �ساعات ال�سباح الأوىل، �ستنتهي الكمية عند الظهر متاماً

وقت الظهرية بقليل، اأي يف »عز« احلر، و�سيكون حتّمل العط�س يف ذلك 
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الوق���ت اأ�سّد �سعوبة من حتّمل���ه يف �ساعات ال�سب���اح. ومل يعد بو�سعي 

�س���وى اأن اأ�س���ع خامتة لإ�سراره���م وطلبهم املتكرر للم���اء فقلت بنربة 

حا�سم���ة: »ل ماء قبل ال�ساعة التا�سع���ة، ول فائدة من اإ�سرار اأّي منكم 

على ذلك«.

حل�سن احلظ، ط���ال انتظارنا لهجمة الأعداء الرتدادية. ا�ستمرت 

ن���ريان الأع���داء يف ا�ستهدافن���ا ب�سكل ع���ادي ومنّظ���م. فكانت قذائف 

ا ح���ول املوقع، ون�سمع �س���وت انفجارها، بيد اأّن  الأع���داء ت�سقط اأحياناً

ا لأن العراقي���ن مل ينف���ذوا هجومهم  ال�سب���اب كان���وا م�سروري���ن ج���دًّ

املوع���ود، من دون معرف���ة �سبب التاأخري. وكنا ناأم���ل اأن ي�ستمّر الو�سع 

عل���ى هذه احل���ال، على الأقل حتى امل�س���اء، وحلول ظلم���ة الليل، فتبداأ 

عمليات بقية الكتائب، وننجو من ح�سار الأعداء.

اإّن ما كان يعاين منه اجلرحى اأفقدهم كّل قدرة لديهم، ومل تنقطع 

اأ�سواتهم عن املطالبة باملاء. كّنا ن�سمع: ماء... ماء... جمبولة بالدمع 

والأنن، يف كل زاوية من الد�سمة، وتتداعى معه م�ساهد خيام اأبي عبد 

اهلل احل�سن Q وعط�س اأهل بيته واأولده يف اأر�س الطف يف كربالء. 

وبالطبع كان �سوت اجلرحى واأنينهم يظهر مدى �سعف اأج�سامهم وما 

اأ�سناها من التعب.

ا  وكما وعدته���م، بداأت بتوزيع امل���اء، عند ال�ساع���ة التا�سعة وتنفيذاً

لأوام���ر الأخ برهاين، كانت ح�س���ة كل جريح، مقدار غطاء القربة من 

امل���اء، كن���ت اأ�سعه يف فم اجلري���ح مبا�سرة. لكن ل يكاد مي���ّر اإل وقت 

ي�سري، حتى ي�ستّد عليهم العط�س من جديد. وكاأن ل اأثر يذكر ملا �سربوه 

على الإطالق. 

كان���ت �ساعات النهار متر ببطء �سديد. ملاذا ل يهجم الأعداء؟ وما 

اخلّطة التي ت���دور يف روؤو�سهم؟... هذه الأ�سئل���ة وغريها كان ال�سباب 
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ا  يتبادلونه���ا يف اأحاديثهم. وكّلما تقّدم الوقت، ي�سبح الطق�س اأ�سّد حرًّ

ا. ولذا كان  ا وعط�ساً ا وتعباً من ذي قبل، وي�سبح اجلميع معه اأكرث اإرهاقاً

ُي�سم���ع بن احلن والآخر �سوت ب���كاء بع�س اجلرحى الأعزاء الذين مل 

يكن با�ستطاعتهم اأن يتحّملوا املزيد من الأمل. فريتفع بكاوؤهم وي�سمعه 

املوجودون يف اخلارج. 

ا اأن اأ�سّور م�سه���د العط�س واجلوع  مهم���ا حاول���ت لن اأ�ستطي���ع اأب���داً

والإنه���اك واأمل املعدة واأثر ال�سهر عند هوؤلء الأعزاء. اإنه اليوم الثالث 

م���ن مرداد )25 مت���وز(. وقد مرت اأك���رث من اأربعن �ساع���ة على املرة 

ا وماءاً مبا يكفي. كان اجلريح »حممد  الأخرية الت���ي تناولنا فيها طعاماً

ا بالقرب مّن���ي؛ هو �س���اّب يف ال�ساد�سة  اإ�سماعي���ل �سي���اد زاده« مم���ّدداً

ا. حن كّنا يف ثكنة »�سنندج«،  ع�س���رة من عمره، لقد حتدثت عنه �سابقاً

ق���ال اجلميع اإّن �سي���اد زاده هو »فكاهي« الكتيب���ة )ملح الكتيبة(. كان 

ا و�ساحب نكت���ة، ومل تفارق الب�سمة  ���ا خلوقاً ا للغاية، مهذباً ���ا ن�سيطاً �ساباًّ

ا وجّديًّا،  �سفتي���ه. على الرغم من عم���ره ال�سغري، اإل اأّنه ُع���رف مثابراً

�ساح���ب راأي ثاب���ت وقيم را�سخ���ة. كان ين�سجم مع اجلمي���ع وبعد اأول 

ا من الآخر. جمع���ت بينه وبن اجلميع  ا ج���دًّ تع���ارف معه ي�سبح مقرباً

���ا كان يل ن�سيب من هذه  األف���ة خا�س���ة و�سداقة جميل���ة، واأنا �سخ�سياً

ا وحر�سنا ليالاً  ال�سداق���ة. يف ثكنة »حمّمد ر�سول اهلل« P، رابطن���ا معاً

يف اإحدى جهات الثكنة. حن كنا نتم�سى، قال يل: »يا اأخ طالقاين، كم 

تقّدر يل من العمر؟«.

ا. - حوايل الع�سرين عاماً

: »الكل يظن اأنني يف الع�سرين من عمري، يف  �سحك واأ�ساف قائالاً

ا ل  احلقيق���ة اإّن طول قامتي يخدع اجلميع. فعم���ري هو �ستة ع�سر عاماً

ا األ ي�سمح يل ق���ادة التعبئة بالتوجه نحو  اأك���رث. يف البداية، خفُت كثرياً
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اجلبهة، لكن ج�سمي هذا �ساعدين وغ�ّسهم..«.

َغِر �سّنه، كان طويل القام���ة ورجويل الطّلة. كنا  عل���ى الرغم من �سِ

ا خ���الل الليل، ويخربين ع���ن اأحواله وعائلت���ه. عالوة عن  نتح���دث معاً

حيات���ه ال�سخ�سية. قال يل: »كان اأبي يف اجلي�س. يف اأيام ال�ساه، واجه 

ا«. النظام احلاكم، لذلك اآذوه كثرياً

اأخ���ربين عن نفي والده، وع���ن الظلم الذي حلق به من رجال ال�ساه 

يف تربيز واأ�سفهان... وها هو �سياد الذي اأ�سيب يف فخذه ومف�سل يده 

وراأ�سه ووجهه، ممّدد بالقرب مني. بن احلن والآخر، اأنظر اإىل وجهه 

ال���ربيء لع���ّل ابت�سامته الدائمة ترف���ع من معنوياتي. غّط���ت بقع الدم 

اجلاف���ة وجه���ه بالكامل، وقد عال���ج امل�سعفون جراح راأ�س���ه و�سمدوها 

ب�سكل جّيد. لكّن العط�س والإنهاك اأذبال وجهه الن�سيط واحليوي. كان 

يحاول النوم با�ستمرار؛ ع�سى اأن يخّف �سعوره بالعط�س والأمل. قلت له: 

ا ُي�سحك اجلميع!«. »يا �سياد، ما اأجمل اأن تقول �سيئاً

اأجابن���ي ب�سوت �سعيف، وابت�سامة باردة تعلو وجهه: »ل مانع لدي، 

ولكن من لديه القدرة على ال�سحك؟«.

ا ل طاق���ة له على الكالم. اهلل وحده  ول عج���ب يف اأن يكون هو اأي�ساً

ا.  اأنا  يعل���م، مدى اإخال����س وبراءة هذا ال�س���اب ذي ال�ستة ع�س���ر ربيعاً

ا يف احلياة اأجمل واأكرث جاذبية من وجه �ساّب  اأعتقد اأّننا ل نرى منظراً

طاهر وخمل�س. ما زالت ذكرى »�سياد« و�سلوكه وخلقه تعي�س يف مكان 

جمي���ل من ذهن���ي، ويف كل مرة اأفّكر ب���ه، اأتاأّثر باأخالق���ه، اأّما �سفاوؤه 

الباطني فيحيل نف�سي اإىل حمكمة العقل. 

كان عط�س »�سياد« غري قابل للو�سف. فقد كان من اجلرحى الذين 

ا. يف �سباح ذلك اليوم،  ا ج���داًّ ا ولهذا كان و�سعه �سعباً ا كث���رياً نزف���وا دماً
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���ة املاء الأوىل على اجلرح���ى، مب�ساعدة ركبتي  ح���ن اأردت توزيع ح�سّ

ا�ستطع���ت اأن اأ�سح���ب نف�س���ي، واأتوّج���ه اإىل باب الد�سمة حي���ث يتمّدد 

اأح���د اجلرحى الأعزاء هناك لأبداأ اجلولة منه. فجاأة لفت نظري الأخ 

»�سياد« يجر نف�سه ب�سعوبة على الأر�س وهو يتعّقبني ويقرتب مني!

قلت له: »�سياد، اإىل اأين اأنت قادم؟«.

اأج���اب وه���و ينظر اإيّل بوجهه الربيء: »ل �س���يء، هكذا، قم بعملك 

ول تكرتث بي«.

يف احلقيق���ة مل اأفهم م���ا يريده، لكنني مل اأكن اأن���وي اأن اأدقق فيما 

ا اأنه يهدف اإىل �سيء  يفعل���ه اأكرث من ذل���ك كي ل اأزعجه. كنت متاأك���داً

م���ا، كي يتبعني بهذه الطريقة. حن و�سلت اإىل اجلريح الأول وو�سعت 

كمي���ة املاء اخلا�سة به يف فم���ه، واأردت اأن اأنتق���ل اإىل اجلريح الثاين، 

ناداين �سي���اد الذي كان خلفي مبا�سرة. التف���تُّ اإليه ب�سرعة وقلت له: 

»ماذا تريد يا �سياد؟«.

اأجابن���ي وهو ينظ���ر اإيّل برتدد وخج���ل �سديدي���ن : »ا�سمعني يا اأخ 

طالقاين، اإذا مل يك���ن هناك مانع، حن تعطي كل جريح غطاء القربة 

من املاء وي�سربها، هل ميكنك اأن مترر يل الغطاء الفارغ، لعّله يكون قد 

بقي فيه ولو نقطة واحدة من املاء، فاأ�سربها«.

نظ���رت اإليه بتعجب. وما لبثت اأن تغ���رّيت اأحوايل، و�سارت الدموع 

تنهمر م���ن عينّي بال اإرادة مني ومل اأ�ستط���ع اأن اأ�سبط نف�سي، فبكيت 

مب���رارة وه���دوء. اأما �سّياد الذي �سعر باخلج���ل، قال يل ب�سوت بريء 

���ا، ملاذا حزن���ت هك���ذا؟ اإذا كان هن���اك م�سكلة، فال  ومتلعث���م: »ح�سناً

تعطني املاء«. بحركة من راأ�سي اأفهمته اأنني مل اأت�سايق مما طلبه، ثم 

قّدم���ت له الغطاء الفارغ لقربة املاء. تن���اول الغطاء بيديه املرجتفتن، 



ملحمة تّلة "برهاني" البطولية108

ا، �سرب للحظات حتى  نظ���ر اإليه بدقة، رفعه فوق وجهه، فتح فمه وا�سعاً

تن���زل النقطة الأخ���رية يف فمه، ثم رّد اإيّل الغطاء وه���و يتلّذذ باأق�سى 

وق���ٍت بهذه النقطة الغالية. ومّم���ا يثري العجب اأّنه كان يكّرر هذا الأمر 

بالقرب من كل جريح. 

حن و�سل الدور اإىل �سياد ليتناول ح�سته من املاء. عاد اإىل مكانه، 

جل����س بهدوء. و�سعت له املاء يف غطاء القرب���ة واأعطيته اإياه. قال يل: 

»لو �سمحت يل، اأريد اأن اأ�سرب هذا املاء على مهلي، ببطء �سديد.

قلت: »ل م�سكلة يف الأمر«.

لذلك مب�ساعدة ل�سانه، �سرب قطرة قطرة، وكل نقطة ماء ارت�سفها 

ا كبرية من املاء الرقراق.  بل���ذة خا�سة حن يبلعها فكاأّنا ي�س���رب كاأ�ساً

ا�ستم���ّر �سي���اد لدقائق يف �سرب ه���ذا املاء القليل. وتك���ّرر هذا امل�سهد 

طيلة النهار، كّلما وزعت املاء على اجلرحى.  

اأعرتف بعجزي عن نقل م���دى الأمل واملعاناة التي عا�سها اجلرحى 

ب�سب���ب العط����س. لق���د �سمع النا����س الكثري م���ن الكالم ع���ن العط�س، 

ا الأمل  ا عنه وما زالوا، ولكن هل ا�ستطاعوا اأن يدركوا يوماً وحتدثوا كثرياً

النا�سئ من �سدة العط�س؟

يكاد اأن يكون كل واحد مّنا قد جّرب العط�س، واأدرك مدى �سعوبته 

اإذا م���ا دام لأربع �ساعات اأو اأكرث، لكن ل ميكن مقارنة هذه احلال وما 

�سابهه���ا بتلك التي يعي�سها املرء بعد يومن وليلتن من العط�س الدائم، 

وم���ن ا�ستمرار النزي���ف ال�سديد للدم���اء اإثر اجلراح الت���ي تعّر�س لها 

هوؤلء ال�سباب.

ا. و�سعرت اأنن���ي اأتنف�س  ا ج���داًّ عن���د الظه���رية، �س���ار الطق�س ح���اراًّ

ا باأّن التنّف�س يف مثل هذا الطق�س يزيد من جفاف  ب�سعوبة كبرية. علماً
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حلقنا. نفدت كمية املاء يف اإحدى قربات املاء. لكن ما زال لدينا واحدة، 

يف الوقت الذي ما زالت تف�سلنا �ساعة كاملة عن وقت الظهرية. لذلك 

اأدرك���ت اأن ه���ذه القربة �ستفرغ عند ال�ساعة الثاني���ة بعد الظهر. بينما 

اأن���ا غارق بهذا التفك���ري اإذ دخل الأخ برهاين اإىل الد�سمة، وكانت هذه 

املرة الأوىل التي اأرى فيها اآثار التعب والعط�س بادية على وجهه. جل�س 

بالق���رب مني قليالاً وقال يل بقلق: »اإن معظ���م ال�سباب يف اخلارج، قد 

ا حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارة... فلريحمنا اهلل«. اأُنهكوا متاماً

كان »بره���اين« يتنف����س ب�سرع���ة، ومب���ا اأن���ه جل����س بالق���رب مّني، 

ا�ستطع���ت اأن اأتوّقع �سدة احلر خ���ارج الد�سمة وذلك من احلرارة التي 

كان���ت تتوهج من مالب�سه. قلت له: »م���ا زال هناك ِقربة ماء. اإذا كنت 

ت���رى من امل�سلحة اأن ي�سربه���ا ال�سباب يف اخلارج، خذها لعّلها تخّفف 

من عط�سهم«.

ا وقال: »لن ي���وؤّدي هذا الأمر  ا قاطعاً رف����س »برهاين« فكرت���ي رف�ساً

ا، �سوف يزيد  ، وثانياً اإىل اأّي نتيج���ة. فهذا املاء لن يحل اأّي م�سكل���ة اأّولاً

م���ن عط�س ال�سباب. وزي���ادةاً على ذل���ك، اإذا مل يح�سل اجلرحى على 

املاء، �سي�ست�سهدون خالل ب�سع �ساعات«.

�سكتن���ا نحن الثنان للحظات، وغرق���ت يف تفكري عميق. كم متّنيت 

ا لهذه امل�سكلة. �سحت فجاأة: »يا  حينئٍذ لو متّكن���ت اأن اأجد حالاًّ منا�سباً

اأخ »بره���اين«، األي�س من الأف�سل لو يخل���ع ال�سباب يف اخلارج بدلتهم 

؟«. الع�سكرية، فيخف �سعورهم باحلر قليالاً

ا. لأن ال�سم�س �ستحرق  ق���ال »برهاين«: »ل، بل �سي���زداد الأمر �س���وءاً

جلودهم«. ووقف يف مكانه ثّم ان�سّل من الد�سمة بهدوء. فيما خلع معظم 

اجلرحى اأحذيتهم وقم�سانهم الع�سكرية وكذلك فعلت الأمر نف�سه. 
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كان بع����س اجلرحى بحاجة اإىل عملي���ات جراحية فورية، ومل يكن 

با�ستطاع���ة �سباب الإمداد القيام باأي عم���ل اإ�سايف. يف هذه اللحظات 

الت���ي يزداد فيها احلر لدرجة ل ميك���ن حتملها، �سار اجلرحى يغيبون 

عن الوعي واحد تلو الآخر؛ وازداد احتمال �سهادتهم اأكرث فاأكرث. واأحد 

هوؤلء اجلرحى الأعزاء، بدت اجلراح تغّطي معظم ج�سده. فحن خلع 

بدلته الع�سكري���ة، كانت اللفافات البي�ساء تغط���ي ج�سده بالكامل. ول 

يظه���ر من وجهه �سوى عينيه وفمه وحليت���ه. كانت جراحه بليغة بحيث 

اإّن امل�سعف���ن مل يتمّكنوا من نقله ليتم���ّدد على �سرير، فبقي على اأر�س 

الد�سمة يئن ب�سوت م�سموع.

ا  ا ب�سوت عاٍل باكياً كان ي�سعر بالعط�س اأكرث من غريه. وي�سرخ اأحياناً

. وعندما حان وق���ت التوزيع، فكان اأّول من جتّرع  ويطل���ب املاء متو�ّسالاً

ت���ه، وم���ا اإن و�سل���ت اإىل اجلريح الثاين، حّتى ب���داأ ي�سطرب مرة  ح�سّ

ا من �سراخه و�ساروا  ا. �س���اق اجلرحى ذرعاً اأخ���رى وارتفع �سوته عالياً

يطالبون���ه بالتوّقف عن ال�سراخ حماولن بكالمه���م تهدئته واإ�سكاته. 

ق���ال له اأح���د ال�سباب بلهجة حنون: »يا اأخي، ل�س���ت وحدك العط�سان، 

كلنا مثلك. ل فائدة من ال�سراخ وال�سجيج. على الأقل، اخف�س �سوت 

اأنينك كالبقية«.

ا  ملالحظات ال�سب���اب، واأكمل �سراخ���ه املمزوج  لكن���ه مل ياأب���ه اأب���داً

بالب���كاء. وظّل كذلك اإىل اأن اأثار �سوته غ�سب بع�س اجلرحى، فطلبوا 

منه بحّدة اأن يهداأ. قال اأحد ال�سباب بانزعاج: »يا اأخ طالقاين، ل اأريد 

اأن اأ�س���رب املاء بعد الآن. اأعطه ح�ست���ي لأرى اإن كان �سي�سكت اأم ل«. 

ا اأن اأعطيه ح�ستهم من  ه���ذا الكالم حّفز الآخرين ليطلبوا مّن���ي اأي�ساً

امل���اء«. لكن هل يج���وز يل اأن اأقوم بهذا العمل؟ لذلك قّررت اأن اأحتدث 

ا �ساغية. ولذلك طلبت الهدوء  معه بنف�سي، لعّل كالمي يلقى عنده اآذاناً
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من اجلميع، اقرتبت منه وجل�ست اإىل جانبه.

يف البداي���ة، ظّن اأنني اأتيت لأعطيه امل���اء، لذلك رفع راأ�سه مبا�سرة 

ع���ن الأر�س. لكنه حن مل يَر القربة بي���دي، عرف اأن هديف �سيء اآخر. 

و�سع���ت راأ�سه على ركبتي بهدوء، يف الوقت الذي بداأت اأزيل بقع الدماء 

ا ما اأقوله، اأمل  اجلافة عن حليته، قلت له: »يا اأخي، حاول اأن ت�سمع جيداً

نقتِد كلنا باأبي عبد اهلل احل�سن Q؟ يف الأ�سل، ملاذا اأتينا نحن واأنت 

اإىل اجلبه���ة؟ ويف �سبيل اأي هدف؟ اأمل تقل اإّنن���ا لن نكون كاأهل الكوفة 

الذين �سمعوا نداء: هل من نا�سر ين�سرين لكنهم مل يلّبوا؟ لن نكون بال 

ا ونحن نتمنى لو كنا يف ذلك العامل، وكّنا  وف���اء. اأمل نذرف الدموع عمراً

ا على اأنف�سنا  يف �سحراء كربالء احل�سن Q لنن�سره؟ اأمل نقطع وعداً

اأنن���ا �سنتحمل كل ال�سع���اب وامل�سّقات، حتى اآخر رمق م���ن حياتنا واأن 

ل نتخل���ى عن روحنا احل�سيني���ة، واأن نكون مثل احل�سن Q ل ننحني 

ا«. مهما كانت الظروف، واأّل نرتدي ثوب الذلة مطلقاً

كان ي�ستمع لكالمي بانتباه، ويجيب عن اأ�سئلتي بحركاٍت من راأ�سه. وملّا 

: »اأمل يتحّمل الإمام احل�سن Q مع  ا، اأكملت كالمي قائالاً راأيته متجاوباً

ة لثالثة اأيام ولياٍل  اأهل���ه واأ�سحابه العط�س واجلوع يف تلك الأر�س احلارَّ

متتالية؟ هل ميكنك اأن تتخّيل حن كان الإمام احل�سن Q يدخل اإىل 

اخليم���ة ويتجّمع حوله الأطفال ال�سغار ليطلب���وا منه املاء، ما الذي كان 

يح�سل لقلبه الروؤوف. لكّن اأبا عبد اهلل احل�سن Q، يف تلك الظروف 

ال�سعبة مل يقم �سوى بالت�سليم لأمر اهلل، ومل يطلب �سوى ر�سى اهلل. كيف 

ميكننا نحن اأن نّدعي اأننا نقتدي بالإمام احل�سن Q، ول ن�ستطيع يف 

امل�سائب اأن ن�سرب ونتحّمل ذّرة مما حتّمله و�سربه Q. هذه امل�ساعب 

ا مب�سائب  التي حتّملناها خالل اليومن ال�سابقن، ل ميكن مقارنتها اأبداً

الإمام احل�سن Q يف كربالء. مل ي�سرب مولنا ومقتدانا مع اأهل بيته 
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وعياله خالل ثالثة اأيام وليال اأّي نقطة من املاء. حيث اإّنه مل يكن يف مكان 

ا كالذي نحن فيه، بل يف اأر�س حمروقة حارقة ككربالء. لكن  معتدل ن�سبياًّ

ا هنا. ن�سرب غط���اء قربة من املاء بن  احلم���د هلل، م���ا زال و�سعنا جيداً

احل���ن والآخر. بالإ�سافة اإىل اأن ه���ذه املنطقة هي �سمال العراق واحلّر 

ميك���ن حتّمله. ي���ا اأخي، اليوم هو يوم امتحاننا. فلق���د اأراد اهلل لنا نحن 

بامليث���اق الذي تعاهدنا عليه، والّدعاء الذي اّدعيناه، اأن يبتلينا اليوم. ل 

اأحد يعلم كم بقي من اأعمارنا، قد يكون هذا اليوم هو يومنا الأخري؛  يف 

هذه احلال، مل يبَق الكثري من الوقت خلتام هذا المتحان الإلهي؛ لذلك 

ابَق على عهدك، وحاول اأن تتحّمل ع�سى اهلل اأن يحت�سبك من اأن�سار اأبي 

 .»Q عبد اهلل احل�سن

عرفت اأن كالمي ق���د اأّثر فيه ب�سكل عميق. اإذ بداأت قطرات الدمع 

ت�سيل على وجنتيه من دون اأن يتفّوه باأي كلمة. بعد حلظات قال و�سوته 

يرجت���ف: »يا اأخي، ملن تقول هذا ال���كالم؟ يا ويلتي، اأين اأنا من الإمام 

ا...؟«. بعد ذلك �سكت  احل�سن ومن اأهل بيتهR؟ اأنا ل األيق بهذا اأبداً

وهو يبكي بهدوء.

ا  منذ تلك اللحظة، هداأ ومل اأعد اأ�سمعه حّتى اإّنني �سرت اأراه اأحياناً

يتل���ّوى من �س���دة الأمل والعط�س من دون اأن يتف���ّوه بكلمة، وكان ي�سيطر 

عل���ى �سوته ب�سعوبة كبرية. والعجي���ب يف الأمر اأنه مل يعد يطلب املاء، 

ا كان ُي�سمع �سوت بكائه قليالاً فقط. مّرت دقائق على هذه احلال  واأحياناً

اإىل اأن حان دور توزيع املاء مرة ثانية. من جديد وكالعادة، توّجهت اأّول 

الأم���ر نحوه كي اأعطيه ح�سته من املاء، جل�ست بالقرب منه، وقلت له: 

»يا اأخي، قم لت�سرب املاء«.

 كان يت���اأمل ل�س���دة العط�س، بيد اأنه انفجر بالب���كاء فعال �سوته وهو 

يرّدد ب�سكل متوا�سل: »ل، ل، ل اأريد املاء، ل اأريد ...«.
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ا كي ي�سرب املاء، لكّنه رف����س. فقلت له: »ولكن   تو�ّسل���ت اإلي���ه مراراً

ملاذا؟«.

.!»Q اأجابني: »لأنني اأريد اأن اأحتّمل العط�س كاأطفال الإمام احل�سن

حتدث���ت معه قليالاً على اأمل اأن اأقنعه ب�سرب قليل من املاء. لكن يف 

ا. اأخذ بع�س اجلرحى يرجونه كي  ا اأبداً ه���ذه املّرة مل يكن كالمي موؤث���رًّ

ياأخ���ذ امل���اء. لكن كّل حماولته���م مل تعِط نتيجة. عرف���ت اأنه قد اتّخذ 

ق���راره. وحن ابتعدت قليالاً عنه �سمعته يق���ول: »اأريد اأن يرويني، ذلك 

.»Q الذي روى الإمام احل�سن

من���ذ اأن قّرر »�سّياد« المتن���اع عن �سرب املاء، مل يع���د يتناول منه 

�سيئاًا، وعندما حان الظه���ر وعلى الرغم من الأوقات ال�سعبة واملنهكة 

ا م�سرورين ورا�سن ب�سبب عدم بدء  الت���ي متر علينا، اإل اأننا كنا جميعاً

الهجم���ة العراقية علينا. وكنا ندعو طيلة الوقت اأن ي�ستمر الو�سع على 

ما هو عليه اإىل اأن يحّل الليل. 

يف ه���ذه الأثن���اء، تناه���ى اإىل اأ�سماعنا �سوٌت رخي���م لأحد ال�سباب 

الأع���زاء وه���و ي���وؤّذن. كان يرف���ع الأذان ب�سوت���ه اجلمي���ل واجل���ذاب 

واملرتع����س يف الوق���ت نف�سه، وهو اإن دّل على �س���يء اإنا يدّل على �سدة 

عط�سه وتعبه. كان �سوت العا�سقن املخل�سن الطاهرين، ي�سق الوادي 

وي���رتّدد على طول قامة اجلبال العالية، لريجع �سداه يف الآفاق ويرتّدد 

يف املنطقة كلها.  

ا وحما�س���ةاً خا�سةاً بن ال�سب���اب، وكاليوم  خل���ق �س���وت الأذان ن�ساطاً

ا. اإّنا هذه املرة كانت  ا للم�ساركة يف مرا�سم رفعه معاً ال�سابق دفعهم جميعاً

الأ�س���وات مرتع�سة ومتعبة. وكاأنهم مع كل مقط���ع من الأذان ي�ستعيدون 

املبادئ التي قّدموا اأرواحهم على طبق من الإخال�س لأجل حتّققها. 
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اإن ه���ذا املنظ���ر اجلميل ج�ّس���د اأمامي الر�سالة الت���ي اأرادت الثورة 

الإ�سالمية اأن تنقلها اإىل عامل الكفر. القامة العمالقة للثورة التي كانت 

معجزة ع�سر الغفلة، والف�س���اد، والنهب، والتي وقفت يف وجه الكفار، 

والأ�س���واأ م���ن ذلك كان ]م���ن اأولئك املفرت����س اأنهم[ جيو����س امل�سلمن 

الذي���ن و�سعوا نقاب النفاق على وجوههم، والآن من حتت ح�سار هذه 

، ُرِفع �سوت مبداأ الفطرة الإن�سانية املدفونة منذ 
1
املجموعة ال�سيطانية

ق���رون حتت �سداأ اجلهل، على رمح مئذنة الت�سّيع العلوي، وهّز بالتايل 

اأ�سا�س اأقوى اأبنية فرعون يف اأق�سى نقاط العامل.

وه���ا هم ه���وؤلء املقاتل���ون املده�س���ون الذي���ن ميّثلون ه���ذه الثورة، 

يرفع���ون اأذان الع�سق على مئذنة فتحوها بدماء اأعز �سباب هذه الثورة 

املحا�سرين من ممثلي الكفر والنفاق املدّججن باأنواع الأ�سلحة املهداة 

له���م من كل امل�ستكربين يف العامل. هوؤلء ال�سبان يريدون اأن يثبتوا اأّنه 

يف اأ�سعب الظروف وحتت �سّتى اأنواع ال�سغوطات ميكن بل يجب العي�س 

مع القيم والأ�سول الإلهية.

���ا جديدة يف وج���ود املقاتل���ن الأعزاء.  لق���د نفخ �س���وت الأذان روحاً

ا.  تفتح���ت ورود الذكر على ال�سفاه اجلافة لهوؤلء العرفاء والنازفة اأحياناً

���ا اإىل و�سط الد�سمة كي يتيّمموا من  ا ف�سيئاً ب���داأوا ي�سحبون اأنف�سهم �سيئاً

الرتاب يف و�سطها، ولريجعوا كلٌّ اإىل مكانه لي�سلي بالطريقة التي ت�سمح 

له بذلك. لقد قراأت من قبل و�سمعت اأنه يف يوم عا�سوراء، حن َذّكَر اأحد 

الأ�سح���اب بحلول وقت ال�س���الة، دعا له اأبو عبد اهلل احل�سن Q، اأن 

يجعل���ه اهلل من امل�سّلن، واأمر عنده���ا باإقامة ال�سالة. تفاجاأ اأحدهم 

م���ن اأداء الفري�سة يف هذا احلّر ال�سدي���د وحتت مطر الرماح. فاأجابه 

1-   يرّد الكاتب بلغة ا�ستنكارية على النعوت والأو�ساف التي كان يطلقها نظام �سدام 
وحماة الجي�س البعثي العراقي اآنذاك )المعارف للترجمة(.
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احل�سن Q اأنهم اإّنا يقاتلون لأجل ال�سالة. وهكذا وقف لإقامتها.

���ا �سرعت بال�س���الة يف زاوية من زواي���ا الد�سمة. كنت قد  اأن���ا اأي�ساً

ب���داأت بركعات الع�سر حن ا�ستّد الق�سف فج���اأة علينا. كانت قذائف 

العدو، تن���زل الواحدة تلو الأخرى على �سق���ف الد�سمة وجدرانها، وما 

ه���ي اإّل حلظ���ات حتى مالأ الغبار والدخان كل امل���كان؛ ما جعل اجلميع 

ي�سعل���ون ب�سدة. �سّم اآذانن���ا �سوت النفج���ارات ال�سديدة الناجتة عن 

القذائف املدفعية التي كانت ت�سقط با�ستمرار على املوقع. هذه النريان 

تنبئن���ا اأن الع���دو قد با�سر بهجمته الرتدادي���ة علينا، وهذه النريان ما 

هي اإل مقّدمة للهجوم املبا�سر على التلة. كانت املدفعية الثقيلة تتناوب 

ا،  الق�سف، وتنه���ال قذائف ال�ستن والثمانن واملئة والع�سرين ميليمرتاً

بفوا�س���ل زمنية متقارب���ة، لتنفجر على التل���ة. مل ي�سبق خالل اليومن 

ال�سابق���ن، وحتى خالل الهجمة الرتدادي���ة الأوىل اأن ا�ستهدفت التلة 

بكمي���ة من الن���ريان بهذا احلجم. ع�س���رات قذائف املدفعي���ة الثقيلة، 

بالإ�سافة اإىل عدد من �سواري���خ الكاتيو�سا، كانت ت�ستهدف املوقع من 

ا. ه���ذه النريان الفظيعة،  ا وم�ستتاً كّل اجله���ات جعلت اجلميع م�سدوماً

دّل���ت على اأن العدو يعتمد طريقة جديدة يف الهجوم هذه املرة، تختلف 

ا عن اأ�سلوبه يف الهجمة ال�سابقة. كثرياً

كان���ت اأ�سوات املقاتل���ن امل�سغول���ن يف اخلارج بالدف���اع ت�سل اإىل 

الآذان. من���ذ اللحظ���ة الأوىل للهجمة اأ�سيف اإلينا ع���دد من اجلرحى 

الذي���ن تراكم���وا على اأر�س الد�سم���ة ويف املمر الذي يو�س���ل اإليها. بدا 

���ا بالن�سبة اإيّل و�سوح ال�سم�س: اإّنن���ا لن ن�ستطيع ال�سمود  الأمر وا�سحاً

واملقاوم���ة حتى حلول الليل، وعاج���الاً اأم اآجالاً �ست�سقط التلة. و�سط كّل 

ا. فلم  ه���ذا ال�سجيج، كان ُي�سمع �س���وت دعاء ال�سباب وتو�سله���م اأي�ساً

يك���ن مبقدور اجلرحى القيام باأي عمل �سوى رفع اأيديهم، والدعاء اإىل 
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اهلل تع���اىل وطلب امل���دد والن�سرة من املع�سوم���ن R. كان نداء: يا 

مهدي... يا مهدي... ينطلق من كل جهة واجتاه.

مل تك���د متّر �ساعة على بدء هجوم الأعداء، اإّل وكان املاء يف القربة 

ا. نريان  ���ا جداًّ ا. لذل���ك بات م�سري اجلرحى وخيماً الثاني���ة قد نفد كّلياًّ

العدو م���ا زالت تت�ساقط با�ستمرار، وتخلق حق���الاً جهنمياًّا من الدخان 

والغب���ار والرمال حولنا. يف املقابل، ا�ستعّد ال�سباب للمواجهة املبا�سرة 

م���ع الأعداء م���ن اأي جهة كانت. لك���ن ل خرب عن الع���دو، فقط نريانه 

امل�ستم���رة وال�سديدة ت�سعل الباحة حول املوق���ع. كانت القذائف ت�سقط 

على �سط���ح الد�سمة كّل دقيقة، فتمالأ رائحة الغب���ار والرتاب والبارود 

امل���كان باأكمله. بحيث �سعرت اأن الد�سمة قد انهارت على روؤو�سنا، لكن 

���ا. كان اجلميع ي�سعلون  بع���د اجن���الء الغبار، عرفت اأنن���ي كنت خمطئاً

با�ستمرار. اأخذ اجلرحى يعانون من �سعوبة يف التنف�س ب�سبب الدخان 

ورائحة البارود.

مل يلب���ث اأن ب���داأ خرب �سهادة الأع���زاء املقاتلن ينت�س���ر وينتقل من 

ا. فما يح�سل كان فاجعة  �سخ�س لآخر اإىل اأن و�سل اإىل اجلرحى اأي�ساً

حقيقي���ة، ويعجز ال���كالم بالفعل عن و�سف وبيان م���ا يحدث. فما كاد 

الع���دو يذوق م���رارة �سربات ال�سب���اب له خالل الهجم���ة الأوىل، حتى 

���ا لوجه مع رجالنا  اأدرك اأن قوات���ه عاج���زة عن املواجهة املبا�سرة وجهاً

ال�سجع���ان. ولذلك ق���ّرر اأن يتبع طريقة جديدة ت���دل على مدى �سعف 

الق���وات العراقية وجبنه���ا، مع اأّنها كانت م�سلحة حت���ى العظام. فبدل 

اأن ير�س���ل كتائب���ه الربي���ة ملهاجمة التل���ة راأيناه يلج���اأ اإىل احلرب عن 

ا، وعندها يجد الفر�سة  ا منه اأن قواتنا �سوف تنهار نهائياً بعد؛ اعتق���اداً

املنا�سبة للهجوم وال�سيطرة على التلة.  

اأثناء الهجمة الأوىل، مل يق�سف العدو د�سمنا بهذا احلجم الكثيف 
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م���ن القذائ���ف، بل اأر�س���ل قواته الربي���ة اجلبانة منذ البداي���ة ما جعل 

ا تلو الآخ���ر، وبالتايل ف�سل هجومهم  �سبابن���ا ال�سجعان يرّدونهم واحداً

ال�ساب���ق واملختلف عن هجوم الي���وم، اإذ ل يوجد اأي عراقي يف املنطقة 

كله���ا، وع�سرات قذائف املدفعية و�سواريخ الكاتيو�سا والقنابل املتعددة 

تنهمر بغزارة على اأطراف املوقع كّلها.

ا للعدو كي يق�سي عل���ى قواتنا، لذلك مل ي�ستعجل  كان الوق���ت متاحاً

ا لدفع قواته الربية اإىل املعركة. وظّلت طائرات ال�ستطالع تقرتب  اأب���داً

من التلة وتنقل التقارير عن حتركات املقاتلن وعدد ال�سباب القادرين 

على القتال.

كانت ه���ذه هي اخلطة اللئيم���ة التي اعتمدها الع���دو وراح ينّفذها 

ا، لأّنه اأدرك اأّن اإر�س���ال مقاتليه اإىل اأر����س املعركة، يعني �سعف  جي���داً

احتم���ال ال�سيطرة على التل���ة، وال�سبب اأّن �سبابن���ا يف الأعلى ي�سرفون 

عل���ى املنطقة ب�سكل كامل، و�سي�سط���ادون كل من ي�سعد نحوهم. لكن 

يف ه���ذا الو�سع كانت اأ�سلح���ة �سبابنا وقنا�ساته���م �ساكتة وعاطلة من 

العم���ل، لأنه م���ا من ه���دف اأمامهم للت�سوي���ب عليه، اأ�سح���ى انتظار 

ا عن  ا لوجه بال فائ���دة، فالعدو مل يتوقف مطلقاً ال�سب���اب للمعركة وجهاً

ا�سته���داف املوقع بالنريان. وكاأنك ت�سهد يوم القيامة على التلة. يف كل 

م���رة كانوا ينقل���ون لنا خرب �سهادة اأحد الأع���زاء. اإّن ما كّنا نعانيه من 

عط�س وجوع وتعب واأمل املعدة ل ميكن مقارنته مبا يح�سل الآن. 

ا على  ا�ستم���ر ق�سف الأعداء �ساعات و�ساعات. اإىل اأن �سرنا جميعاً

يقن من �سهادتنا املوؤكدة. لذلك تغرّي �سلوكنا وكالمنا ليكون ا�ستعدادنا 

ا على  ���ا للتمهي���د ل�سفر الآخ���رة، لذلك �س���ار اأك���رث الأذكار ترديداً لئقاً

ال�سف���اه اجلافة له���وؤلء ال�سباب النورانين ذك���ر ال�سهادتن. لكن لي�س 

ا وم�ساء. ا وظهراً بالطريقة نف�سها التي يقولها النا�س كل يوم �سباحاً
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اإن �سع���ف اللغ���ة و�سي���ق معانيها ]رغ���م كل قدراته���ا[، يقف حائالاً 

مينعن���ا من التعب���ري عن حقيق���ة ما ح�س���ل يف تلك ال�ساع���ات القليلة 

لهوؤلء الأع���زاء العا�سقن. كان ي�سمع يف كل م���كان املناجاة مع احلق، 

ا. وكاأّنه  ون���داءات »يا مه���دي« |، وكان النظر اإىل الدنيا يختل���ف كثرياً

ق���د ُك�سف الغطاء عّم���ا كنَت يف ال�سابق قد �سمعت���ه وح�سب، لرتاه الآن 

ا عن قيمة الدنيا الفانية. اإْن على ل�سان  ا كثرياً ا. لق���د �سمعت كالماً عياناً

النا�س العادي���ن الذين يتح�ّسرون على الزمن الذي وىّل، اأو على ل�سان 

���ا مبعرفة اأهمية العمر والوقت وكيفية  النا�سحن الذين يذّكروننا دوماً

ال�ستف���ادة منهما على اأح�س���ن وجه. لكنن���ي الآن، اأرى بو�سوح القيمة 

ا. اإن كل امل�سلمن يدعون اهلل ليالاً  احلقيقي���ة للدنيا فهي ل ت�ساوي �سيئاً

ا، لكن هل يدعونه كما يدعوه ه���وؤلء ال�سباب الآن الذين تنازلوا  ونه���اراً

عن اأرواحهم هنا؟ اإن القراآن الكرمي �سّور لنا اأولئك الذين يدعون اهلل 

باإخال�س وهم يف ال�سفينة العائمة على وجه املاء، وامل�سافرة يف البحر. 

فتفاجئها عا�سفة هوجاء ما يعّر�س ركابها خلطر املوت، فعرّبت الآيات 

ع���ن تلك احلال باأّن هوؤلء يف هذه الظروف يدعون اهلل باإخال�س: »هو 

الذي ي�سرّيكم يف الرب والبحر حتى اإذا {كنتم يف الفلك وجرين بهم 

بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عا�سف وجاءهم املوج من 

كل مكان وظنـــوا اأنهم اأحيط بهم دعـــوا اهلل خمل�سني له الدين 

لئـــن اأجنيتنا من هذه لنكونن من ال�ساكرين، فلما اأجناهم اإذا هم 

يبغـــون يف الأر�س بغري احلق، يا اأيهـــا النا�س اإمنا بغيكم على 

23(. هكذا كانت مناج���اة اأبناء هذه الأمة وهم  اأنف�سكم..}. )يون����س /22، 

يرزح���ون حتت النريان. نح���ن نعلم باأّن العراقي���ن كانوا م�ستقرين يف 

هذا املوقع، فهم يعرفون اإحداثياته، لذلك كانت قذائفهم ت�سقط بدقة 

بالغ���ة علين���ا، وكذلك ت�سقط عل���ى اجلهات الأربع م���ن �سقف الد�سمة 
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وكاأن الع���دو يهدف اإىل اإ�سقاط ال�سقف وتدم���ري الد�سمة ليدفن قوات 

الإ�سالم حتت الركام.

خالل هذا الق�سف العنيف، ا�ست�سهد اأعزاء كرث ك�: حميد اإيهامي، 

حمم���د علي حاج ندا علي، مرت�سى �ساحبي الأ�سفهاين، »اأبو القا�سم« 

فرهن���ك بارده���اي، م�سعود رهنما، ال�سيد قا�س���م ح�سيني �سده، حيدر 

قرباين، حممد حم�سن عليخاين، حممد مروج وعدد اآخر من ال�سباب. 

ا خ���رب �سه���ادة الأخ »م�سع���ود رهنما«، ال�س���اب العارف  اأث���ر فين���ا كثرياً

والعا�س���ق لزيارة عا�س���وراء. خالل وجودن���ا يف ثكنة »�سنن���دج« برفقة 

ا. كان  الكتيب���ة، كان ي�سج���ع اجلميع على ق���راءة زيارة عا�س���وراء دائماً

ا كثرية، وتاأثرياتها املعنوية ل حّد لها. يعتقد اأن لهذه الزيارة اأ�سراراً

»م�سع���ود رهنم���ا«، ال���ذي كان اأم���ن �س���ّر وم�سعف الكتيب���ة، جرح 

ا اأن يبق���ى يف د�سمة  يف الهجم���ة الأوىل يف راأ�س���ه، لكّن���ه مل يقب���ل اأب���داً

اجلرحى، وبقي طيلة اليومن ال�سابقن يحمل �سالحه بيده ويلّف راأ�سه 

بع�سب���ة من القما�س الأبي�س، ويتنّقل يف املوقع ويدافع عن التلة، وعند 

احلاج���ة، ي�سرع اإىل م�ساع���دة امل�سابن. وها ه���و يف النهاية نال اأجر 

اأتعاب���ه وجراح���ه وت�سحياته اإثر اإ�سابته ب�سظّي���ة. اأ�سرع للقاء اهلل بعد 

ظهر هذا اليوم.

غّط���ى الغبار والدخان كل الد�سم���ة واختلطت اأ�سوات اأنن ال�سباب 

وبكائه���م وهم يطلبون املاء مع �سوت �سعالهم جراء الغبار. يف ال�ساعة 

الرابع���ة بعد الظهر، اأخربون���ا اأن �سقف اإحدى الد�س���م قد �سقط على 

اجلرح���ى الأعزاء والكل بقي حتت ال���ركام. ومل تكد متّر ن�سف �ساعة 

عل���ى هذا اخل���رب، حت���ى اأ�سابت قذيف���ة د�سمتن���ا فانه���ارت جهة من 

ا من اجله���ة الأخرى. كان عدد من اجلرحى  ال�سق���ف، ولكّنه بقي معلقاً

ممددي���ن على الأر�س حتت الرتاب واحلج���ارة التي �سقطت، ف�سحبوا 
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اأنف�سهم ب�سعوبة كبرية وتوجهوا اإىل الناحية الأخرى اأي باجتاه الباب.

تنّبه���ت مل�ساٍب علق راأ�سه حتت احلجارة، من دون حراك. توّجهت 

ا، و�سحبته من  ا �ساقًّ اإلي���ه ب�سرعة، واأنا اأحبو على ركبتي، وبذل���ت جهداً

حتت الركام، ثم اقرتبت من راأ�سه واكت�سفت اأن �سظية كبرية قد �سقت 

جبينه الأي�س���ر. وبعد اأن تنف�س بعمق مرات عّدة، اأ�سرع اإىل لقاء احلق 

ة.  براحة وخفَّ

ا، فقد �سقطت قذيفة اأخرى على �سطح الد�سمة،  ظّل اخلطر حمدقاً

وبالفع���ل دم���رت ن�سف���ه. �س���ارت الأعم���دة اخل�سبية ال�سخم���ة التي 

ا تلو الآخر. كان البقاء يف الد�سمة يف  ا�ستعملت يف البناء تنك�سر، عموداً

ا، لأن���ه يف اأّي حلظة كان من املمكن اأن تنهدم  ا جداًّ ه���ذه الأحوال خطراً

ا ممّددين بع�سهم قرب  بالكامل، وتق�سي على حوايل ع�سري���ن جريحاً

بع�س على الأر�س. 

. لأّن الق�سف ين�سّب  ا م�ستحيالاً من جهة اأخرى، كانت املغادرة اأمراً

يف كل مكان، وُيغرق اأولي���اء اهلل بالدماء، فلم يبَق اأمام اجلرحى �سوى 

ا يف ذلك  مم���ر اخلروج م���ن الد�سمة، فتوّجه���وا اإليه وانح�س���روا جميعاً

ا اأ�ستلقي فيه، وقفت يف  ا ومبا اأّنني مل اأجد مكاناً املكان ال�سيق. اأنا اأي�ساً

ا اإىل احلائط. بع�س الإخوة نقلوا ب�سعوبة  املم���ر على قدم واحدة متكئاً

كبرية الأخ »�سفاتاج« الذي مل تكن لديه اأّي قدرة اأو اإرادة على احلركة، 

اإىل مدخ���ل الد�سمة. كان »�سفاتاج« يحّرك عينيه اإىل اليمن والي�سار، 

ا غري مفهومة. وكالُبكم ي�سدر اأ�سواتاً

تراك���م اجلرح���ى يف املم���ر، بع�سه���م يجل�س عل���ى قدم الآخ���ر، اأو 

ا للنج���دة. فتّم تغيري اأماكنهم  يدو�س على ي���ده، وتتعاىل الأ�سوات طلباً

وحتريكهم مرات عّدة حتى ا�ستطاعوا ال�ستقرار يف ذلك املمر ال�سيق 

بهدوء.
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ا  م���رت فرتة زمنية ومل اأملك اأي خرب ع���ن الأخ »برهاين«. كنت قلقاً

ا على حاله. فالقائد يف مث���ل هذه الأو�ساع، هو قوة القلب بالن�سبة  ج���دًّ

اإىل عنا�س���ره، وبوج���وده ي�سعر اجلمي���ع بالأمان. كنت اأ�س���األ ال�سباب 

ا تلو الآخر عن���ه، لكن اجلميع اأبلغوين اأنه���م مل يروه ول يعرفون  واح���داً

���ا عن���ه. يف ه���ذه اللحظ���ات �سمعت �سوت���ه، وهو ي���وّزع املهام على  �سيئاً

ا على �سالمته. ال�سباب، ف�سكرت اهلل كثرياً

ا، بل على العك�س من ذلك كانت ت�ستد  ن���ريان الأعداء، مل تهداأ اأب���داً

م���ع الوقت، والكل ينتظر اللحظات احلا�سم���ة. لكن ما لبثت اأن دمرت 

قذيفة اجل���زء الآخر من ال�سقف ف�سقط عل���ى بع�س الإخوة اجلرحى، 

ا منهم. كانت اأ�سوات اأنينهم تنبعث من حتت الركام. وردم عدداً

كنت اأحد اجلرحى الذين �سارعوا اإىل مّد يد امل�ساعدة، فاأزلنا الرتاب 

واحلجارة وقطع اخل�سب املرتاكمة عليهم و�سحبناهم من حتتها، كان من 

بن هوؤلء الأعزاء، عجوز يف ال�سبعن من عمره، حن اأخرجناه كان يبكي 

ب�سدة ويف الوقت نف�سه ل يتوّقف عن تكرار الذكر والدعاء. 

ه���ل بقي لنا قدرة على املقاومة حتى امل�ساء؟ وما زالت تف�سلنا عن 

الليل �ساعات عدة. يف الوقت الذي ل يتعّدى عدد املقاتلن ال�ساملن عدد 

اأ�سابع اليدين. يف ظّل هذه الأو�ساع، ل معنى للمقاومة فالعدو يق�سف 

باملدفعي���ة، واإذا ا�ستمر على ه���ذا املنوال ل�ساعة اأخ���رى، ف�سن�ست�سهد 

ا هنا. جميعاً

ا اآخر من ال�ساملن  ا، عرفنا اأن ع���دداً ح���وايل ال�ساعة ال�ساد�سة ع�سراً

ق���د ا�ست�سهد بينما جرح اآخرون بحيث اإّنهم مل يعودوا قادرين على حمل 

ا  ال�س���الح وال�ستم���رار يف املقاومة. والع���دو بات يعرف ه���ذا الأمر جيداً

فطائرات ا�ستطالعه حتّلق على ارتفاع منخف�س، وتنقل له كل ما يح�سل، 

لذلك بداأت تلوح جمموعات من القوات العراقية وهي تتقّدم نحو التلة. 
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يب���دو اأّن هدفه���م كان ال�سيط���رة على التل���ة واإ�سقاطه���ا قبل حلول 

امل�س���اء. وّزع الأخ »بره���اين« بع����س ال�سباب على اأط���راف التلة، لعّلهم 

ي�ستطيع���ون احلوؤول دون التقّدم ال�سري���ع لقوات الأعداء باجتاه املوقع. 

بعد الظهر، هداأت اأ�سوات الق�سف. لكن منذ الع�سر، عادت ر�سا�ساتنا 

تزغ���رد وترمي م�ساة الأعداء املتقّدمن نح���و التلة بر�سا�سها. ما زال 

ا، واختلط���ت اأ�سوات القذائف  دوّي الق�س���ف الثقيل لالأع���داء م�ستمراً

املدفعية مع ر�سا�س الر�سا�سات والكال�سينكوف التي يطلقها ال�سباب. 

حا�سرت ع�سرات املجموعات العراقية التلة من كل اجلهات، وحتّركت 

ب�سرعة كبرية نحو الأعلى. اأم���ا �سجعان جي�س الإ�سالم الذين يحملون 

دماءه���م على اأكفهم، والذين مل يب���َق منهم �سوى ثمانية مقاتلن، ومع 

الظ���روف القا�سية الت���ي حتملوها خالل اليوم���ن ال�سابقن من اجلوع 

والعط�س وامل�ساكل اجل�سدية واجلراح، فقد وقفوا بوجه زحف ع�سرات 

املجموع���ات العراقية املكتمل���ة التجهيز وقاوموا بب�سال���ة، ومتّكنوا من 

الق�س���اء على الع�سرات منهم. اأج���ربت هذه املقاومة ال�سجاعة القوات 

���ا على ال�س���دور، ا�ستمّرت هذه  العراقي���ة عل���ى التق���دم اإىل التّلة زحفاً

ا.  املقاومة مّدة �ساعة تقريباً

رحلت ال�سم�س خجلة لتختبئ خلف التالل، كي ل تكون �ساهدة ملدة 

اأط���ول على غرق اأ�سحاب الإمام احل�س���ن Q يف الدماء. �َسَعرُت اأّن 

ا من الإخوة يف اخلارج  اإط���الق الر�سا�س قد خّف. فا�ستنتجت اأّن عدداً

ا. وبعدها مبا�سرة تهادى اإىل �سمعي، ال�سوت املرتفع  قد ا�ست�سهد اأي�ساً

ا من املوقع. لتهليل وقهقهة العراقين فعرفت اأّنهم قد اقرتبوا كثرياً

غرق���ت يف بحر من التفكري، و�سرت اأتخيل م���ا �سيح�سل بعد وقت 

ا. ت�سّورت العراقين وهم يدخلون اإىل املوقع فرحن مهّللن،  ق�سري جداًّ

يطلقون ن���ريان ر�سا�ساتهم يف كل اجتاه. كما ت�سّورت الأيدي والأقدام 
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والأ�سابع التي �ستتطاي���ر يف اأنحاء الد�سمة جراء رمي القنابل اليدوية 

داخل املمر حيث كان اجلرحى.

وملّا خل�ست اإىل هذا الت�سّور، قلت يف نف�سي: وما الذي تفعله الآن، 

ه���ل تري���د اأن ت�سهد كل ه���ذه الفجائع، ث���م تق�سي ب�سظي���ة طائ�سة اأو 

ر�سا�سة الرحمة التي �سيطلقها على راأ�سك بعثّي وعميل، لتموت هنا؟

م���ن اأجل ذلك، ق���ّررت اخلروج من الد�سمة وحم���ل ال�سالح بيدي، 

ومبا�سرة الدفاع. و�سرخت ب�سوت عاٍل: »يا �سباب، اإذا �سكتنا وو�سعنا 

ا على يد، بعد حلظات �سيقف العراقيون ف���وق روؤو�سنا، و�سيطلقون  ي���داً

ر�سا�سة الرحمة على كل جريح. فمن الأف�سل اأن يحمل كّل مّنا �سالحه، 

وينطلق للمواجهة وي�ست�سهد مرفوع الراأ�س«. قلت هذا وم�سيت.

ل جم���ال لأي تفك���ري اأو ت���ردد. فبع���د حلظ���ات، �ست�سق���ط التل���ة، 

ا. قلت يف نف�سي: اإّن احلركة والعمل يف هذه اللحظات  و�سن�ست�سهد جميعاً

الأخ���رية، خري من اجللو�س وانتظ���ار املوت. لذلك خرجت من الد�سمة 

ا، حتى  بجه���ٍد م�س���ٍن و�سعوبة كبرية. م���ا اإن اأو�سكت اأن اأ�سب���ح خارجاً

�سمع���ت �سوت »�سيادزاده« وهو يقول يل: »طالقاين، اأرجوك ل تذهب، 

عد اإىل هنا، عد«. لكنني اأكملت طريقي من دون اأن اأكرتث ملا قاله.

غاب���ت ال�سم����س بالكامل وراء اجلب���ال. ومل يعد ي�سم���ع �سوى بع�س 

طلق���ات الكال�سينكوف من مع�سكرن���ا. كانت ال�ساعة تق���ارب ال�سابعة 

ا حتى حتّل العتمة. حينها خّفت  والن�س���ف، ومل يبق اإّل وقت ق�سري جدًّ

ا، ولكن بن احلن والآخ���ر ظّلت تنفجر قنبلة هنا  ن���ريان الأعداء كثرياً

ا  ا لتمركز العراقين على م�سافة قريبة جدًّ اأو هن���اك داخل املوقع. نظراً

من موقعنا.

كان���ت اأ�سوات تهليلهم و�سراخهم ت�سم���ع يف الأرجاء. وكاأنهم بهذا 
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يطلب���ون منا ال�ست�س���الم لهم. اأّم���ا يف اخلارج، فقد كن���ت على موعد 

مع م�سه���د فظيع يدمي القلب. فالد�سم التي تت���وّزع على اأنحاء املوقع، 

مل يب���َق منها �سوى اأكوام من اخل�سب وال���رتاب والردم. ومالأت رائحة 

البارود املكان باأكمله.

م���ن حتت ال���ركام، ت�س���ّرب �سوت اأن���ن اجلرحى احلزي���ن، واأكرث 

م���ا �سمعته كان ن���داءات الأحباء الذين �سقطوا عل���ى الأر�س وهم غري 

قادرين على احلركة ويرّددون فقط »يا مهدي يا مهدي«.

يف �ساح���ة املوق���ع، انت�س���رت اأج�ساد كث���رية، يف م�سه���د مريع، وقد 

تراك���م بع�سها على بع�س، فيما مل يعد يظهر من عدد منها اإّل البقايا. 

ا، بن تلك الأج�ساد ت�ستطيع اأن ترى  ا ومبهوتاً كنت اأنظر حويل م�سدوماً

الأي���دي والأرجل املنف�سلة عنها والوج���وه امل�سّوهة والأح�ساء اخلارجة 

���ا مبا كّنا ن�سمع���ه يف جمال�س عزاء  م���ن الأج�ساد. م���ا راأيته كان �سبيهاً

الإمام احل�سن Q وما نقراأه عما ح�سل يف كربالء ع�سر عا�سوراء. 

مل اأمتالك نف�سي و�سرت اأبكي واأرّدد: يا اإلهي، هذه الأج�ساد املقّطعة 

وه���ذه الأي���دي والأرجل املنف�سلة عن اأبدانها ه���ي لأكرث �سباب ورجال 

ا، ومّت تقدميه���ا لرفع دينك ون�سر القيم  اأم���ة اخلميني طهارة واإخال�ساً

الت���ي تريدها اأنت؛ اإلهي تقّبل هذه القرابن، وحّقق اأمنيات وطموحات 

اإمام هوؤلء ال�سهداء. 

راأيُت اأح���د ال�سباب بن الأج�ساد وقد وقع على وجهه، وارمتى فوقه 

ا هو ما  جثمان �سهيد يثقل كاهله. كنت اأ�سمع �سوت اأنينه ال�سعيف. اإذاً

زال على قيد احلياة. اعتقدت يف البداية، اأنه يئن ول ي�ستطيع احلركة 

ب�سب���ب ثق���ل ج�س���د ال�سهيد علي���ه. لكن ح���ن ملحت قدم���ه، عرفت اأن 

القنبل���ة اليدوية قد اأ�سابت قدمه مبا�س���رة، وهو يف اللحظات الأخرية 

من حياته. 
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ا  اإن الأج�س���اد الغارق���ة يف ال���دم لأعزاء ه���ذه الأمة، خلق���ت م�سهداً

ا، كانت ُت�سمع من حتتهم اأ�سوات اأنن وا�ستغاثات  ا. اأحياناً موؤملاً���ا وحزيناً

ا  اجلرح���ى. واإّن تراك���م ال�سحايا على التل���ة جعل التنّقل هن���اك �سعباً

ا. ول ميكنك ذلك اإّل اإذا د�ست على هذه الأج�ساد الطاهرة لفلذات  جداً

اأكب���اد هذه الأمة. كان ع���دد الأج�ساد بالقرب من ج���دران املوقع اأكرث 

بكث���ري. وكانت الأج�س���اد املقّطعة لع�ساق احل�س���ن Q، جتعل م�سهد 

اأر�س كربالء يف عا�سوراء احل�سن Q يتداعى اإىل الأذهان. 

عل���ى كل ح���ال، ا�ستطعت ب�سعوب���ة اأن اأو�سل نف�س���ي اإىل زاوية من 

زواي���ا املوقع، واأن���ا اأعرج واأ�سحب قدمي ورائ���ي، واأدو�س على الأج�ساد 

الطاهرة. هناك لف���ت نظري كال�سينكوف اإىل جانب �سهيد يلّفه النور 

ا. واىل جواره  وي�سافر يف نوم الع�سق الهادئ. حملته، كان م�سطه ممتلئاً

���ا، قنبل���ة يدوية مرمية عل���ى الأر�س. اأخذتها مع���ي وتوجهت نحو  اأي�ساً

ا، من ج���راء الق�سف املدفعي.  ج���دار املوقع، وق���د انهدم ن�سفه تقريباً

متو�سع���ت خلفه، وك���ي اأتاأكد من اأّن امل���كان اآمن، اأجل���ت بنظري على 

املوقع كله. 

يف اجله���ات الث���الث للموق���ع، متركز ثالث���ة �سباب كان���وا يدافعون 

ب���كل عزم وميطرون املنطقة التي متتّد اأمامه���م بالنار، وكانوا يغريون 

الأم�س���اط الت���ي تف���رغ باأخ���رى م���الأى. اأيقنُت اأنن���ا نح���ن الأربعة كنا 

الوحيدي���ن الذين يدافعون عن املوقع. يف هذه اللحظة ان�سّم اإلينا الأخ 

»�سي���اد زاده« الذي اأتى وه���و يجّر نف�سه فوق ال�سه���داء، ومي�سك  بيده 

ا. ثم يقف على بعد اأمتار مني، ويبداأ بالدفاع.  �سالحاً

�سارعت لإجراء ك�سف وتفّقد للقوات العراقية فرفعت راأ�سي بهدوء 

ا اإىل اخل���ارج. على بعد قراب���ة ال�ستة اأمتار من  واأجل���ت بنظري �سريعاً

جدار املوقع، راأيت ثالثة اأو اأربعة عراقين يزحفون بحر�س باجتاهنا. 
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م���ا اإن راأوين حتى تراجع���وا اإىل اخللف، واحتموا ب�سخرة كبرية كانت 

قريبة منهم، واختباأوا هناك. بداأت اأرمي على تلك ال�سخرة الكبرية، 

ا من الن���ار يجعلهم يتوقفون عن القرتاب منا.  وحاول���ت اأن اأر�سم خطاًّ

ب���ن احلن والآخ���ر، �سار ه���وؤلء يرفع���ون اأ�سلحتهم بخ���وف من فوق 

ا.  ال�سخرة، ويطلقون النار ع�سوائياً

بقين���ا نتناو����س عل���ى ه���ذه احل���ال، اإىل اأن بق���ي عدد حم���دود من 

الر�سا�سات يف م�سط �سالحي. ولكي اأحتاط من نفاد ذخريتي، اأخذت 

اأنظر حويل بحثاًا عن م�سط مليء بن اأ�سلحة ال�سهداء من غري اأن اأبعد 

ا بن  ا وممتلئاً ا جاهزاً نظ���ري عن ال�سخرة الكبرية. وجدت كال�سينكوفاً

اأج�ساد ال�سهداء، وبقيت اأطلق النار على ال�سخرة. حانت مّني التفاتة 

ا على الأر�س. بعد اأن اأ�سابت ر�سا�سة  اإىل »�سياد زاده« فوجدته مرمتياً

جبين���ه الن���وراين واخرتقت���ه وتوّجه مبا�س���رة للقاء اهلل. اأيقن���ت اأّنه ل 

ا، فاأكملت اإطالق النار ب�سرعة. جمال للتوقف اأبداً

ا�ست�سع���ر العراقي���ون اأن ع���دد قواتنا و�س���ل اإىل حّده الأدن���ى، لأّن 

ا. فتقدموا اإىل م�سافة  ا جداً اإط���الق النار من قبلنا �سار بدوره حم���دوداً

ل تتع���ّدى اخلم�سة اأمتار عن حائط املوقع، وكانوا ينتظرون توّقف دفاع 

ال�سب���اب ب�سكل كامل م���ن حماورنا املتعّددة. على الرغ���م من اأن عدد 

القوات العراقي���ة، يفوق عددنا بكثري، لكّنهم كانوا يخافون من التقّدم 

نحونا من اأي جهة كانت، فت�سمروا اأمامنا يف اأماكنهم ومل يجروؤوا على 

ا. التقّدم اأبداً

فج���اأة، اندلعت حرب من ن���وع اآخر، مالأت تكب���ريات جرحانا التلة 

بالكام���ل. لعّلهم كانوا يق�س���دون اأن ُيظهروا لالأع���داء اأن عددنا كبري 

ا واأّن ال�سباب م���ا زالوا يقاومون، لذل���ك ازداد �سوت التكبري قوة.  ج���دًّ

وج���اء الرّد على تل���ك اخلطوة مبا�سرة ح���ن ارتفع تهلي���ل العراقين، 
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الذي���ن هدفوا من عمله���م ه���ذا اأن يطم�سوا �سوت التكب���ري من جهة، 

واإ�سعاف معنوياتنا من جهة اأخرى. 

ا�ستم���ّرت قذائف العراقين ت�سقط واح���دة تلو الأخرى على املوقع. 

ا  وخ���ال م�سط �سالحي م���ن الر�سا�س، لكنني على الف���ور وجدت م�سطاً

اآخ���ر وجتّه���زت لإطالق الن���ريان مرة اأخ���رى. لكن ح�سل م���ا مل اأكن 

اأتوقعه اإذ وقف اأحد العراقين من خلف ال�سخرة، وب�سرعة رمى قنبلة 

يدوي���ة جتاهي. يف اللحظة نف�سه���ا، كنت قد اأطلق���ت الر�سا�س عليه، 

ففقد توازنه، وراأيته بعيني كيف وقع وتدحرج نحو اخللف. لكن القنبلة 

الت���ي رماها، تخطت ج���دار املوقع وانفجرت على بع���د ن�سف مرت من 

يدي اليمنى. 

�سع���رت بدوار ب�سبب �سغ���ط النفجار، ومل اأ�ستط���ع اأن اأمّيز املكان 

حويل. لكن عندما عدت اإىل تركيزي، ظننت اأّن القنبلة مل ت�سبني باأي 

ا مبا ح�سل لأّنه من املفرت�س اأن ت�سيبني ال�سظايا  اأذى. وتفاجاأت كثرياً

يف وجهي وراأ�سي و�سدري. ف�سكرت اهلل على عنايته وم�ساعدته احلتمية 

يل، وقررت متابعة اإطالق النار. لكن يدي مل ت�سعفني يف ال�سغط على 

الزناد، حاولت ومل اأ�ستطع.

بينما كنت م�سغولاً يف حماولة اإطالق النار، وقع نظري على مع�سم 

ا يتدّفق من���ه دم غزير. كان  ا مفتوحاً ا كبرياً ي���دي اليمنى، وراأي���ت جرحاً

ا بحيث اإّن الدم كان يفور من �سرياين اإىل اخلارج. لذلك  النزيف �سديداً

عرف���ت عندها اأنن���ي لن اأ�ستطيع اإط���الق النار، ب���داأت الإطالق بيدي 

الي�س���رى يف اله���واء. كي ل يلتف���ت العراقيون اأنني اأبتع���د عن اجلدار، 

وبالفعل كنت اأتراجع خلف جدار املوقع. 

���ا. بينما كن���ت اأتنقل ف���وق اأج�ساد  ���ا ف�سيئاً �س���اد ل���ون الغ���روب �سيئاً

ال�سهداء، وقع نظري عل���ى اجل�سد الطاهر للقائد البا�سل الأخ »ح�سن 
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ا على �س���دره، وقد غرق بهدوء وعزة يف نوم  بره���اين«، �ساهدته ممّدداً

الع�سق العمي���ق. اإىل جانب اجلثمان الطاهر ل�»برهاين«، لفت انتباهي 

جهاز ل�سلكي القيادة، وما زال ي�سمع منه �سوت القادة املوجودين الآن 

على املرتفع���ات، وهم يوّجهون ر�سائلهم لنا. اأم�سكت جهاز الال�سلكي، 

وو�سعت���ه يف زاوي���ة م���ن زوايا املوق���ع و�سّوب���ت عليه، ث���م اأطلقت عدة 

ر�سا�سات كي اأُعّطله. ثم حاولت اأن اأُعّطل تنظيماته )اأرقامه ال�سرية( 

حت���ى ل يعرف العراقّيون موقع قواتنا على مرتفعات 2519 يف حال وقع 

اجلهاز باأيديهم.

ا. كيفما نظرت، يطالعن���ي ج�سد اأحد الأ�سدقاء  ا مرعباً كان منظ���راً

الأع���زاء وهو غ���ارق يف دمائه، واأعرف اأنه ا�ست�سه���د. مل يتوقف نزيف 

ا اأنن���ي اإن مل اأ�ست�سهد على ي���د العراقين ف�سوف  ي���دي، وكن���ت متاأك���داً

اأ�ست�سهد ب�سبب جرح���ي ونزيفه امل�ستمر. يف البداية، جل�ست يف اإحدى 

���ا اإىل اجلدار املنهدم. ما زال الإخ���وة الثالثة ثابتن  زواي���ا املوقع متكئاً

يف اأماكنهم يطلقون منها النار. فكرت يف نف�سي اأن ل مفّر من امل�سري 

املحتوم، وعلّي اأن اأجل�س مكاين بانتظار العراقين الذين �سياأتون، ولن 

يح�س���ل اإل ما يري���ده اهلل. اإذا ُقتل���ت، �ساأكون قد و�سل���ت اإىل مبتغاي 

ال���ذي طامل���ا متنيته منذ �سن���وات. ولو اأّنني وقع���ت يف الأ�سر، فال حيلة 

يل ويك���ون اخل���ري فيما وق���ع. يف احلقيق���ة، كن���ت اأدرك اأّن العراقين 

ا والعراقيون ل يرحمون جرحاهم  ا، لأنني كنت جريحاً �سيقتلوننا جميعاً

فكيف ميكن اأن نتوقع اأن يرحمونا. بالإ�سافة اإىل اأننا يف منطقة جبلية، 

وكن���ت قد �سمعت اأّن اأعداءنا يقتلون كل الأ�سرى يف اجلبال، لأن نقلهم 

ا للغاي���ة، ولن يكون  ا �سعباً م���ن هناك اإىل اخلط���وط اخللفية كان اأم���راً

ا بالن�سبة اإليهم.  ا اأو نافعاً ا مفيداً ر�سيداً

ا حتى ياأتي البعثيون واأ�ساهد  اإّن ت�سّور هذا امل�سهد يف اأن اأبقى جال�ساً
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ا،  وجوههم الكريهة ثم يطلقوا علّي ر�سا�سة الرحمة كان يزعجني كثرياً

لأّنن���ي اأع���رف باملقارنة اأّن اأج���ر املقاتل ال���ذي ي�ست�سهد اأثن���اء القتال 

يختلف من الأر�س اإىل ال�سماء عن اأجر اجلال�س يف زاوية ينتظر العدو 

ليق�سي عليه بر�سا�سة لأّن���ه {ف�ّسل اهلل املجاهدين على القاعدين 

اأجًرا عظيًما}.)الن�س���اء، 95(، لذلك حملت الكال�سينكوف بيدي الأخرى 

و�سع���ت اإ�سبع يدي الي�سرى عل���ى الزناد ووجهت ال�سالح باجتاه املكان 

الذي اأحتمل اأن يظهر منه العدو. لأنني قررت اأن اأطلق النار ما اإن اأرى 

اأول جن���دي يقرتب نحوي و�ساأكمل اإط���الق كل ر�سا�ساتي اإىل اأن اأ�سل 

يف النهاية اإىل ال�سهادة. 

اأعتق���د اأّنها كان���ت حلظات عجيبة، تراءت م�ساه���د اأحداث حياتي 

ا الزاهد  ا تلو الآخر؛ وجه اأبي النوراين واملتوّكل دوماً اأمام ناظري واحداً

وال�سب���ور، واأم���ي القلق���ة واملتوّت���رة. يا اإله���ي، كي���ف �سيتحّمالن خرب 

�سهادت���ي! وما الذي �سيح�سل لأمي؟ لقد وعدتها باأّنني ل دخل يل بكل 

ما يتعّل���ق باخلط الأمامي للجبهة، ولكن ها اأن���ا اليوم جال�س بن جمع 

ا ع���ن احلركة، وهناك عل���ى بعد اأمتار  ا وعاجزاً م���ن ال�سه���داء، جريحاً

من���ي عدد من ال�سب���اع العط�سى لدمائي. يا اإله���ي! لقد اأخللت بوعدي 

لأم���ي لأنن���ي كنت اأريد اأن اأج���ّرب الطريان والتحليق ب���ن هذه الطيور 

العا�سق���ة. فهل يا ُترى اأ�ستحق عقوبتك لقيامي به���ذا العمل؟ يا اإلهي، 

لقد اأفهمتني يف ال�ستخارة اأن ل عمل اأف�سل من الذهاب اإىل اجلبهة، 

وطلب���َت مني اأن اأُر�سي اأمي واأبي. يا ربي! لقد ر�سي اأبي الذي هو ولّيي 

ال�سرعي، لكن اأمي مل تكن لرت�سى باأي �سكل من الأ�سكال. لقد التزمُت 

باأمر مرجع تقليدي، الذي هو ويل الأمر ونائب الإمام الواجب الطاعة، 

ا للقيام به���ذا الأمر. لذلك، ل  وال���ذي مل يجعل ر�سى الوالدي���ن �سرطاً

ا.  اأ�ستحق العقوبة ول املحا�سبة اأبداً
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ا على اأمي، كنت اأتخّيل وجهها  ا جدًّ عل���ى الرغم من ذلك، كنت قلقاً

ح���ن ت�سمع نب���اأ �سهادتي واأراها وه���ي تقع على الأر����س منهارة... ويا 

اإلهي! اإنني اأوكلك بها كي حتميها من اأّي اأذى. هي املالك الأحّن والأرّق 

الذي اأعطيتني اإياه وهي ال�سخ�س الأعز على قلبي...

ب���داأت وجوه اأخوات���ي، واأ�سدقائي يف اجلل�س���ات القراآنية، و�سهداء 

ح���ي »فروغي«، و�س���ارع »اأمري كبري«، »ن���ادر« و»نا�س���ر« و....متر اأمام 

عين���ي على الت���وايل. �سع���رت وكاأّن كل اأ�سدقائي ال�سه���داء موجودون 

حويل، وكان اأجمل اإح�سا�س �سعرت به هو دفء وجود »نادر« بابت�سامته 

املليحة، وهو يحت�سنني، و...

ا.  يف الوق���ت نف�سه �سيطر القلق علّي. فلحظة اللقاء باتت قريبة جداً

اإّنه���ا اللحظة � الت���ي �سئنا اأم اأبينا � نعي�س لأجله���ا، وما كان ي�سغلني يف 

هذه اللحظة هو الهدية التي �ساأحملها معي من هذا ال�سفر؟!

عندم���ا و�سلت اإىل هذا احلد، تيّقن���ت اأن �سّلتي فارغة ونزح العرق 

عل���ى جبيني م���ن اخلجل. مب���اذا يج���ب اأن اأتباهى؟ بال�سل���وات التي 

اأقمته���ا كيفم���ا كان وفقط لأجل التكليف، اأم بالأي���ام التي مل يبق منها 

�سوى ذكريات العط�س واجلوع؟..

م���ن جهة اأخرى، كانت الذنوب التي بقي���ت من دون توبة اأو ا�ستغفار 

تتج�ّس���د باأ�س���كال وا�سحة اأم���ام عينّي. وه���ذه الأحوال الت���ي دهمتني، 

: »يا اإلهي! مل اأكن عند  والتفّكر بها، جعلتني اأ�سرخ من اأعماق قلبي قائالاً

ح�سن ظنك. يا اإلهي! حن اأنظر اإىل يدّي اخلاليتن اأ�سعر باخلجل، لكن 

حن اأرى يديك الرحيمتن، ميتلئ قلبي بالأمل. يا اإلهي! اأنت عّلمتني يف 

ق�س���ة »حبيب النجار« اأن امل�سافر اإليك حتى لو كان من اأقرب املقربن، 

غفرانك هو اأف�سل راأ�سمال له، لأنه حن و�سل اإىل ال�سهادة »قيل ادخل 

اجلن���ة«. ورافقته مالئكتك اإىل اجلن���ة. {قال يا ليت قومي يعلمون 
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ا قط  مبا غفر يل ربي وجعلني من املكرمني})ي�س/27(. مل يباِه اأحداً

باأعمال���ه ال�ساحلة. بل كل املقامات التي وهبتها له نا�سئة من مغفرتك 

ولي����س من �س���يء اآخر. يا اإله���ي! اأرجوك اأن تغرقن���ي يف بحر مغفرتك، 

وارحمني برحمتك وكرمك، ولي�س مبا اأملكه اأنا، واجعلني من املكرمن. 

ي���ا اإلهي! �سمعت عن ل�سان ر�سولك اأنه ق���ال: اإّن اأول نقطة دم تنزل من 

ال�سهيد على الأر�س، تغفر كل ذنوبه. فهل ت�سملنا هذه الرحمة يا ترى؟

يف غم���رة هذه املناجاة، خلُت �س���وت اأ�ستاذي الذي عّلمني القراآن � 

املرحوم »�سيائي« � ق���د بلغ م�سامع روحي وهو يقول: »يا �سباب! عي�سوا 

بالطريق���ة التي ت�سمح لكم اإذا ما اأغم�ستم ع���ن هذه الدنيا باأن تنفتح 

اأعينكم على عيني الر�س���ولP واأهل البيتR واملالئكة هناك، وهم 

يقولون لكم ب�سوق و�سرور: {�سلم عليكم، طبتم فادخلوها خالدين« 

وجتيبونهم : »احلمد هلل الذي �سدقنا وعده}. )الزمر/74(

ل �سمح اهلل ول تكونوا ممن ُيقال لهم: »ادخلوا اأبواب جهنم خالدين 

فيها..«. يا اإلهي اأي التجربتن �ساأمر بها بعد حلظات؟

انقط���ع حبل اأفكاري ه���ذه عند �سقوط قنبلة يدوي���ة على بعد اأمتار 

مّني. بعدها �سمعت �سوت اأحد ال�سباب املدافعن عن املوقع وهو يقول: 

»لق���د فرغت اأم�ساط���ي، العراقيون يرمون القنابل، ي���ا �سباب، هيا بنا 

نرحل، ل فائدة من البقاء«.

مل اأع���د اأذك���ر ا�سمه، لكن م���ا اأعرفه عن���ه اأنه من �سب���اب القوات 

اجلوي���ة يف اجلي�س، وقيل اإّنه قبطان مروحية. لكّنه تطّوع مع التعبوين 

ا ب�سكل خا�س يف املوقع  وج���اء اإىل اجلبهة. كان يقول اإّنه يعمل منف���رداً

الثام���ن. كان طوي���ل القامة، ق���وي البنية، اأ�سمر الوج���ه. اأعمت اإحدى 

ال�سظايا عين���ه اليمنى فاختفى جرحه حتت الدم���اء اجلاّفة. مل اأفهم 

م���ا كان يق�سده! فهل كان هناك من طريق للفرار؟ �ساأله اأحد ال�سباب 
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: »باجتاه  ���ا وه���و يطلق الن���ار : »اإىل اأين نذهب؟« فاأج���اب قائالاً متعّجباً

املنحدر.. املنحدر. .«.

ح���ن �سمعت ه���ذه الكلمة، تذك���رت ليلة العمليات وقب���ل دقائق من 

الن���زول ع���ن مرتفع���ات 2519، ح���ن كان »يزدخوا�ست���ي« ي�س���رح عن 

ا: اإّن اإح���دى جهات املوقع يف التّلة  املنطق���ة، ك���ّرر لنا مرات عّدة حمذراً

ا، وعلى اجلميع النتباه وعدم  الثالث���ة هي عبارة عن منحدر خط���ر جداً

القرتاب منه.  

يف احلقيقة، اإّن املنحدر هو املكان الوحيد الذي ل ي�ستطيع العراقيون 

مهاجمتنا منه. وكان اقرتاح ال�ساب التعبوي اأن يرمي ال�سباب ال�ساملون 

اأنف�سهم من على املنحدر. يف الوقت الذي مل يتوّقف عن تكرار اقرتاحه 

ا ليتناول ما تبّقى م���ن القنابل اليدوية  وطلب���ه، كان يقرتب من���ي اأحياناً

بالق���رب من اأج�س���اد ال�سهداء، ثم ي�سح���ب عتلة الأم���ان ويرميها اإىل 

خارج املوقع. 

ا يف اآن و�ساألني:  ا وم���رتّدداً حن م���ّر بالقرب مني، نظ���ر اإيّل متعجباً

���ا هنا؟ العراقيون اآت���ون. اإن املحافظة على الروح  »مل���اذا ما زلت جال�ساً

واجب. يا اهلل..«.

- لقد قطع �سريان يدي، و�ساأموت خالل دقائق.

- لكن هذا اأف�سل من اأن متوت على يد العراقين بر�سا�سة الرحمة.

قال ذلك واجّته ناحية املنحدر ال�سديد. ا�ستمّر ال�ساّبان امل�ستب�سالن يف 

زاويتي املوقع يف اإطالق النار. لكن يف الوقت نف�سه، مل يتوّقفا عن مراقبته. 

ي���ا اإلهي! �ساعدين، ما هو تكليفي؟ اأيهما اأف�سل؟ البقاء واملوت على 

يد العراقي���ن اأو الرحيل وال�سهادة ب�سبب الوقوع عن املنحدر اأو ب�سبب 

ا�ستمرار النزيف؟!
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يف النهاي���ة، مل اأع���رف ملاذا اعتمدت اخليار الث���اين. على ما يبدو، 

ا يف مكاين. وهكذا  ا عاجزاً ك���ي اأكون بذلت ما يف و�سعي ومل اأب���َق جال�ساً

وقف���ت وتوجهت نحو د�سمة اجلرحى واأنا اأ�سحب قدمي ورائي. اأدخلت 

راأ�سي يف ممّر الد�سمة املهّدم وراأيت اجلرحى، وهم ينظرون اإيّل بقلق. 

قل���ت لهم: »يا �سباب! ل جمال للتفك���ري. قوموا، قفوا، ما هي اإّل دقائق 

معدودة حتى ي�سل العراقيون، يجب اأن نهرب من ناحية املنحدر«.

ازداد تهلي���ل العراقي���ن و�سراخه���م. لكنه���م كانوا جبن���اء فهم مل 

يجروؤوا اإىل الآن على الدخول اإىل املوقع. الوحيد الذي ا�ستجاب لطلبي 

كان »تورجي���زاده«. ف�س���ار ي�سّجع بقية اجلرحى للقي���ام، لكن اأّنى لهم 

ذل���ك فبع�سه���م ل ي�ستطيع احلراك ب�سب���ب �سدة اجل���راح اأو الإ�سابة 

ا  يف النخ���اع ال�سوكي. واثنان منهم اعتربوا القف���ز عن املنحدر انتحاراً

ا.  ا قاطعاً فرف�سوا الأمر رف�ساً

اأمام اإ�س���راري اأنا و»تورجيزاده« والتمّن���ي والإحلاح يف الرجاء، مل 

ُنقاَب���ل برّد، واإّن���ا بنظرات بريئة وم���ن بينه���م الأخ »�سفاتاج«، الذي 

ا على الإتيان باأي حركة، قمن���ا بالتوديع ونحن خارجون.  مل يك���ن قادراً

كانت قدم »تورجيزاده« مك�سورة ب�سبب اإ�سابتها ب�سظية، وكان يتحّرك 

ا اإىل قدم واحدة. م�ستنداً

ح���ن و�سلنا اإىل باح���ة املوقع، طلبن���ا من الأخوي���ن املواظبن على 

اإط���الق النار يف اخل���ارج اأن يرتكا كل �سيء ويل���وذا بالفرار عن طريق 

املنح���در. �سارا يقرتبان مّنا ببطٍء وهم���ا ي�ستمران يف اإطالق النار يف 

اله���واء. وتوّجهنا معا نحن الأربعة اإىل اجله���ة التي ما زال ي�سمع منها 

�سوت التعبوي ال�ساب، وهو ينادينا للمجيء ناحية املنحدر. 

�سيطر عل���ى كل وجودي رع���ب �سديد. حن راأيت مق���دار النحدار 

لدرج���ة ا�ستبعدت الو�سول ب�سالم���ة اإىل الأ�سفل. ميكن القول اإّن زاوية 
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ه���ذه الناحية من املنح���در تتعّدى ال�سبعن اأو الثمان���ن درجة، واإذا ما 

نظرت من الأعلى ل ميكن اإل اأن ي�سيطر عليك هول امل�سهد.

لك���ن ل مفر �س���وى ذلك؛ علينا اأن نرمي باأنف�سن���ا اإىل الأ�سفل. كان 

���ا بقوة. اأدركت من ك���رثة الدم���اء اأّن ال�سريان الغليظ  النزي���ف متدّفقاً

مقط���وع، ولن يوؤدي ا�ستمرار النزي���ف اإل اإىل املوت الأكيد. ل يوجد اأي 

ب�سي�س اأمل. لكن ق���درة داخلية كانت تدعوين للقفز عن املنحدر من 

دون تردد. كان ال�ساب التعبوي )يف اجلي�س( قد قفز قبل و�سولنا، وما 

زال الغب���ار والرتاب يت�ساعدان من املكان ال���ذي ارمتى منه. وها هم 

ا تلو الآخ���ر ومل اأتاأّخر عن اللحاق بهم، جتّراأت  ال�سب���اب يقفزون واحداً

على القفز وكاأنني اأُجذب اإىل الأ�سفل من دون اإرادة مني، كنت اأ�سقط 

ا اأقف���ز فوق ال�سخور، ثم اأقع على املنحدر، ويف  ب�سرع���ة كبرية. واأحياناً

بع����س الأماك���ن حيث النح���دار �سديد كنت كمن يط���ري يف الهواء، ثم 

ي�سق���ط �سقطة حرة لريمتي ب�سدة على اإح���دى ال�سخور. �سرُت اأ�سعر 

بحري���ق يف كل ج�سم���ي ج���راء ذل���ك الرتط���ام بال�سخ���ور واحلجارة 

والرتاب، اأغم�سُت عيني واأ�سلم���ت نف�سي للمنحدر. فقدت ال�سعور مبا 

اأقوم به، ومل اأعد اأح�س اإل باحلرقة التي تتمّدد على كل جلدي. قطعت 

م�ساف���ة طويلة على ه���ذه احلال. م���ّرت حوايل ع�سر دقائ���ق على هذا 

املنوال اإىل اأن توقفت برهة لأّنني علقت بغ�سن �سجرة، وبعد اأن انك�سر 

عدت اإىل ال�سقوط لأجد نف�سي و�سط ماء بارد. 

ب���داأ الظ���الم يغّطي املكان به���دوء وب�سكون. كنت اأ�ستطي���ع روؤية ما 

ح���ويل ب�سعوبة. بعد حلظات م���ن تفّح�س املكان، عرفت اأنني �سقطت 

و�سط اأ�سجار كثرية كاأنها حرج. وحتت قدمي رمل وتراب ناعم تغطيها 

املياه ل تزيد �سماكتها عن ال�سنتيمرت الواحد اأو ال�سنتيمرتين. 

كان خلف���ي �سخ���رة كب���رية متكئة على املنح���در ب���دت كاأّنها جدار 



135 السادس

للتلة. واأمامي حرج �سغري ميتد على طول الوادي، كان �سديد النحدار 

وتغّطي اأر�سه ال�سخور والكثري من احلجارة. يف ذلك املكان، كان املاء 

البارد اأكرث �سيء دغ���دغ م�ساعري وهو ي�سيل بدلل وفرح. ل اأعتقد اأن 

كلم���ة العط����س تفي بالغر�س، لأّن م���ا كنت اأ�سعر به ه���و اللهيب اأو كما 

نقول »املوت من العط�س« وكاأنني كنت يف تنور جهنمي حارق. اإّن حتّمل 

العط�س طيلة الف���رتة ال�سابقة ل يوازي اجلراح والنزيف، مّما زاد من 

ا. وها اأنا الآن  ا لن يدرك ما اأقوله اأبداً �سّدة عط�سي، ومن مل يجّربه يوماً

م���ن دون اإرادة مني، اأدنو من املاء واأب���داأ ال�سرب ب�سوق �سديد وتلّمظه 

بهدوء كي ل اأبلع الرمل معه. �سربت و�سربت اإىل اأن انطفاأ تنور ج�سدي.

م���ا اأروع ل���ّذة اإطف���اء الغليل والطماأنين���ة التي �سيط���رت علّي الآن. 

�سحب���ت نف�س���ي لأ�ستند على ج���ذع �سجرة، فجل�س���ت واأغم�ست عينّي. 

بع���د اأن ارتوي���ت واأبعدت العط�س عّني، بداأت اأ�سع���ر للتّو اأن كل ج�سمي 

يحرقن���ي، ب�سبب ارتطامي، وما �سّببه م���ن اجلروح على كتفي وظهري 

ا. لك���ن حن كنت اأفكر اأّننا  و�ساق���ّي. كانت هذه اجلراح تزعجني كثرياً

فررنا من العراقين، كان ي�سيطر علّي �سعور بالراحة والهدوء.

يف ه���ذه اللحظات عادت اإىل ذاكرتي وج���وه الأعزاء الذين ق�سيت 

ا، وها ه���م الآن ب�سفاههم العط�سى  معه���م �سهرين متتالين ليالاً ونهاراً

حت���ت رحم���ة الأعداء املتوّح�س���ن. جتمعت الدموع يف عين���ّي ومن دون 

اإرادة من���ي بداأت بالب���كاء. يا اإلهي، كيف هم اأحبائ���ي الآن؟ هل و�سل 

العراقيون اإليهم؟ يا اإلهي! اإن اأج�ساد هوؤلء العا�سقن املجروحة. ماذا 

لو دا�ستها الأقدام؟ وماذا لو قتلوهم بال رحمة؟ و....؟!

وهكذا جت�ّسدت اأمام ناظرّي م�ساهد املجزرة يف اأعلى التلة، اأج�ساد 

ال�سه���داء املرتاكمة بع�سها فوق بع�س، والنظرات الربيئة للجرحى، يف 

اللحظة التي تركتهم ورائي ورحلت، فبداأت بالبكاء.
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بع���د هذه النوب���ة من البكاء والأ�س���ى، انتبه���ت اإىل الواقع، و�سيطر 

عل���ّي �سع���ور غريب بالذن���ب. باأ�سى وح���زن ل ميكن و�سفهم���ا، وبينما 

كن���ت اأبكي ب�سوت عاٍل، ت�ساءلت يف نف�سي: يا حميد، هل تدرك العمل 

ال���ذي قمت به؟ يا ويل���ك! لقد كنت كما يقال لك �سّقاء اأن�سار احل�سن 

العطا�س���ى. يومان كامالن واأنت توّزع عليه���م املاء قطرة بقطرة وكنت 

���ا ت�سكبه يف اأفواهه���م. وها اأنت الآن، من دون اأي اكرتاث، تن�سى  اأحياناً

كل �س���يء وتغط�س راأ�سك يف املاء الب���ارد، وت�سرب قدر ما ت�ستطيع؟! يا 

ويل���ك! لطاملا ذّك���رت هوؤلء اجلرحى العطا�س���ى بعط�س احل�سن واأهل 

بيته، وكن���ت تدعوهم اإىل ال�سرب احل�سين���ي والتحّمل، كيف ا�ستطعت 

م���ن دون اأي خجل، وحتى من دون اأن تتذكرهم ولو للحظات اأن ت�سرب 

امل���اء براحة ل تو�س���ف..؟؟ �سعرت اأنني خرجت م���ن المتحان الإلهي 

مطاأطئ الراأ�س. 

منذ اأن ب���داأ والداي ي�سطحب���اين اإىل جمال�س الع���زاء احل�سينية، 

ا اأق���ول يف نف�سي: وه���ل يكفي الب���كاء ولب�س ال�س���واد ولطم  كن���ت دائماً

ال�س���دور فقط على احل�س���ن؟ اأو اأن نكون يف الوق���ت نف�سه م�ستعدين 

لن�سرة احل�سن يف اأي يوم يحتاج اإلينا؟

لذل���ك يف الي���وم الذي تركُت بيت���ي وحياتي وتخطي���ت الع�سق الذي 

اأكّن���ه لأمي واأب���ي، واملحبة لأ�سدقائ���ي ومع���اريف... وتوجهت نحو هذه 

ال�سح���راء، قل���ت هلل: »ي���ا اإله���ي! اإن كل ه���ديف هو ن�س���رة دين اهلل، 

ا: »يا اإلهي! اأريد اأن يكتب ا�سمي  والتاأ�سي بح�سين���ك Q«. وقلت اأي�ساً

يف ع���داد �سه���داء كربالء، حت���ى اإذا رفعت راأ�سي من ق���ربي، ل اأ�سعر 

باخلج���ل واخلزي اأم���ام ر�سولك واأم���ام علّي املرت�سى واأم���ّي الزهراء 

املر�سية R«. ولذلك فتح اهلل يل ميدان اجلهاد؛ كي اأقّدم ما عندي 

م���ن فن وق���درة، ولكنني هنا يف هذا املوقف اأثبّت ع���دم لياقتي بكل ما 
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كنُت اأّدعيه من طموحات.

لق���د اأر�سلني مع فرق���ة »الإمام احل�سن 14«، ث���م اختارين من بن 

كل الكتائ���ب لأكون يف كتيبة الإم���ام احل�سن Q، وقد جعلني اأ�ساهد 

ا م���ن حما�سرة الأعداء  بعين���ّي حلظة بلحظة امللحم���ة احل�سينية؛ بدءاً

لن���ا، اإىل عط����س اأن�سار احل�سن Q، من �سالة ظه���ر عا�سوراء اإىل 

اأمطار احلمم على اخليم احل�سينية. من تقدمي �سباب احلرم اأنف�سهم 

ا تلو الآخر، اإىل الأج�ساد املقّطعة لأ�سحاب احل�سن Q... لقد  واحداً

اأراين كل هذا، كل هذا... اإىل اأن اختارين من بن كل ال�سباب املخل�س 

وامل�سح���ي ليعطيني �س���رف اأن اأكون �سّقاء اجلرح���ى العطا�سى، وكاأّنه 

الآن اأنزلن���ي اإىل نهر العلقم، كي اأقتنع يف هذه النهاية احلزينة اأن بن 

احلقيقة وما يدور يف راأ�سي من اأفكار اأعتقدها �سحيحة فرا�سخ طويلة. 

وها هو قمر بني ها�سم Q حن نزل اإىل النهر، ول�سدة عط�سه، غرف 

ا لويّل اأمره   ا وحمباًّ امل���اء بيديه مبا�سرة وقّربه من فم���ه، لكنه كان �سهماً

فق���ال يف نف�س���ه: »كيف ت�سرب وترت���وي وويّل اهلل واأهل بيته عطا�سى«. 

اأم���ا اأنت يا »حميد طالق���اين« بعد كل هذا التحّم���ل وال�سرب، ما الذي 

فعلت���ه بنف�سك؟ كيف ا�ستطعت م���ن دون اأن تتذكر عط����س اأ�سحابك، 

اأن تق���ّرب املاء م���ن �سفتيك وت�سرب؟ هل عرف���ت الآن ملاذا ل ت�ستطيع 

الو�سول اإىل تلك القمم العالية؟

�سمعت من قبل على ل�سان الوعاظ واأهل املنرب اأن الإيثار والت�سحية، 

مهما بلغ مبلغهما من الإخال�س، لن ي�سال يف الأجر واملقام اإىل قدمي 

اإيث���ار �سهداء كربالء. على الرغم من اأن اأدبي جتاه الدين كان مينعني 

م���ن اأن اأجاه���ر برف�س ه���ذه الفك���رة، اإل اأنني كنت بين���ي وبن نف�سي 

ا يف �سحة هذا الأمر. فعا�سوراء كّله���ا عبارة عن قيام ويّل اأمر  م���رتدداً

���َرُه عدد من اأ�سحاب���ه. فحا�سرهم  ذل���ك الزمان لإحق���اق احلق وَن�سَ
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ا  العدو، ومنع عنهم امل���اء، ليقتلهم ويذبحهم بعد ذلك بكل وح�سية. اإذاً

ا  يف ح���ال تكّرر الأمر يف زمان اآخر، مل���اذا ل يكون الأجر والثواب موازياً

لأجر عا�سوراء يف كربالء؟

يف ذلك اليوم ح�سلت على اجلواب. اإنه الفرق يف مرتبة النفو�س من 

حي���ث التزكية والروؤي���ة والنيات والدوافع. لقد جاه���د الكثريون على مّر 

التاريخ يف �سبيل اإعالء كلمة احلق ورفعوا �سيوفهم لأجل ذلك، لكن ملاذا: 

»�سرب���ة علّي يوم اخلندق، اأف�سل من عبادة الَثَقلن؟«. لأن تلك ال�سربة 

من �سيف علّي Q هي خال�سة الروؤية الكونية، اإّنها التوّجه ال�سحيح، 

والنية املتعالية التي عجز كل اجلن والإن�س عن الو�سول اإليها. 

على كل ح���ال، اأح�س�ست بال�سياع و�سرت اأبك���ي ب�سوت عاٍل لفرتة 

وجيزة. حن ا�ستيقظت من حزين، التفّت اإىل اأن نزيف يدي قد ازداد 

بدرجة كبرية. لقد عّلمونا من قبل اأن اجلريح يجب اأن ل ي�سرب املاء اإل 

مبقدار حاجته لأن �سرب املاء يزيد النزيف. ابت�سمت ابت�سامة �ساخرة 

وقل���ت يف نف�س���ي: »هذه نتيج���ة التعّلق ال�سديد بحط���ام الدنيا من دون 

�سب���ب مقنع. اإن هذا النزي���ف �سيقتلك بعد دقائ���ق. و�ستغم�س عينيك 

ع���ن هذه الدني���ا بعد �ساعات من رحيل اأحباب���ك. لكن كيف �ست�ستطيع 

مواجهتهم؟ لقد و�سلوا للق���اء اهلل وهم عطا�سى يف اأر�س الواقعة. اأما 

ا من ميدان املعركة«. ا باملاء وفاراًّ اأنت ف�ستلقاه مرتوياً

�سغطت على جرحي بيدي الي�سرى، و�سعرت اأن هذا العمل يقّلل من 

النزيف. لكن بعد اأن تعبت يدي رفعتها عن اجلرح مرة ثانية ثّم كّررت 

الأمر نف�سه بن احلن والآخر. 

ا؟  تذّك���رت اأنن���ا كن���ا خم�سة اأ�سخا����س. فت�ساءل���ت: اأين البقي���ة اإذاً

با�ستثن���اء »تورجيزاده«، مل اأكن اأعرف اأ�سم���اء الآخرين، لذلك �سرت 

اأناديه ب�سوت عاٍل. بعد حلظات �سمعت �سوت اأحدهم يجيبني عن بعد 
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ا. طلبت من���ه القرتاب اإىل مو�سعي. مّيزت  ح���وايل اخلم�سة ع�سر مرتاً

���ا يل. ول اأع���رف ا�سمه. كان  وجه���ه ب�سعوب���ة كبرية. لكن���ه كان ماألوفاً

���ا يف ال�ساد�سة اأو ال�سابعة ع�سرة م���ن عمره، مل يكن ال�سعر قد نا  �ساباًّ

عل���ى وجهه بعد. �سعر بالفرح وال�سرور لأن���ه وجدين، ف�سّلم علّي ب�سوق 

وحما�سة. �ساألته: »اأمل تَر باقي ال�سباب؟«.

ا لهم«. ا عنهم، لكن مل اأجد اأثراً قال: »لقد فت�ست كثرياً

ا وقل���ت يف نف�سي: »لعّل روؤو�سه���م ا�سطدمت بال�سخور  قلق���ت كثرياً

اأو احلج���ارة اأثناء �سقوطه���م، فا�ست�سهدوا، اأو لعلهم قتل���وا على اأيدي 

ا اأن اأبعد هذه الأفكار عن ذهني،  العراقين اأو ..«. لكنني حاولت اأخرياً

وركزت على اأنهم قد يكونون قد �سقطوا يف مكان بعيد عنا لأن املنحدر 

قد جذبهم باجتاه اآخر. 

�ساألته: »ما ا�سمك؟«.

- ح�سن.

- ح�سن...؟

- قائدي.

- هل تعرفني؟

- نعم، ال�سيد طالقاين، الكل يعرفك.

- من اأي مدينة اأنت؟

.Q اأ�سفهان، نحن ن�سكن مقابل مقربة ال�سهداء، �سارع ال�سجاد -

- هل جرحت؟ 

ا يف قدمي. - ل، لي�س بال�سيء املهم. �سظية �سغرية جدًّ

  ثم اأراين اجلرح الب�سيط يف اأ�سفل فخذه.

مل يتبّق اإل �سوت ر�سا�س العراقّين املنفرد واملتفّرق ي�سمع يف اأعلى 
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التّلة. لقد توّقفت ر�سق���ات الر�سا�سات والنفجارات. قلت يف نف�سي اإن 

العراقي���ن ق���د دخلوا اإىل املوق���ع، وهم يطلقون ر�سا����س الرحمة على 

ا تلو الآخر. اجلرحى الذين متّثلت اأمامي وجوههم النورانية واحداً

ا. ففي  باطن قدمي اأحرقني بعمق، واأنا حاٍف، ل اأنتعل حذاءاً ع�سكرياً

الليلة الأوىل عندما جرحت واأ�سيب كاحلي، نزع الإخوة امل�سعفون »بوتيني« 

ك���ي يداووا جرحي. وفيما بعد خلعت اجلاكيت الع�سكرية من �سدة احلّر 

ا وبنطال البدلة الع�سكرية  ���ا داخلياً والعط����س وها اأنا اأرتدي فقط قمي�ساً

وجوربن ممزقن. بات اأكرث ما يزعجني الآن جراح قدمّي التي ازدادت 

ا ب�سبب ال�سقوط ال�سريع عن التلة. كان جرح �ساعدي ل يزال ينزف،  �سوءاً

لكن مل يعد لدّي القدرة للتفكري به ب�سبب �سدة تعبي واإنهاكي.

مّرت دقائق مع���دودة، ونحن جال�سان -اأنا وح�سن- ب�سمت اأحدنا 

قرب الآخر، وكنا نفّكر بالأحداث ال�ساخبة والكثرية التي مرت علينا. 

يف ه���ذه اللحظة، اأخذ ح�سن ميالأ القربة الع�سكرية التي كانت معه. ل 

خرب عن »تورجيزاده« ول عن ال�سابن الآخرين. حاولنا اإيجادهم، لكن 

من دون فائدة. 

مّرت حلظات من ال�سكون. فجاأة مّيزت من بن اأ�سوات الر�سا�سات، 

�س���وت ر�سا����س واحد يق���رتب مّنا با�ستم���رار. يف البداي���ة ظننت اأنني 

اأتخيل. لكن بعد دقائق قال ح�سن: »ولعّل العراقين قادمون نحونا«.

ا، وكاأّن هناك عل���ى ما يب���دو جمموعة  ���ا ج���داً �س���ار ال�س���وت قريباً

تقرتب منا وهي تطلق الر�سا�س. قال ح�سن: »رمبا كان »تورجي زاده« 

وال�سابان الآخران يطلقان بع�س الر�سا�سات كي يخربونا مبكانهم«.

قلت: »من امل�ستحيل اأن يت�سّرف »تورجيزاده« بهذه الطريقة البعيدة 

كل البع���د عن الحتياط، فهم هكذا يخربون العراقين مبكاننا. لكنني 
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اأعتق���د اأن العراقي���ن راأونا باأنف�سهم حن كنا نه���رب عن التلة فلحقوا 

بن���ا«. ثم قلت يف نف�سي: »قد يك���ون »تورجيزاده« وال�سابان الآخران قد 

وقعا بيد الأعداء وها هم يجهزون عليهم بر�سا�س الرحمة!«.

م���ن البديهي ا�ستنتاج العدو باأّن املكان الوحيد الذي ميكن اأن نختبئ 

فيه هو اأ�سفل التلة هنا، فق�سدوه للبحث عنا. ولهذا قّررنا املغادرة. قلت 

حل�سن: »قف لنهرب، لأن العراقين �سي�سلون اإلينا بعد دقائق فقط«.

ا، اأما اأنا فحاول���ت الوقوف، لكّنني  وق���ف مبا�سرة، وحت���ّرك م�سرعاً

�سع���رت بال�سواد يغطي عينّي وفقدت التوازن. بع���د اأن اأح�س�ست بدوار 

عجيب، و�سعرت اأن الأر�س تتحرك حتتي. فوقعت بكل ثقلي. عرفت اأن 

نزي���ف يدي الي�سرى، قد اأفقدين اأي قدرة على الوقوف وعلى احلركة. 

كان ح�س���ن قد ابتعد عني قلي���الاً فناديته: »اأنا ل اأ�ستطيع امل�سي، عليك 

اأن ت�ساعدين!«.

ا. قلت  جل����س بالقرب مني، و�سعت ي�سراي على كتفه ثم حتركنا معاً

له: »علينا اأن نخرج من احلرج ب�سرعة لنختبئ يف مكان اآخر«.

خرجن���ا من حتت الأ�سج���ار وحتركنا نحو التلة. بع���د م�سري جتاوز 

ا، كنا ق���د بداأنا ن�سعد منح���در التلة. يف هذه  الع�سري���ن دقيق���ة تقريباً

اللحظ���ة وق���ع نظري عل���ى �سخرت���ن م�سطحتن كبريت���ن. طلبت من 

ح�س���ن التوج���ه اإليهم���ا. كان بن هات���ن ال�سخرتن حف���رة ل تتعدى 

ا على  الن�س���ف مرت، ب�سعوبة كبرية جل�سنا داخلها. الآن، احلرج تقريباً

ي�سارنا، وكنا مطلن عليه ونراه بو�سوح. اأنار قمر ال�سماء املنطقة كلها. 

م���ن هنا، بدت اأ�سجار احل���رج كاأنها خّط اأ�سود عري�س، يف اأ�سفل التلة 

وعلى م�سافة بعيدة قليالاً عنا. 

ع���اد �س���وت الر�سا�س يق���رتب مّنا اأك���رث فاأكرث. وفج���اأة راأيت نور 
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ك�ّس���اف العراقّي���ن داخ���ل احل���رج. ما ب���ن ثمانية وع�س���رة عراقين، 

يتحّركون ب���ن الأ�سجار وي�سلون اإىل حيث كّن���ا جنل�س قبل دقائق. ثم 

راأيت اأحدهم يّتجه مبا�سرة اإىل املو�سع الذي جلاأنا اإليه. وكان يقرتب 

من املكان حيث اختباأن���ا. �سيطر القلق والرعب على كياين. طلبت من 

ح�سن اأن يقراأ اآية: {وجعلنا من بني اأيديهم �سًدّا ومن خلفهم �سًدّا 

فاأغ�سيناهـــم فهم ل يب�رصون}. )ي�س/9( و�س���رت اأكّررها على مهل. 

ا بن ال�سباب.  لقد ا�ستهر تاأثري هذه الآية يف جعل الأعداء عمياً

ا�ستم���ر اجلن���دي العراقي، بالتق���دم نحونا وهو ي�س���يء مب�سباحه 

الطري���ق اأمام���ه، وكان يف كل خط���وة يقرتب مّنا اأك���رث فاأكرث. قلت يف 

نف�س���ي اإّنه يتتبع اآثار الدماء التي �سالت م���ن يدي. �سعرت الآن، اأن كل 

�سيء ق���د انتهى، و�سلم���ت كل وجودي اإىل لط���ف اهلل وعنايته. حب�سنا 

نح���ن الثنان اأنفا�سنا، وكان ي�سّد بع�سنا على بع�س، وبتنا ن�سمع دقات 

قلبين���ا. كان هذا العراق���ي يقرتب ويقرتب ليقف بع���د حلظات اأمامنا 

وعل���ى بعد مرتين فق���ط من ال�سخرة. لقد اأ�س���اء امل�سباح الذي بيده 

م���كان وجودن���ا بالكام���ل، وكان باإمكان���ه روؤيتنا بب�ساط���ة. اقرتب من 

ال�سخرة اأكرث فاأكرث، ثم مّر من اأمامنا، والتّف ثم �سعد اإىل ال�سخرة 

الكبرية ووقف اأعالها وبداأ يبحث يف املكان مب�ساعدة �سوء م�سباحه. 

ا بقوة،  كانت حلظات مرعبة. كنت اأنا وح�سن، يحت�سن بع�سنا بع�ساً

وحاولن���ا يف الوقت نف�سه عدم الإتي���ان باأي حركة. و�ساق نف�سي؛ لأّنني 

حاول���ت اأن اأتنف�س من فمي م���ن دون اأن اأُ�سدر اأي �سوت. بعد حلظات 

التفّت فاإذ بكل اجلنود العراقين يخرجون من احلرج ويتوجهون نحونا 

ا ب�سوت عال،  وهم يحملون م�سابيحه���م يف اأيديهم. قال اأحدهم �سيئاً

فاأجاب���ه اجلندي الواقف على ال�سخرة خلفنا وحدد مكانه بحركة من 

امل�سب���اح الذي بيده. جاء العراقي���ون، اقرتبوا منا وتوّقفوا على مقربة 
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من ال�سخ���رة حيث نحن. لقد اأ�ساءت امل�سابيح التي يحملونها املكان 

حولن���ا، ف�سار با�ستطاعته���م روؤيتن���ا ب�سهولة تامة. �س���اروا يتحّدثون 

���ا. ولهذا اأخذت تراودين الأفكار  بلهج���ة عربية فّظة مل نفهم منها �سيئاً

فقل���ت يف نف�سي: ل بد واأنهم يت�ساورون حول ما �سيفعلونه بنا. ل جمال 

لل�س���ّك يف روؤيتهم لنا. وهكذا م���ن دون اإرادة مني، ومن دون اأن اأحّرك 

ا اأن ل  �سفت���ّي، رحت اأدعو اهلل بكل جوارحي، اأح�س�س���ت هذه املرة اأي�ساً

ا ميكنه اأن ينقذنا من هذا الظرف  اأح���د �سوى اهلل، ل اأحد �س���واه مطلقاً

ا. الع�سيب جداً

جل�س جندّي على �سخرة تبعد عنا حوايل املرتين فقط، وفتح قربته 

و�سار ي�سرب واملاء ي�سيل على جانبي فمه. قهقه اأحد العراقين قهقهةاً 

ب�سع���ة، جعلتني اأظن اأنهم ي�سخرون مّنا. مرت دقائق على هذه احلال. 

خالل هذه الدقائق، �سعرت بو�سوح تام بحالوة احلرية ومرارة الأ�سر. 

بعد حلظات، التّفوا حول ال�سخرة وابتعدوا وهم يتكّلمون �ساعدين 

التل���ة. مل مت���ّر اإل حلظات، حت���ى اختفى �سوء م�سابيحه���م يف العتمة 

ا عّنا. و�سعرن���ا نحن الثنان اأننا قد  وابتع���دوا واأ�سواتهم تتال�سى بعيداً

نزلنا من ال�سماء. 

غرقنا يف احلرية واملفاجاأة، فما ح�سل معنا اأمر ل ميكن ت�سديقه. 

ه���ل بالفعل مل يرنا العراقي���ون؟ �سّدقت واآمنت ب���كل وجودي مبعجزة 

الآي���ة ال�سريفة »وجعلن���ا..«، وب�سكل ل اإرادي، اأحني���ت راأ�سي و�سجدت 

�سجدة �سكر هلل على ال�سخرة اأمامي. 

م���رت حلظات من احلرية وال�سكوت. بع���د كل هذا ال�سعور بالرعب 

ا تو�سلت اإىل  واخل���وف، �سعرت الآن وكاأن حمالاً قد ان���زاح عني. تقريباً

ه���ذه النتيجة اأن اهلل ق���ّدر لنا النجاة وال�سالمة. لك���ن حن التفت اإىل 

النزيف يف يدي، تراجعت وفّكرت يف اأّنه: قد ل يكون الأمر كما اأظن.
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وما كادت متّر فرتة ق�سرية حتى بداأت اأفقد حايل الطبيعية، ومل�ست 

بو�س���وح الآث���ار التي يرتكه���ا النزيف عل���ّي. وقد بداأت ي���داي وقدماي 

ترجتف من ال�سعف والإنهاك ال�سديدين. ثقلت جفوين، �سرت اأتنف�س 

ا على الأر�س،  بب���طء بينما دقات قلبي ت�سرع وتزداد. بينما كنت ممدداً

�س���رت اأ�سعر اأّنها تدور بي. بّلل النزيف امل�ستمر ثيابي بالدماء. عرفت 

اأنن���ي اأق�س���ي الآن اللحظات الأخ���رية من عمري. غّط���ى العرق البارد 

جبين���ي. وبداأت اأ�سع���ر بالربد ال�سديد. كن���ت اأتكل���م ب�سعوبة، لكنني 

اأم�سكت يد ح�سن وقلت له: »ح�سن، اأنا اأموت...«.

قط���ع ح�س���ن كالمي، وه���و ي�سعر بال���رتدد وال�سياع، ث���م قال: »ل، 

�ساأفعل امل�ستحيل كي اأوقف النزيف«.

�ساألته: »وكيف ذلك«؟.

يجب اأن اأربط ذراعك يف اأعلى اجلرح«.

بكالمه هذا، �سعرت بربيق اأمل ي�سيء قلبي فجاأة. جل�ست مب�ساعدة 

ح�سن ثم قلت له: »لو �سمحت، انزع عني قمي�سي الداخلي القطني«.

ا، ث���م �سار ينّفذ ما اأطلبه منه، وبداأ بتمزيق  ق���ام بهذا الأمر م�سرعاً

القمي�س. ثم ل���ّف ذراع يدي اليمنى بقوة وربط جنبي القما�س لدرجة 

اأيّن �سع���رت باإح���كام ربط العقدة. وحن رفعت ي���دي، كان النزيف قد 

ا. قلت يف نف�س���ي: »يا حمي���د، ما زال  توّق���ف بالكام���ل، ففرحن���ا كث���رياً

اأمام���ك الكثري كي يتحقق حلم ال�سه���ادة: {اأح�سب النا�س اأن يرتكوا 

اأن يقولوا اآمنا وهم ل يفتنون} )العنكبوت، 2(.

ا  اأنه  عل���ى الرغم من اأنني جنوت من املوت الآن، لكنني كنت متاأكداً

حت���ى لو ا�ستطعن���ا النجاة باأنف�سن���ا والو�سول اإىل اخلط���وط اخللفية، 

�ساأفق���د يدي اليمنى ب�سبب اإ�سابتها. فالرباط اأوقف الدم عن الو�سول 
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اإىل الأ�سفل، وبالتايل �ستف�سد و�سيجرب الأطباء على قطعها فيما بعد.

لك���ن على كل حال، اأ�سعرين توقف النزي���ف براحة تامة. عرفت اأن 

ا قررت  ح�سن قد غّط يف نوم عميق من �سوت تنف�سه املنتظم. اأنا اأي�ساً

، كي نع���ود بعدها اإىل احلرج. �سكنت  اأن اأن���ام ل�ساعة لعّلي اأرتاح قليالاً

من دون قلق، اأغم�ست عينّي لأنام. مل تكن قد مرت ع�سر دقائق، حتى 

بداأت اأ�سعر بحرقة يف جرح يدي. 

يف البداي���ة، �سعرت اأّن ي���دي اليمنى من حي���ث ربطتها قد تخدرت 

ا، حاولت اأن  وب���داأت حترقني. بع���د وقت قليل، مل اأعد اأ�سعر به���ا نهائياً

اأ�سّد ال�سعر النابت عليها بوا�سطة يدي الي�سرى ف�سعرت باأمل. لكن بعد 

ا ومل اأع���د اأ�سعر بها. اأم�سكت  وق���ت ق�سري، ما لبث���ت اأن تخّدرت نهائياً

ي���دي اليمنى بالي�سرى و�سرت اأهزه���ا، فلم اأ�سعر ب�سيء. مّرت دقائق، 

وبداأت اأ�سع���ر بوجع خفيف من اأ�سابعي اإىل مكان اجلرح، وكان الوجع 

يزداد يف كل حلظة اأكرث فاأكرث.

فيما بعد عرفنا اأنه كان علينا بن احلن والآخر، فك القما�س قليالاً 

ك���ي ي�سري ال���دم يف عروق يدي، ثم ربطه بق���وة، وتكرار هذا الأمر كل 

ب�سع دقائق. لكنني اأنا وح�سن مل نكن نعرف هذا الأمر قط.

ا ب�سبب انقطاع الدم عن  كان الأمل ي���زداد بن احلن والآخر، م�ستدًّ

ا  ا. وقد بلغ الوجع مبلغاً ال�سراين الأ�سا�سية والفرعي���ة والأع�ساب اأي�ساً

ل ميكن حتّمله يف كل اأجزاء يدي، و�سلبني الراحة والهدوء. يف البداية 

حاول���ت اأن اأحتّمل، ثم خط���ر يل اأّنه بعد دقائق مع���دودة �ستموت يدي 

���ا و�سينته���ي الأمل معها. لكن هذا النتظ���ار مل يطل فقط، بل ظّل  نهائيًّ

الأمل يزداد ويزداد.

حت���ى ذلك اليوم، كن���ت اأظن اأن اأ�س���واأ الأوجاع هو وج���ع الأ�سنان. 
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ا  لكنني اكت�سفت الآن، اأن اأمل اأع�ساب اليد هو اأ�سواأ بكثري. ل اأذكر اأبداً

اأنن���ي حتّملت مثله طيلة حياتي. كنت اأ�سد على اأ�سناين، ول اأتوّقف عن 

ا اأن اأ�سبط �سوتي، لكنني  حتري���ك راأ�سي اإىل اجلهتن. حاولت جاه���داً

اكت�سفت اأنني عاجز عن التحّمل. كنت اأ�سغط بكفي الأي�سر واأنا اأقب�س 

على الرتاب، واأتلوى ل�سّدة الوجع. ت�سرّبت حوايل خم�س ع�سرة دقيقة، 

م���ن دون اأن اأ�سدر اأي �س���وت. لكنني يف النهاية ا�سطررت اأن اأ�ستنجد 

ا بهدوء. بح�سن الذي كان نائماً

مل ي�ستط���ع ح�سن ال�ستيق���اظ ب�سهولة اإل بعد اأن ك���ّررت املحاولة. 

ا على الأر�س حن �ساألني: »ماذا، ماذا ح�سل؟«.  كان ل يزال ممدداً

- ح�سن، اأرجوك، �ساعدين. اأكاد اأموت من الوجع. مل اأعد اأ�ستطيع 

التحمل. ولهذا �سوف اأ�سرخ من الأمل...

 ، رف���ع راأ�سه عن الأر�س بقلق وقال يل: »ل، باهلل عليك، حتّمل قليالاً

اإذا رفع���ت �سوتك، �سي�سع���ر العراقيون بوجودنا. ق���ل يل ماذا يح�سل 

معك؟«.

ا منه ف���ّك العقدة التي  اأخربت���ه عن الأمل يف يدي، ث���م رجوته طالباً

ربطها. قال ح�سن: »لكن، �سينزف اجلرح مرة ثانية!«.

- فليكن، لكن ل قدرة لدّي على التحّمل..

عنده���ا، بداأ يحّل العقدة التي ربطها. لكن لأن نوع قما�س القمي�س 

ا فّكه. بعد حماولت فا�سلة،  كان يتمدد كاملّطاط، �سار من ال�سعب جدًّ

ا�سط���ر اإىل فك القما�س باأ�سنانه. وهك���ذا بعد دقائق، متّزق القما�س، 

وبداأ النزيف مرة ثانية، وما لبث الأمل اأن هداأ وا�سرتحت منه. فتنّف�ست 

ال�سعداء، ثم ا�ستلقيت مرة ثانية على الأر�س. 

�ساألني ح�سن بقلق: »ماذا نفعل الآن؟«.
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- ل �سيء، ل ميكننا فعل �سيء، عد اإىل النوم.

ا، �ست�ست�سهد ب�سبب النزيف. - لكن، اإن مل نفعل �سيئاً

ا، ما الذي ميكن فعله؟ لي�س باليد حيلة. - ح�سناً

بع���د هذا احل���وار، �سكت ح�سن وهو يدقق النظ���ر يف الأفق. ا�ستغل 

تفك���ريي يف اأمري���ن: الأّول هو اق���رتاب حلظة ال�سه���ادة، والثاين قلقي 

عل���ى هذا ال�ساب الذي �سيبقى وح���ده بعد رحيلي. قلت يف نف�سي: »بعد 

ا، فكيف �سيجد طريق���ه يف هذه املنطقة  دقائ���ق، �سيبقى ح�سن وحي���داً

ا عن مواقعنا؟ يا اإلهي، ما الذي  التي تبعد حوايل ثمانية ع�سر كيلومرتاً

���ا لأنني لن اأ�ستطي���ع تقدمي اأي م�ساع���دة له، لذلك  ينتظ���ره؟ كنت قلقاً

قررت اأن اأوا�سيه بكالمي.

قل���ت له: »عزيزي ح�سن، ل ق���ّدر اهلل اأن ت�سعر باحلزن حن اأغيب 

ع���ن الوع���ي. انظر، اأنت �س���اّب �سلي���م وت�ستطيع الو�س���ول ب�سهولة اإىل 

اإخوانن���ا. اإذا غب���ت ع���ن الوعي، ل تهت���م. بل افرت�س اأّنن���ي كالباقن، 

ا�ست�سه���دت على التلة. واأنت الوحيد الذي ا�ستطعت اأن تهرب. ما الذي 

كن���ت �ستفعله يف تلك احلال؟ عليك القيام به الآن. لديك ماء لل�سرب، 

وحن تعود اإىل احلرج �ستج���د بع�س الفاكهة بن الأ�سجار. يبقى فقط 

ا ميكن العثور عليها ب�سهولة؛  الطريق والوجهة التي �ست�سلكها. هذه اأي�ساً

ه���ل تذكر التدريب���ات الليلية يف »�سنندج«؟ كان الق���ادة يعلموننا كيفية 

معرفة الجتاهات من خالل النجوم... هل تذكر؟

 مل ينط���ق ح�سن باأي كلمة. لذل���ك من باب التذكري قلت له: »انظر 

اإىل ال�سم���اء، ه���ل ترى ه���ذه النجوم؟ ه���ذه النجوم على �س���كل طائرة 

ورقية؟ وبع�سهم ي�سّميها الإخوة ال�سبعة. هذا النجم امل�سيء هو النجم 

ا ه���ذه جهة ال�س���رق، واإذا ما �سرت به���ذا الجتاه واأكملت  القطب���ي. اإذاً

ت يا ح�سن اإىل م���ا اأقوله لك، اإياك  امل�س���ري، �ست�س���ل اإىل قواتنا. اأَن�سِ
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اأن تبق���ى هنا بعد اأن اأغيب عن الوعي. لأنه اإذا ما طلع ال�سباح، وكنت 

م���ا ت���زال هنا، �سرياك العراقي���ون. لذلك اإذا ما غب���ت اأنا عن الوعي، 

اتركن���ي هنا ث���م اذهب اإىل احلرج ب���ن الأ�سجار وتوّج���ه نحو ال�سرق؛ 

لكن انتبه خلنادق ود�سم الأعداء. توّكل على اهلل، واإن �ساء اهلل �ست�سل 

اإىل مواقع قواتنا. ل تن�سى اأن تو�سل �سالمي لل�سباب، وحن ترجع اإىل 

اأ�سفه���ان، وتقاب���ل اأمي واأب���ي، اطلب عن ل�ساين امل�ساحم���ة منهما، ثم 

اأخربهما كيف ا�ست�سهدت واأين«.

ا بالقرب  ���ا وجال�ساً ث���م لذت بال�سم���ت. وكان ح�سن ل ي���زال �ساكتاً

من���ي. نظرت اإىل وجهه. خط���ان ف�سيان ين�سابان م���ن عينيه ويلمعان 

عل���ى وجه���ه. كان يحاول اأن يخفي ب���كاءه عني فبكى ب�سم���ت. اأما اأنا 

ا اللحظة املوعودة متاأّمالاً جنوم ال�سماء.  ا بهدوء منتظراً فكنت ممّدداً

كان���ت اأحوايل تتده���ور دفعة واح���دة وت�سري بو�س���وح اإىل اأنني بعد 

دقائ���ق �ساأغم�س عينّي عن هذه الدني���ا. لذلك من جديد، توّجهت اإىل 

املناج���اة والدعاء من كل قلبي. يا اإلهي! ما الذي يدور حويل؟ قد يكون 

اأ�سدقائ���ي ال�سه���داء و�سهداء تل���ة »برهاين« جمموع���ن بالقرب مني 

ينتظرونني. 

نظ���رت مرة ثاني���ة اإىل ال�سم���اء، وتخّيلت وجه ن���ادر النوراين، وهو 

يحت�سنني ويبت�سم. لذلك بداأت اأبكي من دون اختيار مني. 

ا. ي���ا اإلهي! طلب  »ي���ا اإله���ي، منذ مدة ل يع���رف اأبي واأمي عني �سيئاً

اأخري يل منك، اأرجوك اأن تلهمهما ال�سرب والثبات، كي يتقّبال �سهادتي 

برحابة �سدر. اإلهي! اأعِط اأمي ال�سرب والإميان الذي تعطيه لكل اأمهات 

ال�سه���داء. يا اإله���ي! غرّي اأمي كي تقف ب�سالبة اأم���ام ال�سديق والعدو 

وتفتخر ب�سهادتي. يا اإله���ي! يف هذه اللحظات الأخرية، تقّبلني اأح�سن 

القبول يا اأرحم الراحمن، واغفر يل غفالتي ال�سابقة. اإذا كانت ذنوبي 
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كب���رية، فلطفك ورحمتك اأكرب. الآن وق���د جّفت جذور اآمايل، واأغلقت 

ب���اب نف�سي وج�سمي اجلريح على الو�ساو�س الفارغة والأهواء الواهية، 

وقد تركت اأخطائي وتق�سرياتي فاأرجوك اأّل تنظر اإيّل اإل بعن رحمتك 

وعنايت���ك. اإله���ي! كل من يف قلبه انزعاج مني اأو ل���ه حق علّي، بلطفك 

ا مبّنك.  ا عني وم�سروراً وعنايتك وعطاءاتك الالحمدودة، اجعله را�سياً

واأخرجن���ي يا اإلهي من هذه الدني���ا، غري م�ستحق لعقابك، وغري مدين 

ا بالراحة يف جوار الأنبياء والأولياء وال�سهداء.  لأحد من خلقك، جديراً

يا اإلهي! على الرغم من �سواد وجهي، اإل اأنني ق�سيت عمري يف ع�سقك 

ا ل ُتفّرق  وع�س���ق قراآنك ونبيك واأهل بيت الع�سم���ة والطهارةR، اإذاً

ى بر�ساك..«. بيني وبينهم حلظة واحدة.. اإلهي ر�ساً

ا وق���ّوت قلبي ومنحتني الهدوء ومل  لق���د اأراحتني هذه املناجاة كثرياً

ُتبِق يف داخلي اأي قلق اأو اأّي خوف.

���ا بالقرب مني يذرف دموع���ه. يف حن ازداد  م���ا زال ح�سن جال�ساً

ال���دوار يف راأ�سي، وثقل���ت عيناي اأكرث فاأكرث، وكاأّنن���ي اأغفو بن احلن 

والآخ���ر. مل اأك���ن اأدرك �سيئاًا حويل، يف ه���ذه اللحظة، قال ح�سن: »يف 

ا، ل ميكننا اأن نبقى مكتويف الأيدي وننتظر.  النهاية يجب اأن نفعل �سيئاً

قد ميكننا وقف النزيف بطريقة ما«. قلت: »لقد بذلنا كل جهدنا. لكن 

لوق���ف النزيف، ي�ستعمل الأطباء اأدوات متنوعة لربط ال�سريان. ونحن 

ل نلك و�سائل ول نعرف متييز ال�سراين«.

بع���د تناول اأطراف احلديث، ملعت يف ذهني فكرة. لقد تذّكرت كالم 

م�ساعد الطبيب يف ثكنة »�سنن���دج« الذي كان يعّلمنا الإ�سعافات الأولية. 

ح�س���رين يف در����س م���ن الدرو�س، اأّن���ه ق���ال اإذا انقطع اأح���د ال�سراين 

الأ�سا�سية، عليكم باإيجاده، ثم ربطه لوقف النزيف. قلت يف نف�سي عندها: 

»ق���د اأ�ستطي���ع اأن اأجد ال�سري���ان املقطوع ثم اأربطه. يف ه���ذه احلال، لن 
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يتوقف النزيف فقط، بل �ست�سلم يدي وتخّف اإمكانية تعفنها وف�سادها«.

ا وم���ن دون اأن اأتفّوه بكلمة حل�سن، با�سرت اأبحث باأ�سابع يدي  فوراً

الي�س���رى عن ال�سريان املقطوع. اأدخل���ت اأ�سابعي داخل اجلرح وتتبعت 

ال���دم الدافئ الذي ي�سيل منه، فاإذا ب���ي اأجد ال�سريان الكبري. اأم�سكت 

راأ����س ال�سريان باأ�سابعي و�سغط���ت عليه، وحن رفعت يدي تبّن يل اأّن 

النزي���ف قد توّقف. ولكي اأتاأّكد اأكرث، كّررت الأمر مّرات عدة. اأي اإّنني 

كنت اأفلت ال�سريان من يدي، فاأجد اأن اجلرح ينزف مرة ثانية، وحن 

اأ�سغ���ط علي���ه باأ�سابعي، يتوّق���ف النزيف، وهكذا فهم���ت اأن ال�سريان 

ال���ذي اأم�سكه بيدي هو ال�سريان املطلوب لأّن���ه هو الذي ينزف ويخرج 

الدم منه بقوة. 

خ���الل دورة الإ�سعاف���ات الأولي���ة، �سمعن���ا اأن ال�سريان م���رٌن قابل 

للتم���دد. لذل���ك حاولت، �سح���ب ال�سري���ان اإىل خارج اجل���رح، وقد مّت 

ا،  هذا الأمر ب�سهولة تامة. يف ه���ذه اللحظة، قال �سديقي بقلق: »ح�سناً

�ساأربط �ساعدك يف اأعلى اجلرح مرة ثانية..«.

قاطعت كالمه ثم �ساألته: »ح�سن، هل معك خيط؟«.

ا لطلبي، فب���َم �سيفي���دين اخلي���ط الآن؟ لكّنه فرح يف  تعّج���ب كث���رياً

. يف البداية ق���ال: »خيط؟ ل لي�س لدي  الوق���ت نف�سه لعّلي وج���دت حالاًّ

اأي خيط«.

قل���ت: »ا�سمع، لق���د اأم�سكت ال�سريان املقطوع بي���دي. لكن اأ�سابعي 

ا،  ترجت���ف، ول ميكنن���ي اأن اأم�س���ك به طيل���ة الوقت. اإذا وجدن���ا خيطاً

ميكنني اأن اأربطه، وبالتايل اأوقف النزيف«.

�سكتنا نحن الثنان للحظات، ثم قال يل: »نعم، معي م�سبحة«.

ب�سرع���ة، �سح���ب امل�سبحة من جيب���ه، قطع اخلي���ط باأ�سنانه، و�سع 

حبات امل�سبحة يف جيبه ثم جّهز اخليط . قلت له: »ا�سمع، اإن ال�سريان 
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الآن، ب���ن اإ�سبعّي، عليك اأن تربط اخلي���ط خلف اإ�سبعي ب�سكل جيد«. 

ا. وهكذا بداأ ينّفذ ما طلبته فوراً

ث���م اأفلّت ال�سريان بحذر. كان كاملطاطة امل�سدودة، اإن ُتركت عادت 

حلجمه���ا الطبيعي، وهكذا ع���اد ال�سريان فدخل اإىل اجل���رح مبا�سرة 

���ا اخليط معه. وها ه���و النزيف قد توق���ف. كاد ح�سن اأن يطري  �ساحباً

م���ن الفرح. بقي علين���ا اأن نلفَّ اجلرح بقطعة قما����س. اأي مبعنى اآخر 

ا اإىل حبل مطاط  يجب ت�سمي���ده. قمي�سي الداخلي، الذي حتول �سابقاً

���ا بالدماء. ومل يعد لدّي �س���وى بنطايل الع�سكري. طلبت من  كان غارقاً

ح�س���ن اأن ميّزق اأ�سفل بنطايل  لت�سميد جرحي. مّزق ح�سن البنطال 

باأ�سنانه، وح�سل على قما�سة عر�سها حوايل الع�سر �سنتيمرتات، لّفها 

حول يدي اليمنى، ثم ثّبتها باحلبل املليء بالدماء )قمي�سي ال�سابق(. 

.» ثم قال: »مبا اأن بالنا قد ارتاح الآن، لننم قليالاً

ا اأن يعطيني قربته كي اأ�سرب. قلت له: »لقد خ�سرت  طلبت منه راجياً

الكث���ري من ال���دم، ويحتاج ج�سم���ي اإىل الكثري من املاء ك���ي اأعّو�س ما 

خ�سرته. لو �سمحت ا�سرب اأنت اأولاً واأعطني ما يتبقى«.

وه���ذا ما فعله. بعد اأن �سربت امل���اء اإىل اآخر قطرة يف القربة، قلت 

حل�س���ن اإّنه علينا ترك مكاننا هنا. ولي�س من املفرو�س البقاء هنا، بل 

نح���ن جمبورون عل���ى ترك املكان، والذه���اب اإىل احلرج لنح�سل على 

، ثم لنكون يف ماأمن من العدو حيث ل ي�ستطيع روؤيتنا.  املاء اأولاً

ا رف�سه اإّنه ما زال هناك  مل يواف���ق ح�سن على اقرتاحي وقال مرّبراً

ح���وايل �سبع اأو ثم���اين �ساعات تف�سلنا عن ال�سب���اح، لننم هنا �ساعة 

واحدة فقط ثم نتحّرك. ثم اأو�سح يل اأنه مل ينم خالل الأيام والليايل 

ا ب�سبب  ا. فاأن���ا اأي�ساً الثالث���ة املا�سي���ة اإل ب�س���ع دقائق. لق���د كان حمقًّ

الإنه���اك والتع���ب، مل اأكن اأريد التحّرك من م���كاين. لذلك اأّكدت على 
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ح�س���ن اأن ل ننام اإل �ساع���ة واحدة فقط. فعلين���ا النتقال اإىل احلرج 

حت���ت الأ�سجار يف عتم���ة الليل. واإذا بقينا غارق���ن يف النوم، مع طلوع 

ال�سم����س، �سريان���ا العراقيون ب�سهول���ة كبرية من موقعه���م يف الأعلى، 

وبالت���ايل، �سوف ي�ستهدفونن���ا مبا�سرة. وهكذا، نن���ا نحن الثنان يف 

مكاننا قرب ال�سخرة. 

ا وزاد الط���ن بّلة ذل���ك النزيف الذي  كان الطق����س يف اللي���ل ب���ارداً

ح�سل يل من جهة، واللبا�س الذي كنت اأرتديه من جهة ثانية، ف�سرت 

ا م�ساعفة. لكن الإح�سا�س بالتعب والإنهاك وعدم  اأ�سعر بالربد اأ�سعافاً

ا يف نوم عميق. ومل ن�سعر  النوم قد تغّلب على �سعورنا بالربد، فغرقنا معاً

مبرور الوقت، فامتّد نومنا ل�ساعات هناك.  



 السابع

ما اإن لحت اأوىل عالمات ال�سباح، حّتى قفزنا من نومنا م�سدومن 

عل���ى �سوت انفجار. نعم، فعلى ما يبدو راآن���ا العراقيون من اأعلى التلة، 

فرم���وا علين���ا قذيف���ة )B7( اأو قذيف���ة ه���اون. اأيًّا كان���ت، فقد تخطت 

ا وانفجرت حن لم�ست الأر�س  ال�سخ���رة ووقعت على بعد ع�سرين مرتاً

لتم���الأ الف�ساء من حولنا بالغبار والدخان. مبا�سرة زحفنا نحو الأ�سفل 

واختباأن���ا م���رة ثانية حت���ت ال�سخ���رة، وبالت���ايل اأدركنا اخلط���اأ الذي 

ارتكبناه. فال�سخرة حتمينا من النك�ساف املبا�سر لنا. لكن القلق الذي 

اع���رتى ح�سن كان ل�سبب اآخر، فماذا لو لحقنا العراقيون اإىل هنا. اإّل 

اأّن ا�ستمرار اإطالق الن���ار باجتاهنا يطمئن اأنهم ل يفعلون، بل يهدفون 

اإىل اإ�سابتن���ا من اأعلى التلة والق�ساء علينا. عل���ى كل حال، هم اأدركوا 

الآن اأّن مقاتَل���ن مّن���ا موجودان يف اأ�سفل التلة. لذل���ك مل يكن باإمكاننا 

ترك ال�سخرة باأي �سكل من الأ�سكال، واإل �سرنا يف مرمى نريانهم. 

ووجدنا اأن ل حيلة لدينا. فكان علينا البقاء خلف ال�سخرة بانتظار 

، ونتحرك نحو الأ�سفل. تيّممنا و�سلينا  حلول الليل. لنتخذ العتمة غطاءاً

ال�سبح ونحن جال�سان. كان العراقيون، يرمون قذيفة بن احلن والآخر 

وكاأنهم من خالل اإ�س���الح اإحداثية مكاننا يحاولون جاهدين اإ�سابتنا. 

لكن، وب�سبب وجودنا على منحدر قوي، كانت القنابل تقع فوق روؤو�سنا يف 

اأعلى ال�سخرة اأو تقع على بعد اأمتار حتتنا. وكيفما كان، مرت ال�ساعات 

واحدة بعد الأخرى ونحن �سامدان يف املكان نف�سه.
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عل���ى كل حال مل نواج���ه اأّي م�سكل���ة حتى ظهرية ذل���ك اليوم، لقد 

كّن���ا نعاين فقط م���ن اجلوع وال�سعف واأمل يف البط���ن ب�سبب انقطاعنا 

ع���ن الطع���ام وال�س���راب لع���دة اأي���ام، وكان ه���ذا الأمر ي�سغ���ط علينا 

ا. لكن مع بدء �سطوع ال�سم�س علين���ا ب�سكل مبا�سر، بداأت م�سكلة  كث���رياً

ا. حتّملنا ه���ذا الو�سع ال�سعب حتى الثانية  ا ف�سيئاً العط����س تتزايد �سيئاً

ا.  بع���د الظهر، لكن بعده���ا مل نعد ن�ستطيع حتمل اجل���وع والعط�س اأبداً

فق���د جّف ل�ساننا وحلقنا وكنا نلهث طيل���ة الوقت. كان احلرج )ح�سب 

ت�سميتن���ا( يظه���ر لنا بو�س���وح يف اأ�سفل الوادي عل���ى ي�سارنا، ويلمع يف 

و�سطه جدول ماء عذب جميل يبدو على �سكل خّط ف�سي. كان يف�سلنا 

ع���ن احلرج م�سري حوايل ع�سري���ن دقيقة. لكن يف الوقت نف�سه لو اأتينا 

باأقل حركة، ل�ستطاع العراقيون قن�سنا ب�سهولة كبرية. 

ق���ال ح�س���ن اإّنه مل يعد ي�ستطي���ع التحمل، وعلين���ا التكال على اهلل 

والن���زول، لكّنني جعلت���ه يرتاجع عن فكرته، حيث ل �س���ك اأّننا لو قمنا 

بهذا العمل وحتركنا لأمتار �سنكون يف مرمى النار.

كلم���ا تق���ّدم الوقت، كان���ت حرارة الطق����س تزداد اأك���رث فاأكرث، ما 

جع���ل مقاومة ه���ذا الو�سع غري ممكنة. مل نعرف كي���ف �سمدنا �ساعة 

اأخرى. فقد �سارت احلج���ارة �ساخنة، وكاأننا نحتمي بالنريان. ولأنني 

كنت عاري ال�سدر، احرتق جلدي، وفقدت القدرة على حتّمل احلرارة 

والعط�س. قلت يف نف�س���ي: »اإذا بقينا هنا، �سنموت من احلر والعط�س، 

لذلك اأعتقد اأنه من الأف�سل اأن نغامر وننطلق اإىل الأ�سفل«.

ع���دُت وت�ساورت مع �سديقي يف ه���ذا املو�سوع، وت�سّجع لالأمر وكاأّنه 

كان ينتظر قراري هذا بفارغ ال�سرب. 

مبا�س���رة، بداأن���ا نق���راأ »وجعلنا«، وك���ّرر كلٌّ منا الآي���ة ع�سر مرات. 

ث���م تلونا الآي���ة ال�سريفة: {اأمن يجيب امل�سطـــر اإذا دعاه ويك�سف 
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ال�سوء})النم���ل/ 62( اثنتي ع�سرة مرة. ثم �سرعن���ا نتو�ّسل باملع�سومن 

الأربع���ة ع�سر بالدموع والت�سرع. بعدها ومبدد اهلل القادر املّنان وحتت 

رعاية وحفظ ويل الع�سر| انطلقنا نحو احلرج.

منذ ليل���ة اأم�س، �سارت قدم���اي خمّدرتن بالكام���ل ول اأكاد اأ�سعر 

بهما. �سلب النزيُف وال�سعف مّني القدرَة على الوقوف وامل�سي وحدي. 

له���ذا ال�سبب، رمي���ت بثقلي على »ح�سن« وب���داأ ي�سحبني على مهل اإىل 

ا، وكان���ت حركتنا بطيئة. كنت اأنتظر يف  الأ�سف���ل. كان النحدار �سديداً

كل حلظة اأن ن�سمع �سوت انفجار قنابل اأو ر�سا�سات العدو التي قد تهز 

املنطقة حولنا. 

با�ستطاع���ة الأع���داء روؤيتنا بالعن املج���ردة وبالت���ايل ا�ستهدافنا. 

وم���ع ذلك تقّدمنا نزولاً من دون التوّقف عن تكرار الذكر والدعاء بكل 

خ�س���وع. حينها، حتّم���ل ح�سن العناء الكبري. لأن���ه بالإ�سافة اإىل كونه 

���ا يعاين من م�سكل���ة يف احلركة ب�سبب العط����س واجلوع، عليه  �سخ�سياًّ

ا اأن يتحّمل عناء وزين و�سحبي معه طيلة امل�سافة.  اأي�ساً

م���رت فرتة من اخلوف والنتظار. لكن انتظارنا لقنابل الأعداء قد 

طال. وكاأن العراقين قد فقدوا ب�سرهم ول ي�ستطيعون روؤيتنا. فالعدو 

الذي رمى علينا من���ذ ال�سباح ع�سرات القنابل والقذائف، ها هو الآن 

ل يقوم باأي رّد فعل، على الرغم من وجودنا اأمامه مبا�سرة. لقد قطعنا 

املنح���در ال�سديد ب�سعوب���ة كبرية يف وقت تراوح ب���ن ع�سرين وثالثن 

دقيق���ة وو�سلنا اإىل الأر����س ال�سهلة يف نهاية املنح���در. كّنا نحتاج اإىل 

خم����س دقائق للو�سول اإىل احل���رج واأ�سجاره وذلك ب�سبب الو�سع الذي 

كن���ت عليه، وبالتايل الآن، ي�ستطيع العراقيون روؤيتنا بو�سوح اأكرب، لأن 

الأر�س �سهلة والت�سويب عليها اأ�سهل بكثري. لكن هذا العدو العجيب مل 

يطلق اأي ر�سا�سة، بينما نتابع نحن طريقنا باإرباك �سديد.
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كن���ت وما زل���ت اأعتقد اأن لط���ف اهلل ومدده قد اأعم���ى ب�سر العدو 

عّنا، فلم َيرنا، وهذه معجزة �سملت حالنا بلطفها، وعندها اأدركت بكل 

وج���ودي تاأثري الآية ال�سريفة »وجعلن���ا«، وتذّوقنا طعم التو�سل والدعاء 

واملناجاة.

م���ا اإن و�سلنا اإىل احلرج الأخ�سر، وتداع���ى اإىل م�سمعنا �سوت املاء 

���ا وقفز هو  الرق���راق حتى توجهن���ا نحو اجل���دول. اأجل�سني ح�سن قريباً

ا ول�سدة العط����س واحلر ومن دون التفات اإىل  ب�سرع���ة اإىل املاء. اأنا اأي�ساً

ج���راح كاحلي، �سحبت نف�سي وارمتيت يف امل���اء. رفعت يدي اليمنى اإىل 

الأعلى، واّتخذت و�سعية اجللو�س ثّم انغم�ست حتى رقبتي وبداأت اأ�سرب. 

يبل���غ عر����س النهر ح���وايل ثمانية اأمت���ار وعمقه ل يتج���اوز �سبعن 

ا، وه���و يته���ادى ب���ن الأ�سج���ار. تظه���ر يف الو�س���ط بو�سوح  �سنتيم���رتاً

ال�سخ���ور التي انزلقت عن املنحدر اأثناء انهي���ارات �سابقة، وا�ستقرت 

على ال�سّفتن لينزلق امل���اء فوقها فتبّث مو�سيقى متناغمة جميلة. بعد 

اللعب باملاء لوقت طويل، بالإ�سافة اإىل الغط�س داخله من الراأ�س حتى 

القدمن، خرج رفيقي من النهر واتكاأ اإىل جذع �سجرة يطلب الراحة.

ا مني اأنه  �س���ارت املياه حويل حم���راء اللون. �سدمت للحظ���ات ظناًّ

نزيف قدمي اأو جراح ظهري. لكنني عرفت مبا�سرة اأن هذا اللون ناجت 

عن حتلل الدماء اجلافة التي كانت قد جتّمدت على مالب�سي. 

م���رت دقائق على ه���ذا النحو، اإىل حن �سع���رت بالربد، ف�ساعدين 

ح�س���ن للخ���روج م���ن املاء حي���ث جل�سنا عل���ى ال�سف���ة واأخذن���ا نتمّتع 

مب�ساه���دة املناظر من حولن���ا. نبتت حول النهر اأ�سج���اٌر عّدة، كبرية، 

ا  باأغ�س���ان واأوراق وارف���ة مت�س���ل بع�سها ببع�س، بحيث �س���ارت �سقفاً

، ي�سبه  ا جميالاً اأخ�سر ف���وق املكان. �سّكل���ت الأ�سجار ونبع املاء م�سه���داً

ا ما ن�ساهده يف �سمال اإيران الأخ�سر.  كثرياً
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 الطق����س اجلمي���ل والرطب الذي يرافقه �سوت امل���اء والطيور اأزاح 

ا،  ���ا وزللاً و�سفافاً ع���ن اأج�سامنا التع���ب والإنهاك. كان اجل���دول �سافياً

لدرج���ة ميكن روؤية الأحجار ال�سغرية يف قعره. بن احلن والآخر كان 

الن�سي���م يح���رك اأوراق ال�سجر فيت�سل���ل �سوء ال�سم����س عربها وي�سطع 

عل���ى �سطح املاء فيلمع كعمود من الف�س���ة. يف الطرف الآخر للجدول، 

مبا�سرة بع���د الأ�سجار، جبل مرتفع �ساهق نحو ال�سماء، وهو يف الواقع 

ال�سل�سلة الثانية للجبال املوازية ملرتفعات »2519«.

كانت مالب�س���ي مبلَّلة، وكنت اأ�سعر بالربد. يف ه���ذه الأيام والليايل 

ا للتفكري باأيام  املليئ���ة بالتوتر وال�سدم���ات، مل ت�سنح يل الفر�سة اأب���داً

الأ�سب���وع. لكن مع الأخذ بع���ن العتبار يوم العملي���ات، عرفت اأننا يف 

الراب���ع من م���رداد 1362ه�.�س./25متوز 1983م. ات���كاأُت �ساعة كاملة 

اإىل ج���ذع �سجرة اأتاأمل املناظر من حويل براحة ومن دون التفكري باأي 

اأم���ر. بعد اأن �سعرت بالراحة، ب���داأت اأفكر بالبحث عن �سيء ناأكله. مل 

ي�سب���ق يل اأن بقيت لعدة اأيام من دون طعام. فخالل هذه الفرتة، كنت 

اأ�سع���ر با�ستمرار ب���اأمل يف معدتي، كما اإّن بطني انكم����س ب�سكل وا�سح 

والت�س���ق بظه���ري. زيادة على ذلك، مب���ا اأّننا كّنا نن���وي التحرك نحو 

مواق���ع �سبابن���ا عند امل�ساء، ف���ال بد من تناول غذاٍء م���ا كي نقوى على 

امل�سري ل�ساعات عدة. 

اإنه اليوم الثالث الذي مل ناأكل فيه، بل �سربنا املاء فقط. ولو ا�ستمر 

جوعن���ا على هذا النح���و، فلي�س من املعل���وم اإذا كان ميكننا طّي م�سرٍي 

ا لن�سل اإىل حماورنا. يبلغ طوله حوايل ثمانية ع�سر كيلومرتاً

كن���ت اأق���ول يف نف�سي، اإنه ل ب���د من وجود اأ�سج���ار مثمرة بن هذه 

الأ�سج���ار الكثيفة. وخا�سة اأنه ف�سل ال�سي���ف ومن املفرت�س اأن تكون 

ا على احلركة. لذلك يف البداية،  مالأى بثمارها. �سخ�سياًّا مل اأكن قادراً
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ا، اأجلت بنظري عل���ى الأ�سجار املوجودة حويل، لكن  بينم���ا كنت جال�ساً

كل الأنواع كانت من دون ثمر. لذلك قلت حل�سن: »ابحث يف احلرج قد 

جند �سجرة مثمرة بن كل هذه الأ�سجار«. حتّرك رفيقي ب�سرعة، ابتعد 

لدرجة مل اأعد اأراه. لكنه عاد خايل الوفا�س وقال اإّنها كّلها غري مثمرة 

ك�سج���ر الدل���ب. غرقت يف التفك���ري: »ما الذي علينا فعل���ه؟ لن ميكننا 

احلرك���ة بهذا الو�سع! فو�سلت اإىل نتيج���ة اأّنه ل حيلة لنا اإل اأكل اأوراق 

ه���ذه الأ�سجار. لذلك قلت حل�سن: »اقطف بع����س الأوراق من اأ�سجار 

احلرج واغ�سلها باملاء، لناأكل ما ميكن اأكله منها«.

ا على تقوية ج�سم���ي باأي طريقة، ك���ي ن�ستطيع التوجه  كنت م�س���رًّ

ا لقطف الأوراق عن بع�س  نحو مواقع قواتنا. وهكذا، انطلق ح�سن فوراً

الأغ�س���ان، ث���م غ�سلها واحدة واحدة باملاء. بداأنا ب���الأكل. اأكل كلٌّ منا 

ا، وذلك ب�سعوبة وانزعاج �سديدين، اإذ اإّن مذاقها كّلها  ورقت���ن اأو ثالثاً

مّر وت�سمئ���ز النف�س من طعمها لدرجة بداأنا با�ستف���راغ ما اأكلناه. بعد 

ياأ�سنا من هذه اخلطوة، ا�ستنتجنا اأّنه علينا حتمل اجلوع اإىل اأن ن�سل 

ا التفكري بطرق اأخرى للتق���ّوت، لكّنها كلها  اإىل مبتغان���ا. حاولت كث���رياً

باءت بالف�سل. 

جل�سن���ا اأن���ا وح�سن بهدوء وم���ن دون اأي حرك���ة، وغرقنا يف تفكري 

عمي���ق. فجاأة وقف ح�سن م���ن مكانه وبداأ بجمع احلج���ارة. ثم �سّوب 

بدق���ة و�سار يرمي احلج���ارة على الغربان فوق الأ�سج���ار، لعّله ي�سيب 

ا ف�سلت ومل ن�سل اإىل اأي نتيجة. وبقي  اأحده���ا. لكن هذه املحاولة اأي�ساً

ا. �سحكت وقلت  ح�س���ن يحاول، اإىل اأن يئ�س فجل�س على الأر����س متعباً

له: »وهل تذّوقت من قبل حلم الغراب؟«.

: »بالطب���ع ل، ولكن عند احلاج���ة، لي�س فقط  �سح���ك ب���دوره قائالاً

.» الغربان، بل حلم اجلرذان ي�سبح حاللاً
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اأجبته: »ولنفرت�س اأنه ميكنك �سيد غراب، هل �ستاأكل حلمه نيئاًا؟«.

ابت�سم واأجابني بثقة: »بالطبع ل، �ساأ�سويه لك يف امليكروويف«.

���ا ثم خّي���م �سكون وغرقنا م���رة ثاني���ة يف التفكري. بعد  �سحكن���ا معاً

ا نظري عل���ى مدى احلرج، لفت نظري فجاأة  دقائ���ق، بينما كنت مرّكزاً

وعلى م�سافة بعيدة، اأوراق عري�سة. وكاأنها اأوراق عري�سة عنب. دققت 

اأكرث، فتاأّكدت اأنها عري�سة.

قل���ت: »ح�س���ن، يوجد هناك عري�س���ة. ومن املمك���ن اأن يكون عليها 

بع�س العناقيد«.

ا«. قال دون اكرتاث: »ل، ل اأعتقد، لقد ذهبت اإىل هناك اأي�ساً

�سكك���ت قليالاً فيما راأيت، لكنني طلبت من���ه باإ�سرار اأن يذهب اإىل 

املكان مرة ثانية ولأجلي هذه املّرة. وقف ح�سن وهو خائر القوى وتوجه 

اإىل حي���ث اأ�س���رت اإليه وقلت له وهو يبتعد: »حت���ى لو مل يكن عنب على 

العري�سة، فاإن اأوراقها حام�سة املذاق«.

بع���د اأن و�سل ح�سن اإىل عري�سة العن���ب، راأيته وهو يقطف مبنتهى 

ا كمية كبرية. حن و�سل اإيّل قال يل  ال�سرعة الأوراق، ثّم يعود حمت�سناً

ا عليها، لكّنني جلبت الأوراق«. ا: »مل اأجد عنباً م�سروراً

بعدها قام بغ�سل الأوراق باملاء، اأكلناها ب�سهّية. كانت هذه الوجبة، 

ا. وكاأنني مل اآكل وجبة  بعد ثالثة اأيام من اجل���وع وال�سعف، لذيذة جداً

ا، اأكلنا منها ومل ن�سبع.  بهذه اللذة يف حياتي. كان طعم الأوراق حام�ساً

بعد اأن انتهت كمية الأوراق التي جلبها ح�سن، ذهب مرة ثانية وقطف 

كمي���ة اإ�سافية. ويف هذه املرة �سبعنا بعد اأن اأكلناها كلها. ف�سكرنا اهلل 

تعاىل لكل هذا اللطف بحقنا ولعنايته بنا. �سعرت بعد ذلك اأن ج�سمي 

بداأ ي�ستعيد قواه التي فقدها خالل الأيام  املا�سية. 
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جل�سن���ا اأحدنا بالق���رب من الآخ���ر، مرتاحي البال ونح���ن ننتظر، 

ا فنغفو ثم ن�ستيقظ. لقد اتخذنا قرارنا احلا�سم:  يغلبن���ا النعا�س اأحياناً

اأن ننطل���ق اإىل جهة ال�س���رق ما اإن يهبط الليل ويح���ّل الظالم. مل نكن 

ا لن�سلكه. لأن هذا املحور ق���د تغريت معامله، ففي  ���ا خا�ساًّ نع���رف طريقاً

الأي���ام الأوىل للعملي���ات هجمن���ا على التلة م���ن جه���ة ال�سل�سلة الأوىل 

ملرتفع���ات »2519« وها نحن الآن يف اجله���ة املقابلة خلف التلة بالقرب 

من ال�سل�سلة الثانية للمرتفعات املذكورة. 

اأعتقد اأن نهر املاء الذي ينطلق من ناحية ال�سرق ويتجه نحو الغرب 

يو�سلن���ا اإىل م�سافة قريبة من جادة الإم���داد التي يعتمد عليها العدو. 

على كل حال، ومبا اأننا ل نعرف الطريق املوؤّكدة التي علينا اأن ن�سلكها، 

يعت���رب امل�س���ري نحو ال�سرق اأ�سوب من امل�سري نح���و اأي جهة اأخرى. قبل 

اأن يح���ّل الظالم، علينا جتهيز اأنف�سنا وال�ستعداد لالنطالق. ت�ساورت 

مع ح�سن حول هذا املو�سوع. كنت اأرتدي بنطالاً فقط، وكانت جواربي 

ق���د متزقت ب�سبب �سحبي من دون ح���ذاء على امتداد التلة. كان باطن 

ا انتابني  ا باجلراح املحرقة واملوؤذية، فاإذا م���ا لم�ست �سيئاً قدم���ّي مليئاً

ا.  اأمل �سديد جداًّ

كنت اأتوّقع اأن يزول تخدير قدمّي بعد اأن تناولت ورق العنب و�سربت 

املاء وا�سرتددت عافيتي. كنت اأقول يف نف�سي اإّن هذه احلال ناجتة عن 

�سع���ف الدم، واإّن تناول الطعام وامل���اء �سي�ساعدان على جريان الدماء 

من جديد يف اأطرايف، وبالتايل �ساأمتكن من ال�سعور بقدرة قدمّي. لكّن 

انتظاري طال...

ب���تُّ على يقن اأنني لن اأقدر عل���ى امل�سي بقدر تاأكدي من اأن ح�سن 

ل���ن ي�ستطيع حملي على ظهره م�سافة 18 كل���م. لذلك كان علّي التكاء 

على قدمّي، كما لو كانتا قاعدتن اأتكئ عليهما حتى يخف �سغط وزين 
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ول يتحّمل���ه ح�س���ن بالكامل، ويف �سبيل ذلك اأحت���اج اإىل زوجي حذاء. 

اأردت يف البداي���ة، اأن اأغطي باط���ن قدمّي بطرف بنطايل، لكن ح�سن 

وج���د بالقرب من جم���رى النهر، مطرة بال�ستيكي���ة مك�سورة كانت قد 

علق���ت على غ�س���ن �سج���رة. اإّل اأّن رائحتها كانت نتن���ة، وت�سبه رائحة 

اجليف���ة. لكّنها كانت الو�سيل���ة الوحيدة ل�سنع ح���ذاء. �سحبت جوربّي 

م���ن قدمّي، وطلبت من ح�سن اأن يقط���ع املطرة اإىل جزءين مت�ساوين 

لو�سعهما يف القدمن. ثم عقدُت عقدةاً يف طرف كل جورب وو�سعتهما 

مقلوبن يف كل قدم،  وهكذا حتّول اأ�سفل قدمّي اإىل كومة من القما�س. 

م���ا لبث الليل اأن بداأ ي�سدل �ستائره علينا. بعد اأن تناولنا اآخر وجبة 

ا �ستتعّذب  لنا م���ن ورق العنب الذي غ�سلناه، قلت  حل�سن: »الليلة اأي�ساً

معن���ا، واأنا اأخجل منك لأنن���ي لن اأ�ستطيع امل�سي، ولك���ن ل حيلة لدّي. 

اإن �س���اء اهلل �ساأكافئك يف امل�ستقبل لهذه املحبة كلها«. نظر اإيّل ح�سن 

وابت�سامة الر�سى ترت�سم على وجهه.

بعد اأن خّيم الظالم بالكامل، �سرعنا بال�سالة. مالأ ح�سن مطرته 

بامل���اء. ثم جل�س بالقرب مني، و�سع ي���دي الي�سرى حول رقبته، ووقفت 

ا على  مع���ه بع���د اأن ا�ستن���دت اإىل الأر�س. عل���ى العموم، مل اأكن ق���ادراً

الوق���وف، لكنني حاول���ت اأن اأنقل وزين على قدم���ّي لأخّفف عن ح�سن 

فيخّف تعبه، وهكذا بداأ م�سرينا نحو ال�سرق. كان امل�سي على هذه احلال 

ا وبطيئاًا يف الوقت نف�سه، خا�سة بن الأ�سجار والأغ�سان.  ا جدًّ �سعباً

بعد حوايل خم�س ع�سرة دقيقة، اأح�س�ست من لهاث ح�سن اأنه تعب 

ا. ف�ساألته: »هل تعبت؟«. كثرياً

ا«. مل ُيجب باأي كلمة. قلت : »فلن�سرتح اإذاً

بعد ال�سرتاحة، حتّركنا من جدي���د. هذه املرة، م�سينا مدة اأق�سر 
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و�سعر ح�سن بالتعب ب�سرعة اأكرث من املرة ال�سابقة. لذلك جل�سنا على 

الأر����س م���رة ثانية. خالل �ساعة م���ن امل�سي، تكرر ه���ذا الو�سع مرات 

ومرات. يف احلقيقة، م�سينا حوايل ال�ساعة، لكننا مل نبتعد �سوى مئتي 

مرت عن مكاننا الأول.

م���رت �ساعتان على ه���ذا النحو، وها هو ح�س���ن يف النهاية ي�سرخ 

ا«. وارمتى على الأر�س.  : »مل اأعد اأ�ستطيع امل�سي اأبداً قائالاً

قلت ل���ه: »ل ميكننا البقاء هنا. علينا ال�ستم���رار يف امل�سي واإل اإما 

�سنموت من اجلوع واإّما �سنقع بيد العراقين. فاإذا ما بذلنا بع�س اجلهد 

ا. وحن ن�سل اإىل قواتنا �سي�ستقبلوننا  وتعبنا قليالاً �سرتاح بعدها كثرياً

بحرارة و...«.

ا، خالفني الراأي وقال: »هذه الليلة، مل اأعد  لك���ن ح�سن املتعب كثرياً

ا  ا عل���ى ال�ستمرار. فال ب���ّد اأن نرتاح الليلة ونن���ام هنا وغداً ا اأبداً ق���ادراً

، نكون قد �سرنا اأقوى من هذه احلال فنكمل امل�سري«. م�ساءاً

ل مف���ّر اأمامنا، حتى اأنا كنت اأ�سعر بتعب �سديد، وجفناي يتثاقالن 

ل�س���دة التعب والنعا�س. لكن لي�س من املحّب���ذ النوم يف هذا املكان، لأن 

ا، وما اإن يطلع ال�سب���اح �سريانا الأعداء  تراك���م ال�سجر هنا قليل ج���داً

مبا�س���رة، بالإ�سافة اإىل ذلك علينا اأن نبقى بالقرب من عري�سة العنب 

كي ن���اأكل الورق كلما �سعرن���ا باجلوع يف الليلة والي���وم املقبلن. لذلك، 

عدنا من الطريق الذي اأتينا منه مب�سّقة كبرية، وو�سلنا حوايل ال�ساعة 

احلادي���ة ع�سرة اأو الثانية ع�س���رة اإىل احلرج بالقرب من النهر وغفونا 

مبا�سرة حتت الأ�سجار على بعد اأمتار من املاء. 

ا، مل ي�سمح لن���ا باإغما�س اأعيننا، ومع  كان الطق����س يف احلرج بارداً

تقّدم الليل تزداد ال���ربودة. عندما كنت اأرجتف رحت اأحت�سن قدمّي. 
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ا م�ستيقظ. �ساألته: »ملاذا ل تنام؟«. ولحظت اأّن ح�سن اأي�ساً

- اأ�سعر بالربد ول اأ�ستطيع النوم.

اقرتب���ت منه، لع���ّل ح���رارة ج�سمينا ت�ساعدن���ا على تدفئ���ة بع�سنا 

. على كل حال، مرت الليلة ب�سعوبة، ومل ي�ستطع اأيٌّ  ا، فنغفو قليالاً بع�ساً

ا، وبقينا نرجتف حتى ال�سباح.  مّنا النوم اأبداً
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م���ا اإن ب���زغ الفجر حتى اأقمن���ا ال�سالة يف مكانن���ا، وجل�سنا ننتظر 

طل���وع ال�سم�س. وها نحن يف النهاي���ة ن�سهد ت�سلل الأ�سعة من بن اأوراق 

ال�سج���ر لتطبع قبلته���ا الأوىل على تراب احلرج. قررن���ا اأن نعّو�س عن 

اأرق الليلة املا�سية بالنوم حتت اأ�سعة ال�سم�س الدافئة حتى الظهر. على 

الرغ���م من جوعن���ا وتعبنا فاإّن احلاجة اإىل الن���وم دفعت كل واحد منا 

ا.  اإىل الن�سحاب واختيار مكان دافئ حيث �سم�س ال�سباح اأكرث ح�سوراً

���ا لأج�سادنا املتجمدة، م���ا اأدى اإىل اأن  ا طّيباً اأه���دى ال�سع���اع دفئاًا ممتعاً

ا، ا�ستيقظت من  نغ���ّط يف نوم عميق نحن الثن���ان. عند الظهرية تقريباً

النوم ل�سدة اجلوع واأيقظت ح�سن، فتوّجه اإىل مكان العري�سة التي اأظن 

اأن اهلل قد اأنبتها هن���ا لأجل اإنقاذنا واإبقائنا على قيد احلياة، واأح�سر 

كمي���ة كبرية من ورق العري�س ك���ي نتناوله كوجبة غ���داء. حتتاج يدي، 

لتغيري قما�س ال�سم���ادة، فقد مّر يومان ومل اأبّدلها. طلبت من ح�سن، 

ا. ه���ا هو ينظف جرح���ي للمرة الأوىل،  اأن يتكّف���ل به���ذا العمل م�سكوراً

وح���اول قدر امل�ستط���اع اأن يزيل الدماء اجلاف���ة ويغ�سلها باملاء، ثم لّف 

اجلرح بقما�س مزقه من بنطايل، وهكذا بداأت حياتنا اجلديدة. 

���ا، تكّرر الأم���ر نف�سه ال���ذي قمنا ب���ه يف الليلة  يف تل���ك الليل���ة اأي�ساً

ال�سابق���ة. فق���د م�سينا امل�سافة نف�سها، اأو اأقل منه���ا، ثم �سعرنا بالتعب 

واأجربن���ا بالتايل على العودة اإىل مكاننا الأول. كنا نبعد حوايل 18 كلم 

ع���ن قواتنا يف الوقت ال���ذي مل نكن قادرين فيه عل���ى التحّرك لن�سف 
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كيلومرت فق���ط. اإّن ت�سّور امل�سافة البعيدة من جه���ة، و�سعورنا بالرتّدد 

حول اجتاه الطريق، من جهة اأخرى، اأّديا اإىل �سيطرة الياأ�س والربودة 

النف�سية علينا.

ا اإىل قواتنا الإ�سالمية؟ األن تعرت�سنا  هل يو�سلنا ه���ذا الطريق حقًّ

د�س���م وخنادق ق���وات »الكوملة« والدميوقراطين؟ ل���و �سادف واجتهنا 

ا ثم و�سلنا اإىل �سفح جبل عاٍل وا�سطررنا لعبوره، فماذا �سنفعل؟  �سرقاً

كيف ميكننا اأن نقطع 18 كلم بو�سعنا احلايل هذا؟

�سغلت هذه الأ�سئلة واأ�سئلة اأخرى ذهننا، واأدت اإىل �سعورنا بالياأ�س 

ا. لكن  ا على امل�سي لختل���ف الو�سع متاماً وال�سدم���ة. لو كنت اأنا ق���ادراً

كي���ف ميكنني اأن اأتوقع من ح�سن الذي ي�سغرين ب�سنوات والذي �سار 

ج�س���ده نحيالاً كالعود ب�سب���ب اجلوع والتعب، اأن يحملن���ي هذه امل�سافة 

ا؟ يف احلقيقة، هو لن ي�ستطيع حم���ل ج�سمي الأثقل منه  الطويل���ة اأي�ساً

باأكرث من 15 كلغ. لذا لن اأعطي لنف�سي احلق باأن اأ�سغط عليه واأت�سبب 

ا. باإزعاجه اأبداً

 õõõõõõõ

���ا بعد اآخر. ن�س���ي الليل بتع���ب �سديد وبرد  كان���ت الأي���ام متر يوماً

قار����س، ثم ننام من ال�سبح حتى الظهر حت���ت اأ�سعة ال�سم�س. يف اأحد 

الأي���ام، بعد الظهر، كنا قد ننا ب�س���كل كاٍف، وتناولنا كمية وافية من 

ورق العن���ب، قال يل ح�سن اإّنه ي�سعر باملل���ل ب�سبب البطالة وقلة العمل 

ال���ذي ميكن اأن ميالأ وقتنا. فّكرت كيف اأ�ساعده على حل هذه امل�سكلة. 

اإىل اأن قلت له: »اأذكر حديثاًا عن الإمام ال�سادقQ يقول فيه: »اأثقل 

ما يوزن يف امليزان يوم القيامة، ال�سالة على حممد واأهل بيته«. )و�سائل 

ال�سيعة، ج7، �س179(.



ملحمة تّلة "برهاني" البطولية166

ا، ومن���ذ ذلك الوقت،  ا�ستقب���ل ح�س���ن هذا احلديث ا�ستقب���الاً حارًّ

كنت اأراه من�سغالاً معظم الأوقات بال�سالة على حممد واآل حممد. 

عل���ى الرغم من اأنن���ا نلك الآن كمي���ة وافرة م���ن ورق العنب لكي 

نتغّذى بها، لكن هذا الطعام، مل يكن يفينا حاجتنا الغذائية املتكاملة. 

فحمو�سة الأوراق، وبالتايل كونه���ا اأ�سيدية قد اآذى معدتينا. كنا نتاأمل 

ب�سكل م�ستمر. فقد كان اأكرث ما يزعجنا امل�سكالت والآلم الناجتة عن 

�س���وء التغذية، والإرباك الذي ح�س���ل جلهازنا اله�سمي، لدرجة ميكن 

ا عن الأدب.  اإن و�سفتها اأن ي�سعني ذلك خارجاً

õõõõõõõ

لنا اإىل  يف الي���وم الت���ايل، اأي اليوم الرابع لوجودنا يف احل���رج، تو�سّ

ا. فال نتيجة لها �سوى اأننا ن�سي، ثم  اأن حركتن���ا الليلية لن تفيدن���ا اأبداً

نتعب، ثم نعود اإىل مكاننا الأول. لذلك قررنا البقاء حيث نحن بانتظار 

التقدي���ر الإله���ي. كنت اآم���ل، اأن ت�ستم���ر العمليات واأن يفت���ح ال�سباب 

ا.  املنطقة، ويف النهاية ننجو نحن اأي�ساً

اأج���ل، حن فقدنا اأي اأمل بعودتنا اإىل اخلطوط اخللفية، كنت اأفكر 

فق���ط بعمليات اإخوانن���ا ال�سرورية والواجبة لتحري���ر املعرب واحلفاظ 

على ثكنة »احلاج عمران«. ل خيار لنا �سوى رفع معنوياتنا بنقطة الأمل 

ه���ذه. عندها، بداأنا نفكر بتجهي���ز مكان منا�سب يحمينا من برد الليل 

كي ننام فيه. 

يف البداي���ة، فكرن���ا بحف���ر الأر�س وبالت���ايل احل�س���ول على مكان 

منخف����س، لك���ن مل مي����سِ �س���وى وقت قليل حت���ى وجدنا حف���رة بعمق 

ا. على الرغم من اأنها ل ت�سعنا نحن الثنن كي ننام  ن�س���ف مرت تقريباً

بداخله���ا، لكن �سي���ق م�ساحتها ي�ساعدن���ا اأكرث على تك���ّور اأحدنا على 
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. بداأ ح�س���ن بوا�سطة قطعة  الآخ���ر، والحتم���اء من الهواء الب���ارد ليالاً

. ظّل م�سغولاً  خ�سب، ترتيب اأر�س احلفرة وتنظيمها وزيادة عمقها قليالاً

ا  ل�ساعات بهذا العم���ل ويف النهاية زاد عمقها حوايل ع�سرين �سنتيمرتاً

و�سارت اأر�سها م�سطحة ومم�ّسدة. بعد اأن اأنهى هذا العمل، بداأ يجمع 

اأوراق الأ�سج���ار، وبعد اأن جمع كمية كب���رية منها، غطى اأر�س احلفرة 

به���ا، وها هي الأوراق ت�سب���ح كالِفرا�س يف داخلها. بع���د اأن انتهى من 

هذا العمل، �سرع بك�سر اأغ�سان الأ�سجار الكثيفة، كي ي�ستعملها كغطاء 

على احلفرة مينع قدر الإمكان ت�سرب الهواء البارد اإىل الداخل. 

كن���ت اأفكر اأن���ه اإذا مل يح�سل اأي اأمر مفاج���ئ، ميكننا حتّمل هذا 

الو�سع لع�س���رة اأيام قادمة. وفيما يتعلق بالطع���ام، فاإّن اأوراق العري�س 

ا متوافرة بالقرب  املتواف���رة بكرثة تكفينا طيلة هذه املدة، واملي���اه اأي�ساً

من���ا. اأّما اأكرث م���ا اأقلقني بالفعل فه���و جرح يدي ال���ذي ازداد التهابه 

ب�سرعة كبرية ومع انت�ساره اأقرتب من املوت اأكرث فاأكرث.

كنت اأنظف جرح يدي واأ�سمده كل يوم. وكان ح�سن يغ�سله بقما�س 

ا لدرجة كنت اأ�ستطيع  مبل���ل باملاء ثم يلفه من جديد. كان اجلرح عميقاً

اأن اأرى ب�سهولة اللون الأبي�س لعظام يدي. كنا نح�سل على القما�س من 

�ساق بنطايل حيث كان رفيقي ميزق كل يوم قطعة من اأ�سفل البنطال. 

وهك���ذا ظّل يتناق����س حتى و�سل بنطال بذلت���ي الع�سكرية اإىل الركبة. 

ا اأنه لول هذه اخلط���وات التي نقوم  وحت���ّول اإىل »�سورت«. كن���ت متاأكداً

به���ا لكنت مّت خالل فرتة ق�سرية ب�سبب اللتهابات وانت�سارها، ولكان 

ح�سن قد ق�سى نحبه بعد فرتة ب�سبب اجلوع والتعب وال�سعف. 

يف الي���وم الراب���ع، حوايل الظه���ر، خطر على بايل فك���رة قررت اأن 

اأعر�سه���ا على ح�سن بطريق���ة منا�سبة لعّلي اأقنعه بها. ه���ا اأنا اأبتدئ 

احلدي���ث معه قائالاً اإّن���ه علينا التفك���ري ب�سكل منطق���ي ونحّلل الو�سع 
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الذي نحن فيه؛ وبالتايل اتخاذ القرار املنا�سب؛ لأن الالمبالة هذه قد 

. ثم قلت له: »لقد تو�سلنا نحن الثنان  ا عاجالاً اأم اآجالاً تق�سي علينا معاً

اإىل ه���ذه النتيج���ة، اأننا غ���ري قادرين على الو�س���ول اإىل مواقع قواتنا، 

وقررنا البقاء هنا. لكن علينا درا�سة وتوّقع النتيجة التي �سن�سل اإليها، 

فهل هذا البقاء �سيحّل م�سكلتنا؟«.

ا وما الذي تقرتحه؟ فحن ل ن�ستطيع  : »ح�سناً قاطعن���ي ح�سن قائالاً

الذهاب علينا البقاء وانتظار ما هو مقّدر لنا...«.

وكل  ال�سبل  كل  درا�سة  علينا  يتوجب  كالمي.  باإنهاء  يل  ا�سمح   -

قدراتنا  من  ن�ستفد  مل  فاإذا  اخلال�س.  طريق  جند  لعّلنا  الإمكانات، 

كالمك  وي�سبح  امل�سوؤولية.  �سنتحمل  اأنف�سنا  على  وق�سينا  واأفكارنا 

مغلقة.  ووجدناها  احل��ل،  طرق  كل  اختربنا  قد  نكون  حن  ا  �سحيحاً

ي�سيطر  كي  ا  مبكراً الوقت  زال  ما  عمل.  باأي  نقم  مل  الآن،  اإىل  لكننا 

الياأ�س علينا..

���ا اأن���ا ل اأخالف���ك الراأي، لك���ن قل يل هل هن���اك من �سبيل  - ح�سناً

للنجاة؟..

م و�سعنا احلايل. انظر، لقد قّررنا البقاء هنا. لكن  - علين���ا اأن نقوِّ

م���ا ه���ي نتيجة هذا البق���اء؟ لنفرت�س اأن العراقين ق���د تركونا حلالنا 

، اأنت تعرف اأن جرح يدي هو يف حال التهاب  ا... اأولاً ومل يزعجون���ا اأبداً

مت�سارع���ة، وعاجالاً اأم اآجالاً �ست�سل ه���ذه اللتهابات اإىل الدم و�سوف 

ا، اإن م�سدر  تقتلن���ي يف النهاية. يف هذه احلال، �ستبقى لوح���دك. ثانياً

غذائن���ا الوحي���د ه���و اأوراق العري�س وماء اجل���دول. اإن ه���ذه الأوراق، 

تكفينا على اأبعد تقدير لع�سرة اأيام ولياٍل، ولن يبقى لدينا بعدها �سوى 

ا. عل���ى فكرة، ل اأعتقد  امل���اء نتغذى علي���ه. و�سنموت نحن الثنان جوعاً

���ا اأن اأوراق العري�س �ستحمينا م���ن املوت املحتم خالل هذه الأيام.  اأي�ساً
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لأن طعمها حام�س، اأي اأ�سيدي وقد تت�سرر معدتنا وتذوي خالل الأيام 

ا يف حال بقينا، �سن�سل اإىل  القادمة وذلك قبل نف���اد كمية الأوراق. اإذاً

امل���وت املحتم. �سحيح اأن���ه علينا اأن ل نفقد الأمل بامل���دد الإلهي، لكن 

ا فوق اأخرى... هذا ل يعني اأن ن�سع يداً

ا:  بعدها قال يل ح�سن الذي تعب من هذه املقدمة الطويلة مت�سجراً

ا ماذا تق�سد بهذا الكالم؟«. »ح�سناً

- اإذا كان بقاوؤن���ا هن���ا �سي���وؤدي اإىل امل���وت، علين���ا اأن نفكر بطريق 

للرحيل عن هذا املكان ومن الأف�سل اأن ن�سل اإىل نتيجة ما ب�سرعة، لأّن 

كل ي���وم مير، ت�سعف قوانا اأكرث فاأكرث ونخ�س���ر فر�سة جناتنا. ا�سمع، 

ا، لكن عليك اأنت اأن تقبله كي  لقد تو�سلت اإىل �سبيل عاقل ومنطقي جداً

ننج���ح ونوّفق يف طّيه. اإّننا جمربان على البق���اء هنا، وذلك ب�سببي اأنا 

واأو�ساعي اجل�سدية ولي�س ب�سببك، لأنك ب�سحة جيدة وج�سمك �سليم 

وت�ستطيع امل�س���ي ب�سكل جّيد، وبالتايل ميكنك اإنق���اذ نف�سك. لكنني ل 

اأق���در عل���ى احلركة، وهذا هو �سب���ب بقائك هنا؛ بينم���ا لو انطلقت يف 

الي���وم الأول وح���دك لكنت الآن بن ال�سباب. لكن���ك �سربت ولأجلي مل 

ا، اأن���ت ت�ستطي���ع الذهاب وحدك لكنك ل���ن ت�ستطيع اأخذي  تذه���ب. اإذاً

مع���ك. ن�سل اإىل هذه النتيجة، اأن اأف�سل حّل هو اأن تتحرك الليلة نحو 

ا اإىل  ا �سباحاً امل�س���رق، واأن مت�سي طيل���ة الليل، واإن �ساء اهلل ت�سل غ���داً

ا.  قواتن���ا وتخربه���م عن مكاين فياأت���ون لإنقاذي. ول تقلق ب�س���اأين اأبداً

فق���ط يكف���ي اأن تنقلن���ي اإىل جوار العري�س���ة كي اآكل م���ن اأوراقها كلما 

جع���ت، واأبق���ى على قيد احلياة اإىل اأن ي�س���ل ال�سباب. يف هذه احلال، 

�ستنج���و اأن���ت واأنا. هكذا يك���ون احلل. ا�سمع يا ح�س���ن، اإذا قمت بهذا 

ا  ا م�ساءاً بن �سبابنا، لأنك �ست�سل غداً العمل، �سنكون نحن الثن���ان غداً

���ا اإىل منطقتنا و�سياأتون يف الليلة التالي���ة لإنقاذي. وبعد يومن  �سباحاً
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ا. ا�سمع، اأنت �س���اّب مقاتل، وقرار رجويل  �سنك���ون قد جنون���ا كالنا معاً

واحد منك �سينقذنا نحن الثنن. حاول اأن تقّرر ب�سكل عاقل.

كان ح�س���ن ي�ستمع اإىل كالمي وهو يلعب بورق���ة مطاأطئ الراأ�س، ول 

مبالته تدل على رف�سه لكل ما قلته. لذلك حاولت اإقناعه بلهجة اأخرى.

- اإن���ه ال�سبيل الوحي���د اأمامنا. اإذا مل تذهب وبقي���ت هنا على هذه 

احل���ال، �ساأموت بعد ف���رتة ق�سرية ب�سبب انت�س���ار اللتهابات و�ستبقى 

وح���دك. و�سُتجرب حينها على تركي هنا والذهاب. بالإ�سافة اإىل هذا، 

�ستك���ون اأ�سع���ف مما اأن���ت عليه الآن، وق���د ل ت�ستطي���ع امل�سي عندها. 

ا اأف�س���ل ما ميكنك القي���ام به هو النطالق ه���ذه الليلة، فتنجو اأنت  اإذاً

���ا. ولنفرت�س على العك�س من ذلك جنوت اأنت، لكن بعد  وتنقذين اأي�ساً

موت���ي، ف�سي�سيطر علي���ك ال�سعور بالذن���ب طيلة حيات���ك، و�ستقول يف 

نف�س���ك ليتني �سمعت كالم ف���الن، لكان ما زال على قيد احلياة. لذلك 

عدين اأن ترحل الليلة...

مرت حلظات من ال�سكوت والنتظار. كان يجل�س بطريقة جانبية مل 

اأكن اأرى وجهه. لكنني عرفت من نقطة دمع لمعة �سقطت على الأر�س 

ا مدى �سعوبة القيام بهذا الأمر بالن�سبة  اأنه كان يبكي. كنت اأعرف جيداً

حل�سن. لكّنه وقبل التفك���ري ب�سعوبة هذا الأمر، وبامل�سكالت املرتافقة 

ا علّي، ومل ي�ستطع القبول بفكرة تركي وحدي. مع رحيله، كان قلقاً

ا اإىل قبالته، وو�سعت ي���دي حول كتفيه، وقلت  �سحبت نف�س���ي �سحباً

، ل يج���ب اأن تقلق علّي، اإن �س���اء اهلل �سنكون قد جنونا  ل���ه: »كن رجالاً

ا  ا مديداً ا اإىل اأ�سفه���ان، ونعي�س عمراً حت���ى م�ساء الغد، ثم �سنم�سي معاً

ا كاأخوين مقّربن... معاً

ها هو ح�س���ن، الذي كان ي�ستمع لكالم���ي ويتحّمله، يبداأ باحلديث 
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ا، لن اأذهب من هنا،  فجاأة ويقول يل وهو يبكي: »ان�َس هذا الكالم نهائياً

فمن امل�ستحيل اأن اأتركك وحدك. لن اأتزحزح من مكاين هذا«.

- اأن���ا ل اأطلب من���ك اأن ترتكني وح���دي. بل اأري���د اأن تنقذين. هل 

تريدين اأن اأموت وتق���ف بالقرب من جثماين لتندبني، ثم ترتك جثتي 

هنا وترحل؟ باهلل عليك فّكر ب�سكل منطقي وعاقل.

ا على ق���راره وعلى اإن���كار ذات���ه. يف النهاية قال:  لكن���ه ظّل م�س���راًّ

»لنفرت�س اأنني قبلت مبا تقوله، لكنني يف احلقيقة ل اأ�ستطيع الذهاب 

وحدي، لأنني ل اأعرف الطريق. واملنطقة مليئة بد�سم وخنادق الأعداء. 

ل طاقة يل على امل�سي كل هذه امل�سافة. هل تعتقد اأن و�سعي اأف�سل من 

و�سع���ك؟ اإّن قدم���ّي ترجتفان من ال�سعف واجل���وع. اإذا ما م�سيت مئة 

قدم، علّي اأن اأ�سرتيح لن�سف �ساعة. اأنا لن اأذهب..«.

ل فائ���دة من الإ�س���رار ومن ال�سغط عليه. قل���ت يف نف�سي: مل يكن 

عل���ّي اأن اأزعجه بهذه الطريق���ة. اإن �سعفه اجل�سدي يزعجه مبا يكفي،  

يجب علّي األ اأزيد من اأزمته النف�سية والروحية. 

بعد تبادل هذا احلديث بيننا، مّرت حلظات من ال�سكوت والهدوء. 

ول�ساع���ات عّدة مرت، كنت اأ�سعر بحرقة م�ستمرة يف جرح يدي. لذلك 

طلب���ت م���ن ح�سن اأن ينظف يل جرح���ي ثم يلّفه م���ّرة ثانية. حن فّك 

القما����س، فاح���ت رائح���ة العفن واللته���اب التي ت�سمئز منه���ا الأنوف 

واأزعجتنا كلين���ا. فجاأة، راأيت القيح الأبي����س )ال�سديد( والدماء قد 

غطت كل اجلرح، فوجب تنظيفه. لذلك رفعت يدي وطلبت من ح�سن 

اأن يخ���رج كل التقرحات م���ن خالل ال�سغط على ط���ريف اجلرح. كلما 

كان ي�سغط، كانت بع�س التقرحات تخرج من يدي وتنزل على الرتاب. 

نّظف ح�سن قطعة القما����س ال�سابقة باملاء، وبعد اأن ع�سرها وجففها 

، ح���اول ق���در امل�ستط���اع اأن ينظف منطق���ة اجلرح م���ن الدماء  قلي���الاً
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والتقرح���ات البي�ساء. ثم كما جرت الع���ادة، ربط اجلرح ولّفه بقما�س 

مّزقه من اأ�سفل بنطايل. 

ا وكن���ا ن�سعر بجوع �سديد. ذه���ب ح�سن كالعادة  �س���ار الوقت ظهراً

اإىل العري�س���ة ليح�سر بع�س الأوراق اخل�سراء، لكن عندما عاد، راأيته 

يحم���ل يف يديه بالإ�ساف���ة اإىل ورق العري�س حبات من اجلوز الأخ�سر. 

فق���د وجد يف الطرف الآخر م���ن مكان العري�سة �سج���رة جوز فاأح�سر 

منه���ا ب�سع حبات. بداأنا ب�سرور ك�سر اجل���وز، لكننا اكت�سفنا اأن اجلوز 

مل ين�س���ج بعد. كانت حبات اجلوز عبارة عن غالف اأخ�سر حتته اللب 

النيء. اإّل اأنه كان اأف�سل من ل �سيء، فقد اأكلنا اجلزء الطري املوجود 

يف الداخل على الرغم من املرورة التي تركها داخل اأفواهنا.

���ا بعد يوم كانت اآث���ار ال�سعف وال�سحوب تظه���ر علينا بو�سوح،  يوماً

في���زداد قلقنا اأك���رث فاأكرث. اأّما يف الليل، فكّن���ا ل ن�ستطيع النوم ب�سبب 

ال���ربد، ونبق���ى يف حال انتظار دائم، لأنه كان م���ن املفرت�س اأن ت�ستمر 

العملي���ات حتى التحرير الكام���ل للمعرب. فرتّكزت اآم���ايل على حترير 

ق���وات الإ�سالم للتالل الث���الث باأ�سرع ما ميك���ن، لن�ستطيع براحة بال 

اللتحاق بهم. كنت اأدّق���ق ال�سمع طيلة الليل لعّلي األتقط �سوت اإطالق 

ن���ار اأعزائنا املقاتلن. لكن بعد لي���ال من النتظار، و�سلت اإىل النتيجة 

الآتية، وهي اأن العمليات قد توّقفت ل�سبب ما، ومل�سلحة ارتاآها الإخوة، 

فغرّيوا منطقة العمليات، وقد تخلو منطقتنا من العمليات لأ�سهر اآتية. 

وهكذا، �سنتلف هنا من اجلوع والربد. 

ا بعد يوم، يزداد قلقن���ا وخوفنا. مرت �ستة اأيام  على كل ح���ال، يوماً

على وجودنا يف ه���ذا احلرج. وكي ل اأفقد معرفة الزمان، �سرت اأكتب 

بحج���ر م�سّن الي���وم والتاريخ على حجر م�سط���ح. كان ذلك يوم الأحد 

التا�س���ع من مرداد/ 31 مت���وز. عند الظهرية، بعد اأن انتهينا من تناول 
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ا على الأر�س اأتاأّمل  ورق العري����س، غرق كلٌّ منا بالتفكري. كنت مم���دداً

اأعل���ى احلرج الأخ�سر، وح�س���ن بالقرب مني متك���ئ اإىل جذع �سجرة 

ينظ���ر اإىل املدى اأمامه. يف هذه اللحظة، قطع �سوت ح�سن امل�سطرب 

حبل اأفكاري وقفزت من مكاين، حن قال فجاأة: »يا ويلي..«.

- ح�سن، ماذا ح�سل؟

اأجابني ونظره معلق بنقطة بعيدة: »العراقيون اآتون نحونا!«.

نظ���رت اإىل النقطة التي تعلقت بها عينا ح�س���ن. اأجل، من م�سافة 

بعي���دة اأحدهم يتقّدم نحونا به���دوء بن الأ�سجار. ما زالت تف�سله عنا 

م�ساف���ة طويل���ة؛ ل متكنني من روؤي���ة وجهه وراأ�سه بو�س���وح، لكن ثيابه 

ت���رتاءى يل م���ن ب���ن الأ�سجار. للحظ���ة قلت يف نف�س���ي اإّنه���ا النهاية. 

ب�سرع���ة، جل���ت بب�س���ري يف امل���كان، واأ�سرع���ت باجتاه اأق���رب �سجرة 

ا  ���ا، ومتو�سع خلفي. تناولت حجراً واختب���اأت خلفها. ح�سن حترك اأي�ساً

عن الأر����س لعلي اأ�ستطيع الدفاع عن نف�سي، وطلبت من ح�سن القيام 

بالعمل نف�سه. ثم من خلف ال�سجرة، بداأت اأنظر يف ذلك الجتاه. كنت 

ا فن�ستطي���ع التغلب عليه. كان  ا واحداً اأتو�س���ل اإىل اهلل ك���ي يكون �سخ�ساً

مي�س���ي ببطء �سديد، قلت يف نف�س���ي كاأنه جاء لريّفه عن نف�سه بالقرب 

م���ن جدول املاء. دع���وت اهلل اأن يغرّي طريقه ويبتع���د عنا. لكّنه ا�ستمر 

بالتق���دم نحون���ا على مه���ل. رّكزت عينّي علي���ه كي اأراه بدق���ة واأعرف 

ا اأم ل. لكن مل اأ�ستطع متييز �سيء. مل يكن هناك  بالتايل اإن كان م�سلحاً

يف املنطقة حولنا من مكان اأف�سل من الذي اختباأنا فيه. حن �سار على 

بع���د حوايل مئة قدم مّنا تاأكدت اأنه غري م�سّل���ح. عندها تدّنى م�ستوى 

قلقي. عندما اقرتب اأكرث، اأدركت اأنه فتى يف حوايل الثالثة ع�سرة من 

عمره. ما اإن راأيت كوفيته التي تلف رقبته حتى عرفت اأنه من �سبابنا. 

���ا نحون���ا. خرجن���ا م���ن خل���ف ال�سجرة  راح الفت���ى يتق���دم متهادياً
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مطمئن���ن، لك���ن متعجبن يف الوقت نف�سه، و�سرن���ا ننتظر و�سول هذا 

التعب���وي ونح���ن نتكئ على ج���ذع ال�سجرة. حن �سار عل���ى بعد حوايل 

ا مّنا، �سدم من املفاجاأة وت�سّمر يف مكانه وباأقّل وقت قّرر  خم�سن قدماً

الف���رار. لكنني ناديته ب�سوت عاٍل وقلت له: »ي���ا اأخي، تعال، ل تخف، 

نحن رفاقك«.

ح���ن راأى اأننا نتح���ّدث الفار�سية معه، اأكمل طريق���ه ببطٍء �سديد، 

عل���ى مهل ولكن بحر����س وحذر، وهو ينظر اإلين���ا. بعد حلظات، توقف 

عل���ى ُبعد اأمت���ار. ثم ب�سوته ال���ربيء، �سّل���م علينا. بينم���ا كان يواجه 

نظراتنا املليئة بالت�ساوؤلت ركع على ركبتيه وجل�س على الأر�س.

ا  مرت حلظ���ات وبع�سنا ينظر اإىل بع�س بتعجب. ج�سمه نحيف جدًّ

وقامت���ه ق�سرية. يدّل وجهه الأ�سفر والعظ���ام النافرة منه على اأنه مل 

يتناول الطع���ام منذ مدة طويلة. عيناه غائرت���ان وعظام خديه بارزة. 

كان فخذاه �سعيفن لدرجة يبدوان بحجم ذراعي اليد. 

ا عليه، كانت تثري التعجب لغرابتها  اأما البدلة الع�سكرية الوا�سعة جدًّ

فوق ج�سمه النحيل. 

كان هن���اك ثقب �سغري يف جبهته، كما اإّنه م�ساب حتت اأذنه، ويده 

اليمن���ى املم�سوكة بالكوفية املربوطة بدوره���ا برقبته تدّل على ك�سٍر يف 

العظ���ام، واليد الأخرى ف���ال اأكمام تغطيها، بل هن���اك �سمادة بي�ساء 

من نوع اللبا�س الداخلي الأبي�س. اأحد طريف بنطاله ممّزق اإىل الركبة 

وتظهر �ساقه بالكامل.

تدل ثيابه املمزقة على م���دى العذاب الذي حتّمله. ق�سينا حلظات 

ينظر بع�سنا اإىل بع�س. 

ق���ررت اأن اأ�ستهل احلديث معه ك���ي اأزيل الأفكار املبهمة من راأ�سي. 
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ا: »يا اأخي، هل اأنت بخري؟«. �ساألته مبت�سماً

اأجابني بحركة اإيجابية من راأ�سه ثم قال: »احلمد هلل«.

- من اأين اأنت؟

قال برباءة: »من كا�سان«.

-  ما ا�سمك؟

- ما �ساء اهلل.

- من اأي فرقة؟

.Q الإمام احل�سن  -

- من اأي كتيبة؟

.O »يا زهراء« -

عرف���ت عنده���ا اأن���ه كان معنا على التل���ة، واأنه من اأولئ���ك ال�سباب 

الذي���ن تطوعوا للبقاء هناك ب�سفتهم ق���وات دعم. لقد هرب »ما �ساء 

ا  اهلل« قبلن���ا عن التلة ون���زل اإىل الأ�سفل وقد اأم�سى ه���ذه الأيام وحيداً

ا يواجه م�سريه. قلت ل���ه: »يبدو كاأّنك جرحت يف اأماكن متعددة  فريداً

من ج�سمك«.

ا  : »ل، لي�س���ت جراحاً اأجابن���ي بحرك���ة ت���دل على الالمب���الة قائ���الاً

عميقة. دخلت �سظي���ة �سغرية بالقرب من اأذين ثم خرجت من اجلهة 

الأخرى لراأ�سي. كما اأ�سابت �سظية اأخرى ذراعي وك�سرت العظم ..«.

ا.  - هل اأكلت �سيئاً

- ل، فقط املاء والأع�ساب.

وقف ح�سن من مكانه ب�سرعة وتوجه نحو العري�سة. تعقبه »ما �ساء 

���ا. بعد دقائق، عاد مع كمية واف���رة من ورق العنب  اهلل« بنظ���ره متعجباً
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وبعد غ�سلها و�سعها اأمام »ما �ساء اهلل«.

�ساألنا بتعجب: »ورق عنب؟«.

مّد يده وتناول ورقة وبعد الب�سملة بداأ ياأكل ب�سهية ل تو�سف؛ وكاأنه 

اأمام األذ طعام يف الدنيا. كما كانت م�ساهدته وهو ياأكل الورق الأخ�سر 

من اأجمل امل�ساهد واأمتعها. 

»م���ا �س���اء اهلل« كان فتى �سغ���ري ال�سن، لك���ن بوجه ثاب���ت و�سهامة 

رجولية، �سعيف لكنه منطلق، هادئ و�سلب، وكاأن �سيئاًا مل يح�سل له، 

ا وقد اأُعجبت به  ا كبرياً ه���ا هو جال�س يتناول الأوراق. لقد وجدته اإن�ساناً

ومدحته يف نف�سي. مالحمه ُتنبئ اأّنه مل يتخطَّ الثالثة ع�سرة من عمره 

و�سيم���اه حتكي �سجاعة وثبات �سعب لديه تاريخ تعّدى ال�1400 �سنة من 

التجربة التاريخية يف املقاوم���ة، ومن احلكمة والوعي، �سعٌب ح�سر يف 

املي���دان وقدم كل ما ميلكه يف �سبيل حي���اة �سريفة مقرونة بال�ستقالل 

واحلرية. 

يف حلظة واحدة، مّر اأمام ناظري كل ما حّل بنا خالل الأيام املا�سية 

وت�سورت ما حل بهذا الفتى ال�سغري، ف�سعرت باحلقارة والدونية اأمام 

»ما �ساء اهلل«  بهذا العمر ال�سغري الذي ق�سى حوايل �سبعة اأيام يقتات 

على الأع�ساب وي�س���رب املاء ويهتم بيده املك�سورة وحده. والذي مل يبَق 

له �سوى هذا الهيكل العظمي.

ا يا »ما �ساء  بع���د اأن انتهى من تن���اول اأوراق العري�س، �ساألته: »ح�سناً

اهلل« اإىل اأين �ستذهب الآن؟«.

قال: »ل اأدري. مل اأكن اأعرف اأي طريق. هكذا كنت اأ�سري على غري 

ا عن التلة؟« وها اأنا  هدى..«. بعد حلظات �ساألنا: »هل فررمت اأنتم اأي�ساً

اأجيبه واأعّرفه اإىل نف�سي واإىل ح�سن واأخربه بكل ما ح�سل معنا خالل 
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الأيام املا�سية. مل اأنتظر طويالاً حّتى اكت�سفت اأّن »ما �ساء اهلل« ال�ساب 

ا، فهو ل يتكلم اإل  ا ما يفتح حواراً الهادئ واملهذب )واملظلوم( كان نادراً

اإذا �ساألت���ه. اأما ما اأثار اإعجابي، فه���و روح ال�ستقاللية والثقة بالنف�س 

التي يتحّلى بها والتي مل اأرها عند �ساب بعمره قط.

من���ذ ال�ساع���ات الأوىل ملعرفتنا ب���ه، حاولنا اأنا وح�س���ن اأن نوّفر له 

بع�س و�سائل الراحة والهدوء، اإّل اأّننا عرفنا من رّد فعله اأنه يكره هذه 

الت�سرف���ات الت���ي تدل على ال�سفق���ة. فقد اأراد منا ب�سلوك���ه اأن نعتربه 

رج���الاً كامالاً ول نف���ّرق بيننا وبينه. على �سبيل املث���ال، حن طلبت من 

ح�س���ن يف ع�سر ذلك اليوم، اأن ي�سمد جرح يد »ما �ساء اهلل« وينظفه 

له، قال لنا على الفور: »ل، اأنا اأ�ستطيع فعل ذلك«.

لكنه ب�سب���ب اإ�سراري وافق، وبداأ ح�سن عمل���ه، تفاجاأت كيف كان 

»م���ا �ساء اهلل« يتدّخ���ل يف كل خطوة ومل ي�سمح حل�س���ن اأن ينهي عمله 

وح���ده. يف اأكرث الأوق���ات كان يبتعد عنا ع�سرات الأمت���ار ويلعب وحده 

وي�سلي نف�سه. يف ذلك اليوم �ساألته: »يا »ما �ساء اهلل«، كيف �سمحوا لك 

باملجيء اإىل اجلبهة واأنت يف هذا العمر؟«.

قال: »مل ي�سمحوا يل. لقد حاولت مرات عدة، لكّنهم رف�سوا. لكنني 

ا عنهم. لقد زّورت بطاقة هويتي«. يف النهاية ح�سرت غ�سباً

وهك���ذا، �سرن���ا ثالثة ووقع���ت م�سوؤولي���ة الهتم���ام بجريحن على 

اأكتاف ح�سن.

، قلقت على نوم  يف ع�س���ر ذل���ك اليوم، وب�سبب الربد القار�س لي���الاً

»م���ا �ساء اهلل«. فاحلفرة التي ا�ستحدثناها بالكاد ت�سعنا نحن الثنن. 

فّك���رت وفّكرت لكّنن���ي مل اأ�س���ل اإىل اأي نتيجة تذك���ر. يف النهاية قلت 

يف نف�س���ي، �ساأبق���ى اأنا يف اخلارج لينام رفيق���اي داخل احلفرة. لذلك 
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ا  مب�ساع���دة ح�سن جمعنا الكثري من الأغ�س���ان والأوراق وجهزنا مكاناً

. ا ن�سبياًّا كي اأنام فيه ليالاً دافئاً

ا اإل اأنه مل  ا وتكراراً ح���ن حّل وقت الن���وم، ناديت »ما �ساء اهلل« مراراً

���ا من البعيد. قلت: »ما �ساء  يجبن���ي. لكن يف النهاية، �سمعنا �سوته اآتياً

ا للنوم«. اهلل«، تعال اإىل هنا، لقد جّهزت لك مكاناً

ا، ناما اأنتما. ا جيداً ل، لقد وجدت لنف�سي مكاناً  -

ا. حن راأى م���كان نومنا، ذهب اإىل  مل يتج���اوب م���ع اإ�سراري مطلقاً

ا له يف ظل احلجارة التي ت�سخن طيلة النهار  خ���ارج احلرج، وهّياأ مكاناً

ب�سبب حرارة ال�سم�س، ونام هناك.



التاسع

اأط���ّل علينا �سب���اح اليوم ال�ساب���ع. لقد جتّمدت من ال���ربد القار�س 

وكن���ت اأرجتف ب�س���دة. قررت اخلروج م���ن احلرج لأن���ام على �سخرة 

ا عن »ح�سن« و»ما  . لذلك ابتع���دت زاحفاً حت���ت اأ�سعة ال�سم�س مبا�سرةاً

�س���اء اهلل« وخرجت من احل���رج. غفوت على �سخ���رة قريبة. كان لنور 

ال�سم����س حرارة ممتعة، فغرق���ت يف نوم هانئ من���ذ اللحظات الأوىل. 

لك���ن اأعتقد اأنه مل تكد متّر �ساعة من الوقت حتى قفزت من نومي على 

�سوت انفجار عظيم. 

عل���ى ما يب���دو، لق���د راآين العدو فاأطل���ق قذيفة ه���اون 60 جتاهي. 

ا. �سحبت نف�س���ي ب�سرعة نحو  انفج���رت عل���ى بعد حوايل ع�سرين م���رتاً

الأ�سج���ار فانفجرت القذيفة الثانية يف م���كان اأقرب من �سابقتها. كان 

»ح�س���ن« و»ما �ساء اهلل« ق���د ا�ستيقظا على �سوت النفج���ارات واأخذا 

ينادي���اين بقل���ق. ول اأدري كيف دخلت احل���رج، واأ�سرعا يف م�ساعدتي 

لالبتعاد عن ذلك املكان.

�سقطت ع�سرات القذائف، واحدة تلو الأخرى، بن الأ�سجار وداخل 

ج���دول املاء وانفجرت بق���وة. يف ذلك اليوم، ا�سته���دف العدو بق�سفه 

الأماك���ن كاف���ة ويف فوا�س���ل زمني���ة متعددة. كن���ا نتمّدد عل���ى الأر�س 

با�ستم���رار، ملجّرد �سماع �سفري القذائف، ومبا اأننا كنا حتت الأ�سجار، 

ا على روؤيتنا، كان يرم���ي ب�سكل ع�سوائي، فت�سقط  ومل يك���ن العدو قادراً
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ا عنا.  رماياته بعيداً

من الأرجح اأن العدو، وبعد مرور �سبعة اأيام، مل يكن يتوّقع اأن يوجد 

يف املنطق���ة اإي���راين واحد. لذل���ك اأ�سيف اإىل قلقنا قل���ق اآخر، وهو اأن 

تهج���م فرقة من العراقين علينا لتطه���ري املنطقة، فكنا ننتظر حدوث 

ذلك طيلة النهار مبرارة.

 õõõõõõõ

مل يك���ن مير يوم م���ن دون اأن نتذك���ر اأحباءنا �سه���داء وجرحى تلة 

»بره���اين«. كل ما مّر علّي هناك كان يتداع���ى اأمامي كالروؤيا، وي�سغل 

ذهن���ي ل�ساع���ات و�ساع���ات. كان���ت الوج���وه النورانية لأحبائ���ي الذين 

ا حوايل ع�سرة اأيام من مدينة »دارخوئن« اإىل مقر حمّمد  ترافقن���ا معاً

ا  ا ليالاً ونهاراً ر�س���ول اهلل P يف »�سنندج«، ومن هن���اك اإىل التلة، كّنا معاً

ا تلو الآخ���ر، مع ذكرى  ونح���ن نتحادث، مت���ّر يف خمّيلتي الوج���وه وجهاً

مظلوميتهم و�سهادتهم التي حتّرك عواطفي فت�سيل دموعي حاكية عن 

حزن عميق يف روحي.

يف ه���ذه الأي���ام ال�سعبة املتاأّزم���ة، �ساألت نف�سي م���ّرات ومّرات عن 

ه���وؤلء ال�سب���اب الطاهرين، م���ن اأين لهم كل هذه النخ���وة والإخال�س 

ا ل�سنوات ب���ل لقرون حتت  والإمي���ان؟ ه���ذا ال�سعب ال���ذي كان م�سحوقاً

�سلطة احلكام واحلكومات املتنوعة، من اأين ا�ستمّد فجاأة هذا اجلوهر 

ال�س���ايف وهذه ال���رثوة الن�سط���ة واملبدع���ة ليظهرها به���ذه الطريقة؟ 

ه���وؤلء ال�سباب العرفاء، حتت اإدارة اأي مر�سد ا�ستطاعوا حت�سيل هذه 

الدرجة العظيمة من الكمال والو�سول اإىل هذه املرتبة العرفانية؟

اأن���ا، ب�سفتي راٍو حّي لف���رتة حمدودة من هذه الث���ورة، اأقول للتاريخ 

ولأجي���ال اليوم والغد: »اإّن اإعجاز الإ�سالم والث���ورة الإ�سالمية يف القرن 
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الع�سرين قد جتّلى يف ظهور الب�سر الطاهرين واخلّل�س والعارفن من قلب 

الظلم���ات، وذلك لي�س بعد مدة طويلة من الريا�سات والرتبية والتعليم، 

ب���ل يف عنفوان ال�سب���اب ويف اأول اأيام ربيع البلوغ. يا ليتني اأجد كلمات اأو 

لغة ت�ستطيع اأن تر�سم وجت�ّسد اأحوال وكرامات هذه الرباعم العا�سقة!«. 

 مبريديه ال�سجعان � هوؤلء التعبويون 
1
ما اأجمل معرفة مقتدى الأمة

الذي���ن يحملون اأرواحهم على اأكّفه���م � حن قال عنهم: »لقد قطعوا يف 

ليلة واحدة طريق مئة عام..«.

لك���ن اإدراك خ�سارة العملي���ات، كان يوؤذيني ويزعجني ب�سدة. كنت 

اأُح���ّدث نف�سي مت�سائالاً عن نتائج هذه العملي���ات؟ اإن النظرة الدنيوية 

م الأمر على هذه احلال: اأّن �سرّية »ميثم« من كتيبة الإمام احل�سن  تقوِّ

Q وبع���د فتح التلة خالل يوم���ن ما لبثت اأن انهزم���ت و�سّلمت التلة 

ا، لكن الأمر  مرة ثانية للبعثّين اخلونة. كان هذا امل�سهد يزعجني كثرياً

الذي اأراحن���ي وهّداأ من روعي هو النظرة لقيم وُمُثل الثورة التي كانت 

الدافع لالإمام واأ�سحابه يف انطالقة الدفاع.

اإن كل جندي من جنود الإ�سالم، كان يعلم ومن اليوم الأول للدخول 

اإىل الأرا�سي العراقية اأننا ل نهدف اإىل البقاء هناك، بل علينا عاجالاً 

اأم اآج���الاً العودة من حي���ث اأتينا، لأن قائدهم واإمامه���م قد �سّرح منذ 

اليوم الأول اأننا ل ن�سع »عيننا« على اأي �سرب من الأرا�سي العراقية. مل 

ا فتح اأي بلد. بل هدفنا ر�سى اهلل؛ ولذلك ل معنى للهزمية  نق�سد يوماً

فيم���ا قمنا به. {اإّنهم لهم املن�سورون، واإن جندنا لهم الغالبون} 

)ال�سافات، 172، 173(.

كان التكلي���ف، احلرك���ة والقت���ال يف �سبي���ل حاكمية دي���ن اهلل. {ل 

1-  اأي الإمام القائد.
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يكلف اهلل نف�ًســـا اإّل و�سعها} )البقرة، 286(. املهم ه���و الدفاع نف�سه، 

وه���ذا القت���ال هو ن�سر ومل يكن به���دف الو�سول اأو ع���دم الو�سول. اإّن 

لأي حرب وجه���ن: الوجه الأول هو التقدم والن�سر، والوجه الثاين هو 

اخل�س���ارة والرتاجع. لكن حمتوى احل���رب وروحها تتلخ�س يف انت�سار 

املظلوم وال�ساعي نحو العدالة وخذلن الطرف الظامل واملعتدي.

لو كان الراأي العام يف يومنا هذا يعترب كل جمازر واعتداءات وفتح 

ا له،  ا وافتخاراً البالد التي قام بها هتلر يف احلرب العاملية الثانية ن�سراً

ا  فاإن اجلي���ل القادم �سيعترب اعتداءات وجرائم وظلم »�سدام« انت�ساراً

ا فذلك لأنه كان يريد و�سع يده على  ل���ه! لكننا اإذ نعترب »�سدام« خا�سراً

خوز�ست���ان وعلى كل بلدنا، والأه���م اأنه اأراد ال�سيط���رة على احلاكمية 

الإ�سالمي���ة وال�سعبية لبلدنا؛ تلك احلاكمية التي اأّيدها %98 من �سعب 

اإي���ران. اأم���ا نحن فل���م نكن نرن���و اإىل اأي �سرب من اأر����س العراق. فهل 

نعترب اأنف�سنا خا�سرين بعد كل هذه النت�سارات وبعد اإخراجنا القوات 

العراقية من كل �سرب من اأرا�سينا. 

ا بنف�س درجة  يف ثقاف���ة التعبئ���ة، تعترب ال�سه���ادة والرتاجع انت�س���اراً

التقدم والفتح. اإننا نخ�سر وننهزم حن ن�ست�سلم للباطل ولالأفكار املعادية 

للع���دو، لكن ما دام اأننا نقاتل لأج���ل ا�ستقاللنا وقيم الدفاع عن احلرية 

وحاكمية الإ�سالم، فنحن املنت�سرون؛ حتى لو تراجعنا يف زمن معن.

فل���و اأّن الإمام احل�سن Q واأ�سحابه قد خ�سروا يف اأر�س كربالء 

 Q ويف ي���وم عا�سوراء وانت�س���ر يزيد، لكانت كتيب���ة الإمام احل�سن

ا يف هذه املعركة غري  وف�سائلها يف معرب »دربندي خان« قد خ�سرت اأي�ساً

املتكافئ���ة، ولكان �سدام هو املنت�سر! لك���ن الإمام احل�سن Q، على 

الرغم من �سهادته، فهو املنت�سر، لأن العقل ال�سليم والفطرة الطاهرة 

للب�سر يوجبان هذا الأمر. اأما يزيد، حتى لو نال احلكم الظاهري لأيام 
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معدودة يف هذه الدنيا، فهو اخلا�سر، لأنه حمط لعن و�سخط كل اإن�سان 

ح���ر �ساحب عق���ل وفطرة �سليمة، ول يتداعى م���ع ا�سمه اإىل الآن �سوى 

الذل والعار. وكل يوم عا�سوراء وكل اأر�س كربالء.

على كل حال، يف اليوم ال�سابع، ا�ستعملت اآخر قطعة قما�س من �ساق 

بنط���ايل كي اأ�سمد ج���رح يدي. وهكذا حتول بنط���ال بدلتي الع�سكرية 

اإىل »�سورت«، ومل يبَق �سواه على ج�سمي مع جواربي املمزقة.



العاشر

يف �سب���اح اليوم التايل، حن ا�ستيقظت م���ن النوم، كانت التقّرحات 

امللتهبة يف ي���دي قد بللت القما�س بالكامل، وب���داأت اإفرازاتها ت�سيل من 

اأ�سفل يدي. ويف الوقت نف�سه مل يكن لدي اأي قما�س اإ�سايف لت�سميد اجلرح 

ا على �سحة »ح�سن« و»ما �ساء اهلل«  بعد تنظيفه. ولكن مبا اأنني كنت قلقاً

ا مل اأكن لأر�سى باأن ميزقوا اأطراف بنطاليهما  ومبا اأّن الربد كان �سديداً

كي األفها حول يدي، لذلك مل اأحتّدث عن �سيء يف هذا املو�سوع.

يف ذلك اليوم هجمت علّي جمموعة من الذباب الأزرق الكبري التي 

حّطت على القما�س فوق جرحي، لتاأكل التقرحات والدماء عليها. مهما 

حاول���ت اإبعادها عني، مل اأ�ستطع فقد كان���ت تبتعد قليالاً ثم تعود. كان 

ا لذلك مل اأقدر عليها. كم���ا �ساعدين »ح�سن« و»ما  ا ج���دًّ عدده���ا كبرياً

ا. لكن يف النهاية تعبنا نحن الثالثة  �ساء اهلل« يف اإبعادها ل�ساعة تقريباً

من هذا الأمر. فرتكناها وتكاثرت وغّطت قطعة القما�س.  

اأنهكني هذا الو�سع. اأ�سابني العناء من »ك�س الذباب« فرتكتها حلالها.

ا من  ا كبرياً ح���وايل الظه���ر، التف���ّت اإىل اأن الذباب ق���د و�سع ع���دداً

البي����س الأبي�س عل���ى القما�س الذي يل���ف جرحي، ب�س���كل اأّنه غّطاها 

بالكام���ل. ففهم���ت عندها اأن الذب���اب مل يكن يتغّذى عل���ى التقرحات 

ب���ل وجد فيها بيئ���ة منا�سبة لو�سع بي�سه، وها ه���و يرحل بعد اأن انتهى 

م���ن مهمته. رجوت »ح�سن« و»م���ا �ساء اهلل« اأن ي�سرع���ا لنجدتي، وها 

هما بع���د اأن قتال اأو طردا الذباب، بداآ بتنظي���ف القما�س من البي�س. 
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ا انتهى عملهما، وعلى ما يبدو نّظفا القما�س  ���ا، بعد �ساعة تقريباً وختاماً

ب�سكل نهائي من اأي بي�س. 

�سب���اح اليوم التا�س���ع، �سعرت باأمل وحرقة يف جرح���ي، فطلبت من 

ح�س���ن اأن يفتحه. بع���د اأن فّك القما����س املليء بالتقرح���ات، تفاجاأت 

بعدد م���ن الديدان البي�ساء ال�سغرية وهي تتل���ّوى، ويلتف بع�سها على 

بع����س. ففهمت اأن بي�س الذباب قد ت�سّرب بن خيوط القما�س، وو�سل 

اإىل �سط���ح اجل���رح وحت���ّول اإىل ديدان وج���دت يف التقرح���ات والدماء 

ا تتغذى منه. كانت كثرية بحيث اإّننا مل نكن قادرين على  ���ا منا�سباً مكاناً

ا.  ا ومقرفاً اإخراجها. كان املنظر خميفاً

مل يك���ن ال�سابان قادرين على النظ���ر اإىل جرحي. وخا�سة اأن رائحة 

ا عن الأر�س  ا �سغرياً اللتهاب والتعفن كانت تزكم الأنوف. تناولت غ�سناً

وب���داأت اأُخ���ِرج الدي���دان واحدة تل���و الأخرى. قلت ل�سديق���ّي بكل خجل 

اإّنني غري قادر على اإخراجها مبفردي. ف�سرع كل من »ح�سن« و»ما �ساء 

ا �سارا ي�سطادان  اهلل« مب�ساعدتي وبال�ستفادة من اأغ�سان �سغرية جدًّ

ا، �سك���رت �سديقّي ودعوت  الدي���دان. بع���د اأن اأ�سبح ظاهر اجلرح نظيفاً

اهلل لإعطائهما الأجر بكل كرم واإنعام ملا قاما به لأجلي من متري�س بال 

تق�س���ري اأو نق�س. ثم جل�ست يف مكان مبفردي و�س���رت اأنتظر الديدان 

الت���ي اأتوقع اأنها ما زالت خمتبئة يف جرحي لأ�سطادها. كلما راأيت دودة 

تظه���ر يف اجلرح، اأخرجتها ب�سرعة. وهكذا �سغلني هذا الأمر ل�ساعات. 

اإىل اأن اطماأننت يف النهاية اإىل زوال الديدان ونقاء جرحي.

كان عل���ّي تغطية اجلرح ب���اأي طريقة كانت. فمن املمك���ن اأن يتكّرر 

الو�س���ع ويهج���م الذب���اب مرة ثاني���ة. لكن مل يع���د لدّي قما����س ي�سلح 

ا ل مفر م���ن ا�ستعمال ال�سمادة نف�سه���ا. فتكّبد ح�سن مرة  ل�س���رته. اإذاً

ثاني���ة العناء، وغ�سلها باملاء وو�سعها عل���ى اجلرح بعد اأن ع�سرها من 
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. لكّنه���ا ظّلت مبّلل���ة ول ميكن ربطها ح���ول اجلرح. لذلك،  امل���اء قليالاً

وحلمايته من اإزعاج الذباب، و�سعنا ال�سمادة عليه.

ا وه���ا هو اللي���ل قد ح���ّل. وكالليايل  وهك���ذا، م���ّر ذلك الي���وم اأي�ساً

ال�سابق���ة، نت اأنا وح�سن يف احلفرة وذهب »م���ا �ساء اهلل« كي يرتاح 

بن ال�سخور. مل تكن قد مّرت �ساعة اأو �ساعتان، حتى اأطلق العراقيون 

فجاأة ومن دون اأي مقدمات قنبلة م�سيئة على اأطراف احلرج. اأ�ساءت 

القنبل���ة املكان ملدة ق�سرية واأح�سرتها الري���اح نحونا، وها هي بعد اأن 

انطفاأت ت�سقط على الأر�س بالقرب منا على حافة النهر.  

 قلت حل�سن: »هل ترى فعل اهلل. كما وّفر لنا بن كل هذه الأ�سجار 

غ���ري املثمرة، عري�سة عنب لنتغذى منها ها ه���و ير�سل لنا هذه القنبلة 

امل�سيئة لن�ستفيد من مظلتها لت�سميد اجلرح«.

ا وقال  ا ما اأقوله، نه�س من مكانه منحنياً »ح�سن« الذي فهم متاأّخراً

ا �ساأذهب لأح�س���ر املظّلة«. قلت ل���ه: »ل، فالظالم يلف كل  بف���رح: »اإذاً

�س���يء، والقنبل���ة �سقطت يف اجله���ة الأخرى من املاء. م���ن الأف�سل اأن 

ن�سرب اإىل الغد«.

يف ال�سب���اح الباك���ر، وبعد اأن �سّلين���ا ال�سبح، خل���ع ح�سن حذاءه 

وجوارب���ه، رفع بنطاله اإىل الأعل���ى وتوجه اإىل الطرف الآخر من النهر 

واأح�س���ر القنبل���ة امل�سيئة. على الرغ���م من اأن مظل���ة القنبلة حريرية 

ا. �سكرت  وناعم���ة، لكنها حّلت م�سكلة ت�سميد اجلرح لثالثة اأيام تقريباً

اهلل على كل هذا اللطف والعناية.

اإنه اليوم الثالث ع�سر من مرداد، وقد مرت ع�سرة اأيام على اإقامتنا 

ا بعد يوم، لأننا �سرنا نحيلن  اجلربية يف احلرج. كان القلق يزداد يوماً

للغاي���ة وقد �سحبت وجوهنا وغارت عيوننا وخدودنا. مل اأر قدمّي ويدّي 
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بهذه النحالة من قبل. 

كان���ت هذه امل�ساألة باعثة على القلق ب�سكل اأكرب لدى »ما �ساء اهلل«. 

ا.  لأن ج�سمه �سار كالهيكل العظمي املتحّرك وكانت جراحه تتقّرح اأي�ساً

كم���ا تعّر�ست اأج�سامنا يف اليومن ال�سابق���ن اإىل رع�سة ورجفة، وكان 

ن�سيبي من هذا العار�س اأكرث من �سديقّي.

اأو�سك���ت اأوراق العري�س على النتهاء، وكنا نحاول تنظيم م�سروفنا 

له���ا. لأّننا اإذا اأكلناها كلها لن يبقى لنا م���ا نتناوله. وهكذا خالل هذه 

الأي���ام، تعر�سنا نحن الثالثة ب�سكل م���ن الأ�سكال اإىل نوع من الأزمات 

النف�سية الروحية. 
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يف الي���وم احلادي ع�سر، حن انزويت و�سرت اأفكر مبا علينا القيام 

ا  ب���ه يف الأي���ام القادمة، تو�سل���ت اإىل النتيجة الآتية، اأنه ل���و و�سعنا يداً

ا وذلك بنحٍو فجي���ع. لذلك، هذه  عل���ى يد، �سن�سهد موت بع�سن���ا بع�ساً

امل���رة وبح�س���ور »ما �س���اء اهلل« اأ�سررت على ح�س���ن اأن ينّفذ القرتاح 

ال�ساب���ق، اأي ت���رك هذا امل���كان والنطالق لإح�سار الدع���م وامل�ساندة، 

وبالت���ايل اإنقاذن���ا نحن الثالثة م���ن املوت احلتمي. ولك���ن، مرة ثانية، 

�سه���دت رف�سه مقابل اإ�س���راري، اإىل اأن اأيقنت بنف�س���ي اأنه لي�س لديه 

طاقة نف�سية ول ج�سدية للقيام بهذا الأمر.

ا مني  كان���ت الأزمة النف�سية لدى »ما �ساء اهلل«، بارزة واأكرث و�سوحاً

ا ل�سغر �سنه مقارنة بنا. عند الظهرية يف ذلك اليوم،  ومن ح�سن نظراً

ا اأن  ومب���ا اأن »ما �ساء اهلل« قد فقد القدرة عل���ى التحّمل، اقرتح مرتّدداً

ن�سّل���م اأنف�سنا للعراقي���ن. فقد كان يعتقد اأن ه���ذه اخلطوة اأف�سل من 

امل���وت هنا. مل�ست عندها كم �سعفت معنوياته ب�سبب ما نعانيه. عندها 

قل���ت له: »ما �س���اء اهلل«، اإّن اأعداءنا ل يرحم���ون جرحاهم، فهل تتوقع 

اأن يرحمون���ا؟ اعلم اأنه ل���و وقعنا باأيديهم، �سيقتلونن���ا ب�سكل مرّوع. اأو 

يف اأف�س���ل الأح���وال �سياأ�س���رون ح�سن فق���ط لأنه �سليم، اأم���ا اأنا واأنت 

ف�سيق�سون علينا، وهكذا �سنك���ون نحن م�سوؤولن عن هدر دمائنا، لأن 

هذا العمل لي�س �سوى انتحار. لكْن، اإذا مل ن�سّلم اأنف�سنا ومتنا على اأثر 

ا«. اجلوع ف�سنكون �سهداء. لذلك ل تفّكر بهذا املو�سوع اأبداً
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اإزاء ه���ذه احل���ال، حاولت ت�سجيعهم���ا على قراءة الدع���اء وتكرار 

الأذكار، لأنن���ي جّرب���ت اأن الدع���اء، بالإ�سافة اإىل الآث���ار الروحّية، له 

نتائج طبيعية ناجعة توؤّدي اإىل رفع املعنويات والثبات وبّث الأمل.

وهك���ذا ترافقت �سالتن���ا بالدموع والأن���ن. كان »ح�سن« و»ما �ساء 

اهلل«، بع���د كل �سالة، ي�سج���دان على الرتاب ويبكيان ب�س���ّدة ويطلبان 

م���ن اهلل املتع���ايل املدد. اإن الب���كاء يف حم�سر اهلل والت�س���ّرع يختلفان 

ا ب�سبب امل�ساكل وال�سعاب. توؤّدي احلال الأوىل  ا عن الب���كاء جزعاً كثرياً

اإىل تقوي���ة الإرادة واإىل ال�سع���ور بالأم���ل وتغي���ري وجه امل�س���كالت، اأّما 

احل���ال الثانية فتبعث على ال�سعور بال�سعف والإح�سا�س باجلزع وتقوية 

امل�س���كالت الروحي���ة والنف�سية. اإذا م���ا متّتع الإن�س���ان بالإميان باهلل، 

وحن يواجه اأي م�سكلة يف حم�سر اهلل، ف�سريى النقمة نعمة، و�سيدرك 

اأن امل�ساكل لي�ست �سوى و�سيلة للتقّرب من املقامات املعنوية العليا.

يف تل���ك الأيام، �ساعدتني الآيات والأحاديث التي اأحفظها، يف تهدئة 

اأح���زاين وامل�س���كالت النف�سّية الت���ي اأعاين منها. ح���ن كنا جنتمع نحن 

الثالثة ويجل�س بع�سنا بالقرب من بع�س كنت اأبداأ باحلديث واأقول لهما 

اإّن امل�سكالت والأحزان لي�ست �سوى و�سيلة لمتحان مدى ا�ستقامة اإمياننا. 

يقول اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي: {فا�ستقم كما اأمرت})هود/ 112(.

يف منط���ق القراآن، ل معنى لالإميان من دون ال�ستقامة. اإن الإميان 

كن���ز تتطّلب املحافظة عليه حتّمل الكثري من امل�سائب. ويف هذا الباب 

قال اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي: {الذين قالوا ربنا اهلل ثم ا�ستقاموا 

تتنزل عليهـــم امللئكة اأّل تخافوا ول حتزنـــوا واأب�رصوا باجلنة 

التي كنتم توعدون} )ف�سلت/ 30(.

قل���ت ل�»ح�س���ن« و»ما �س���اء اهلل« اإن ه���ذه اللحظ���ات ال�سعبة لي�ست 

�س���وى و�سيلة لختبار ثباتنا يف الإميان الذي نّدعيه. لقد واجهنا على تلة 
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»برهاين« العدو اخلارجي، والذي ي�سميه الر�سول اجلهاد الأ�سغر. لكننا 

الآن يف و�سط املعركة الباطنية. يف هذه اجلبهة، توّكلنا هو ن�سٌر وياأ�سنا 

ه���و خ�سارة. فاهلل يريد اأن يختربنا اإىل اأي مدى نحن متوّكلون. علينا اأن 

ُنْثِبت هلل اأننا نر�سى بكّل ما يعطينا اإياه، وهذا هو اجلهاد الأكرب.

قي���ل: اإن الدنيا �سج���ن املوؤمن. ولذا فاإن املوؤم���ن واإن كان يف اأف�سل 

اأحوال���ه، ف�سوف ي�سعر بالغربة لأنه ل ينتمي اإىل هذه الدنيا. فقد تنّزل 

من مرتبته احلقيقية كي ميتحن ومن خالل حتمله ال�سعاب و�سعيه يف 

العودة اإىل اأ�سله، يثبت ملكوتية نف�سه و�سفافية جوهر روحه.

ح���ن يعي�س الإن�سان يف راحة وهناء الدني���ا، ي�سعر بالغربة اأكرث من 

العي����س الذي يواجه فيه امل�سكالت. لأن راح���ة الدنيا يف الواقع زخارف 

تتخّفى حقيقتها خلف الزينة اخلداعة. لهذا ال�سبب ي�سف اهلل الدنيا يف 

الق���راآن الكرمي اأنها لهو ولعب وزينة وتفاخر... على الرغم من الظاهر 

اجلميل واملرّتب للدنيا، وهي لي�ست وفق التعبري القراآين �سوى زبد يلمع 

عل���ى �سط���ح املاء، تختفي مع ق���دوم الأمواج ول يبقى له���ا اأثر. يخاطب 

الق���راآن الكرمي الب�سر الذين عرفت روحهم ح���الوة الإميان اأن {لكيل 

تاأ�سوا على ما فاتكم ول تفرحوا مبا اآتاكم} )الحديد/23(، فللح�سول 

على �سيء ما وخ�سارة �سيء اآخر يف حم�سر اهلل حكمة خا�سة.

يف هذه الدنيا ما اأكرث النعم التي اأعطانا اإياها اهلل، ليقي�س قناعتنا 

وبعد نظرنا، وما اأكرث النعم التي اأخذها مّنا ليمتحن ا�ستقامتنا وتوكلنا. 

لذلك ذكر اهلل يف القراآن الكرمي يف اآية �سبقت ما ذكرناه: {ما اأ�ساب 

مـــن م�سيبة يف الأر�س ول يف اأنف�سكـــم اإل يف كتاب من قبل اأن 

نرباأها اإن ذلك على اهلل ي�سري}. )الحديد/ 23(. 

قال الإمام ال�سادق Q: »اإن الله اإذا اأحب عبًدا غّته بالبالء غتًّا« )بحار 

الأن���وار، المجل�س���ي، ج15، ����س55(. واإّن »من عال �سقفه كرث ثلجه« )مثل اإيراين(. 
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فق���د كان ن�سيب اأهل البيتR م���ن الأمل وامل�سيبة اأكرث من غريهم . 

 P ا، مبا اأن لطف اهلل قد �سملنا علينا اأن ن�ستقيم كي نالقي ر�سول اهلل اإذاً

واأهل بيت الع�سمة والطهارةR بوجه اأبي�س وراأ�س مرفوع.

حن كنت اأرى »ح�سن« و»ما �ساء اهلل« يت�سّرعان اإىل اهلل بدل التاأّوه 

والأنن، كنت اأفرح واأ�سعر بالر�سى.

 õõõõõõõ

يف �سب���اح اليوم الثاين ع�سر، حن كنا نتناول ورق العري�س، قال يل 

.» ا جميالاً ح�سن: »لقد �ساهدت البارحة مناماً

ا اإن �ساء اهلل، ما هو؟ - خرياً

، وقد  ا اأبي�س طويالاً - لقد �ساهدت الأخ »�سفات���اج«. كان يرتدي ثوباً

ا وجل�س بالقرب  ا وح�سن الرائحة، دخل اإىل احلرج مبت�سماً اأ�سب���ح منرياً

من���ا. مل تغب الب�سمة عن �سفتيه حلظة. بقي معنا لدقائق وهو يحدثنا. 

لكن���ه بعد فرتة، نه����س يريد اأن يرحل. فاأم�سكت ط���رف ثوبه وقلت له: 

»اأق�س���م عليك ب���اهلل، ل ترتكن���ا وحدنا. اب���ق معنا..«. لك���ن »�سفاتاج« 

ا اإىل اأي مكان، اأنا باٍق  وبب�سمته املر�سومة على فمه اأجابني: »ل�ست ذاهباً

ا ول تتحّركوا، �سياأتي  هنا. واأنتم اأطلب منكم اأن ل ترتكوا هذا املكان اأبداً

ال�سباب بعد اأيام لياأخذوكم من هنا«.. ثم خرج من احلرج ورحل.

ح���ن اأنهى ح�سن كالمه قلت يف نف�س���ي: »ما زال لدى ح�سن الأمل 

باأن ياأتي �سبابنا وينّفذوا اإحدى العمليات يف هذه املنطقة ولهذا �ساهد 

هذا املنام. ولكن، لو اأرادوا القيام مبثل هذه العملية لكان من املفرت�س 

اأن تت���م منذ لي���ال«. لكن على الرغ���م من هذا، قلت: »اإن���ه منام جيد. 

فال�سهداء معنا هنا ينظرون اإىل اأفعالنا و�سلوكنا وظروفنا«.
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يف هذه الأحوال، حن تفح�ست اأوراق العنب الباقية معنا، عرفت اأنها 

تكفين���ا ليوم واحد فقط. منذ يومن ونحن نق���رّت على اأنف�سنا كي نقتات 

عليها، فازدادت الرجفة يف اأج�سامنا و�سعرنا مبزيد من ال�سعف.

ا بالن�سب���ة اإيّل اأنه بنف���اد اأوراق العنب، �سي�سبح  كان الأم���ر وا�سحاً

ا. ا جداً و�سعنا �سعباً

 كن���ت اأفكر ب���كالم »�سفاتاج« ال���ذي مل يفارق ذهني، ق���ال: »ابقوا 

هن���ا و�سياأتي ال�سباب ل�سطحابكم«. فعرفت اأن ال�سهداء �سي�ستقبلوننا  

نحن املرتوكن هنا يف القريب العاجل. 
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 يف الي���وم الثال���ث ع�سر لوجودنا يف احلرج، كان���ت اأيدينا واأقدامنا 

كاأي���دي واأق���دام العجائ���ز. ترتع����س ل بل ته���ز من دون توق���ف وب�سكل 

ا. خالل ه���ذه املدة، كنا نق�سي اللي���ل نائمن على الأر�س  ملح���وظ جداً

ا. ووجوهنا على الرتاب. ولذلك �سارت مت�سخة و�سوداء قامتة اأي�ساً

من���ذ عدة اأيام، اأُ�سيفت اإىل اأزماتن���ا واحدة جديدة؛ هي يف الواقع 

. يف الوقت 
1
ا من اجل���وع وال�سعف، وه���ي م�سكلة الت���رّبز اأك���رث اإزعاجاً

ال���ذي كن���ا يف اأم�ّس احلاج���ة لهذا الأم���ر، مل نكن قادري���ن عليه. حن 

يناأى الواحد منا اإىل البعيد، كانت مت�سي �ساعات من دون اأن ي�ستطيع 

النته���اء من الت���رّبز. وكاأن اأمعاءنا وجماري اله�س���م لدينا قد يب�ست. 

اأثن���اء الترّبز، كنا ن�سعر بالأمل واحلرق���ة املرتافقة مع النزيف ب�سكل ل 

يو�سف. كان ه���ذا الأمر ي�سحبه الأنن وال�س���راخ والبكاء. حن كنت 

اأ�سم���ع �سوت »ح�سن« و»ما �س���اء اهلل« اللذين توجه���ا اإىل نقطة بعيدة 

عن���ي، وهما يبكيان وي�سرخان من الأمل كانت دموعي تن�ساب من دون 

ق�س���د مني. وكان النزي���ف ينبئنا بجرح املج���اري اله�سمية. ل عذاب 

اأكرث اأملاًا مما كّنا فيه؛ وك�اأننا يف تلك احلالت كّنا نتعّر�س لطعن متكّرر 

ب�سكن حاد يف اأماكن متفرقة من اأج�سامنا، وكان �سوت البكاء والعويل 

ميالأ احلرج.  

1-  اإخراج الف�سالت من اأج�سامنا.
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ومل تنت���ِه املحنة عند هذا احل���د، بل اإّننا حن نعود اإىل اأماكننا وقد 

اعتقدن���ا اأنه بانتهائنا من هذا الأمر �سرت���اح، نبداأ من جديد بالتلّوي 

من �سدة احلرقة والأمل. 

اأّما م�سكلتنا الثانية فكانت يف اأزمتنا الروحية والنف�سية. لقد فقدنا 

و�سعن���ا الطبيعي، لذلك كنا ن�سعى اأن يبتع���د بع�سنا عن بع�س لينزوي 

. كلٌّ منا يف مكان ونبكي لعّلنا نفّرج عن مكنونات قلوبنا، ونهداأ قليالاً

كان تخّي���ل الفاجعة التي �ستحل بنا مع حل���ول هذا امل�ساء عند نفاد 

ا. على الرغم م���ن اأننا اأم�سينا ثالثة  اأوراق العن���ب، يعّذب روحي كثرياً

ا نتحّمل اأ�سعب الظروف واأق�ساها، لكّن هذا التحّمل �سيتخذ  ع�س���ر يوماً

�س���كالاً اآخر منذ الغ���د، وهو يف الواقع بداية تعذي���ب قا�ٍس لن ينتهي اإل 

مب���وت األي���م. على الرغم من اأننا مل نكن يف ح���ال طبيعية خالل الأيام 

املا�سية، لكّن هذه الأوراق املعدودة قد اأنقذت حياتنا.

اإن���ه ع�سر اليوم الثالث ع�سر، مل تكن حال »ح�سن« و»ما �ساء اهلل« 

َدْيِن على  دَّ ا. كن���ت اأراهما اإم���ا مُمَ طبيعي���ة، بل كانت مث���ل حايل متاماً

ظهريهم���ا، اأو جاِل�َسْنِ وهم���ا يح�سنان ركبتيهما ويبكي���ان بهدوء. كّنا 

ا بالعذاب والأمل يف انتظارنا. ا موؤملاًا وم�سحوباً ن�سعر اأن موتاً

كن���ت اأقّل���ب الأف���كار يف راأ�سي واأح���اول اأن اأرّكز لعّل���ي اأجد طريقة 

للنجاة. يا اإلهي، ما هو واجبنا يف هذه احلال؟ يا ملجاأ من ل ملجاأ له، 

يا منج���ي ال�سعفاء ويا جميب دعوة امل�سطرين، ها نحن يف حم�سرك 

واأنت ناظر اإىل اأحوالنا. ما الذي قّدرته لنا؟

اأ�س���واأ م���ا كنت اأخافه ه���و اأن توؤّث���ر -ل �سم���ح اهلل- العذابات التي 

تنتظرن���ا منذ �سباح الغد بوجهها اجلدي���د على اإمياننا وعقيدتنا، بعد 

ا. ، ثم العقيدة ثانياً اأيام من ال�ستقامة فت�سلبنا الأمل اأولاً
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يف الأ�س���ل، ه���ذا طبع اإن�ساين غري مقبول، فح���ن يكون الإن�سان يف 

معر����س النع���م والرفاهية، فاإّن الغ���رور والنكران والتع���ايل ت�سلبه كّل 

اإميانه، فيعترب اأن قدرته وموهبته الذاتية جعلته ي�ستحق كل هذا اخلري 

والنع���م. لكنه حن يعاين من الِقّلة ويتعّر�س للخطر وال�سطرار تخمد 

روحه وي�سيطر عليه الياأ�س، وماذا لو و�سل اإىل هذه النتيجة � نعوذ باهلل 

� اأن ل ح�س���اب ول كت���اب ول ملجاأ ول منجي! ق���د ُيداخلنا �سوؤال: كيف 

ميك���ن هلل الرحيم والقادر اأن يرى كل هذه امل�س���كالت وامل�سائب التي 

اأع���اين منه���ا ول ي�سرع بقدرته لنجدت���ي؟ {اإن الإن�سان خلق هلوعا. 

.)21  � اإذا م�سه ال�رص جزوعا. واإذا م�سه اخلري منوعا} )المعارج/ 19 

ل �س���ك اأن النعمة والرفاهية من جه���ة، واحلاجة والنقمة من جهة 

اأخرى هما جتّليان لالمتحان الإلهي. 

واأن���ا على يقن الآن اأن اهلل و�سعنا اأم���ام هذا المتحان كي ميتحن 

ا. ا�ستقامة اإمياننا يف اأكرث الظروف �سعوبة وتعقيداً

{اأح�ســـب النا�س اأن يرتكوا اأن يقولـــوا اآمنا وهم ل يفتنون} 

)العنكبوت /2(. اإن الإقرار بالإميان ل يكفي. يف النهاية مهما اآمنت، ل بد 

واأن تخ�س���ع لنوع من المتحان كي تثب���ت وتوؤّكد مدى �سدقك، واأولئك 

الذي���ن يثبتون بع���د الإقرار بالإمي���ان، يثبتون وي�ستقيم���ون اأمام النعم 

اأو النق���م عل���ى اإميانهم هم الذين يخرجون من ه���ذا الوادي مرفوعي 

الراأ�س وبي�س الوجوه. 

ي���ا ترى هل ميكننا اأن نحفظ اإمياننا اأمام ال�سدائد التي تعرت�سنا؟ 

اإن ال�س���يء الوحيد الذي خطر على بايل هو اللجوء اإىل اهلل نف�سه، كي 

يحفظنا يف هذا المتحان ال�سعب. ثم بلطفه وحمبته قبل دخولنا هذا 

ال���وادي املخي���ف، اإّما اأن ي�ستقبلن���ا يف رحمته الوا�سع���ة واإّما يفّرج عنا 

ويخل�سنا، كي نظهر يف امل�ستقبل لياقتنا بطريقة اأخرى.
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يف�سلن���ا عن غ���روب ال�سم�س حوايل ال�ساع���ة. طلبت من ح�سن اأن 

يجّه���ز م���ا تبّقى م���ن ورق العري�س الأخ�سر ك���ي نتناول���ه. ل حيلة لنا. 

فاجل���وع ي�سغط علين���ا ومل يكن باإمكاننا النوم مبع���دة خاوية. ح�سن، 

ال���ذي مل يعد لدي���ه اأي قدرة، اأخذ يقط���ف الأوراق الأخ���رية، وبعد اأن 

غ�سلها، �سرعنا نحن الثالثة بتناولها.

بعد اأن نف���دت كمية الأوراق، وبينما كان يجل�س بع�سنا قرب بع�س، 

ق���ررت اأن اأقرتح على اأ�سدقائي طريق احل���ل الوحيد الذي خطر على 

ب���ايل. فقلت لهم واأن���ا غري قادر على اإخفاء دموع���ي: »يا �سباب، نحن 

الآن م�سط���رون، وقد وع���د اهلل اأن ي�ستجيب دع���اء امل�سطر اإذا دعاه. 

ا. براأي���ي، علينا اأن نطلب م���ن اهلل اإما اأن  علين���ا الليل���ة اأن ندعو كث���رياً

ير�سل لنا املدد الغيبي لإنقاذنا وجناتنا، واإما اأن ن�ست�سهد بطريقة ما، 

لأنه منذ الغد �سيختلف و�سعنا ولن يكون لدينا ما ناأكله. هيا بنا نتو�سل 

بب���اب اهلل كي ير�سل لنا يف الغد امل���دد الغيبي اأو اأن ن�ست�سهد بال اأمل اأو 

وجع اأو جوع قبل ال�سباح وهكذا ن�سرتيح...«.

ا على هذه النقطة، وكان »ح�سن« و»ما �ساء اهلل« ل  لق���د اأّكدت كثرياً

يتوقفان عن البكاء.

ح���ن حّل الظ���الم توّج���ه كلٌّ مّنا اإىل زاوي���ة لأداء �سالت���ي املغرب 

والع�ساء. بعد ال�سالة، بداأنا بالدعاء واملناجاة مع معبودنا. مالأ �سوت 

املناج���اة احلرج، و�سيطر على املكان جّو معنوي ل ميكن و�سفه. يف كل 

م���رة كان �س���وت: يا اهلل، ي���ا اهلل، ال�سادر عن كّل منهم���ا يهّز الزمان 

وامل���كان، وكاأنه يختلط مع املاء ثم يختف���ي هناك يف البعيد على حدود 

ا للعبادة يف اإحدى الزوايا. احلرج. كنت اأنا بدوري متفّرغاً

يف تل���ك الليلة، بع���د ال�ستغاث���ات العديدة باهلل احل���ق، والتي طالت 

ا وتو�ّسلت بهم.  ا واح���داً ل�ساع���ات، نا�سدت الر�س���ول والأئمةR واح���داً
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واأق�سم���ت عليهم بعزة وعظم���ة اهلل، واأق�سمت عل���ى اهلل مباء وجوههم، 

وطلبت من املع�سومنR ال�سفاعة عند احلق تعاىل، اإّما اأن ننجو حتى 

�سباح الغد، واإّما اأن يرزقنا ال�سهادة ونرتاح من هذا الو�سع الع�سيب.

مرت �ساع���ات على هذا النحو. وبعد النتهاء م���ن املناجاة، تذّكرت 

الن���ذور التي كان ينذرها اأبي واأمي حلل امل�س���كالت ودفع الباليا وتلبية 

ا. وبداأت بنية �سيغة النذر. لقد  احلاجات، والتي كانا يعتقدان بها كثرياً

ا  ن���ذرت اأنه لو جنونا يف �سب���اح الغد اأولاً �ساأختم الق���راآن الكرمي، وثانياً

ا اأقراأ 12000 مرة {اأّمن  اأ�سّلي 12000 مّرة على حممد واآل حممد، وثالثاً

ا اإقامة  يجيب امل�سطر اإذا دعاه ويك�سف ال�سوء} )النح���ل، 62(. ورابعاً

�س���الة اإم���ام الزمان Q. اأما ل���و كان قدرنا ال�سه���ادة يف هذا احلرج 

ا.  فنكون قد و�سلنا اإىل هذا املقام الرفيع نحن الثالثة معاً

ا عل���ى ل�سان اأمي واأب���ي اأن هذه الن���ذور ل ترّد وتوجب  �سمع���ت مراراً

ا ودعوت اهلل من  ا�ستجابة الدعاء ب�سرعة. ويف احلقيقة اإنني �سّليت دوماً

ا، لك���ن تلك الليلة تختلف عن اأي زمن م�سى. لقد �سعرت بكل  قبل كثرياً

وجودي واأحا�سي�سي اأن الدعاء واملناجاة يف تلك الليلة كان من نوع اآخر، 

ل���ذا �سعرت من دون ت���رّدد اأننا �سنحّقق اإحدى احلاجتن عند ال�سباح. 

وهك���ذا، وبعد انق�ساء �ساعات من الدع���اء واملناجاة، لكلٍّ منا يف مكان 

نومه، وعلى اأمل اأن ي�ستجيب اهلل لنا الدعاء، غرقنا يف �سبات عميق. 
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عن���د ال�سب���اح الباكر مل تك���ن ال�سم�س قد اأنارت امل���كان بعد، حن 

ا�ستيقظن���ا و�سلينا يف اأماكننا. كان���ت ُت�سمع من البعيد اأ�سوات اإطالق 

ن���ار. يف البداي���ة قل���ت يف نف�سي: اإّنه م���ن املمكن اأن يك���ون ال�سباب قد 

نف���ذوا عملية م���ا. لكّن العجي���ب يف الأمر اأننا مل ن�سمع طيل���ة الليل اأي 

اأ�س���وات. بالطبع خالل الليايل الأخ���رية مل تعد اأج�سامنا ت�سعر بالربد 

ب�سبب ال�سعف والإنه���اك، فكنا ننام طيلة الليل ومن املمكن اأنه ب�سبب 

ه���ذا ال�سع���ف والنوم العمي���ق مل ن�سم���ع اأي اإطالق للن���ار، وظننت اأّن 

املنطقة هادئة.

بعد النتهاء من �سالة ال�سبح ا�ستاأنفت الدعاء واملناجاة من جديد 

وكّررت احلاج���ة التي طلبتها ليلة البارحة من اهلل �سبحانه وتعاىل. مل 

ا  تكن خيوط النور قد لحت بعد، حن غفوت مرة ثانية وكان نومي �سبيهاً

بالغي���اب عن الوعي ب�سبب ال�سعف والتع���ب اجل�سدي. على ما يبدو مل 

تك���ن قد مّرت �ساعة من الوقت عل���ى نومي حن �سمعت يف عامل الروؤيا 

: »يا اأخي، يا اأخي، ا�ستيقظ، ا�ستيقظ...«. اأحدهم يناديني قائالاً

نه�س���ت ب�سرع���ة، ونظ���رت ح���ويل بعين���ن ملوؤهما اخل���وف. راأيت 

ا بالدم���اء يقف ف���وق راأ�سي. كان  والده�س���ة تغم���رين، اأحده���م ملطخاً

ا على  ا، طويل القامة، يحمل �سالحاً ���ا يف الع�سرين من عم���ره تقريباً �ساباًّ

كتفه، وال�ستغراب امل�سحوب بالقلق باديان على وجهه. وكان يرجوين 
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الوق���وف باأ�سرع وقت ممكن. فاأ�سوات اإط���الق الر�سا�س باتت تقرتب 

مّن���ا اأك���رث فاأكرث. اأما اأن���ا فقد �سدم���ُت و�سعقُت، كنت اأنظ���ر اإليه ول 

اأ�س���دق م���ا اأراه. غّطت بقع الدم���اء الكبرية لبا�س���ه الع�سكري يف اأكرث 

ا يف الدماء، ول يظهر منها اإل ملعان بيا�س  م���ن مكان. كان وجهه غارقاً

عيني���ه. بينما الدماء التي تنزف من راأ�سه مت���ّر بن خ�سل �سعره غري 

املرتب، وت�سيل على وجهه وتنزل نقطة نقطة من حليته اإىل الأر�س.

ا مما يحدث فلم األتفت ملا يقوله. انحنى على ركبته،  كن���ت م�سدوماً

���ا؟ اأنا اأكلمك،  وق���ال يل وهو يهّز كتفي ب�س���دة: »يا اأخي، اأما زلت نائماً

ا�ستيقظ، قف...«.

اأجبته واأنا اأتلعثم واأتاأتئ : »من اأنتم؟ من اأين اأتيتم؟... «.

ا لهذا الكالم، قد ي�سل العراقيون  - اأخي العزيز، لي�س الوقت منا�سباً

الآن. قف لنذهب. 

واأم�سكني حتت اإبطي ورفعني من مكاين. قلت له: »يا اأخي، ل رمق 

حياة يف قدمّي، لقد تخّدرتا، ل اأ�ستطيع امل�سي«.

وكاأنه مل ي�سمع ما اأقوله، و�سع ذراعي الي�سرى حول رقبته ولّف يده 

ا اأن  حول خ�سري، وبقدرته الرجولية رفعني عن الأر�س. حاولت جاهداً

اأ�سع قدمي اليمنى على الأر�س واأ�ساعد يف امل�سي.

كان »ح�س���ن« و»ما �ساء اهلل« قد ا�ستيقظا عل���ى الأ�سوات واجللبة، 

ومل يك���ن و�سعهم���ا يف احل���رية وال�سدمة اأف�سل من���ي. كانت متوج يف 

عيونهم���ا ع�س���رات الأ�سئلة. اأ�سرع���ا مل�ساعدتي و�سحب���اين برفقته اإىل 

خارج احلرج.

 .O اأثناء التحّرك قال ال�س���اب اجلريح: »اأنا من كتيبة يا زهراء

يف الليلة ال�سابقة، نفذنا عملية على »تلة برهاين« كي نك�سر دفاع العدو. 
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لق���د �سيطرن���ا على التل���ة وقتلن���ا كل العراقين هناك. عن���د ال�سباح، 

ح���ن اأردنا العودة، ا�ستبكن���ا مع القوات العراقي���ة. انق�سم �سبابنا اإىل 

جمموعات على اأن تقاوم كل واحدة على حمور. كان ن�سيبنا نحن هذا 

املحور، وقد وجدناكم هنا«.

ا ل�ست وحدك هنا؟«. قلت: »اإذاً

- ل، بقية ال�سباب يف اخلارج.

���ا من الإخ���وة، كانوا ع�س���رة اأفراد  ّ م���ا اإن تقّدمن���ا حت���ى راأيت �سفاً

���ا يعربون من طرف احلرج«. ما زالت اأ�سوات ر�سا�س العراقين  تقريباً

ت�سم���ع اإىل الآن. كان معظم ال�سباب جرحى، �سوى اثنن اأو ثالثة كانوا 

�ساملن. جريٌح يعرج واإحدى قدميه مك�سورة، واآخر اأ�سيب بر�سا�سة يف 

وجه���ه خرجت من رقبته وما زال الدم ينزف من مكان الإ�سابة، وكان 

يب�س���ق الدم الذي يتجمع يف فمه. ومن حي���ث اأتوا فاإّن اأكرثهم اأ�سيب 

بطريقة ما.

ق���ال اأحدهم ب�سوت عال: »اأي���ن كان هوؤلء، كيف و�سلوا اإىل هنا؟« 

اأجابه املقاتل الذي يحملني: »اإنهم �سباب برهاين«.

ا. مل نقدر على امل�سي  : »نحن هنا منذ اأربعة ع�سر يوماً قاطعته قائالاً

و...«.

حن �سمعوا هذا الكالم، حتم�سوا و�ساروا يحت�سنوننا وقد اأغرقونا 

بالقب���ل. ا�ستدار ال�ساّب ال���ذي وجدنا باجتاه �سب���اب كتيبة »يا زهراء« 

���ا وكانوا بال  : »انظ���روا، لقد �سمدوا هن���ا اأربعة ع�سر يوماً O قائ���الاً

ا للو�سول اإىل قواتنا؟«. ا واحداً طعام. فهل ي�سعب علينا ال�سمود يوماً

يف الواقع، توّق���ف ال�سباب فعليًّا عن امل�سي. وحتّلقوا حولنا ينظرون 

اإلين���ا باإعج���اب و�س���وق. ب���داأ كلٌّ منهم ُيخرج م���ن جيبه م���ا لديه من 
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املك�سرات وال�سوك���ول ويقدمها لنا. �سار بع�سهم يخرج قلب املك�سرات 

وي�سعه���ا يف فمنا بينما �س���رع اآخرون يف تنظيف وجوهن���ا التي �سارت 

�سوداء من الرتاب والوحل خالل الأيام املا�سية. 

يف ه���ذه اللحظة قال اأحد ال�سباب: »لق���د حفظكم اإمام الزمان |. 

يف احلقيق���ة هذه معج���زة..«. ويف تاأكي���د كالمه �س���ار كلٌّ منهم يقول 

: »يا جماعة، لي�س  عب���ارة. عندها تدّخل اأح���د ال�سباب ال�ساملن قائ���الاً

ا لهذا الكالم، قد ي�سل العراقيون يف اأي حلظة«. الوقت منا�سباً

ح���ن �سمع���وا ه���ذا التحذي���ر تذك���ر ال�سب���اب اأنهم مالحق���ون من 

ا. العراقين وحتركوا فوراً

اأم���ا ال�ساّب ال���ذي وَجَدنا من���ذ البداية فقد تعّه���د بحملي. كان كل 

���ا اأن اأخّفف  وزين ملق���ى علي���ه على الرغم م���ن اأنني كنت اأحاول اأحياناً

عن���ه بال�سغط على قدم���ي اليمنى. اثنان اأو ثالثة م���ن الأ�سّحاء كانوا 

ي�سجعون البقية لالإ�سراع يف امل�سي.

يبدو م���ن اأ�سوات النريان التي ن�سمعها اأن العراقين لي�سوا بعيدين 

عّنا وهم يحاولون مالحقتنا. اأثناء حتّركنا كنت من�سغالاً بتذّكر ما حّل 

بنا. اأما العزيز الذي يحملني، فكان يذكر يف حديثه التلة في�سميها تلة 

ا على  »بره���اين«. حينها علم���ت اأّن ا�سم ال�سهيد »بره���اين« �سار خالداً

»التل���ة الثالثة«، ب���ل اإّن كل املقاتلن باتوا ي�سّمونه���ا تلة »برهاين« ولي�س 

فقط نحن. 

من دون ق�س���د مني، تذكرت حلم »ح�سن« حيث اأخربنا »�سفاتاج« 

بالبق���اء مكاننا وال�سرب حت���ى ياأتي �سبابه وينقذونن���ا. وها هم �سباب 

كتيبة »يا زهراء« O هم من ينقلنا اإىل اخلطوط اخللفية. نعم، لقد 

ا، واأّن حلمه كان روؤيا �سادقة. من جهة اأخرى،  اأيقنت اأنني كنت خمطئاً
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عرفت حّقاني���ة الآية ال�سريفة: »ادعوين اأ�ستج���ب لكم« ف�سرت اأذرف 

ا كم اأن اهلل قريب مّنا واإىل اأي حدٍّ  ا عني. وقد اأدركت جيداً الدموع رغماً

هو ناظر وحا�سر يف كل ما يح�سل مع عباده.

ق���د يه���زاأ بع�س لهذا ال���كالم فيقول���ون: بالطب���ع اإن اهلل ناظر اإىل 

اأحوالن���ا واأعمالن���ا ب�سكل مطل���ق، لكن ما كنت اأق�سده ه���و �سيء اآخر. 

نح���ن الب�س���ر، يف معظم اأي���ام حياتنا، نغف���ل عن ه���ذا احل�سور وهذا 

ا.  النظر، وعلى الرغم من اإمياننا الظاهر بهذا الأمر فاإّننا نن�ساه اأحياناً

براأي���ي، يف تعريفنا للب�سر جلهة القرب من اهلل اأو البعد عنه، علينا اأن 

ا من  ا دون غ���ريه. اأي اإن النا�س الأكرث قرباً ناأخ���ذ من هذا الأم���ر معياراً

ا ح�س���وره واإ�سرافه عليهم.  مق���ام اهلل هم اأولئ���ك الذين يتذّكرون دوماً

ا عن رحمة اهلل، هم اأولئك الذين يقل �سعورهم بهذا  والب�سر الأكرث بعداً

���ا. اإن الإح�سا�س بهذا احل�سور هو �سيء  احل�س���ور، اأو قد ين�سونه اأحياناً

اأرقى من التعبري والع���رتاف ال�سفهي بهذا الأمر. قد يعرتف الإن�سان 

ا فيقع ويتلّوث باملع�سية. لو �سعر الإن�سان  بل�سان���ه، لكنه قد ين�سى اأحياناً

بح�سور اهلل وِنظارته، من امل�ستحيل اأن يفكر يف املع�سية، فكيف بقيام 

جوارحه بهذه املع�سية. 

اإن الق���راآن ل يريد منا فقط العرتاف بح�سور اهلل، لكنه يريدنا اأن 

ن�سعر باأن اهلل حا�سر وناظر يف اأكرث اأحوالنا واأفعالنا املعنوية واجل�سمية 

ا {ونحن اأقرب اإليه من  كلّية وجزئية. يريد القراآن منا اأن ن�سّدق دوماً

حبل الوريـــد})ق/ 16(. يف احلقيقة، علينا اأن نوؤم���ن اأن اهلل هو اأقرب 

اإلين���ا م���ن اأهم �سري���ان حلياتنا. قد يك���ون هذا هو املق�س���ود من الآية 

ال�سريف���ة: {اإل امل�سلنّي، الذين هم على �سلتهم دائمون} )المعارج، 

ا يف حال  ���ا، ليالاً ونهاراً 22/ 23( لأن���ه م���ن امل�ستحيل اأن يبقى الإن�سان دائماً

ا باملعنى احلقيقي اأنه  اإقام���ة ال�سالة. بل املق�س���ود اأن ي�سعر الفرد دوماً
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ا. عبد هلل، واأن يدرك حم�سره املقّد�س دوماً

اإن ا�ستجاب���ة اهلل لالأدعي���ة الت���ي رفعناها ليلة البارح���ة ويف �سباح 

اليوم، قد اأثارت م�ساعري. ف�سرت اأذرف الدموع بهدوء وكنت اأقول يف 

نف�سي: »يا اإلهي، كّل ال�سك���ر لك لأنك ا�ستجبت بهذه الطريقة لعبادك 

الذين كانوا من دون ملجاأ وكانوا م�سطرين...«.

ما زالت اأ�سوات اإطالق نار العراقين ُت�سمع بو�سوح، ورتلنا يتحّرك 

ا عن امل�سري بينما  بكل طاقته و�سرعته. يتخّلف ال�سباب اجلرحى اأحياناً

يق���وم الآخرون من الأ�سّحاء بت�سجيعهم على ال�ستمرار يف امل�سي. كما 

�سار اثنان من ال�سباب الأ�سّحاء يف اآخر ال�سف كي يحموا البقية. قال 

ا لقد  اأح���د اجلرحى: »كيف بقيتم اأنتم على قيد احلي���اة اإىل الآن؟ حقاًّ

كان اإمام الزمان | يحميكم«.

ب���داأ اجلندي الذي كان يحملن���ي ي�سعر بتعب �سدي���د، ف�ساألني وهو 

؟«. يلهث من الإرهاق: »األ ميكنك امل�سي قليالاً

���ا والدم ي�سيل من راأ�سه ووجهه. قلت له  ا جمروحاً فق���د كان هو اأي�ساً

ا ولذا  ا واأنا الآن ل اأ�سعر بقدمّي اأبداً بكل خجل وحياء: »لقد نزفت كثرياً

ل اأ�ستطي���ع الوقوف. ويف الوقت نف�سه اإّنن���ي اأ�سعر بدوخة �سديدة حن 

اأحاول احلركة«.

فنادى اأحد ال�سباب الأ�سّحاء وطلب منه حملي بعد اأن و�سعني على 

، ق���ام هذا الأخ بتقبيل وجهي ث���م حملني على ظهره وبداأ  الأر����س. اأولاً

يرك����س. قلت له: »�سوف تتع���ب بهذه الطريق���ة. �ساأ�ساعدك يف امل�سي 

ا، واأكمل طريقه حماولاً تخطي الرتل  «. لكنه مل ياأب���ه لكالمي اأبداً قليالاً

باأكمل���ه. مل اأ�ستط���ع للحظة اأن اأغف���ل عن لط���ف اهلل وعنايته وكرمه. 

لق���د كّنا منذ �ساع���ات قليلة ننتظر املوت الألي���م. لكن اهلل غرّي امل�سهد 
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بحكمته وتدبريه، وها نحن ن�سرع لّلحاق بقواتنا. 

ح���ن و�سلت اإىل »ح�سن« و»ما �س���اء اهلل« وراأيتهما فرحن يتناولن 

ا.  املك�س���رات وال�سوكولتة قلت لهما: »كيف اأحوالكما؟ ا�سكرا اهلل كثرياً

ل تن�سيا كيف كان و�سعنا بالأم�س وما قبله. لقد رحمنا اهلل بالفعل«.

بعد م���رور حوايل ع�سرين دقيق���ة، تعب ذلك العزي���ز الذي يحملني 

. يف حن ما زالت اأ�سوات اإطالق النار من  ا واقرتح اأن ن�سرتيح قليالاً اأي�ساً

ا. ولهذا توّقف  العراقين ت�سمع حت���ى الآن. لكّنها �سارت بعيدة عّنا كثرياً

الرت���ل نزولاً عند رغبته، وا�س���رتاح حوايل ثالث دقائق. ه���ذه املرة قّرر 

ال�سباب اأن يحملوين اثنان اثنان، فاقرتب �ساّبان ورفعاين من حتت َكِتَفيَّ 

ا اأحاول اأن اأ�سحب قدمّي على الرتاب. كّنا  وتابعنا امل�سري بينما كنت اأحياناً

كّلما م�سينا حوايل خم�س ع�سرة دقيقة، نرتاح لعدة دقائق. 

ا، �ساأل���ت اأحد الإخوة ع���ن عمليات الليلة  ح���ن �سار املج���ال منا�سباً

ال�سابق���ة، فاأخربين عنها، وكيف جّددت الكتيبة قواها بعد �سهادة الأخ 

»�سفات���اج«، اإىل اأن تلّق���ت البارح���ة الأمر بالهجوم عل���ى التلة. �ساألته: 

ا حترير املعرب؟«. »وهل كان الهدف هذه املرة اأي�ساً

- ل، كان فقط الق�ساء على القوات العراقية هناك و�سحب اأج�ساد 

ال�سه���داء هناك. لذلك مت التخطيط ب�س���كل دقيق، وكان من املفرت�س 

اأن ننته���ي قبل طلوع الفجر وتن�سحب بالتايل الكتيبة من املحاور كافة. 

، وم���ا اإن قاربنا على النتهاء حتى لح  لك���ن عملنا على التلة طال قليالاً

�سوء ال�سباح، ما اأّدى اإىل زيادة عدد جرحانا. لكن على كل حال، لقد 

ا من جنود الع���دّو، وا�ستطاع �سبابنا  ا كبرياً حّققن���ا هدفنا، وقتلنا ع���دداً

�سحب عدد من اأج�ساد �سرّية »برهاين«...«.

- هل تعرف ال�سهداء الذين نقلتموهم اإىل اخلطوط اخللفية؟
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ا مل يكن من املمكن التعرف اإىل ال�سهداء.  - ل، بعد اأربعة ع�سر يوماً

ا. كما اإّن  بالإ�ساف���ة اإىل اأنن���ا كنا يف الليل والوقت املتاح لنا ب���ات وجيزاً

ال�سباب نقلوا ال�سهداء الذين ميكن نقلهم. فقد طمر العراقيون اأج�ساد 

ال�سهداء وتركوا روؤو�سهم فوق الرتاب.

�ساألته بتعجب: »ملاذا؟«.

- من اأجل الرتويج الإعالمي، فقد اأح�سروا ال�سحافين وامل�سورين 

كي يعدوا تقاريَر عن هذا امل�سهد. لذلك كان �سحب ال�سهداء من حتت 

ا للغاية«. الرتاب �سعباً

فجاأة غرّي احلديث و�ساألني: »على فكرة، هل تعرف »ردانيبور«؟«.

- احلاج م�سطفى؟

- نعم.

- بالطبع، لكن ملاذا؟

- كان احل���اج »ردانيب���ور« معنا ليلة البارحة. لكن���ه ا�ست�سهد خالل 

عملية ا�سرتداد التلة.

لق���د �سدمت ل�سماعي هذا اخلرب الأليم. فاحلاج ال�سيخ »ردانيبور« 

ا  ا مميزاً من القادة املهّمن يف فرقة »الإمام احل�سن 14«، الذي اأّدى دوراً

ا  ا، وعارفاً ا يف العملي���ات، بالإ�سافة اإىل ذلك كان عامل دين مثقفاً ومهماًّ

ا، وُتعّد �سهادته �سربة مهمة. ا قديراً تقياًّا، وخطيباً

- هل كان ال�سيخ »ردانيبور« قائد الكتيبة؟

- ل، بل �سارك كقنا�س.

لق���د ا�ستفدت مرات عّدة من خطاباته يف اأ�سفهان. قلت يف نف�سي: 

مل يك���ن على القادة ال�سماح ل�»ردانيب���ور« بامل�ساركة يف العمليات. على 

كل حال، �سغلت �سهادة هذا القائد ال�سجاع والعارف يف جي�س الإ�سالم 
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ذهن���ي لدقائ���ق. بعدها �ساأل���ت: »هل امل�س���ري الذي نقطع���ه الآن، كان 

ا لكم من قبل؟«. حمّدداً

-  ل، مل يك���ن من املفرت�س على الإطالق املجيء من هذه الناحية، 

لكنن���ا ا�سطررن���ا للتوجه اإىل هنا. كنا برفقة بع����س ال�سباب ن�سي يف 

طريق ُحّدد لنا من قبل، ونّتجه نحو اخلطوط اخللفية، اإىل اأن ا�ستبكنا 

مع جمموعة عراقي���ة. ال�سباب الذين �سبقونا، قطعوا املنطقة وذهبوا. 

اأما نحن فقد اأجربنا على الدوران حول التلة. فتبعنا العراقيون اإىل اأن 

و�سلنا اإىل احلرج حيث كنتم.

ا، اأنت���م ل تعرفون هذا الطريق. هكذا بال�سدفة نتقّدم يف هذا  - اإذاً

الجتاه!

- ل، لي����س الأم���ر كذل���ك. لق���د اأو�سح لنا الق���ادة ودلون���ا على كل 

الطرق���ات. وقال���وا لنا اإن���ه اإذا و�سلن���ا اإىل جدول م���اء، فن�سري بعك�س 

جريان املاء مّما يو�سلنا اإىل قواتنا. 

اأج���ل، فاجتاه حركة الرتل عل���ى جانب الأ�سجار كما كنت اأراها هي 

بخالف جمرى م���اء اجلدول. بعد م�سي ح���وايل ال�ساعة، من حركتنا 

ال�سريع���ة، مل نعد ن�سمع �سوت اإطالق النار. م���ا دّلنا على اأن العدو قد 

يئ�س من مالحقتنا. 

خالل ه���ذا امل�س���ري، وّفرت لن���ا الأ�سج���ار واجلدول مناظ���ر رائعة 

اجلم���ال، ذّكرتنا بغابات �سمال بالدنا. لكن خطورة املنطقة من جهة، 

واحتم���ال اأن يكم���ن الع���دو لن���ا، واأحوالنا غ���ري الطبيعية م���ن اجلراح 

والتع���ب وال�سعف، من جهة اأخرى، مل ت�سم���ح لنا بالتمتع بهذه املناظر 

ا على اأن ن�سل باأق�سى �سرعتنا  اخلالبة، وكان كل �سعي ال�سباب من�سبًّ

اإىل قواتنا. ه���ذه املنطقة هي منطقة كرد�ست���ان العراقية؛ اأي املنطقة 

التي يوجد فيها بالإ�سافة اإىل القوات العراقية كل من املنافقن، حزب 
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الكوملة، والدميوقراطين ب�سكل نا�سط.

ا وقد مّر عل���ى م�سرينا حوايل  لق���د انطلقنا ح���وايل ال�ساد�سة �سباحاً

الث���الث �ساع���ات. يف ه���ذه اللحظ���ات، اأُعط���ي  الإذن مرة ثاني���ة للرتل 

بال�سرتاحة. 

حت���ى الآن، كن���ت م���ا زلت ن�س���ف ع���اٍر. ول اأرت���دي �س���وى »�سورت« 

ع�سك���ري. اأثناء ال�سرتاح���ات التي كنا ناأخذها، يتجم���ع ال�سباب حويل 

وح���ول »ما �ساء اهلل« و»ح�سن« لي�ستف�سروا عما ح�سل معنا خالل الأيام 

ال�سابقة، وبالطبع كانوا ي�ستغلون الفر�سة ليظهروا حمبتهم جتاهنا، من 

خ���الل تقدمي اأنواع العناية الطبية لنا. كان���وا يفتحون حبات ال�سوكولتة 

لن���ا باأيديهم، وي�سعونها يف اأفواهن���ا، اأو ينزعون الف�ستق واملك�سرات من 

روا معنا على الإطالق. ق�سورها ويطعموننا اإياها. باخت�سار، مل يق�سّ

وم���ن اأجل العناية ب���ي، جل�س اأحد التعبوين بالق���رب مني، ثم خلع 

ا.  ا داخلياًّ قمي�س���ه الع�سكري ليلب�سني اإياه. بالطبع كان يرت���دي قمي�ساً

رف�س���ت يف البداي���ة، لكنه قال اإن���ه ي�سعر باحلّر ول يحت���اج اإىل بدلته. 

بع���د هذه اخلطوة، �س���ار ال�سباب يت�سابقون لتغطي���ة ج�سمي بالكامل. 

وقف اثنان اأو ثالثة منهم كي يقّدم كل واحد منهم يل بنطاله، لكن يف 

النهاية ا�ستطاع اأحد الإخوة الذي يرتدي »بيجاما« حتت بدلته كي يقنع 

البقية وا�ستاأثر بتقدمي بنطاله الع�سكري. 

ا، فجل����س اأمامي،  اأم���ا اأحد الإخوة ال���ذي كان على ما يب���دو م�سعفاً

واحت���ار كيف ين���زع يل �سمادة مظل���ة القنبلة امل�سيئة الت���ي لففت بها 

يدي. ح���ن ظهرت لهم الإ�سابة وفاحت الرائح���ة النتنة، تاأّثر اجلميع 

ومل ي�ستطع بع�سهم منع اأنف�سهم من البكاء. بعد اأن طّهر اجلرح وعّقمه 

ا منه فوق  ا �س���د اللتهابات ثم اأ�ساف مقداراً م���ن اخلارج، و�سع مرهماً

ال�سم���ادة التي لّف اجلرح به���ا. فّك اأحد ال�سب���اب كوفيته ونزعها من 
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رقبته وعّلق يدي املجروحة برقبتي. 

ثم توّجه الأخ امل�سعف اإىل »ما �ساء اهلل«، وبداأ يعالج جراحه امللتهبة 

ا. قام �ساب اآخر، بنزع كوفيته ثم و�سعها يف املاء لتتبّلل،  كجراحي اأي�ساً

وتق���ّدم نحوي، و�سار مي�سح الرتاب والوح���ل والأو�ساخ عن وجهي وعن 

ي���دّي، وهو ل يتوّقف عن تقبيل وجنتّي. بينما انربى اآخر، يرّتب �سعري 

���ا وراح ينظّفه بيديه  ا ومنفو�ساً ا جدًّ ال���ذي �سار خالل هذه امل���دة و�سخاً

املبللتن؛ ثم بداأ مي�سطه مب�سطه. 

بع���د ح���وايل الأربع �ساعات م���ن امل�سي املتوا�سل، تغ���رّي فجاأة و�سع 

اجلري���ح، الذي دخل���ت الر�سا�سة من خلف اأذن���ه اإىل فمه ثم خرجت 

م���ن رقبت���ه، و�ساءت حاله ب�س���كل �سريع فاأغمي علي���ه. كان مي�سي منذ 

حوايل ال�ساعتن مب�ساعدة رفاقه، لكن يف هذه اللحظة غاب عن الوعي 

ا حوله. فبداأت  ا. ل خيار لدينا، توّقف الرتل، وجتّمع ال�سباب جميعاً متاماً

اأنفا�س���ه تتباطاأ، و�سار لون وجهه اأبي�س. هذا ال�ساّب العا�سق، الذي مل 

ا، والذي ربط ع�سبة حول راأ�سه عليها عبارة  يتخّط الثمانية ع�سر ربيعاً

ا اإىل اأن  »الزيارة اأو ال�سهادة«، بقي على هذه احلال لثالث دقائق تقريباً

اأودع روح���ه بارئها. وها هو بالإ�سافة اإىل زيارته اأبي عبد اهلل، قد فاز 

ا.  بال�سهادة اأي�ساً

التّف ال�سباب حوله، وراحوا يندب���ون ويقراأون العزاء، ثم يختتمون 

ه���ذه املرا�سم باأجمل الكلمات يف زيارة عا�سوراء: »ال�سالم عليك يا اأبا 

عبد اهلل احل�سن، ال�سالم عليك يا بن ر�سول اهلل، ال�سالم عليك يا بن 

اأم���ري املوؤمن���ن و�سيد الو�سين، ال�سالم عليك يا ب���ن فاطمة الزهراء، 

�سي���دة ن�ساء العاملن، ال�سالم عليك وعل���ى الأرواح التي حلت بفنائك، 

ا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ول جعله  ا �سالم اهلل اأبداً عليكم مني جميعاً

اآخر العهد مني لزيارتكم، ال�سالم على احل�سن وعلى علي بن احل�سن 
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وعلى اأولد احل�سن وعلى اأ�سحاب احل�سن ورحمة اهلل وبركاته«.

مل يتي�ّسر لنا حمل ج�سده الطاهر، لذلك مل يكن لدينا من خيار �سوى 

اأن ن�سع���ه حت���ت الأ�سجار ونغّطيه بالأوراق اخل�س���راء، ثم ربط ال�سباب 

كوفيت���ه عل���ى اأحد الأغ�سان؛ كي ي�سهل فيما بع���د العثور عليه حن تعود 

قواتنا للبحث عنه.  اأودعناه هناك بالبكاء واحلزن ثم اأكملنا طريقنا. 

قبل حلول الظهر بقليل، �سمعنا من بعيد �سوت عدد من املروحيات. 

ا اإىل داخل  فاأدركنا اأن العدو ما زال يتعّقبنا. وعلى الفور توّجهنا جميعاً

احل���رج لنختب���ئ حتت الأ�سج���ار، ومترك���ز كلٌّ منا يف م���كان منا�سب. 

و�سلت ث���الث مروحيات ع�سكرية اأخذت حتّلق عل���ى ارتفاع منخف�س، 

طافت فوق الأ�سجار، لكن ب�سبب كثافة الأغ�سان والأوراق التي نختبئ 

ا عادت املروحيات  حتته���ا، مل ت�ستطع ك�سفنا. وبعد ع�سر دقائ���ق تقريباً

م���رة ثانية، وبعد التحليق فوق الأ�سج���ار، ابتعدت اإىل مواقعها، وهكذا 

اأكملنا طريقنا. 

ا�ستم���رت حركتنا املنظمة حت���ى ال�ساعة الثالثة بع���د الظهر. وكان 

ا. ويف ه���ذه ال�ساعة، و�سلنا  ق���د مّر على انطالقنا ت�س���ع �ساعات تقريباً

اإىل ب�ست���ان مليء بالأ�سجار املثم���رة. من املحتمل اأن���ه لأكراد العراق. 

مل يك���ن للب�ستان �سياج، فدخلنا اإلي���ه لن�سرتيح يف ظالله. قال ال�سباب 

اإن املنطق���ة قد خلت من �سكانها ب�سبب حتّوله���ا اإىل منطقة ع�سكرية. 

فهاجر اأهلها اإىل مناطق اآمنة. 

اأغل���ب اأ�سج���ار الب�ستان، كانت م���ن التفاح واجلنارك. ب���داأ ال�سباب 

الأ�سّحاء بقطف الفواكه، فاأكلنا التفاح واجلنارك ب�سهية ورغبة �سديدة 

وبكمي���ة كبرية. بعد دقائق من ال�سرتاح���ة، ح�سل خالف بن ال�سباب. 

اثن���ان من ال�سباب الأ�سّحاء، اأ�سّرا على البقاء وال�سرتاحة، لأنه مل تعد 

لديهم القدرة على حمل اجلرحى وامل�سي م�سافات طويلة. بينما التعبوي 
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ال�سلي���م الآخر اأ�سّر على ال�ستم���رار يف م�سرينا والو�س���ول باأ�سرع وقت 

ا كانوا يرجح���ون البقاء يف هذا  ممك���ن اإىل قواتنا. اأك���رث اجلرحى اأي�ساً

املكان وال�سرتاحة لالنطالق يف �سباح الغد بن�ساط وحما�سة. 

اأح���د ال�سب���اب الأ�سّح���اء قال اإن���ه علينا النط���الق، واأو�س���ح راأيه 

لالآخرين: »متتلئ هذه املنطقة ليالاً بالدميوقراطين والكوملة وت�سبح 

غري اآمنة على الإطالق«.

يف النهاي���ة، بعد الكثري من الأخذ وال���رّد، اتفق اجلميع على اإر�سال 

اثن���ن م���ن ال�سب���اب الأ�سّح���اء لإح�س���ار امل�ساع���دة والدع���م على اأن 

ينتظره���م الباق���ون يف الب�ستان. بع���د اأن تركنا ال�ساب���ان وذهبا، طال 

ا، لدرجة �سيطر القلق علين���ا. بداأت الأفكار  انتظارن���ا للم�ساع���دة كثرياً

والظن���ون الت�ساوؤمية ت�سيطر على اأذهاننا. قال اأحدهم: »هل ميكن � ل 

�سم���ح اهلل � اأن يكونا قد وقع���ا باأيدي القوات املعادية للثورة؟«. وي�سيف 

اآخر: »من املمكن اأنهما قد �ساّل الطريق و�ساعا«.

ا، اأي بعد ثالث  ولك���ن يف النهاي���ة، حوايل ال�ساع���ة ال�ساد�سة ع�س���راً

�ساع���ات، لح من البعيد رتل كامل من قواتن���ا. �سادت احلما�سة والفرح 

ب�س���كل ل يو�سف يف �سف���وف �سبابنا لروؤيتهم ه���ذا امل�سهد. حن اقرتب 

ا من البغال، ويقرتبون ب�سرعة  الرتل، راأينا ال�سباب الأعزاء، يركبون عدداً

منا. اأ�سرع بع�س اجلرحى القادرين على امل�سي ل�ستقبال الوافدين. 

اقرتب���ت القافلة اأك���رث، ولحظنا اأّن فيه���ا اأفراد �سرّيت���ّي »املقداد« 

و»مال���ك الأ�سرت«. ترّجلوا ب�سرعة عن البغال ورك�سوا نحونا. ملّا و�سلوا 

ب���داأوا يحت�سنوننا ويعرّبون عن حمبتهم كلٌّ على طريقته. قال اأحدهم 

وهو يذرف الدم���وع: »يا اأخ »طالقاين«، اأين كنت خالل الأيام اخلم�سة 

ع�س���ر ال�سابقة؟ لقد اعتقد اجلميع اأن���ك ا�ست�سهدت...«. قال اآخر: »يا 

�سي���د »طالق���اين«، لق���د اأقيمت مرا�سم ل���ك ولالأخ »ت���ركان« يف مدينة 
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دارخوئن. اعتقد اجلميع اأنك ا�ست�سهدت...«. 

على كل حال، �سار الإخوة يت�سابقون فيما بينهم يف تقبيلنا والتعبري 

ع���ن حمبتهم لنا. م�ست دقائق على هذا املن���وال، ثّم اأركبوا كل جريح 

عل���ى بغ���ل، وتوىّل �ساّب �سليم ج���ّره. اأثناء امل�سري، ب���ن احلن والآخر، 

ا، وكّلما  كن���ت اأتذّكر ما مّر علينا خ���الل الأيام املا�سي���ة واأذرف دموعاً

وقعت عيناي على »ح�س���ن« و»ما �ساء اهلل« الراكبن مثلي على البغال، 

اأذّكرهم���ا مبعاناتنا ال�سابقة، واأطلب منهم���ا عدم ن�سيان ال�سكر، �سكر 

اهلل على نعمته.

كان الرتل يتقّدم ب�سرعة، ويقطع تّلةاً تلو الأخرى. بعد م�سّي ن�سف 

�ساعة، �ساهدت بع�س املقاتلن املوزعن على قمم التالل حولنا. بعد اأن 

ا�ستف�سرت من ال�سباب اأخ���ربوين اأّنهم اإخوتنا يف ال�ستطالع، فعرفت 

اأننا نقرتب منهم.

بع���د دقائق، �سمعنا �س���وت انفجارات قذائف وقناب���ل. يف البداية، 

اعتقدن���ا اأنه���ا تدريب���ات ومن���اورات قّواتن���ا، لك���ن عرفنا م���ن الإخوة 

املرافق���ن لنا اأنها ن���ريان الأعداء امل�سّوبة عل���ى مواقعنا. حن قطعنا 

التل���ة، راأينا جرافة اجلهاد )جهاد البناء( وه���ي ت�سّق جادة على اأحد 

مرتفعات املنطقة، والق�سف الذي �سمعناه اإنا ين�سّب عليها. العجيب 

اأن �سباب اجلهاد كانوا يكملون عملهم غري مبالن باأي ق�سف اأو نريان. 

اأخربونا اأّن هذه اجل���ادة �ستكمل م�سريها اإىل قلب مواقع الأعداء، كي 

ت�سّهل عملية نقل املقاتلن والدعم.

 وبعد مرور حوايل ال�ساعة، تهادت اإىل اأنفي رائحة بطيخ طيبة تدّل 

عل���ى اأّن اأحدهم يتناول���ه يف اجلوار. بعد اأن قطعنا تل���ة جديدة وبداأنا 

ننح���در يف املقلب الآخر، ظهر يف ال�سهل املقاب���ل عدد من اخليم. قال 

ال�سب���اب اإنه املق���ر املوؤقت لقوات فرق���ة النجف الأ�س���رف، ومن بعيد، 
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لح يل اأفراده���ا، مي�سك كّل منهم �سريح���ة بطيخ بلونه اجلميل. ما اإن 

راأون���ا حتى اأ�سرع هوؤلء الأعزاء لال�ستقب���ال. كانوا يعرفون اأن يف هذه 

القافل���ة ثالثة �سبان من �سب���اب ال�سهيد »بره���اين«، كانوا �سائعن يف 

هذه الفالة. ولهذا جتّمع �سباب فرقة النجف الأ�سرف حولنا وحا�سروا 

الرتل، ي�ساألون عنا.

، اأح���د ال�سباب 
1
ملح���ت م���ن م�سافة بعي���دة، الأخ جمي���د كربا�س���ي

ا بروؤيتي. ابت�سمت  القراآني���ن من حّينا، وقد �سّمر عيني���ه علّي م�سدوماً

ل���ه، لكن���ه على ما يبدو مل ينتب���ه، لذلك مل يقم ب���اأي رّد فعل. لكن بعد 

وق���ت ق�س���ري، بداأ يرك�س نحوي. فيما بعد ف�ّس���ر يل حن جاء لعيادتي 

يف اأ�سفه���ان: »لأن اجلمي���ع قد اأّكد يل اأّن���ك ا�ست�سهدت على التلة، وقد 

اأقام���وا لك مرا�سم عزاء، حن راأيت ج�سدك النحيل كالهيكل العظمي 

عل���ى البغ���ل، تخّيلت اأنك ل�ست عل���ى قيد احلياة، ب���ل اأجل�سك ال�سباب 

وربطوا جثمانك بهذه الطريقة على البغل!«.

ح���ن اق���رتب جميد مّن���ي، ق���ال يل وهو يغ����سّ بدموعه: »ي���ا �سيد 

»طالقاين«، اأين كنت حتى الآن؟ لقد انت�سر خرب �سهادتك يف كل مكان! 

حتى اإّنه بلغ اأ�سفهان«. 

فجاأة تذكرت اأمي، فكاأّن قلبي قد وقع من مكانه. منذ بداية و�سولنا 

اإىل احل���رج، كن���ت دائم التفكري باأم���ي. كنت اأق���ول يف نف�سي: ماذا لو 

ا اأن اأمي لن ت�ستطيع حتّمل  ا اإىل اأ�سفهان. كنت واثقاً ا �سيئاً اأو�سل���وا خرباً

خ���رب �سهادت���ي اإذا �سمعته. حن قال جميد هذا ال���كالم، �ساألته بحزن 

�سديد: »وهل و�سل اخلرب اإىل بيتنا؟«.

- ل اأعلم، ولكن كل ال�سباب عرفوا بالأمر.

1� ن���ال الأخ مجيد كربا�س���ي برفقة �سديقه الحميم وعزيزه مجيد نيلي بور �سرف ال�سهادة 
في العمليات الالحقة. رحمة اهلل عليهما.
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�سرت اأرّدد يف نف�سي ما البالء الذي وقع على راأ�س اأمي؟ وهكذا، مل 

اأ�ستطع اأن اأجتاهل ول للحظة واحدة حال اأمي.

ج���ّروا البغال اإىل خيم���ة الإ�سع���اف )الط���وارئ(. جمموعة كبرية 

ا علينا  وقفت على طريف الرتل تتابع مرورنا. كانوا يدّلون بع�سهم بع�ساً

ا جرحى ومن  وي�سريون مو�سح���ن اأننا ق�سينا حوايل الأربعة ع�سر يوماً

دون طع���ام يف احلرج. على الرغم من اأنن���ا تناولنا الكثري من الفاكهة 

يف الب�ست���ان، لكنن���ي حن راأي���ت ق�سم ال�سب���اب للبطيخ، �س���ال لعابي 

وا�ستهيته.

ا توّقف الرتل اأمام خيم���ة الإ�سعاف. بداأ ال�سب���اب يت�سابقون  اأخ���رياً

لإنزالن���ا عن البغ���ال. كانوا قد جّهزوا احلّمالت م���ن قبل كي ميددونا 

عليها. اأنا اأي�سا ُحِملت عل���ى اأكتاف التعبوين وو�سعوين على اإحداها. 

حتّل���ق كثريون حويل، وكانت اجللبة كبرية. رك���ع اأحدهم بالقرب مني 

���ا مل تتناولوا خاللها  وق���ال: »هل �سحي���ح اأنكم بقيتم �سبع���ة ع�سر يوماً

ا كالمه. الطعام؟«. اأوماأت براأ�سي موؤّيداً

كن���ت اأ�سمع �سوت ب���كاء ال�سباب بينما هم متحّلق���ون حويل، �ساروا 

يت�سابق���ون بتق���دمي البطيخ ال�سه���ي، وي�سعونه يف فم���ي. حتى كاد فمي 

ا على قول  ا على بلع الكمية الكبرية ومل اأكن قادراً ينفج���ر؛ فلم اأكن قادراً

كفى.

ويف املقاب���ل، كان طبي���ب الط���وارئ بال���زي الأبي�س ي�س���ّق ب�سعوبة 

طريق���ه بن املجتمعن حويل وو�سل اإيّل، ورف���ع �سوته حماولاً اإيقافهم 

عن عملهم هذا: »يا �سباب، ملاذا تت�سرفون هكذا؟ األ تعلمون اأن معدة 

ا لي�ست ق���ادرة على حتمل كل  ه���ذا العبد الفقري وبع���د �سبعة ع�سر يوماً

هذه الكمية من البطيخ؟«.
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ثم جل�س الطبيب بقربي، و�سار ي�ساألني عن اأحوايل يف الوقت نف�سه 

كان مي�س���ح بي���ده عل���ى راأ�سي ووجهي. بعده���ا بداأ بف���ك القما�س الذي 

يل���ّف يدي. وعلى الرغم من اأنني غ���ريت ال�سمادة حول يدي منذ فرتة 

ب�سيطة، اإل اأن الرباط كان يغرق بالدم والتقّرحات، ومالأت رائحة العفن 

ا، وغ�سل اجلرح مباء امل�سل  واللتهابات املكان حولنا. تاأّثر الطبيب كثرياً

���ا منه اأنه اإ�سايف، فقل���ت له مبا�سرة:  وح���اول �سحب خيط امل�سبحة ظناً

»ل، لق���د ربطت �سريان ي���دي بهذا اخليط، اإذا �سحبت���ه وفككته �سيبداأ 

النزي���ف مرة ثانية«. ابت�سم الطبيب وهو ميدحني واأكمل عالج جرحي. 

بع���د ذلك، طلب م���ن ال�سباب الذين ينحنون فوقن���ا، اأن ينقلوا احلمالة 

اإىل �سيارة الإ�سعاف الواقفة على بعد اأمتار مّنا. حن رفعوا احلمالة عن 

الأر�س، وقع نظري على �سورة الإمام اخلميني النورانية املو�سوعة على 

ا عني.  الزجاج اخللفي ل�سيارة الإ�سعاف، فبداأت اأبكي رغماً

���ا اأت�ساءل اإن كنت �س���اأرى حمبوبي  ح���ن كنا يف احل���رج، كنت دائماً

الإم���ام مرة ثانية، اأم اأنني �ساآخذ هذه الأمنية معي اإىل القرب؟ وها هو 

اهلل قد منحني هذا التوفيق مرة ثانية. مل اأكن اأ�ستطيع اأن اأزيح نظري 

ع���ن �سورة الإمام امل�سرق���ة، ومل اأ�ستطع اأن اأمنع نف�سي من البكاء. ومل 

يع���رف ال�سباب �سبب بكائي فقال اأحدهم لآخر بالقرب منه: »امل�سكن 

لقد انهارت معنوياته!«.

ا عّما ح�س���ل ب�سديَقّي »ما �ساء  خ���الل هذه اللحظة مل اأعرف �سيئاً

اهلل« و»ح�س���ن«، وكنت اآمل اأن يكونا معي يف �سي���ارة الإ�سعاف نف�سها. 

لكنه���م و�سع���وين يف الإ�سعاف اإىل جان���ب جريح اآخ���ر. ومل يعد يّت�سع 

املكان لأي جري���ح بالقرب منا. اأو�سك ال�سب���اب اأن يغلقوا الباب، فاإذا 

ا لروؤيته  بح�س���ن يقفز اإىل الداخ���ل ويجل�س حتت قدمّي. فرح���ت كثرياً

و�ساألته: »اأين ما �ساء اهلل؟«.
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فاأجاب: »لقد نقلوه قبلنا يف �سيارة اإ�سعاف اأخرى«.

مل تكن قد مّرت فرتة وجيزة على انطالقنا حّتى تناهت اإلينا اأ�سوات 

م�سادات الطائرات. انطلق �سائق �سيارة الإ�سعاف باأق�سى �سرعة ممكنة، 

عل���ى اجلادة املليئة باملطبات الرتابية. و�سوت هدير طائرات العدو التي 

تبدو وكاأنها تطري على ارتفاع مرت واحد فوقنا، قد هّزت املكان والزمان 

ا. كانت تهدف اإىل الق�سف اجلوي للجادة اأمامنا، لكن ال�سائق اأو�سح  معاً

لن���ا اأن القذائف �سقطت على جانب���ي الطريق. ثّم �سمعت �سوت ال�سائق 

وا  بلهجته ال�»جنف اآبادية« الغليظة وهو يقول: »التع�ساء! يريدون اأن يتحدَّ

ا،  اإرادة اهلل. لق���د حف���ظ اهلل هوؤلء من دون ماء اأو خبز ل�سبعة ع�سر يوماً

فوا هنا؟«. فهل جاء الآن هوؤلء امل�ساكن لُيق�سَ

مل يع���د يف�سلنا عن الغروب �سوى وقت قلي���ل وها هي بوادر العتمة 

بداأت تلق���ي ظاللها علينا. طيلة الطريق كنت م���ا زلت اأفكر باملا�سي؛ 

املا�س���ي ال���ذي م���ّر كحلم، قل���ت لرفيقي: »ي���ا ح�سن، م���اذا كنا نفعل 

بالأم�س يف مثل هذا الوقت؟«.

- كنا ناأكل ورق العري�س، وطلبت اأنت منا اأن ندعو اهلل...

- هل كان يخطر على بالك يف الأم�س، اأنه �سيكون اليوم الأخري لنا 

يف ذلك احلرج؟ هل ترى مدى لطف اهلل وعنايته؟

اأك���رث ما كان يقلقني يف هذا الوقت هو اأح���وال اأمي. وكنت اأقول يف 

نف�سي: »ماذا لو �� ل �سمح اهلل �� اأ�سيبت اأمي ب�سكتة قلبية فيما لو �سمعت 

خرب �سهادتي«؟ حن �ساأعود اإىل اأ�سفهان، ما الذي ينتظرين هناك؟

كان الظ���الم قد ح���ّل بالكامل حن و�سلنا اإىل »نق���دة«، ونقلتنا اإىل 

م�سفاها مبا�سرةاً �سيارة الإ�سعاف.

اأخ���ذوين يف البداية اإىل غرفة الط���وارئ. وعلى الفور ح�سر طبيب 
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جراح لفح�سي. كان يتكّلم بلهجة اآذرية غليظة، لكّنه رجل حنون للغاية. 

كان يعرف كل ما ح�سل لنا. يبدو اأن ال�سباب يف فرقة النجف الأ�سرف 

���ا يف الفالة  ق���د اأخربوه���م اأن اجلرح���ى الذي���ن بقوا �سبع���ة ع�سر يوماً

�سُينقلون اإىل امل�ست�سفى. يف البداية اأخذوا �سورة �سعاعية لذراعي. ثم 

و�سلوين بالدم وامل�سل. ح���ن �ساهد الطبيب يدي، �سجعني ومدحني، 

لأنني ا�ستطعت اأن اأربط �سريان الدم واأمنع النزيف، ثم قال: »ل تقلق، 

الليلة �سنجري لك عملية«.

قل���ت له: »ما زال ل���دّي الكثري لأقوم به بي���دّي. اأظن اأن ت�سخي�سك 

احلا�س���م ه���و قطعها لأنه���ا متعفنة؟«. اأجابن���ي وهو يبت�س���م: »بل على 

���ا، حن اأخربوين عن و�سعك من اخلطوط الأمامية، قلت  العك�س متاماً

يف نف�س���ي ل ب���د واأن تكون ي���دك �سوداء ومهرتئة، و�سيل���زم قطعها ملنع 

العف���ن واللتهابات من النتق���ال اإىل كل اليد. لكن حن راأيت جرحك، 

ا؛ مل ينت�سر العفن، بل هو فق���ط حول اجلرح. وهذا لي�س  تعجب���ت كثرياً

ا. اأعدك اأن  �س���وى اإرادة اهلل. �سدقني اإنها معجزة. لذل���ك ل تقلق اأبداً

ا، ب���ل �ساأبذل كل جهدي كي اأق���وم بعملية جراحية  ي���دك لن تتاأذى اأبداً

دقيقة ونظيفة كي تعمل اأف�سل من ال�سابق...«.

بع���د القيام مبقدم���ات الدخ���ول اإىل امل�ست�سفى. نقل���وين اإىل قاعة 

كبرية حيث م���ددوين على اأحد الأ�سّرة. كان يف كال طريف القاعة عدد 

من اجلرحى. توّل���ت م�سوؤولية جتهيزي ممر�ست���ان. يف البداية غريتا 

كل مالب�سي واألب�ستاين رداءاً اأبي�س. بعد ذلك �سرعتا يف تعقيم جراحي 

كاف���ة يف ظهري وكّفي وقدمي. كّلما مل�ستا اجلراح �سعرت بحرقة موؤملة. 

ا ياأتي  كان »ح�سن« يتنّقل بحركة دائمة، ويتفح�س كل الأماكن، واأحياناً

ناحيتي كي يطمئن عن اأخباري. لكن مل ياأتني بخرب عن »ما �ساء اهلل«.

قلت حل�سن: »هل راأيت ما �ساء اهلل؟«.
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- ل، لقد بحثت يف كل مكان، ولكن ل اأثر له.

���ا على ال�سري���ر وامل�س���ل مو�سول بي���دي، اأقمت  بينم���ا كن���ت جال�ساً

�سالت���ي. وبعدها، ُفتحت اأبواب القاعة، ودخلت املمر�سات مع �سواين 

الطع���ام. انت�س���رت رائحة الطع���ام ال�سه���ي يف الأرج���اء. كان الطعام 

ا تلو الآخر  يخن���ة »القيمة«. بداأوا يوزعون الطع���ام على كل �سرير واحداً

ويتقّدم���ون نحوي. كنت اأعد اللحظات لي�سلوا اإيّل فقد نفد �سربي من 

النتظ���ار. لكّنهم حن و�سل���وا اإىل �سريري مّروا بال مب���الة ثم قّدموا 

ا وقلت  الطعام ملن يجل�س على ال�سرير الآخر اإىل جانبي. انزعجُت كثرياً

ا منذ �سبعة ع�سر  للممر�سة امل�سوؤولة عني: »يا جماعة، مل اأتناول طعاماً

ا. وها اأنتم الآن حترمونني من الطعام«. يوماً

قال���ت بلطف وحن���ان: »ل تنزعج. اإن���ه اأمر الطبي���ب! فالليلة لديك 

ر لك  عملي���ة جراحية. يج���ب اأن تكون معدتك فارغة. اأع���دك اأن اأُح�سّ

ا فا�سرب  ا. لقد �سربت �سبعة ع�س���ر يوماً ا �سباحاً الطع���ام �سخ�سيًّا غ���داً

ا«. اليوم اأي�ساً

لي����س اخليار بي���دي. وعل���ى الرغم م���ن �سهيتي ال�سدي���دة، جل�سُت 

اأ�ساه���د اجلرحى وهم ياأكلون، ولفت نظ���ري اأحدهم مل يكن مييل اإىل 

ا عنه. تناول طعامه، لكن املمر�سة اأبت اإّل اأن تطعمه غ�سباً

كان���ت ال�ساع���ة قد قارب���ت احلادية ع�س���رة حن نقل���وين اإىل غرفة 

العمليات وو�سع���وين على ال�سرير اخلا�س باجلراح���ة. اقرتب الطبيب 

من���ي وهو يرفع اأكمام���ه، وقال يل وهو فوق راأ�س���ي: »هل تعرف اأنه منذ 

ا واأنا اأق���وم بالعمليات اجلراحية املتتالي���ة؟ و�ساأ�سعر  ال�ساد�س���ة �سباحاً

ا  باخل�سارة اإن فوّت العملية اخلا�سة بال�ساّب الذي ق�سى �سبعة ع�سر يوماً

ا لأ�سلي حتى الآن؟«. ا وحفظه اهلل. هل ت�سّدق اأنني مل اأجد وقتاً �سائعاً
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- �سيفوت وقت الفري�سة!

ا. كان من غ���ري املمكن اأن  ���راً ���ا، �ساأ�سل���ي الآن. ل�ست مق�سّ - ح�سناً

اأ�سلي بن اأوقات العمليات اجلراحية.

ث���م تو�ساأ ومّد �سجادة �سغ���رية بالقرب من غرف���ة العمليات، وبداأ 

بال�سالة.

كن���ت اأ�سكر اهلل من �سميم قلبي لوجود اأمثال هذا الطبيب. بعد اأن 

اأنهى ال�سالة، بداأ بتجهيز نف�سه للعملية. حن اقرتب مني �ساألته: »هل 

ا؟«. ا �سغرياً ميكنني اأن اأطلب منكم طلباً

ل. - بالتاأكيد، على عيني، تف�سّ

، هل باإمكانك���م تخدير ي���دي ب�سكل 
1
- ل اأح���ب التخدي���ر الكام���ل

مو�سعي. فقط خ���دروا يدي واأعدكم اأنني �ساأدير وجهي واأنام من دون 

حراك«.

ا، لن اأعار�سك. �ساأخّدر يدك فقط«. ابت�سم واأجابني: »ح�سناً

ثم طلب من املمر�سة اأن حتقنني باإبرة. كنت اأدرك اأنها اإبرة تخدير. 

لكن عل���ى عك�س ما توقع���ت توجهت املمر�سة نحو قدم���ي وحقنتني يف 

اأعلى فخذي. قلت للطبيب: »األي�س من املفرت�س اأن تخّدر يدي فقط؟«.

- هذا ما نقوم به، نحقن قدمك لتتخدر يدك. 

حن �سم���ع احلا�سرون كالم���ه راحوا ي�سحكون ب�س���وٍت عال. بعد 

ا، هيا اأخربنا  حقنة التخدير، انحنى الطبيب فوق راأ�سي وقال يل: »ح�سناً

الآن ما ح�سل معك خالل الأيام ال�سبعة ع�سر املا�سية«.  لكن ومبا اأّنني 

بداأت اأ�سعر ب�سواد اأمام ناظري، واأنني اأو�سك اأن اأغيب عن الوعي قلت 

ا...«. ومل اأِع بعدها اأي �سيء.... له: »�ساأنفذ طلبك هذا لحقاً

- البنج العام.  1
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مل اأعل���م مت���ى انتهت العملي���ة اجلراحي���ة. لكنن���ي ا�ستيقظت عند 

���ا اأعود اإىل وعيي. كنت قد �سمعت  ال�سح���ر بحال �سيئة، وبداأت تدريجياًّ

ا وموؤٍذ للغاية.  م���ن قب���ل اأن ال�ستيقاظ من التخدير هو اأمر �سعب ج���دًّ

ا على �سرير  ���ا اإّل يف هذه اللحظات. تركوين ممّدداً لكنني مل اأدركه حقاًّ

اأُ�سيئت فوقه »ملبة« �سفراء اللون.

ا، لكنها �سم�س تل�سعني  يف �سك���رات التخدير، ظننت امل�سب���اح �سم�ساً

بنريانها امللتهبة كاأنها �سهام تخ���رتق جلدي، بدل اأن تدفئني وتريحني. 

�سعرت اأنهم تركوين بن الكواكب يف ال�سماء بالقرب من ال�سم�س وكاأّنني 

عال���ق يف الف�س���اء ويف حال �سقوط ح���ّر من فوق. من جه���ة ثانية، كنت 

اأت�س���ور اأّن يف ج�سمي جبل���ن متجاورين يحاول تنن املرور بينهما ولكن 

ب�سبب �سيق الوادي علق هذا التنن وهو يحاول �سحب نف�سه من بينهما. 

بعد اأن وعيت اأكرث، اأدركت اأّن اجلبلن هما خّداي واأن التنن ما هو 

اإّل ل�س���اين ال���ذي كنت اأحاول اإخراجه من فم���ي. اأم�سيت �ساعة كاملة 

عل���ى ه���ذه احلال من العذاب الكب���ري. حن قاربت الع���ودة اإىل الو�سع 

الطبيع���ي، بداأت عيناي تعمالن ب�سكل جيد، وا�ستطعت اأن اأرى الغرفة، 

لكن الأ�سياء كانت اأكرب من حجمها الواقعي.

يف هذه الأثن���اء، دخلت ممّر�ستان اإىل الغرفة لتفّقدي، لكن ب�سبب 

ا وب���داأت اأ�سرخ وعلى ما يبدو  ه���ذا اخلل���ل يف الروؤية خفت منهما كثرياً
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1
ا ا موؤذياً وجهت لهاتن الأختن كالماً

عندما واجه���ت املمر�ستان �سراخي، حاولت���ا تهدئتي. لكنني كنت 

اأ�سم���ع اأ�سواتهما اأعلى م���ن الواقع وكنت اأ�سعر اأنهم���ا ت�سرخان. كان 

الع���ذاب الذي عانيته اأثن���اء فرتة عودتي اإىل الواق���ع، ل ميكن و�سفه. 

ا.  ا ف�سيئاً ولكن على كل حال، بداأت اأ�ستعيد وعيي �سيئاً

كان ال�سب���اح يو�سك على الطلوع حن ا�ستعدت وعيي بالكامل. لكّن 

اأط���رايف، واأق�س���د يدي وقدمي م���ا زالتا خمّدرتن. يف تل���ك اللحظة، 

ا للتيمم. لّبت طلبي مبا�سرة ووقفت  نادي���ت املمر�سة وطلبت منها تراباً

بالقرب من �سريري حتى انتهيت من �سالتي.

كان ل�س���اين ثقي���الاً ومل اأك���ن اأ�ستطي���ع التلّفظ ب�سكل �سحي���ح اأثناء 

ال�س���الة. حاول���ت م�ساعدتي حماولة تلقيني الكلم���ات، حن اأ�سل اإىل 

مرحلة ال�سجود، كانت حتمل ال�سجدة وت�سعها على جبيني. وباخت�سار 

ر معي وغمرتني بلطفها. مل تق�سّ

يف ذل���ك الي���وم، وللم���رة الأوىل اأدركت عظمة وقيم���ة الأتعاب التي 

ا  تعانيه���ا هذه الطبقة امل�سّحي���ة والعاملة، و�سعرت اأنن���ي �ساأبقى مديناً

ملحب���ة ولط���ف املمر�س���ات اللواتي ك���ّن بالن�سبة اإيّل يف ه���ذه الظروف 

ال�سعبة، كالأم احلنون. 

بع���د فرتة، عادت املمر�ستان لعيادت���ي ولت�ساأل عن اأحوايل. عندها 

قالت اإحداهما: »هل اأنت قلق على و�سع اأمك«.

ا منهما، وكنت كلما جاءتا  1  - لهذا ال�سبب في م�ساء اليوم التالي، كنت خجالاً جدًّ
لعيادتي طاأطاأت راأ�سي ل�سدة الخجل.
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�ساألتها بتعّجب: »وملاذا ت�ساألن؟«.

ا عن الوعي، مالأ �سوتك كل امل�ست�سفى واأنت تنادي  - حن كنت غائباً

اأمك. وكنت ل تتوّقف عن تكرار اأمي اأمي اأنا بخري...

- نعم، معك حق. فق���د و�سل اخلرب اإىل اأ�سفهان اأنني ا�ست�سهدت. 

اأنا خائف من اأن تكون اأمي قد اأ�سيبت ب�سكتة...

عنده���ا ذهبت املمر�سة لتع���ود بعد دقائق وت�ساألن���ي وهي مرتددة: 

»هل هناك هاتف يف منزلك«؟

- نعم.

- هل تريد اأن اأت�سل باأمك واأ�ساأل عن اأحوالها واأطلعها اأنك بخري؟

اأجبتها ب�سرعة وح�سم: »ل، على الإطالق«.

- ولكن ملاذا؟

- �سيزداد قلقها اأكرث.

غرقت يف التفكري ثم قالت: »هل حتب اأن تتكلم اأنت مع اأمك؟«.

- بالطبع.

���ا عادت وبيده���ا ورقة والف���رح باٍد على  ذهب���ت وبع���د �ساعة تقريباً

ا م���ن رئي�س امل�ست�سف���ى لتتمكن من  وجهه���ا، وقالت: »لق���د اأخذت اإذناً

الت�سال باأمك«.

ا  كانت قدماي ويداي خمدرة ول اأ�ستطيع حتريكها. كنت فقط قادراً

على حتري���ك راأ�سي. اأح�س���رت املمر�سات كر�سيًّا بعج���الت، ونقلَنني 

عليها اإىل خارج الغرف���ة. كان ل�ساين ل يزال ثقيالاً ول اأ�ستطيع الكالم 

بو�سوح. بعد حلظات دخلنا اإىل غرفة كاأنها مكتب رئي�س امل�ست�سفى. يف 

مقاب���ل الباب كان طبيبي اجل���راح يجل�س خلف الطاولة. األقيت التحية 

علي���ه ف���رّد �سالمي ثم قال: »حميد، هذا اأن���ت؟ كيف حالك؟ هل راأيت 
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العملي���ة التي اأجريتها لك كم ه���ي متقنة وجيدة؟ ثق بي، اإنها من اأكرث 

العملي���ات الت���ي قمت بها دقة. لقد اأزلت كل اللح���م املتعفن ثم قطبتها 

بطريقة لن يبقى لها اأي اأثر فيما بعد«. 

ا ب�سببي. - اآجرك اهلل وعافاك. �سلمت يداك، لقد تعبت كثرياً

- �سمعت اأنك تريد التحدث مع اأمك. ما اخلرب؟ وكاأن اجلميع يهتم 

ب���ك هن���ا ويريد ر�ساك. هل تعل���م اأنه ممنوع عل���ى اجلرحى الت�سال 

بخارج امل�ست�سفى؟

- هذا من لطفهم.

�ساألتني املمر�سة عن رقم بيتنا. ثم بداأت تطلبه. بعد حلظات رفعت 

ا ال�سيطرة على نف�سي كي ل  اأم���ي ال�سماعة، وبينما كنت اأحاول جاه���داً

اأبكي قلت لها: »اآلو، اأمي، �سالم، اأنا حميد«. وفجاأة وبحال من التعجب 

ا لدقائق. وال�سوق، اأمطرتني اأمي بالكلمات احلنون، ثم بكينا معاً

ث���م قالت: »بنّي، لقد كدت اأم���وت ل�سدة القلق عليك. ملاذا مل ن�سمع 

عنك اأي خرب طيلة ال�سهر املا�سي؟«.

- مل اأكن اأ�ستطيع، مل يكن باإمكاننا احل�سول على هاتف.

- بنّي، اأجبني ب�سراحة، اأين اأنت الآن؟ من اأين تت�سل؟

ا. م���ن الأه���واز. �ساأك���ون يف اأ�سفهان خ���الل اأيام  - ل تقلق���ي اأب���داً

ا.. معدودة. ارتاحي ول حتملي هماًّ

ا قالت اأمي: »يف تلك اللحظة �سككت بو�سعك، وقلت لأبيك اإّن  لحقاً

حميد مل يكن بحال طبيعية وكاأنه يغ�س بعرباته«.

ا لأن���ه مل يكن قد و�سل لأم���ي اأي خرب  عل���ى كل ح���ال، فرح���ت كثرياً

مفج���ع. م���ن جهة اأخرى اطماأنن���ت اأنني اأخرجت اأم���ي واأبي من القلق 

ال���ذي يعاني���ان منه. فيما بعد اأيقن���ت اأن وقت ه���ذا الت�سال وتي�سريه 
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يف ه���ذه اللحظات بالذات، كان من الألط���اف الإلهية وعنايته. لأنه يف 

اليوم الذي �سبق ات�سايل، زار اأ�سدقائي القراآنّيون موؤ�ّس�سة ال�سهيد يف 

اأ�سفهان ووجدوا اأن ا�سمي يف لئحة مفقودي الأثر. ثم ات�سلوا باملعنّين 

يف مدين���ة دارخوئن يف الأهواز حي���ث اأّكدوا لهم �سهادتي. ثم اجتمعوا 

بعده���ا يف م�سجد احلي ليخططوا للمرا�سم ولكيفي���ة اإطالع اأمي واأبي 

على �سهادتي. يف النهاية، قّرروا اأن يزوروا بيتنا يف �سباح اليوم التايل، 

واأن يق�س���د اأحد ال�سباب والدّي ويخربهما ب�سهادتي بطريقة منا�سبة، 

اأي ذلك اليوم الذي ات�سلت فيه من امل�ست�سفى باأمي واأبي.

يف �ساع���ات ال�سب���ح الأوىل م���ن ال�18 م���ن م���رداد/ 8 اآب، تكّلمت 

ا و�سل ذل���ك ال�سديق اإىل بيتنا  ا وبعده���ا ب�ساعة تقريباً م���ع اأمي هاتفياً

ا، ما اأخبار  ليتحّدث مع اأبي. يف البداية، وكمقّدمة لكالمه �ساأل: »ح�سناً

ال�سيد حميد؟«.

اأجابه اأبي بدم بارد: »ل�سنا على اطالع كامل، لكن ل يخلو الأمر من 

ا«. بع�س الأخبار، لقد ات�سل باأمه منذ �ساعة تقريباً

�ساألهم وقد ت�سّمر مكانه من املفاجاأة: »هل اأنتم متاأّكدون؟ هل كان 

ا...؟«. ال�سيد حميد حقاً

ا اآخر؟ - نعم، اإنه هو، وهل تريد اأن يكون �سخ�ساً

ا واأ�سرع ليخرب باقي �سباب احلّي. فوّدعهم م�سروراً

حن اأعادتني املمر�سة اإىل الغرفة، كان اجلرحى يتناولون الفطور. 

ا م���ن احلليب وح�ساء الدج���اج وجبنة ومربى وزب���دة. ظننت اأنهم  كوباً

مل يرتك���وا يل فط���وري لأنني كنت خارج الغرفة. قل���ت للممر�سة: »هل 

ا �سينية فطور؟«. باإمكانك اأن حت�سري يل اأنا اأي�ساً

اأجابتن���ي بهدوء: »ما زلت حتت تاأثري املخدر. مل ي�سمح لك الطبيب 
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بتن���اول الفطور. ا�سرب كي اأذهب واأ�ست�سري جّراحك، وحن ي�سمح لنا، 

ا بالطعام«.  �ساأح�سر اأنا لك وعاءاً مليئاً

ا على التحمل، لكن  ا و�سعرت بالفعل اأنني مل اأعد قادراً انزعجت كثرياً

ل خيار ل���دّي. يف هذه اللحظات دخل اأحد الأطب���اء اإىل الغرفة لعيادة 

جريحه. فاأخربت���ه مب�سكلتي واأبديت اعرتا�سي ال�سديد. لكنه قال يل: 

»ل عالقة يل بالأمر، يجب اأن تنتظر راأي طبيبك«.

���ا، دخلت  بع���د ذل���ك، ح���وايل ال�ساع���ة التا�سع���ة والن�س���ف �سباحاً

املمر�س���ة والفرح باٍد عل���ى وجهها حتمل يف يدها �سينية طعام. وهكذا 

ا، بداأت اأتناول الفطور ب�سهية ل ميكن و�سفها. بعد ثمانية ع�سر يوماً

كان الفط���ور الأكرث ل���ذة الذي تناولته يف عمري. نع���م، اإّنه الفطور 

الوحي���د الذي تناولته وكانت كل لقمة ممزوج���ة بدمعة واآه. اإن حتّملي 

للي���اٍل واأيام للجوع دفعني لأعرف الآن قيم���ة ِنعم اهلل، واأذرف الدموع 

ل�سك���ره. قلت يف قلبي: يا اإلهي! ك���م من نعمك اأكلنا و�سربنا يف املا�سي 

من دون اأن ندرك قيمتها وقدرها. 

يف املقابل، كانت متر اأمام ناظرّي -ومع كل لقمة اآكلها- �سوُر جوع 

وعط�س و�سعف رفاق���ي واأ�سدقائي ال�سهداء الذين كنت �سّقاءهم على 

ا وها  تلة »برهاين«؛ فتتغ���ري اأحوايل. اأولئك الأعزاء الذين تركتهم يوماً

�س، وها اأنا يف ظ���الل ت�سحياتهم  هم ي�سبح���ون �سهداء الدف���اع املقدَّ

واإيثارهم اأمتتع برثوات وراأ�س مال هذه البالد!

بعد النته���اء من الفطور، جاء الطبيب اجل���راح لعيادتي، وقال يل 

اإن���ه خالل دقائق معدودة، �سياأتي م�سوؤول���و »نقدة« برفقة اإمام اجلمعة 

لزيارتك. ثم اأ�ساف اأن الراديو والتلفزيون قد علموا بق�ستك ويريدون 

احل�سور ليجروا مقابلة معك.
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تفاجاأت و�سدمت وقلت: »لن اأجري مقابلة مع اأحد«.

-  ملاذا؟

ا يف ال�سب���اح كيف كّذبت على اأمي، وقلت  اأجبت���ه: »لقد كنَت �ساهداً

له���ا اإنني يف الأهواز واإنني ب�سحة جيدة؛ ف���اإذا راأتني على هذه احلال 

�ست�ساب ب�سكتة. ل؛ قولوا لهم اأن يتحّدثوا مع الآخرين؛ حتى ل ت�سمحوا 

لهم بت�سويري«.

ر�سي الطبيب واأو�سى املمر�سة بعدم اإعطاء الإذن لهم بت�سويري اأو 

باحلديث معي. بعد �ساعة، و�سل اإمام اجلمعة برفقة عدد من امل�سوؤولن 

وجمموعة كبرية من اأهل املنطقة لعيادتي حاملن اأكاليل الورد فغمروين 

بلطفهم وحمبتهم. كانوا على علم مبا ح�سل معي لذلك اأخجلني هوؤلء 

الأحبة بلطفهم وحمبتهم. يف هذه الأثناء و�سل وفد التلفزيون والراديو، 

عل���ى الرغم من تو�سيح املمر�سة لهم اأنني ل اأ�ستطيع مقابلتهم اإل اأنهم 

اأرادوا فق���ط اأن اأعّل���ق عل���ى فيل���م اأح���د اجلرحى من دون ذك���ر ا�سمي، 

فاكتفي���ت بطلب الدع���اء ل�سالمة و�سحة الإم���ام، ثم اأ�سف���ت اأن كل ما 

ح�سل معي ل ُيقارن ب�سجاعة وب�سالة �سباب تلة »برهاين«. لكن الطبيب 

اجلراح، اأخربهم بكل التفا�سيل وقد �سجلوا ما قاله. 

بعد عمليتي اجلراحية مل اأ�سمع اأي خرب عن »ح�سن«. لكن مبتابعتي 

احلثيثة لهذا املو�سوع، عرفت اأنه خرج من امل�ست�سفى لأن جراحه كانت 

طفيفة وعلى ما يبدو اأر�سلوه ليلة البارحة اإىل مقر التعبئة يف املنطقة.

طلب���ت م���ن اإح���دى املمر�س���ات اأن تبحث يل ع���ن »ما �س���اء اهلل«. 

اأعطيته���ا موا�سفات���ه، لكنن���ي مل اأك���ن اأعرف ا�س���م عائلت���ه. على كل 

حال، بع���د تق�سيها للمو�سوع قالت اإّنه مل يتم ا�ستقبال اأي جريح بهذا 

ال�س���م يف م�ست�سفى »نق���دة«. ثم اأ�سافت: »من املحتمل اأنه مّت نقله اإىل 
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م�ستو�سف اأو منطقة اأخرى«.

يف ع�س���ر ذل���ك اليوم، غ���رّيت املمر�س���ة لبا�س���ي، واأخربتني اأنهم 

�سينقلونني مع عدد من اجلرحى اإىل »اأرومية«. 

- ملاذا؟

- لأن���ه من غ���ري املمكن البقاء هن���ا، يجب نقلك���م اإىل م�ست�سفيات 

اأخرى يف اأنحاء البالد كي نف�سح املجال اأمام اجلرحى اجلدد.

عندها ح�سر طبيبي اجلراح برفقة املمر�سات ونقلوين على حمالة 

بعجالت ثم ا�سطحبوين حتى �سيارة الإ�سعاف لوداعي. 

���ا للمحبة ال�سادق���ة، وللجهود املتوا�سلة  �ساأبق���ى طيلة عمري مديناً

ا اأيام  ا له���وؤلء الأعزاء، و�سرياف���ق دعائي لهم باخل���ري دوماً لي���الاً نهاراً

حياته���م. يحتاج اجلريح اإىل املحبة، واهلل يعلم كم توؤّثر حمبة اجلهاز 

الطبي واملمر�سن يف تهدئة وت�سكن املري�س. 

على كل حال، نقلونا ب�سيارة الإ�سعاف اإىل مطار اأرومية؛ املطار نف�سه 

ا دا�سته قدماي م���ع رفاقي النورانين،  ���ا تقريباً ال���ذي منذ ع�سرين يوماً

ا مع حمٍل من الذكريات لأروي ر�سالة �سدقهم  وها اأنا اليوم اأعود وحيداً

واإيثارهم وت�سحيتهم واإميانهم جليل اليوم والغد.

�س���ارت قاعة مط���ار اأرومية �سبيه���ة مب�ست�سفى موؤق���ت، حيث تهتم 

املمر�س���ات باجلرح���ى. وها اأنا اآخ���ذ ا�سرتاحة الليل���ة اإىل جانب باقي 

رفاقي من اجلرحى. 

يف �سباح اليوم التايل، نقلونا يف طائرة )C130( الع�سكرية اإىل يزد. 

كان يف انتظارن���ا على اأر�س املطار عدد من �سي���ارات الإ�سعاف. ونقلتنا 

اإىل اأحد امل�ست�سفيات املجّهزة يف يزد، اأظن اأن ا�سمه م�ست�سفى »اأف�سار«. 

اأم�سيت ع���دة اأيام هناك. عاملنا النا�س بكل لط���ف وحمبة، اإذ كان 
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ا ع�سرات الوفود من اأهل املنطقة حمملن بباقات  امل�ست�سفى ي�ستقبل يومياً

ا بهم. الورود وعلب احللوى اآتن لعيادة اجلرحى الذين ُي�َسّرون كثرياً

من���ذ اليوم الأول لو�سويل اإىل يزد، كنت على ات�سال دائم بعائلتي. 

اإذ كان���ت هواتف امل�ست�سفى حتت ت�سّرف اجلرحى كي يت�سلوا اإىل اأي 

م���كان اأرادوا داخل البالد. عند كل مكاملة مع اأمي، كنت اأكرر لها اأنني 

ا.  ا جداً موجود يف »الأهواز« واأنني �ساأح�سر اإىل اأ�سفهان قريباً

بع���د م���رور ثالثة اأي���ام على وج���ودي يف امل�ست�سفى، اأخ���ذت قراري 

باإخب���ار عائلت���ي باحلقيقة. قلت يف نف�سي اإّنهم خ���الل الأيام املا�سية، 

�ساروا م�ستعدي���ن للقائي، واإذا ما راأوين على هذه احلال يف اأ�سفهان، 

�سُي�سدم���ون بالتاأكيد. لذلك راأيت من الأف�س���ل اأن اأ�سرح لهم بنف�سي 

و�سعي وحايل بطريقة منا�سبة. ع�سر ذلك اليوم ات�سلت باأمي، لكنني 

مل اأ�سر اإىل املو�سوع باأي كلمة. فطلبت احلديث مع والدي، لكن احلاج 

مل ي�ستط���ع ال���كالم معي لأنه غ����سّ بعربته. عنده���ا ا�ستنتجت اأن اأبي 

ا نف�سيًّا ل�سم���اع حقيقة روايتي. لذلك طلبت الكالم  ���ا لي�س م�ستعداًّ اأي�ساً

مع اأختي الكربى، وبعد مقّدمة ب�سيطة قلت لها: »انتبهي اإيّل، وا�سمعي 

ا، وحاويل األ تقومي باأّي رّد فعل. يف احلقيقة اأنا اأتكلم  ما �ساأقوله جيداً

ا. لكنن���ي م�ساب اإ�سابة  معك���م من ي���زد. واأنا بخري وح���ايل جيدة جداً

ب�سيطة يف ي���دي اليمنى. حاويل اأن تخربي اأم���ي واحلاج الوالد بهدوء 

ما قلته لك«.

���ا، ات�سلت مرة ثاني���ة بالبيت. كل م���ا �سمعته هو  بع���د �ساعة تقريباً

ال�سجة و�س���وت البكاء والعويل. قلت: »اأمي، اأق�سم بالقراآن اإّنني بخري 

وفقط يدي جمروحة...«.

لكنه���م مل ي�سّدق���وا م���ا اأقوله، بل ظّن���وا اأنني اأك���ذب عليهم كي ل 

ُي�سدموا، واأّن يدي اأو قدمي قد قطعت لكنني اأخفي الأمر عنهم. احلق 
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ا بكثري من  معهم، فقد كن���ت كالراعي الكّذاب اإذ اإّنن���ي وعدتهم �سابقاً

الأ�سياء ومنها عدم ذهابي اإىل اخلطوط الأمامية، لكنني ذهبت.

يف �سب���اح اليوم التايل، ع���اودت الت�سال بالبيت. فاأخربين اأبي اأن 

ا لأنه كان  اأم���ي واأختي قد توجهت���ا اإىل »يزد«، عند امل�ساء. قلق���ت كثرياً

عليهما الو�سول اإىل »يزد« قبل هذا الوقت. 

عرف���ت فيما بع���د اأنهم���ا ذهبت���ا اإىل موق���ف احلاف���الت املتوجهة 

اإىل »ي���زد«، وقال لهم املوظ���ف هناك، اإن حافالت »ي���زد« تنطلق عند 

ا. لكن اأمي رف�ست العودة اإىل البيت، وبقيت يف موقف  ال�سابع���ة �سباحاً

احلاف���الت حت���ى ال�سباح برفق���ة اأختي كي تنطلقا م���ع اأول حافلة اإىل 

»ي���زد«. مب�ساعدة اإحدى املمر�سات وعلى كر�سي متحرك، توجهت اإىل 

املدخل الرئي�سي للم�ست�سفى و�سرت اأنظر من خلف الزجاج. طال هذا 

النتظار ل�ساعات.

قراب���ة الظه���رية، راأي���ت اأمي واأخت���ي تدخ���الن امل�ست�سف���ى بعجلة 

وارتب���اك. لك���ي اأُظه���ر لهما اأنن���ي ب�سحة جي���دة، وقف���ت ب�سرعة عن 

الكر�سي املتحرك واتكاأت على احلائط. دخلتا املمر الأ�سا�سي وتوجهتا 

مبا�س���رة نحوي. لكن ب�سب���ب طول وجتّعد �سع���ري وحليتي مل تعرفاين 

و�سارت���ا ت�ساألن كل م���ن تلتقيانه عني. ما اإن ابتعدت���ا مرتين اأو ثالثة 

حتى التفتُّ وناديُت: »اأمي!«.

عادت���ا فجاأة، وبينم���ا كنت اأبكي ب�س���دة، احت�سنا بع�سن���ا البع�س. 

طال هذا امل�سهد لدقائ���ق. بعدها و�سعت يدي حول كتف اأمي وتوّجهنا 

نح���و غرفتي. بعد اأن تفح�ستن���ي اأمي من راأ�سي حت���ى قدمّي وتاأكدت 

اأنن���ي ب�سحة جيدة، هداأت وكانت كالذي خ���رج من حال هلع �سديدة. 

فجل�ست على حافة �سريري. 
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من���ذ اللحظة الأوىل لدخولها امل�ست�سف���ى، كانت م�سّرة اأن ل داعي 

ملكوثي هنا، وعل���ّي النتقال اإىل اأ�سفهان. اأو�سح���ت لها املمر�سات اأن 

الطبي���ب قال علّي البقاء يف امل�ست�سفى لأ�سب���وع اآخر. لكن اأمي رف�ست 

ا اإل ودقته وها  ا، وبداأت حتركاتها ومل ترتك باباً الر�سوخ لهذا الأمر مطلقاً

هي يف غرفة رئي�س امل�ست�سفى تطلب منه باإ�سرار اأن يعطي الأمر خلروجي 

ا. يف النهاية وبع���د اإ�سرار اأمي، تركت امل�ست�سفى يف ذلك اليوم، اإذ  ف���وراً

وافق رئي�س امل�ست�سفى على انتقايل اإىل اأحد م�ست�سفيات اأ�سفهان، لكن 

ا هذا احل���ل. بل قالت للطبيب: »اأنا �ساأهتم به اأف�سل  اأم���ي مل تقبل اأي�ساً

م���ن اأي اأح���د اآخر. اأرجوك اأع���ِط الإذن بنقله اإىل البي���ت. لن اأ�سمح له 

بالوق���وف من �سريره ملدة اأ�سبوع���ن. �ساآخذه كل يوم اإىل امل�ست�سفى كي 

يعاين���ه الطبيب ويبدل �سمادات يده«. يف النهاية، بعد الكثري من الأخذ 

وال���رد، اأجرب الطبيب عل���ى اإعطائي الإذن ب���رتك امل�ست�سفى. وكان من 

املفرت����س اأن اأنطل���ق اأنا واأمي واأخت���ي باجتاه اأ�سفه���ان. كان بعد ظهر 

ذل���ك اليوم بالن�سبة اإيل وق���ٌت ل ين�سى. كانت اأمي قد جّهزت كل �سيء. 

ا ومن�سفة وو�سائل احلمام، وبعد اأن طلبت من  اأح�سرت من البيت م�سطاً

 من املاء ال�ساخن حّممتني على ال�سرير ثم األب�ستني 
1
املمر�س���ات ط�ستاًا

ا نظيفة اأح�سرتها معها من البيت. ثياباً

باخت�سار، عند امل�ساء و�سلنا اإىل اأ�سفهان، وها اأنا ممّدد يف منزيل. 

ا اإذ كان كل اأفراد عائلتي بالقرب مني ي�ستمعون  يف تلك الليلة، مل اأمن اأبداً

ا كان لديهم  بالدموع والآهات اإىل ذكرياتي واإىل ما ح�سل معي. هم اأي�ساً

الكثري ليخربوين به عن الفرتة التي كنت خاللها يف اجلبهة. 

قال���ت يل اأمي: »لقد كنت قلقة عليك بحيث اإّنني بداأت بختم �سورة 

الواقعة خالل �سهر �سوال«.

1- اإناء كبير م�ستدير من النحا�س اأو البال�ستيك ي�ستعمل للغ�سيل.
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ا، وممتازة ولها تاأثري ل ميكن اإنكاره على  اإن هذه اخلتمية جمّربة جداًّ

ا�ستجابة الدعاء. اإن طريقة هذه اخلتمية  تفرت�س اأن تبداأ بها منذ اليوم 

الأول من ال�سهر القمري، فتقراأ يف اليوم الأول �سورة الواقعة مرة واحدة، 

ويف الي���وم الثاين مرتن وت�ستم���ر بالقراءة على هذا املن���وال، اإىل اليوم 

الرابع ع�سر من ال�سهر، حيث تقراأ �سورة الواقعة اأربع ع�سرة مرة.

ث���م اأ�سافت: »لقد اأنهيت اخلتمية، وكان���ت حاجتي الوحيدة من اهلل 

اأن ي���ردك اإيّل �ساملاًا وب�سحة جي���دة. يف الليلة الثالثة ع�سرة من ال�سهر، 

راأي���ت يف منام���ي اأن �سمكة بي�س���اء كانت على �سطحن���ا، كانت تقفز يف 

مكانها وكاأنها ترفرف والدم ينزف من زعنفتها اليمنى. يف اليوم التايل، 

ولتف�سري منام���ي، اأ�سرعت اإىل قرب املرحوم العالم���ة املجل�سي واأخربت 

روؤي���اي لل�سيخ املوجود عند املقام؛ من دون اأن اأخربه بق�سية ذهابك اإىل 

اجلبهة. بعد اأن �سمع الروؤيا قال: »يا اأمي! لديك عزيز يف ال�سفر، طار من 

بيتك ورحل، لكن يو�سفك ال�سائع �سيع���ود اإىل كنعان، ل حتزين. اإن من 

ا«. تنتظرينه �سيعود اإليك، لكنه �سيحمل على ج�سده جراحاً

بع���د اأن طابقت ب���ن ما تقوله اأم���ي وما ح�سل معي، تب���ّن اأن حلم 

اأم���ي كان يف ليلة العمليات؛ تلك الليلة التي انحدرنا فيها عن مرتفعات 

2519، وهجمن���ا عل���ى التلة الثالثة، وق���د ا�ستج���اب اهلل خلتمية �سورة 

ر يل اأن اأ�ساب  الواقع���ة الت���ي اأنهتها اأم���ي، ويف ليلة العمليات تلك، ق���دِّ

بيدي اليمنى، لأعود بعدها اإىل ح�سن عائلتي. 

والالف���ت للنظ���ر، اأن اآخر يوم خلتمي���ة �سورة الواقع���ة، �سادف مع 

ي���وم عا�سوراء تلة »برهاين«؛ تلك الليلة التي اأُبعدُت فيها من جنة التلة 

لأهب���ط اإىل الأ�سف���ل اإىل احل���رج، لأن ي���وم الثنن يف 3 م���رداد 1362 

هجري �سم�سي /23 متوز 1983م. يتقارن مع 14 �سوال 1403 قمري!
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من���ذ الي���وم الت���ايل لعودتي، وف���د اأهل احل���ي لعيادت���ي جمموعات 

���ا والنا�س يدخل���ون ويخرجون. يف  جمموع���ات. كان ب���اب بيتنا مفتوحاً

البداية، ح�سر الأهل والأ�سدقاء واملعارف واجلريان، اجلميع ي�سّرون 

تي على األ�سن النا�س،  علّي لأروي م���ا ح�سل معي. بعد اأيام، �سرت ق�سّ

و�س���اروا يتناقلونه���ا فيم���ا بينهم، م���ا اأدى اإىل اأن يتحّم����س النا�س من 

القريب والبعيد للمجيء لزيارتي.

ذات م���ّرة، جاء وفٌد من راديو اأ�سفه���ان، فنقلت ذكرياتي عن تلك 

احلادثة ب�سكل خمت�سر خ���الل خم�ٍس واأربعن دقيقة ُبّثت عرب الراديو 

يف �سب���اح اليوم الت���ايل. هذا الأمر اأّدى اإىل تواف���د �سيل من النا�س يف 

الليل ويف النهار لروؤيتي. وقد غمروين بلطفهم وحمبتهم.

كان املوؤمنون، يتحّرك���ون من م�ساجد اأ�سفهان، وبينما هم  يندبون 

ويرّددون: ح�سن ح�سن، يدخلون اإىل بيتنا؛ فكانت غرف البيت متتلئ 

ا بالزوار، في�سطر عدد منهم للجلو�س على الأر�س يف احلديقة.  اأحياناً

ما زلت اأذكر يف اأحد الأيام، ن�سيد اإحدى املجموعات: 

»اأيها العائدون من ال�سفر

اأيها العائدون من ال�سفر

اأين �سهداوؤنا
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اأين �سهداوؤنا..«.

ول���ذا تغرّيت حايل فجاأة وت���راءت اأمامي كل امل�ساه���د التي ع�ستها 

وراأيته���ا يف تل���ة »بره���اين« فبكيت ب�سوت ع���اٍل. كان النا����س يجل�سون 

ح���ويل، لكنني مل اأ�ستطع اأن اأمنع نف�س���ي عن النحيب لدقائق متوا�سلة 

من دون اإرادة مني.

بعد فرتة، بّث التلفاز )تلفزيون اجلمهورية الإ�سالمية �سدا و�سيما( 

مقابلة معي، ف�سار النا�س من كل اأنحاء البالد واأحيانا اًمن املحافظات 

ا بي ويطمئنون عن اأحوايل ويعرّبون عن لطفهم  البعيدة، يّت�سلون هاتفياً

وحمبتهم يل.

يف ع�س���ر اأحد الأيام، جاء الإخوة: »عبا�س قرباين«، »مرت�سى يزد 

خوا�ستي« و»ح�سن �سهمي« و»حممد ر�سا تورجيزاده« لزيارتي. 

اأخ���ربين »تورجيزاده« كيف ا�ستطاع بعد ف���راره من التلة اأن يلتحق 

مرة ثانية بقواتنا. وقال: »بعد �سقوط التلة، وجد اأحدنا الآخر اأنا والأخ 

)ال���ذي اأطلق���ت عليه من قبل تعبوي اجلي����س( وبداأنا البحث عنكم يف 

كل م���كان، لكننا مل جند لك اأي اأثر. لقد حملني طيلة الليل على ظهره 

وم�سى حتى ال�سباح اإىل اأن و�سلنا اإىل منطقتنا«.

كانت قدم كل م���ن »يزدخوا�ستي« و»تورجيزاده« م�سابة ومو�سوعة 

يف اجلب�س. وكانا يتكاآن على ع�سا ومي�سيان ب�سعوبة كبرية. 

عرفت منهما، اأنه يف الغد �سيتم ت�سييع عدد من �سهداء »تلة برهاين«، 

الذي���ن اأعيدوا اإىل اخللف على اأيدي كتيبة يا زهراء O، يف اأ�سفهان. 

من بن هوؤلء الأعزاء ال�سيد »قا�سم ح�سيني �سده، حميد اإيهامي، حيدر 

قرباين، حممد اإ�سماعيل �سيادزاده، حممد علي حاج نداعلي، مرت�سى 

�ساحبي اأ�سفهاين، اأبو القا�سم فرهنك باردهاي، م�سعود رهنما«، الذين 
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وفقت فيما بعد لزيارتهم يف جنة �سهداء اأ�سفهان.

ج���اءت عائالت حتمل �سور فل���ذات اأكبادها الأعزاء املفقودين فال 

ا عنهم. يف ليل���ة من تلك  خ���رب عنه���م، لعّل���ي اأ�ساعدهم واأعرف خ���رباً

ا، وقلت لوالده اإن  اللي���ايل، اأح�سر اأحد الآباء، �سورة ابن���ه. عرفته فوراً

ابن���ه قد ا�ست�سهد هناك على التل���ة. بعد اأن تاأّكد من خرب �سهادة ابنه، 

ق���ال اإّن زوجت���ه اأي وال���دة ال�سهيد قد ح�سلت على رق���م هاتفي، واإنها 

�ستت�سل بي عند امل�ساء، لت�ساألني عن ابنها. اأ�سّر الأب اأن ل اأخرب الأم 

ع���ن �سهادة ولدها. بع���د �ساعة على مغادرته، ات�سل���ت والدة ال�سهيد، 

وبداأت احلدي���ث بلحن حنون، وهناأتني بالتوفي���ق الذي نلته يف ذهابي 

اإىل اجلبه���ة، ث���م وعلى عك�س ما كنت اأتوقعه، وقب���ل اأن اأتكلم اأي �سيء 

قال���ت: »اأن���ا متاأكدة اأن ابني قد ا�ست�سهد، وق���د بّي�س وجهي اأمام اهلل. 

لكن هديف من هذا الت�سال ب�سفتي والدة �سهيد مفقود الأثر اأن اأقّدم 

ن�سيحة لكم«.

-  تف�سلي.

- ي���ا بني، اإن اهلل يعرف كم تعذبنا وكم �سحينا يف �سبيل الإ�سالم. 

م���رت 1400 �سن���ة وامل�سلم���ون يقاتلون، ي�سّح���ون ويقّدم���ون ال�سهداء، 

يتعّر�سون للتعذيب، فقط كي يحكم دين اهلل وكي يتنف�سوا حتت ظالل 

الإ�س���الم. ها نح���ن الآن، جنل�س اإىل مائ���دة، مّت الت�سحية لأجلها ملدة 

ا خالل تلك الفرتة.  1400 �سنة. يا حبيبي! لقد �سمعت اأنك عانيت كثرياً

لك���ن ل �سم���ح اهلل، واأقوله وليعج���ز ل�ساين عن الكالم بع���ده: اإياك اأن 

ترتاج���ع ب�سبب هذه العذاب���ات والآلم واأن ترتاخى عزميتك للحظات. 

ل تق���ل اإن هذه امل�سائب قد اأ�سابتك ب�سدمة نف�سية وروحية. � ل �سمح 

اهلل �  اأن تفك���ر بع���دم العودة اإىل اجلبهة. يا بن���ي، لقد اأنعم اهلل علينا 

يها حقها. لو هدموا بيوتنا،  بنعمة، مهما قدمنا للمحافظة عليها، ل نوفِّ
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لو اأحرقوا حياتنا، لو قتلوا الآلف والآلف من �سبابنا.....، نحن ندين 

لالإ�س���الم وعلينا اأن نحفظه. يا حبيبي! ب�سفت���ي اأم �سهيد اأتوّقع منك 

اأن تع���ود م���رة ثانية اإىل اجلبهة واأل تفتح الب���اب اأمام اخلوف والرتدد 

للت�سلل اإليك... هل تعدين اأن ترجع اإىل اجلبهة ثانية...؟«.

ا وفاجاأتني  لق���د اأّث���رت معنوي���ات ه���ذه الأم ال�سجاعة عل���ّي كث���رياً

وحرّيتني، وكي اأطمئنها اأق�سمت لها اإّنني ب�سبب حتّمل هذه ال�سعوبات 

مل اأ�سع���ف، واإّنني �ساأعود اإىل اجلبهة مرة ثانية. اأكرث ما اأثار اإعجابي 

يف هذه املكاملة، اأنها مل ت�ساألني مرة واحدة عن ابنها ال�سهيد، واإن كنت 

ا اأم ل! اأعرف عنه �سيئاً

وهك���ذا، لقد جتاوزُت فرتةاً مليئة باملنعطفات، وهذه املرة تيّقنت اأن 

ال�سهادة يف �سبيل لقاء اهلل ل تليق باأي كان. خالل هذا ال�سفر الق�سري، 

اأرخت اأجنحة مالئك���ة ال�سهادة بظاللها فوق راأ�سي مرات عدة، لكنها 

ا وحملته���م اإىل املعراج.  تخطتن���ي ب�سرعة، واخت���ارت الأك���رث اإخال�ساً

عرفت هذه املرة، اأن���ه علّي اأن اأُمتحن مرة ثانية مب�سكالت ومنعطفات 

اأخ���رى، حتى اإذا ح�سلت على وعاء ي�سع هذا الفي�س العظيم، يفتحون 

باب الرحمة ويحملونني اإىل مقام احلبيب.

ت يل جمموعة من اأمه���ات ال�سهداء اللواتي   ه���ذه املرة، وكم���ا عربَّ

ت�سرفت بلقائهن، تيقنت اأنه مّتت اإعادتي كي اأحتّدث عن دماء ال�سهداء 

وك���ي اأ�سرخ: »ي���ا اأيها الب�سر الذي���ن تق�سون حياتك���م يف كل بقعة من 

ه���ذا البلد، اإن كل حلظ���ة تعي�سونها باأمن و�سالم هي مدينة لت�سحيات 

ولعط����س وج���وع و�سهادة اأنا�س عرف���اء واأطهار بذل���وا مهجهم ب�سمود 

ا...«.  وعنفوان يف كل �سرب من هذا الرتاب من دون اأن ينحنوا اأبداً

 بقل���ب يعت�سره الأمل، ول�سان يرجتف من ال�سكوى؛ و�سعور بالواجب 

���ا يحمل ر�سالة دماء ال�سهداء، اإىل اأن اأ�سرخ يف  يدفعني ب�سفتي تعبوياً
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وج���ه كل من ح���اول بطريقة ما؛ بل�سان���ه اأو قلمه، ب�سلوك���ه اأو عمله، اأو 

بالتفرقة وزرع اخلالف، بعدم احلجاب اأو �سوء احلجاب، ب�سوء الإدارة 

اأو خلق ال�ستياء عند النا����س، بالغالء اأو الحتكار اأو اخليانة املالية... 

في�سهل عمل الأعداء.. واإىل اأن اأقدم الن�سيحة لهم.

م���ا كان يج���ب قوله ق���د قلته و»اق���راأ اأن���ت حديثاًا مف�س���الاً يف هذا 

املجال«.

اإلهي، اأق�س���م عليك بحرمة دماء ال�سه���داء، اأن حتفظ اجلمهورية 

الإ�سالمية من كل اآفة، واأن ت�سّلمها � التي هي ثمرة دماء مئات الآلف 

من الب�سر الأطهار � اإىل ال�ساحب الأ�سلي لع�سرنا احلجة بن احل�سن 

روحي ملقدمه الفداء. وتغّمد برحمتك الروح ال�سامية وامللكوتية لإمام 

ال�سه���داء، اخلميني الكب���ري، واأرواح اأن�ساره ال�سه���داء، واجعل موتنا 

ال�سه���ادة، كي ل تك���ون روؤو�سنا منحنية ون�سع���ر بالتق�سري حن نلتقي 

ال�سه���داء. 

احف���ظ اخلل���ف ال�سالح لالإمام واأع���ّزه ووّفقه، واجعل���ه درة جي�س 

املنجي الأخ���ري، ح�سرة بقية اهلل، وزد اللهم ع���زة الإ�سالم وامل�سلمن 

وخذلن وهزمية جبهة الكفر والنفاق. 

    وال�سالم
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فهر�س اأ�ضماء ال�ضهداء الواردة اأ�ضماوؤهم يف هذا الكتاب

حمم���ود اأبطح���ي؛ مرت�س���ى �ساحب���ي اأ�سفه���اين؛ حم�س���ن اأدهم؛ 

حممدر�س���ا �سفات���اج؛ بهرام اأرجاون���د؛ حممد ا�سماعي���ل �سيادزاده؛ 

حميد اإيهامي؛ علري�سا عاملي؛ ر�سا بخ�سي؛ داريو�س ع�سكري؛ اآية اهلل 

الدكتور حممد ح�سن به�ستي؛ جواد عالقهمندان؛ ر�سا بورعلي؛ حممد 

عالقهمن���دان؛ حجة الإ�سالم اأحمد ت���ركان؛ حممد حم�سن عليخاين؛ 

حممدر�سا تورجي���زاده؛ اأبوالقا�سم فرهنك بارده���اي؛ علري�سا ثابت 

را�س���خ؛ حيدر قرباين؛حم�سن جواين؛ عبا�س قرباين؛ حممد علي حاج 

ن���دا علي؛ جميد كربا�سي؛ حممد ح�سن حريري؛ حممد مروج؛ ال�سيد 

قا�سم ح�سيني �سده؛ نادر من�سئي؛ ح�سن خرازي؛ نا�سر من�سئي؛ حجة 

الإ�س���الم م�سطفى رداين بور؛ هادي مو�س���وي؛ م�سعود رهنما؛ عبا�س 

مهاج���ر حجازي؛ حميد �سفيدد�ستي؛ م�سعود مهدوي؛ حميد �سليماين؛ 

مرت�سى يزدخوا�ستي؛ ح�سن �سهمي.



تعريف بالكاتب1

� ال�سي���د حميد ر�س���ا طالقاين؛ �ساح���ب الأثر اخلال���د »ملحمة تلة 

بره���اين البطولية«، ممثل للجيل الأول للث���ورة الإ�سالمية. ذلك اجليل 

ال���ذي ك���رب يف ف�س���اء تربوي وثق���ايف خا�س جعل���ه ي���ذوب يف التعاليم 

الإ�سالمي���ة والقراآنية الت���ي اأدت يف النهاية اىل خلق الثورة الإ�سالمية، 

نقطة انعطاف يف تاريخ اإيران.

� ه���و البن الثالث وال�سب���ي الوحيد لعائلت���ه، الأ�سفهانية املتدينة. 

اأوىل والداه منذ �سنوات طفولته الأوىل تربيته الدينية اأهمية خا�سة.

� كان التلميذ الأ�سغر للمرحوم احلاج �سيائي معّلم القراآن املعروف 

يف اأ�سفهان. وقد عّلمه القراآن قبل ال�ساد�سة من عمره. 

� بعد دخول ال�سيد حميد املدر�سة اكتملت قدرته على قراءة القراآن. 

وه���ا هو يف التا�سعة من عمره يدير جل�سة قراآنية يف احلي ي�سارك فيها 

فتي���ان اأكرب منه �سنااً. كانت نتيجة هذه اجلل�سات التعرف اإىل جمٍع من 

الرفاق ميزتهم امل�سرتكة ع�سقهم للقراآن.

� اأدى طرح الأ�سئلة العقائدية خالل اجلل�سات هذه، اىل ظهور توجه لدى 

ال�سيد حميد ملطالعة الكتب العقائدية والدينية وتلخي�سها بدقة لعر�سها يف 

اجلل�سة الالحقة ما حّول اجلل�سات اىل جل�سات عقائدية، فل�سفية. 

�س���ارت هذه اجلل�سات تتكامل مع الوعي ال�سيا�سي للنا�س، لتكت�سب 

قم���ة ال�س���وق والن�س���اط يف العام 1979م حي���ث اأ�سيف اإليه���ا التحاليل 

ال�سيا�سية وف�سح نظام ال�ساه ون�سر خطابات الإمام. 

يف النهاية، ومع نهاية املرحلة الثانوية، التحق ال�سيد حميد باجلامعة 

1- ورد تعريف مف�سل بالكاتب في بداية الكتاب؛ وقد اخت�سرناه  واأوردناه بهذا ال�سكل؛ 
كون جملة من المعطيات واردة في متن الكتاب نف�سه.
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حي���ث مّت قبول���ه يف جامع���ة تربي���ز فا�سط���ر اىل ت���رك مدينت���ه واأهله 

واأ�سدقائ���ه. كانت جامعة تربيز �ساحة لالأف���كار املتعددة الدينية منها 

واملارك�سية والليربالية دفعت ال�سيد حميد لختبار اأفكاره وعقائده.

خ���الل الفرتة الت���ي اأقفلت فيه���ا اجلامع���ات التح���ق ال�سيد حميد 

باحلر�س الثوري كمعلم للعقائد والأحكام والأ�سول.

ليعود بعدها اىل اأ�سفهان لاللتحاق باجلبهة.

وه���ا هو ال�سي���د حميد ر�س���ا طالقاين من���ذ ع�سرين عام���ااً اأ�ستاذااً 

جامعيااً يربي الأجيال الوارثة للثورة الإ�سالمية.

تلة برهاين: طليعة املوؤمترات الأدبية للدفاع املقد�س:

اأر�س���ل طالق���اين ذكري���ات »تل���ة بره���اين« عل���ى �س���كل مذك���رات 

بخ���ط اليد يف الع���ام 1986م، ح���ن كان تلميذااً يف مرحل���ة الدرا�سات 

العلي���ا يف جامع���ة فردو�سي يف مدين���ة م�سهد املقد�س���ة�  اإىل اأمانة �سر 

ها  امل�سابق���ة الثقافي���ة الك���ربى الأوىل للجبه���ة واحل���رب، والت���ي نظمَّ

. الأوىل  اجلائ���زة  بره���اين«  »تل���ة  نال���ت   .P الأنبي���اء  خ���امت   مق���ر 

يف الع���ام 1989م. �س���درت ذكري���ات طالقاين، وهكذا ول���د كتاب »تلة 

بره���اين« للمرة الأوىل والذي اأعيد طباعت���ه مرتن يف العامن 1994م  

و 1998م.

ن���ال كتاب »تلة بره���اين« اأي�سا املرتب���ة الأوىل يف العام 1994م. يف 

الدورة الأوىل لختيار اأف�سل كتاب عن الدفاع املقد�س.

كم���ا تفّوق  كتاب »تلة بره���اين« على مئات الكتب الأدبية التي كتبت 

خالل ع�سرين عاما، يف )مهرجان( موؤمتر »اأدب ال�سمود« الذي اأقيم 

يف العام 2000م. ونال املرتبة الأوىل اأي�سااً. 

كت���اب تلة برهاين، اأثر خالد؛ وفيه م���ن الدرو�س والعرب احلقيقيَّة، 

وموؤثر لقراء اليوم والغد و�سحيفة حياة لكاتبها.
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