ال � � � �ك � � � �ت� � � ��اب:
ت � � � � � ��دوي � � � � � ��ن:
�إع� � � � � � � � � � � � ��داد:
ت� � � ��رج � � � �م� � � ��ة:
�إ� � � � � � �ص� � � � � ��دار:
الطبعة الأوىل:
ت�صميم الغالف:
�إخ�� � � ��راج ف �ن��ي:
ط�� � � �ب� � � ��اع� � � ��ة:

نور الدِّين ُ
ابن ِ�إيران؛ �سادة القافلة 20 -

مع�صومة �سبهري
مركز املعارف للرتجمة
فاطمة �شوربا ،علي مهدي
دار املعارف الإ�سالمية الثقافية ــ
بريوت 2018
علي عليق
ISBN 978-614-467-059-0
books@almaaref.org.lb
00961 01 467 547
00961 76 960 347

7
9
14
30
63
87
126
137
161
174
214

�إ�شارة
املق ّدمة
الف�صل الأول :ريا�ض الطفولة
الف�صل الثاين :كرد�ستان
باق»
الف�صل الثالث�« :أنا ٍ
الف�صل الرابع� :أخوان وعروج واحد
الف�صل اخلام�س :جرح فوق جرح
الف�صل ال�ساد�س :خم ّيم �شهداء خيرب
الف�صل ال�سابع :موقع زيد
الف�صل الثامن :احلياة يف احلرب
الف�صل التا�سع :كربالء بدر

292
333
390
431
470
508
522
551
564
573

الف�صل العا�شر :كتيبة «�أبو الف�ضل»
الف�صل احلادي ع�شر :وداعً ا «�أمري»
الف�صل الثاين ع�شر :م�صنع امللح
الف�صل الثالث ع�شر :غوا�صو حبيب
الف�صل الرابع ع�شر :اجلرح يف كربالء 4
الف�صل اخلام�س ع�شرّ :
خط �شلمجه
الف�صل ال�ساد�س ع�شر :االنهيار
الف�صل ال�سابع ع�شر :عندما مل ت�سعفني دموعي
تنته
الف�صل الثامن ع�شر :الآالم التي مل ِ

ملف ال�صور

إشارة
بني يديك �أورا ٌق تنبت من �شجرة التاريخ..
وع َب ِق اله ��دف ،وذائقة اجلبه ��ة ،ترت ّدد
مف ّك ��ر ٌة هي ب�أل ��وان العم ��رَ ،
�أ�صدا�ؤها ب�ضحك ٍة �ساطعة َو َ�شهق ٍة َكتُومة.
كاهي؛
ذكري ��ات تبد�أ ب�ب�راءة االندفاع ،وال تنتهي بح ��ركات الفتى ال ُف ّ
امل�شاغب ،وحم ّقق الإجنازات يف �آن!
ي�شب ب�ي�ن املحاور ،ليمتل ��ئ بها مع اجل ��راح احلارقة
فال�شاه ��د هن ��ا ّ
وخلو�صا وانت�صا ًرا� ،إذ يتل ّون غبار املالحم ب�شعاع ال�شم�س ،وتنهمر
حيوي ًة
ً
قطرات ال�شتاء يف �أحياء وطن ُف ِر َ�ضت احلرب عليه؛ فامتزج الثلج بدماء
�صفوة �أبنائه.
وبينما ُ
جتول مع ال�سيد «نور الدين العايف» يف ف�ضاءات املكان ،تده�شك
غ ��زارة التج ��ارب لفت ��ى دون الع�شري ��ن .وتتنف�س رئت ��اك �أَ ْم ًن ��ا مع حنان
الوالدي ��ن ،حّ
وات ��اد الرفاق ،و�صدق العه ��د يف قلب امل�شاه ��د املُ َ�ش ّوقة .ثم
ال�سر ُد واحلوارات ،دون تركيب خيايل �أو اخرتاع �صراع �أو حبكة.
يكتمل َّ
لك�أن ��ه ٌّ
ي�ضج باحلب
حي» مبنتهى الب�ساطة ،م ��ن عمق الوجدانّ ،
«بث ّ
والقيم الكونية الكربى :البطولة والرحمة واحلرية..
املقالب اللطيفة
ل ��ن مي ّل مطالع َة الكتاب� ،إن غا�ص فيه ،م ��نْ حتاكيه
ُ
املمتع ��ة ،وم ��ن ُت�شفيه �ص ��ورة ال�صرب يف املعان ��اة ،ومن يت�أم ��ل يف مبعث
ال�سل ��وك الإن�س ��اين الفطري ،املداف ��ع بنهم عن احلي ��اة مبعناها الكبري
املتّ�صل بخالقها (عز وجل).

القارئ العزيز،

«ن ��ور الدين ابن ايران» �أحد الكتب التي نالت تنويه الإمام اخلامنئي؛
وهو الذي ح�ضر يف جبه ��ات الدفاع عن احلق -الع�سكرية والناعمة على
وم�شجعا للفنون الأدبية التي
ال�سواء -قائدً ا ومدب� � ًرا؛ ومعاي ًنا للحوادث؛
ّ
ترق ��ى بق�ضايا احلرب �إىل الذاكرة االن�ساني ��ة؛ وتنقل لل�شعوب والأجيال
ر�ؤى و�أفكار ًا حت ّرك ال�ضمائر والقلوب .وقد مهر روايات اجلبهة كقارىء
وناق � ٍ�د خب�ي�ر ،بكلماته امل�سبوغة بح ��رارة الإميان ،وم�شاع ��ره امل�صبوغة
بالعرف ��ان .ولطاملا حثّ و�شجع يف مواقف عدي ��دة على الكتابة والرتجمة
والن�شر ..وف ّو� ��ض املبادرين املتفاعلني من �أهل الفكر والأدب بقوله «�أمر
1
النار بيدك»..
�شكر وتقدير

ال ي�سعن ��ا يف مركز املع ��ارف للرتجمة� ،إال �أن نتق ��دم بال�شكر اجلزيل
ل ��كل من �ساهم يف �إعداد و�إخراج ه ��ذه الذكريات لتكون جوهرة م�ضيئة
ونخ�ص بالذكر:
يف �أكاليل العزة واالنت�صارات،
ّ
فري ��ق الرتجمة :فاطمة �شورب ��ا ،علي مهدي ،ح ��وراء طحيني .فريق
التحرير والتدقيق اللغوي :جنوى املو�سوي� ،أمل عبداهلل ،وعدنان حمود.
املخ ��رج الف ّني :عل ��ي عليق .وال�شكر الواف ��ر للراوي وللكاتب ��ة؛ وال نن�سى
م�ؤ�س�س ��ة «�س ��وره مهر» ومكتب«�أدب وف ��ن املقاومة» نا�ش ��ر ومع ّد الن�سخة
الأ�صل ّية؛ وكذلك دار املعارف الإ�سالم ّية الثقاف ّية نا�شر الن�سخة العربية.
مركز املعارف للرتجمة
ذوالقعدة 1438ه

� -1أم ��ر وتدبي ��ر ع�سكري في الحرب؛ ُيلج�أ �إليه عند تعقد الأمور وانقط ��اع التوا�صل مع القيادة..؛ وقد
ذك ��ره الإمام الخامنئ ��ي في لقائه بالجامعيين ف ��ي حديثه حول مواجهة التحدي ��ات الفكرية والثقافية
و�أدوات الحرب الناعمة(7/6/2017م)
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المقدمة
ّ
عرف ��ت ال�سيد نور ال ّدين ع ��ايف لأول مرة ،ب�صوت ��ه عندما كان يروي
تفا�صي ��ل الأح ��داث التي ج ��رت معه �أثن ��اء احلرب ،م ��ن كرد�ستان حتى
جن ��وب بلدنا العزيز .كان ذلك يف الع ��ام 1995م وكنت قد تعرفت حدي ًثا
�إىل مكت ��ب �أدب املقاوم ��ة يف «حوزه هرنى» و�أعمل عل ��ى «تفريغ» �أ�شرطة
ت�سجيل ملذ ّكرات املجاهدين .بعد �أن «ف ّرغت» مذ ّكرات خمتلفة� ،س ّلموين
ح ��وايل ع�شرين �شري ��ط ت�سجيل حتتوي مذ ّك ��رات عظيمة ملجاهد جريح
الدين عايف ،هي ن�ص ��ف مقابالت �أجراه ��ا معه الأخ
ا�سم ��ه ال�سي ��د ن ��ور ِّ
مو�سى غيور يف عام ��ي  1993و1994م وا�ستغرقت حوايل الأربعني �ساعة.
كان الأخ مو�سى غيور ملدة زميل ال�سيد نور الدين يف جامعة العلوم الطبية
يف تربي ��ز ،وقد �سم ��ع مذ ّكرات من ال�سي ��د حول مرحلة الدف ��اع املقد�س
ف�أ�ص� � ّر عل ��ى حفظها .نف� ��س احل�صول عل ��ى موافقة ال�سي ��د لإجراء هذه
املقاب�ل�ات هو ق�صة جميلة باح بها ال�سيد يف �آخر دقائق احلوار و�أدرجت
أظن عندما ا�ستلمت �أ�شرط ��ة املقابلة لأف ّرغها
يف �آخ ��ر الكتاب .مل �أك ��ن � ّ
�أنن ��ي عندما �أ�سمع هذه املذ ّكرات �س�أدخل عاملً ��ا كب ًريا ورائ ًعا ا�سمه �أدب
الدف ��اع املق ّد�س .عندما �س ّلمت �آخر جزء للمكتب �أحببت �أن �أرى �صاحب
ه ��ذا ال�ص ��وت الذي عانى الكث�ي�ر ،وروى بك ّل �صدق وب ��دون رياء �أحداث
� 77شه� � ًرا من حرب ال مثيل لها� ،أو على الأق ��ل �أن �أر�سل له ر�سالة تقدير
وتعظي ��م للآالم الكبرية التي عانى منها ود ّونتُها على الأوراق عن ل�سانه،

الأمر ال ��ذي مل يتحقّق � ًأبدا .بعد �أن «ف ّرغ ��ت» املقابالت التي �أُجريت مع
ال�سيد� ،س ّلموين مذ ّكرات الأخ مهدي قلي ر�ضائي لتفريغها ،وقبل �أن �أنهي
علي تدوين وحترير هذه املذ ّكرات فقمت بهذا العمل
العم ��ل بها اقرتحوا ّ
ب ��كل �شوق وحما�س ،وع�شت يف عامل مذ ّكرات الأخ ر�ضائي ال�صافية �أربع
�سنوات حتى ُن�شرت حتت ا�سم «فرقة الأخيار» 1يف العام 2005م من قبل
دار الن�شر «�س ��وره مهر» ،وكانت �أول جتربة يل يف جمال تدوين مذ ّكرات
احل ��رب� .سمعت خ�ل�ال هذه امل ��دة � ّأن تدوين كتاب مذ ّك ��رات ال�سيد نور
الدي ��ن عايف �أوكل لكاتب�ي�ن ،لكنهما اعتذرا بعد م ّدة ع ��ن متابعة العمل.
اقرتح ��وا عل � ّ�ي يف �آخر �صيف العام 2004م تدوين ه ��ذه املذ ّكرات عندما
كن ��ت يف املراح ��ل الأخرية من كتاب ��ة ر�سالة املاج�ست�ي�ر ،فا�ستيقظت يف
داخل ��ي احلما�سة القدمية لأعي�ش مع مذ ّك ��رات جريح �سمعت عن ل�سانه
لأول م ّرة حقائق عن احلرب ،وا�ستلمت ب�سعادة غامرة حوايل � 700صفحة
« ُف ّرغ ��ت» من مقابالته ،و� 40شريط ت�سجي ��ل ،وبد�أت العمل .يف �أول لقاء
يل معه يف جامعة العلوم الطبية �أربكني عتابه و�شكايته من م�س�ألة الت�أخر
يف �إجن ��از ه ��ذا العمل ،وعدم تفا�ؤله كث ًريا بعم ��ل املكتب ب�شكل عام ،ومع
هذا فقد قبل بكل احرتام �أن �أراجعه ال�ستكمال املذ ّكرات متى لزم الأمر.
يتم احلديث عن طفولته وعائلته ،وبقي الكثري من
يف املقابالت الأوىل مل ّ
النقاط املهمة حول مرحلة الث ��ورة واال�شتباكات يف كرد�ستان وغري ذلك
م ��ن التفا�صيل مل تذكر يف �صلب املذ ّكرات .لق ��د ا�ستقبلني بكرم �أخالق
يتم حذف
يف م ��كان عمله ويف املنزل مرات ع ّدة ،و�أجاب عن �أ�سئلتي .مل ّ
�أي جزء من املقابالت الأوىل عدا املكرر من الأحاديث �أو التحليالت التي
ال ُيخ� � ّل حذفه ��ا �أو تلخي�صها مب�سار املذ ّكرات .لق ��د احتجت �إىل العديد
 -1ح ��از كتاب «فرقة الأخيار» ف ��ي الدورة العا�شرة الختيار كتاب الدف ��اع المقد�س ال�سنوي عام 2006م

عل ��ى المرتبة الثانية في ق�سم المذكرات ال�شفهية .كذلك اختير كتاب فرقة الأخيار الكتاب النموذجي
في حفل الربع قرن لكتاب الدفاع المقد�س عام 2009م في ق�سم المذكرات التي تكتب بقلم الآخرين.
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م ��ن اجلل�سات ملتابعة تفا�صيل ذكرت باخت�صار يف املقابالت الأوىل ،كما
ركزنا يف هذه اجلل�سات على رعاية ت�سل�سل الأحداث وان�سجامها ،مع �أنه
ذكر مرات عديدة �أنّه ن�سي الكثري من املذ ّكرات ،وحتى بع�ض ما ذكره يف
املقاب�ل�ات الأوىل .لقد ن�سي مع م ��رور الزمن الكثري من التفا�صيل ،لكنّه
ال ي ��زال يذكر بو�ضوح بع� ��ض ذكرياته مع رفاقه؛ فذك ��رى حياة و�شهادة
�أمريالبا� ��ش مازالت حي ��ة يف عقله وقلبه ،وما زال �صوته ي�ضج بالأمل وهو
يروي حكاية عملي ��ة بدر .وللح�صول على املزيد من التفا�صيل كنت �أجل�أ
�إىل ال�ص ��ور واملذ ّك ��رات التي ُن�شرت حول جماه ��دي «فرقة عا�شوراء»31
�إ�ضاف ��ة �إىل �أ�صدق ��اء ال�سي ��د الذي ��ن ا�ستقبل ��وين بكل اح�ت�رام؛ الإخوة
العظماء :عل ��ي منكي ،احلاج ميالين� ،إ�سماعيل وكيلزاده وفرج قليزاده،
و�ساعدوين برحابة �صدر لإكمال مذ ّكرات هذا املجاهد القدمي يف «فرقة
عا�شوراء» ،وعدم تنقي�ص �شيء منها قدر الإمكان.
امل�س�أل ��ة اجلدي ��رة باالهتم ��ام يف تدوي ��ن خواط ��ر املجاهدي ��ن
الآذربيجاني�ي�ن – الذين رووا خواطره ��م بلغتهم الرتكية اجلميلة  -هي
كيفي ��ة انتقاء الكلمات املنا�سبة والقريب ��ة من لهجة الراوي .وقد واجهت
ه ��ذه امل�س�ألة لأول مرة عندما «ف ّرغت» ب�ش ��كل �أويل املقابالت ،وترجمت
الرتكي ��ة منها �إىل الفار�سية ،وه ��و عمل �أ�صعب من «تفريغ» مقابلة باللغة
الفار�سي ��ة .كلم ��ا كانت ثقافة ال�شخ� ��ص الذي يعمل يف «تفري ��غ» املقابلة
�أك�ب�ر �سيكون من املمكن االعتماد على الن�ص الناجت عن عملية «التفريغ»
�أك�ث�ر ،و�إال يتوجب على امل ��د ّون الرجوع �إىل �أ�شرطة الت�سجيل والت�أكد من
�صحة هذه الن�صو�ص .ولأنني قمت بتفريغ ن�صف املقابالت التي �أجريت
م ��ع ال�سيد ع ��ايف كنت �أ�ستطي ��ع ب�سهول ��ة مالحظة االختالف ��ات يف تلك
الن�صو� ��ص املف ّرغة .حل�سن احلظ �صرت �أفه ��م لهجة ال�سيد عايف ولغته
ب�سب ��ب التوا�صل وا�ستمرار اجلل�سات مع ��ه لإكمال املذ ّكرات ،وحاولت �أن
�أك ��ون دقيقة يف اختيار الكلمات املتنا�سب بع�ضها مع بع�ض ،والقريبة �إىل
المقدمة 11

بيان الراوي .من جهة ثانية ،ونظ ًرا لتجربتي الأوىل يف تدوين كتاب فرقة
الأخيار  -الذي رواه جماهد يتكلم الرتكية  -وما قيل حول الكتاب ،خا�صة
م ��ن قبل الأ�ستاذي ��ن الكبريين يف مكتب الف ��ن والأدب املقاوم ال�س ّيدين:
�سرهنك ��ي وكمري ،انتبهت �إىل الفروق البيانية للرواة يف هذين العملني.
عمل ��ت �أكرث من خم�س مرات على مراجعة وت�صحيح هذه املذ ّكرات لع ّلي
�أ�ستطي ��ع �أن �أو�صل �ص ��وت ال�سيد نور الدي ��ن �إىل �أذن القارئ .من جهة،
اعتربت كالم الراوي وع ��دم تك ّلفه -وكان نطقه متغ ًريا قليلاً يف البداية
ب�سب ��ب اجلراح الت ��ي �أ�صيب بها يف وجهه وف ّك ��ه ،وا�ستطعت بعد فرتة �أن
علي �إظهار
�أتع� � ّود علي ��ه  -مبنزلة �أمانة يف عنقي ،ومن جهة �أخ ��رى كان ّ
�ص ��دى اجلراح يف قالب كلمات ت�ستطيع �إي�ص ��ال �أحوال وم�شاعر الراوي
ب�أف�ض ��ل �شكل �إىل القارئ .لقد ذك ��رت العبارات الرتكية يف بع�ض املوارد
كما هي عندما كنت �أرى �ضرورة لذلك ،وترجمتها يف احلوا�شي.
ق ��ر�أ هذه املذ ّكرات يف مراحل تدوينها الأخ�ي�رة اثنان من رفاق درب
اجلهاد هم ��ا ال�س ّيدان فرج قلي ��زاده ومهديقلي ر�ضائ ��ي ،وقمت ب�إجراء
التعدي�ل�ات التي اقرتحوها ووافق عليها ال�سي ��د .كذلك فقد تذ ّكر اللواء
م�صطف ��ى مول ��وي 1م�سائل ها ّمة فيم ��ا يخ�ص جغرافي ��ا عمليات «فرقة
عا�شوراء» ،خا�صة عملية بدر ،وق ّدم يل فنّان وم�ص ّور احلرب الأخ بهزاد
بروي ��ن قد� ��س من �أر�شيفه اخلا�ص عد ًدا من �ص ��ور ال�سيد نور الدين ،وال
ي�سعني هنا �إال �أن �أعرب عن كامل تقديري و�شكري لك ّل ه�ؤالء العظماء.
م ��ا بني �أيديكم هو حياة جماهد �ص ّنف ��ت جراحه بدرجة  70%ب�سبب
الإ�صاب ��ات التي تع ّر�ض لها يف بداية احلرب ،وق ّل من �أ�صيب مبثلها ،لكن
عاما حلظة واحدة يف العودة �إىل
مل ي�ت�ردد نور الدين ابن ال�سبعة ع�ش ��ر ً
�ساح ��ة اجله ��اد بهذا اجل�سد ال ��ذي �أ�صابت اجل ��راح ك ّل جوارحه ،والتي
 -1نائب قائد فرقة عا�شوراء ذلك الوقت.
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غ�ي�رت حتى تقا�سيم وجه ��ه� .إ�ضافة �إىل تبيني الأحداث التي كان هو من
القل ��ة الذين مل ي�ست�شهدوا خاللها ،فقد كان ح�ضوره بذلك الو�ضع دليلاً
عل ��ى غريت ��ه و�إرادة اجلهاد عنده بحيث جعلته ين ��زل �إىل �ساحة اجلهاد
يق�صر قيد �أمنلة يف العمل ب�أمر �إمامه.
بك ّل وجوده ،وال ّ
الآن وبع ��د �أربع �سنوات من العمل ،و�صل تدوين مذ ّكرات � 77شه ًرا من
حرب ع�شقه ��ا ال�سيد نور الدين عايف �إىل خواتيمه� .إذا قبلنا هذه العبارة
العميقة املعاين ب� ّأن ح ��رب ك ّل مقاتل تنتهي مع كتابة مذ ّكراته ،فخال�صة
مذ ّكرات هذا املجاهد �أنّه �أخذ �شبابه وك ّل فرحه �إىل مناطق احلرب ،وعاد
�إىل املدين ��ة بجراح خالدة ،وهو ال يزال يعاين من �آثار الغازات الكيميائية
والعذابات التي ال ي�ستطيع �أحد �إدراكها ب�سبب الآالم التي خ ّلفتها ال�شظايا
يف ف ّك ��ه ،والقيح الذي يخرج من عينيه ومل يوجد له عالج حتى الآن ،عدا
اجلراح التي تركها فراق الأ�صدقاء ك� ّأي جماهد �آخر.
أوجه جزيل ال�شكر لعائل ��ة ال�سيد املحرتمة خا�صة زوجته
يف اخلت ��امّ � ،
كتب يف �أمثالها ،ويف االختيار
العظيمة ال�سيدة �أ�شريف التي يجب �أن تد ّون ٌ
املوفّق والعظي ��م لها كزوجة .كذلك �أ�شكر زوج ��ي العظيم الدكتور «�أيوب
ن�صري اوغلي» الذي كان يف فرتة من الفرتات عن�ص ًرا يف ف�صيل الغوا�صني
ال ��ذي كان ال�سيد امل�س�ؤول عنه ،والذي كان دعمه الكبري واملطلق يل �سب ًبا
ال�ستم ��راري يف هذه الأعمال .و�أخريا �أق� � ّدم �شكري البني العزيز «حممد
�أمني» الذي تذ ّكرت جز ًءا كب ًريا من طفولته مع هذه اخلواطر...
عل ��ى �أمل �أن ت�ساهم هذه اجلهود يف تخلي ��د ذكرى رجال عظماء ،يف
�صدر التاريخ املل ��يء بالأ�سرار ،من �أبناء �آذربيجان التي ال تلد �إال � اً
أبطال
الدين وعن �أر�ض �إيران العزيزة.
�ساهموا يف الدفاع عن ِّ
مع�صومة �سبهري
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الفصل األول

رياض الطفولة

u
ال�ساد�س من �أيلول من العام 1964م يف قرية
ول ��دت بح�سب الهوية يف ّ
لكن �أبي «ال�سيد ح�سني ع ��ايف» ت�أخر �أ�شه ًرا يف
«خلج ��ان» ق ��رب «تربيز»ّ ،
ت�سجي ��ل تاريخ والدت ��ي .كانت عائلتنا كب�ي�رة؛ �أبي� ،أم ��ي ال�سيدة منكي،
و�س ّت ��ة �أوالد ه ��م :مريرحيم ،فريده ،مريبيوك ،ال�سي ��د �صادق ولعيا .كنّا
نعتمد يف معي�شتنا على عمل والدي يف الزراعة كباقي �أهل قريتنا الكثرية
الب�سات�ي�ن ،جتمعن ��ا حياة ب�سيطة و�شاقة .ويف الع ��ام 1967م بد�أنا حياكة
ال�سج ��اد ون�صبن ��ا النول يف بيتن ��ا ،ومن �أج ��ل امل�ساع ��دة يف ت�أمني لقمة
أي�ضا .بداي ��ة كنّا نحيك ال�سجاد للآخرين،
العي� ��ش ،تع ّلمت هذه احلرفة � ً
حت�سنت ظ ��روف حياتنا �شي ًئا ف�شي ًئا .وعندما �أنهينا حياكة �سجادتني
ثم ّ
احلج يف العام 1969م
يعود ريعهما بالتمام والكمال لنا ،ذهب والداي �إىل ّ
وكانت حينها رحلة احل � ّ�ج ت�ستغرق حوايل ال�شهرين والن�صف .يف طريق
الع ��ودة ،تع ّر�ض ��ت القافلة لعملي ��ة �سطو فلم يبقَ �شيء فيه ��ا ،ومل تكتحل
�أعيننا بر�ؤية ما �أح�ضراه لنا من هدايا...
من ��ذ الطفولة ،امتازت عالقة والدي ب ��ي عن بقية �إخوتي وكان يظهر
�صباحا حلياكة
يل حمب ��ة �شديدة و�أنا �أبادل ��ه مثلها .كنّا عندما جنل� ��س ً
ال�سج ��اد ،ويذهب �إىل الب�ستان ليقطف العنب وي�أخ ��ذه �إىل «�سردرود»،1
ي�شري �إ ّ
وكنت غال ًبا ما �أته ّرب من حياكة ال�سجاد
يل �أن «تع ��ال ب�سرعة!»ُ ،
 -1مدينة عامرة في جنوب غرب تبريز ،ولم تعد بعيدة عن تبريز ب�سبب تو�سع المدينة.

أي�ض ��ا بحجة الذه ��اب �إىل املرحا�ض ،ف�أرك�ض ح ��وايل  3كلم ،لأ�صل �إىل
� ً
الب�ست ��ان حيث �أج ��د �أبي بانتظاري .كث ًريا ما ا�ش�ت�رى يل اخلبز بال�سمن
بقيت
ال ��ذي �أح ّبه ج ًّدا .ظ ّلت عالقتي ب�أبي هكذا حتى �إنّني عندما كربت ُ
�أنام بجانب ��ه ،و�أحيا ًنا �أبكي عندما �أرى يف املنام �أنّني ابتعدت عنه .كنت
�أدع ��و اهلل منذ الطفولة �أن ال يبعدين عنه �أب � ً�دا ،و�أ�شكر اهلل �إذ ا�ستجاب
دعائي مع � ّأن �سنوات احلرب كانت قا�سية على كلينا.1
¤

يف ال�صيف حيث مو�سم جني الثمار ،كان على �أحدهم �أن يبقَ يف الب�ستان
لي�ًل�اً  ،فتن ��اوب �أبي وعم ��ي على احلرا�س ��ة ،وكن ��ت �أرافق االثن�ي�ن يف ليايل
احلاجة ر�سالة« :ن ��ور الدين! لقد �أعددت
حرا�ستهم ��ا �إىل �أن تر�س ��ل يل �أ ّمي ّ
أحب هذا احل�ساء.
ح�ساء القرنبيط! تعال ب�سرعة!» ،ف�أ�ستجيب فو ًرا لأنّني � ّ
ظن ك ّل من �أبي وعمي �أ ّن ��ه دور الآخر يف النوم يف
يف �إح ��دى اللي ��ايلّ ،
الب�ست ��ان ،فلم يح�ض ��ر � ّأي منهم ��ا �إىل هناك! ا�ستيقظ ��ت عند منت�صف
وحيدا يف الظالم الدام�س� ،شعرت باخلوف .ف ّكرت �أن
الليل لأجد نف�سي ً
�أذهب �إىل منزل عمتي لأنّه الأقرب �إىل الب�ستان ،ور�أيت كلبنا الويف نائ ًما
�أم ��ام الب ��اب ،كنّا ّ
نفك قيده لي�ًل�ااً ليجول يف الب�ستان .وك�أ ّن ��ه �شعر ب�أنّني
وحي ��د …،ف�أخذت ��ه معي .م�شيت يف ذلك اللي ��ل م�سافة 800م تقري ًبا
حتى و�صلت .طرقت الباب فلم يفتح �أحد ،خفت ،وخافت ع ّمتي و�أبنا�ؤها
امل�ساك�ي�ن .كان ��وا يف تلك الأي ��ام يخيفون الأوالد الذين ه ��م يف مثل �سنّي
م ��ن اليهود ،و�إذا �أرادوا منعنا من الذه ��اب �إىل مكان ما يقولون لنا« :ال
تذهبوا �إىل هناك� ،سي�أتي اليهود وميت�صون دماءكم!» ،وكنت �أفكر «وهل
اليهود بعو�ض ليمت�صوا دماءنا؟!».
 -1بع ��د الحرب ،عدت �إلى المنزل ال ��ذي تعب هو في بنائه .ما زلنا نعي�ش في ذلك المنزل .كان يذهب
يوم ًّيا �إلى ب�ستاننا في خلجان و�أذهب �أنا بعد انتهاء دوامي �إليه لأعيده �إلى المنزل...
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كاد �أبناء عمتي ميوتون رع ًبا يف تلك الليلة خوفًا من �أن يكون اليهود هم
م ��ن يطرقون الباب! وعندما وج ��دوا �أنّني مل �أتزحزح من مكاين� ،صعدوا
�إىل ال�سط ��ح ووجدوين .عندما فتحوا يل الب ��اب ذهبت �إىل ح�ضن جدتي
«تات ��ا فاطمة» .راحت العج ��وز تلوم �أبناءها لأنّهم «نام ��وا وتركوا ال�صبي
لوحده »...ال �أن�سى � ًأبدا خوف تلك الليلة وكنت يف ال�سابعة من عمري.
¤

رغ ��م ك ّل ال�صعوبات ،كانت حياتنا جميلة .كان �أبي يعطينا م�صروفنا
�صباحا 5 ،قرانات 1لأخ ��ي الكبري ،وخم�سة لنا نحن بقية الإخوة الأ�صغر
ً
�س ًّن ��ا .كنت و«بي ��وك» و«�صادق» جمربين على اقت�سام ه ��ذا املال ،قرانان
ل ��ك ّل واح ��د ،والقران اخلام�س للول ��د الثالث على �أن نتداول ��ه بيننا ،لكن
عندما كان يحني دوري� ،أعمد �إىل التحايل عليهما.
كن ��ت �أق�ضي �أك�ث�ر �أوقاتي مع �أخي ال�سيد �ص ��ادق ،وكان لدينا العديد
م ��ن الأ�صدقاء نلعب معهم دائ ًما« :ح�س ��ن منكي»« ،ال�سيد حممد وال�سيد
علي ح�سينيان» وهم �أخوان« ،ال�سيد حممد �إيزدخواه»� ،2إ�ضافة �إىل ثالثة
�آخري ��ن تغري م�سارهم عن م�سارنا فيما بعد و�صاروا يتعاطون املخ ّدرات.
والغري ��ب �أنّنا مذّاك الوق ��ت اختلفنا على بع�ض الأم ��ور .كنّا عندما من ّر
بالب�سات�ي�ن ونرى املناظر اجلميلة لعناقي ��د العنب ،الكرز واجلوز ،ال من ّد
لكن �أولئك الثالثة كانوا يقطفونها بب�ساطة وي�أكلونها� .أذكر
�أيدينا �إليهاّ ،
�أنّني �أحببت الكرز ،ولأنّه مل يكن موجو ًدا يف ب�ستاننا ،كنت عندما ي�س�ألني
�أبي ماذا ي�شرتي� ،أجيب فو ًرا« :الكرز!»
�إ�ضاف ��ة �إىل الدر�س والعمل ،لعبت و�أ�صدقائي كرة القدم ،وقد �ش ّكلنا
فري ًق ��ا ا�ستم ّر �إىل ما قب ��ل �سنتني �أو ثالث من انت�ص ��ار الثورة ،و�س ّميناه
 - 1ق ��ران :وحدة العملة زمن القاجاريين ،وكل ري ��ال كان ي�ساوي قرا ًنا واحدً ا وخم�سة �شاهي ،والقران
كان ي�ساوي � 20شاه ًيا.
� -2أ�ست�شهد ه�ؤالء الأربعة جميعا في حرب الدفاع المقد�س(الحرب المفرو�ضة).
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«البعث»! يومها مل نعلم ب� ّأن البعث (ر�ستاخيز) هو ا�سم حلزب �سيا�سي،
مطبوعا عليها ا�سم
وهو من ب ��اب الدعاية له يوزّع على الأوالد قم�صا ًن ��ا
ً
«البعث» ،فكنّا نرتديها �أثناء اللعب ،وال علم لنا بك ّل هذا.
أي�ضا �أ ّيام �شهر حم ّرم ،فطاملا ظ ّلت هذه الأيام
م ��ن ذكريات طفولتي � ً
منا�سب ��ة مم ّيزة ل ��ك ّل الأوالد .مل يك ��ن يف�صلنا عن امل�سج ��د �سوى منزل
عم ��ي ،لذا د�أبنا عل ��ى امل�شاركة يف ك ّل مرا�سم ��ه .كان خايل «احلاج علي
�أكرب منكي» كبري القرية ،و�إن�سا ًنا متع ّل ًما وعنده ّ
اطالع وا�سع يف «الر�سالة
العملية» ،1فكان غال ًبا ما ي�س�أل الأوالد يف امل�سجد عن الأحكام وال�صالة،
وك ّل من يتقن �صالته يعطيه جائزة؛ قرا ًنا �أو قرانني.2
كان للم�سجد يف �أيام حم ّرم �أجوا ٌء خا�صة ،وكم �أحببت هذا ال�شهر منذ
الطفولة ،و�أحد �أ�سباب ذلك هو املوائد التي تُع ّد فيه! يف تلك الأيام مل يكن
حد كبري ،ومل نكن نتناوله �أكرث من مرتني �أو ثالث
تناول الأرز متعارفًا �إىل ٍّ
يف ال�سنة ،كنّا نطبخ من�سفًا يطبخ كما الأرز ون�أكله ،لكنّنا كنّا مت�أكدين �أننا
يف الع�شر الأوائل من حم ّرم �سنحظى بالكثري من الأرز واحل�ساء!
¤

�أحيا ًنا يف طفولتنا كنّا ن�سمع �أحاديث تو ّلد يف عقولنا ال�صغرية �أ�سئلة
كب�ي�رة .كان �أب ��ي يف �شباب ��ه ينتم ��ي �إىل �أحد الأح ��زاب ،وميتلك خنج ًرا
نحب هذه الأ�شياء ولدينا ف�ضول لرناها
قد ًمي ��ا يخ ّبئه دائ ًما .وحيث �إ ّنن ��ا ّ
ونحمله ��ا ،كان يع ّلق قائلاً « :هكذا �سيجدها رجال ال�شاه!» ف�أ�س�أله« :وهل
يعلم رجال ال�شاه الغيب!» فيجيبني�« :أجل!» ،لذا بات من الطبيعي عندما
ن�سمع هذا الكالم �أن نخاف من ال�شاه ورجاله.
�سن ��ة 1971م ،وقع ن ��زاع على املاء ب�ي�ن عائلتي و�أحد �أه ��ايل القرية،
 - 1الر�سالة العملية :كتاب الأحكام ال�شرعية.
 - 2ل ��م يك ��ن القران �أو القرانين مبل ًغا قليلاً في ذلك الوق ��ت ،كان يمكن الذهاب بقرانين بال�سيارة من
خلجان حتى تبريز.
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فا�ستغ ّل ��وا قرابتهم م ��ن املختار ونفوذه ��م الكبري وا�شتك ��وا علينا وقالوا
�إنّنا �شتمنا ال�ش ��اه! فاقتيد �أبي وع ّمي �إىل ال�سجن و�أوقفا مدة ترتاوح بني
يوم ��ا .زرعت هذه الأحداث يف قلوبن ��ا الكره و�سوء الظن بال�شاه،
 40وً 50
�إ�ضافة �إىل اخلوف.
�أذكر �أنهم جا�ؤوا مرات ع� � ّدة �إىل القرية لأخذ ال�شباب �إىل التجنيد.
وكان �أح ��د رجال ال�شاه ويدعى «�شوكف ��ر» ،1ي�أتي �إىل القرية مع عدد من
الرجال ليجنّد ال�شباب! ول ّأن والدي من جملة الذين مل يذهبوا �إىل خدمة
العلم ،كنّا ن�صاب بالرعب ك ّلما �أتى «�شوكفر» ،ويختبئ �أبي وتت�صدى �أ ّمي
للرج ��ل! �إنّها امر�أة ذكية ،وكان �أه ��ايل القرية يكنّون لها االحرتام .كثري
ويغ�ض الط ��رف عنهم� ،إال � ّأن
م ��ن النا�س ر�ش ��وا «�شوكفر» باملال لري�ضوه ّ
والدت ��ي مل تكن ترتاج ��ع �أمامه ،بل �أعادته خائ ًب ��ا ك ّل مرة .لكم ت�ساءلت
دائ ًما «وكيف يعلم رجال ال�شاه هذه الأمور؟!».
¤

كان «�آي ��ة اهلل خ�سرو�شاه ��ي» مرج ��ع التقلي ��د لعائلتن ��ا يف تلك الأيام
وخطي ًبا يف مدينة تربيز ،وامتلكنا كث ًريا من الأ�شرطة امل�سجلة ملحا�ضراته
وم ��ا زال ��ت موجودة� .صغ�ي ً�را �أخذين �أخ ��ي الكبري مريرحي ��م �إىل تربيز
لن�ستم ��ع ملحا�ضراته .د�أب «�آية اهلل خ�سرو�شاه ��ي» على الت�صريح بكالم
زلت
ال يج ��ر�ؤ الكثري من العلماء على قول ��ه .روى يف �أحد الأيام ق�صة ما ُ
يوما �أن ُيحاك له حلاف ،خاط له
�أذكره ��ا حتى اليوم .قال�« :أمر ال�ش ��اه ً
�أ ّو ُل خياط حلافًا و�أح�ضره له ،لكنّه كان ق�ص ًريا وكانت قدما ال�شاه تظهر
م ��ن حتته ،ف�أمر ال�شاه بقتل ��ه .خاط الثاين حلافًا ،لكن كانت قدما ال�شاه
أي�ضا تظهر من حتت اللحاف و ُق ِتل .جاء الثالث وقال �أنا �أجيد اخلياطة،
� ً
أي�ضا م ��ن حتته! فقال الرجل:
فخ ��اط اللحاف ،لك � ّ�ن قدما ال�شاه ظهرتا � ً
ُ - 1ق ِتل �أيام الثورة.
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لكن َق َد َم ْي ال�شاه هي التي تطول با�ستمرار
«�أنا خطت اللحاف ب�شكل جيد ّ
لذا عليكم قطعهما!».
يف مث ��ل تلك الظروف� ،أم�ضيت مرحلة درا�ستي االبتدائية يف مدر�سة
القرية.
¤

ق� � ّررت يف الع ��ام 1978م الذه ��اب �إىل تربي ��ز للعمل وترك � ُ�ت مقاعد
الدرا�سة .1بحثت عن عمل حتى ُقبلت متدر ًبا يف ور�شة ل�صناعة بطاريات
«نف�ي�ن» يف م�ستديرة «قونقا» ،و�صاحباها �أخوان هما «حممود» و«�صمد».
كانت امل�سافة من تربيز �إىل خلجان ت�ستغرق حوايل الثلث �ساعة ،ف�صرت
يف بع�ض الليايل �أنام يف الور�شة.
�صباح ��ا �إىل الور�شة وقال يل بفظاظة:
يف �أح ��د الأيام� ،أتى «حممود» ً
«�سمع ��ت �أن ��ك تالحق البنات عندم ��ا ال �أكون موج ��و ًدا »...مل �أكن �أ�صلاً
�أتوق ��ع �سماع مث ��ل هذا الكالم ،مل �أجبه ب�شيء وب ��د�أت بالبكاء .بعد قليل
ج ��اء �أخوه �صم ��د ال�سرت�ضائي وقال يل« :يقع الكثري م ��ن ال�شباب الذين
ي�أت ��ون �إىل تربيز يف اخلط�أ! ومل يقل ل ��ك حممود ذلك �إال لأنّه قلق عليك
كي تكون متيقّظا.2»...
كان «حممد منكي» -ابن اخلال املدير جلل�سات القرية -يتابع الدرو�س
احلوزوي ��ة يف قم يف تلك ال�سنوات ،وقد �سمعن ��ا با�سم «الإمام اخلميني»
لأ ّول م ��رة على ل�سانه .طاملا �أح�ضر �أ�شرط ��ة حما�ضراته ،بياناته و�صوره
ممن ي�ساعدون ��ه يف توزيعها .كان ال�سيد حممد يقول
�إىل القري ��ة ،وكنت ّ
افعلوا �شي ًئا لتح�صلوا على املال لطباعتها ون�شرها .رحنا يف البداية نبيع
 - 1بعد الحرب؛ تابعت درا�ستي في العام1994م وح�صلت على ال�شهادة الثانوية.
 - 2م ��رت �سنوات على هذه الحادثة ،والتقيت ب ��الأخ محمود في ثكنة الأهواز في عملية بدر عام .1985
توجه ��ت نح ��وه وقلت :جئت �إلى هنا للب�صب�ص ��ة والبحلقة؟! تفاج�أ ...ثم عرفن ��ي و� ْ
أخذنا ن�ستذكر تلك
الأيام.
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ال�ص ��ور بثالثة قرانات وبع�ض امل�شرتين يدفع ��ون خم�سة .وعندما جنمع
ثم ��ن ال�صور نقوم بتوزيع الباقي منها جما ًنا ب�ي�ن النا�س� .أح�ضرت عدة
م ��رات عد ًدا م ��ن ال�صور والبيان ��ات من خلجان �إىل تربي ��ز .كان موقف
احلافالت ال�صغرية خللجان يقع يف حي «�آخمقية» تلك الأيام .يف �إحدى
امل ��رات �أخفيت ع ��د ًدا من �صور الإمام يف �سرتت ��ي ال�شتوية وركبت حافلة
�صغرية متوج ًها �إىل تربيز .عندما و�صلنا �إىل املوقف ر�أيت اجلنود هناك
يفت�شون اجلميع .خفت ،لكن مل �أ�ستطع فعل �شيء .و�صل الدور �إيل ،ف ّت�شني
�أحد اجلنود وانتبه لل�صور .كاد قلبي �أن ينخلع من اخلوف! نظر اجلندي
�سحاب �سرتتي
�إىل وجه ��ي وق ��ال يل�« :أغلقها ب�سرعة واذه ��ب!»� .أغلقت ّ
وخرجت ب�سرع ��ة .كانت امل�سرية يف ذلك اليوم يف م�ستديرة «ن�صف راه»
الت ��ي ال تبعد كث ًريا عن «�آخمقي ��ة» .عندما و�صلت �إىل املتظاهرين وزعت
ال�صور ب�سرعة وعدت �إىل القرية بنف�س احلافلة.
مع ا�شتداد املواجهات ونزول ال�شعب الكثيف �إىل ال�شوارع� ،أ�صبح خرب
جم ��يء الإمام �إىل �إيران �أم� � ًرا واق ًعا .يف الأول من �شب ��اط كنّا يف تربيز
ن�شارك يف تظاهرة متجهني من تقاطع «�شهناز» �-أ�صبح ا�سمه بعد الثورة
«�شريعت ��ي» -نحو «باغ كل�ست ��ان» حني �سمعنا بخرب هب ��وط الطائرة التي
تق� � ّل الإمام اخلمين ��ي يف مطار مهر�آباد يف طهران� .أذك ��ر �أننّا احت�شدنا
�أم ��ام �سينم ��ا �آزادي (احلرية) وقد و�صلت حما�س ��ة النا�س و�شوقهم �إىل
�أوجهما .قلت ل�صديقي حينها« :للأ�سف� ،ستنتهي املظاهرة!».
 ال! فالأحداث �ستبد�أ الآن!كان حمقًّا فيما قال �إذ نزل النا�س �إىل ال�شوارع ومل تتوقف املظاهرات
حت ��ى احلادي ع�شر من �شباط وانت�صار الث ��ورة .و�صلت التظاهرات �إىل
1
أي�ض ��ا ،وكان النا� ��س ي�س�ي�رون حتى م ��زار «ال�شيخ �أب ��و دجانه»
قريتن ��ا � ً
� - 1أح ��د �أ�صح ��اب �أهل البيت عليه ��م ال�سالم مدفون بالقرب من خلجان ،ولقب ��ره قبة وبناء �صغيران،
يق�صده النا�س للزيارة.
20

حي ��ث مق�ب�رة القرية ،وينه ��ون املظاهرة برمي احلج ��ارة على جم�سمني
لأ�سدي ��ن منت�صبني يف املقربة ،وك� ّأن الأ�سدين احلجريني رمز لل�شيطان،
والرمي رمي اجلمرات .1وكان �أه ��ايل القرية يجتمعون �أحيا ًنا ويذهبون
باحلافالت ال�صغرية �إىل تربيز للم�شاركة يف امل�سريات والتظاهرات.
¤

ذهبت �إىل طهران للبحث عن عمل .كان
بعد �أيام على انت�ص ��ار الثورة ُ
أي�ضا ،وعا�ش وح ��ده .ا�ست�أجرنا
�أخي بي ��وك قد �سبقني �إىل هن ��اك للعمل � ً
من � اً
�زل �آخ ��ر يف «خاف ��ران» ووجدت عم�ًل�ااً يف حم ّلة «اف�سري ��ه» يف �صناعة
البطاريات .يل ذكريات ال �أن�ساها ،مع جارنا ال�سيد عبد اهلل الآراكي الذي
مل ُي ��رزق ب�أوالد وقته ��ا ،وكانت زوجته تهتم بنا كث ًريا ،وت�ص� � ّر �أحيا ًنا على
ذهبت يوم اجلمعة �إىل احل ّمام
غ�سل مالب�سنا � ً
أي�ضا� .أح ّبا �أن نعي�ش معهماُ .
العموم ��ي ف�صدمتني حافل ��ة �صغرية يف «خافران» ،نقل ��ت �إىل امل�ست�شفى،
أم�ست زوج ��ة ال�سيد عبد اهلل تهتم بي
وتب�ّي�نّ � ّأن �أح ��د �أ�ضالعي قد ُك�سرْ � ،
2
يوما تقري ًبا .
ك�أمي يف فرتة نقاهتي التي امتدت �إىل خم�سة ع�شر ً
ذهبت م ��ع �أخي مرتني �أو
خ�ل�ال ت�سع ��ة �أ�شهر من عملن ��ا يف طهرانُ ،
ثال ًث ��ا �إىل القرية ،و�ص ��ادف �أن واكبنا �أحداث منظمة «خلق تربيز» .كان
النا�س يف قريتنا كباقي مناطق �آذربيجان منق�سمني �إىل جماعتني ،وو�صل
الأم ��ر يف القرية �إىل �أن ي�ؤذي م�ؤيدو «جماع ��ة خلق» 3ك ّل �شخ�ص يذهب
أي�ضا،
لأداء �ص�ل�اة اجلمع ��ة ،فكانوا يرمونه باحلجارة ويه ��ددون عائلته � ً
وق ��د تع ّر�ض ��ت والدت ��ي للتهديد مرات ع ��دة ب�سبب �أعمالنا .ق ��ام م�ؤيدو
المج�سمين �إلى متحف �آذربيجان في تبريز.
 - 1بعد ذلك ،تم نقل
ّ
 -2م ��ا زال ��ت هذه العالق ��ة الطيبة قائمة ،وما زلنا نت ��زاور حتى الآن .ذهبت �إلى طه ��ران لر�ؤيتهم بعد
�إ�صابتي في عملية م�سلم بن عقيل .لم يعرفوني ب�سبب جرحي وتغير �شكلي ،وعندما ع ّرفتهم �إلى نف�سي
انزعجا وبكيا لما جرى لي..
 -3حزب ال�شعب.
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«جماعة خلق» يف �أحد الأيام بعد �صالة اجلمعة مبهاجمة امل�صلني -حيث
ال�ساحة الكبرية يف منطقة «راه �آهن» يف تربيز-
�أُقيمت �صالة اجلمعة يف ّ
وراح ��وا ي�ضربون النا�س باحلجارة والع�ص � ّ�ي ،كانوا يرمون احلجارة من
داخل باح ��ة م�ست�شفى طالق ��اين يف م�ستديرة «راه �آه ��ن» .كنّا ننزل �إىل
التظاهرات مع جماعة حزب اهلل� ،أما م�ؤ ّيدو «جماعة خلق» فينزلون �إىل
امل�س�ي�رات يف اجلهة املقابلة ويطلقون �شع ��ارات م�ؤيدة لـ«�شريعتمداري»،
وق ��د حرقوا مكان ال�ص�ل�اة يف ذلك اليوم .قلب ��ت النزاعات واملواجهات
انق�سام ��ا حتى داخل العائلة الواحدة،
املدين ��ة ر� ًأ�سا على عقب ،و�أحدثت
ً
حتى � ّإن الأخ �أ�صبح �ضد �أخيه.
يف �أح ��د �أي ��ام تل ��ك املواجه ��ات �سمع ��ت �أح ��د �أ�صدقائ ��ي ي�شت ��م �آية
اهلل به�شت ��ي� .س�ألت ��ه« :وه ��ل تعرفه؟» ،قال« :ه ��و امل�سب ��ب والباعث لك ّل
لدي معرف ��ة كبرية بامل�سائ ��ل ال�سيا�سية ،لكنّني مل
اخلالف ��ات!» .مل يكن ّ
�أ�ص� � ّدق كالم ��ه� .أكرث �أبن ��اء جيلي هم هك ��ذا ،ومثل غالبي ��ة النا�س ،كنّا
نن ��زل �إىل ال�ساحات ب ��كل �شوق وعزم ،لكن م ��ن دون امتالك الكثري من
املعلوم ��ات .يف �إحدى الليايل كنّا يف القرية حني �سمعنا عرب الراديو ندا ًء
أي�ضا �إىل تربيز
للتربع بالدم ،جاء النا�س �إىل امل�سجد ،وجئت �أنا و�إخوتي � ً
للت�ب�رع بال ��دم .يف النهاية ،خمدت «فتن ��ة خلق» يف تربيز م ��ع � ّأن �آثارها
ال�سيئة ا�ستم ّرت ل�سنوات بني �أهايل �آذربيجان.

v
راودتني منذ مدة فكرة العودة �إىل تربيز والعمل هناك ،لكنني � ّأجلت
امل�س�أل ��ة من يوم لآخر ،وبقيت يف عملي �إىل �أواخر �أيلول من العام .1980
يف ذل ��ك الي ��وم� ،سمع ��ت �أول خرب عن احل ��رب من مذي ��اع احلافلة التي
كانت تقلني م ��ن م�ستديرة «الإمام احل�س�ي�ن» �إىل م�ستديرة «خرا�سان».
22

راح ��وا يبثون البيانات املتتالية عن الهجوم العراقي على املدن احلدودية
الإيرانية .جميع م ��ن يف احلافلة حت ّدث عن هذا املو�ضوع ،و�أكرث ما لفت
انتباه ��ي احلديث عن حما�صرة «�شو�ش» .بع ��د �سماع هذا الكالم ،نزلت
عن ��د �أول حمط ��ة .قل ��ت يف نف�سي � ّإن «�شو� ��ش» قريبة من ��ي لأذهب و�أرى
م ��اذا يجري؟! عندما و�صلت �إىل م�ستديرة «�شو�ش» مل �أجد �أث ًرا للحرب!
ذهب ��ت �إىل عملي من دون �أن �أ�س�أل �أح � ً�دا �شي ًئا ،لكن �أخربت �أخي م�سا ًء
مب ��ا جرى ،وفهم ��ت حينها � ّأن «�شو� ��ش» هو ا�سم �إحدى م ��دن خوز�ستان،
ولي�س فقط م�ستديرة يف طهران!
أي�ضا مل �أ�ستطع النوم ب�سب ��ب فكرة العودة �إىل تربيز.
يف تل ��ك الليلة � ً
رب عملي ،وبعد مرور �أربعة
�أخربت �أخي � اًأول بقرار العودة �إىل هناك ثم ّ
�أيام على احلرب ،غادرت طهران متوج ًها �إىل القرية.
¤

�ألقت احلرب بظاللها على ك ّل مكان ،وعرفت يف خلجان � ّأن �أ�صدقائي
كانوا ي�سع ��ون لاللتحاق باجلبهة وق ��د �أ�صبحوا �أع�ض ��ا ًء يف احلر�س� .أنا
فتوجهت �إىل
� ً
أي�ض ��ا كنت �أ�سعى لاللتحاق باجلبهة بدل البحث عن عملّ ،
احلر�س الذي كان بر�أي ��ي �أول باب للذهاب �إىل اجلبهة ،وهناك ،قابلني
�أح ��د عنا�صر احلر� ��س «حممد ر�ضا با�صر» ،1و� ّأي مقابل ��ة كانت! �س�ألني
�أ�سئل ��ة يف العقي ��دة ،ال�سيا�سة ،الأحكام� ...أ�سئل ��ة مل �أكن �أعرف الإجابة
ع ��ن الكث�ي�ر منها! وعندما ق ��ال يل �إنّني غري مقب ��ول ،مل �أ�ص ّدق! مل �أكن
�أتوق ��ع �أن �أحرم من الذه ��اب �إىل اجلبهة ب�سبب تل ��ك الأ�سئلة والأجوبة.
منزعجا.
عدت �إىل املنزل
ً
 - 1كان محم ��د ر�ضا با�صر حينها الم�س�ؤول ع ��ن االنتقاء في الحر�س� .أ�صبحنا بعد �أربع �سنوات رفيقي
ال�سالح في عملية بدر ،وكنت موجودًا لحظة ا�ست�شهاده...
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أ�ضحيت
�صارت «اجلبهة» الذكر الذي يجري على ل�ساين ليلاً ونها ًرا� .
ُ
يف النهار �أطرق ك ّل الأبواب لع ّلي �أجد طريقًا �إليها ،ويف الليل �أم�سيت �أفعل
� ّأي �ش ��يء يف البيت لأ�ستجلب ر�ضى العائل ��ة� ،أحيا ًنا مل �أكن �أتناول طعام
الع�ش ��اء و�أقول «ل ��ن �آكل �شي ًئا ما مل ت�سمح ��وا يل بالذهاب �إىل اجلبهة».
وعندم ��ا يحت� � ّد النقا� ��ش �أحيا ًنا ،كنت �أ�ست ��اء و�أذهب لأن ��ام يف امل�سجد،
و�أحيا ًنا �أجل�أ �إىل احلديقة ،وال �أعود �إىل املنزل مهما فعلوا.
ب ��ات برناجم ��ي النهاري معرو ًف ��ا ،منذ ال�صب ��اح �أذه � ُ�ب �إىل مراكز
ت�سجي ��ل التعبئ ��ة يف تربي ��ز .تك ّرر ذل ��ك ،حيث ذهب � ُ�ت ع ّدة م ��رات �إىل
ال�س ��وق و�أمل ��ي �أكرب ب� ��أن يقبلوين يف مرك ��ز التعبئة هن ��اك .لكنّني كنت
�أرج ��ع دائ ًما خ ��ايل الوفا�ض� ،إذ يقول ��ون« :ما زلت �صغ�ي ً�را ،ال ميكن �أن
تلتح ��ق باجلبهة!» .يئ�ست من قب ��ويل يف احلر�س يف �أ ّول يوم ،كما مل يكن
لتو�سل ��ي وبكائي � ّأي �أثر يف فروع ت�سجيل التعبئة كالكثريين غريي ،لكنّني
ّ
جنح ��ت يف املنزل و�أقنعت والدتي� ،أو �أ ّنه ��ا رمبا تعبت من �أفعايل وظنت
يئ�ست
� ّأن ذهابي �إىل اجلبهة �أف�ضل من بقائي على هذه الطريقة .عندما ُ
�ذت �أمي معي كي
�رت بااللتحاق باجلي�ش ،و�أخ � ُ
م ��ن احلر�س والتعبئة فك � ُ
ي�أخ ��ذوا مو�ضوعي على حممل اجلد .توجهنا �إىل �أقرب خمفر للدرك يف
«�سردرود» ،قلت لهم�« :أريد �أن �ألتحق باجلي�ش».
 كم عمرك؟عاما!
 �ستة ع�شر ً اذهب يف �سبيلك يا عزيزي ،ال ميكن قبولك! �أال يلزم قوات للجبهة؟ولدا يف اخلام�سة ع�شرة �أو ال�ساد�سة ع�شرة!
 بلى ،لكن قوات! ولي�س ًاذهب وعد عندما تكرب!
لكن والدت ��ي كانت را�ضية هذه امل ��رة ف�أخذت تدعو يل
ع ��دت خائ ًباّ ،
ليقبلوين.
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¤

يف تل ��ك الأيام ،كان ابن خايل «�إبراهيم منكي» �أقرب �شخ�ص �إ ّ
يل قد
ذه ��ب �إىل اجلبهة و�أمكنن ��ي �أن �أ�سمع منه الكثري عنه ��ا .عندما عاد من
حرب «�سو�سنكرد» ،جعلته هدفًا لأ�سئلتي الكثرية والدقيقة« :ماذا تفعلون
يف اجلبه ��ة؟ كيف حتارب ��ون؟ كيف هي الأ�سلح ��ة؟� .»...ألهب ��ت �إجاباته
�شوق ��ي �أكرث« :هن ��اك ،نواجه مبا�ش ��رة العدو الذي يج ��ب �أن نقتله ،وهو
أي�ضا يري ��د قتلنا .هناك �آليات كبرية ا�سمه ��ا دبابات ي�صل وزن طلقتها
� ً
�إىل ع�شرة كيلوغرامات ،و�أحيا ًنا يطلقونها على ال�شخ�ص مبا�شرة.»..
علي �أن �أفعل �إذا �أردت الذهاب �إىل اجلبهة؟
 ح�سنًا ،ماذا ّ يج ��ب �أن تت ��د ّرب كث ًريا قب ��ل لذلك ،وعليك �أن تتمك ��ن من الرك�ضتق�صر يف ذلك!
ج ّي ًدا وب�سرعة وال ّ
من ��ذ ذلك اليوم ب ��د�أت �أمت ّرن على الرك�ض ،كن ��ت �أرك�ض فقط حول
ملع ��ب كرة القدم يف القري ��ة ،ويف ك ّل يوم �أحاول �أن �أرك�ض دورة �إ�ضافية
ع ��ن اليوم الذي �سبق ،كما �أحمل فوق كتف ��ي كي�س خي�ش ملي ًئا باحلجارة
و�أثقله ك ّل يوم �أكرث اً
بدل عن الذخائر وحقيبة الظهر!
كان �أوالد القري ��ة الذين عرفوا برناجمي ي�أت ��ون للم�شاهدة ،ف�أ�ضط ّر
�أحيا ًن ��ا �إىل تربير م ��ا �أفعله ،لكن ظ ّلت م�شكلت ��ي الأ�سا�سية عدم ال�سماح
يل بالذهاب.
¤

تواقحت
�آخ ��ر مرة ذهبت �إىل «�شعبة ت�سجيل التعبئة» يف �سوق تربيز،
ُ
ومل �أرج ��ع عل ��ى الرغم من رف�ضه ��م املتكرر يل ،لقد جعل ��وين �أبكي« :ال
التعبئ ��ة ت�سجل ا�سم ��ي وال احلر�س يقبلني� .إذا كي ��ف �س�أذهب؟» .وفج�أة
قلت لهمً �« :إذا �س�أذهب بنف�سي �إىل اجلنوب! ال ب ّد �أن ي�س�ألني هناك �أحد
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جدا! اذهب
ما ملاذا �أتي ��ت؟!» .هنا� ،أ�صبحوا �أكرث ليونة وقالوا يل« :جيد ً
و�أح�ضر والدتك لرنى ماذا ميكن �أن نفعل».
يف �صب ��اح اليوم التايل ،ذهب � ُ�ت برفقة �أمي �إىل مق� � ّر ت�سجيل التعبئة
يف �س ��وق تربي ��ز ،و�أو�صيتها يف الطريق �أن جتيب بـ «نع ��م» مهما �س�ألوها،
وحذرته ��ا ب�أنهم ل ��ن يقبلوين �إن ت�أخَّ � � َرت يف الإجاب ��ة �أو �أجابت بالنفي،
«النق»...
فحينها �أعود �إىل املنزل ومن جديد يعود ّ
عندم ��ا �س�أل ��وا والدت ��ي« :هل �أن ��ت را�ضية �أيته ��ا ال�سي ��دة .» ..قالت
مبا�ش ��رة« :نعم»� ،أم ��ا عندما �س�ألوها عن ال�سبب؛ ب ��د�أت بالكالم وك�أنّها
وج ��دت فر�ص ��ة لت�شكو همها فقال ��ت« :لقد �أتعبنا منذ �شه ��ر! مل يقبل �أن
أر�ض .»...مل يعطوين يف
�أبقى يف املنزل و�أخذين حتى �إىل املخفر� .إن مل � َ
ذل ��ك اليوم �إذ ًنا بالذهاب ،ومل ي�سمح ��وا يل بعد ذلك حتى بالدخول �إىل
فرع التعبئة يف �سوق تربيز!
فك ��رت يف تلك الليل ��ة � ّأن �آخر احللول هو �إمام جمع ��ة تربيز «�آية اهلل
وبحت
مدين» فق ��د �سمعت من الإخوة �أنّه ي�ستطيع امل�ساعدة ،ذهبت �إليه ُ
ل ��ه بوجعي ،و�أر�ش ��دين �إىل ٍّ
حل مل�شكلت ��ي .قال يل�« :س ��وف يوزّعون هذه
اجلمع ��ة بع ��د ال�ص�ل�اة ا�ستمارات للذه ��اب �إىل اجلبه ��ة يف م�سجد «راه
�آهن»� .إن �شاء اهلل عندما متلأها.»...
توجه ��ت �صباح اجلمع ��ة بك ّل �شوق وحما�س ��ة �إىل م�ستديرة «راه �آهن»
حي ��ث تقام �ص�ل�اة اجلمعة ،وذهبت بع ��د ال�صالة مبا�ش ��رة �إىل امل�سجد
حي ��ث وج ��دت الكثريين هناك ينتظ ��رون قبلي .عرفت م ��ن حديثهم �أنّه
�سيت ��م توزي ��ع  40ا�ستمارة فق ��ط ،لذلك حاول � ُ�ت الو�ص ��ول �إىل املق ّدمة،
وا�ستطع ��ت بالرغم من ك ّل الإجراءات �أن �أك ��ون خام�س �شخ�ص يح�صل
على ا�ستمارة.1
 - 1يقال �إنّ الحر�س قبل ذلك التاريخ كانوا ير�سلون فقط عنا�صرهم المنت�سبين ،وفي ذلك التاريخ ّتم
�إر�سال �أول دفعة من المتطوعين تحت ا�سم التعبئة.
26

كان القرار يف البداي ��ة �أن ي�أخذوا ه�ؤالء الأربعني تعبو ًيا للتدريب بعد
مت
�أن يح�صل ��وا على موافقة جلنة امل�سجد حيث ّمت ملء اال�ستمارات� .س ّل ُ
ا�ستمارت ��ي ل ّلجنة الإ�سالمي ��ة يف امل�سجد التي كان خايل احلاج علي �أكرب
منكي ع�ض� � ًوا فيها ،ومتّت املوافقة عليها م ��ن دون � ّأي عائق .و�أخ ًريا فُتح
هت يف �آخر �أيام اخلريف من العام 1980م مع
وتوج ُ
ب ��اب اجلبهة �أماميّ ،
1
جمموعة من املتطوعني �إىل ثكنة «خا�صبان» للم�شاركة يف دورة تدريبية
ملدة �شهر واحد.
¤

كان الأخ «عل ��ي جتاليي» �أح ��د املدربني هناك� ،أ ّما م�س� ��ؤول التدريب
فكان من طهران� .أدركنا �صعوبة ما �سعينا �إليه عندما جعلونا نرك�ض يف
�أول تدريب �صباحي حوايل  8كيلومرتات ومل نعد نقوى على احلركة ،لكن
كانت هذه البداية ،ومع ازدياد فرتات التدريب و�صرامة املدربني ،ن�سينا
فقدت ك ّل طاقتي حتت �ضغط تلك التمرينات ،لكن
�صعوبات اليوم الأولُ .
لي�س بالإمكان الته ّرب من التدريب حتت �أي حجة.
يف �إح ��دى الليايل ،ق ��ال يل �أحد زمالئي يف الدورة بعد �أن ر�أى حايل:
«�إذا �أ�صب � َ�ت مبل ��خ يف �إ�صبع قدمك �سيعفونك م ��ن الرك�ض ملدة» .ته ّورت
�ذت ب ��ه ،و�ساعدين ه ��و يف �ش ّد �إبه ��ام قدمي حتى
�إذ �سمع � ُ�ت قول ��ه و�أخ � ُ
ت�أك ��دت �أنّه ملخ! ت�سبب ��ت لنف�سي بالأمل وتورم �إ�صب ��ع قدمي على �أمل �أن
يت�ساه ��ل امل ��د ّرب معي قليلاً عندما يرى حايل ،لك ��ن ما ح�صل يف �صباح
أجربت على لب� ��س اجلزمة والرك�ض م�سافة  8كلم
الي ��وم التايل هو �أنّني � ُ
يف املرتفع ��ات واملنخف�ضات املحيطة بالثكنة ،وكانت هذه املرة الأكرث �أملًا
 - 1تبع ��د ثكنة التدري ��ب الع�سكري (خا�صبان) حوال ��ي  30كلم عن تبريز ،وبرام ��ج تدريبها الع�سكري
م�شه ��ورة وال تن�س ��ى .كان مرك ��ز التدري ��ب (خا�صبان) قبل عدة �شه ��ور من الح ��رب المفرو�ضة مكا ًنا
للتدريب الع�سكري للحر�س ،وهي تعرف اليوم با�سم ثكنة �سيد ال�شهداء.Q
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لعنت ّ
ورك�ضت جن ًبا �إىل جنب مع الآخرين من
حظي ال�س ّيئ
ُ
مما �سبقهاُ .
دون �أن �أنب�س ببنت �شفة ،و�شاركت يف ك ّل ال�صفوف والتمارين ،ومل �أعلم
متى يتعافى �إبهامي!
¤

ما�سة
يف الي ��وم اخلام� ��س ع�شر م ��ن التدري ��ب� ،أُبلغنا بوجود حاج ��ة ّ
�إىل ق ��وات جديدة يف املنطقة ف�أر�سلوا من بينن ��ا نحن الأربعني ،ع�شرين
�شخ�ص ��ا كانوا قد خ�ضعوا لدورات �أو تدريب ��ات ع�سكرية �سابقة ،و�أكملنا
ً
نح ��ن تدريبن ��ا ال�شاقّ يف «خا�صب ��ان» .لقد �أ�صبح التدري ��ب �أكرث ق�ساوة؛
جدا
و�أر�سلون ��ا مرتني �أو ثال ًثا للتد ّرب على القتال الليلي الذي كان �صع ًبا ً
وخمي ًف ��ا يف الوقت نف�سه .مل ننعم بالهدوء حتى �أثناء تناول طعام الغذاء
حي ��ث �ص ��اروا يرمون علين ��ا من دون �ساب ��ق �إنذار الغاز امل�سي ��ل للدموع.
و�أحيا ًن ��ا ،يباغتونن ��ا �أثناء احلرا�سة الليلي ��ة وي�أخ ��ذون �أ�سلحتنا ،وعلينا
ا�ستعادته ��ا ب�أي طريقة� .شي ًئا ف�شي ًئا بد�أت �آثار التدريب تظهر علينا ،ومل
نعد تلك القوات احلديثة النف�س كما يف اليوم الأول.
يف �إح ��دى الليايل ،ويف طريق الع ��ودة من تدريب القتال الليلي ،طلبوا
م ��ن ك ّل م ��ن لديه طلق ��ات �أن يطلق النار قب ��ل الو�صول ،ف�أف ��رغ اجلميع
بنادقهم من الر�صا�ص �إال �أن ��ا ،فقد خطر ببايل االحتفاظ بر�صا�صاتي.
عندم ��ا اقرتبنا م ��ن الثكنة ،تق� � ّرر الهجوم عل ��ى عد ّو مفرت� ��ض موجود
هن ��اك ،فبد�أنا التحرك ،وبعد �أن اقرتبنا ع� � ّدة �أمتار ،واجهتنا «ت�شريكة
�ألغ ��ام» � ّأعدوه ��ا م�سبقًا ،وبد�أ رام ��ي ر�شا�ش ب�إطالق الن ��ار علينا .خطر
بب ��ايل فج�أة �أن �أجتاوز الأ�شرطة ال�شائكة والألغام التي ُو�ضعت لتدريبنا!
فقطع ��ت ك ّل العوائ ��ق وو�صلت �إىل مطل ��ق النار ،و�أطلق ��ت النار باجتاهه
م�ستخدما الر�صا�ص الذي كان بحوزتي فخاف امل�سكني كث ًريا ،هنا نادونا
ً
فو ًرا« :يكفي ،عودوا!».
28

قالوا بعد نهاية املناورة � ّإن �أحد الأفراد كاد يقتل الرامي .حاولوا كث ًريا
�إيجاده ،لكنّني مل �أعرتف بفعلتي ،وحني مل يتو�صلوا �إىل نتيجة� ،أر�شدونا
�إىل املكان الذي �سننام في ��ه ،لكنّهم تابعوا املو�ضوع يف اليوم التايل .بعد
املرا�س ��م ال�صباحي ��ة ّمت ا�ستجوابنا« :من �أطلق الن ��ار على الرامي؟» فلم
فحرمنا م ��ن الطعام � 24ساعة،
ُيج ��ب �أح ��د .و�أنا � ً
أي�ضا مل �أنطق بحرف! ُ
و�سحبون ��ا �إىل اخلارج حفاة يف تلك الليل ��ة الباردة من ليايل ال�شتاء� ،أما
�أن ��ا فك�أنّني مل �أك ��ن امل�س ّبب لهذه املتاعب الإ�ضافي ��ة .يف النهاية ،عندما
أحدا لن يعرتف ب�شيء �صرفوا النظر عن متابعة املو�ضوع.
ر�أوا � ّأن � ً
انتهى �شهر م ��ن التدريب يف «خا�صبان» ،وانتقلن ��ا �إىل تربيز لنذهب
اقرتبت من حتقيق �أمنيتي.
بعد يومني �إىل اجلبهة .لقد
ُ
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الفصل الثاني

كردستان

u
عت �أهلي يف
التحق � ُ�ت باجلبه ��ة يف �شهر �شباط من الع ��ام 1981م .و ّد ُ
املن ��زل� ،أما �أمي فل ��م حتتمل و�أ�ص ّرت عل ��ى �أن ترافقني حت ��ى احلافلة.
�شخ�صا 20 ،م ��ن احلر�س والبقية
ُنقلن ��ا �إىل طه ��ران بحافلتني ،ك ّن ��ا ً 55
م ��ن التعبئة ،مل �أكن �أعرف �أح � ً�دا منهم .حتركت احلافلة ،وبقيت �أح ّدق
م ��ن خلف الناف ��ذة �إىل املناظر من ح ��ويل �إىل �أن بد�أ اجلمي ��ع يتبادلون
�أط ��راف احلديث .كان بع�ض الذين خربوا اجلبهة من قبل يتحدثون عن
ا�ستخ ��دام العراق قذائف الراجمات وع ��ن ق�صفهم العنيف باملدفعيات،
وكان ��ت �أحاديثه ��م تذ ّكرين بكالم اب ��ن خايل عن مع ��ارك «�سو�سنكرد»،
�شع ��رت مع هذه الأحادي ��ث �أنّني اقرتبت من الو�صول �إىل مبتغاي بعد ك ّل
اجلهود التي بذلتها.
عندما و�صلنا �إىل طهران ،انتقلنا �إىل ثكنة الإمام احل�سني  Qالتي
كان ��ت مق ًّرا لل�سافاك �أيام الطاغوت .بقين ��ا هناك ليوم واحد جا�ؤوا فيه
ب�أخبار خمتلفة! يف البداية �أعطوا لك ّل واحد منا كال�شينكوفًا وقالوا �إنّهم
�سي�أخذونن ��ا �إىل اجلن ��وب ،وبعد فرتة جمعوا الأ�سلح ��ة وقالوا �ستذهبون
�إىل «كيالن غرب» ،ثم �أعطوا اجلميع �أ�سلحة مرة �أخرى وقالوا �ستذهبون
�إىل «كرد�ست ��ان»؛ �إ ّن ��ه القرار الأخري .مل يكن اخلي ��ار بيدنا ،وجاء الأمر
بالعودة من «طهران» والذهاب �إىل تربيز حيث مل منكث طويلاً وتوجهنا
�إىل «�أرومية».

مل تك ��ن الأو�ض ��اع يف «�أرومي ��ة» م�ستقرة يومذاك ،حي ��ث كانت هناك
مواجهات مع املعادين للث ��ورة يف املدينة ،وقد بقينا ليلاً يف مق ّر احلر�س
ال ��ذي ق�ص ��ف يف تلك الليلة مرات عدة بقذائف ال� �ـ( .)B7بعد يومني مل
ن ��ذق فيهما طعم اله ��دوء ،جاء الأم ��ر باجلهوزية عند ال�ساع ��ة التا�سعة
والته ّي�ؤ للذهاب �إىل «مهاباد» .مل تكن الطرق �آمنة تلك الأيام ،فاحلر�س
�أو اجلي�ش ي�ؤ ّمنون طريق «نقده-مهاباد» لأربع �ساعات فقط يف اليوم� ،أما
طريق «مياندو�آب-مهاباد» فكانت مغلقة.
�س ّلمون ��ا �أ�سلحتن ��ا وعتادن ��ا وذ ّكرون ��ا مبا يج ��ب علينا فعل ��ه يف حال
اال�شتب ��اك .تق ّرر الذهاب �إىل «مهاب ��اد» ب�آليتي «�إيفا» ،وحتركنا موجهني
�أ�سلحتن ��ا �إىل اخلارج يف حالة من اجلهوزية ،لكن مل يح�صل �أي ا�شتباك
يف الطريق حتى و�صولنا �إىل «نقده» حيث �أُخبرِ نا ب� ّأن الطريق بعد تقاطع
«نقده» غري �آمنة بتاتًا ،ويجب بالتايل �أن نكون حذرين .رافقتنا من هناك
ق ��وات يف �آلية «�سيمرغ» مع �آليت ��ي مدفعية ( )106و�آليتي ر�شا�ش عيار 50
نوعا م ��ن الت�أمني واحلماية .1تابعنا
حي ��ث التحقت بالقافلة ،و�شكلت لنا ً
لكن �شي ًئ ��ا مل يح�صل حتى
طريقن ��ا من جدي ��د يف حالة من اجلهوزي ��ةّ ،
و�صولن ��ا �إىل م�شارف «مهاباد» ،وهناك انفجر دوالب �إحدى �آليتي «�إيفا»
الت ��ي كانت تق ّلنا فا�ضطررن ��ا �إىل التوقف� .أنزلون ��ا ب�سرعة ،وجاء الأمر
يتم �إ�صالح
بالتح�ص ��ن خلف ال�صخور واجلبال املحيط ��ة بالطريق ريثما ّ
ّ
ال ��دوالب ،فتمو�ض ��ع اجلميع خل ��ف ال�صخور على جانب ��ي الطريق .كنت
ق ��رب �صخرة حني توجه �شخ� ��ص �إ ّ
يل وطلب مني م ��ا ًء لي�شرب ف�أعطيته
مطرت ��ي� ،شرب وجل�س بجانب ��ي .عندما عرفت �أنّه تربي ��زي ومن �سكان
�ش ��ارع «با�ست ��ور» تذكرت �صديق ��ي «�أبو الف�ض ��ل بازارت�ش ��ي» 2الذي كان
 - 1لم تكن الدو�شكا �أو ال�شيلكا معروفة تلك الأيام.
 - 2كن ��ت قد تعرفت �إلى «�أبي الف�ضل بازارت�شی» في �صالة الجمعة ،و�أ�صبح �أحد �أف�ضل �أ�صدقائي .كان
�أ�صغر �س ًّنا مني لكنه كان من العظماء الذين نالوا و�سام ال�شهادة ما �إن وط�أت قدماه �أر�ض الجبهة.
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ي�سكن هناك ف�س�ألته �إذا ما كان يعرفه ،و�سررت حني �أخربين -مبت�س ًما-
�أ ّن ��ه �أخوه ،يف تلك الأثناء �أنهوا �إ�صالح ال ��دوالب ونادونا لرنكب ال�سيارة
ب�سرع ��ة ونكمل طريقنا .طوال الطريق كنّا ن ��ردد �أنا�شيد ثورية بالرتكية
[ومعناها]:
جي�ش الإ�سالم يتحرك يف اجلبال وبني ال�صخور ،وال يهاب �شيئا
ع�شريتي من «�آذر» ،وابن �آذربيجان لي�س جبانا
لن �أتوقف� ،س�أكمل امل�سري
ال�سالح يف يدي
�س�أذهب �إىل احلرب حتى من�سك ب�صدام اليزيدي.
مل ن�سم ��ع �ص ��وت طلقة واحدة حت ��ى و�صولنا �إىل م�ش ��ارف «مهاباد»،
وكان ��ت الأجواء يف املدينة نف�سه ��ا �أكرث هدو ًءا حتى من «�أرومية» وك�أنه ال
يوج ��د �شيء هناك ،لذلك ما �إن و�صلن ��ا �إىل قيادة احلر�س حتى ارتفعت
اعرتا�ضا« :ال يوجد ا�شتباكات هنا! ملاذا جئتم بنا �إىل هنا؟ نحن
�أ�صواتنا
ً
لكن جوابهم �أ�سكتنا:
نري ��د الذهاب �إىل اجلنوب .»...عاتبناهم كث�ي ً�راّ ،
«اال�شتب ��اكات هن ��ا �أ�ش ّد من اجلن ��وب ...مهاباد من امل ��دن الأ�سا�سية يف
كرد�ستان ،انتظروا حت ��ى الليل و�سرتون ماذا �سيح�صل!» .قلت يف نف�سي
�أنتم �أخفتمونا من النهار ومل يح�صل �شيء ،ماذا �سيح�صل يف الليل � ًإذا؟
وعندم ��ا ح ّل امل�ساء بد�أت اال�شتب ��اكات وا�ستم ّرت طوال الليل� ،إىل �أن
ذهبت يف ال�صباح �إىل مق ّر احلر�س يف «مهاباد» وكنت را�ض ًيا!.1
 - 1ال�سب ��ب الأ�سا�س ��ي للحرب ف ��ي كرد�ستان �أنّ الأح ��زاب ال�سيا�سية هناك كان ��ت تطالب باال�ستقالل
الذاتي .كان الحزبان :ال�شيوعي (الكوملة) والديمقراطي الكرد ّيان من الأحزاب الفاعلة في كرد�ستان
قب ��ل �سنوات عديدة من انت�صار الثورة ،و�شكال مع المنافقي ��ن والجماعات المعادية للثورة التي ن�ش�أت
ف ��ي مناط ��ق من كرد�ست ��ان ،الق ��وات الم�سلح ��ة الأ�سا�سية الت ��ي واجهتنا .وق ��د م ّكن موق ��ع كرد�ستان
الجغراف ��ي في جوار تركيا والعراق الق ��وات الكردية الم�سلحة من الح�صول على التجهيزات الع�سكرية
عبر الحدود .كانت الحرب في كرد�ستان قا�سية وعنيفة ،وامتدت جبهة هذه اال�شتباكات من مياندو�آب
حت ��ى كرمان�ش ��اه بطول  500كل ��م .كان �أهالي المدن ف ��ي البدايات يدعم ��ون الديمقراطيين والكوملة،
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تق ��ع ثكنة احلر�س الت ��ي ا�ستقررنا فيها على �أط ��راف املدينة تقري ًبا،
وتبعد حوايل 200م عن ثكنة اجلي�ش .عرفنا منذ الليلة الأوىل � ّأن الأكراد
ي�شتبك ��ون مع احلر�س فق ��ط وال يتع ّر�ضون للجي�ش .كان للحر�س �أكرث من
ع�شري ��ن نقطة يف «مهاب ��اد» وهي مدينة �صغ�ي�رة ،ويف ك ّل نقطة �ضابط،
مع ��اون ،عن�صر �إ�شارة وعدد من اجلنود .ا�ستمرت قوات الكوملة تهاجم
ب�شن هجوم م�ضا ّد
يوم ًي ��ا بع�ض هذه النقاط وت�سيطر عليها ،فنقوم نحن ّ
عليه ��م ون�ستعيدها منهم .كان �ضابط العملي ��ات يف احلر�س هناك �شا ًّبا
عاما ويدعى «�صالح ».وكان
طهران ًي ��ا حذ ًقا
ً
و�شجاعا يبلغ من العم ��ر ً 22
مما يوجد يف امل ��دن الأخرى كتربيز،
يوج ��د من الق ��وات يف املدينة �أكرث ّ
طهران ،قزوين� ،آبعلي ،كرمان و..
قيل لنا يف بداية جتربتنا هناك �إنّه ال ينبغي �أن ننام يف الليل � ًأبدا� ،أ ّما
يف النهار فكانوا يطلبون منّا االنتباه والتدقيق يف ك ّل �شيء ،فكنّا منزح مع
بع�ضنا البع�ض ونقولً �« :إذا متى ننام؟!».
بقين ��ا يف �أول يومني يف �أق�صى حاالت الت�أهب ومل تنم �أعيننا ليلاً وال
نه ��ا ًرا .من الأخطاء الت ��ي رمبا ارتكبت يف تلك الأيام �أنّهم كانوا يخ ّوفون
العنا�صر اجلدد منذ و�صولهم �إىل كرد�ستان ويقولون لنا �إن �سها �أحدكم
ف�سيقط ��ع ر�أ�سه ...وكان من الطبيعي ،مع هذا الكالم� ،أن نبقى مت�أه ّبني
دوم ��ا لكن مع �ش ��يء من اخلوف والقلق .كما �إ ّنه ��م مل يخربونا �شي ًئا عن
ً
�شجاع ��ة قواتنا التي قاومت الكومل ��ة والدميقراطيني بجر�أة حتى اليوم،
ب ��ل راح ��وا يف ك ّل فر�صة يحذروننا :ال ينبغي هن ��ا �أن تذهبوا وحدكم �إىل
وكان ��وا عندما تحين الفر�صة لهم ،يوجهون �ضرب ��ات لدورياتنا من منازلهم �أو يهيئون الأر�ضية لهجوم
م�سل ��ح ،حت ��ى �إنّ بع� ��ض الن�ساء المتحزبات ك ��نّ في الأيام الأول ��ى لو�صولنا �إلى مهاب ��اد يرمين الإخوة
بالقناب ��ل م ��ن خلف �أبواب بيوتهن ،ولهذا كانوا يح ّذرون الأفراد القادمين �إلى كرد�ستان �أن ينتبهوا من
ك ّل �شيء ي�ش ّكون فيه ،ويقولون �إنّ العد ّو يحيط بنا من جميع الجهات!
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املدينة ،ال تثقوا ب�أحد هنا ،ال يجب...
�أر�سلون ��ا يف ظ ّل هذه الأجواء ،ويف �أول توزيع للقوات� ،إىل مركز «بنك
�سبه» القريب من م�ستديرة «كوزنها» ،1وقد عرفت امل�ستديرة بهذا اال�سم
ب�سب ��ب وج ��ود جم�سم لـ«ظب ��ي» فيها .يوج ��د يف جانب م ��ن جوانب هذه
امل�ستدي ��رة «بنك �سبه» ،ويف جانب �آخر منه ��ا �إدارة التبغ ومق ّر حمافظة
«مهاب ��اد» ،كما مي ّر نه ��ر يف جانب ثالث لها .قليلة ه ��ي الأيام التي مرت
دوما من جه ��ة النهر حيث
هن ��اك م ��ن دون ا�شتباكات؛ فقد كان ��ت تبد�أ ً
البي ��وت يف ال�ضفة الأخ ��رى للنهر مت�صل ��ة بالغابة فت�ش ��كل �أف�ضل مكان
لالختباء قبل اال�شتباك وبعده.
من ��ذ دخولنا املرك ��ز� ،أُخربنا كيف قطع ��ت قوات الكومل ��ة ر�ؤو�س 39
عن�ص� � ًرا م ��ن قواتن ��ا يف «�إدارة التب ��غ» و�سلبوه ��م بع ��د ذل ��ك �أ�سلحتهم
بث هذا احلدي ��ث الرعب يف قلوبنا ،لكن م ��ع الوقت تعرفنا
وقذائفه ��مّ ،
�أك�ث�ر ف�أكرث �إىل طريقة اال�شتباكات و�أتقنّاها بعد يوم �أو يومني؛ يف البدء
ك ّل �شخ� ��ص يع�ب�ر من هناك عل ��ى دراجة نارية ثالثي ��ة العجالت �أو يبيع
الفاكهة ،وفج�أة ترونه قد �أخرج �سالحه و...
واحدا م ��ن الأعداء .كانت
يف الأي ��ام الأوىل تل ��ك ،قتلت للمرة الأوىل ً
امل�ساف ��ة بني «بن ��ك �سبه» وامل�ستديرة ت�ت�راوح ما بني ال� �ـ  30و40م ،وكان
هن ��اك مرتا�سان من الإ�سمنت عل ��ى بعد �أمتار من املرك ��ز ،كنت وبع�ض
نوعا من
العنا�ص ��ر يومذاك موجودين هناك .ع ��ادة ما ا�ستخدم الكوملة ً
الر�صا� ��ص املتفجر لتدم�ي�ر متاري�س الباطون ،ول ��و مل نتج ّهز لهذا الأمر
م�سبقًا ،ال �أحد يعرف ما الذي كان �سيح ّل بنا .بد�أ اال�شتباك عندما ر�أيت
�شخ�صا يجول على دراجة نارية ثالثية العجالت يف امل�ستديرة ،ظننته يف
ً
2
البداية عابر �سبيل فنادي ��ت بالرتكية« :دعه يذهب! » ،هم يفهمون هذه
 - 1ومعناها م�ستديرة الظباء؛ حيوان الظبي.
 -2كئ�ش كئت!
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أطلقت
اللغ ��ة ،لكنّه مل يعب�أ بكالمي ،ب ��ل �أخرج �سالح الكال�شينك ��وف! ف� ُ
أر�ض ��ا .مل �أعرف �إن كان قد ج ��رح �أو قتل،
علي ��ه النار مبا�ش ��رة و�سقط � ً
وكان ال�شخ� ��ص الأول الذي ي�سقط بر�صا�صي .خفت كثريا! تراجعت من
املرتا� ��س �إىل املركز وبقيت هناك .انزعجت كث�ي ً�را ومل �أ�ستطع ح ّل هذه
حي «عبا�سي»
امل�شكل ��ة .ذهبت �إىل م�س�ؤول مركزنا ال ��ذي كان من �شباب ّ
يف تربي ��ز ،1وقلت له �إنّني قتل ��ت �أحدهم! كانت ي ��داي وقدماي ما زالت
ترجت ��ف .ق ��ال يل بربود« :وماذا يج ��ب �أن يح�صل؟! كان ع ��د ّوا ،و�إن مل
تقتله قتل ��ك!»� .أراحني كالمه قليلاً  ،لكن بقيت �أفك ��ر �أنّني ارتكبت ذن ًبا
ب�سبب قتلي �أحدهم .م�ضت �أيام حتى اعتدت على الأمر وبد�أت «احلرب»
تظهر لنا وجهها احلقيقي يف كرد�ستان.
¤

كان الكومل ��ة والدميقراطيون ميلكون زمام املب ��ادرة يف املدينة ،فهم
يتل ّق ��ون الدعم واحلماية من � ّأي منزل ق�ص ��دوه ولو بالقوة� ،أما نحن فلم
نك ��ن نتوقع م�ساعدة �أحد من النا�س .وكان بالقرب من �إدارة التبغ منزل
توجد فيه ثالث فتيات .عرفنا مع الوقت � ّأن ه�ؤالء الفتيات غري امللتزمات
أنف�سهن التحية علينا على مدى �أيام
باحلج ��اب ال�شرعي واللواتي يلقني ب�
ّ
كن ي�أتني م�س ��ا ًء مل�ساع ��دة الكوملة عند
وينادي ��ن الواح ��د منّا ب� �ـ«الأخ»ّ ،
اال�شتب ��اكات ويرمني علينا القنابل .لقد اعت ��اد النا�س على اال�شتباكات،
وع ��ادة ما كان ي�سقط يف املواجهات التي كانت حتدث يف املدينة مدن ّيون
من املارة و�أبناء ال�سوق.
خا�ص ،فوثائق وم�ستندات
يف هذه الأجواء ،كان ملركز «بنك �سبه» و�ضع ّ
البنك منت�شرة يف ك ّل مكان� ،إ�ضافة �إىل عدد من الكتب التي ن�شرتها قوات
�شخ�ص �شجاع؛ وقد ا�ست�شهد في
 - 1كان ��ت ت�صرفاته غريبة ،كان ينفعل كثي ًرا في بع�ض الأحيان ،لكنه
ٌ
كرد�ستان .ن�سيت ا�سمه للأ�سف .رحمه اهلل.
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الكومل ��ة عل ��ى ما يبدو ،لكنن ��ا مل ّ
نطلع عليها على الرغم م ��ن �أنّنا من�ضي
�أوق ��ات فراغنا هناك .كان من بيننا عد ٌد م ��ن طالب اجلامعة يو�ضحون
أي�ضا درو� ��س يف الثقافة والعقيدة
لن ��ا بع�ض الق�ضايا وامل�سائ ��ل ،و�أقيمت � ً
جدا للعنا�صر اجلدد �أمثايل .عادة ما
والع�سك ��ر ،كانت م�ضامينها مفيدة ً
يوما ،ثم تنتقل �إىل مركز �آخر.
متكث القوات يف ك ّل مركز قرابة الع�شرين ً
أي�ضا انتقلنا فيما بعد �إىل مركز يف �أطراف م�ستديرة «كوزنها».
ونحن � ً
غال ًب ��ا ما كان الدميقراطيون يهاجمون مراكزنا يف الليل ،لكن يف �أحد
الأيام وقع ا�شتباك نها ًرا ،فذهبت �إىل �سطح البيت املجاور وعندما توقف
�إط�ل�اق النار و�أردت النزول ،اعرت�ضني �صاحب البيت .قال يل بالكردية:
«لقد �أطلقتم قذيفة ( )B7ودمرمت احلائط يف غرفتنا» ،توقفت قليلاً  ،كنت
جدا ل ��ه ليباغتني ،ولأنّني دائم ال�شك بهم قلت
وح ��دي والفر�صة منا�سبة ً
له« :ح�سنًا ،تق ّدم �أنت وافتح الباب لرنى» .مل يتحرك! كررت كالمي لكنّه
مل يتزحزح و�أراد منّي �أن �أتق ّدم � اًأول� .شهرت �سالحي بوجهه ،فا�ضطر �إىل
الن ��زول من على الدرج ،ووقف �أمام الب ��اب وانتظر لأفتحه فراودين �شك
تعوي�ضا من احلر�س.
كبري ب ��ه .لو ت�ض ّرر منزله ل ��كان ي�ستطيع �أن ي�أخ ��ذ ً
فتح الب ��اب بعد �إ�صراري عليه وتهديدي له بال�سالح ور�أيت الغرفة �سليمة
ومرتب ��ة .نظرت �إليه ،وم ��ن دون �أن �أخ�سر املزيد م ��ن الوقت خرجت من
احلي.
املنزل ب�سرعة لأذهب �إىل مركزنا الذي كان الأكرث �أمنًا يف ّ
كانت ليايل كرد�ستان غريبة وقا�سية .لقد �أ�صبحت �أ�صوات اال�شتباكات
الليلي ��ة يف مراك ��ز املدينة ويف الأطراف م�ألوفة ج � ً�دا �إىل درجة �أن ن�شك
ون�ستغ ��رب �إذا ما م ��رت ليلة ومل ن�سمع فيها �أ�ص ��وات االنفجارات ،لذلك
تو ّزع ��ت القوات يف ك ّل مراكز املدينة ،ومل جتتمع حتت �أي ظرف كان .مل
أي�ضا لأنّه مكان ظاهر ومعروف
يكن يف مركز القيادة الكثري من القوات � ً
للدميقراطي�ي�ن ،ولو �أنهم وجهوا �إليه ع�شر �أو اثنتي ع�شرة قذيفة لأبادوه
أ�سا�سا مرا�سم جماعية يف كرد�ستان .عندما
مبن فيه .لذلك مل تكن تقام � ً
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كنت يف مق ّر قيادة «مهاباد» �أحببت �أن نقر�أ دعاء كميل يف ليايل اجلمعة
ب�ش ��كل جماعي� ،إال � ّأن الأخ «حداد» معاون �صالح وزّع الإخوة على الغرف
حت ��ى ال تكون خ�سائرنا كبرية يف حال ّمت ق�صف املكان بالهاون ،لذلك مل
يتواف ��ر هناك ،يف مثل ه ��ذه الظروف ،جمال وا�سع للم ��زاح وامل�شاك�سة،
ومع ذلك كان البع�ض يتحينّ الفر�ص ليمازح اجلميع.
بقيت ملدة م�ساعد امل�س�ؤول يف مقر م�ستديرة «كوزنها» ،وكان م�س�ؤولنا
م ��ن �شباب قزوين .ذات ي ��وم ،كان هذا الأخ رائق امل ��زاج فقال للإخوة:
«هل تريدون �أن �أع ّلمكم لعبة جديدة؟».
 ما هي؟ اجتمعوا كلكم يف الغرفة لأخربكم ما هي.ع ��ادة ما كان يوجد يف املركز قرابة الع�شرين عن�ص ًرا عدا عن الذين
يحر�سون �سطحه وحميطه مداورة يف الليل والنهار ،اجتمع ه�ؤالء يف الغرفة
وبد�أت لعبة «و�ضع العمامة»! مل يكن �أحد يعرف ما هي هذه اللعبة .قال:
«معي عمامة �ستو�ضع على ر�أ�س اجلميع ،فمن تكون العمامة بحجم ر�أ�سه
ي�أخ ��ذ توما ًنا ،ومن ال تك ��ون بحجم ر�أ�سه يدفع توما ًن ��ا ،وهناك �شرطان
للعب ��ة ،الأول �أن تُطف�أ الأنوار ،والثاين ،ينبغ ��ي �أن يبد�أ �أحد ما اللعبة من
�أح ��د اجلوانب وي�شارك فيها اجلميع»� .ضحكنا قليلاً و�أطف�أنا النور .كان
ال�شخ�ص الث ��اين �أول من �أجرب على دفع الـ(تومان) لأن العمامة مل تكن
بحج ��م ر�أ�سه ...عندما و�صل ال ��دور �إ ّ
ح�ض ��رت توما ًنا ،لكنّه
يل كنت قد ّ
أي�ضا عندما �أراد �أن ي�ضع العمامة على ر�أ�سي ،ثم
م�سح بيده على وجهي � ً
ذه ��ب �إىل ال�شخ�ص اجلال�س بقربي� .أخ�ي ً�را انتهت اللعبة و�أ�ض�أنا النور.
كانت �أ�شكالنا ت�ستحق امل�شاهدة! انفجرنا من ال�ضحك ،كان م�س�ؤول هذه
الفو�ض ��ى قد جمع «ال�شحار» من داخون �سخان املياه وو�ضعه يف العمامة،
ول ��وث به وجوهنا حني م�سح بيده عليه ��ا يف تلك العتمة .كانت تلك الليلة
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من ليايل كرد�ستان املعدودة التي �ضحكنا فيها كث ًريا.
بعده ��ا مل ت�ت�رك اال�شتب ��اكات و�شه ��ادة الإخ ��وة و�إ�صابته ��م فر�ص ��ة
اً
وجمال لنا لتكرار املزاح وال�ضحك ،لكنّني ق ّررت �أن �أر ّد ال�صاع مل�س�ؤولنا
القزويني ب� ّأي �شكل كان.
يف �إح ��دى الليايل و�صل ال ��دور �إ ّ
يل بعد ه ��ذا الأخ القزويني يف توزيع
مناوبات احلر�س الثانية التي تبد�أ يف متام الثانية ع�شرة .جاء يف الوقت
املح ّدد و�أيقظني وقال�« :سي ��د! �س�أذهب لأنام ،انتبه .»...ذهبت � اًأول �إىل
نقط ��ة الـ«�آيفون»(انرتف ��ون داخلي) حيث كنّا نتوا�ص ��ل مع الإخوة الذين
أي�ضا .تفقّدت
يحر�س ��ون املدخل �أو ال�سطح ،و�أخذت معي ال�شاي للحر�س � ً
�أحواله ��م و�س�ألته ��م �إن كانوا قد ارتابوا يف �شيء م ��ا �أم ال .بدا � ّأن الهدوء
ي�س ��ود امل ��كان .بعد �ساعة ح� � ّل الوقت املح� � ّدد لتبديل احلر� ��س .وعندما
دخل ��ت املبنى لأوقظ املعن ّي�ي�ن باملناوبة الثانية ر�أي ��ت م�س�ؤولنا القزويني
ّ
يغط يف نوم عميق� .أيقظتهم ب�سرع ��ة و�أر�سلتهم لي�أخذوا مكان احلرا�س
يف املناوب ��ة ال�سابق ��ة .عدت �إىل املبن ��ى و�أطف�أت �سخان امل ��اء ليربد ،ثم
و�ضع ��ت «ال�شحار» يف علب ��ة وذهبت �إىل ه ��ذا الأخ القزويني .كان يتق ّلب
كث�ي ً�را �أثن ��اء النوم� ،أم�سكت بوجه ��ه � اًأول ثم م�سحت ال�شح ��ار على ر�أ�سه
ووجه ��ه! وبعد �أن �أنهيت عملي عدت �إىل نقط ��ة الآيفون ،كنت قلقًا بع�ض
ال�ش ��يء لأنّني تركت املكان هناك خال ًيا لب�ضع دقائق .ات�صلت فو ًرا بالأخ
أحدا مل يجبني.
املوج ��ود يف نقطة احلر�س الأمامية وحت ّدثت �إليه� ،إال �أن � ً
�أ�صب ��ت بالذع ��ر ،رك�ض ��ت و�صع ��دت �إىل ال�سط ��ح من دون �س�ل�اح .كان
احلار�س نائ ًما! عندما و�صلت �إليه ملحت طيف �شخ�صني من على م�سافة
�سبع ��ة �أو ثمانية �أمت ��ار .مددت يدي �إىل �سالح احلار� ��س �إال �أنّه وثب من
نومه ومت�سك ب�سالحه ب�ش ��دة� .صحت به�« :أعطني ال�سالح» ،راح يهلو�س
مذعو ًرا« :ماذا ح�صل؟ ..ماذا ح�صل؟ »..عندما �سمع ال�شخ�صان �صوتي
ع ��ادا وف ّرا عرب ال�سطوح امللت�صقة ببع�ضه ��ا -والتي كانت قد �ساعدتهما
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عل ��ى الو�صول� -أطلق احلار�س النار عليهما بعد �أن عاد �إىل ر�شده ل ُي�سمع
�صوت الر�صا�ص مرة �أخرى .نزلت عن ال�سطح وكان الإخوة قد ا�ستيقظوا
أي�ض ��ا .ر�أي ��ت م�س�ؤولنا �أمام م ��ر�آة كبرية يف ال�صالة يق�ت�رب منها قليلاً
� ً
ثم يرج ��ع مبهوتًا .لقد ا�ستيقظ هذا امل�سكني على �صوت الر�صا�ص و�أخذ
�سالحه ليذهب �إىل الأعلى ،لكنّه يف ذلك الو�ضع ر�أى �صورة ال ت�شبهه! مل
يكن يعرف بعد ما ح ّل به...
أي�ض ��ا �أن �أتغافل
لق ��د �ص ّفي ��ت ح�سابي معه ،ورمب ��ا كان من امل�صلحة � ً
قليلاً ثم �أذهب �إىل ال�سطح لأرى ماذا يحدث.
يوما يف «كرد�ستان» لت�سمح لنا القيادة
هك ��ذا انق�ضت خم�سة و�أربعون ً
يوما ،فعدنا �إىل تربيز ،ومن هناك ذهبت
ب�أخ ��ذ �إجازة ملدة خم�سة ع�شر ً
�إىل القرية� .صرت �أواجه با�ستم ��رار �أ�سئلة من �أفراد عائلتي و�أ�صدقائي
خا�صة «بازارت�شي» وخايل عن و�ض ��ع اجلبهة واحلرب« :كيف حتاربون؟
أ�سا�سا؟ كيف هي اال�شتباكات؟ .» ..و�أجيب« :يطلقون النار
م ��اذا تفعلون � ً
قلي�ًل�اً  ،ونطلق النار قلي�ًل�اً  ،يقتل �أحدنا الآخ ��ر و .»..ي�س�ألون م�ستغربني:
«هل يقتلون النا�س هناك فعلاً ؟!».

v
يوما ب�سرعة كبرية ،وعدن ��ا �إىل «مهاباد» عرب
م�ض ��ت اخلم�سة ع�ش ��ر ً
«�أرومي ��ة» كما يف امل ��رة الأوىل ،ومع املرافقة و�سي ��ارات احلماية نف�سها.
�أر�سلون ��ا ه ��ذه امل ��رة �إىل مركز �آخر قري ��ب من �شرك ��ة االت�صاالت حيث
تعرف ��ت �إىل «�أك�ب�ر واثق ��ي» 1من �أه ��ايل «قراملك» يف تربي ��ز ،وهو يتيم
الأبوين ويعي�ش يف منزل �أخيه .عمل راع ًيا ولديه العديد من الأغنام يهتم
بهم كما قال .كان رج�ًل�اً عظي ًما ،طاه ًرا ،حلو املع�شر ،وم�ؤمنًا ،ي�ست�أن�س
 - 1اغتيل «�أكبر واثقي» في مهاباد فيما بعد ونال و�سام ال�شهادة التي كان يليق بها كثي ًرا.
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بال�صالة� .أحببناه و�صرت �أم�ضي معظم �أوقاتي معه.
كالعادة ،كان ��ت اال�شتباكات الليلية برناجمن ��ا يف «مهاباد» ،ونهارات
�أغلب الأيام مت�ضي بهدوء .املركز الذي ا�ستقررنا فيه هو عبارة عن منزل
يق ��ع بني �شركة االت�صاالت و�إدارة التب ��غ ويبعد حوايل 150م عن مركزنا
ال�سابق� .أخربنا «�أكرب واثقي» يف �أحد الأيام � ّأن الدميقراطيني جمتمعون
يف املن ��زل الواقع على م�سافة 100م من �شركة االت�صاالت خلف امل�سجد.
لي�ًل�اً  ،حترك ��ت و�أكرب و�شخ�ص�ي�ن من «�آبعل ��ي» من على ال�سط ��ح باجتاه
فقلقت �شي ًئا ما من
املنزل الهدف .كنّا نقوم بهذا العمل حتت م�س�ؤوليتي،
ُ
�أن يكون ا�شتباكنا بال فائدة ال ق ّدر اهلل .ما �إن ر�أينا احلرا�س على �سطح
املن ��زل حتى بد�أت اال�شتب ��اكات ،عاجلناهم برم ��ي قنبلتني داخل املنزل
وعدنا ،لكن عندما و�صلنا �إىل املركز قال �أكرب بقلق« :قنبلتي لي�ست معي!
لق ��د وقعت يف ال�شارع حت ًم ��ا ،»..فقلت له« :هيا بنا لنذهب! �سيكون الأمر
�س ّي ًئا �إذا ما وقعت تلك القنابل ب�أيدي النا�س� ،سيقولون انظروا كيف ف ّروا
ومل ي�أخ ��ذوا قنابلهم معه ��م!» .لكن مل يكن الو�ض ��ع منا�س ًبا لنخرج ثانية
م ��ن املركز ،فانتظرنا حتى ال�صب ��اح وذهبنا قبل �شروق ال�شم�س ووجدنا
فكرت هناك �أ ّن ��ه من الأف�ضل �أن نلقي نظرة على
القنبل ��ة و�سط ال�شارعُ ،
م ��كان اال�شتباك .كان ��وا قد �أخلوا املنزل ،والدم ��اء املتناثرة على الأر�ض
تُظهِ ر � ّأن عمليتنا يف الليل مل تكن بال نتيجة ،و�شاهدت يف الزقاق �شا ًبا يف
اخلام�سة ع�شرة �أو ال�ساد�سة ع�شرة من عمره يحمل بيده ر�شا�ش «عوزي»،
وم ��ا �إن ر�آين حتى هرب ،حني ر�أيت �أنّني لن �أ�صل �إليه �ص ّوبت على قدمه
أر�ضا رك�ضت نح ��وه� ،أراد �أن يتناول �سالحه
و�أطلق ��ت الن ��ار .حني �سقط � ً
أر�ضا فلم �أدعه ي�صل �إليه .كان �أ�صغر منّا بقليل ،حملناه على
ال ��ذي وقع � ً
أي�ض ��ا وذهبنا يف طريقنا .ح� � ّددت الدماء التي
ظهرن ��ا و�أخذن ��ا �سالحه � ً
كان ��ت ت�سيل م ��ن هذا الولد م�سرينا ،وكنت واث ًق ��ا � ّأن �صاحبه �سوف ي�أتي
خلفنا ،وفكرت � ّأن الولد الذي يحمل ً
ر�شا�شا من نوع عوزي ،ال ب ّد �أن يكون
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مع والده ر�شا�ش ثقيل .قال يل م�س�ؤول املركز عندما ر�آنا�« :أر�سلتك لتجد
القناب ��ل �أم لتطلق النار على ولد وحت�ض ��ره �إ ّ
يل!»� .أخربته �أنّه كان يحمل
�سالح ��ا وال ُي�ستبع ��د �أن يكون قد �ش ��ارك يف تل ��ك اجلل�سة(اال�شتباك).
ً
�أخذوه وحققوا معه وح�صلوا منه على الكثري من املعلومات.
¤

�أُر�سل � ُ�ت يف �أوا�س ��ط �آذار م ��ن الع ��ام 1981م �إىل تل ��ة التلفزيون .كان
مق� � ّر التلفزي ��ون من �أهم النق ��اط يف املدينة ،ويجب حمايت ��ه ب�أف�ضل ما
ميك ��ن ،وقد ّمت �إن�شاء ع � ٍ
�دد من املراكز حول هذه التلة م ��ا ق ّلل من ن�سبة
اال�شتب ��اكات يف مرك ��ز التلفزي ��ون نف�سه .يوجد يف هذا املق� � ّر حوايل 22
عن�ص� � ًرا ،وكان م ��ن �أكرث الأماكن راحة بالن�سب ��ة يل يف ك ّل فرتة وجودي
يف كرد�ست ��ان ،فللح�ض ��ور هناك امتي ��ازات خا�صة� ،إ�ضاف ��ة �إىل انعدام
بث �أ�شرطة
اال�شتب ��اكات اجلد ّية فيه .عم ��د العاملون هناك �أحيا ًن ��ا �إىل ّ
أفالما عن احلرب تروقنا .كان قلبي ين�ش ّد
لطم وجمال�س عزاء وعر�ضوا � ً
�إىل جبه ��ة اجلنوب كلما �شاهدت �أو �سمعت �شي ًئ ��ا عنها .وحني علمت � ّأن
�أحد الأف ��راد املوجودين هناك قد �أم�ضى فرتة يف جبهة اجلنوب �سابقًا،
�ص ��رت �أنهال عليه بالأ�سئل ��ة .وفيما يروي كيف �أ�ص ��اب دبابة و ...رحت
�أ�س�أل�« :أنّى يل �أن �أعرف كيف رميت الدبابة� ،أخربين كيف كانت ت�شكيلة
الق ��وات؟ وما هي قاعدة احلرب هن ��اك؟» .كان ما يقوله �شبي ًها بالأفالم
الت ��ي يرك�ض فيه ��ا التعبويون بن ��داء اهلل �أكرب مئات الأمت ��ار �إىل الأمام
و ُي�س ِقط ��ون اله ��دف! مل �أ�ص ّدق � ّأن جي�ش �ص ��دام البعثي جاهل �إىل درجة
ميكن قتاله بهذه الطريقة.
وق ��ع ا�شتب ��اك واح ��د فقط خالل ف�ت�رة ال�شه ��ر التي ق�ضيته ��ا يف تلة
التلفزي ��ون وذل ��ك يف ي ��وم الن ��وروز ع ��ام� 21( 1360آذار 1981م) .كان
اجلمي ��ع جال�س�ي�ن �صباح ذلك الي ��وم حول �سفرة العي ��د ينتظرون حلظة
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بداية ال�سنة اجلديدة ،ح ��وايل احلادية ع�شرة .يف ذلك اليوم كنت �أفكر
بعيدا عن البي ��ت ويف اجلبهة ،واهلل وح ��ده يعلم كم
�أ ّن ��ه العي ��د الأول يل ً
�ستط ��ول احلرب و�إىل متى �س�أبقى �أنا! و�إذ ب�ص ��وت انفجار ور�شقات من
مازحا« :اجتمعوا� ،إنها حلظة بداية
الر�صا�ص جتعلنا نخلي ال�سفرة .قلت ً
ال�سنة اجلديدة!» .ا�ستم ّرت اال�شتباكات يف �أطراف التلة حوايل �ساعة �أو
�ساعتني ،وعندما هد�أت الأ�صوات وعدنا �إىل مركز التلفزيون ،وجدنا � ّأن
الإمام قد �أنهى كالمه بهذه املنا�سبة ،وفاتنا �سماعه.
¤

بعد فرتة� ،أر�سلونا جمد ًدا �إىل «بنك �سبه» ،خالل �شهر رم�ضان .طلبوا
منا يف �أحد الأيام ت�أمني الطريق املمتدة على م�سافة  35كلم من «مهاباد»
حت ��ى تقاطع «نقده» ،والتي كانت قوات اجلي� ��ش ت�ؤ ّمن ن�صفها والإخوة يف
احلر� ��س ي�ؤ ّمن ��ون الن�صف الثاين ،وكان من املق ��رر الذهاب بثالث �آليات
لت�أمينه ��ا .عادة ما ت�ستم ��ر عملية ت�أمني الطريق م ��ن ال�صباح حتى �أذان
املغ ��رب ،ولأننا كنّا �صائمني �س�ألنا الإخوة القدامى« :ماذا عن �صيامنا؟»،
فقال ��وا« :يجب �أن تفط ��روا» ،عندها �شربت املاء ف ��و ًرا ومل �أكن �أعرف � ّأن
ال�ضابط ينظر �إيل ،ناداين فج�أة�« :أنت ملاذا �أفطرت؟» ،تلعثمت ،وقلت له:
«�أنت ��م قلتم �إنّنا �سنذهب للت�أمني» .مل يرتاجع  -وكان ا�سمه «حم�سن» وهو
من الإخوة يف احلر�س يف تربيز -ورماين يف غرفة املرحا�ض عقا ًبا وعربة
للآخري ��ن! انزعج ��ت كث ًريا .ذهب ��ت �إىل �شباك �صغري مط� � ّل على الفناء
اخلارجي للمركز وحاولت فتحه حتى جنحت يف ذلك ،ومن هناك توجهت
�إىل داخ ��ل املبنى .كم تعجبت حني ر�أيت ك ّل الإخوة قد �أفطروا ،ويتناولون
طعامهم قبل التحرك لت�أمني الطريق! مع هذا كنّا نحب الأخ حم�سن.1
و�شجاعا جدًّا .رافقنا �أول مرة �إلى كرد�ستان حيث كنا حوالي
 - 1كان م ��ن ق ��وات خا�صبان ،وكان حذ ًقا
ً
 90عن�ص ًرا .وقد ُقدِّ م لنا في مهاباد كم�س�ؤول عنا.
42

بع ��د عدة �أيام ،ويف �أواخ ��ر �أيام �شهر رم�ضان املب ��ارك �سنة 1981م،
ج ��اءت �إحدى الن�ساء الكرديات بعد الظه ��ر و�أخربتنا � ّأن الدميقراطيني
قد ن�صبوا كمينًا يف تقاطع «كوزنها»! كنّا ت�سعة �أ�شخا�ص يف املركز ،وبعد
الت ��داول يف الأمر تو�صلن ��ا �إىل نتيجة مفادها � ّأن تلك املر�أة كاذبة لأنّه مل
يح�صل حتى ذلك اليوم �أن جاء �أحد من �أهايل البلدة وق ّدم لنا امل�ساعدة.
عند الغروب جاء �سائ ��ق املركز وملأ خزان املياه ،وركبنا نحن يف �سيارة
(بيك �آب) لنقوم بجولة يف امل�ستديرة ،وجل�ست �أنا خلف ال�سائق ،وما �إن
ابتعدنا عن املركز قليلاً حتى انتبهت �إىل �أنّني ن�سيت �سالحي ،طلبت من
ال�سائ ��ق التوقف فو ًرا وعدت �إىل املركز ب�سرعة و�أخذت �سالحي ،يف هذه
الأثن ��اء رموا ال�سيارة بقنبلة يدوي ��ة .كان يف ال�سيارة � 9شباب ا�ست�شهدوا
جمي ًع ��ا يف حلظ ��ة واحدة ما ع ��دا �شخ�ص واحد ،واحرتق ��ت �أج�سادهم،
وهن ��اك ا�ست�شه ��د الأخ ال�شيخ «كاظم كاظمي» ،لق ��د كانت حلظات م ّرة.
احرتقت �أج�ساد ال�شهداء الطاهرة فيما مل نكن ن�ستطيع االقرتاب منهم
ب�سب ��ب تلك احل ��رارة ال�صاهرة .بع ��د التوا�صل مع القي ��ادة ،جاء الأمر
بعدم االقرتاب من ال�سيارة والعودة �إىل املركز .كان عدد الدميقراطيني
والكومل ��ة كب ًريا يف املدينة ،واملواجهات يف مثل هذه الظروف �ست�ؤدي �إىل
خ�سائ ��ر كبرية يف �صفوفنا .مل نكن نعلم حت ��ى الليل � ّأن �أحد الإخوة رمى
بنف�س ��ه من ال�سي ��ارة حلظة انفجار ال�سي ��ارة و�أ�صيب بث�ل�اث �شظايا يف
بطنه .و�أخربنا فيما بعد �أنهم جا�ؤوا ليطلقوا عليه ر�صا�صة الرحمة ،لكن
عندم ��ا ر�أوه ملقى على الأر�ض قرب ال�ساقية ب�ل�ا حراك ،قالوا ال حاجة
�شخ�صا يج ّر
لذلك فقد مات ،وذهب ��وا .ر�أى حار�س املركز يف تلك الليلة
ً
نف�سه من امل�ستديرة باجتاه املركز فهرعنا مب�ساعدة الإخوة �إىل جندته.
ُطل ��ب منّا يف تلك الليل ��ة البقاء على جهوزية تام ��ة لعلمهم ب� ّأن العدو
هجوما على املرك ��ز ،ظنًا منه ب�أنه مل يبق فيه �أحد ،فانتظرناهم
�سي�ش � ّ�ن ً
عل ��ى �أح ّر م ��ن اجلمر .عند ال�ساع ��ة العا�شرة م�سا ًء ،كن ��ت �أحر�س �أمام
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التفت �إىل �شخ�صني عربا ال�شارع� .أ�صبحنا جميعنا نعرف
املركز عندما ّ
حيله ��م؛ قب ��ل الهجوم ،يع�ب�ر �شخ�صان من �أم ��ام املركز ال ��ذي يريدون
ا�ستهدافه ،ف�إن �أظهرت القوات املوجودة فيه ر ّد فعل يعزفون عن الهجوم،
و�إال يب ��د�أ باقي العنا�صر الذي ��ن يكمنون يف نقطة �أبع ��د الهجوم .عندما
ر�أي ��ت هذين ال�شخ�صني يف تل ��ك الليلة قلت للإخ ��وة «دعوهما و�ش�أنهما
وانبطح ��وا عل ��ى الأر�ض وا�ستع� � ّدوا» ،فخرج عدد من الإخ ��وة من املركز
ومتو�ضع ��وا على جانب الطري ��ق .حترك الدميقراطي ��ون ب�سرعة باجتاه
املركز ،وما �إن اقرتبوا منا حتى رماهم الإخوة بوابل من الر�صا�ص وقتلوا
عد ًدا منهم يف اللحظة الأوىل .لقد هاجمونا يف تلك الليلة م ّرتني ،لكنهم
مل ي�ستطيعوا ال�سيطرة على املركز.
¤

بعد مدة ا�ستدعوين �إىل مق ّر القيادة و�سلموين م�س�ؤولية مركز �شرطة
ال�س�ي�ر يف «مهاب ��اد» .يتاب ��ع عنا�صرها هناك الأم ��ور املتعلق ��ة بالقيادة
وامل ��رور ،وينزل ��ون �إىل ال�شوارع ب�ل�ا �سالح ،ومل يح ��دث �أن وقع ا�شتباك
بينه ��م وبني النا�س� .أم ��ا نحن ،فلأننا كنّا مكلف�ي�ن بحفظ الأمن يف تلك
الناحي ��ة من املدينة ،فقد حملنا �أ�سلح ��ة خفيفة كالر�شا�شات و الـ(.)B7
كان امل�س�ؤول ��ون يف ال�شرطة يراقبونن ��ا ويتابعوننا ،وعندما عرف �أحدهم
�أنن ��ي ال �أحمل رخ�ص ��ة قيادة� ،أخربين ب�أنه املعني عن ه ��ذه الأمور ،و�أنّه
ي�ستطي ��ع ت�أمينه ��ا يل ،لكنّني مل �أك ��ن �أفكر بها � ًأبدا وقل ��ت له« :من غري
املعل ��وم �إن كنت �س�أعي�ش �أك�ث�ر و�أذهب �إىل تربيز و�أ�ستفيد منها .»...قال
�إنّه من ال�صعب احل�صول عليها يف تربيز ،ولكنّني مل �أقتنع.
يت�ص ��ل هذا املركز باملدينة عرب ج�سر وقد وقعت فيه عدة ا�شتباكات.
كان الإخ ��وة يقفون عادة على جوانب الطري ��ق للت�أمني .ان�سجمت هناك
م ��ع �أحدهم �أكرث من غريه وهو «ك ��رمي برويزي» من مدينة �آذر ويبلغ من
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أدركت
عام ��ا ،وعندما تع ّرفنا �أك�ث�ر �إىل بع�ضنا البع�ضُ � ،
العم ��ر � 16أو ً 17
�أ ّن ��ه يتيم الأم .كان قلبي يحرتق لأجل ��ه عندما يتح ّدث عن �أمه؛ فحاولت
�أن �أعط ��ف علي ��ه .ذات يوم جاء والده لر�ؤيته ،و�أم�ض ��ى الليلة يف املركز،
أنواعا �أخرى من امل�أكوالت.
و�أح�ضر له الف�ستق و� ً
يف اليوم التايل ،كنّا ننتظر دورنا يف ال�صف لال�ستحمام ،وكان قد جاء
احلي املجاور ،و�أنّه
دور كرمي حني �أخربونا � ّأن الإخوة يخو�ضون ا�شتبا ًكا يف ّ
ال جم ��ال للت�أخر ،قلت لكرمي�« :أ�سرع ،فه� ��ؤالء الإخوة ال يعلمون ما ينبغي
عليهم فعله!» .والقوات التي دخلت يف ا�شتباك مع الدميقراطيني قد جاءت
للت� � ّو من «�آبعلي» ومل َتخبرُ بعد �أ�سالي ��ب اال�شتباك .بعد دقائق و�صل خرب
ا�شت ��داد اال�شتباكات ،و� ّأن الإخوة ب ��د�أوا بالرتاجع ،فذهبت ناحية اجل�سر
لأتابع الأحداث عن قرب .ر�أيت الدميقراطيني يعربون ال�شارع بني اجل�سر
دروعا ب�شرية ،وقد التفوا على
وم�ستديرة «كوزنها» وا�ضعني النا�س �أمامهم ً
جماهدين ��ا من اخللف وراحوا يطلقون عليه ��م النار� .أُجربت على �إطالق
الن ��ار عليهم ،وكان ��ت اال�شتباكات قد امتدت �إىل عدة من ��ازل .جل�أنا �إىل
قاذف الـ(� ،)B7إال � ّأن ق�س ًما منها انك�سر ،ومل تعد �صاحلة للعمل ،ف�أح�ضر
الإخ ��وة الر�شا�شات ،وبد�أنا الرمي عليه ��م �إىل �أن �أ�سكتناهم .بعد دقائق،
جاء الأمر عرب جهاز الال�سلكي باالن�سحاب التدريجي والعودة �إىل املركز
ل ّأن خ�سائرن ��ا كانت �ست ��زداد �إذا ا�ستمرت اال�شتباكات .حني ذاك قال يل
كرمي�« :س�أذهب �إىل اجلهة الأخرى من ال�شارع».
 ال� ،أنا...مل يرتكن ��ي �أكم ��ل كالمي وقال�« :إذا ا�ست�شه ��دت �أنت �ستحزن �أمك،
�أما �أنا ...ح�سنًا ،اب ��د�أ بالرمي الآن لأ�ستطيع العبور» .بذهاب كرمي �إىل
اجله ��ة الأخ ��رى �سيطرنا على املوق ��ف �أكرث ،وا�شت ��دت اال�شتباكات من
ك ّل اجله ��ات .كن ��ت وكرمي ننادي بع�ضنا البع�ض عن ��د ك ّل فر�صة ،وكنت
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�أمي ��ز �صوته ب�سهولة م ��ن بني �أ�صوات الر�صا� ��ص املتفجر يف تلك اجلهة
م ��ن اجل�سر .فج�أة ،تغيرّ �صوته ومل يع ��د يجيبني رغم نداءاتي املتكررة
وتوقعت �أن يكون الدميقراطيون ق ��د ا�ستهدفوه من اخللف.
ل ��ه .ا�ست� ُأت
ُ
و�صلت يف تل ��ك اللحظة (عربة) �آلية بثالث عجالت من جانب اجل�سر،
ْ
فقل ��ت ل�سائقه ��ا« :اب ��ق هنا حت ��ى �أعرب» .لك ّن ��ه مل ُي ِعر �أهمي ��ة لكالمي.
�أ�صب ��ح النا�س الذين تع ّودوا عل ��ى اال�شتباكات هن ��ا ال يكرتثون لكالمنا
ا�ستغللت يف حلظ ��ة واحدة حركة
لأ ّنه ��م يعلم ��ون �أننا لن نتع ّر�ض له ��م.
ُ
ه ��ذه العربة و�ألقيت بنف�سي خل ��ف الد�شمة .كان كرمي قد ا�ست�شهد ،وما
زال فم ��ه ينزف .حاولت كث�ي ً�را حمله على كتفي والع ��ودة به �إىل املركز
لك ّنن ��ي مل �أ�ستط ��ع .مل �أق� � َو عل ��ى ذل ��ك ل ّأن جثت ��ه كانت كب�ي�رة .ع�شت
ظرو ًف ��ا قا�سية ،كن ��ت فيها قلقًا وم�ضطر ًبا وال �أح ��د من ال�شباب حويل.
وكن ��ت ق ��د طلبت من �إخوة «�آبعل ��ي» �أن يعودوا �إىل املرك ��ز ،وها �أنا الآن
�أ�صبح ��ت وحي � ً�دا مع ج�سد �صديق ��ي بني الأعداء .و�ضع ��ت �سالحه على
يدي .ق ّررت �أن �أ�سحب ج�سده ب� ّأي ثمن كي ال
كتفي لأ�ستطي ��ع ا�ستخدام ّ
يبق ��ى ويحرقه الدميقراطي ��ون بعد ذهابي كما فعل ��وا �سابقًا مع �أج�ساد
�شهدائن ��ا .ال�ش ��يء الوحيد ال ��ذي ا�ستطعت فعله هو �سح ��ب ج�سده على
الأر� ��ض� ،أم�سكته من قدمي ��ه ورحت �أ�سحبه �أمتا ًرا ع ��دة لأذهب بعدها
�إىل خل ��ف الأ�شج ��ار و�أ�شتب ��ك مع الع ��دو .بقيت هكذا حت ��ى و�صلت �إىل
م ��كان �آمن ،عندم ��ا �أردت حمل كرمي عل ��ى كتفي ،ر�أيت وجه ��ه مه�شّ ًما
ومدمى جراء �سحبه على الأر�ض ف�شعرت باخلزي .ك ّل ما كنت �أريده هو
ً
�أن ال يق ��ع ج�سده ب�أيدي الدميقراطيني .و�صل ��ت �أخ ًريا �إىل قرب املركز
فه � ّ�ب الإخوة مل�ساعدتي .عندما فتحت حقيبة كرمي لأمللم �أغرا�ضه ر�أيت
بينه ��ا كفنًا ...ا�ست�أت كث ًريا عندم ��ا تذ ّكرت ح�ضور والده قبل يوم واحد
فقطم ��ن�شهادته،لكنمليك ��نبالي ��دحيل ��ة،وكانه ��ذا�أولالغي ��ث!
خربنا بالتجربة �أنّه عندما ي�سقط لنا �شهداء وجرحى يف املواجهات،
حت�ضرنا يف تلك
ي�شن الدميقراطيون
هجوما ثان ًيا يف الليلة نف�سهاّ .
ّ
ً
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هجوما كما ال�ع��ادة .ب��د�أ اال�شتباك ،ولأ ّن�ن��ي كنت
و�شن العدو
الليلة ّ
ً
م�س�ؤول املوقع رحت �أتنقل من ناحية �إىل �أخرى و�أتابع �أمور الإخوة.
وخالل ك ّل تلك الفرتة كان �أحد �أفراد �شرطة ال�سري يالحقني كظلي.
لقد بات م�ضطر ًبا لأنّه قتل �أحد الدميقراطيني يف اال�شتباكات ذلك
النهار وهو الآن يرجوين�« :سيد� ،إن �س�ألوك من قتل ذلك ال�شخ�ص قل
�إنّك �أنت من قتلته!».
 �أنا قتلته ...نحن قتلناه ...لقد قمنا بعمل جيد ج ًّدا .ملاذا �أنت خائف؟ ال �سي�ؤذوننا ..باهلل عليك قل �إنّك �أنت من قتله. كان عد ّونا ،وال ينبغي اخلوف من قتل العدو!لكن كالمي مل ي�ؤ ّثر فيه .كان خائفًا وقلقًا ،وظ ّل يالحقني
حتدثت معهّ ،
كظ ّل ��ي على �سطح مبنى �شرطة املرور �أينم ��ا ذهبت ،ومهما فعلت ،ويعيد
كالم ��ه ،حت ��ى �صرت فيما بع ��د �أ�ضحك من تكرار حديث ��ه .قتلنا يف تلك
اال�شتباكات �سبعة �أو ثمانية �أفراد منهم.
بعد عدة �أيام ،عدنا من مركز �شرطة ال�سري �إىل قيادة احلر�س ،املكان
الذي كان ي�سمى «ق�صر ال�شباب» قبل جميء احلر�س �إىل املنطقة .م�ضى
وحت�ضرن ��ا للإجازة والعودة
يوم ��ا على البعث ��ة الثانية �إىل كرد�ستانّ ،
ً 45
�إىل مدنن ��ا� ،إال �أن قائ ��د عمليات احلر�س الأخ �صالح ق ��ال يل« :ابق �أنت
هنا لأننا نحتاج ��ك» .امتثلت للأمر ،وبقيت يف مق ّر احلر�س يف «مهاباد»
م ��ع ٍ
أي�ضا .ذه ��ب البقية يف
عدد م ��ن الإخوة الذي ��ن ُطلب منهم البق ��اء � ً
�إجازتهم 1وجعلنا مهمتنا بنا ًء على طلب الأخ �صالح �ستة �أ�شهر لنبقى يف
كرد�ست ��ان ثالثة �أ�شهر �إ�ضافية .وكان «�أكرب واثقي» و«ر�ضا منك دو�ست»
م ��ن بني ثمانية �أفراد تق� � ّرر بقا�ؤهم يف كرد�ست ��ان � 3أ�شهر �إ�ضافية .لقد
�أ�صبحت ع�ض ًوا يف احلر�س ب�شكل ر�سمي يف ربيع العام 1981م.
 - 1وه�ؤالء ذهبوا بعد �أن �أنهوا الم�أذونية �إلى منطقة الجنوب.
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بع ��د م ��دة� ،أُر�سل � ُ�ت مع عدد م ��ن الإخوة يف مهم ��ة �إىل تل ��ة «ال�شهيد
مه ��دي زاده» حيث بقين ��ا هناك �أكرث من �أ�سبوعني .تق ��ع هذه التلة قرب
املدين ��ة تقري ًبا ،وت�شرف من جهة على املدين ��ة ،وحت ّدها من جهة �أخرى
�إح ��دى القرى على م�سافة 500م .مل يقرتب الدميقراطيون منا يف الأيام
الثالث ��ة الأوىل ،وكان ��ت اال�شتباكات تدور يف ك ّل م ��كان �إال يف هذه التلة.
مل �أ�ستط ��ع ال�ص�ب�ر ،فذهب ��ت �إىل املق� � ّر وطلب ��ت �أن ير�سل ��وين �إىل �أحد
املراك ��ز .كان م�س�ؤولن ��ا ،1وه ��و من منطق ��ة «مغان» ،م ��ن العنا�صر ذوي
اخل�ب�رة يف اجلي�ش ،وقد ا�ستقال من اجلي� ��ش والتحق باحلر�س ،قال يل
بثق ��ة�« :سوف تقع ا�شتباكات يف التلة هذه الليلة ،ا�صرب حتى امل�ساء» .لقد
�صدق القول ،ف�أخ ًريا انك�سر ال�صمت يف تلة ال�شهيد «مهدي زاده» بعد �أن
هاجمها الدميقراطيون .كنّا م�سلحني بالقذائف والر�شا�شات و الـ(،)B7
و�سيطرنا نار ّيا وب�شكل جيد من �أعلى التلة على الأطراف ،وقد ا�ستهدفوا
أي�ض ��ا مركزنا بالـ( )B7م ��ن القرية املجاورة .خال�ص ��ة الأمر ،كان
ه ��م � ً
الدف ��اع عن املراكز التي تقع يف �أعايل الت�ل�ال �أ�سهل من الدفاع عن تلك
املوجودة يف املدن.
احل ��دث الذي ال �أن�ساه وق ��ع �أثناء وجودنا يف تلة ال�شهيد «مهدي زاده»
ه ��و انفجار مكتب احلزب اجلمه ��وري الإ�سالمي يف  28حزيران 1981م.
قيل يف البداية � ّإن عد ًدا من النواب قد ا�ست�شهدوا ،و� ّإن الدكتور به�شتي قد
جرح ،لكن بلغنا الحقًا اخلرب الذي ي�ؤكد �شهادة الدكتور به�شتي .يف تلك
الليل ��ة خال ك ّل واحد من الإخوة بنف�س ��ه وراح يبكي .وعندما ا�ستح�ضرنا
ذكريات املا�ضي ،وعينا و�أدركنا �أك َرث معنى حديث الإمام الذي اعترب � ّأن
مظلومية ال�شهيد به�شتي �أكرب من �شهادته .يف مقابل حزننا وانزعاجنا،
 - 1ا�ست�شهد فيما بعد في كرد�ستان.
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كان �أع ��داء الثورة يظهرون الفرح ،وق ��د ازدادت فرحتهم �أكرث بعد عدة
�أي ��ام عندم ��ا و�صل خرب فرار «بن ��ي �صدر» من البل ��د ،و�إم�ضائه معاهدة
م ��ع «قا�سملو» يف �إحدى ال ��دول الأوروبية .نزل ��وا �إىل ال�شوارع ،لكنهم مل
يجر�ؤوا على �إقامة امل�سريات ب�شكل وا�ضح ،ف�صاروا ينزلون جماعات من
خم�سة �أو �ستة �أ�شخا�ص هنا وهناك ويطلقون �شعارات مزعجة من قبيل:
«بني �صدر ،قا�سملو ،معاهدتكم مباركة!».
¤

بع ��د تلة ال�شهي ��د «مه ��دي زاده»� ،أوكل ��وا �إ ّ
يل م�س�ؤولي ��ة ت�أمني طريق
«مياندو�آب-مهاباد» التي كانت بيد الدميقراطيني ،ومل نكن قد قمنا بعد
ب� �� ّأي خطوة لتحريرها .طريقنا الوحي ��دة التي كانت ت�صلنا باخلارج هي
طري ��ق «�أرومية-نقده-مياندو�آب» الواقعة حت ��ت �سيطرتنا من «مهاباد»
حتى «كوی تبه»� ،1آخر مركز لنا يف تلك املنطقة ويبعد  15كلم عن طريق
«مهاباد-مياندو�آب» ،وهو ي�شبه الثكنة ويت�سع لثالث �أو �أربعة كتائب.
كن ��ا مك ّلف�ي�ن يف منطقة «كوی تبه» بتفتي� ��ش ك ّل ال�سيارات املتجهة من
«مهاب ��اد» �إىل «مياندو�آب» .فهِ م احلر�س � ّأن الدميقراطيني ي�ؤ ّمنون جز ًءا
من حاجتهم من الغاز والبنزين من «مهاباد» ،و�أحيا ًنا كثرية عمد الأكراد
�أنف�سه ��م �إىل بيعه ��م البنزي ��ن والنفط بثالث ��ة �أ�ضعاف �سع ��ره ،و�أحيا ًنا
باملجان ،لكن ب�ش ��روط معينة .لذا،
�أخ ��رى كان ��وا يق ّدمون لهم البنزي ��ن ّ
مت ا�ستح ��داث نقطة عن ��د مدخل «مهاباد» مهمتها تفتي� ��ش ك ّل ال�سيارات
العاب ��رة يف تلك الطريق ذها ًب ��ا و�إيا ًبا .كنّا نت�أكد �أثن ��اء التفتي�ش من � ّأن
م ��ا يحملونه من �أمتعة و�أطعمة يف �سياراتهم ه ��و على قدر حاجة العائلة
نف�سه ��ا� .أحيا ًنا كنّا جند عائلة متوجهة م ��ن «مهاباد» �إىل قريتها وحتمل
معه ��ا  30علب ��ة �سمن نبات ��ي ،فنفهم �أنه ��م �سي�سلمونه ��ا للدميقراطيني.
 - 1ا�سم تركي �أطلقناه نحن على التلة ،ويعني التلة الخ�ضراء.
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الالف ��ت هن ��ا � ّأن ال�سائقني كان ��وا يقولون لنا�« :أنت ��م تفت�شوننا هنا ،وبعد
عدة كيلوم�ت�رات �سيفت�ش الدميقراطيون �سياراتن ��ا!» .لهذه الدرجة كان
الدميقراطيون والكوملة م�سيطرين على املنطقة.
¤

كما الع ��ادة ،رافقنا يف هذا املركز عدد من �أف ��راد التعبئة واحلر�س،
لك ��ن ما بع ��ث ّيف الطم�أنينة هو وج ��ود «كاكا قادر»� .إنّه �أح ��د الب�شمركة
الذين �سبق �أن التقيته عدة مرات لكننا هنا كنّا دائ ًما م ًعا .كان كاكا قادر
من الوجوه املعروفة يف كرد�ست ��ان ،الك ّل يعرفه؛ النا�س ،الدميقراطيون،
الكومل ��ة وقوات احلر�س واجلي�ش .هو من �أقوى الب�شمركة ،وقد ا�ست�شهد
�أبنا�ؤه وزوجته على �أيدي الدميقراطيني .اجتمعنا بالب�شمركة مع دخولنا
�إىل كرد�ستان ،فهم من �أهايل املنطقة الذين تختلف عقائدهم و�أفكارهم
ع ��ن �أفكار البقية ،وكانوا يتعاونون معنا ،ويعود الف�ضل يف جناح احلر�س
يف و�أد فتنة كرد�ستان يف كثري من احلاالت �إىل تعاونهم ودعمهم املبا�شر،
ل ّأن الق ��وات الت ��ي كان ��ت ت�أتي من �أقا�ص ��ي �إي ��ران �إىل كرد�ستان مل تكن
تعرف �شي ًئا عن تلك املنطقة� ،أما الإخوة الب�شمركة فطاملا عرفوا املداخل
واملعاب ��ر والطرق الفرعية وامتلك ��وا خربة حرب املدن .و�إىل الوقت الذي
�أ�صبح ��ت فيه الق ��وات املر�سلة من املناطق على معرف ��ة بظروف وطبيعة
احلرب يف كرد�ستان� ،شكلت امل�ساندة املهمة للب�شمركة ال�سبب الأ�سا�سي
يف مقاوم ��ة و�صم ��ود احلر� ��س وانت�صاره ��م .كانت عوائله ��م معروفة يف
املدن ،ف�أ�صبحت هدفًا حلقد الدميقراطيني والكوملة كما حدث مع «كاكا
قادر» .لقد ق ّدموا الكثري من ال�شهداء ،ولهذا كانت عائالتهم ت�سكن حتت
احلماية يف ق�صر ال�شباب -مقر احلر�س -ب�شكل منف�صل عن الآخرين.
أي�ضا الدميقراطيني والكوملة و�أ�سماءهم
يف املقابل ،عرف الب�شمركة � ً
وحم� � ّل �سكنه ��م ب�ش ��كل جي ��د ،وكانوا حت ��ى يجلب ��ون لنا معلوم ��ات حول
50

�إمكاناته ��م وحتركاتهم ،وا�ستطعنا يف �أحد الأي ��ام �أ�سر  110عنا�صر من
الدميقراطيني مب�ساعدة الب�شمركة ،وقد تكررت مثل هذه العمليات على
م�ست ��وى �أ�صغر .كان احلر�س ير�سلون ه� ��ؤالء امل�ساجني من «مهاباد» �إىل
«�أرومية» ،وبع�ضهم يعرتف �أثناء التحقيق يف «مهاباد» ب�أنّهم قتلوا �أفرا ًدا
من قواتنا ف ُيعدمون هناك بحكم املحكمة.
كان «كاكا ق ��ادر» و«خالد براقي» الأكرث �شه ��رة بني الب�شمركة .و�أكرث
املعلوم ��ات التي و�صلت �إىل احلر�س عن الدميقراطيني جاءت عرب «خالد
�شاب �شجا ٌع وكان من �أركان املعلومات يف املقر ،و�إليه يعود
براق ��ي» ،وهو ٌ
الف�ضل يف �أكرث جناحات احلر�س يف املنطقة باعرتاف العدو وال�صديق.
ُع ��رف ك�شخ�صية هام ��ة وحا�سمة ،وقد ُح ّددت ب�ي�ن عامي 1980و1981م
جائ ��زة قدره ��ا � 500ألف توم ��ان ملن يقتل ��ه .ا�ست�شهد ب�شكل م� ��ؤمل �أثناء
وج ��ودي يف «بنك �سب ��ه» ،حني ا�ستهدفه الدميقراطي ��ون بقنبلة يدوية يف
مي ��دان «كوزنها» .كنت قد �شاه ��دت �سابقًا كيف � ّأن قنبل ��ة حترق �سيارة
مبن فيه ��ا ،و�سبق وعلمت �أنها �أحيا ًنا قد حت ��رق دبابة ،لكن بنية «خالد»
كان ��ت قوية لدرج ��ة �أنّه بقي ح ًيا بعد �إ�صابت ��ه بالقنبلة التي رمت بج�سده
املتهال ��ك عند �أحد الدكاكني قرب ال�شارع ،ف�أخذ �صاحب الدكان ي�ضرب
ر�أ�س «خالد» ب ��الأوزان التي كان ي�ستخدمها ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاده .بعد
�أيام ّمت التعرف �إىل البقال القاتل و�أُعدم.
¤

يف الف�ت�رة الت ��ي �أم�ضيناه ��ا يف نقطة التفتي�ش عل ��ى طريق «مهاباد-
ميان ��دو�آب» �أ�صبح ��ت �أك�ث�ر قر ًبا م ��ن «كاكا قادر» .وهو ال ��ذي د�أب على
دوم ��ا ،كان يع ��رف الداخل�ي�ن �إىل املدين ��ة
ارت ��داء املالب� ��س الكردي ��ة ً
واخلارجني منها؛ ويعلم حتى �إىل �أين يذهبون! �أغلب الذين يرتددون �إىل
هناك ُعرفوا لدينا بالتعاون مع الدميقراطيني؛ لكننا مل نكن نعتقل �سوى
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م ��ن دخل يف مواجهة م�سلح ��ة معنا .مرت عدة �أ�سابيع على بداية مهمتنا
يف نقط ��ة التفتي� ��ش تلك ،وق ��د �أدى حظر �إدخ ��ال بع�ض امل ��واد من قبيل
البنزي ��ن و�أنواع الأطعم ��ة �إىل �إ�ضعاف �إمكان ��ات الدميقراطيني يف ذلك
املحور .كنت يف �أحد الأيام واقفًا يف نقطة التفتي�ش عندما و�صلت �سيارة
م�سرعة من جهة «مياندو�آب» �إىل املق ّر وقال لنا �سائقها« :الدميقراطيون
�آتون نحوك ��م ،ولي�سوا بعيدين عنكم!» .و�ص ��ادف يف ذلك اليوم �أن عد ًدا
م ��ن الإخوة غادروا يف �إجازة �إىل املدينة وبقيت يف املق ّر �أنا و«كاكا قادر»
وثالث ��ة �أو �أربعة �آخرون ،ويف حوزتنا ر�شا�ش واحد فقط ،توقعت �أن تكون
املعرك ��ة قا�سية ،فذهبت لأت�صل بالقيادة و�أطلب املزيد من القوات ،لكن
�صوت «كاكا قادر» منعني« :ابق �أنت هنا� .أنا �س�أوقفهم!».
بارع ��ا يف احلرب مع الدميقراطي�ي�ن فذهب مع اثنني من الأفراد
كان ً
فق ��ط وبقيت �أنا و�شخ� ��ص واحد يف نقط ��ة التفتي� ��ش ،وا�ستعددنا للدفاع
بالر�شا�ش عند احلاجة .يف اجلانب الآخر من الطريق مي ّر نهر «مهاباد»،
ترجلوا
وتقع خلفه غاب ��ة بد�أ الدميقراطيون �إطالق النار علينا منها .لقد ّ
م ��ن �سياراتهم على م�ساف ��ة كيلومرتي ��ن تقري ًبا منا وتوجه ��وا �إىل الغابة
ليب ��د�أوا اال�شتباك من هناك .ذهب «كاكا ق ��ادر» �إىل تلك اجلهة .رماهم
بد ّق ��ة ،و�أثبت حذ ًق ��ا و�شجاعة .الدميقراط ّيون تف ّوق ��وا علينا �أ�ضعافًا من
حي ��ث الع ��دد ،ولكنّنا م ��ن منطلق التجرب ��ة علمنا ب�أ ّنه ��م ال ي�صمدون يف
اال�شتب ��اك لأكرث من ربع �ساعة يف الي ��وم� .أما هم بدورهم فكانوا يعرفون
أي�ض ��ا امل ��دة الالزم ��ة لو�صول ق ��وات الدعم م ��ن مركز القي ��ادةُ .قطعت
� ً
الطري ��ق بالكام ��ل ،وتو ّقف تر ّدد ال�سي ��ارات فيها خالل ه ��ذه املدة ،وملأ
�ص ��وت الر�صا�ص الأرجاء .بعد ربع �ساعة خفّت ح ّدة النريان .خرجنا من
خلف املتاري�س وعاد «كاكا قادر» مع الإخوة الذين ذهبوا معه .مل يت�أ ّذ �أحد
أي�ضا .و�صلت قوات الدعم
من ��ا ومل نعلم �شي ًئا عن خ�سائر الدميقراطيني � ً
لكن اال�شتباكات كانت قد انتهت وال حاجة حل�ضورهم.
من مركز القيادةّ ،
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وعلى هذا املنوال ،ب ��د�أ الدميقراطيون ي�ضعفون �شي ًئا ف�شي ًئا ،و�ساعد
أي�ض ��ا بع�ض ال�سيا�س ��ات الت ��ي اتّبعناها مع النا� ��س العاديني
عل ��ى ذلك � ً
وتعاونهم معن ��ا ،ومنها �إعطاء بع�ض امل�س�ؤوليات للأكراد �أنف�سهم ك�إدارة
�ش� ��ؤون املدين ��ة ،وت�سليم �أحد الأطب ��اء الأكراد رئا�س ��ة م�ست�شفى مهاباد
وال ��ذي كان ي�ساعدن ��ا يف حل امل�شاكل التي تعرت�ضن ��ا يف امل�ست�شفى .كان
الدميقراطي ��ون قبل ذلك يختطف ��ون جرحانا من امل�ست�شف ��ى ويقتلونهم
لكن ،تدريج ًّي ��ا ازداد تع ��اون النا�س معنا ،و�ص ��ار م�شروع
ب�ش ��كل مري ��عْ ،
حترير الطرق وت�أمينها يف ر�أ�س �أولويات احلر�س.
قمنا يف �صي ��ف 1981م بالعديد من العمليات لتحرير طرق «مهاباد-
مياندو�آب» و«مهاباد-بوكان» ،وقد مت فتح طريق «بوكان» يف هذه العمليات
و�أر�سلونا بعد ذلك �إىل «كوی تبه» .ا�ستقررنا هناك ،وتق ّرر بعد عدة �أيام
تطهري مراكز الدميقراطيني يف التالل املحيطة بطريق «مهاباد-بوكان»
لكي ال يتمكنوا من ر�صد قواتنا منها.
�صباحا مبئة عن�صر من قوات احلر�س واجلي�ش وقرابة
ب ��د�أت العملية ً
الع�ش ��ر دبابات .كان الهدف هو حترير التالل ،لكن قبل الو�صول �إىل تلك
الت�ل�ال ،ا�شتبكن ��ا مع الدميقراطي�ي�ن يف منطقة حرجية �سب ��ق واجتمعوا
فيه ��ا .اال�شتباكات يف مثل ه ��ذه الأماكن �أ�صعب منه ��ا يف الأر�ض ال�سهلة
والت�ل�ال ،ل ّأن الع ��دو ي�ستطي ��ع االختباء خل ��ف الأ�سوار والأك ��واخ .عندما
و�صلن ��ا �إىل تلك املنطقة ،غ�سلنا ر�ؤو�سنا ووجوهن ��ا مبياه نهر تنت�شر على
�أطراف ��ه �أ�شج ��ار ال ��دراق النا�ضج ��ة التي تنتظ ��ر من يقطفه ��ا ،لقد كان
منظرها جميلاً  .جل�سنا هناك لرنتاح ،وبد�أنا بتناول التمر الذي بحوزتنا
و�إذ بالدميقراطيني يخرجون فج�أة من الغابة ،توجهنا ب�سرعة �إىل التالل
وا�ضحا � ّأن عد ًدا
املحيط ��ة ،لكن �أوقفتنا ر�شقات بنادقهم املتوا�صلة .ب ��دا ً
منهم يراقبوننا من �أعايل ال�شجر .جاءنا الأمر باالن�سحاب لتبد�أ دباباتنا
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بالق�ص ��ف املبا�شر للمنطقة ،بقينا لدقائق نراقب امل�شهد ،ثم تق ّدمنا �إىل
الغاب ��ة عندم ��ا هد�أ ق�صف الدباب ��ات ،وا�ستطعن ��ا يف النهاية حترير تلك
املنطقة والو�صول �إىل الطريق بعد �أ�سر خم�سة �أو �ستة �أفراد من الأعداء.
ا�ستم� � ّرت العمليات لل�سيط ��رة على التالل الواقع ��ة يف اجلانب الآخر
م ��ن الطري ��ق ،ومت تق�سي ��م القوات لتحقيق ه ��ذا اله ��دف :الدبابات من
جه ��ة ،قوات اجلي�ش من جهة ،وقوتني من احلر� ��س يف ك ّل منها عدد من
الف�صائل واملجموعات ،حتركت نحو التالل من ناحيتني .عمدنا �إىل هذا
الإجراء ل ّأن التجارب ع ّلمتنا �أنّه كلما ق ّل عديد قواتنا يف اال�شتباكات ق ّلت
خ�سائرنا وحققنا نتيجة �أف�ضل .عندما و�صلنا �إىل �أ�سفل التالل ،انق�سمنا
من جديد �إىل جمموعتني �صغريتني كن ��ت امل�س�ؤول عن �إحداهما ،وبد�أنا
بال�صع ��ود �إىل �أعلى التالل ،ق ّررت �أن يرافقن ��ي عن�صر الإ�شارة لن�صعد
من جهة ،وي�صعد بقية العنا�صر من جهة �أخرى .يف بداية الطريق تقري ًبا
�أ�صيب العن�صر بطلقة من نريان متفرقة ومل يعد يقوى على �إكمال امل�سري،
قل ��ت له« :ابق �أنت هنا� ،أن ��ا �س�أكمل!» ،ما فكرت ب ��ه � ّأن الإخوة يتوجهون
ّ
�سيتعطلون ولن ي�ستطيعوا البدء
الآن �إىل الأعلى ،و�إن مل �أ�صل �إىل هناك
بالعمل .و�صلت �إىل �أعلى التلة وحدي ،توقعت �أن �ألتقي بهم ،لكن مل يكن
هن ��اك �أثر ال للعدو وال لقواتنا .تعجبت ،خف ��ت �أن يكون الإخوة قد تركوا
التلة وذهبوا �إىل اجله ��ة الأخرى .تفقدت التلة ،لكن ال �أحد هناك .لي�س
م ��ن اجليد البقاء وح ��دي هناك ،لكنّني مل �أرد العودة يف هذا الو�ضع .يف
هذه اللحظات ب ��د�أت دباباتنا بق�صف التلة فاحتميت بعدد من ال�صخور
الكبرية وانتظرت .ال �أعرف �إن كان الرا�صد قد �أخرب ب�شيء �أو � ّأن اخلطة
اقت�ضت � اًأول �أن تقُ�صف �أعلى التالل بالدبابات ثم تتقدم القوات .عندما
هد�أت النريان ،ر�أيت الإخوة ي�صعدون التلة فخرجت من خلف ال�صخور
وم ��ا �إن ر�أوين حتى �صرخ ��وا« :حاذر ،قد يرمونك م ��ن اخللف!» ،لكنّني
خف � ُ�ت يف تلك الأثناء من نريان قواتنا الكثيفة ولي�س من الأعداء .عندما
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و�صل الإخوة عرفت �أنهم مل ي�ستطيعوا الذهاب �إىل خلف التلة فعادوا �إىل
نقطة حتركنا ،وهناك ر�أوا عن�صر الإ�شارة و�أخذوه معهم.
هك ��ذا حتررت التالل الواحدة تلو الأخرى ،وا�ستحدث احلر�س ً
نقاطا
ل ��ه هناك ،وث ّبت قوات فيه ��ا ،وحتررت ك ّل منطقة «ك ��وی تبه» ،لكن هذا
مل يك ��ن يعني توق ��ف اال�شتباكات؛ �إذ ظ ّل الدميقراطي ��ون الذين يعرفون
املنطقة جي � ً�دا يهاجمون مراكزنا ليلاً  ،في�شتبكون معنا ويرتكون املنطقة
قبل طلوع ال�شم�س.
¤

بعد التالل� ،أ�صبح حترير طريق «مياندو�آب» هدفًا لنا ،ولهذه املهمة مت
حت�ضري كتيبتني من املغاوير للم�شاركة يف العملية� ،إ�ضافة �إىل جمموعات
من احلر�س تواج ��دت �سابقًا يف املنطقة ،وعدد من دبابات اجلي�ش .كان
يف مق� � ّر احلر� ��س يف «مهاباد» جمموع ��ة من «القوة ال�ضارب ��ة» ،1وعملها
الأ�سا�س ��ي هو التدخ ��ل يف اال�شتباكات التي ال ت�ستطي ��ع املراكز خو�ضها.
أي�ضا ،وهو
عدد من ال�سيارات �س ّرع عمل املجموعة التي �ض ّمت الأخ «�أمني» � ً
م ��ن �ضباط احلر�س .من القوات التربيزية كن ��ت �أنا و�أكرب واثقي فقط.
ب ��د�أ التحرك بع ��د �إطالع القوات على التفا�صي ��ل .مت التن�سيق م�سبقًا مع
احلر�س يف «مياندو�آب» ،وتقرر �أن يتقدموا هم من جهة املحطة الزراعية
حت ��ى �شرط ��ة «مياندو�آب-مهاباد»� ،أما نحن فنتقدم م ��ن جهة «مهاباد»
�إىل اجله ��ة الأخرى لنهاجم العدو من جهت�ي�ن .بعد تقدم  6كلم من دون
ا�شتباكات ،و�صلنا �إىل �إحدى القرى .كما املتو ّقع ،وجدنا النا�س جمتمعني
يف ال�ساحة ،قلنا لهم�« :إذا ما �أر�شدمتونا �إىل مكان الدميقراطيني ف�أنتم
�سالحا فلي�س ّلمه لنا و�إال �سيعاقب»� .س ّلمنا العديد
و�ش�أنكم ،وك ّل من ميتلك ً
من النا�س �أ�سلحتهم ،لك ��ن مل يبوحوا مبكان الدميقراطيني ،وقالوا« :ما
� - 1أو مجموعة ر�أ�س الحربة.
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�إن ر�أوك ��م حت ��ى ذهبوا وابتع ��دوا» ،لكن كنّا نعرف بالتجرب ��ة �أنّه ال يجب
�أن نث ��ق بكالمه ��م .ك ّن ��ا م�شغولني بجم ��ع �أ�سلحتهم عندما طل ��ب الإخوة
يف اجلي� ��ش عرب الال�سلك ��ي امل�ساعدة ،فتوقفنا عن جم ��ع ال�سالح وركبنا
�سياراتن ��ا ب�سرع ��ة وتوجهنا �إىل م ��كان اال�شتباك وه ��و منطقة حرجية،
ويب ��دو � ّأن الدميقراط ّيني قد ن�صبوا كمي ًن ��ا بني الأ�شجار وقعت فيه قوات
اجلي�ش الت ��ي كانت تتحرك بطريقة كال�سيكي ��ة .يف بداية اال�شتباك ،مت
ا�سته ��داف اجليب ال ��ذي يتق ّدم اجلمي ��ع ،وقد ا�ست�شه ��د ال�ضابط الذي
كان في ��ه ،وو�س ��ط الطريق من بعيد ،ر�أينا املدفعي ��ات قد تركت فيه ،من
دون �أن يطل ��ق الدميقراطيون الن ��ار عليها على �أمل �أن ي�أخذوها كغنائم.
كان ��ت قوات اجلي�ش قد متو�ضعت على جانبي الطريق ووقعت يف الكمني.
عندما و�صلنا �إىل املكان تقرر �أن يتحرك الأخ «فندر�سكي»� 1أمامنا ،وكان
يتمركز على �آلية «�سيمرغ» خلف دو�شكا ،بد�أ حتركه ،لكن الدميقراطيني
التفت ��وا �إلي ��ه وكادوا يقتلون ��ه .ف�أوقفنا حركة ه ��ذا الأخ وق ّررنا �أن ندخل
اال�شتباك راجل�ي�ن .ا�ستطعنا يف هذا اال�شتباك �سحب املدفعيات و�إخالء
أي�ضا.
�أج�ساد ال�شهداء � ً
جاء للت ّو خرب مف ��اده � ّأن قواتنا الآتية من جهة «مياندو�آب» قد و�صلت
�إىل م�ش ��ارف القرية ،وبالتايل متت حما�ص ��رة الأعداء من ك ّل اجلهات.
�أعطاه ��م الأخ �أم�ي�ن مهلة ع�شر دقائ ��ق لت�سليم �أنف�سه ��م ،انق�ضت املهلة
ومل يح ��دث �ش ��يء ،فدخل ��ت جمموعتان �أو ث�ل�اث القرية مبا�ش ��رة لتبد�أ
ا�شتباكات عنيفة ،ومبج ّرد دخولهم عرف الإخوة � ّأن الأهايل قد �أخلوها،
و�أن ال �أح ��د فيه ��ا �س ��وى الدميقراطيني الذي ��ن �أبوا اال�ست�س�ل�ام ،فجاء
الأم ��ر لهذه املجموعات باالن�سحاب ،و ّمت ق�ص ��ف القرية بامليني كاتيو�شا
 - 1ه ��و م ��ن قوات التعبئة ف ��ي كرمان ،وقد ذهب قبلي �إلى مهاباد حيث انت�س ��ب ر�سم ًيا للحر�س هناك.
كان ف ��ردًا حذ ًق ��ا ،وهو �أول من بحث وتعرف �إلى طريقة ا�ستخ ��دام الدو�شكا حيث لم نكن نعرف كيفية
ا�ستخدامه في تلك الأيام.
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واملدفعي ��ات املتمو�ضعة يف «كوی تبه» ،وبعد دقائق هد�أ الق�صف وحتركنا
باجتاه القرية.
تق ّدم ��ت برفقة �أحد الإخوة من «قزوي ��ن» عرب حقول القمح للح�صول
�ضجيجا
عل ��ى معلومات ،ومل ��ا و�صلن ��ا �إىل �سور �أح ��د الب�ساتني� ،سمعن ��ا
ً
و�ضو�ضاء ،ظننّا � ّأن الإخوة و�صلوا �إىل هناك ،لكنّنا انتبهنا �إىل � ّأن العديد
م ��ن الدميقراطيني كانوا يف �أعايل ال�شجر ،وقد ر�أونا فبد�أ تبادل �إطالق
الن ��ار ،لك ّنن ��ا ا�ستطعنا الو�ص ��ول �إىل �شبابن ��ا �ساملني بح ��ول اهلل تعاىل.
ا�ستم� � ّرت اال�شتباكات يف الغاب ��ة لفرتة طويلة ،بقين ��ا متمو�ضعني هناك
حت ��ى الع�صر ،لك ��ن مل نتمكن من التقدم �أك�ث�ر ل ّأن الدميقراطيني كانوا
جيدا يف حني مل تكن �أقدامن ��ا وطئتها من قبل،
يعرف ��ون املنطقة هن ��اك ً
لذا تق ّرر البقاء هناك حتى ال�صباح ،وا�ستكمال العملية عند ال�شروق.
كن ��ت تلك الليلة عند الأخ �أمني حني �أخربون ��ا ب� ّأن الدبابات علقت يف
امل�ستنق ��ع ،ق ّرر �أمني الرجوع فذهبت معه .كنّا قرب �إحدى القرى نتناول
طعام الغداء حني �أخربونا ثانية � ّأن الدبابات حو�صرت فذهبنا �إىل املكان
الذي توج ��د فيه ،مل يكن هناك � ّأي ا�شتباكات ،لك ��ن بقينا حتى ال�صباح
نحر�سها مع �أنّها ال تفيدنا كث ًريا يف تلك املنطقة.1
ُعق ��دت يف ال�صب ��اح جل�سة بح�ضور �ضاب ��ط يف اجلي�ش ل�شرح اخلطة
الت ��ي �سنعتمدها ،لكنّني الحظت �أنّه فه ��م املنطقة وهذه العملية بطريقة
�أخرى.
يا �أخي! هنا كرد�ستان ولي�س اجلنوب!
انزع ��ج م ��ن كالم ��ي .قلت له« :هن ��ا ال ميك ��ن القتال به ��ذه الطريقة
الدفاعية التي تتف�ضل بها ،احلرب هنا حرب ع�صابات» .عار�ضت ّ
خطته
 - 1تق ��ع منطق ��ة اال�شتباكات قرب ميان ��دو�آب وعلى م�ساف ��ة  15كلم تقري ًبا من «ك ��وی تبه» في منطقة
موحل ��ة ال ت�ستطيع الدبابات المناورة فيها ب�شكل جيد .تكون الدبابات �أكثر فعالية في الأماكن الجافة،
ال�سهلة وفي الطرقات.
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القا�ضي ��ة بتح ��رك الدباب ��ات يف املقدمة وحت ��رك الق ��وات خلفها .كنت
�أعل ��م �أنّنا لن ن�ص ��ل �إىل نتيجة بهذه الطريقة لأ ّنن ��ي �شاركت يف احلرب
يف كرد�ست ��ان لأ�شهر ،و�أعل ��م � ّأن الأر�ض غري مالئم ��ة حلركة الدبابات.
عل ��ى � ّأي حال� ،أ�ص ّر ال�ضاب ��ط على ر�أيه ومل يقتنع بكالمي ،وبد�أت حركة
الدباب ��ات والقوات .مل نكد ن�صل �إىل املنطقة املعلومة ال�شبيهة بامل�ستنقع
حتى غرقت �إحدى الدبابات يف الوحل من جديد ،ومل ت�ستطع الثانية التي
أي�ض ��ا ،ونالت الثالثة
ج ��اءت للم�ساعدة التق ��دم �أكرث وتوقفت عن العمل � ً
امل�ص�ي�ر ذات ��ه وغرقت يف الوح ��ول .عند ذل ��ك توقفت حرك ��ة الدبابات
مبا�شرة وتق ��رر ا�ستكمال العملية ،فتقدمت الق ��وات «ناقلة جند» وبد�أت
املواجه ��ات بعد دقائق .ا�ستمرت املعركة حتى الظهر ،ويف النهاية ط ّهرنا
املنطق ��ة بالكام ��ل بني الواح ��دة والثانية ظه� � ًرا تقري ًبا وحت ��ررت طريق
مياندو�آب-مهاباد.
يوم ��ا جميلاً يف «كوی تبه» ،عندما و�صلت ع�ص ًرا �أ ّول �شاحنة من
كان ً
جدا ،و�أخذ ي�شكرن ��ا على حترير ذلك
�سعيدا ً
جه ��ة تربيز وكان �سائقه ��ا ً
املح ��ور �إذ كان النا�س جمربين على قطع طريق طويلة قبل ذلك واملجيء
أي�ضا ورفع معنوياتنا �أكرث
من طريق �أرومية .كم ��ا �ضاعفت من �سعادتنا � ً
ر�ؤي ُة مواطن تربيزي بعد مدة طويلة ن�سب ًيا.
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بع ��د حتري ��ر طري ��ق «مياندو�آب-مهاب ��اد»ّ ،
خططنا يف مق� � ّر القيادة
أي�ض ��ا ،وهي مدين ��ة مهمة يف املنطق ��ة .كانت الطريق
لتحري ��ر «بوكان» � ً
الت ��ي ت�صل بني «بوكان» و«ميان ��دو�آب» وتربيز مغلقة ب�سبب وجود جماعة
الكوملة ،وبالتايل ف� ّإن تطهري املدينة والطريق مهمة �صعبة.
�أُعطي ��ت التعليم ��ات الالزم ��ة لتنفي ��ذ ه ��ذه املهمة لق ��وات م�ؤلفة من
الب�شمرك ��ة يف «ب ��وكان» ،ق ��وات احلر� ��س يف «ميان ��دو�آب» ،احلر� ��س يف
«مهاباد» وقوات اجلي�ش ،وتقرر �أن تقوم طائراتنا بق�صف مواقع الكوملة
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يف «بوكان» قبل �أن نبد�أ التحرك لأننا كنّا نعلم � ّأن «بوكان» هي �أكرب موقع
تنظيمي للكوملة ،و� ّأن الهجوم اجلوي عليها ميكن �أن ي�ساعدنا كث ًريا.
�صباح الي ��وم املوعود؛ كانت ك ّل القوات مت�أهب ��ة .متو�ضعنا يف التالل
امل�شرف ��ة عل ��ى املدينة ،وكن ��ا قلقني م ��ن �أن ال يح�صل الهج ��وم اجلوي،
وازداد قلقن ��ا مع مرور الوق ��ت .للأ�سف ،مل يقع هذا الهجوم ومل تُق�صف
مواقعه ��م ،وبد�أنا العملية يف الوقت املحدد معتمدين على القوات الربية،
فوقع ��ت معركة قا�سي ��ة و�أكرث �شرا�س ��ة ا�ستمرت ليوم�ي�ن لندخل املدينة
يف الي ��وم الثال ��ث ،وذلك لأ�سب ��اب كثرية� ،أهمها اخل�شي ��ة من �أن ن�صيب
املدنيني ب�سوء ،لكن مل يكن الأعداء يخ�شون هذا الأمر ،بل كانوا ي�ستغلون
مثل هذا احلدث دعائ ًيا لي�ستجلبوا دعم النا�س وتعاونهم �أكرث.
مبج ��رد دخولنا �إىل «ب ��وكان» عرفنا � ّأن للكوملة مراك ��ز يف ك ّل �أنحاء
املدين ��ة ،كم ��ا كان لنا نحن مراك ��ز يف ك ّل �أنحاء «مهاب ��اد» .لقد �ضعفت
قواه ��م يف معرك ��ة �أط ��راف املدين ��ة لذلك مل نحت ��ج للكثري م ��ن الوقت
لتطهريه ��ا ،وبعد حترير بوكان وطري ��ق «كرمان�شاه-بوكان-مياندو�آب»،
عدت �إىل «مهاباد» مع جمموعة القوة ال�ضاربة.
¤

يف �أوا�س ��ط �أيل ��ول 1981م كن ��ت يف �إج ��ازة ،فم�ضي ��ت � اًأول �إىل �شارع
«با�ست ��ور» عند �صديقي العزيز «�أبي الف�ضل بازارت�شي» الذي تع ّرفت �إليه
التوجه
م ��ن �صالة اجلماعة ف� ��أردت الذهاب معه لأدائها ه ��ذه املرة ،ثم ّ
�إىل منزل �أخي الذي دعاين لتناول طعام الغداء.
ق ��ال «�أبو الف�ض ��ل» � ّإن ال�ص�ل�اة �ستبد�أ بع ��د قليل يف م�سج ��د البازار،
فق�صدناه ،وتوقفنا قليلاً عند بائع �ساندوي�شات يف �أول �شارع البازار .كنت
طوال الوقت �أحتدث عن اال�شتباكات يف كرد�ستان وهو ي�ستمع �إ ّ
يل �أو يطرح
الأ�سئل ��ة .هو �أ�صغر مني ب�سنتني تقري ًبا وكان تلمي ��ذً ا متفو ًقا حتى الثالث
املتو�س ��ط ،ولكنّه ب ��ات ير ّدد يف هذه املرحل ��ة« :مل �أع ��د �أ�ستطيع الدر�س.
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�شغل ��ت اجلبهة عقلي وقلبي ومل �أعد �أ�ستطيع الرتكي ��ز» .حاولت �أن �أقنعه
مبتابعة الدرا�سة وقلت ل ��ه« :من امل�ؤ�سف �أن تكون متفو ًقا وترتك الدرا�سة
و�أنت ت�ستطيع الذهاب �إىل اجلبهة بعد �سنة �أو �سنتني» ،لكنّه كان يجيبني
ب�إجاب ��ات خمتلفة« :هذا غري من�صف! �أنتم هناك و�سط النار ونحن.»!...
و�صلنا �إىل مكان �إقامة �صالة اجلمعة ونحن نتح ّدث بهذه املوا�ضيع ،وكان
«�آي ��ة اهلل مدين» ينهي خطاب ��ه ،وعندما ا�ستقررنا ب�ي�ن �صفوف امل�صلني
تعجب
�س�ألته« :ملاذا ال يفت�شون النا�س هنا؟ �أال يحتملون وقوع حدث ما؟!»ّ .
ظن � ّأن ك ّل من جاء �إىل
م ��ن �س�ؤايل ،وه ّز بكتفه م�ش ًريا «ال �أعل ��م!» ،ورمبا ّ
هن ��ا �إمنا جاء لل�صالة وال داعي ليفت�شه �أحد ،فكرت يف نف�سي � ّأن وجودي
يف كرد�ستان جعلني �أ�شك و�أحذر من ك ّل �شيء.
 تكبرية الإحرام� ،صالة اجلمعة...�أقيم ��ت �صالة اجلمعة .ولأ ّنن ��ي مل �أ�ستطع اال�ستم ��اع �إىل اخلطبتني،
فق ��د قم ��ت مبا�شرة ب�ي�ن ال�صالتني لأ�ص ّلي ف ��رادى ،وم ��ا �إن و�صلت �إىل
م�صدوم ��ا لب�ضعة
القن ��وت حتى �سمع ��ت �صوتًا مرع ًب ��ا بقيت عل ��ى �إثره
ً
أي�ضا؟! ع ّمت الفو�ض ��ى املكان فج�أة.
ث ��وانٍ ؛ انفجار ويف �صالة اجلمع ��ة � ً
قطع ��ت �صالتي ورك�ضت مع جم ��وع املتوجهني �إىل بقع ��ة االنفجار ،فيما
ابتعد العديد من النا�س عن املكان .كنت من �أوائل الوا�صلني �إىل ال�صف
الأول ،ر�أيت فيما ر�أيت �إمام جمعتنا العزيز «�آية اهلل مدين» غار ًقا بدمه
وق ��د تقط ��ع ج�سده يف املح ��راب ،و�إىل جانب ��ه �شهيد �آخ ��ر .مل تكن امل ّرة
�شهيدا عل ��ى هذه احلال ��ة� ،إال � ّأن �شهادة «�آية اهلل
الأوىل الت ��ي �أرى فيه ��ا ً
مدين» بهذه الطريقة ويف حمراب ال�صالة �أذهلتني .تناولت كي�س نايلون
و�ص ��رت �أمللم �أ�ش�ل�اء ج�سده الطاهر بحزن وقل ��ق والدموع تنهمر غزيرة
أحدا مل يعرف ماذا يجب
عيني .امتلأ املكان بالعويل وال�صراخ وك� ّأن � ً
من ّ
�أن يفع ��ل ،وحتطمت الواجهات الزجاجية للمح�ل�ات املحيطة باملكان...
وم ��ا ه ��ي �إال حلظات ،حتى ب ��د�أ �إطالق النار من عل ��ى ال�سطوح املحيطة
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بامل�ستديرة فارتعب النا�س و�أخذوا يرك�ضون هنا وهناك ،وع ّمت الفو�ضى
حول اجل�سد الطاهر .ذهبت بعد دقائق �إىل بائع ال�ساندوي�شات الذي كنّا
عن ��ده قبل قليل لع ّلي �أجد «�أبا الف�ض ��ل» ،وقبل �أن �أ�صل ر�أيت �شابني �أثارا
عادي� .س�ألتهما «ماذا تفعالن هنا؟»،
ريبت ��ي؛ فلم يكونا يت�صرفان ب�شكل ّ
كان ��ا �أكرث ذكا ًء مني ،وب ��دل �أن يجيبا عن �س�ؤايل �أ�ش ��ارا �إىل �سيدة تعرب
دعت للحظ ��ة ،وكنت حت ًما
امل ��كان و�صرخ ��ا« :هذه املر�أة م�سلح ��ة .»...خُ ُ
فتوجهت �إليها وطلبت منها التوقف ،ولأنها
قلي ��ل اخلربة يف هذا املجال،
ُ
انتظرت دقيق ��ة �أو دقيقتني ريثما و�صل � ْ�ت ثالث �سيدات
كانت حمجب ��ة،
ُ
أي�ضا
وطلب � ُ�ت منه ��ن تفتي�شها .يف ه ��ذه اللحظات فكرت يف نف�س ��ي �أنّني � ً
�دي رخ�صة بحمل
م�سل ��ح! �أن ��ا ع�ضو ر�سمي يف احلر� ��س يف كرد�ستان ول � ّ
ال�سالح ،لكن مل �أكن �أتوقع �أن �أُبتلى مبثل هذه الأحداث امل�ش�ؤومة .ا�ستغ ّل
ه ��ذان ال�شابان غفلتي عنهما وهربا! بحثت عنهما قليلاً وملا مل �أجد لهما
لدي �أدنى رغبة
�أث� � ًرا مل �أتابع الق�ضية �أكرث .انزعج ��ت �إىل درجة مل يعد ّ
بالبقاء بني النا�س .توجهت �إىل منزل �أخي ،وانتبهت يف الطريق � ّأن اجل ّو
تغري؛ فقد هب ��ت فج�أة رياح �شديدة وحمملة بالغبار ،وعندما و�صلت �إىل
تقاط ��ع القد�س �أ�صب ��ح الطق�س عا�صفًا ب�شكل غري ��ب .وك�أنّه كان لهبوب
ريح �شديد ٍة يف يوم مثل � 11أيلول يف تربيز� ،سبب فوق الطبيعة ،حيث كان
ٍ
الطق�س ال يزال داف ًئا .عندما دخلت منزل �أخي فهم اجلميع من حايل � ّأن
�شي ًئ ��ا ما قد حدث ،وملا �أخربته ��م ب�شهادة «�آية اهلل مدين» انقلبت �أحوال
اجلميع؛ وبقيت �سفرة �أخي يف ذلك اليوم كما هي.
¤

�أُجري ��ت مرا�س ��م ت�شيي ��ع ال�شهي ��د م ��دين يف الي ��وم الت ��ايل يف �شارع
«الفردو�سي» .كنّا متجهني �إىل �شارع البازار حني ر�أيت رجلاً مي�شي قرب
جمموعة الن�ساء امل�شاركات يف الت�شييع؛ ذهبت نحوه وقلت له:
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 �أرجو منك �أن مت�شي على الر�صيف. لن �أذهب! �إذا مل �أذهب ماذا �سيح�صل؟! ل ��ن يح�صل �شيء! لكنك ترى � ّأن الن�ساء مي�شني يف ال�شارع ،لذا منالأف�ضل �أن مت�شي �أنت على الر�صيف.
امتع�ضت منه لأنّه �أجابني بكلمات بعيدة عن املو�ضوع ،ويف هذه الأثناء
ُ
و�صلت �إحدى �سي ��ارات احلر�س؛ �أخربتُهم مبا جرى فارتبك كث ًريا ،لكنّه
م�سد�سا! كان مناف ًق ��ا وغب ًيا �إذ
مل ي�ستط ��ع اله ��رب ،فت�شوه ووجدوا مع ��ه
ً
ف�ضح نف�سه بهذا ال�شكل.
املخ�ص�ص
تابعن ��ا م�سرينا حتى و�صلنا �إىل الب ��ازار ،توقفت يف املكان ّ
للباعة الذين يعر�ضون ب�ضاعته ��م على الأطباق والعربات ،فج�أة �سمعت
�صي ��اح الن�س ��وة وتوجهت �سي ��دة �إيل قائلة« :يا �أخي! هن ��اك رجل يرتدي
العباءة قد دخل بني الن�ساء!» .حا�صرنا املكان ب�سرعة �أنا و�شباب احلر�س
املوجودون يف املنطقة ،وفت�شنا الن�سوة واحدة واحدة مب�ساعدة اثنتني من
ال�سي ��دات حتى عرثنا على الرجل الذي تخفّى بينهن ،وكان يرتدي تنورة
�صف ��راء وي�ضع عب ��اءة على ر�أ�س ��ه! فت�شناه فوجدنا مع ��ه قرابة الكيلوين
من ال� �ـ« !»TNTفاعتقلناه ،وعرفن ��ا فيما بعد � ّأن �أحدا ًث ��ا كهذه وقعت يف
�أمكن ��ة �أخرى� .سمعت بعد انتهاء مرا�سم الت�شييع �أنّه مت اعتقال �أكرث من
�شخ�صا من املنافقني يف ذلك اليوم.
ع�شرين
ً
بع ��د ال�ص�ل�اة عليه ،مت نق ��ل ج�سد ال�شهي ��د مدين �إىل «ق ��م» ،فعدت
�إىل املن ��زل ومل �أرغ ��ب بالبق ��اء يف املدينة .قب ��ل انته ��اء �إجازتي ذهبت
�إىل «مهاب ��اد» مع الدفع ��ة املتوجهة �إىل هناك ،وتعرف ��ت يف الطريق �إىل
�شخ�صني �أو ثالثة هم كرمي �ستاري ،احلاج يو�سف رجنرب 1و...
 - 1المعروف بالحاج يو�سف جانباز .التحق بقافلة الجرحى عندما بترت قدماه في عملية الفتح المبين
في �أواخر �آذار عام .1982
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الفصل الثالث

باق»
«أنا ٍ

u
كان لدينا يف مركز القيادة مكان لال�سرتاحة ،ميكن لعنا�صر احلر�س
يف منطق ��ة «مهاباد» �أو للأ�شخا�ص الآت�ي�ن م�ؤقتًا� ،أخذ ق�سط من الراحة
فيه .ذات يوم ،كنت م�ستلق ًيا هناك بعد �صالة ال�صبح ،و�إذ ب�ضجيج ي�أتي
من اخلارج� .سمعتهم يقولون :لقد �أخذوا د ّبابات اجلي�ش!
 من �أين �أخذوها؟! من معاقلها!�ضحك ��ت ..مل �أ�ستط ��ع الت�صدي ��ق ب�أنّهم �سحبوا الدباب ��ات �إىل خارج
املعاق ��ل و�سرقوه ��ا! مل �آخذ املو�ضوع عل ��ى حممل اجل� � ّد ،وحاولت النوم
جم ّد ًدا ،وما هي � اّإل دقيقة ح ّتى جت ّمعوا فوق ر�أ�سي« :قم يا عزيزي! �صدر
الأم ��ر باال�ستعداد ،فقد �سرقوا الدبابات!»� .س�أل ��ت جم ّد ًدا« :و�أين كانت
تلك الدبابات؟».
 على التالل التي تقع حتت �سيطرة اجلي�ش! يف املعاقل! ه ��ل ت�سخ ��رون منّي! وه ��ل ُيعقل �أن ي�أخ ��ذوا الدبابات م ��ن غري �أنيراهم �أحد!
 مل ي َر �أحد � ّأي �شيء.هذه امل ّرة �أتى «فندر�سكي» ووقف عند ر�أ�سي مك ّر ًرا ما تداوله ال�شباب.
علي التح ّرك معهم.
ولأنّني من عنا�صر الق ّوة ال�ضاربةّ ،
توجب ّ

كان ��ت دبابات اجلي� ��ش م�ستق ّرة يف ت�ل�ال تقع قرب «ميان ��دو�آب» .يف
الظن ب� �� ّأن الأمر عب ��ارة عن دعابة
طريقن ��ا �إىل هن ��اك ،مل �أتو ّق ��ف عن ّ
متاما،
�سخيف ��ة! لك ��ن عند و�صولنا �إىل التالل ،ت�أ ّكدت م ��ن �صحة اخلرب ً
ل ّأن �آث ��ار الدبابات ال تزال ظاهرة على الأر�ض وقد دا�ست على الأ�سالك
ال�شائك ��ة �أثناء �سريها .كن ��ت على يقني �أنّهم ال ي�ستطيع ��ون القيام بهذا
أحدا م ��ا ت�ساهل يف �أمر
العم ��ل م ��ن دون علم عنا�صرنا« :م ��ن امل�ؤكد � ّأن � ً
احلرا�س ��ة �أو حت ��ى تع ��اون مع الدميقراطي�ي�ن» .قيل لنا �إ ّن ��ه وقعت الليلة
أحدا
املا�ضي ��ة ا�شتب ��اكات هناك عندما انتبه ��وا حلركة دبابت�ي�ن� ،إال � ّأن � ً
مل ي�صب ب�س ��وء .وك� ّأن هذا اال�شتباك وقع للتموي ��ه! بعد ال�س�ؤال والبحث
وال�ضغ ��ط تبينّ � ّأن م�س� ��ؤول املنطقة مل يك ��ن قد و�ضع الليل ��ة املا�ضية � ّأي
�شخ�ص للحرا�س ��ة هناك ،الأمر الذي زاد م ��ن انزعاجنا .ذهبت برفقة
عدد من عنا�صر احلر�س لتت ّبع �آثار الدبابات ،لكنّنا قبل ذلك ا�ستف�سرنا
ع ��ن كمية الوقود التي كانت بداخلها ث ��م انطلقنا .م�شينا قرابة اخلم�سة
كيلوم�ت�رات �إىل �أن و�صلن ��ا �إىل �إح ��دى الق ��رى التي �شاه ��د �أهلها حركة
الدباب ��ات لي�ًل�اً � .أكملنا م�سرين ��ا و�إذ بنا نرى عند �أط ��راف �أحد الوديان
هي ��اكل الدبابات ال�ضخمة .من امل�ؤكد �أنّها كان ��ت قد فرغت من الوقود.
لكن ف ّوهات املداف ��ع كانت قد ُف ّكت عنها
ي�شاه ��د �أح� � ٌد بالقرب منهاّ ،
مل َ
و�أُخ ��ذت م ��ع القذائ ��ف .مل تتع ّر�ض الدباب ��ات ل ّأي �أذى ،ويب ��دو �أنّهم مل
يفجروه ��ا لي�أخذوا الوقود ويكمل ��وا �سرقتهم الكبرية� .أما نحن ،ف�أفرغنا
ّ
م ��ا كان بحوزتنا من وقود داخل خم ��ازن الدبابات وركبها بع�ض من كان
معنا من عنا�صر اجلي�ش و�أعادوها �إىل املق ّر.
يف اليوم التايل ،جاءنا قائد اجلي�ش يف ثكنة «مهاباد» ،وكان يف الواقع
�إن�سا ًن ��ا م�ؤمنًا ومتعاو ًنا .قال« :ما ر�أيكم ب�أن ت�أت ��وا �إىل الثكنة لندر ّبكم؟
يجب �أن جتيدوا ا�ستخدام جمي ��ع الأ�سلحة .كما ترون ،يقوم البع�ض هنا
ب�سرقة الدباب ��ات و�إعطائها للدميقراطي�ي�ن .يف امل�ستقبل �أنتم من يجب
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�أن يحمي هذا البلد .»..وبنا ًء على �إ�صراره ال�شديد ،ذهب ثالثة �أو �أربعة
�أ�شخا� ��ص من �ضمنهم «فندر�سك ��ي» وعدد من �شب ��اب «مراغة» وتدربوا
عل ��ى الدباب ��ات واملدفعي ��ة وبع� ��ض الأ�سلح ��ة الثقيلة .ومل يكت ��ف الرجل
عقيدا
بذلك ،بل �صار ي�أتي �إلينا يف املركز �أحيا ًنا لإعطائنا الدرو�س .كان ً
م�ؤمنًا وكفو ًءا وكان يقول« :ر�أيت �أنّكم مل ت�أتوا ،فجئت بنف�سي لأع ّلمكم»،
ّ
وتوط ��دت العالقة بيننا وبينه حتى قال لنا« :ليت يل بدل ثكنة العنا�صر،
1
�سر ّية واحدة من العنا�صر �أمثالكم» .
¤

2

فرحنا كث ًريا خلرب ّ
فك احل�صار عن مدينة «عبادان » يف �أواخر �شهر
�أيل ��ول .يف ذل ��ك اليوم كنّا يف مرك ��ز القيادة ،وم ��ا �إن �سمعنا هذا اخلرب
توجهنا نحو �سطح املبنى مكبرّ ين .وبينما نحن كذلك ،و�إذا
العظيم ح ّتى ّ
ب�أ�صوات ن�ي�ران الدميقراطيني تخرتق نداءات التكبري لتبد�أ املواجهات.
لأنّنا كنا عل ��ى ال�سطح مك�شوفني ومن دون رادع يحمينا من ر�صا�صاهم،
فق ��د �أُمرنا بالن ��زول �سري ًعا �إىل الأ�سفل .حني كن � ُ�ت �أنزل على ال�سالمل،
لف ��ت انتباهي معط ��ف �أحد الإخ ��وة القزوينيني وقد اخرتقت ��ه ر�صا�صة،
متعج ًبا« :ال!» .كان ��ت الر�صا�صة قد
�س�ألت ��ه« :ه ��ل �أنت م�صاب؟» �أج ��اب ّ
م ّزقت معطفه من اخللف؛ م�سافة �سنتمرت واحد �أو حتى �أق ّل ،كانت كفيلة
با�ست�شهاده �أو �إ�صابته باحل ّد الأدنى ،وها هو الآن يخيط معطفه املمزق!
¤

كان ��ت الأيام مت�ض ��ي هادئ ��ة يف «مهاباد» .حي ��ث بد�أ �أه ��ايل املدينة
بالت�أقل ��م مع مفهوم الأمن التا ّم بعدما �شهدوا ا�شتباكات يومية على مدى
 -1يومذاك كان هناك خالفات على م�ستوى قيادة الجي�ش .لم تكن بعد بني �صدر قد ت ّمت �إعادة بناء
الجي� ��ش عل ��ى نحو ما هو علي ��ه الآن ،ولم يعمل بع�ضهم في بداية الحرب ف ��ي كرد�ستان كما يجب ،وقد
تح�سن و�ضعهم تدريج ًّيا.
 -2يف إيران تكتب وتلفظ :آبادان.
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�سن ��وات� ،أوقع ��ت خاللها الكثري منه ��م �ضحايا .كم ��ا ّمت تطهري �أطراف
«مهاباد» كل ّيا� ،أ ّما �أنا فاجتاحني ال�شوق للذهاب �إىل اجلنوب .عزمت يف
خري ��ف العام 1981م على �إنهاء عملي مع احلر�س يف كرد�ستان والذهاب
�إىل هناك .م ��ن جهة ثانية كان �شهر حم ّرم على الأبواب ،فطاف حنيني
�إىل �إحي ��اء اللي ��ايل العا�شورائية يف تربي ��ز ،و�أردت �أن �أكون فيها يف هذه
الأي ��ام .تق ّدمت م ��ن الأخ �صالح بطلب �إجازة لب�ضعة �أي ��ام � ،اّإل �أنّه رف�ض
لكن من دون جدوى ،وحت ّول نقا�شنا �إىل جدل؛
ذلك .حاولت كث ًريا �إقناعه ْ
�إىل �أن تدخّ ��ل «ح ��داد» وقال يل« :ابقَ هنا يومني عل ��ى الأق ّل ّثم اذهب».
لك ّنن ��ي مل �أقب ��ل ،حيث كنت �أعل ��م � ّأن الطرقات تقفل يف ي ��وم عا�شوراء،
وخفت �أن يطول الأمر ف�أواج ��ه عند ذهابي الطرقات املقفلة واحلواجز.
فق ��ال حداد« :ابق يومني فقط واذه ��ب يف املهمة ،و�س�أر�سلك بنف�سي �إىل
تربي ��ز» .وم ��ع ذلك مل �أطمئن مل ��ا �سمعت .منذ م ��دة كان الدميقراطيون
يت�س ّلل ��ون من جهة تلة ال�شهيد «مه ��دي زاده» ،ين�صبون مدفعني من عيار
( )106ودو�ش ��كا ويرم ��ون مراكزنا ليلاً  ،ومه ّمتن ��ا الآن باتت على ال�شكل
حتججت بالتعب ال�شديد لع ّلي �أُعفى
التايل� :أن ن�صل قبلهم ونكمن لهمّ .
م ��ن الذه ��اب ،ف�أجاب الأخ «�صال ��ح»« :ال فائدة من ه ��ذا الكالم ،ويجب
علي ��ك الذهاب!» ،وملّ ��ا ر�أى �أنّه لن يح�صل على �ش ��يء بالفر�ض ،غيرّ يف
�أ�سلوب كالمه وراح ي�شكو ه ّمه قائلاً �« :سيد! اذهب هذه الليلة فقط .فقد
ذهب ��ت من قبل يف مهام مث ��ل هذه .»..فقبلت .وقلت يف نف�سي« :لن تكون
هذه الليلة كغريها من الليايل� ،ستختلف عنها قليلاً ».
وبالفعل ذهبن ��ا �إىل املكان الذي �سننفذ في ��ه امله ّمة ب�سيارتني من نوع
تويوتا ،ا�ستلمها احلر�س حدي ًثا .و�صلنا وانتظرنا حلول الظالم لن�صعد �إىل
�شخ�صا وبيننا �ستة
�أعل ��ى التلة من دون �أن يرانا �أحد .كنّا ثالثة وع�شرين ً
من الب�شمركة الك ��رد .وكانت م�س�ؤولية هذه املجموعة بعهدتي ،حيث كان
من املقرر �أن نن�صب الكمني عند امل�ساء لنبد�أ العمل مع �شروق ال�شم�س.
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عن ��د حلول الظ�ل�ام ،حت ّركنا م ��ن جانب الق ��وات امل�ستق ��رة على تلة
ال�شهي ��د «مه ��دي زاده» باجتاه اله ��دف املح ّدد .منذ م ّدة كان ��ت الت ّلة قد
�س ّلم ��ت لعنا�صر ال ��درك الذين مل ي�ستطيع ��وا الوقوف كم ��ا ينبغي بوجه
الدميقراطيني .وما �إن اقرتبنا منهم حتى �س�ألونا�« :إىل �أين تذهبون؟».
 قد توا�صلنا م�سبقًا� ،سنتق ّدم �إىل الأمام لنن�صب كمينًا.�أث ��ار جوابه ��م غ�ضبي �إذ قالوا« :اذهبوا! لك ��ن �إن ح�صل ا�شتباك ما،
فال تنتظروا منّا �أن ن�ساعدكم �أو �أن نر�سل قوات مل�ساندتكم» .ثم اقرتحوا
علينا الذه ��اب �إىل القرية املجاورة ون�صب الكم�ي�ن هناك اً
بدل من التلة
املقابل ��ة .ف�أجبت�« :إذا فعلنا كما تقول ��ون �سي�أتي الدميقراطيون من دون
�أن ن�شع ��ر به ��م �أو نراهم»� .إال �أنّهم �أ�ص ّروا عل ��ى ر�أيهم ،فانزعجت كث ًريا
وتوا�صل ��ت مع املق ّر عرب جهاز الال�سلكي و�أخربتهم مبا جرى ،و� ّأن ه�ؤالء
يقول ��ون �إنّهم ل ��ن مي ّدوننا بالق ��وات ،ول ��ن ي�ساندون ��ا �أو ي�ساعدونا ،ولن
يطلقوا القنابل امل�ضيئة �إال يف حال ذهابنا باالجتاه الذي اقرتحوه علينا،
وحينه ��ا �سيق ّدمون لن ��ا ما ي�ستطيعون من م�ساع ��دة! وجاءت الأوامر من
املق ّر بالتن�سيق معهم والذهاب باالجتاه الذي اقرتحوه علينا .يف ال�سابق،
كنت قد خدمت يف تلة ال�شهيد «مهدي زاده» و�أعرف حميط التلة والقرية
ج ّي ًدا ،لذا علم ��ت ب�أنّها لي�ست مكا ًنا ج ّي ًدا لال�شتباك� ،إذ ميكن للعنا�صر
�أن يطلق ��وا النار خط�أً عل ��ى رفاقهم �أثناء اال�شتباك ،كما ال يمُ كن للقوات
ال�صعود منها �إىل الأعلى ب� ّأي �شكل .ومع مالحظة ك ّل هذه الأمور� ،أطعنا
الأوامر و�أكملنا امل�سري .و ّمت الت�أكيد على القوات ب�ضرورة التزام ال�صمت
املطبق ،و�أن يحملوا ما �أمكنهم من الر�صا�ص والقنابل وقذائف الـ(.)B7
ال�صف ،وخلفي عن�صر الإ�شارة ،يتبعه باقي العنا�صر
كنت �أم�شي �أ ّول
ّ
�رت � ّأن �شي ًئا ما يتح� � ّرك يف العتمة.
عل ��ى �شكل طاب ��ور� .أثناء امل�سري �شع � ُ
د ّققت النظر لك َّنن ��ي مل �أب�صر �شي ًئا يف ذاك الليل ال ّداكن .فج�أة تذ ّكرت
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وال ��دي .يف ال�صغر ،عندما كنت �أذهب برفقته ليلاً �إىل الب�ستان ،و�أ�شعر
�أحيا ًنا � ّأن �شي ًئا يف الظالم مي ُّر �أمامي ،كان يقول يل« :ال! ال �شيء هناك،
أي�ض ��ا« :لع ّلي
�أن ��ت تتخ ّي ��ل ب�أ ّن ��ك ت ��رى �شي ًئا م ��ا .»..هنا قل ��ت يف نف�سي � ً
�أتخ ّي ��ل» .وتابعت امل�سري م ��ن دون �أن �أخرب عن�صر الإ�ش ��ارة الذي مي�شي
خلف ��ي ب�شيء .م�شيت ع� � ّدة خطوات وجم ّد ًدا �شعرت ب�ش ��يء مي ّر �أمامي.
فك ��رت من جهة ب� ّأن ما �أراه جم ّرد وهم يف وهم ،ومن جهة �أخرى ونظ ًرا
حل�سا�س ّي ��ة املنطقة وامله ّم ��ة ،مل �أع ��د �أ�ستطيع التفكري كم ��ا يف ال�سابق،
علي �أخذ احلذر .كنّا ن�س�ي�ر يف قناة تو�صلنا �إىل القرية ،فق ّررت
ّ
وتوج ��ب ّ
واحدا بالتناوب داخل القناة كي ال يطلق ال�شباب النار
�شخ�صا ً
�أن �أ�ض ��ع ً
عل ��ى بع�ضه ��م �أثناء اال�شتباك ع ��ن طريق اخلط�أ .وبينم ��ا �أردت الرجوع
دمت ب�شخ�ص يخرج فج�أة من الق�سم الغربي للقناة
لأن ّف ��ذ ما ق ّررته�ُ ،ص ُ
�شاه ًرا �سالحه بوجهي .جت ّمدت يف مكاين ،كانت ف ّوهة �سالحه ملت�صقة
متاما .بقيت على ه ��ذا احلال لثوانٍ معدودة ،مع � ّأن ال�سالح يف
ب�ص ��دري ً
ي ��دي كان جاه ��زً ا للإطالق؛ مع� � ّد ًا (حم ّرر الأمان) م�سب ًق ��ا ويف و�ضعية
الر�ش ��ق ،وكان �إ�صبع ��ي عل ��ى الزن ��اد� ،إال �أنّني وقفت يف تل ��ك اللحظات
متاما .كان ��ت عيناي م�س ّمرتني على ذاك الدميقراطي اجلاهز
كالعاجز ً
لكن �سالح ��ه مل يعمل! خالل
علي نهائ ًّي ��ا� ..ضغط على الزنادّ ،
للق�ض ��اء ّ
أر�ضا من الطلقة
�دت لتوازين ف�ضغطت على الزناد ورميت ب ��ه � ً
حلظة ع � ُ
الأوىل .كان هذا ال�صوت كفيلاً بتحذير ق ّواتنا فا�شت ّدت املواجهة� .أ�صبح
وا�ضح ��ا ب� �� ّأن الدميقراطي�ي�ن قد و�صل ��وا �إىل القري ��ة قبلنا وكمن ��وا لنا.
ً
�شخ�صا ما كان عل ��ى علم بالأمر وطلب
ا�ست� ��أت ج ًّدا ملج� � ّرد التفكري ب� ّأن ً
م ّن ��ا الذه ��اب �إىل هذه املنطقة .وم ��ن ح�سن التوفيق � ّأن �أح � ً�دا من ق ّوات
الع ��دو مل يكن موج ��و ًدا وراء ال�صخور عند نهاية القن ��اة ،ومل يكن ُي�سمع
م ��ن تلك الناحي ��ة �صوت لأحد �أو لر�صا�صة ،فطلب ��ت من ال�شباب التق ّدم
�إليه ��ا �سري ًعا� .ش ّكلت تلك ال�صخ ��ور الكبرية املوجودة هناك ً
مالذا ج ّي ًدا
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بالن�سبة لنا .مع �أنّني ان�شغلت طوال تلك املدة� ،إال �أنّني كنت بحال �سيئة.
ك ّل ما علمته �أنّنا حما�صرون ،و�إن مل نتح ّرك �سيزداد الو�ضع �سو ًءا .كنت
�أ�سم ��ع �أ�صوات قذائف ال� �ـ( )B7التي يرميها ال�شب ��اب و�صوت الر�صا�ص
ال ��ذي يرتطم بال�صخر في�صدر رني ًن ��ا عندما ينعك�س اجتاهه ،بالإ�ضافة
�إىل �أ�ص ��وات عنا�ص ��ر الق ��وات احلليفة والع ��د ّوة ،و�أنا �أ�شع ��ر وك� ّأن ذلك
ال�س�ل�اح ما ي ��زال ي�ضغط فوق �ص ��دري .فقلت يف نف�س ��ي ،لأ ّول مرة ،كم
ميكن للخوف يف بداية اال�شتباكات �أن يك ّبل الإن�سان!
�أثناء املواجهة قلت لعن�صر الإ�شارة ،وكان الأقرب �إ ّ
يل« :قل ملن خلفك
�أن ين�سحب ��وا وهم ُيطلق ��ون النار» .لكنّه قال�« :أنا ل ��ن �أن�سحب»� .شخ�ص
أي�ضا لن �أن�سحب» .و�صل الأمر باالن�سحاب
�آخر �سمع ما قلته ف�أجاب�« :أنا � ً
�إىل بق ّي ��ة الق ��وات فرتاجعوا تدريج ًّيا يف حني بقين ��ا نحن الثالثة يف تلك
النقط ��ة واال�شتب ��اك يف ُذروته .ث � ّ�م �أح�س�ست بالدميقراطي�ي�ن يتقدمون
تدريج ًّي ��ا نحونا ،ف� ��أردت �أن �أقول مل ��ن معي ب�أن يحاول ��وا تغيري �أماكنهم
خل ��ف ال�صخور وت�ضلي ��ل العدو من خ�ل�ال تغيري �أماك ��ن الرماية لكي ال
يع ��رف مكانن ��ا ب�سهولة ،لكن م ��ا �إن ا�ستدرت حتى وقع نظ ��ري على �أحد
الدميقراطي�ي�ن وقد اقرتب م ّن ��ا من خلف ال�صخ ��ور .فرميته على الفور
بقنبل ��ة وانتهى �أمرهّ .ثم قل ��ت لعن�صر الإ�شارة والأخ الآخر الذي كان من
خا�صتهم ��ا ويرتاجعا �إىل
�شب ��اب «�آبعل ��ي» ب�أن يعطياين القناب ��ل اليدوية ّ
أي�ضا �سنبقى!».
اخللف� .إال �أنّهما رف�ضا جم ّد ًدا قائلني« :نحن � ً
 ال يمُ ك ��ن ذلك .ينبغي ل�شخ� ��ص واحد فقط البقاء هن ��ا كي يتم ّكنالآخران من االن�سحاب.
وحيدا
�أقنعتهما يف النهاية ،فرتكا قنابلهما معي وان�سحبا .بقيت ً
متاما لب�ضع حلظات .فت�ضاعف اخلوف الذي �ساورين يف بداية اال�شتباك
ً
ومل يكن قد زال عنّي بعد .رميت بقنبلة نحو الأمام ّثم تراجعت قليلاً
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ذت ب�صخرة كانت خلفي .ت�سارع تق ّدم الدميقراطيني ،فرميت هذه
و ُل ُ
املرة بقنبلتني اثنتني وتراجعت �أكرث .كانت تف�صلني عن ت ّلة ال�شهيد
«مهدي زاده» م�سافة  ٣٠٠مرت تقري ًبا .ان�سحبت ك ّل هذه امل�سافة �شي ًئا
ف�شي ًئا بخوف ورجاء ،وباالعتماد على ما يف جعبتي من ذخرية �إ�ضافية،
وبعد م�شقّة كبرية و�صلت �إىل بق ّية ال�شباب .قبل � ّأي �شيء ،ذهبت �أبحث
عن ال�شخ�ص الذي �أر�سلنا �إىل كمني العدو ،وقد افت�ضح �أمره ،وكنت
1
�أنتظر ال�صباح!
عدت �إىل مركز القيادة مع
�سري ًعا �أر�سل ال�صباح ب�ضيائه على ال�سهلُ .
باق ��ي العنا�صر وقد جرح منهم اثنان� .س ّلمت ذاك اخلائن �إىل معلومات
احلر�س ،ومل ي�ستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى اعرتف بخيانته.
يف ذل ��ك اليوم� ،أذعنا بني النا�س � ّأن عدد �ضحايانا كبري ج ًّدا ،وكانت
تلك خدعة منّا �آتت ثماره ��ا؛ �إذ كان املعادون للثورة يعرتفون بد ّقة بعدد
قتاله ��م عندما نبالغ يف عدد �شهدائنا وجرحانا بعد انتهاء اال�شتباكات.
أي�ضا عن مقتل �ستة من �أفرادهم يف الكمني الليلي.
ويومذاك� ،أعلنوا هم � ً
بع ��د هذه احلادث ��ة ،ق�ص ��دت الأخ �صال ��ح قائد عملي ��ات احلر�س يف
كرد�ست ��ان ،الذي �أبقاين ليلة يف «مهاباد» من �أجل تلك املهمة ،وقد كانت
ليل ��ة فظيع ��ة بالن�سبة يل .ووفقًا لالتفاق ال�ساب ��ق فقد �أذن يل بالذهاب،
وتوجهت �إىل تربيز لإحياء يومي التا�سع والعا�شر من �شهر حم ّرم.
¤

م ��ع مرور الوق ��ت ،راح �شوقي للجن ��وب يزداد ،لكنّني م ��ن جهة كنت
ع�ض ًوا ر�سم ًّيا يف احلر�س يف «مهاباد كرد�ستان» ،ومن جهة �أخرى جعلني
ر ّد فع ��ل القادة ال �أ�ص ّر كث ًريا على الأمر .يف تلك الأيام كان قائد احلر�س
يف «مهاباد» الأخ �صالح ،وكان معاون العمليات الأخ حداد وهو من �شباب
 - 1لت�صفية ح�سابي معه.
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«قزوين» .ع ��رف �صالح بال ��ذكاء وال�شجاعة الك�ب�رى ،وكان لديه �سيارة
م ��ن نوع (جيپ) دخل به ��ا يف اال�شتباكات مرا ًرا ،وبع ��د حتقيقه خ�سائر
كب�ي�رة يف مع�سكر العدو كان يرج ��ع �إىل املق ّر ،وقد وقعت على جيبه �أكرث
م ��ن  ٢٠٠ر�صا�صة � اّإل �أ ّن ��ه مل ي�صب ب� ّأي جرح ،ح ّت ��ى � ّإن البع�ض ّ
�شك يف
�أم ��ره ب�أن يكون على عالقة باملنافقني! و�سرعان ما انق�ضى ال�شك عندما
�أُ�صي ��ب و�أر�سل �إىل طهران للعالج .بع ��ده ا�ستلم القيادة �شخ�ص �آخر هو
الأخ «�شم�س» ،م ��ن �أهايل «كرمان» .بعد ذهاب �صالح ،ذهب الأخ «�أمني»
أي�ض ��ا �إىل طهران وم ��ن هناك �إىل اجلنوب ،و�أ�صب ��ح الأخ حداد م�س� اًؤول
� ً
عن اللجنة .امتاز الأخري ب�أ�سلوبه اخلا�ص يف مواجهة الأكراد املعاندين،
فعندما يح�صل ا�شتباك يف �أحد املراكز داخل املدينة ،ي�صدر الأخ حداد
�أم ًرا بالدفاع عن املركز ،لكن مع التخفيف من ح ّدة اال�شتباك ،و�سرعان
م ��ا يحا�ص ��ر املنطق ��ة بق ّوات �أخ ��رى ،وعندما يح� � ّل ال�صب ��اح يطلب من
�أه ��ايل املنطقة عرب مكبرّ ات ال�صوت اخل ��روج من املكان ،وتقوم جماعة
البي�شمرك ��ة الت ��ي معنا ب�سح ��ب الدميقراطيني من ب�ي�ن الأهايل وينتهي
الأم ��ر .1مت ّيزت اخلطة بفعاليتها وفائدتها ،بحي ��ث �أنّه يف غ�ضون �أ�شهر
ثالث ��ة �أو �أربعة ّمت �إلق ��اء القب�ض على غالبي ��ة الدميقراطيني املوجودين
داخ ��ل «مهاب ��اد» وا�ستئ�صالهم .ومن ��ذ ذلك احلني �ص ��اروا وجمموعات
الكومل ��ة ي�أتون من الق ��رى واملدن املحيطة �إىل «مهاب ��اد» للمواجهة ،وقد
أي�ضا ،ما �سمح بك�شف الكثري من
ُنفّذت خطة الأخ حداد يف املدن الأخرى � ً
ه�ؤالء و�إلقاء القب�ض عليهم.
م ��ن جهة ثانية ،اتُّبعت �سيا�سة جدي ��دة للتعامل مع الأهايل يف القرى
املج ��اورة .ف�أحيا ًنا كان يت � ّ�م توزيع امل�ؤن والألب�سة عليه ��م ،بالإ�ضافة �إىل
تزويده ��م ببع�ض احتياج ��ات املعي�شة ،ما �ساهم تدريج ًّي ��ا بزيادة تعاون
 -1بالطبع ،بعد تحرير «بوكان» وقعت الالئحة التي ت�ضم �أ�سماء جميع الديمقراطيين في �أيدينا ،فكنا
نعرف حتى �أ�سماء قادتهم ومعاونيهم ،ومحل ا�ستقرار قواتهم وعددها.
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النا� ��س معنا وم�ساعدتنا ،وتوقفهم عن تقدمي العون للدميقراطيني �أثناء
اال�شتب ��اكات ،بل على العك�س �ص ��اروا يد ّلوننا عليهم .يف املقابل كلما كان
اخلناق ي�ضيق على الدميقراطيني والكوملة كانوا يزدادون �شرا�سة! وهم
يف الواق ��ع مل يكونوا يقبلون بكلمة «ا�ست�س�ل�ام» � ًأبدا ،وكانوا يقاتلون حتى
املوت �أو اجلرح �أو الأ�سر.
¤

يف �أوائل العام 1982م ،ذهبنا جم ّد ًدا �إىل مركز م�ستديرة «كوزن ها»،
دوما .وعلى الرغم من وجود ثالثة مراكز لنا هناك يبعد
املكان املزدحم ً
واحدا مل يكن
يوما ً
الواح ��د منها عن الآخ ��ر م�سافة ٣٠٠م فق ��ط � ،اّإل � ّأن ً
مي� � ّر م ��ن دون ح�صول ا�شتباك يف ه ��ذا امليدان .فق ��د كان يوجد بني ك ّل
مركزي ��ن �س ��وق كبري تت�صل به خم� ��س �أو �ست طرقات ،م ��ا ُي�س ّهل دخول
الدميقراطيني لال�شتباك واملواجهة� ،إ�ضافة �إىل قرب املنطقة من النهر
والغاب ��ة .لذا� ،ص ُعب ج� � ًّدا تطهري هذه املنطقة وبتنا نع�ب�ر فيها بوا�سطة
ال�سيارات ال م�ش ًيا على الأقدام� .أذكر �أنّه طوال ال�سنة التي كنت موجو ًدا
فيه ��ا يف كرد�ست ��ان ،مل يح�ص ��ل �أن ُجرح � ُ�ت يف � ّأي ا�شتب ��اك� ،أ ّما هناك
ناري يف �أعلى
فق ��د � ُ
أ�صبت ولأ ّول م ّرة �أثناء ا�شتباك ع ��ادي ،وذلك بطلق ّ
الركب ��ة ،يف اخلام�س من كانون الثاين .وعلى الرغم من �أنّني قد �شهدت
�سابقًا ا�ست�شهاد الكثري من �أ�صدقائي و�إ�صابتهم باجلراح ،ومل �أعد �أ�شعر
باخل ��وف� ،إال �أ ّنه ��ا كانت املرة الأوىل التي �أُ�ص ��اب فيها و�أذوق طعم الأمل
علي .مع ا�شتداد املواجهات و�سقوط اجلرحى من
احلا ّد ،فاختلف املوقف ّ
ال�شباب ،عادة ما كانت ت�أتي من مق ّر القيادة جمموعة خا�صة للم�ساعدة
م�صحوب ��ة ب�آليت�ي�ن �أو ث�ل�اث �آلي ��ات جمه ��زة مبداف ��ع ر�شا�ش ��ة .فجا�ؤوا
ونقل ��وين ب�سيارة الإ�سعاف �إىل امل�ست�شفى .وهناك �أدخلت فو ًرا �إىل غرفة
العملي ��ات ،و ّمت �إخ ��راج الر�صا�صة من �ساقي ،لكنّني مل �أبق تلك الليلة يف
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يتم �إخراج اجلرحى م ��ن امل�ست�شفى بعد تلقّيهم
امل�ست�شف ��ى ،فال�سائد �أن ّ
الإ�سعاف ��ات الالزمة م ��ا مل ُير�سل امل�ص ��اب �إىل �أرومي ��ة يف حال اجلرح
البليغ� ،أو يظ ّل عدة �أيام يف غرفة الإ�سعاف املوجودة يف مركز القيادة يف
حال اجلرح ال�سطحي ،وهذا ما ح�صل معي فبقيت حوايل الأ�سبوع هناك
حت�سنت حايل ،ومل تعرف عائلتي ب�إ�صابتي.
قرب مع�سكر اجلي�ش �إىل �أن ّ
ط ��وال تلك امل ��دة ،توا�صلت مع العائل ��ة هاتف ًّيا ،وكن ��ت �أتّ�صل مبنزل
أطمئن عن �أحوال �أ�سرتي ،ب�سبب عدم وجود هاتف يف
والد زوج ��ة �أخي ل ّ
منزلنا.
¤

ذات يوم ،وقع ��ت ا�شتباكات يف �إحدى الق ��رى ،ف�أر�سلوا جمموعة من
القوة ال�ضاربة �إليها .دخلت القرية برفقة «فندر�سكي» الذي كان م�س� اًؤول
ع ��ن مدفعية الـ ( ،)106يقودها بنف�سه ويرمي عند اللزوم .ما �إن و�صلنا
�إىل هناك حتى ر�أيت دبابتني تابعتني للجي�ش تطلقان النار ،وانتبهت �إىل
�أ ّنه ��م يريدون رمي دباباتنا بقذائف ال� �ـ( )B7ف�صرخت عال ًيا وانتبه يل
فنحوا ف ّوهة املدفعية عن دباباتن ��ا .بعد ذلك� ،أراد «فندر�سكي»
الطاق ��م ّ
�إطالق قذيفة مدفعية من عيار ( )106على مركز الدميقراطيني ،فقلت
ل ��ه« :ال يا عزيزي! ه�ؤالء ال ّ
يتخطى عددهم ال�ست ��ة �أو ال�سبعة �أ�شخا�ص،
م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن نهدر ذخ�ي�رة املدفعية عليه ��م» .كان الق ��رار �أن ندخل
القري ��ة ثالث ��ة �أو �أربع ��ة �أ�شخا� ��ص .تركن ��ا املدفعية يف مكانه ��ا ،وحملنا
ب�أيدين ��ا قطعتني م ��ن �سالح الكال�شينك ��وف وتق ّدمنا عل ��ى �شكل طابور.
بالق ��رب م ��ن املركز انتبهن ��ا �إىل � ّأن ثالث ��ة �أو �أربعة م ��ن الدميقراطيني
ُقتل ��وا ج� � ّراء �إ�صابتهم بقذائفنا ،ومل تكن الظ ��روف ت�سمح لأحد بالفرار
خ ��ارج املركز .اقرتبنا �أك�ث�ر ،فلم جند �سوى اثنني منه ��م ال يزاالن على
قي ��د احلياة ،وقد ن ��اال ن�صيبهما من �شظايا الدباب ��ات .كانت جراحهما
باق » 73
الفصل الثالث « :أنا ٍ

بليغ ��ة ،ومع ذلك يحاوالن �ضرب دباباتن ��ا بقذائف الـ( !)B7حني و�صلت
جمموعة الب�شمرك ��ة ،قلت« :دعوهما ف�إنّهما �أ�س�ي�ران» .وافقوين الر�أي،
وعرفن ��ا الح ًق ��ا �أنّهم ��ا �أب وابن ��هّ .مت اعتقالهما ،واعرتف ��ا كغريهما من
الدميقراطيني والكوملة املعتقلني �أنّهما قتال عد ًدا من عنا�صرنا ،ف�صدر
بحقّهم ��ا حكم الإعدام .كما �أنّهما مل ينف ّكا عن توجيه الإهانات لنا حتى
الرمق الأخري ،وكانا يك ّرران �شعاراتهما غري �آبهني!
¤

كنت يف
يف �شب ��اط�-آذار� ،أنهي ��ت خدمتي يف «حر�س مهاب ��اد» ،وفيما ُ
املق ّر �أج ّهز نف�سي للعودة �إىل تربيز ،جاء «فندر�سكي» �إ ّ
يل وقال�« :سنذهب
لتنفيذ عملية».
 �أنا ذاهب �إىل تربيز .انتهى عملي هنا! تعال الآن و�شارك معنا يف العملية ،ومن ثم اذهب.�دت جم� � ّد ًدا و�أخ ��ذت ال�س�ل�اح والقنابل م ��ن م�س�ؤول
بع ��د دقائ ��ق ع � ُ
الت�سليح ،وهو من �شباب تربيزّ ،ثم ركبت ال�سيارة.
كان يف «مهاباد» �س ّد �ش ّيدوا �إىل جانبه متن ّز ًها يعرف بـ«متن ّزه �أ�شرف»،
وبالق ��رب من ��ه تقع قرية مل تكن ق ��د �أثمرت ك ّل حم ��اوالت تطهريها بعد
حتى ذاك الوقت ،ولع ّل ال�سبب يف ذلك يعود ملوقعها الذي يعيق احتاللها
ب�سهول ��ة .يف الليل ��ة ال�سابق ��ة ووفق خط ��ة ال�سيد ح ��داد ،حا�صرت قوات
احلر�س القرية ،ويف ال�صباح ا�ستُدعيت جمموعة من القوة ال�ضاربة �إىل
املنطقة لبدء اال�شتباكات دفعة واحدة.
ذهبن ��ا هذه امل ّرة برفق ��ة �سائق م ��ن «مراغة» ،وبح ��وزة «فندر�سكي»
(رام ��ي املدفعي ��ة)  15قذيفة .مل نك ��ن قد و�صلنا �إىل امل ��كان املعلوم بعد
حتى اعرتتني حال ��ة غريبة .كان اال�شتباك قد بد�أ ،ورحنا ن�سمع �أ�صوات
الر�صا� ��ص والقذائ ��ف .على �إحدى الت�ل�ال ،عملت ج ّراف ��ة على �إحداث
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�ساتر ترابي ،وما �إن انطلقت ال�سيارة �صعو ًدا حتى �شممت رائحة بنزين،
مل �أك ��ن �أعلم � ّأن ال�سيارة �إن �صعدت املنحدر يفي�ض وقودها ويطفو .قلت
لفندر�سك ��ي« :تفوح رائحة البنزين ،لن ي�صي ��ب الدميقراطيني �شيء يف
هذه احلالة ،لكن �سيارتنا �ستلتهب».
 ال تخف! لن يح�صل �شيء .ما �إن ن�صعد قليلاً حتى ي�صلح الأمر.و�صلن ��ا �إىل �أعلى التلة وا�ستعددنا للإط�ل�اق .يف الأعلى �شاهدنا ج ّي ًدا
ما يفع ��ل الدميقراطيون؛ كانوا ُيح�ضرون الق� � ّوات بال�س ّيارات فينزلونهم
)ثم قام
ب�سرع ��ة ويع ��ودون من حيث �أت ��واّ .
ح�ضرنا قب�ضة مدف ��ع الـ(ّ 106
«فندر�سك ��ي» برم ��ي قذيفتني �أو ث�ل�اث .ر�أيت ب� ��أ ّم عيني انفج ��ار �إحدى
ال�سي ��ارات املليئ ��ة بالقوات .ح ّق ��ا كان يرمي بد ّقة .فبع ��د خربته لفرتات
بارعا يف عمله .كما �إ ّنن ��ا بدورنا تع ّرفنا
طويل ��ة على هذه املدفعي ��ة �أ�صبح ً
يف تل ��ك امل ��دة �إىل طريقة عمله؛ كان يوجد على مدفعي ��ة الـ ()106مدفع
ر�شا�ش ذو طلقات ّ
وجهنا املدفع الر�شا�ش
خطاطة ،وجت ّن ًبا لهدر الذخريةّ ،
واحدا ،ف ��كان يف البداية يرمي
مب ��وازاة مدفع ال� �ـ( )106لي�صيبا هد ًف ��ا ً
بالر�شا�ش لتحديد اله ��دف ،و�إن �أ�صابه �أطلق القذيفة املدفعية .بعد رمي
مما ا�ستوجب االنتظار قرابة
�س ��ت �إىل �سبع قذائف حميت فوهة املدف ��عّ ،
اخلم� ��س دقائق قبل �أن نعاود الرم ��ي� .أثناء انتظارنا لتربد فوهة املدفعية
قلي�ًل�اً  ،انقلبت �أحوايل فج�أة ،فقلت لفندر�سكي�« :أترى! �س�أُ�صاب حت ًما يف
هذا املكان!».
 ملاذا؟!لأ ّنن ��ي كن ��ت قد �أنهي ��ت عملي وجميع �أم ��وري هنا لأذه ��ب �أخ ًريا �إىل
اجلن ��وب .ك ��م �أنا عدمي احل � ّ�ظ .ف� ��إىل الآن مل �أ�ص ��ب �إ�صاب ��ة جد ّية يف
كرد�ستان ،لكنّني �أ�شعر اللحظة ب� ّأن �شي ًئا ما �سيحدث.
قاطعني «فندر�سكي» قائلاً « :هل ُجننت ...ال تت�شاءم!»� ،إال �أنّني مل �أكن
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مطمئنًّا .وعندما رمى قذيفة �أخرى قلت له« :يوجد يف جيبي  500تومان،
تع ��ال وخذها لت�سلم على الأقل ه ��ذه النقود! .»...غ�ضب «فندر�سكي» من
كالم ��ي .كان هناك �أخ �آخر معن ��ا يدعى «يو�سف» ،مه ّمته �إي�صال قذائف
املدفعي ��ة �إلين ��ا ،ف�صار يح�ضره ��ا واحدة تلو الأخ ��رى ،ي�ضعها خلفنا ثم
يذه ��ب .كنت �أحتدث �إىل «فندر�سكي» وهو يه� � ّدف .فج�أة ر�أيت «يو�سف»
متاما وم�ش ��ى .وكنت �أعلم � ّأن اللهب اخللفي
ق ��د و�ضع قذيفة وراء املدفع ً
لقذيفة الـ ( )106يفوق اللهب اخللفي لقذيفة الـ( )B7بع�شر م ّرات وربمّ ا
�أك�ث�ر! نه�ضت ب�سرع ��ة وكان «فندر�سكي» يجل� ��س وراء املدفع وكما جرت
العادة ،كان بع ��د �إطالق ع ّدة طلقات من املدفع الر�شّ ا�ش ي�ضغط بركبته
على عق ��ب القذيفة املدفعية جمرة النار� .صرخ ��ت« :ال ترم!» ،وح�ضنت
القذيف ��ة لأُبعدها ع ��ن م�سار النريان اخللف ّية الت ��ي �ستنجم عن القذيفة
املدفعي ��ة عن ��د �إطالقها .لكنّه كان ي�ضع يدي ��ه يف �أذنيه ومل ي�سمعني ،ثم
�ضغ ��ط بركبته ورمى ..وم ��ا �إن اطلق قذيفته حتى ِط� � ْر ُت يف الهواء؛ لقد
قذفتن ��ي �سرعة النريان ودفعها اخللفي كطابة خفيفة يف الهواء .ال �أذكر
مررت بها ..ج ّل ما �أذكره �أنّني وقعت
�شي ًئا من تلك الثواين الغريبة التي ُ
قدمي! �أزكمت �أنفي
ب�شدة على الأر�ض .يف حني � ّأن عنقي كانت عالقة بني ّ
رائح ��ة غريبة؛ كان ��ت ً
خليطا من رائحة اللحم املح ��روق ،البارود ،الدم،
والرتاب ..وتناهى �إىل �سمعي �شي ًئا ف�شي ًئا �صراخ «فندر�سكي» والآخرين.
قدمي
كان ��وا يبك ��ون وي�صرخون� ..أ ّما �أنا فحاولت �إخ ��راج ر�أ�سي من بني ّ
ومل �أ�ستط ��ع .عانيت كث�ي ً�را من ه ��ذه الو�ضعية .مل �أكن �أعل ��م ماذا يرى
�أولئك الذين جت ّمعوا حويل� .أح�س�ست �أنّني �أ�صبحت كطابة م�ستديرة وال
لكن هذا
طاق ��ة يل عل ��ى حت ّمل ذاك الو�ضع ف�صرخت« :ح� � ّرروا رقبتي»ّ .
الأم ��ر ا�ستغرق دقائق .عندما حت ّرر ر�أ�سي م ��ن تلك الو�ضعية ال�ضاغطة
ر�أيت ك ّل حلم ج�سدي يت�ساقط؛ مل يبقَ � ّأي لبا�س على بدين ،حتى القنابل
وخمازن الر�صا�ص التي كانت على خ�صري اختفت ،ولع ّلها حتو ّلت رما ًدا!
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كان ال�شباب يلطمون وجوهه ��م ور�ؤو�سهم ويبكون .ر ّددت ال�شهادتني من
دون �أن ي�ص ��در من ��ي � ّأي ب ��كاء �أو نحيب ،ف�أنا كذلك من ��ذ ال�صغر .مهما
ج ��رى عل � ّ�ي من بالء مل �أك ��ن �أ�شكو �أو �أت� ��أ ّوه � ًأبدا .يف ال�ساب ��ق كنت �أظن
�أ ّن ��ه لو ُ�سلخ جلدي عن ج�سدي مل يك ��ن ل ُي�سمع يل �صوت .وهذا ما ح�صل
متاما خ�ل�ال حلظ ��ات ،وكان الدم واللح ��م واجللد
واق ًع ��ا ،لق ��د �شوي ��ت ً
املحروق يت�ساقط م ��ن ج�سدي .حملني بع�ض ال�شب ��اب ب�صعوبة ببطانية
ع�سكري ��ة .ت�ش ّهدت وهم يرك�ضون ..مع ك ّل اهتزاز انتظرت لفظ �أنفا�سي
الأخ�ي�رة التي مل ت� ِأت � ًأبدا ،حتى و�ضعوين داخل �آل ّية «�سيمرغ» هبطت بي
أح�س�ست يف النهاية �أنّني باقٍ
من �أعلى التلة .بعد تالوة ال�شهادتني م ّرات �
ُ
جاهدا �إي�صايل ب�سرع ��ة �إىل «مهاباد»،
عل ��ى قيد احلياة! ح ��اول ال�سائق ً
وحيث كان ��ت الطريق يف تلك املنطقة اجلبلية ترابي ��ة ،راحت الآل ّية تعلو
رحت كذلك �أعل ��و و�أهبط معها ،فريتطم
وتهب ��ط ،و�أنا املك ّب ��ل بالبطانية ُ
ب ��دين بل ك ّل جراح ��ي ب�أر�ضها احلديدية .كنت �أت� ��ألمّ كث ًريا ومع ذلك مل
� ُ
فتح�سن الو�ضع
أ�شك� .إىل �أن و�صلت الآلية يف النهاية �إىل طريق �إ�سفلتي ّ
قليلاً  ،ثم توقفت عن ��د مركز القيادة وفُتح الباب .عرفني جميع ال�شباب
أي�ضا؛ كانا قلقني
هن ��اك ،وحتلقوا لدقائق حويل ،كما جاء �شم�س وح ّداد � ً
علي! ُنقلت فو ًرا �إىل م�ست�شفى «طالقاين يف مهاباد» .وهناك اقرتب مني
ّ
طبيب ،وما �إن �أزاح البطانية عنّي جان ًبا حتى �أعادها �إىل مو�ضعها وقال:
«و�ضع ��ه �س ّيئ ج ًّدا! �أر�سلوه �إىل تربيز» .حت ��ى �إنّهم مل يقوموا ب�شيء على
الإط�ل�اق من ت�ضميد للجروح �أو غ�ي�ره� ،إنمّ ا نقلوين �إىل �سيارة الإ�سعاف
الت ��ي انطلقت بي� .شعرت بالوقت مي ّر ثقيلاً و�أنا على تلك احلال ال�سيئة.
طوال ال�ساعات الأربع �أو اخلم�س التي ق�ضيتها يف �سيارة الإ�سعاف ،كنت
علي ..ما زلت �أذكر ج ّيدا احلريق والوجع وذاك
ت ��ارة �أفيق وطو ًرا ّيغم ��ى ّ
الإح�سا�س الغريب الذي انتابني يف تلك اللحظات .مل �أكن �أعلم ما الذي
ينتظرين وما الذي �سيجري.
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راف َقن ��ا عدد من �شباب احلر�س ب�سياراتهم �إىل �أ ّول «مياندو�آب» حيث
فتوجهت �سيارة الإ�سعاف ب�سرعة نحو تربيز� ،إال
�أ�صبح ��ت الطريق �آمنةّ ،
� ّأن ال�سائق مل يكن يعرف املدينة على الإطالق ،ف�أوقف ال�سيارة و�س�ألني:
«والآن �إىل �أين �أذهب بك؟».
 �إىل �أحد امل�ست�شفيات! �أنا ال �أعرف املكان هنا!خارت ق ��واي ،فيما كان ال�سائق يتوقف من وق ��ت لآخر وي�س�أل النا�س
عن العنوان .مل �أعد �أحتمل ..فكرت يف نف�سي �أنّه قد يكون من الأف�ضل لو
�أد ّل ��ه على العنوان بنف�سي لع ّلنا ن�صل بنحو �أ�سرع .رفعت ر�أ�سي ب�صعوبة،
نظرت من خل ��ف زجاج �سيارة الإ�سعاف فر�أيت �ش ��ارع ال�سكة احلديدية
مما
ودللته من �أي ��ن عليه �أن ينعطف ،فذهب من حيث قلت له .وبالرغم ّ
كنت �أعانيه من �ضعف ،عاودت من حني لآخر رفع ر�أ�سي ب�صعوبة والنظر
م ��ن النافذة لأر�ش ��ده �إىل الطريق جم ّد ًدا .وهكذا �إىل �أن و�صلنا يف نهاية
املط ��اف �إىل مق ّر التعبئة يف �ش ��ارع «حافظ» .كنت خائ ��ر القوى؛ �أ�صحو
تارة و�أغيب عن الوعي تارة �أخرى بانتظار �أن ي�أتي �أحدهم ويو�صلني �إىل
امل�ست�شفى! وعل ��ى الفور �صعد اثنان �إىل �سيارة الإ�سعاف و�أر�شدا ال�سائق
�إىل م�ست�شفى الإمام اخلميني يف تربيز .يف امل�ست�شفى وخالفًا ملا تو ّقعت،
مل ي�س ��ارع �أحد لنجدتي .بقيت ما يق ��ارب الربع �ساعة على النقّالة ملقًى
عل ��ى الأر�ض .ك ّل �شخ�ص يقرتب مني وي ��رى احلال التي كنت عليها كان
يرتاجع!
 � ّأي جرح من جراحه ن�ض ّمد؟! بل ما الذي ميكننا القيام به من �أجله؟ا�ست� ��أت ب�ش ��دة م ��ن ه ��ذا الو�ض ��ع .وك ّل ثانية كان ��ت مت� � ّر �أق�سى من
�سابقاتها ،وجل�أت من �أعماق قلبي �إىل اهلل..
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يف النهاي ��ة ،نقل ��ت �إىل �إحدى الغ ��رف وم ّددوين على بطن ��ي .ثم �أتى
باملق�ص �أق�سام اجللد املحروق عن بدين ،ف�شعرت بالراحة
طبي ��ب و�أزال
ّ
عت عل ��ى �أحد الأ�س ّرة
نتيج ��ة هذا العمل! يف ق�س ��م اجلراحة الثالثُ ،و ِ�ض ُ
املفرو�شة بالنايل ��ون .ثم �أح�ضروا طاولتَي طع ��ام وو�ضعوهما �إىل جان َب ْي
ممد ًدا علي ��ه وو�ضعوا فوقهما ّ
بطاني ��ة وذلك لكي ال
ال�سري ��ر ال ��ذي كنت ّ
مي�س ج�سدي �شيء.
ّ
خ�سرت الكثري من الدماء نتيجة النزف ،ما ا�ستدعى �إعطائي وحدات
ُ
من الدم لأ ّيام عدة .العمل الوحيد الذي كان با�ستطاعتهم القيام به من
�أجل ��ي يوم ًّيا هو و�ض ��ع كمية من ال ��دواء املط ّهر على جراح ��ي ،و�أن ت�أتي
جمموع ��ة لتحركن ��ي ثم تذه ��ب .كنت �أحيا ًن ��ا �أ�سمعه ��م يتهام�سون فيما
إالم �سي�ؤول م�صري هذا امل�سكني يف النهاية يا ترى؟!».
بينهمَ �« :
¤

م� � ّرت �أربعة �أو خم�سة �أيام بقيت فيها على ح ��ايل ال�س ّيئة من دون � ّأي
أي�ضا .ال�شيء
حت�سن ُيذكر .قال الطبيب � ّإن ق�س ًما من عظامي قد احرتق � ً
ّ
ال ��ذي مل �أ�سم ��ع به يف حياتي �أب � ً�دا قد ح ��دث يل الآن .ومن ح�سن حظي
� ّأن احل ��روق البليغ ��ة كانت يف ظه ��ري ولو كانت يف وجه ��ي و�صدري لكان
م ��ن ال�صعب البق ��اء على قيد احلي ��اة مع هذه الدرجة م ��ن احلرق� .إىل
ذلك احلني ،مل �أكن قد �أخربت عائلتي ب�أنّني م�صاب وموجود يف تربيز.
�شخ�ص ��ا �أتى لعيادتي ،ه ��و ال�سيد «علي ح�سيني ��ان» �أحد �أ�صدقائي
لك � ّ�ن ً
القدام ��ى� ،إذ كان ي�س ��ارع �إىل زي ��ارة امل�ست�شفيات الت ��ي ت�ستقبل جرحى
احل ��رب لعيادته ��م واالطمئنان ع ��ن �أو�ض ��اع الأ�صدق ��اء املجاهدين .يف
�أوا�س ��ط �شهر �آذار من العام 1982م ،وبالتزامن مع العمليات التي نفّذت
�ضعت
يف منطقة اجلنوبُ ،نقل عدد كبري من اجلرحى �إىل الق�سم الذي ُو ُ
في ��ه .لذا ،توافد الكثري م ��ن النا�س �إىل امل�ست�شفى يف تلك الفرتة .عندما
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أي�ضا ،فقد ُ�صدم للو�ضع ال�س ّيئ
ر�آين ال�سي ��د علي فرح كث ًريا لك ّن ��ه ا�ستاء � ً
ال ��ذي كنت عليه .جتاذبنا �أطراف احلديث قليلاً  .قلت له« :حتى الآن مل
يعرف �أحد من �أفراد عائلتي ب�إ�صابتي».
 � ًإذا� ،س�أذهب و�أخربهم!حاول ��ت �إقناع ��ه ب�أن ال يفع ��ل وقلت« :ه ��م الآن يعتق ��دون �أنّني �سليم
معافى يف اجلبهة .ولو علموا �أنّني هنا �سين�شغل بالهم و�س�أربكهم بالرتدد
امل�ستم ��ر لزيارتي» .وكنت قد عزمت عل ��ى �إخبارهم ما �إن تتح�سن حايل
قلي�ًل�اً  .كان و�ضعي اجل�سدي �س ّي ًئ ��ا لكنّني ما زلت على قيد احلياة و�أعلم
� ّأن ال�شهادة مل تُكتب يل حتى الآن� ،أي لن تمُ يتني هذه اجلراح و�س�أتعافى.
مل مت� ِ��ض ب�ضع دقائق على ذه ��اب ال�سيد علي حتى �سمعت �صوت والدتي
امل�أل ��وف ينبعث من عتبة الباب ،وقد �أقامت م�أ ًمتا ..مل �أعرف متى ذهب
ال�سيد علي و�أخرب �أمي؟!
يف ظ� � ّل الظ ��روف ال�صعب ��ة التي �أم ّر به ��ا ،كان ح�ضور �أم ��ي و�صوتها
�ستغتم كث ًريا لأجلي.
ي�شع ��راين بالراحة واالطمئنان ،رغم معرفتي �أ ّنه ��ا
ّ
�سرع ��ان ما �أدرك � ُ�ت �أنّها يف ذلك الي ��وم ،وكغريها من النا� ��س� ،أتت �إىل
امل�ست�شفى لعي ��ادة جرحى احلرب ،وبعد وداع ال�سيد علي يل ر�آها يف بهو
امل�ست�شف ��ى ،وبعد ال�سالم عليها قال عن غري ق�ص ��د�« :سيدتي� ،شفا اهلل
فتعجب ��ت« :وهل �أ�صاب نور الدي ��ن مكروه؟» .حاول
ال�سي ��د نور الدين!»ّ ،
ت ��دارك الأمر � اّإل �أنّه وبفعل �إ�صرار الوالدة ا�ضط ّر لقول احلقيقة ،م�ش ًريا
�إىل � ّأن ال�سي ��د نور الدي ��ن يف الغرفة الأمامية! تركت �أمي �أكيا�س الفاكهة
يف البه ��و ورك�ضت نحو غرفتي .وها هي الآن ق ��د ر�أتني ومل ت�ص ّدق �أنّني
قد جرحت بهذا ال�شكل.
 ما الذي �أ�صابك بني؟! ال �شيء يا �أمي! ..ال �شيء! م ��ا ال ��ذي تريد �أن يح�صل ليكون �شي ًئا؟ وهل هن ��اك �أ�سو�أ مما �أنت80

عليه الآن؟!
حزن ��ت �أم ��ي كث�ي ً�را� .أرادت �أن تعرف ما ال ��ذي جرى مع ��ي � ،اّإل �أنّني
اخت�صرت لها احلادثة .ثم جل�ست امل�سكينة ت�ستذكر �أيام طفولتي وقالت:
«لدي ��ك ر�أ�س مل ��يء بامل�صائب والبالءات ،ال �أعل ��م �إىل �أين �سينتهي بك
وقعت يف املنقل عندم ��ا كنت طفلاً واحرتقت،
احل ��ال؟» ،وح ّدثتني كيف ُ
�صعب عليها كث ًريا.
�أ ّما �أن تراين الآن على هذه احلال �أمر ٌ
ر�ضي ��ت �أم ��ي يف النهاية �أن تع ��ود �إىل املنزل ،لكنّها من ��ذ ذلك اليوم
ما انف ّك ��ت ت�أتي يوم ًّيا من قريتنا خلج ��ان �إىل م�ست�شفى الإمام اخلميني
أي�ضا
يف تربي ��ز لزيارتي ،و�أحيا ًنا كان ي�أتي بع�ض �أفراد العائلة والأقارب � ً
لعيادت ��ي � .اّإل � ّأن قدم � ّ�ي والدي مل تط�آ �أر�ض امل�ست�شف ��ى طوال تلك املدة!
وكن ��ت �أعلم �أكرث من غريي ك ��م يت�شاءم من امل�ست�شفي ��ات ،وما �ست�س ّببه
ر�ؤيتي من �أمل له.
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مل يتغ�ّي�رّ و�ضعي ع ّما كان عليه يف الأي ��ام الأوىل للإ�صابة ،حتى �إنّني
علي كان
اعتدت على تلك الرائحة املنبعثة من ج�سديّ ،
لكن ك ّل من يدخل ّ
يح�س برائحة البارود املمزوج بالرمل واحل�صى املحرتق حتت جلدي .يف
ّ
امل�ست�شف ��ى مل ي�ستطيعوا القيام ب�شيء يل �سوى �إعطائي وحدات من الدم
من وقت لآخر وف�صل الأجزاء املحرتقة من جلدي وحلمي عن بدين.
ذات يوم جاء الطبيب ملعاينتي كما جرت العادة ،كنت �شبه نائم وخائر
الق ��وى ،لكنّني �سمعت احل ��وار الذي دار بقربي .ق ��ال الطبيب للمم ّر�ض
الذي يرافقه« :ما من عالج لهذا اجلريح!».
 لك ّنن ��ي �أعرف دواءه! �س�أنقله �إىل احلم ��ام ،و�أم ّدده و�أك�شط ج�سمه�إىل �أن ينف�صل هذا اجللد املحروق واملمزوج باحل�صى عن بدنه!
مل �أر ر ّد فع ��ل الطبي ��ب عل ��ى كالم املمر�ض ،لك ّنن ��ي �أح�س�ست ببدين
باق » 81
الفصل الثالث « :أنا ٍ

ي�شتع ��ل .ناداين املمر�ض�« :أخ ��ي! هل تتح ّمل �أن �أنقل ��ك �إىل احلمام»..؟
كن ��ت �أعلم ماذا يق�صد .يف احلقيقة ،مل يكن هناك � ّأي عالج �آخر ،وكان
عل � ّ�ي �أن �أقبل به ��ذا احلل الوحيد� .س�ألت فقط« :ك ��م ي�ستغرق هذا الأمر
من الوقت؟».
 قرابة الع�شر دقائق. ح�سنًا� ،س�أحت ّمل هذه الع�شر دقائق مهما كانت �صعبة.�أع ّدوا التجهيزات الالزمة ب�سرعةّ ،ثم حملوين �إىل حو�ض اال�ستحمام
ال ��ذي ُملئ باملي ��اه الفاترة والقليل من املادة املط ّه ��رة للجروح وو�ضعوين
في ��ه .مل يك ��ن الأمر �سهلاً عل ��ى املمر�ض الذي رقّ قلبه حل ��ايل� .س�ألني:
«ه ��ل تري ��د �شيئا؟!» ،فلم �أطلب �سوى �أمر واحد وه ��و �أن ي�ضعوا �شي ًئا بني
�أ�سن ��اين ك ��ي ال �أ�ص ��رخ .فو�ضع يل مندي�ًلداً وبد�أ عمله .امل�شه ��د الذي ما
زل ��ت �أذكره عن تلك الدقائ ��ق ال�صعبة �أكرث من � ّأي منظر �آخر هو حبات
العرق املت�ص ّببة على وجه املم ّر�ض� .شعرت وك� ّأن ك ّل عروق ج�سدي ت�شتعل
و�أح�ت�رق من جلدي ...لق ��د �أراد القيام مبا عجز الأط ّب ��اء عن القيام به
حت ��ى الآن ،وقد فعل! حب�ست بكائي و�صراخ ��ي يف حنجرتي وكدت �أغيب
ع ��ن الوعي من �ش ّدة الأمل .لكنّني قاومت حت ��ى اللحظة الأخرية� ،إىل �أن
عيني وقال يل« :لقد انتهى الأمر!».
نظر يف ّ
كن � ُ�ت خائر القوى ومتع ًب ��ا �إىل درجة مل �أ�ستطع التف� � ّوه ب� ّأي كلمة .يف
اللحظ ��ات الأخ�ي�رة الت ��ي كان ��وا يحملوين فيه ��ا من حو� ��ض اال�ستحمام
لي�ضع ��وين عل ��ى ال�سري ��ر .نظرت �إىل احلو� ��ض و�إذ ب ��ي �أرى قطع جلدي
ودهون ج�سدي تطفو فوق املاء .لع ّلي خلعت اثنني �إىل ثالثة كيلوغرامات
م ��ن وزن ب ��دين داخل حو� ��ض اال�ستحمام! لك ��ن مع ذل ��ك انتابني �شعور
غريب بالراحة!
كانوا منذ ذلك اليوم و�أنا يف �سرير امل�ست�شفى ،ي�سكبون «البتادين» على
ج�سدي ،وي�ضعون املالءة قربي على الطاولة ويذهبون .وبعد مدة� ،صاروا
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يط ّهرون جراحي وي�ضعون يل �ض ّمادات «الفازلني» ،ويف اليوم التايل حيث
تكون ال�ض ّمادات قد يب�ست والت�صقت بجراحي ،ي�ضعون «ال�سافلون» عليها
لت�صبح رطبة ويتمكنوا من نزعها ب�سهولة ،وهكذا دواليك...
ب ��د�أ جلدي ينمو �شي ًئا ف�شي ًئا ،وكانت تزعجني بع�ض الأماكن يف بدين
حت�سن كث ًريا ع ّما كان عليه.
حيث احلرق �أكرث عمقًاّ ،
لكن و�ضعي ّ
ذات ي ��وم تناه ��ى �إىل �سمع ��ي �ص ��وت �أنني وب ��كاء ينبعث م ��ن الغرفة
املجاورة .مل �أكن وقتها على ما يرام ،فانزعجت من تلك الأنّات والآهات.
طلب ��ت م ��ن �أحد املمر�ضني �أن يحم ��ل �سريري وي�ضع ��ه بالقرب من ذاك
ظننت �أنّه من جرحى احلرب ،لكنّه مل يكن كذلك .عندما حملوين
الأخُ .
�إلي ��ه عرفت � ّأن ا�سمه «ح�س ��ن �شريافكن»� .س�ألته عن �سبب ك ّل هذا الأنني
ف�أج ��اب �أنّه ي�شكو من �أمل يف الكلية ما زاد من انزعاجي ،لكنّني مل �أظهر
ل ��ه ذلك وقلت له« :يف النهاية على املرء �أن يتح ّمل .انظر �إ ّ
يل! مل يبقَ � ّأي
م ��كان �ساملًا يف بدين ومع ذل ��ك مل �أُ�صدر �صوتًا� ..ستتعافى �إن �شاء اهلل».
تعجبت .قال�« :أنت تق ��ول �إنّك مقاتل وقد ح�صل لك
عندم ��ا ر�أيته يبكي ّ
يف اجلبه ��ة ما ح�صل� .أما �أن ��ا فماذا..؟!»� .أعتق ��د � ّأن كالمي قد �أ ّثر به.
ح�سا ،لك ّنن ��ا التقينا جم ّد ًدا و�أ�صبحنا
فبعد ذل ��ك اليوم مل �أعد �أ�سمع له ًّ
�أ�صدقاء ،حيث ق�ضينا م ًعا يف م�ست�شفى الإمام اخلميني م ّدة �شهر تقري ًبا.
م�ضي حوايل ال�شهرين عل ��ى �إ�صابتي يف كرد�ستان ،ويف �أوا�سط �أيار
بعد ّ
من العام 1982م كان خروجي من امل�ست�شفى ب�شكلي اجلديد.
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لق ��د نب ��ت يل حل ��م زائ ��د يف الأماكن الت ��ي كان احلرق فيه ��ا �أعمق،
علي الذهاب �إىل طه ��ران لأُكمل الع�ل�اج يف م�ست�شفى «ال�شهيد
ّ
وتوج ��ب ّ
املخ�ص� ��ص للحروق .كان جلدي اجلديد رقي ًق ��ا وناع ًما ،ولكن
مطهري»
ّ
مم ��ا ي�ستدعي
بع� ��ض الأق�س ��ام الأخرى ما ت ��زال بحاج ��ة �إىل الت�ضميد ّ
الذه ��اب �إىل امل�ست�شف ��ى ،ف�صرت �أتواعد مع «ح�س ��ن �شريافكن» ونذهب
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م ًعا .يف تلك املدة ،ويف ك ّل م ّرة �س�ألته فيها عن عمله كان ُيجيب�« :أنا بائع
يف �شارع تربيت ،و�ست�أتي وترى ذلك بنف�سك».
اخلا�صة بالن�ساء واجلوارب
ذات يوم ذهبت ،ور�أيته يبيع �أدوات التزيني
ّ
فتعجبت�« :سيد ح�سن! هذا العمل ال يليق بك على الإطالق!».
وّ ...
 �أق�س ��م باهلل! لق ��د �سئمت من بيع هذه الأ�شي ��اء! و�أطلب من اهلل �أنيخ ّل�صني من هذا العمل ،لكن لي�س باليد حيلة!
 ال يا �أخي ،الأمر بيدك.طوال تلك املدة �أ�صبحن ��ا �صديقني حميمني .لذا مل يكن من ال�صعب
علي �أن �أن�صحه برتك عمله لغريه والذهاب للتدريب الع�سكري.
ّ
 اجلبهة من �أف�ضل الأماكن! عليك الذهاب لرتى!ومل مي� ِ��ض وقت طويل حتى التحق بدورة ع�سكرية ،لينطلق بعدها �إىل
اجلبهة.1
¤

وجدت �أمي عملاً جدي � ً�دا لها .ففي ك ّل
بع ��د خروجي م ��ن امل�ست�شفى،
ْ
ي ��وم كانت جتل�س بالقرب من ��ي ل�ساعة ،حتمل بيدها الإب ��رة وتُخرج بها
ا�شرتيت بع�ض �أدوات الت�ضميد
م ��ا تبقّى من رمال حتت جلدي! فيما بعد
ُ
وبد�أت �أتك ّيف مع جراحي.
وقعت
ذهب ��ت مرتني �إىل طهران ال�ستكم ��ال عالج اللحم الزائد ،وقد ْ
بع� ��ض الأحداث هن ��اك .كان احلر�س ه ��م من يتو ّلون نق ��ل اجلرحى يف
خا�ص بعالج اجلرحى ،و�أحيا ًنا كانوا
ذلك احلني ،ولهم يف طهران ق�سم ّ
ير�سلونهم �إىل خارج البالد لتل ّق ��ي العالج .يف الطابق العلوي مل�ستو�صف
«ال�شهي ��د به�شتي» يف تربيز� ،أُحدث م ��كان لي�سرتيح فيه اجلرحى �إىل �أن
« -1ح�سن �شيرافكن» هو نف�سه الذي ّ
�سطر المالحم في عملية «والفجر ،»4و�أذهلت بطوالته و�شجاعته
�أ�صدقاءه ،و�سرعان ما نال ال�شهادة.
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يح�ي�ن موعد نقلهم �إىل طه ��ران �أو �إىل امل�ست�شفي ��ات الأخرى .وكان هذا
يتم فيها ت�ضمي ��د اجلروح و�إعطاء احلقن
الق�س ��م يت�أ ّلف من ع ّدة غرف ّ
للجرحى ،وهي جم ّهزة ب�سرائر كتلك املخ�ص�صة للم�ست�شفيات.
ويف ي ��وم من الأيام ّمت �إدخ ��ايل �إىل م�ستو�صف «ال�شهيد به�شتي» حتى
يح�ي�ن وق ��ت نقلي .ومن ّ
حظي ال�س ّيئ �أنّه يف الوق ��ت نف�سه الذي كنت فيه
هن ��اك تواجد �شخ�ص �آخ ��ر ،قال البع�ض �إنّه م ��ن املنافقني وقال �آخرون
�إ ّن ��ه من الدميقراطي�ي�ن .يبدو �أنّه اعتقل ونق ��ل �إىل املبنى التابع للحر�س
يف املنطق ��ة اخلام�س ��ةّ ،ثم ُحب�س م�س ��ا ًء داخل غرفة ليت � ّ�م ا�ستجوابه يف
أي�ضا لكي ال يتم ّكن
حار�سا �أمام باب الغرفة � ً
ال�صب ��اح التايل ،وو�ضعوا له ً
م ��ن الفرار ،فق� ّ��ص البطانية بقطع ��ة زجاج على �ش ��كل �شرائط وو�صلها
اً
حماول الفرار من الناف ��ذة� ،إال � ّأن ال�شرائط مت ّزقت فوقع على
ببع�ضه ��ا
الأر� ��ض وك�سر قدميه ،وقد ُو�ضع عل ��ى حاله تلك معنا يف الغرفة .ومع � ّأن
قدمي ��ه االثنتني كانتا جمبرّ تني � اّإل �أ ّن ��ه كان قو ًّيا ،فكنا نخاف النوم رغم
وجود احل ّرا�س فوق ر�أ�سه خ�شية من �أن ي�ؤذينا!
�أُر�سل ��ت يف نهاي ��ة املطاف �إىل طه ��ران ،حيث خُ ّ�ص�ص ��ت للحر�س يف
«�شم�ي�ران» و«فنك» مب ��انٍ نظيفة ومر ّتب ��ة يتابعون فيه ��ا �أمور اجلرحى.
وعن ��د و�ص ��ول امل�صاب ،يتم �إر�سال ��ه يف �سيارة الإ�سعاف م ��ع مرافق �إىل
امل�ستو�ص ��ف �أو امل�ست�شفى ،ويتابعون �أمر عالجه حت ��ى املراحل الأخرية.
�أحيا ًن ��ا كانوا ينتظرون مع اجلريح ،و�أحيا ًنا �أخ ��رى يعطونه رق ًما ليطلبه
عن ��د االنتهاء م ��ن العالج .بعد �سن ��ة �أو �سنتني تغيرّ ت ه ��ذه الإجراءات،
أياما �أم ّر بع�شرات امل ّرات من �أيام احلرب واجلراح!1
و�شهدنا � ً
 -1منذ �أن ُعهد �أمر متابعة �أمور الجرحى �إلى م�ؤ�س�سة ال�شهيد ،اختلف الو�ضع .ف�إما �أنه لم يكن يوجد
�إمكانات ،و�إما لم يكن هناك تن�سيق .وح�صل لمرات �أنه عندما نذهب �إلى م�ؤ�س�سة ال�شهيد في طهران،
كن ��ا نقف في �ص ��ف طويل ليعطونا ر�سال ��ة يع ّرفونا فيها �إلى �أح ��د الم�ست�شفيات .وكثي� � ًرا ما يحدث �أن
تتوقف �سيارة نظيفة ومن �أحدث طراز �إلى جانب الطريق �أو �أمام الم�ست�شفى وتترجل منها �سيدة �سيئة
الحج ��اب ،تري ��د �إي�صالنا �إلى المكان ال ��ذي نق�صده .عادة ما كان النا�س يدرك ��ون �أننا جرحى حرب،
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ا�ستغ ��رق الأم ��ر وقتًا طوي�ًل اً من الأول م ��ن �آذار الع ��ام 1982م حيث
حت�س ��ن و�ضعي ن�سب ًّيا .وحتى �صيف
�أ�صب ��ت بتلك اجلراح النادرة �إىل �أن ّ
العام 1982م كنت قد تغ ّيبت لأ�شهر عن ميدان القتال .هذه املدة الطويلة
من النقاهة �أرهقتني و�أحزنتني ،فحزمت �أمري على العودة �إىل اجلبهة.
يف ه ��ذه الفرتة� ،أنهيت عمل ��ي مع حر�س كرد�ستان الذي ��ن اعتقدوا �أنّني
بع ��د �إ�صابت ��ي لن �أكون عن�ص ًرا فاعلاً  .وها �أن ��ا الآن �أ�صبحت ح ًّرا و�صار
أخ�ص
ب�إم ��كاين الذه ��اب �إىل اجلن ��وب .وب�صعوب ��ة �أقنعت عائلت ��ي وبال ّ
الوال ��دة ،ثم و�ضع ��ت يف حقيبتي ال�صغ�ي�رة بع�ض الأغرا� ��ض ال�ضرورية
لت�ضميد جراحي وتوجهت �إىل اجلنوب.

فكان ��وا من باب التعاط ��ف �أو لأي نية �أخرى ،يحاولون م�ساعدتنا� .إال �أن [قل ��وب العاملين في] م�ؤ�س�سة
*
ال�شهي ��د عل ��ى ما يبدو لم تكن ّ
ترق لحالنا! كانوا ينزلوننا في �أح ��د الفنادق التي يفوق و�ضعها الأنزال
(جم ��ع ُنزُل) �سو ًءا ،وكان م�صعداه الكهربائيان معطلين ،ف ��كان على الجرحى �أن يتكبدوا عناء �صعود
ال�سالل ��م ونزوله ��ا وهم يعرجون .كم ��ا كانت معاملة موظفي ��ه غريبة ،حيث راحوا يقدم ��ون لنا ال�شاي
ف ��ي فناجي ��ن بال�ستيكية كنا ن�ضطر ال�ستعم ��ال �أمثالها في الجبهة .ال �أعلم ،ربم ��ا كانت هذه الم�شاكل
تح ��دث ب�سب ��ب كثرة الجرحى الذين يتواف ��دون من قوى الحر�س والجي�ش والتعبئ ��ة ،ومن جميع المدن
�إل ��ى هن ��اك .كنا نرى تغير القي ��م وتبدلها �شي ًئا ف�شي ًئا ،فق ��د كانوا يقدمون يوم ًّيا ل ��ك ّل جريح ي�أتي �إلى
طهران للعالج مئة تومان ،وي�ضاعفونها م ّرات عدة في بع�ض الحاالت الخا�صة .كنت �أ�ستمع هناك �إلى
كالم بع�ضه ��م فتثور �أع�صابي .فيقول �أحدهم مثلاً « :اقتحمت ح�شود النا�س وك�سرت الزجاج ليعطوني
المال» .ويقول �آخر« :ذهبت �إليهم وبكيت وانتحبت� »...أكاد �أجن حين �أ�سمع ذاك الكالم .لو كنت �أملك
الم ��ال ،لدفعت م�صاريف العمليات من جيبي الخا�ص وال �أرى مثل هذه المعاملة والم�شاهد .لقد ازداد
الت�ساهل واال�ستهتار .ذات يوم �أر�سلوني �إلى �أحد الأطباء من �أجل ا�ستكمال عالجي ،وبعد طول انتظار،
تماما لم�شكلتي!
حين جاء دوري قال لي �إنّ عالجي لي�س عنده ،و�إنّ اخت�صا�صه مغاير ً
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u
كان �سف ��ري الأ ّول �إىل اجلن ��وب حاف�ًلباً بالأح ��داث .بج�س � ٍ�د حاف ��ل
باحل ��روق لك ّن ��ه ّ
انطلقت برفقة ك ��رمي �س ّتاري- 1ال ��ذي تع ّرفت
مغط ��ى،
ُ
�إلي ��ه يف كرد�ست ��ان -وبع� ��ض الأ�صدق ��اء الآخرين� .سار جمي ��ع العنا�صر
م ��ن مركز احلر� ��س �إىل امل�ص ّلى مطلق�ي�ن ال�شعارات .م ��ن هناك ،ركبنا
وتوجهن ��ا �إىل ّ
حمط ��ة القطار .ك�ث�ر ال�شباب بحي ��ث امتلأت
احلاف�ل�ات ّ
املق�ص ��ورات ،وبق ��ي عد ٌد منهم واقفًا على رجلي ��ه .ويف تلك الأثناء ،جاء
�إلين ��ا �أح ��د مهند�سي احلر� ��س و ُيدعى «مو�س ��وي» .كان ع�ض� � ًوا يف جلنة
م�سجد التوحي ��د ،ويبدو �أنّه على معرفة بكرمي من خالل امل�سجد� .أخذنا
جان ًبا وقال« :ال تذهبوا بهذه البعثة ،من املفرت�ض �أن تُنقل الليلة يف متام
التا�سع ��ة ،خم�س ع�ش ��رة ج ّرافة بقطار ال�شحن �إىل الأه ��واز� .أريدكم �أن
ترافقوا هذه ال�شحنة وت�س ّلموها �إىل املعن ّيني هناك» .كانت مهمة مالئمة
متاما لو�ضعي.
ً
ترجلت وكرمي من القط ��ار وعدنا �إىل مق ّر احلر�س .ق ّدموا لنا هناك
ّ
الطع ��ام و�أعطونا م�صروف الطريق ،وعلمن ��ا � ّأن رحلتنا هذه �إىل الأهواز
�ست�ستغ ��رق خم�سة �أ ّيام .كانت مه ّمة �صعبة وم�س�ؤول ّية كبرية بالن�سبة لنا.
�أو�صلن ��ا الإخ ��وة يف احلر�س ب ��ك ّل احرتام ويف املوعد املح� � ّدد �إىل ّ
حمطة
 1ـ ا�ستُ�شهد في عملية م�سلم بن عقيل .كانوا ثالثة �إخوة غال ًبا ما يذهبون م ًعا �إلى الجبهة ،وقد ا�ست�شهد
�أخوه محمود مت�أ ّث ًرا بجراح �أ�صيب بها بال�سالح الكيميائي ،وهو مهند�س في بلد ّية تبريز.

القط ��ار ،لأبد�أ وكرمي �س ّت ��اري رحلة فريدة من نوعه ��ا .مل يكن يف قطار
ال�شح ��ن �سوى مق�صورة واحدة فقط ُمع� � ّدة ال�سرتاحة ال�سائق وم�ساعده
ك ّن ��ا ن�سرتيح فيه ��ا ليلاً � ،أ ّما يف النه ��ار فنجل�س عل ��ى اجل ّرافات .انطلق
القط ��ار من تربيز يف مت ��ام التا�سعة ليلاً وو�صلنا ظه ��ر اليوم التايل �إىل
طهران .كان علينا البقاء ثالث �ساعات يف ّ
حمطة القطار من �أجل �أعمال
ال�صيان ��ة ،فقمت وكرمي بجولة هناك ،ومل نبتعد كث ًريا ب�سبب االزدحام.
ّ
املحطة التالية كانت قم .و�صلنا �إليها يف الثامنة م�سا ًء ،وكان علينا التوقف
هن ��اك �أرب ��ع �ساع ��ات .وجدناها فر�ص ًة ج ّي ��دة ،فق ّررنا الذه ��اب لتناول
الع�ش ��اء �أ ّو اًل ،ث � ّ�م زيارة مقام ال�سي ��دة املع�صومة عليه ��ا ال�سالم والعودة
بعده ��ا �إىل ّ
املحط ��ة .وعلى الرغم م ��ن �أنّهم ز ّودونا يف تربي ��ز باملع ّلبات
والطعام البارد � ،اّإل �أنّنا كنّا م�شتاقني �إىل الطعام ال�ساخن ،فرحنا نبحث
بائع للكب ��اب يف اجلوار� ،إىل �أن وقع نظرنا عل ��ى �أحد املطاعم قرب
ع ��ن ٍ
ّ
املحطة .دخلنا� .شاهدنا ال�صالة خالية ،والطاوالت قد ُ�صفّت و ُرتّبت بنحو
ّ
واملرطبات على �أنواعها و ...وكنّا يف
ج ّيد ،و ُو�ضعت عليها املناديل املل ّونة
الطريق قد ا�شرتينا كيلوين من العنب ،فغ�سلته وو�ضعته يف �أحد ال�صحون
املو�ضوع ��ة عل ��ى الطاولة .لفت منظرن ��ا النادلني؛ فلبا� ��س اجلبهة الذي
نرتدي ��ه ،والغبار الذي ّ
غطى ثيابنا وعال وجوهنا ور�ؤو�سنا ج ّراء اجللو�س
مالئم للم ��كان .كنّا قد طلبنا
�أ ّي ًام ��ا على اجل ّراف ��ات ،جعل مظهرنا غري ٍ
عن ��د دخولنا املطعم �صحنني من الأر ّز بالكب ��اب ،فقال النادل�« :سنق ّدم
الطعام للجميع دفعة واحدة» .مل نلتفت �إىل ما قاله ل�ش ّدة جوعنا ،ورحنا
نتن ��اول اخلبز املو�ضوع على الطاولة مع العنب .لكنّني رحت �أو�صي كرمي
با�ستم ��رار« :ال ت�أكل كث ًريا! فينفد العنب وال يبقى منه �شيء للطريق .كما
� ّإن الأر ّز بالكب ��اب �سيبق ��ى ولن ت�ستطيع �أكله!» .لكن حتى الآن ال خرب عن
الأرز بالكب ��اب ،فقلت لك ��رمي« :قم وا�ستعجلهم لي�أتون ��ا بالطعام ،فلدينا
�أرب ��ع �ساع ��ات من الوقت ق�ضينا منها �ساعة هن ��ا!» .ذهب كرمي ،والتفت
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�إىل الكرا�سي متتل ��ئ �شي ًئا ف�شي ًئا بالوافدين �إىل القاعة .هذا ي�ضع ربطة
عنق ،و�آخر جاء مع زوجته وما �شابه.
خا�ص!
فعلاً لقد جئنا �إىل مكان ّ
قل ��ت ذلك يف نف�س ��ي و�سمعت كرمي يق ��ول« :يقولون �إ ّنه ��م �سيق ّدمون
الطع ��ام للجميع م ًع ��ا!» .فج� ��أة وبينم ��ا كان اجلال�سون ح ��ويل يرمقوننا
خا�صة تُقام هنا ونحن ال
بنظرات حا ّدة ،خطر ببايل خاطر؛ لع ّل مرا�سم ّ
عم ،فطاوالت الطعام تُز ّين
ن ��دري� .أخربت كرمي بالأمر لكنّه قال« :ال يا ّ
دائ ًم ��ا على هذا ال�شكل ...اجل�س ،بع ��د قليل ي�أتوننا بالطعام!» .وما كدت
�أفت ��ح فمي لأر ّد علي ��ه ،ح ّتى وقع نظري على عرو�س�ي�ن يدخالن ال�صالة!
مرحبة بهما...
وارتفعت الأ�صوات ّ
 �أ�سرع يا كرمي ،ها هما العرو�سان يدخالن!ظن
وقفن ��ا ،لك ��ن الأ�صوات ارتفعت م ��ن ك ّل �صوب تدعون ��ا للجلو�سّ .
�أهل العرو�س �أنّنا من �أهل العري�س ،وكذا �أهل العري�س ظنّوا �أنّنا من �أهل
العرو� ��س .كان اجلميع يقولون�« :أهلاً و�سهلاً  ،بع ��د قليل ُيق ّدم الطعام».
دخل العرو�سان ،فانقلبت الأو�ضاع ومل نعد ن�ستطيع التح ّرك من �أماكننا،
وبد�أن ��ا ن�شع ��ر بع ��ذاب ال�ضمري .يف النهاي ��ة ،هد�أ اجل� � ّو وجل�س اجلميع.
قلت لك ��رمي�« :أنا �س�أذهب ،اتبعني!» .تركن ��ا العنب وخرجنا من ال�صالة
بحج ��ة ما .يف الطريق كان �أكرث ما �أ�سفن ��ا عليه العنب الذي تركناه على
ّ
الطاول ��ة! م�ضت �ساعة م ��ن الوقت املح ّدد لال�سرتاح ��ة .مل جند يف تلك
الناحي ��ة مبتغانا .م�شينا �إىل �آخر �شارع ّ
حمط ��ة القطار .قال كرمي« :لن
نو�ص
جن ��د يف ه ��ذا الوقت من الليل مطع ًم ��ا يق ّدم الأر ّز بالكب ��اب ،تعالَ ِ
امل�شوي ،ومن ث � ّ�م نن�صرف �إىل عملنا!» .عندما
عل ��ى �سيخني من الكباب
ّ
ق�صتن ��ا على �صاحب �أحد املحلاّ ت الت ��ي تبيع الكباب امل�شوي،
ق�ص�صنا ّ
انفج ��ر �ضاح ًكا وق ��ال�« :أنتم الليلة �ضيويف على الع�ش ��اء! ولن �آخذ منكم
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امل ��ال لقاءه .لك ��ن ليتكم بقيتم وتناولتم ع�شاءكم هن ��اك!» .على ك ّل حال
وتوجهن ��ا �سري ًعا �إىل احلرم ،1وبع ��د الزيارة وال�صالة
قنعن ��ا مبا ق ّدمهّ ،
عدنا �إىل ّ
املحطة لينطلق القطار بعد ن�صف �ساعة.
¤

كان قطار ال�شحن يتح ّرك ببطء ويتو ّقف �ساعات يف ّ
املحطات؛ �أحيا ًنا
يح ّم ��ل الب�ضائع ،و�أخ ��رى يب ّدل الأدوات .و�صلنا �صب ��اح اليوم التايل �إىل
«�آراك» ،وهن ��اك ا�ش�ت�رى �سائ ��ق القطار خرو ًف ��ا وذبحه ودعان ��ا لتناول
الطع ��ام .كان من املق ّرر �أن نتو ّقف هناك �أربع �ساعات ،فكانت تلك امل ّدة
كافية لطبخ مرق اللحمة اللذيذة ،و�إ�ضفاء املزيد من الذكريات اجلميلة
�إىل الرحلة الأوىل للجنوب.
كان ذل ��ك يف �أوا�سط ف�صل ال�صيف حي ��ث مو�سم العنب ،واملزارعون
يق ّدم ��ون لنا العن ��ب والفاكهة الأخ ��رى .اختزنّا ط ��وال الطريق ذكريات
جميل ��ة .يف �إحدى ّ
املحطات ،ذهبن ��ا �إىل �أحد الكروم وطلبنا من �صاحبه
ابتياع القليل من العنب ،وحني ر�آنا ننقل بع�ض الآل ّيات الثقيلة �إىل اجلبهة
ق ��ال بك ّل اح�ت�رام« :ما هذا الكالم ،عن � ّأي م ��ال تتك ّلمون؟ هذا الب�ستان
كي�سا و�أ�ص ّر علينا �أن نقطف ما ن�شاء منه .حقًّا،
لكم مبا فيه!»ّ .ثم �أح�ضر ً
كان ذلك العنب لذيذً ا.
ط ��وال النهار ،ح�ي�ن من ّر بقرية �أو مزرعة م ��ا ،كان النا�س يل ّوحون لنا
ب�أيديهم بك ّل حم ّبة .كان الطق�س رائ ًعا ،فالطبيعة يف مناطق غرب �إيران
وجنوبه ��ا ال ينق�صها من اجلمال �شيء .يف طريق «اندمي�شك ـ ُبل دخرت»،
َع�َب�رَ القط ��ار �أنفا ًقا عدي ��دة ،فانت�شر دخان ��ه الغليظ يف �أحده ��ا ،وك�أنّه
يع ّو�ض عن ك ّل م�س ّرات الطريق! بالإ�ضافة �إىل الدخان ،تقاطر املاء علينا
م ��ن �سقف النفق ،لي�صبح �شكلنا ُيرثى له عند خروجنا منه .حني و�صلنا
 -1مرقد ال�سيدة المع�صومة (عليها ال�سالم).
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�إىل «�أندمي�ش ��ك» ،كان و�ضعنا مزر ًيا ،لذا ق ّررنا يف فرتة اال�سرتاحة التي
ونح�سن هندامنا .بعد
�ست�ستم ّر لأربع �أو خم�س �ساعات� ،أن ّ
نهتم ب�أنف�سنا ّ
اال�ستحم ��ام وتن ��اول الطعام� ،أقمن ��ا �صالتي املغ ��رب والع�شاء يف م�سجد
املحطة ،وعندم ��ا عدنا �إىل ّ
كب�ي�ر قريب من ّ
املحطة قال ��وا �إنّنا �سننطلق
ليلاً  .خلدنا �إىل النوم ،ومل ن�ستفق � اّإل ونحن يف الأهواز.
قب ��ل �ساعتني من طلوع الفجر ،كان الإخوة يف احلر�س قد �أر�سلوا �إىل
ّ
املحط ��ة من ي�ستقبلن ��ا هناك� .أ�ص ّروا علينا للبق ��اء عندهم ،ومل يرتكونا
نذه ��ب �إىل مق ّرنا �إال مع �إ�شراقة ال�صب ��ح .ا�ست�ضافونا على الفطور ،وما
توجهن ��ا �إىل مدر�سة ال�شهيد «براتي» مق ّر
�إن ب�س ��ط النهار �أجنحته ح ّتى ّ
ل ��واء عا�ش ��وراء .وحني و�صلن ��ا �أخربونا �أن ��ه ينبغي علين ��ا ت�سليم مفاتيح
اجل ّراف ��ات مل�س�ؤول املحور ،وهو الأخ «حبي ��ب با�شايي» ،ومل �أكن قد ر�أيته
حت ��ى ذلك اليوم� .س�ألنا عن ��ه �أ ّول �شخ�ص التقيناه ،وكان �شا ًّبا ذا مهابة.
قال�« :أنا هو حبيب با�شايي!».
د ّقق ��ت النظر فيه .بدا يل منذ النظرة الأوىل �إن�سا ًنا خمتلفًا؛ ريا�ض ًّيا
خا�ص ��ا �إىل جمال وجهه.
يف ريع ��ان ال�شباب ،ذا حلي ��ة ك ّثة �أ�ضافت بها ًء ًّ
ح ًّق ��ا كانت القيادة تليق ب ��ه� .س ّلمناه املفاتيح بع ��د �أن �أخربناه ب�أنّنا �أتينا
باجل ّراف ��ات من تربيز ،وها هي الآن يف ّ
حمط ��ة قطار الأهواز .ا�ستقبلنا
الأخ حبي ��ب با�شايي بحف ��اوة وقال« :ال يكف ��ي �أنّكم جئت ��م ب�أنف�سكم ،بل
أي�ضا!�ُ .»..سررنا ج ًّدا ،فتجربتنا الأوىل يف ال�سفر �إىل
�أح�ضرمت اجل ّرافات � ً
اجلن ��وب كانت مم ّيزة ،كما � ّإن ر�ؤيتنا الفرحة العارمة يف وجوه امل�س�ؤولني
والعنا�ص ��ر ال�ستالم عدد م ��ن اجل ّرافات يف املنطقة� ،ش ّكل ��ت واق ًعا �أم ًرا
مه ًم ��ا .ركبنا �س ّيارة الأخ حبيب ،و�سلك بنا طريقًا �سري ًعا وخمت�ص ًرا �إىل
ّ
حمطة القطارات ،حيث التقين ��ا خم�سة �أو �س ّتة �سائقني �سبقونا ال�ستالم
توجه �إلينا الأخ حبيب قائلاً �« :أنتما �ضيفانا لليومني املقبلني».
الآل ّياتّ .
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بقينا يف �ضيافتهم يومني ،ويف تلك امل ّدة �شاهدت كم كانت ت�ؤ ّثر هيبة
حبي ��ب با�شايي يف عنا�صره .يف الي ��وم الأ ّول وقبل � ّأي �ش ��يء ،ا�ستحممنا
يف احل ّم ��ام العمومي ال ��ذي �أُع ّد للمجاهدين يف مدر�س ��ة ال�شهيد براتي،
بعدها �أخذين كرمي ،وقد �سبق له املجيء �إىل الأهواز ،لنجول يف املدينة،
توجهنا �إىل ج�س ��ر الأهواز امل�شهور ،ف�أثارت
و�أراين �أه � ّ�م املناطق هناكّ .
ر�ؤي ��ة نه ��ر «كارون» ّيف �شع ��و ًرا رائ ًع ��ا .مل �أكن �إىل ذلك احل�ي�ن قد ر�أيت
نه� � ًرا بهذه العظمة .جلن ��ا يف املتن ّزه املجاور للنه ��ر ،وراح كرمي يح ّدثني
عن الطابور اخلام�س ال ��ذي كان له وجود كبري هناك ،ووقعت مواجهات
عنيفة معه يف املدينة .يف طريق العودة �إىل املدر�سة وقع نظري على حم ّل
يبي ��ع ال�ساندوي�ش ��ات� .أ�ص ّر كرمي عل ��ى تناول الغ ��داء يف مدر�سة ال�شهيد
برات ��ي حيث يق ّدمون الطعام جلميع العنا�ص ��ر ،لكنّني كنت �أرى � ّأن طعم
ال�ساندوي� ��ش يف ��وق طعام املق� � ّر ل� � ّذة! ومل �أ�ستطع �صرف النظ ��ر عنها.
متوجهني نحو
تناولن ��ا ال�ساندوي�شات وعدن ��ا �إىل املدر�سة لنجد العنا�صر ّ
�صالة الطع ��ام .كانت �صالة الطعام عبارة عن ع ّدة خيم مو�صول بع�ضها
ببع� ��ض ،بحيث عندما تدخل من �أحد جانبيها ت ��رى منظ ًرا الفتًا؛ �سفرة
طويلة قد ُم ّدت ،و�أ ّول ما يلفت نظرك فيها الأكواب البال�ستيك ّية احلمراء
املو�ضوعة عليها ،فيما يتح ّلق حول املائدة املجاهدون الذين وردوا الأهواز
للت� � ّو ،والذين ال يلبثون �أن يوزّعوا على الكتائ ��ب بعد الفرز والتنظيم .يف
الواق ��ع ،كانت مدر�س ��ة ال�شهيد برات ��ي مبنزلة م ��كان للتجهيزات ،حيث
�أُن�شئ فيها خمزن كبري يل ّبي حاجة العنا�صر والكتائب .يف فرتة تواجدنا
هناك ،كان عنا�ص ��ر كتيبة ال�شهيد مدين يف طريق العودة من �إجازتهم،
توجهت بع� ��ض الكتائب �إىل املنطقة ا�ستع ��دا ًدا للعملية القادمة� ،أ ّما
كما ّ
فتم فرزنا بعد يومني.
نحن ّ
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ا�ستق� � ّر عدد من عنا�صر لواء عا�شوراء يف «كل�ستان» و»بو�ستان» ،وهما
مدر�ست ��ان حت ّولت ��ا بعد ب ��دء احلرب �إىل مق� � ّر للمجاهدي ��ن .يف البداية
ُفرِ زن ��ا �إليها ،ث � ّ�م انتقلنا �إىل جامعة «جندي �شاب ��ور» 1حيث التقيت بابن
خ ��ايل �إبراهيم منك ��ي .2كان لقاء �أحد املعارف بالن�سب ��ة يل يف �أول م ّرة
�آت ��ي بها من كرد�ستان �إىل اجلنوب� ،أم ًرا رائ ًعا .غال ًبا ما �س�ألني الإخوة:
«�أين خدمت قبل جميئ ��ك �إىل هنا؟» ،وعندما ي�سمعون با�سم كرد�ستان،
يغلبهم ال�شوق واحلما�سة لأخربه ��م عن املواجهات التي ح�صلت هناك.
م ��ا كانوا ليت�ص ّوروا فكرة ع ��دم وجود م�سافة بني ال�صدي ��ق والعد ّو ،و� ّأن
املرء قد ُيرمى بقنبلة يف � ّأي حلظة من قبل � ّأي رجل �أو امر�أة �أو طفل .لذا
اعت�ب�روا وجود ق ّواتن ��ا يف مواجهات كرد�ستان ،وجو ًدا قو ًي ��ا ،وقالواّ �« :إن
ال ��ذي يخدم يف كرد�ستان مل ّدة �شهرين �أو ثالثة كالذي يخدم يف اجلنوب
مل ّدة �سنتني �أو ثالث!» ،وهذه هي احلقيقة .فمواجهات كرد�ستان القا�سية
را�سا وجتربة.
واملتتالية ،جتعل الإن�سان �أ�ش ّد ِم ً
بع ��د يوم�ي�ن �أو ثالث ��ة ق�ضيته ��ا عند ابن خ ��ايل ،ذهب ��ت �إىل مدر�سة
ال�شهي ��د براتي يف الأهواز .كان الأخ زارع ��ي هو امل�س�ؤول عن فرز الق ّوات
وتنظيمها ،وقد �سبق ل ��ه �أن تع ّرف �إ ّ
يل .بعد التح ّية وال�سالم واال�ستخبار
التفت �إىل �أنّني الوحيد الذي مل حُت ّدد مه ّمته.
عن الأحوال وفرز الق ّواتُّ ،
 � ًإذا ،ملا مل تفرزوين �إىل نقطة مع ّينة؟وام�ض معنا يومني �أو ثالثة!
 �أنت الآن باقٍ هنا ،تعال ِ 1ـ ف ��ي تلك الفترة كانت جامعة جندي �شابور ،فرع الأه ��واز التي تقع في �أ ّول طريق الأهواز-خ ّرم�شهر
القديم ،مق ًرا للمجاهدين.
 - 2ه ��و م ��ن المجاهدين القدامى في فرقة عا�شوراء ،وكان له ح�ضور كبير �أ ّيام مقاومة الق ّوات الآذر ّية
في «�سو�سنكرد» .وقع �أ�سي ًرا ب�أيدي الق ّوات العراق ّية �أثناء عملية خيبر ،وعاد �إلى الوطن بعد �سبع �سنين
من المعاناة في الأ�سر.
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ق ��ال هذا فبقيت .يف تلك الف�ت�رة كان �أخي الأ�صغر م ّن ��ي �س ًنّا ال�س ّيد
أي�ضا .فبعد ذهابي �إىل جبهة كرد�ستان،
�صادق ،يف كتيبة ال�شهيد مدين � ً
فع ��ل ال�س ّيد �ص ��ادق ك ّل ما بو�سعه لاللتح ��اق باجلبه ��ة� ،إىل �أن �أُر�سل يف
النهاي ��ة �إىل جبه ��ة اجلنوب .وم ��ن ق�ضاء اهلل �أن ُووجِ ه من ��ذ �أ ّول و�صوله
�إىل اجلبه ��ة ،باملواجه ��ات العنيف ��ة يف ت ّل ��ة «اهلل �أكرب» .1وهن ��اك �أ�صابه
الهلع عند ر�ؤيته اجلثث الكثرية املتناثرة ،فرتك �سالحه يف �أر�ض املعركة
ورجع �إىل املدين ��ة! ومنذ ذلك احلني ُو�ضع ا�سمه على الئحة الفا ّرين من
املعركة .لذا ،فقد طرق ك ّل باب من �أجل االلتحاق جم ّد ًدا باجلبهة ،لكن
بال نتيج ��ة� ،إىل �أن جعلني و�سيلته �إىل ذلك ،وراح يطلب مني با�ستمرار:
«ب ��اهلل عليك ،تك ّلم مع جواد ب�ش�أين» ،ويق�ص ��د «جواد ج ّبار زاده» املك ّلف
يف الهيئ ��ة امل�شرف ��ة على �إر�س ��ال العنا�صر �إىل اجلبه ��ة ،وقد رف�ض طلبه
مل� � ّرات .يف النهاية ،وخالل ف�ت�رة النقاهة التي ق�ضيته ��ا بعد �إ�صابتي يف
كرد�ستان ،ق�صدنا الهيئة امل�شرفة على �إر�سال العنا�صر ،وكانت تربطني
بجواد عالقة ج ّيدة ويعاملني بلطف ،و�أعلم �أنّه لن يرف�ض يل طل ًبا .قلت
«�سجل ا�سمه ،فهو يريد االلتحاق باجلبهة!».
لهّ :
 هذا فا ّر من اجلبهة ،ما القرابة التي تربطك به يا �س ّيد؟! �إنّه �أخي!أكدت له�« :ص ّدقني يا
مل يك ��ن يريد الت�صديق �أو قل مل ميكنه ذل ��كّ � .
�س ّيد� ،إنّه �أخي!».
يوما من اجلبهة!
 يا �أخي هذاال�شاب قد ف ّر ً
ّ
�سجل ا�سمه الآن ،فهو يريد االلتحاق باجلبهة.
 ال م�شكلةّ .باملح�صل ��ة ،كاد �أخي ال�س ّيد �صادق يطري من الفرحة ،وجاء ا�سمه يف
ّ
 - 1ـ ق ��ام المجاهدون التبريز ّيون بتنفيذ عملية في ت�ل�ال «اهلل �أكبر» على حدود «�سو�سنكرد» في �أوائل
الحرب بتاريخ � 21أيار 1981م ،بهدف دحر العد ّو من المنطقة ّ
وفك الح�صار عنها.
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عديد كتيبة ال�شهيد مدين يف �أ ّول بعثة �أُر�سلت.
كان ��ت هذه الكتيب ��ة التي يقوده ��ا «ال�س ّيد �أحمد مو�س ��وي» قد �أخذت
�إج ��ازة خ�ل�ال امل ّدة التي ق�ضيته ��ا يف الأهواز ،ف�أخذ �أخ ��ي ال�س ّيد �صادق
توجه مع بقية العنا�صر
�إج ��ازة � ً
أي�ضا ،وقبل �أن ينطلقوا ،جاء لر�ؤيت ��ي ثم ّ
ق�صاب عبداللهي»
�إىل تربيز �أ ّما �أنا فبقيت .يف تلك الفرتة ،كان «�أ�صغر ّ
1
معاو ًن ��ا لقائد الكتيب ��ة ،و«�صادق فعله �آذري» و«حمي ��د بهنيان» م�س�ؤويل
�سرايا .مل �أتذ ّكره ��م ج ّي ًدا حينذاك ،لكن يبدو �أنّهم كانوا يعرفونني من
مركز م�سجد التوحيد يف «قره �آغاج» ،وا�ستقبلوين بحرارة.2
كان ��ت فر�صة ج ّيدة لنا �أثناء غي ��اب العنا�صر لنتبادل الأحاديث حول
ذكري ��ات كرد�ست ��ان واجلن ��وب ومعاركهم ��ا .بعد ع� � ّدة �أ ّيام ،ب ��د�أ بع�ض
م�س� ��ؤويل الكتيبة بالعودة الواحد تلو الآخ ��ر من �إجازاتهم التي علمت � ّأن
�سببها انك�شاف عملية كانت مق ّررة يف اجلنوب.
عندما عاد ال�س ّيد �صادق حمل �إ ّ
يل �س ّلة �صغرية من العنب من حم�صول
كرمن ��ا ،وقد �أو�صته �أ ّم ��ي �أن يو�صلها ك ّله ��ا �إ ّ
يل ،فتقا�سمتها حينذاك مع
الرف ��اق .كان ال�شعور باهتمام الأبوين ب�أوالده ��م يف ك ّل الظروف �شعو ًرا
منقطع النظري!
¤

وتوجب عل � ّ�ي �أن �أذهب �إىل
ُف ��رزت كعن�صر يف كتيب ��ة ال�شهيد مدينّ ،
ال�س ّي ��د �أحمد مو�سوي و�أخربه بذلك .ا�ستقبلن ��ي ال�س ّيد بوجه ّ
ب�ش ،وحني
�س�ألته�« :س ّي ��د ب� ّأي جمموعة �س�ألتحق؟»� ،أجاب�« :أنت مقاتل ح ّر� ،ستبقى
 1ـ هو واحد من �أهالي منطقة «قره �آغاج» في تبريز ،وقد التحق بالحر�س عندما كان طال ًبا جامع ًّيا .كان
�شديد الإيمان ودقي ًقا فيما يتع ّلق ببيت المال ،بحيث كان يترك ن�صف راتبه للحر�س العتقاده ب�أ ّنه يدر�س
يم�ض وقت طويل حتّى نال ال�شهادة في عملية م�سلم بن عقيل.
وال يق�ضي ك ّل وقته في الحر�س .لم ِ
 2ـ بعد تع ّرفي �إلى كريم �ستّاري في كرد�ستان �صرت �أتردّد �إلى م�سجد التوحيد ،وا�ستم ّرت هذه العالقة
لمدّة �سنتين.
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هن ��ا!» .من الوا�ضح �أنّه �أخ ��ذ باحل�سبان جتربتي يف جبهة كرد�ستان التي
ا�ستم ّرت خم�س ��ة ع�شر �شه ًرا� .أ�صررت على االلتحاق ب�إحدى املجموعات
فل ��م يقبل .قل ��ت« :يا �أخي� ،أري ��د �أن �أعرف كيف ه ��ي املواجهات هنا يف
اجلنوب؟» ،ف�أراحني جوابه حيث قال« :لقد قاتلت يف كرد�ستان ،واحلرب
هنا �أ�سهل بكثري من هناك!».
يف �أح ��د �أي ��ام �آب الأخرية من العام 1982م ،ق ��ال يل ال�س ّيد مو�سوي:
«علين ��ا �أن نذه ��ب �إىل �سوم ��ار ب�أ�س ��رع وق ��ت» .ج ّهزن ��ا �أنف�سن ��ا ب�سرعة
وانطلقن ��ا باحلافلة نح ��و «كرمان�ش ��اه» و«�إ�سالم �آب ��اد» .ويف الطريق �إىل
�إ�س�ل�ام �آباد ،التق ��ط الإخوة يف احلافل ��ة الإذاعة العراق ّي ��ةُ .ذهلنا حني
�سمعن ��ا بيان الإذاعة العراق ّي ��ة يقول« :ها هي ق ّوات ل ��واء عا�شوراء الآن
ق ��د ركبت احلاف�ل�ات م ّتجه ��ة �إىل �إ�سالم �آب ��اد للقيام بتنفي ��ذ عملية!».
رح ��ت �أ�ضحك ،ف�أنا نف�سي مل �أك ��ن �أعرف �إىل �أين ي� ��ؤ ّدي هذا الطريق،
لك ��ن الإذاعة العراق ّية كانت على علم وخرب مب�سرينا ومق�صدنا .قلت يف
نف�سي« :كيف ميكن القيام بالعملية هنا؟!».
بقين ��ا لثمانية �أ ّيام يف ثكنة «اهلل �أكرب» يف �إ�سالم �آباد ،وهناك و�ضعوا
برناجم ��ا لتدريبنا على حرب اجلبال .كان ��وا عاد ًة ما ُيخرجون العنا�صر
ً
م ��ن الثكنة ليلاً بعد تن ��اول الع�شاء ،لي�سريوا �أحيا ًن ��ا ما يقارب الع�شرين
كيلومرتًا حول الثكنة� ،أو ليت�س ّلقوا اجلبال �أحيا ًنا �أخرى .ويف هذه اجلبال
كان ��ت تُن�صب بع�ض الكمائن من قبل الأعداء ،وكنّا �أحيا ًنا ن�صطدم بها.
فك ّن ��ا على ح ��د تعبري بع�ضهم ،نق ��وم مبناورات حي ��ة ،و�أحيا ًنا نتو ّقف يف
مكان م ��ا ،فيع ّلموننا معرفة اجلهات بوا�سطة النج ��وم .ويف تلك الفرتة،
�أغ ��ارت الطائرات العراق ّية م ّرتني �أو ثالث م� � ّرات على املنطقة ،ما �أدى
�إىل �سقوط عدد من ال�شهداء.
م ��ن هناك انتقلنا �إىل منطقة قريبة من نهر «�سومار» وتقع يف مرمى
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قذائف مدفع ّية اجلي�ش العراقي ،كما مل تدع �صواريخ الطائرات ال�شباب
أي�ضا .بقينا ما يقارب الع�شرة �أ ّيام يف اخليام ،وكنّا
يعرفون طعم الراحة � ً
يوم ًي ��ا يف حالة تع ّلم وتد ّرب؛ تد ّرب على ت�س ّل ��ق اجلبال ،قراءة اخلريطة
وم ��ا �شاكل .حينها �شاهدت خريطة للم� � ّرة الأوىل ،وفيها ر�أيت لأ ّول م ّرة
موقع ت ّلة «�سلمان ك�شته».1
¤

برزت م ��ن ال�س ّيد �أحمد برامج غري عاد ّي ��ة .ذات يوم و�أثناء امل�سري
يف املنطق ��ة و�صلن ��ا �إىل منح ��در ي�ت�راوح طوله ح ��وايل 70م .طلب من
الرف ��اق التو ّقف وقال« :لي�ضع ك ّل واح ��د منكم يديه على ر�أ�سه ولتبد�أوا
بال�شقلب ��ة (التدحرج) الواحد تلو الآخر .»...وقف ��ت �أف ّكر هل �أت�شقلب
�أم ال ،وج ��اء دوري.
 ه ّيا!كان ال�س ّي ��د �أحمد مو�س ��وي هو من �أعطى الأمر .قل ��ت بلهجة لطيفة:
أي�ضا!...؟».
«�س ّيد! �أنا � ً
 نعم! لكن �أنا ما زلت... ال! عليك �أن تفعل! �أ�سرع.مل �أ�ستط ��ع �أن �أخ�ب�ره ب�صراحة �أ ّنن ��ي م�صاب ،و� ّأن ب ��دين مل َ
يتعاف
يدي خلف ر�أ�سي
وي�ستعي ��د ق ّوته ب�شكل ج ّيد �إىل الآن .و�أُجربت على و�ضع ّ
و»الت�شقل ��ب» ...وازداد عذاب ��ي و�أنا �أتدحرج يف ذل ��ك املنحدر قرابة 60
اىل70مرتًا ،ونفذت الأ�شواك من وراء الثوب يف ج�سمي لينت�شر الوجع يف
 1ـ تق ��ع ت ّل ��ة �سلمان ك�شته في مرتفعات «�س ��ان وابا» ،وكان مخفر �سلمان ك�شته يق ��ع عليها وي�شرف على
مدينة «مندلي» العراق ّية.
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املوا�ض ��ع املحروقة .يف طريق الع ��ودة كنت �أتل ّوى من الأمل ،وما �إن و�صلنا
�إىل مق� � ّر الكتيب ��ة ح ّتى دخلت اخليم ��ة ،ورفعت القمي� ��ص مناد ًيا ال�س ّيد
�أحمد�« :س ّيد �أحمد ...تعالَ الآن و�أزل هذه الأ�شواك من بدين!».
امل�سك�ي�ن ،حني ر�أى ظهري تغيرّ ت نربة �صوته وقال بك ّل حم ّبة« :لمِ َ مل
تقل يل؟!».
كنت تري ��دين �أن �أقول! �أخربتُك �أنّني جريح بع�ض ال�شيء ،مل
 م ��اذا َتقبل!
منزعجا � ،اّإل �أ ّن ��ه �أجاب جوا ًبا قو ًي ��ا« :ال �ضري يف
م ��ع � ّأن ال�س ّي ��د كان
ً
ذلك! تبقى فت�صبح �أقوى!».

v
يف �أواخ ��ر �شه ��ر �أيلول م ��ن العام 1982م حيث مل يب ��قَ �سوى يومني �أو
ثالث ��ة على ب ��دء العملية ،ج ��اء �إ ّ
يل �أخ ��ي ال�س ّيد �صادق م ��ع �آخرين ومن
جملتهم كرمي وحممود �س ّتاري ـ وهما �أخوان ـ وقالوا« :ه ّيا بنا نذهب �إىل
البح�ي�رة» .1كان ذلك �صباح يوم خريف ��ي ،وقد مال الطق�س �إىل الربودة
�شي ًئ ��ا ما ،لك ّنن ��ي مل �أرف�ض دعوتهم .كان الإخوة يف تل ��ك الأ ّيام القالئل
يذهب ��ون �إىل هناك لال�ستحمام وال�سباحة يف ح� � ّر الظهرية .و�صلنا �إىل
هن ��اك مع ا�شت ��داد ح ��رارة ال�شم�س .م ��ا �إن جل�سنا على �ض ّف ��ة البحرية
وته ّي�أنا للنزول ،ح ّتى ناداين �أخي �صادق« :انظر هناك! �أحدهم يغرق!».
 ال يا �أخي! انظر ذاك الفتى يغرق!ح ًّق ��ا ما كان يقول .فث ّم ��ة �شخ�ص ي�صارع يف امل ��اء ،ويعلو ويهبط من
 1ـ كان جه ��اد البن ��اء قد �أن�ش�أ في تلك المنطقة �سدًّا �صغي ًرا ف ��ي مجرى نهر «�سومار» ،فتج ّمعت الكثير
من المياه في ذلك المكان ،وهذا ما ق�صده الرفاق بالبحيرة.
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ممن حول ��ه .قفزت فو ًرا يف امل ��اء وو�صلت �إليه
دون �أن يلتف ��ت �إلي ��ه �أحد ّ
ب�سرع ��ة .نزلت حتت املاء ورفعته من رجليه �إىل الأعلى ليبقى ر�أ�سه فوق
املاء .ما �إن طف ��ا امل�سكني على �سطح املاء ح ّتى تع ّلق ب�شعري ودفعني �إىل
الأ�سف ��ل وا�ستق ّر فوق عنق ��ي� .شربت الكثري من امل ��اء؛ ومهما حاولت مل
بت الآن �أنا م ��ن يغرق ،ومل يعد
�أفل ��ح يف �إف�ل�ات ر�أ�سي من ب�ي�ن ذراعيهّ .
بي ��دي حيلة �سوى �أن �ألكمه ع ّدة لكمات عل ��ى بطنه لع ّله يرتكني� .سحبته
من املاء ب�صعوبة � ،اّإل � ّأن �أنفا�سي كانت قد انقطعت ،وقد �شربت من املاء
�أك�ث�ر من ��ه� .أخرجنا ب�صعوبة املاء ال ��ذي �شربناه .تع ّرفت �إلي ��ه� ،إنّه الأخ
الأ�صغ ��ر لـ «حم ّمد ر�ضا ت�شميدفر»� .1أعر�ضنا مع هذه احلادثة عن فكرة
النزول �إىل البحرية ،وارتدينا مالب�سنا وغادرنا املكان.
بد�أ مق ّر الكتيبة يرتاءى لنا �شي ًئا ف�شي ًئا .كنّا ن�سري يف الطريق الرتاب ّية
امل�ؤ ّدي ��ة �إىل املخ ّيم والتي غال ًبا م ��ا ت�سلكها الآل ّيات ،لع ّلنا جند من يق ّلنا.
يتوجه ��ون نحو الت ّل ��ة م�ش ًيا على
لك ��ن �أينما جلن ��ا بنظرنا ،ر�أين ��ا الإخوة ّ
الأق ��دام .م ّرت حلظات ،و�إذ بغبار يت�صاعد يف املكان .لقد جاءت �س ّيارة
التجهي ��زات تنقل ق ��دور الطعام الكب�ي�رة �إىل الق� � ّوات .كان ال�سائق من
�أه ��ايل «مراغه» ،تو ّقف على م�ساف ��ة �أمتار �أمامنا لرنكب ال�س ّيارة .ما �إن
و�صلن ��ا �إليها ح ّتى اعتاله ��ا الإخوة من ك ّل مكان وتع ّل ��ق ك ّل منهم مبكان
أي�ضا يف امل�ؤخّ ��رة ،ومل يبق �سواي! ن ��اداين ال�سائق:
فيه ��ا .ركب �ص ��ادق � ً
أي�ضا!».
«تعال يا �س ّيد واركب �أنت � ً
 �أين �أركب ،مل يبقَ � ّأي مكان ًفارغا!».
�أراد ال�سائ ��ق �أن ُيرج ��ع الإخوة الذين جل�س ��وا يف املق ّدمة �إىل م�ؤخّ رة
أر�ض وقلت له« :اذهب �أن ��ت� ،أريد �أن �أذهب م�ش ًيا!» .حني
ال�س ّي ��ارة ،فلم � َ
ترجل فو ًرا م ��ن ال�س ّيارة ،وهك ��ذا فعل كرمي
ر�أى �أخ ��ي �أ ّنن ��ي مل �أرك ��بّ ،
 -1ه ��و من قدامى العنا�صر الآذربايجان ّيين الذين قاتلوا في «�سو�سنكرد» و»ب�ستان» ،ومن عداد الباقين
في تلك الملحمة الكبرى.
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�س ّت ��اري ،وانطلقت ال�س ّيارة� .إ�ضاف ��ة �إىل ثقل قدور الطعام اململوءة ،فقد
�شخ�صا ،فكانت ت�صع ��د الت ّلة
تع ّل ��ق بال�س ّي ��ارة ما يق ��ارب الثالثة ع�ش ��ر ً
ب�صعوب ��ة .بع ��د دقائق قليلة� ،سمعن ��ا هدير الطائ ��رات العراق ّية .كنّا قد
و�صلن ��ا �إىل �أعل ��ى الت ّلة ،وال يف�صلنا عن مق� � ّر الكتيبة �أكرث من  800مرت.
كان ��ت ال�س ّيارة ت�س�ي�ر يف �أر�ض �سهلة وملّا ت�صل �إىل هنالك بعد ،ما جعلها
هد ًف ��ا �سائ ًغ ��ا للطائرات التي اجتهت �إحداها ن � اً
أطلقت �صرخة من
�زولُ � .
الأعماق« :تريد �أن تق�صف ال�س ّيارة!».
م�سرعا ،لكن يف ظرف ثوانٍ قليلة� ،أطلقت الطائرة �صاروخً ا،
رك�ضت
ً
فتطاي ��رت ال�س ّيارة وتناثر ك ّل �شيء �أم ��ام �أعيننا؛ الإخوة ،قدور الطعام،
العجالت ...حني و�صلنا وجدنا �أ�شالء الإخوة متناثرة .انقب�ضت �أحوالنا.
كان الطعام يومها عبارة عن «الآ�ش» ،و�أزعجنا كث ًريا املنظر الذي ر�أيناه
�أمامن ��ا ...من بني ك ّل الإخوة ،مل يبقَ ح ًّيا �سوى م�س�ؤول التجهيزات الذي
ُبرتت �ساقاه ومت ّزقت �أح�شا�ؤه ،ف ُنقل �إىل اخلطوط اخللف ّية .مللمنا الأ�شالء
قدر الإمكان .بعد �ساعة جاءت ج ّرافة من الكتيبة ،وطمرت بقايا ال�س ّيارة
وخم ّلفات االنفجار بالرتاب ،وذلك ح ّتى ال ت�ضعف معنو ّيات الإخوة ج ّراء
النظ ��ر �إىل ذلك امل�شه ��د .يف اليوم نف�سه �سمعن ��ا � ّأن الناجي الوحيد من
تلك احلادث ��ة نال ال�شهادة وهو يف طريقه �إىل غرف ��ة العمليات� .1شاءت
الق ��درة الإله ّية �أن �أجنو و�صادق حينها م ��ن الق�صف ،و�أن ن�شهد �شهادة
رفاقنا املجاهدين .واهلل وحده كان يعلم ماذا �سيح ّل بنا بعد �أ ّيام!
¤

ُم� � ّدت خريطة العملية من �أجل ال�ش ��رح والتو�ضيح ،وهذا يدل على � ّأن
موع ��د تنفيذ العملية �صار قاب قو�سني �أو �أدنى .تق ّرر �أن نكون يف منطقة
 1ـ �أعتق ��د �أنّ تل ��ك ال�س ّيارة تعود لكتيبة ال�شهيد �صدّوقي ،وكان م�س� ��ؤول التجهيزات فيها الأخ قربانعلي
بجاني الذي نال ال�شهادة � ً
أي�ضا.
100

متوجهني
العملية قبل يوم من تنفيذه ��ا ،لذا ته ّي�أنا للم�سري .وبينما نحن ّ
جديدا بالن�سبة
�إىل �آلي ��ات الـ«�إيفا» ،كانت م�شاهدة �أحوال الإخ ��وة �أم ًرا ً
�إ ّ
يل؛ ه ��ا ه ��م يحت�ضن ��ون ويو ّدع ��ون بع�ضهم البع� ��ض بالب ��كاء والنحيب
والدعاء ،ومل �أكن قد ر�أيت مثل هذا الأمر يف كرد�ستان � ًأبدا.
توجهنا �إىل منطق ��ة العملية يف � 29أيل ��ول العام 1982م.
يف النهاي ��ةّ ،
بقين ��ا من�ش ��ي ل�ساعات ومل نعلم ب�أ ّنن ��ا قد �ضللنا الطري ��ق .تو ّقفت �آليات
وترجل بع�ض ال�شباب لي�ستطلعوا املكان ،لكن ما لبثوا �أن عادوا
الـ«�إيفا»ّ ،
و�أخربونا ب�أنّنا �صرنا على مقربة من الق ّوات العراق ّية! كان بع�ض الإخوة
ترجلوا م ��ن الآليات لق�ضاء حاجة من دون �أن يعلموا ب�شيء ،والق ّوات
قد ّ
العراق ّي ��ة املتمرك ��زة يف التالل املحيط ��ة ت�شرف على امل ��كان ب�شكل تا ّم،
بحي ��ث ميكنها ر�ؤيتنا ج ّي ًدا عرب املناظري الليل ّية .فج�أةً ،بد�أ وابل النريان
ينهم ��ر علينا من ك ّل مكان .ان�سحب � ْ�ت ب�سرعة ك ّل �س ّيارة ا�ستطاعت ذلك
ترجل منها .كانت �صواريخ الكاتيو�شا والر�شا�شات
من دون التفكري فيمن ّ
تعم ��ل بال تو ّقف ،فان�سحبنا يف جن ��ح الليل من تلك املنطقة م�ستائني من
هذا اخلط�أ الذي ح�صل.
كان ��ت اخلط ��وط الدفاع ّية ملنطقة �سوم ��ار متباع ٌد ج� � ًّدا بع�ضها عن
بع� ��ض ،وق ��د قطعنا م�سافة طويل ��ة ح ّتى و�صلنا �إىل �أح ��د تلك اخلطوط.
�أخ�ي ً�را بلغنا املح� � ّل املق�صود ،وبتن ��ا باقي ليلتنا يف اخلي ��ام التي ُن�صبت
هن ��اك .يف ال�صباح� ،أُبلغنا ب�أنّه �سيت � ّ�م �إر�سالنا بعد �صالة الظهر وتناول
اخلا�صة،
طع ��ام الغداء �إىل منطقة �أخرى .كان ل�ص�ل�اة الظهر �أجوا�ؤها
ّ
فق ��د ا ّتخ ��ذ ك ّل فرد ناحي� � ًة وراح ي�ص ّلي ويناجي ر ّبه بحال ��ة من اخل�شوع
أعطيت
واخل�ض ��وعّ ،ثم و ّزع ��وا على ك ّل منّا علبتني من ال�سم ��ك املع ّلب ،ف� ُ
واح ��دة لأحدهم ،وتناول ��ت قليلاً من الثانية .وعند حل ��ول موعد الغداء،
و�إذ �أردت �أن �آكل م ��ا تب ّق ��ى م ��ن ال�سمك املع ّلب ،وج ��دت النمل قد هجم
علي ��ه! ومل �أ�ستطع �أن �آكله .يف هذه الأثناء ،ج ��اء �إ ّ
يل «�أ�صغر غربي» وقد
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التفت �إىل ما حدث ،ففتح علبته وقا�سمني �إ ّياها.
عن ��د قرابة الثانية والن�صف ركبن ��ا الآل ّيات و�سرنا يف طابور .كان قد
ج ��رى التخطيط من قبل ،ب�أن تتو ّقف الآل ّي ��ات يف ثالث �أو �أربع ّ
حمطات
ال�سرتاح ��ة العنا�صر ،هي�أوا فيها من قب ��ل املاء والطعام والفواكه املعلبة.
تو ّقف ��ت �آل ّيتن ��ا يف �أحد املحاور بالق ��رب من نهر �صغ�ي�ر ،ف�أ ّدينا �صالتي
املغ ��رب والع�ش ��اء .وبعد تن ��اول الطعام ،تف� � ّرق الإخوة .البع� ��ض ي�ص ّلي،
بع�ضا
و�آخ ��رون يقر�أون القر�آن والأدعية بخ�ش ��وع ،وبقية يو�صون بع�ضهم ً
الو�صاي ��ا الأخرية .ا�شت ّد �أن�ي�ن البع�ض ونحيبهم� ،أ ّما �أنا فكنت غري ًبا عن
أ�سا�سا ،مل يكن يروقني طل ��ب امل�ساحمة ومثل هذه الأمور.
ذل ��ك العاملً � .
ربمّ ا كنت قا�سي القلب بع�ض ال�شيء.
�سرع ��ان ما بد�أن ��ا م�سرينا الأخري نح ��و منطقة العملي ��ة .1كانت ليلة
البهي ك ّل م ��كان ،وبف�ضله مل ي�صطدم �أحد
مقم ��رة ،بل �أ�ضاء نور القمر ّ
ب�أح ��د خال ًف ��ا ملا كان يح ��دث �ساب ًق ��ا؛ عندم ��ا كان الإخ ��وة ي�صطدمون
ببع�ضه ��م من �ش ّدة الظلمة وه ��م ي�سريون على �شكل طاب ��ور .و�صلنا �إىل
منطق ��ة ميكن فيها �سم ��اع �أ�صوات العراق ّيني يف ذل ��ك ال�سكون .وهناك،
ح ��ان وق ��ت ال ��وداع ليتف� � ّرق بعده الإخ ��وة ويذه ��ب ك ّل منه ��م �إىل حمور
حم ّدد .كنت جائ ًعا ف�شاركت اثنني من الإخوة طعامهم .تناولت لقيمات،
وانف�صل ��ت عنهم بوداع �سريع .بد�أ حت ّركن ��ا الأخري .وما �إن �سرت قليلاً ،
ح ّتى �سمعت �أحدهم يناديني« :نور الدين ...نور الدين!».
�إ ّن ��ه �صوت �أخي �صادق ،الذي كان ي�سري �إىل جانب الطابور بح ًثا عنّي
أي�ضا لأنّه مل يرا ِع احليطة يف تلك
ويناديني .لكنّني مل �ألتفت! وانزعجت � ً
علي قال:
املنطق ��ة التي ميكن �أن ن�سمع فيها �ص ��وت العراق ّيني .حني عرث ّ
«ي ��ا م�س ّهل! نحن �أخوان ،ونريد �أن نذه ��ب �إىل العملية ،و�سوف نفرتق...
 1ـ ب ��د�أت عملي ��ة م�سلم بن عقيل بن ��داء «يا �أبا الف�ض ��ل الع ّبا�س» ،فج ��ر 1982/10/1م ،في جبهة غرب
«�سومار» والمرتفعات الم�شرفة على «مندلي».
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دعنا على الأق ّل نو ّدع بع�ضنا!».
مل ت�ستطع كلماته �أن تلينّ قلبي« :ح�سنًا ،اجلميع ذاهبون �إىل العملية،
أي�ضا �سنلتقي!».
لمِ َ الوداع؟! هناك � ً
ومهم ��ا فعل مل �أو ّدعه .كن ��ت �أعتقد ب�أنّه ال حاجة لل ��وداع ،و�أنّنا ن�سري
يف ه ��ذا الطري ��ق م ًعا .عن ��د �سماع ��ه كالمي ،ذه ��ب والتح ��ق بطابوره،
أي�ضا م�سرينا .و�صلنا �إىل مكان ي�شبه الوادي� ،سبق وزرعه
وتابعنا نح ��ن � ً
مت من
العراق ّي ��ون بالألغام ،وط ّهر الإخوة ق�س ًما من ��ه ل ُيجعل مع ًربا .تق ّد ْ
خالله �إحدى الكتائب وع�ب�رت ،وبقينا نحن بانتظار �أن ُيفتح معرب �آخر.
ك ّن ��ا هن ��اك مبحاذاة تالل «�سلم ��ان ك�شته» ،1يف منطقة تق ��ع �أعلى «نفت
�شه ��ر» .وفيما فرقة الهند�سة تعمل على فتح املعرب ،بد�أت اال�شتباكات مع
الألوية الأخرى املوجودة يف �أطراف تالل �سلمان ك�شته.
م ��ن مكاين ر�أيت ج ّي ًدا ال�ضابط العراق ��ي وهو ي�صيح يف وجوه ق ّواته!
كان اله ��دف من العملية احتالل ت ّلة «�سلم ��ان ك�شته» ،الأمر املحال الذي
تق� � ّرر �أن ي�ص�ي�ر ممك ًن ��ا على �أي ��دي ال�شب ��اب الغيارى .فج� ��أة ،ويف تلك
عم �ضباب كثيف املكان ،فلم نعد نرى �أمامنا .راح العراق ّيون
اللحظ ��اتّ ،
يطلقون القناب ��ل امل�ضيئة ،ما م ّكن الإخوة من �إمتام عملهم حتت نورها.
كنّا نرى الإمداد الغيبي ب�أ ّم العني.
�أعط ��اين ال�س ّيد �أحمد مو�س ��وي الأمر بالتحرك ،وكن ��ت من العنا�صر
احل� � ّرة يف الكتيبة« :لقد ّمت قطع الأ�سالك ال�شائكة ،ابد�أ باملواجهة لإلهاء
الق� � ّوات العراق ّي ��ة» .كان م ��ن املق ّرر �أن نق ��وم ب�إلهاء الع ��د ّو ليتم ّكن باقي
الإخ ��وة من ال�صعود م ��ن ال�سفح �إىل �أعل ��ى الت ّلة ،وقد �أ ّك ��د ال�س ّيد �أحمد
1ـ المجاه ��دون الذي ��ن �شاركوا ف ��ي مواجهات «�سلم ��ان ك�شته» يعلم ��ون ج ّيدً ا ما هي طبيع ��ة المنطقة.
يوم ��ذاك ،لم تكن القيادة نف�سه ��ا ت�صدّق ب�أ ّننا �سن�سيطر على هذه التلة .الحقيقة �أنّ العراق ّيين ّجهزوا
الت ّل ��ة ب�إمكانات وتجهيزات كبيرة للح�ؤول دون �إمكانية ال�سيطرة عليها؛ فالتح�صينات القو ّية ،وعربات
أ�سا�سا� ،إنّ � ّأي عملية تهدف �إلى احتالل تلك
ال�شيلكا ،والد ّبابات و ..جعلت �شبه الم�ستحيل تحقق ذلكً � .
المنطقة لم يكن من الممكن تنفيذها من دون الدعم الناري.
الفصل الرابع أخوان وعروج واحد 103

موجهة �إلينا .تق ّدمت و«�أ�صغر
علين ��ا ب�أن نعمل على �أن تبقى ن�ي�ران العد ّو ّ
و�شخ�ص �آخر ُيدعى «�أ�سد» من الناحية التي ُقطعت فيها الأ�سالك
غربي»
ٌ
ال�شائك ��ة ،ومل يكن للعراق ّي�ي�ن � ّأي �أثر .تق ّدمنا �أك�ث�ر ،وكان بيننا وبني ت ّلة
«�سلم ��ان ك�شته» الرئي�س ّي ��ة ثالث تالل �صغرية .عربن ��ا الأوىل من دون �أن
يرانا �أحد .و�صلنا �إىل الثانية و�صعدناها ومل يلتفت �إلينا �أحد كذلك.
 فلنذهب باتجّ اه الثالثة! لقد اقرتبنا كث ًريا! من غري املمكن �أن ال يرونا!حت
رج ُ
كان �أ�صغ ��ر و�أ�سد مييالن لأن نب ��د�أ باملواجهة من مكاننا .فيما ّ
�أ ّنن ��ا ك ّلما تق ّدمنا �أكرث �سي�صبح الأمر مل�صلحتنا ،لكنّني بالنهاية وافقتهما
ال ��ر�أي .متو�ضعن ��ا يف مكاننا ،ورحن ��ا نتناق�ش ب� ّأي �سالح نب ��د�أ مواجهتنا؛
وح�سم الق ��رار ب�أن نبد�أ
فف ��ي حوزتنا ر�شّ ا� ��ش* ،1وكال�شينك ��وف ،و(ُ ،)B7
به ��ا جمي ًعا .قلنا ب�س ��م اهلل وبد�أنا الرم ��ي .ر ّد العراق ّي ��ون علينا مبا�شرة؛
بالثنائ ��ي** ،2والر�شا�ش ،وح ّتى بالقذائ ��ف املدفع ّية! �أ�صبحت الأو�ضاع غري
حم�صن ،وكنّا نرمي عليه ��م من �أعلى الت ّلة
عاد ّي ��ة .نحن نفتق ��د � ّأي مكان ّ
لإلهائه ��م فقط ،ل ��ذا �صرنا هدفًا جلميع �أنواع الأ�سلح ��ة .كان من الوا�ضح
� ّأن ّ
خطتن ��ا قد جنحت ،وما هي � اّإل دقائق حت ��ى بد�أنا ن�سمع �أ�صوات تكبري
الإخ ��وة الذين �صعدوا الت ّلة ،وا�شتبكوا م ��ع العد ّو من الناحية الأخرى .لقد
أي�ضا!».
بد�أت املعركة الأ�سا�س ّية .قلت« :قوموا ب�سرعة ،علينا �أن نهجم نحن � ً
 يا عم� ،إنّهم يرمون علينا ،ما هذا الذي تقوله؟! الّ � ،إن ك ّل اهتمامه ��م الآن من�ص � ّ�ب عل ��ى تل ��ك الناحي ��ة .م ��ن الآنف�صاعدا �إن رمى علينا �أحد �ستكون ق ّواتنا هي التي ترمي!
ً
حت ّركن ��ا ب�سرع ��ة ،وعندما و�صلن ��ا �إىل مواقع العراق ّي�ي�ن ،ر�أينا الإخوة
*� -1سالح من �صنف ال� BKCأو ما ي�شبهه ،وكثير ًا ما يرد في الكتاب بهذا العنوان (ر�شا�ش).
** -2مدفع ر�شا�ش متو�سط ي�ستخدم م�ضاد ًا للطائرات �أي�ض ًا له فوهتان.
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م�شتبك�ي�ن معهم م ��ن الناحية الأخ ��رى .فبد�أنا نحن بتطه�ي�ر الد�شم من
ناحيتن ��ا .كانت يف املوقع الأ ّول د ّبابة ال ت ��زال �سليمة وت�ش ّكل غنيمة كربى.
لكن �أحد الإخوة مل يلتفت و�ألقى بداخلها قنبلة يدوية
تفجروها!»ّ ،
قلت« :ال ّ
توجهنا نحو املوقع الثاين .كان موقع اال�شتباك يبعد م�سافة عن موقع ت ّلة
وّ ...
«�سلمان ك�شته» الرئي�س ّية .غاية الأمر� ،أنّنا باال�شتباك والتطهري كنا نتق ّدم
و�صلت �إىل جان ��ب د�شمة و�سمعت
نح ��و الأعل ��ى.
ُ
ابتعدت عن الإخ ��وة حتى ُ
منه ��ا �صوتًا يدل على عدم خل ّوها .مبا�شرة رمي � ُ�ت قنبلة يدوية يف الداخل
وابتع ��دت .وما هي � اّإل ثوان ح ّتى انفج ��رت وتطايرت يف الهواء .علمنا �أنّها
كانت د�شمة الذخائر ،و�أحدثت االنفجارات املتتالية يف م ّدة زمن ّية ق�صرية
أي�ضا يقاتلون بب�سالة ويتق ّدمون .كان
�صدم ��ة للأعداء ،والإخوة ال يزال ��ون � ً
الأمر مبنزلة �إطالق �ألعاب نار ّية معتربة ،وملأت املنطقة �أنوار االنفجارات
املتتالية .من الوا�ضح �أن العد ّو مل يكن يتح ّلى بروح ّية املقاومة.
ثنائي فقط ي�ش ّكل م�صدر �إزعاج للإخوة!
 بقي مدفع فا�صل ّق ��ال �أحدهم ذلك ،فانطلقن ��ا م ًعا لإ�سكاته .كنّا تقري ًب ��ا وراء الثنائي
ال ��ذي ي�شرف على املكان ومينع الإخوة من التق ّدم ،كما كان هناك اثنان
ٍ
ب�صوت عالٍ « :فلي�أ ِتني
�أو ثالثة م ��ن العراق ّيني يرمون .ناديت من اخللف
الثنائي» .1بالطبع ،مل يكن �أحد �إىل جانبي،
�أحدكم بالـ( )B7لأ�ضرب هذا
ّ
لك ّنن ��ي �أردت بذلك �إ�سم ��اع العراق ّيني وح ّثهم عل ��ى اال�ست�سالم! وهكذا،
وتوجه نحوي .اقرتب
فق ��د �سمعوا ما قلت ،وخ ��رج �أحدهم من الد�شم ��ة ّ
لكن
منّي كث ًريا ،وحني �صار على م�سافة �أقدام منّي �أردت �أن �أرمي عليهّ ،
والعراقي يتق ّدم
الكال�شينك ��وف مل يعمل .ج ّربت ثاني ًة ،لك ّن ��ه ا�ستع�صى!
ّ
نح ��وي بهدوء .حرت م ��اذا �أفعل .يا �إله ��ي ،لقد ا�ستخدم ��ت ك ّل القنابل
الت ��ي بحوزت ��ي .كان �شكله يف تلك اللحظات مث�ي ً�را للرعب :بنيته كبرية،
 - 1بير نفر �آر بي جي كتي�سين من بو دولولى وروم!
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ويحمل يف يده �س ّكينًا .تركت ال�سالح ولذت بالفرار! رحت �أعدو وهو يعدو
خلفي .مل يكن � ٌّأي من الإخوة موجو ًدا يف تلك الناحية ،و�أدركت حينها � ّأي
رجلي ورحت
خط� ��أ ارتكبت حني ابتعدت عنهم .ا�ستجمعت ك ّل طاقتي يف ّ
العراقي من خلفي ،لكنّني مل �أجر�ؤ على
�أرك�ض .كنت �أ�سمع �صوت �أنفا�س
ّ
اال�ستدارة .يف تلك الأثناء� ،أطلق العراق ّيون القنابل امل�ضيئة ،فوقع نظري
يف ظ� � ّل نورها على قذيف ��ة ( )B7مرم ّية على الأر�ض ق ��د ُر ّكبت ح�شوتها
أي�ضا .ويف حلظ ��ةّ ،
التقطتها وا�ستدرت نح ��وه و�ضربته بها على
الدافع ��ة � ً
ر�أ�س ��ه .ف�أ�صيب ب ��د ّوار! �ضربته بق ّوة حتى انف�صل ��ت �أجزاء القذيفة عن
أي�ضا ،ل ّأن ذلك املخلوق الذي ر�أيته
بع�ضها البع�ض .لكنّني تابعت فراري � ً
مل يك ��ن لي�سقط ج ّراء تلك ال�ضربة .تق ّدم ��ت قليلاً  ،فر�أيت �أحد الإخوة،
�صحت به« :ارمه ،1»...ورماه �أخ ًريا.
أر�ض ��ا ،وقفت وتنفّ�ست ال�صعداء .وه ��ذه امل ّرة ذهبت مع
ح�ي�ن �سقط � ً
ع ��دد من الأ�شخا� ��ص �إىل موقع الر�شّ ا�ش الثنائ ��ي ،و�أ�سكتناه برمي قنبلة
يدوي ��ة عليه .زاد ان�سحاب العراق ّيني من معنو ّي ��ات ال�شباب .كنت ذاه ًبا
�إىل م ��كان اال�شتب ��اك حني التقي ��ت ب�أ�صغر غرب ��ي .قلت له« :ك ��م �أ�شعر
بالنعا�س!» ،قال« :اذهب ومن يف واحدة من هذه الد�شم!».
 �س�أنام ،لكن �إ ّياك �أن تبتعد من هنا! فقد يخطر فج�أة على بال �أحد�شبابنا تطهري الد�شمة ويرمي عليها قنبلة!
 كن مرتاح البال� ،س�أبقى يف هذا املحيط!و�ضعت ر�أ�سي على تراب الد�شمة ومنت...
ا�ستفق ��ت عل ��ى �صوت �أكرب وه ��و يقول «حان وقت ال�ص�ل�اة» .تبينّ يل
�أنّني من ��ت قرابة ال�ساعتني� .ص ّليت ال�صبح ،وا�شت� � ّدت اال�شتباكات .لقد
هجوما م�ضا ًّدا وا�ضطربت املنطق ��ة .كنت �أف ّكر يف �أخي
ّ
�شن العراق ّي ��ون ً
ال�س ّيد �صادق ،و�إذ بال�س ّيد �أ�صغر يناديني�« :أحدهم يبحث عنك».
 -1بونى ورون...
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 من كان؟فتى ياف ًعا .ولأنّك كنت نائ ًما مل �أدعه يوقظك!
 ال �أدري! كان ً من � ّأي جهة ذهب؟�أ�ش ��ار �إىل م�ضيق (مع�ب�ر) وقال« :من هنا» .ذهب ��ت يف ذلك االتجّ اه
فلمح ��ت من بعيد �أخي ال�س ّي ��د �صادق قد جل�س يف ف ّوهة امل�ضيق .اقرتبت
�إليه من اخللف ،فوجدته ي�أكل الإجا�ص املع ّلب ،ومن دون �أن �أتف ّوه بكلمة،
�سحبت العلبة من يده .نظر خلفه ،وملّا ر�آين فرح كث ًريا .كنّا فرحني لكوننا
ما زلن ��ا �ساملني .كان معه بع�ض الب�سكويت ،فرح ��ت �آكل منه و�أنا واقف،
فقال يل« :اجل�س على الأق ّل يا �أخي ،و ُكل!».
 ال تخف ،وهل يوجد خطر هنا؟ �أال ترى ك ّل الر�صا�ص ي�أتي �إىل هذه الناحية؟!جل�س � ُ�ت بجانب ��ه ،ث ��م التحقن ��ا بعد دقائ ��ق بجم ��ع الإخ ��وة .ا�ستعاد
العراق ّي ��ون يف هجوم معاك�س التالل املج ��اورة لـ«�سلمان ك�شته»ّ ،ثم بد�أوا
هجوما �آخر بالدبابات من جهة «نفت �شهر»
قراب ��ة احلادية ع�شرة ظه ًرا ً
ال�ستع ��ادة ت ّلة �سلمان ك�شته � ،اّإل � ّأن مقاوم ��ة ال�شباب البا�سلة منعتهم من
حتقي ��ق �أهدافهم� .إىل ذلك احل�ي�ن ،مل يكن �إ�سن ��اد مدفع ّيتنا قد �ص ّدق
دوما يطلب م ّن ��ا االن�سحاب ،ويق�صف
ب�أ ّنن ��ا �سيطرنا على الت ّل ��ة  ،1وظ ّل ً
أي�ضا!
املنطقة ب�شكل عنيف ،ما ت�س ّبب بخ�سائر يف �صفوفنا � ً
يف الواق ��ع ،كنّا يف ت ّلة «�سلمان ك�شته» عر�ضة لنريان العد ّو وال�صديق،
ووقعن ��ا حتت �ضغط �شديد؛ وكانت الأو�ضاع غري عاد ّية و�أخبار ا�ست�شهاد
الرف ��اق ت�صلن ��ا با�ستمرار .يف تلك الأثن ��اء� ،أتى م�س� ��ؤول املحور «حبيب
با�شاي ��ي» لتفقّد �أح ��وال الإخوة ّ
واالطالع على ظ ��روف املنطقة عن كثب.
�صفت �س ّي ��ارة الإ�سعاف التي �أتى بها �إىل منطقة
لك ��ن يف طريق العودة ُق ْ
1ـ كان ��وا يظ ّن ��ون �أ ّنن ��ا عراق ّي ��ون؛ و�أننا من �أج ��ل ت�ضليلهم نتك ّل ��م الفار�س ّية ونر�سل له ��م بر�سائل �أن ال
يق�صفوا المنطقة هناك.
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�شهيدا �إىل جوار ر ّبه.1
العملية ،فارتفع ً
طلبت م ��ن ال�س ّيد �صادق
غ ��دت املواجه ��ات ت�شت ّد ك ّل حلظ ��ة .ظه ًراُ ،
االن�سح ��اب ،فم ��ا دام موجو ًدا هناك ،كنت �أف ّكر في ��ه وال �أ�ستطيع القيام
بعمل ��ي ج ّي ًدا .بعد �ساعة ،وملّا �سقطت ك ّل الت�ل�ال ال�صغرية املحيطة بت ّلة
«�سلم ��ان ك�شت ��ه» ،جاء الأم ��ر باالن�سح ��اب �إىل خطوط خلفي ��ة ح ّددوها
م�سب ًق ��ا ،لنق ��وم بتنفي ��ذ املرحلة الثانية م ��ن العملية من �أج ��ل ال�سيطرة
ممن كانت جراحهم
جم ّد ًدا عل ��ى الت ّلة .كما �أُ�صدرت الأوامر للجرح ��ى ّ
�سطح ّي ��ة ،مب�ساعدة اجلرحى الذي ��ن ال ي�ستطيعون احل ��راك ب�أنف�سهم،
ونقله ��م �إىل اخلط ��وط اخللف ّية .ق�ضت الأوامر ب� ��أن ال ُيخلى ّ
اخلط دفعة
واح ��دة ،و�أن ت�ستم� � ّر املقاومة ريثما ُي�ستكمل بن ��اء ال�سواتر الرتابية .دام
هذا الأمر �إىل قرابة الثالثة بعد الظهر ،ليبد�أ االن�سحاب التا ّم .ويف هذه
الأثن ��اء ،و�صلت ق ّوات الع� � ّدو �إىل �أعلى ت ّلة �سلمان ك�شته ،و�أخذت متطرنا
بواب ��ل نريانه ��ا .والر�صا�ص الطائ� ��ش ي�ضرب بالأر�ض م ��ن حولنا ،ويثري
الغبار يف الهواء.
 نور الدين� ...س ّيد نور الدين!ن ��اداين �أحدهم ونح ��ن نن�سحب« :يا فتى! دخلت يف حق ��ل الألغام! ».
�أ�صابني الذهول.
�ألقيت نظر ًة من حويل فوجدتني يف حقل �ألغام.
 �ساحمك اهلل! الآن تقول يل!كان ر�صا� ��ص العراق ّيني ينهمر علينا م ��ن دون تو ّقف ،و�أنا حما�صر ال
علي �أن �أق ّرر،
�أ�ستطي ��ع التق ّدم �إىل الأمام �أو الرتاج ��ع �إىل اخللف .وجب ّ
وق� � ّررت� .س ّميت با�س ��م اهلل وعدت من حيث �أتي ��ت .مل يكن بيدي حيلة.
أ�سا�س ��ا �أن ي�ش ّكل اجتياز حق ��ل الألغام خط ًرا �أك�ب�ر من الوقوف
�أميك ��ن � ً
التق�صي عن �أج�ساد
1ـ بق ��ي ج�سد ال�شهيد حبي ��ب با�شايي هناك ل�سنواتُ ،
وعثر عليه الح ًقا ف ��ي عملية ّ
ال�شهداء ،ف�أُعيد �إلى تبريز ودُفن في مقبرة وادي الرحمة.
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حت ��ت زخّ ات الر�صا�ص والقذائف وال�صواري ��خ وال�شظايا!؟ يف ك ّل دقيقة
كانت ع ّدة ر�صا�صات ترتطم بالأر�ض ،لكنّني تابعت طريقي غري مكرتث
قدمي � ،اّإل
لها .ومع �أنّني كنت قلقًا يف تلك الدقائق من انفجار لغم حتت ّ
� ّأن اهلل ق� � ّدر يل �أن �أخ ��رج من وادي الن�ي�ران ذاك �ساملًا .يف حقل الألغام
ذاك ،د�س ��ت فقط عل ��ى لغم م�ضيء ،مل يكن له � ّأي ت�أثري يف �ضوء النهار.
و�صلت �إىل �ساتر ترابي و�أنا �أ�شعر بلطف العناية الإلهية.
ُ
كن ��ت قد �أو�صيت �ص ��ادق ب�أن ينتظ ��رين عند الإخ ��وة يف «برمنديه»،
َف ُر ْح � ُ�ت �أبحث عنه ،و�سرعان ما وجدته .وجدته على ما يرام ،يتناول مع
�أ�صدقائ ��ه ال�سمك املع ّلب والبطيخ ،وق ��د ا�ستقبلوين بحفاوة .بعد �ساعة،
ان�سحبت ومن بقي من عنا�صر كتيبة ال�شهيد مدين �إىل اخللف .لقد ح ّل
ُ
الليل ،وكنّا نعلم �أنّه �ستنفّذ يف الغد عملية ال�ستعادة ت ّلة «�سلمان ك�شته».
¤
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عن�ص� � ًرا قدموا للت ّو من تربي ��ز .فقد �أوكلت م�س�ؤول ّية قي ��ادة الكتيبة �إىل
الأخ «�ص ��ادق �آذري» بع ��د �إ�صابة ال�سيد �أحمد مو�س ��وي يف املرحلة الأوىل
من عملية «م�سلم بن عقيل» ،وقيل لنا �إنّه �س ُيعاد تنظيم الكتيبة من جديد
عن ��د الثانية ظه ًرا ،وننطلق جم ّد ًدا للهجوم على تالل �سلمان ك�شته .كان
نوما
لدين ��ا ح ّتى الظهر وقت للراحة .منت ذلك اليوم بعد �صالة ال�صبح ً
عمي ًق ��ا �إىل �أن �أيقظني الإخوة قائلني« :قم ،لقد ح ّل الظهر!» .ا�ستيقظت
فر�أي ��ت مائدة الغداء قد ُم ّدت .تناولت القليل من الطعام وخرجت .منذ
ان�سحابنا بالأم�س بتل ��ك الطريقة و�أنا �أبحث عن فر�صة لأغ�سل مالب�سي
الت ��ي امتلأت ك ّله ��ا بالدماء ،لكن التعب قد �أخذ م ّن ��ي ك ّل م�أخذ ،وها �أنا
ا�ستعدت ق ّوتي ون�شاطي .ناديت �صادق وقلت له�« :أريد �أن �أذهب
الآن قد
ُ
لغ�سل مالب�سي» .فرافقني كعادته .انطلقنا نحو �أر�ض م�س ّورة حيث توجد
حف ��رة جت ّمعت املياه فيها ،وقد احت�شد ال�شباب هناك لال�ستحمام وغ�سل
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املالب�س .كنّا ك ّلما اقرتبنا من املاء ،ازدادت حرارة الرمال حتت �أقدامنا.
فج� ��أةً ،ظهرت طائرة عراق ّية يف �سم ��اء املنطقة ،خطر ببايل �أنّها جاءت
لتق�صف املكان .قلت ل�صادق�« :ستق�صف هذا املكان الآن!».
 هل �أنت خائف؟ ال ،لكن..وكن ��ت ق ��د �سمعت �أ ّن ��ه يف ك ّل ق�صف وا�س ��ع النطاق ،ت�أت ��ي يف البدء
طائرة وت�ضع �إ�شارة على املنطقة املراد ق�صفهاّ ،ثم ت�أتي طائرات �أخرى
وتق�ص ��ف املكان� .سرح فك ��ري يف ال�سماء ،و�أنا �أنظ ��ر يف امل�شهد �أمامي،
وامل ��كان مزدح ��م بالنا�س .عدد كبري من �شباب طه ��ران داخل املاء ،كما
كان بع�ض جماهدي تربيز يف تلك النواحي.
�إىل جانب الربكة ع ��ا ُمل دين يتح ّدث �إىل بع�ض الإخوة .ما زلت �أذكر
�إىل الآن ح ��رارة الرم ��ال حت ��ت قدم � ّ�ي .قل ��ت لل�س ّيد �ص ��ادق« :ال تخف!
تع ��الَ نغ�س ��ل مالب�سنا .»..وفيما كنت �أنظر يف الدم ��اء التي جت ّمدت على
مالب�س ��ي� ،أح�س�ست فج�أة ب�أنّني �أترنّح ،وك� ّأن دوا ًرا �أ�صابني ،ورحت �أدور
أح�س بال�شظايا احلامية تخرتق بدين الواحدة
حول نف�سي ...كنت �أدور و� ّ
تلو الأخرى ...الغريب �أنّني مل �أ�شعر ب�أمر �س ّيئ .بل �أح�س�ست ب�أنّني �أ�سبح
أر�ضا على وجه ��ي .لقد اختلطت
يف ف�ض ��اء �ساخ ��ن ومبهم ...ثم وقع ��ت � ً
الأ�ص ��وات والروائح وطعم الرتاب والدم ��اء ...وفيما كنت �أ�سقط حاولت
رفعت ر�أ�سي ب�صعوبة بالغة عن الأر�ض،
جهدي �أن �أعرف ما الذي ح�صلُ .
مل �أ َر �شي ًئ ��ا .رفعت يدي لأم�سح الدم والرتاب عن عيني ،فغرقت يدي يف
وجه ��ي! لقد تب ّلل ��ت �أ�صابعي ب�سائل دافئ ومائع ،وه ��وى قلبي من مكانه.
�أ َوميك ��ن �أن يك ��ون وجهي قد ُ�سحق؟ للوهل ��ة الأوىل فقدت الأمل يف عيني
دما بحيث مل �أع ��د �أ�ستطيع
اليمن ��ى ،فيما كان ��ت عيني الأخرى ممتلئ ��ة ً
ر�ؤية ما حويل .ا�ستجمعت ك ّل قواي يف �أ�صابعي لأم�سح الدماء عن عيني،
�أردت معرف ��ة م ��ا ح�صل ،ويح�صل .بعد جهد جهي ��د �أزلت الدم والرتاب
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عنه ��ا ،وما ر�أيته يف اللحظ ��ة الأوىل ،بدا يل وك�أنّه �ضباب ،عا�صفة رمل ّية
و�ص َل ِت الأر�ض بال�سماء .كنت �أ�سمع �أ�صوات ال�شباب ،و�أرى اخليام تتفجر
وتتطاي ��ر يف الهواء .تذ ّكرت حينه ��ا � ّأن ذخائر الأفراد كانت يف خيامهم،
ف ��زاد انفجارها الن�ي�ران �أ�ضعافًا م�ضاعفة .ارتف ��ع ال�صراخ والأنني من
داخ ��ل املاء ،والأر�ض تهت ّز من حويل .كن ��ت واع ًيا بع�ض ال�شيء لكنّني مل
مرفوعا ...فج�أة� ،أح�س�ست وك� ّأن �صاعقة �صدمتني،
�أ�ستط ��ع �إبقاء ر�أ�سي
ً
تذ ّك ��رت �أنّنا كنّا نفرين؛ �أنا و�أخي �ص ��ادق .وهنا حاولت النهو�ض للبحث
ع ��ن �صادق .يعل ��م اهلل � ّأي م�شقّة كابدت و� ّأي حالة عانيته ��ا لأرفع ر�أ�سي
ملقى �إىل جانبي مبا�شرة .وقع نظري يف البداية
بح ًث ��ا عن �أخي ...ر�أيته ً
عل ��ى رجله ،ر�أيتها قد ُجرحت و�أُدميتّ ،ثم رحت �أم ّرر نظري �صعو ًدا �إىل
�سائر �أنحاء ج�سده �إىل �أن و�صلت �إىل وجهه؛ لقد تدفقت الدماء من فمه
كنب ��ع �صغ�ي�ر ،ما جعلني �أفقد الأم ��ل ببقائه على قيد احلي ��اة ...ك� ّأن ك ّل
�شيء قد تو ّقف! كان �صادق �ساكنًا ،فتيقّنت �أنّه ا�ست�شهد ...فقدت وعيي،
كن ��ت �أنتظر اللحاق ب�صادق وباقي الإخوة .مل �أعد �أرى �شي ًئا لكنّني كنت
�أ�سمع �أ�صواتًا تتك ّرر على م�سمعي ،وت�أخذين معها �إىل ف�ضاء غام�ض...
 انقلوا هذا! هذا ا�ست�شهد ...خذوه... -فلي� ِأت �أحدكم للم�ساعدة ،هذا ال يزال ح ًيا...

w
عندم ��ا ا�ستعدت وعيي� ،سمعت �صو ًت ��ا عال ًيا وغري م�ألوف بالن�سبة يل
�شغل ك ّل تفكريي .ا�ستغرق الأمر حلظات حتى ا�ستجمعت حوا�سي وفهمت
�أ ّنن ��ي داخل مروح ّية .وم ��ن �ش ّدة النزف واجلرح كن ��ت �أغيب عن الوعي
عيني �أجد نف�سي يف مكان خمتلف عن الآخر!
و�أ�صحو ،وعندما �أفتح ّ
مو�ضوعا على ح ّمالة وينقلونني
وم ّرة �أخرى ا�ستعدت وعيي .وجدتني
ً
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داخل كبينة .ثم غبت عن هذا العامل!
¤

بعد ثالثة �أ ّيام ا�ستعدت وعيي على �سرير امل�ست�شفى .طال الأمر ح ّتى
انتبهت �إىل � ّأن �أكرث املوا�ضع يف ج�سدي قد ُ�ض ّمدت؛ بطني ،يدي ،رجلي،
ووجه ��ي .وب�صعوب ��ة بالغة� ،س�أل ��ت املم ّر�ضة التي كان ��ت يف الغرفة�« :أين
�أنا؟»� ،أجابت« :يف م�ست�شفى كرمان�شاه ..لقد �أُجريت لك عمل ّية .بل ع ّدة
عمليات ...و�أنت فيها جمي ًعا يف غيبوبة.»...
كن � ُ�ت م�ش ّت � َ�ت التفكري ،وما زل ��ت ال �أعي ج ّي ًدا ماذا ح�ص ��ل يل� .شي ًئا
ف�شي ًئ ��ا علم ��ت �أنّني �أُ�صب ��ت مبا يقارب ال� �ـ � 24شظ ّية من تل ��ك القذائف
العنقود ّي ��ة ،وبع�ض ه ��ذه ال�شظايا �أ�صابت املكان نف�س ��ه ما ت�س ّبب بجراح
عميقة؛ فخ�ضعت لعمليات جراح ّية متكررة يف ك ّل من بطني ورجلي ويدي
ووجه ��ي ،وقد فهمت ذلك تدريج ًيا .كانت يدي الع�ضو ال�سليم الوحيد يف
علي م ��ن وقت لآخر .يف ذل ��ك اليوم قالت
ب ��دين ،وحايل �س ّيئ ��ة ،ويغمى ّ
�سيتم نقل ��ي �إىل تربيز .مل يكن عقلي يعمل ج ّي � ً�دا� ،أحيا ًنا
املم ّر�ض ��ة �إ ّن ��ه ّ
كنت �أتذ ّكر �صادق و�أقول�« :أين هو �صادق الآن؟».
علي بنحو منتظم.
ليلاً  ،كنت يف تلك الغرفة نف�سها .مل يكن الزمن مي ّر ّ
مل �أعلم كم م�ضى من الوقت ،ك ّل ما �أذكره هو � ّأن الوقت كان ليلاً  ،عندما
ا�ستفق ��ت ووج ��دت نف�سي يف املط ��ار� ،أُنقل �إىل الطائ ��رة .كان الأ�شخا�ص
الذي ��ن ينقلونني على احل ّمال ��ة يتح ّدثون الفار�س ّية ،م ��ن لهجتهم عرفت
ب�أ ّنه ��م طهران ّيون� .سادت جلب ��ة كبرية داخل الطائ ��رة .فو�ضعوا ح ّمالتي
فيها ،فوق �أحد الرفوف التي ُن�صبت وذهبوا .بات �صوت املح ّرك ي�ؤذيني،
والعط�ش ي�ضجرين �أكرث من � ّأي جرح .كان الطبيب �أ ّول من جاء لتفقّدي.
�س�ألن ��ي« :كيف احل ��ال؟» ،وب�صعوبة بالغة �أجبت« :ج ّي ��دة ،لكنّني �أريد �أن
�أ�شرب» .فقال« :لقد �أُجريت لك عمل ّية يف بطنك وال ميكنك ال�شرب».
عمي...
�شفتي� ...أنا عط�شان يا ّ
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كنت فعلاً �ألتهب م ��ن �ش ّدة العط�ش ،فب ّلل قطنة �صغرية وو�ضعها على
�شفتي ،وكان ذلك غنيمة كربى بالن�سبة يل.
ّ
اهتزاز الطائ ��رة ،ونورها ال�ضعيف ،والأم�ص ��ال املع ّلقة فوق الأ�س ّرة،
و�أن�ي�ن الإخوة الذين كانت �أحوال معظمه ��م �س ّيئة ...يف ظ ّل هذه الأجواء
�سمعن ��ا �صوتًا يقول« :و�صلن ��ا �إىل مطار تربيز» .ثم ما لبث ��وا �أن قالوا � ّإن
املن ��اخ غ�ي�ر مالئم هناك وال ن�ستطي ��ع الهبوط! فطال ��ت رحلتنا اجلو ّية.
ارحتت قليلاً لأنّني مل �أعد ّ
والدي بهذه احلال وبعد �شهادة
م�ضط ًرا لر�ؤية ّ
�صادق .ظننت �أنّهم ال ب ّد متجهون �إىل طهران .فقدت وعيي م ّرات ع ّدة،
ويف ك ّل م ّرة �أ�ستعيد فيها وعيي كنت �أرى �أنّنا ما زلنا يف الطائرة� .أخ ًريا،
واع،
�سمعن ��ا �صوتًا يقول« :و�صلنا �إىل مطار م�شه ��د» .كنت حينها ن�صف ٍ
وح�ي�ن �سمعت با�سم م�شهد ،قلت يف نف�س ��ي« :خ ًريا ح�صل ،لقد �أتينا �إىل
مكان ج ّيد.»...
وفيم ��ا كنت على احل ّمالة ،علم ��ت من حديث ال ��كادر الط ّب ّي �أنّني يف
ع ��داد اجلرحى ال�س ّيئ ��ي احلال ،لكنّني ب ُِّت �أعلم بع ��د جتربة الإ�صابة يف
كرد�ستان� ،أنّني لن �أموت بهذه ال�سهولة! ُنقلت مع اجلرحى الآخرين �إىل
م�ست�شفى الإمام الر�ضا  .Qوما �إن و�صلت �إىل امل�ست�شفى ح ّتى �أُدخلت
�إىل غرفة العملية ،فخُ ّدرت و�أجريت يل عمل ّية جراح ّية.
¤

�دت نف�سي وحي � ً�دا يف �إحدى الغ ��رف .كان
عندم ��ا فتحت عين � ّ�ي وج � ُ
املم ّر�ض ��ون يراقبونني على مدى � 24ساع ��ة ،والطبيب يتفقّدين من وقت
لآخر .مل يكن ُي�سمح لأحد بالدخول �إىل الغرفة �سوى الطبيب واملم ّر�ضني
الذي ��ن يتناوبون على متري�ضي .فيما بعد علمت �أنّه توجد يف هذا الق�سم
�سبع �أو ثماين غرف عزل على غرار غرفتي ،وقد نقلوا �إليها من اجلرحى
من كانت �أو�ضاعهم �س ّيئة .كان على املم ّر�ضني �أن يغيرّ وا �ضمادات جراحي
مغموما ل�شهادة �أخي
علي؛ فمن جهة كنت
ً
ك ّل يوم .م ّرت ال�ساع ��ات ثقيلة ّ
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يوما كما
ربحة .ال �أذكر �أنّني عانيت ً
�صادق ،ومن جهة �أخرى� ،أكابد � ً
آالما م ّ
عاني ��ت يف تلك الأ ّيام التي كنت فيها وحي � ً�دا يف تلك الغرفة .ومع �أنّني مل
جاهدا
�أكن من �أهل الولولة والعويل ،كما هي عادتي منذ ال�صغر ،و�سعيت ً
يوما بعد
لتح ّم ��ل ك ّل تل ��ك الآالم � ،اّإل � ّأن ح ��ايل كان ��ت �أكرب من االحتم ��ال ً
ي ��وم .لقد �أدخلوا �أنبو ًبا من حلق ��ي �إىل معدتي كان ي�ضايقني كث ًريا .وك� ّأن
وظيفة �أح�شائي تغريت ج ّراء ال�شظايا الكبرية التي �أ�صابتها� .شي ًئا ف�شي ًئا
علم ��ت � ّأن �أع�صاب عيني اليمنى قد تلف ��ت و�أ�صبح من ال�صعب عالجها.
�أ ّم ��ا حرارتي فقد ارتفعت لع ّدة �أ ّيام� ،إىل درجة مل تعد تنفع معها الأدوية،
ّ
ثلجا ،فيما ُق ّيدت يداي ورجالي،
فغط ��وا ج�سمي بالنايلون ،وو�ضعوا فوقه ً
ويا لها من معاناة! �أحيا ًنا كنت حني �أ�ستعيد وعيي ،وتقع عيناي على الثلج،
�أ�سع ��ى جاه � ً�دا لأرفع ر�أ�سي لع ّل ��ي �أ�ستطيع �أن �أبلل ل�س ��اين به! وبعد جهد
جهيد مت ّكنت من حل�س قطعة ثلج م ّرة واحدة ،ففرحت وك�أنّني ربحت يف
تلك الظروف القا�سية جائزة كبرية! كان هذا احل ّل الوحيد لرفع العط�ش
ال ��ذي مل يفارقني حلظة ..العط�ش ..العط�ش ..وق ��د ك ّررت هذا الأمر ما
ا�ستطعت �إىل ذلك �سبيلاً � .أحيا ًنا كنت �أي�أ�س ،و�أف ّكر � ّأن ال �أحد يعلم ب�أملي؛
�أمل العط�ش الذي �أ�ضيف �إىل �آالم جراحي ك ّلها..
كان ��ت ح ��ايل تزداد ك ّل يوم �س ��و ًءا .وقد جاءت ال�س ّي ��دة التي �أتت �إ ّ
يل
يف الي ��وم الأ ّول لدخ ��ويل م�ست�شفى الإمام الر�ض ��ا  Qطالبة منّي رقم
هات ��ف لتخ�ب�ر عائلتي مبا ج ��رى يل ،و�أ ّ
علي بذل ��ك« :لمِ َ ال تريد �أن
حل ْت ّ
تهات ��ف عائلت ��ك؟! �أعطني رق ��م الهات ��ف ،لأخربهم باحل� � ّد الأدنى �أنّك
هن ��ا»� .أخ�ي ً�را ،خرجت ع ��ن �صمتي وقلت له ��اّ �« :إن �أخ ��ي كان معي حني
الق�صف ،وقد ا�ستُ�شهد حت ًما ،وال ب ّد � ّأن ج�سده قد و�صل الآن �إىل املنزل،
وه ��م م�شغولون مبرا�سم ت�أبين ��ه و�إقامة التعازي عن روح ��ه .ال �أريد لهم
�أن يعان ��وا �أك�ث�ر من ذلك� ..إنّهم يظ ّن ��ون �أنّني معافًى �سلي ��م ،ف�إن علموا
ب�إ�صابت ��ي �سيرتكون املرا�سم وي�أتون �إىل هن ��ا ..ال �أقبل ،»..وعادت للم ّرة
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الثانية خالية الوفا�ض.
جريحا فوق �سريري ،كنت كث ًريا ما �أذكر �صادق ،و�أف ّكر �أين هو؟ ومع
ً
م ��ن؟ �أحيا ًنا �أب ��د�أ �أتك ّلم معه« :بهذه ال�سرعة رحلت ي ��ا �صادق!» ،ويف ك ّل
م� � ّرة ي�شت� � ّد فيها وجعي �أف ّكر ب� �� ّأن �أخي قد ارتاح باحل� � ّد الأدنى من �آالم
علي لدرجة �أن �أطلب من الطبيب
الدنيا وهمومها� .أحيا ًنا كان الأمل ي�شت ّد ّ
طلب العاجز ب�أن يخ ّدرين ويغ ّيبني عن الوعي لأرتاح من الأمل ل�ساعات.
كان يجيبني« :ال ميكن� .إن غ ّيبناك عن الوعي �ستموت!» .يف مثل تلك
الدقائ ��ق� ،أحببت املوت �أكرث من حت ّم ��ل الأمل الذي كنت �أعانيه� .إال �أنّني
�شع ��رت ،ك� ّأن ق ��دري هو ال�صرب على حت ّم ��ل ك ّل الآالم؛ �أمل اجلراح ،و�أمل
البقاء وعدم االلتحاق بركب ال�شهداء...
كان م ��ن بني املم ّر�ضني املناوبني مم ّر�ض م�سيح � ّ�ي ،ي�ؤ ّدي عمله بد ّقة
وجد ّية تا ّم ��ة� .أحيا ًنا عندما ي�أخذ الوجع مني ك ّل م�أخذ وهو يقوم بتغيري
�ضم ��اد جراحي ،كنت �أرج ��وه قائلاً « :باهلل عليك ،برو ّي ��ة وهدوء �أكرث!»،
فيجيبن ��ي�« :أنا �أ�ؤ ّدي عملي .مهما فعلت �أو قلت لن ي�ؤ ّثر ذلك على عملي.
ل ��ذا م ��ن الأف�ض ��ل ل ��ك �أن تتح ّم ��ل �إىل �أن �أنتهي من ت�ضمي ��د جراحك».
وم ��ع �أنّني كنت �أت� ��ألمّ كث ًريا عند ت�ضميده جراح ��ي � ،اّإل �أنّني كنت معج ًبا
ب ��ه لكونه دقي ًق ��ا يف عمله وودو ًدا .فيم ��ا بعد� ،سمعت �أ ّن ��ه وب�سبب خربته
ومهارت ��ه يف التمري�ض ،و�ضع احلر�س �س ّيارة حت ��ت ت�ص ّرفه لي�ستخدمها
يف ذهابه و�إ ّيابه �إىل امل�ست�شفى والعناية بجرحى احلرب.
¤

م�ض ��ى �شهر و�أنا عل ��ى هذه احلال ،وع ��ادت املم ّر�ضة للم� � ّرة الثالثة.
علي �أن �أتّ�صل بعائلتي ،و�أقنعتني �أخ ًريا بالقولّ �« :إن مرا�سم ت�أبني
�أ�ص ّرت ّ
�صباحا ،جا�ؤوا بهاتف �إىل
�أخي ��ك قد انتهت الآن» .وعند حوايل العا�شرة ً
غرفت ��ي ،فطلبت رقم حمافظة تربي ��ز حيث يعمل ابن خايل «حم ّمد علي
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منك ��ي» ،لكن من ح�سن ّ
حظي ،قيل يل �إنّه لي�س موجو ًدا .تركت له ر�سالة
ب�أن ي ّت�ص ��ل حال جميئه مب�ست�شفى الإمام الر�ض ��ا  Qيف م�شهد� .أ�ص ّر
عل � ّ�ي املجيب ب� ��أن �أُع ّرف عن نف�س ��ي ،فذكرت له ا�سمي ،وقل ��ت له ب�أنّني
�أُ�صبت �إ�صابة ب�سيطة!
بع ��د �ساعة� ،أح�ضروا الهاتف م� � ّرة ثانية �إىل غرفتي ،وكان ابن خايل
ه ��و امل ّت�ص ��ل .رحت �أحت� � ّدث �إليه به ��دوء ورو ّي ��ة ،وهو ي�س� ��أل بني احلني
والآخر« :م ��اذا ح�صل لك؟» ف�أجيبه« :ال �شيء» ،لك ّن ��ه انفجر بالبكاء...
�س�ألته« :هل انتهت مرا�سم الت�أبني؟».
 ت�أبني من؟ �صادق!�أراد �أن ينك ��ر الأم ��ر ،ولع ّل ��ه �أراد مداراة و�ضعي .ق ��ال« :ال ،مل ي�صب
�صادق بخطب ...لقد عاد �إىل البيت».
 لقد ا�ستُ�شهد �صادق بالقرب منّي� ...أنا ر�أيته ب�أ ّم عيني!وانفج ��ر بالب ��كاء م ّرة �أخرى� .أ ّم ��ا �أنا فقد �ضاق �ص ��دري وا�سرت�سلت
بالب ��كاء ال ��ذي كان يخفّف ع ّن ��ي .كان هو يبك ��ي و�أنا �أبك ��ي� .إىل �أن قال
�أخ ًريا�« :أجل ،لقد انتهت مرا�سم ت�أبني �صادق ،ونحن بانتظار الأربعني».
مل �أعد �أ�ستطيع الكالم .ا�ستودعته اهلل وارتاح بايل.
¤

جيدا �أنّه كان يوم اخلمي�س ،بد�أ الز ّوار
يف �صباح اليوم التايل ،و�أذكر ً
ي�أت ��ون لعيادتي� .أ ّول من ح�ضر لزيارتي هي �أ ّمي ،لكنّها ما �إن ر�أتني ح ّتى
رجعت ،وتناهى �إىل �سمعي �صوتها وهي تقول« :هذا لي�س جريحنا!».
حاجة؟! �أَ َومل تطلبي زيارة ال�س ّيد نور الدين عايف؟
 وكيف ال يا ّ بلى ،لكن...وم ّرة �أخرى ر�أيت والدتي واقفة يف الباب .مل تعرفني! ناديتها« :ادخلي
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والتف
علي و�أنهار الدموع جتري من مقلتيهاّ .
يا ّ
حاجة!» ،دخلت وانك ّبت ّ
أي�ضا �أخي ال�س ّيد مري رحيم و�صهري وراحا يبكيان.
حويل � ً
عم! لمِ َ ك ّل هذا البكاء؟! ما الذي ح�صل؟...
 �إي يا ّ�أخ�ي ً�را ،تو ّقف ��وا عن الب ��كاء ،وراح ��وا يتبادلون �أط ��راف احلديث ثم
متاما من �أ ّم ��ي � ،اّإل �أ ّنن ��ي �س�ألت عن
ي�ضحك ��ون .وم ��ع �أنّني كنت خج�ًل اً ً
�ص ��ادق .يف البداية قال ��وا يل�« :إنّه بخري ومل ي�صبه مك ��روه» .قلت« :لقد
ر�أي ��ت ك ّل �شيء ب�أ ّم عين ��ي ،وكنّا م ًعا ح ّتى اللحظة الأخ�ي�رة» .كنت �أف ّكر
قوي ج ًّدا!»،
فيم ��ا قا�سته �أ ّمي وعانته يف هذه امل� � ّدة .قالوا يل�« :أنت رجل ّ
وراح ��وا مي ّدونن ��ي باملعنو ّي ��ات .ف�أجبتهم« :لي� ��س الأمر كم ��ا تت�ص ّورون!
باملنا�سبة ،كيف يبدو وجهي؟».
 �أمل تره ح ّتى الآن؟! ال! مل �أغادر ال�سرير طوال هذه املدة.ب ��ادرت �أ ّمي ،وم�سحت بيدها على ر�أ�س ��ي وقالت« :لي�س به � ّأي مكروه!
حت�سنت،
ك ّل �ش ��يء ج ّي ��د!» .بالفعل ،لقد �أح�س�س ��ت ،بر�ؤيته ��مّ � ،أن حايل ّ
خا�ص ��ة �أ ّمي التي ب ��دت قو ّية متما�سك ��ة مع �أنّها كان ��ت مفجوعة ب�شهادة
ّ
ال�شاب �صادق� .أخ�ب�روين ب�أنّهم �سيبقون يف «م�شه ��د» ليومني� ،إنّه
ابنه ��ا
ّ
بالفعل اخلرب الأجمل بالن�سبة يل يف تلك الأو�ضاع.
¤

بعد يومني ،قال يل الطبيب �أثناء الزيارة ال�صباح ّية« :يبدو � ّأن حالتك
حت�سنت» .قلت�« :أ�شعر �أنّني بحال �أف�ضل».
قد ّ
 لق ��د كتبت يف ملفّك اليوم� ،أن يق ّدموا لك ن�صف كوب من احلليب،ون�صف كوب من ال�شاي.
 يا له من خرب ج ّيد!وما هي � اّإل دقائق ،ح ّتى كان كوبا احلليب وال�شاي على الطاولة بجانب
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يوما و�أن ��ا �أتغذّى عن طريق
�سري ��ري طبقًا لتعليم ��ات الطبيب .فمنذ ً 34
فرحا وم�سرو ًرا ،لكن
امل�صل فقط ،وطاملا انتظ ��رت هذه اللحظةُ .
غدوت ً
�سرعان ما انق�ضت فرحت ��ي ،فقد جاءت لتبديل مالءة �سريري مم ّر�ضة
جديدة �أراها للمرة الأوىل .قلت لها« :دعيني �أ ّو اًل �أتناول احلليب وال�شاي
ومن ّثم تب ّدلينها».
 ال! قم لأب ّدل مالءتك ،ومن ّثم ت�أكل ما تريد. �أ ّيته ��ا ال�س ّي ��دة! �إىل الآن مل �أنه�ض من �سري ��ري ،و�أنت الآن تطلبنيمنّي النهو�ض لتبديل املالءة!� ...إن �أنا نه�ضت �سينفجر بطني.
 م ��ا هذا الذي تقول ��ه ،لقد �أُجريت لك العمل ّي ��ة منذ �أكرث من �شهر،وتقول �إنّك �إن حت ّركت ينفجر بطنك!
 البطن بطني ،و�أعلم �أنّني �إن نه�ضت �سينفجر!ومهما حاولت معها ،مل ت ِع الأمر .كما � ّإن جرح رجلي مل يكن قد الت�أم
بع ��د � ،اّإل � ّأن �أ�سلوبها بالكالم جعلن ��ي �أنفذ ما تريد ،خا�صة � ّأن �أمي و�أخي
كان ��ا قد ذهبا يف ذلك الوقت لزي ��ارة حرم الإمام الر�ضا  ،Qومل يكن
معي �أحد �آخر لي�ساعدين يف �إقناعها!
 �ساعديني باحل ّد الأدنى لأنزل!ذهب ��ت و�أح�ضرت ال ّدرجات التي تو�ض ��ع حتت �سرير املري�ض لت�سهيل
قدمي.
مغادرت ��ه� .سحب ��ت نف�س ��ي �إىل جانب ال�سري ��ر ب�صعوبة ،ود ّلي ��ت ّ
�أزعجن ��ي تعامله ��ا اجل � ّ
مم ��ن يقمن
�اف مع ��ي وع ��دم اكرتاثه ��ا ،وك�أنّها ّ
مرغمات بتمري�ض جرحى احلرب يف امل�ست�شفيات ،ومل يكن يف قلبها ذ ّرة
قدمي على الأر�ض ،لكن د ّوا ًرا �أ�صابني.
رحمة وتعاط ��ف� .أخ ًريا ،و�ضعت ّ
فتم�سكت بالطاولة واحلائط بق ّوة ك ��ي ال �أقع! م ّرت ثوانٍ
بد�أت �أرجت ��فّ ،
ع� � ّدة ،خطر ببايل الذه ��اب �إىل املرحا�ض مبا �أنّني نزل ��ت عن ال�سرير،
يدي ب�شكل ج ّيد �إىل
وكان يبع ��د عني م�سافة مرت ون�صف� ،إذ مل يغ�سل ��وا ّ
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ذل ��ك احلني ،وقد يب�ست الدماء والرتاب بني �أ�صابعي .ف ّكرت �أن �أذهب،
�دي و�أنظر �إىل وجه ��ي يف املر�آة .رحت �أج ّر قدم � ّ�ي بهدوء و�أنا
ف�أغ�س ��ل ي � ّ
�أتك ��ئ �إىل احلائ ��ط �إىل �أن و�صلت �إىل املرحا�ض .وما �إن نظرت يف املر�آة
ح ّتى �أ�صابني الذهول! �إلهي ماذا �أرى؟
 من �أنت؟ ...نور الدين؟!متال�ش� ،ضعيف وجمروح،
متاما؛ وجه
ٍ
كانت مالمح وجهي قد تغيرّ ت ً
وع�ي�ن قد ّ
تعطلت تقري ًب ��ا ،فيما العني اليمنى تغ�ّي�رّ �شكلها ب�سبب اجلرح
العمي ��ق يف وجنت ��ي ،هذا بالإ�ضاف ��ة �إىل جراح ذقن ��ي الوخيمة ...ها قد
ب ��د�أت �أفه ��م لمِ َ مل تتع ّرف �إ ّ
يل �أ ّم ��ي .وكان �أم ًرا طبيع ًّي ��ا �أن �أ�شعر ب�ضيق
يف �ص ��دري« :لمِ َ �أ�صبح ��ت هيئت ��ي هكذا؟! ه ��ل ي�ستحي ��ل �أن �أُ�شفى؟»...
وتو ّقف ��ت ع ��ن الكالم .لقد انه ��ارت معنو ّياتيّ � .إن �سن ��وات عمري ك ّلها ال
تتج ��اوز الثماين ع�ش ��رة ،ومل �أكن �أف ّكر � ًأبدا ب� ّأن احل ��رب �ستوقع بي بال ًء
مثل هذا ...و�سرعان ما �أعر�ضت بوجهي عن املر�آة وفتحت �صنبور املياه.
وفيم ��ا كنت �أغ�سل الدم املتي ّب�س ب�ي�ن �أ�صابعي رحت �أ�ؤنّب نف�سي« :ال تكن
جح ��و ًدا! ا�شك ��ر اهلل �أنّك بقيت ح ًي ��ا وتقف على رجلي ��ك! وال ب ّد لوجهك
بالنهاية �أن يتعافى بحال من الأحوال� ...سوف تعتاد على الأمر».
 تعالَ ومت ّدد على �سريرك!نادتن ��ي ف�سرت بهدوء نحو ال�سرير .كان احلليب وال�شاي قد بردا �إىل
جانب ��ه .قلت للممر�ضة« :ال �أ�ستطيع ال�صعود ب�سهولة!» .ح ّدقت يف وجهي
م ��ن دون اكرتاث وبقيت تنتظر .مل تكن تعلم ب� ّأن الدرجات التي و�ضعتها
�إىل جانب �سريري ال ت�ش ّكل يل � ّأي م�ساعدة .بقيت دقيقتني �أو ثال ًثا واقفًا
ال �أعرف ماذا �أفعل؟! كيف �س�أ�صعد؟! و�شي ًئا ف�شي ًئا بد�أت �أ�شعر ب� ّأن حايل
ت�س ��وء� .شعرت ببطني يحمى وي�سخن .كان ��ت �سخونة بطني تزداد بحيث
�شع ��رت ب�أ ّنه ��ا تريد االنبع ��اث �إىل اخل ��ارج! كان لبا� ��س امل�ست�شفى الذي
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مفتوحا من اجله ��ة الأمام ّية� .ألقيت نظ ��ر ًة و�صرخت�« :أ�سرعي
�أرتدي ��ه
ً
و�أخربي �أحدهم! � ّإن بطني يتم ّزق!».
 ما الذي �سيحدث؟!مل ت ��درك ح ��ايل .ا ّت ��ك� ُأت عل ��ى رجل ��ي امل�صابة الت ��ي مل ت�ش � َ�ف بعد،
وا�ستخدم � ُ�ت ك ّل ق ّوت ��ي لأ�ض ��ع رجل ��ي الأخرى ف ��وق ال�سري ��ر .قلت بعجز
وغ�ض ��ب« :تعايل و�ساعدين ��ي باحل ّد الأدنى لأرفع رجل ��ي» .فجثت مكرهة
ورفع ��ت رجلي عن الأر� ��ض ،لك ّنن ��ي� ...أطلقت �صرخة م ��ن �أعماق قلبي؛
لق ��د انفجر بطني بالفعل ،ور�أي ��ت �أح�شائي بو�ضوح تا ّم ،وقد �سقطت فوق
مالب�سي! راحت املر�أة ت�صيح بنح ٍو مل �أ�سمع له مثيلاً  .تركتني و ّولت هاربة.
�أح�س�س ��ت براح ��ة! فبعد حالة االلته ��اب وال�سخونة الت ��ي كانت يف بطني،
�صرت �أ�شعر بالليون ��ة واخلفّة .كان كوبا احلليب وال�شاي يرتاق�صان �أمام
ناظ ��ري ،و�صوت املر�أة يط � ّ�ن يف �أذينُّ .نقلت ب�سرع ��ة �إىل غرفة العملية،
وك� ّأن ك ّل �شيء قد حدث خالل ثوان .مل �أفقد الوعي ،لكن مل يبقَ ّيف رمق؛
ال للنظر ،وال للكالم ،وال ح ّتى للإح�سا�س بالوجع الغريب اجلديد!
¤

عندم ��ا ا�ستع ��دت وعي ��ي ،وج ��دت �أربعة �أ�سي ��اخ معدن ّي ��ة خارجة من
بطن ��ي وقد �أوثقت بعدد من الرباغي .كما �أُدخ ��ل �أنبوب �إىل بطني الذي
انتف ��خ ف�صار بحجم ثالث طابات بال�ستيك ّية! قي ��ل يل �إنّه ب�سبب �إ�صابة
الكب ��د بال�شظايا ،فقد �أجروا عمل ّية ترميم ّية للحاجز احلاجب والأمعاء،
لكنّهم بعد حادثة ال�صباحّ ،
ا�ضطروا �إىل قطع جزء من �أمعائي ،وو�ضعوا
الأ�سياخ لتبقى اجلراح ثابتة وتلتحم الق َُط ْب.
ليتفاج�أوا بامل�ستج� � ّدات .كانت �أ ّمي قلقة:
بع ��د الظهر ،ح�ض ��ر ز ّواري
َ
«بني! ما الذي �أ�صابك؟ بالأم�س كانت حالتك ج ّيدة!».
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�أخربتهم مبا حدث ،فا�ستا�ؤوا كث ًريا� .أراد �أخي �أن ي�شكي هذه ال�س ّيدة
�إىل مم ّث ��ل احلر� ��س يف امل�ست�شفى فقل ��ت له« :دعك منها! ه ��ي نف�سها ال
ت ��درك �شي ًئ ��اّ � .إن بطني هو ال ��ذي كان على و�شك االنفج ��ار وهي مل تكن
ت�ص ّدق» .مل تنت ِه الق�ض ّية عند هذا احل ّد بالطبع ،فقد جا�ؤوا من م� ّؤ�س�سة
ال�شهي ��د و�س�أل ��وين ع ّما ج ��رى .قالوا �إنّهم ل ��ن يبقوه ��ا يف ق�سم جرحى
احل ��رب ،ونقلوها للعم ��ل يف م�ست�شفى �آخر � ،اّإل � ّأن خدم ��ة هذه املم ّر�ضة
انته ��ت بدفعي ثمنًا ً
باهظا؛ وجم ّد ًداُ ،منعت م ��ن � ّأي نوع من �أنواع الغذاء
�س ��وى امل�ص ��ل .بعد �أ ّيام ،ح ّل ��ت �أربعين ّية �صادق وكان ��ت العائلة ّ
م�ضطرة
للذهاب �إىل تربيز لأقا�سي من جديد عذاب الوحدة.
�ض ��اق �ص ��دري ب�ش ّدة .كنت �أع ّد الأ ّيام واللي ��ايل ...ف�إىل ذلك الوقت
يوما يف م�ست�شفى الإمام الر�ضا  ،Qومل �أخرج من غرفتي
�أم�ضيت ً 42
�سوى �إىل غرفة العملية! طلبت منهم التح ّدث �إىل مم ّثل م� ّؤ�س�سة ال�شهيد.
يوما� ،أريد
لق ��د بحت له مبا يف داخلي وقلت« :م�ضى على وجودي هنا ً 42
�أن �أذه ��ب اليوم �إىل حرم الإمام الر�ضا ب� �� ّأي ثمن كان» .قال« :ينبغي �أن
أ�صررت وقلت:
ن�ست�أذن طبيبك املعالج» .ومل ي�أذن الطبيب يل بالذهاب� .
ُ
«ينبغي �أن �أذهب اليوم للزيارة ،فما مل �أذهب �إىل احلرم لن �أ�سمح لأحد
مي�سني ويداويني!»� .أخ ًريا ،رقّ قلبهم حلايل ،ووافق الطبيب ب�شروط،
�أن ّ
ووع ��دوين ب�أن ي�أخ ��ذوين يف الليلة نف�سها �إىل احل ��رم .كانت ليلة جمعة،
فانتظرت حلول الليل بفارغ ال�صرب.
عن ��د الغ ��روب ُنقلت وع ��د ًدا من اجلرح ��ى على احل ّم ��االت �إىل باحة
وتوجهن ��ا �إىل املقام .وعج ًبا،
امل�ست�شف ��ى ،و�ضعون ��ا يف �س ّيارات الإ�سعاف ّ
كم ب ّثت زيارته ّيف الن�شاط .و�صلنا احلرم ،وطبقًا للتن�سيق امل�سبق ،جرى
نقلن ��ا ب�س ّيارات الإ�سعاف �إىل �أحد ال�صح ��ون ،ومنه ُنقلنا على احل ّماالت
�إىل الداخ ��ل .ويا لها من زيارة! كانت م�شاعري ال تو�صف .فُتح لنا طريق
مقلتي،
�إىل ال�ضري ��ح ،فتع ّلقن ��ا ب ��ه .وفيما ا�سته ّل ��ت دموعي جارية م ��ن ّ
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�شعرت براحة
�أل�صقت به وجهي بعينه املجروحة ،ورحت �أناجي الإمام...
ُ
كبرية يف قلبي .لقد �أخلوا ما حول ال�ضريح ومل يبقَ �سوانا نحن اجلرحى
وخ� � ّدام احلرم .كنت يف تلك الدقائ ��ق امللكوت ّية الع�شر �إىل جانب �ضريح
عادي ،وكان ��ت تلك من �أجمل
الإم ��ام الر�ضا � Qأح ّل ��ق يف ف�ضاء غري ّ
زيارات عم ��ري .حني �أخرجونا �أم�سيت م�سرو ًرا ج� � ًّدا ومفع ًما باحليو ّية،
لدرج ��ة �شعرت معها �أنّني �أ�ستطي ��ع �أن �أق�ضي �أ ّيام نقاهتي ب�سرعة و�أقف
رجلي .كم ��ا �أقيم دع ��اء كميل يف �أح ��د ال�صحون ف�شاركن ��ا الز ّوار
عل ��ى ّ
بتح�سن كبري.
الدعاء وعدنا �إىل امل�ست�شفى .لقد �شعرت ّ
يف الي ��وم الت ��ايل� ،سمح ��وا يل بتن ��اول ال�سوائل ،فتناول ��ت القليل من
احللي ��ب؛ ع ّدة ر�شف ��ات يف الي ��وم الأ ّول .ث � ّ�م �أدخلوا يف الأ ّي ��ام الالحقة
�صرت �أطالبهم
تدريج ًيا الطع ��ام املت�ضمن لل�سوائل �إىل الئحة طعام ��يُ .
دوما ب�أن يزيدوا يل الك ّم ّية ،و�أقول« :لمِ َ تق ّدمون يل القليل منه!».
ً
 لمِ َ �أنت م�ستعجل لتناول الطعام؟يوما ون ّيف مل �آكل فيه ��ا �شي ًئا� ،أال يج ��ب �أن �أع ّو�ض ما
 م� � ّر �أربع ��ون ًفاتني؟
تتح�سن بو�ضوح ،ف�أخربوين �أنّه ميكن
بد�أت حايل النف�س ّية واجل�سد ّية ّ
نقل ��ي �إىل م�ست�شف ��ى تربيز ،وكان ه ��ذا �أجمل خرب �سمعت ��ه� .أخ ًريا ،ويف
اليوم الثام ��ن والأربعني لإ�صابتي ،تركت م�ست�شف ��ى الإمام الر�ضا،Q
و ُنقلت بالطائرة حتت املراقبة الطب ّية �إىل تربيز.
¤

ترجلن ��ا م ��ن طائرة ال ��ر ّكاب  -وق ��د ُرفعت �أي ��دي ثالثة من
عندم ��ا ّ
مقاعده ��ا م� � ّددوين عليها  -كنت �أ�شعر بالوهن ح ًّق ��ا .ومبا �أنّني اتّ�صلت
يف م�شه ��د عرب م� ّؤ�س�سة ال�شهيد بعائلت ��ي و�أخربتهم ب�أنّني يف طريقي �إىل
توجه
تربي ��ز ..فق ��د رحت �أبحث عن �أح ��د �أعرفه ،و�سرعان م ��ا وجدتهّ .
خ ��ايل نح ��وي مبا�ش ��رة ـ وكنت مم� � ّد ًدا على احل ّمال ��ة يف قاع ��ة املطار ـ
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و�س�ألني« :هل �أتيت بهذه الطائرة من م�شهد؟!».
 �أجل! كان من املفرت�ض �أن ي�أتي جريح �آخر عرب هذه الطائرة من م�شهد،هل ر�أيته؟
 ما ا�سمه؟ �س ّيد نور الدين عايف!امل�سك�ي�ن مل يعرفني .ال ب ّد � ّأن التعب والإره ��اق قد غيرّ ا ح ّتى �صوتي.
قل ��ت« :خايل! �أنا نور الدين� .أمل تعرفن ��ي؟!» ،تغيرّ ت مالمح وجهه� ،أخذ
ر�أ�س ��ي يف ح�ضن ��ه وراح يبك ��ي .مل يكن ي�ص� � ّدق ب� ّأن هذا ن ��ور الدين وقد
ح ّلت به هذه امل�صيبة .بكى كث ًريا ،فقلت له« :خايل! ال ِ
تبك� .إنّني �أت�ض ّور
جوع ��ا� ،أح�ض ��ر يل �شي ًئا لآكل ��ه» .فذهب فو ًرا و�أح�ضر م ��ن �أحد حملاّ ت
ً
املط ��ار علبة ب�سكويت .بع ��د دقائق ،و�صلت �س ّيارة الإ�سع ��اف ونقلتنا �إىل
م�ست�شفى الإمام اخلميني يف تربيز.
¤

حت�سن ��ت ح ��ايل �أك�ث�ر يف م�ست�شف ��ى الإم ��ام اخلمين ��ي .وب ��د�أ الأهل
ّ
والأ�صدق ��اء واملعارف من ��ذ و�صويل �إىل هناك يتواف ��دون يوم ًّيا لعيادتي.
إرادي.
لك ��ن ،ك ّل من ر�آين للم ّرة الأوىل منهم ،كان يندفع للبكاء بنحو ال � ّ
ف�أقول لهم« :ما الذي ح�صل لتبكوا هكذا؟ �أ ّيام قليلة ،وما �ألبث �أن �أ�ستعيد
عافيتي ،ونعود م ًعا �إىل اجلبهة!» .كنت وابن خايل «ح�سن منكي»� 1صديقني
حميم�ي�ن ،نق�ض ��ي �أوقاتنا م ًعا من ��ذ ال�صغر �إىل ح�ي�ن التحاقنا باجلبهة.
وحت�سن جراحي ،والتغذية التي كنت �أح�صل عليها من
فر�ؤيته من ناحيةّ ،
ناحية �أخرى ،جعلتني بحال �أف�ضل ،وقد تبل�سمت جراحي ما عدا تلك التي
�أ�صبت بها يف بطني ،فلم �أمكث يف م�ست�شفى الإمام طويلاً � .أردت اخلروج،
 - 1وقد التحق بركب ال�شهداء في ما بعد.
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و�صرت �أ�ؤكد با�ستمرار على الإخوة يف م� ّؤ�س�سة ال�شهيد الذين ي�أتون لعيادتي
ب� ��أن ي�ستكملوا �أوراقي وينقلوين �إىل البيت .لكنّهم كانوا يجيبون ب� ّأن و�ضع
بطن ��ي �س ّيئ ،وال ينبغي يل مغادرة امل�ست�شفى! لكنّني واق ًعا ،كنت قد مللت
�أجواءه ،فرحت � ّألح عليهم ل�شراء م�ش ّد للبطن ،و�إقناع الطبيب بخروجي.
وبع ��د �أ�سبوع جاءت موافقة الطبيب� .أعطوين التعليمات ال�صحية و�أدوات
الت�ضميد وم�ش ّد البطن ،وحت ّررت من امل�ست�شفى.
¤

يف طريق العودة �إىل املنزل ،و�صلنا �إىل مزار «ال�شيخ �أبي دجانه» .كان
�شه ��داء القري ��ة ُيدفنون يف جوار مزارال�شيخ من ��ذ اندالع احلرب ،وكنت
يتوقف لأزور قرب
�أعلم ب� �� ّأن �صادق ُدفن هناك� .أ�شرت بيدي لل�سائ ��ق �أن ّ
�أخ ��ي .مل يوافق من معي وقالوا« :لي�س و�أنت على هذه احلال ...فلنذهب
�إىل البي ��ت!» .لك ��ن كان من امل�ستحي ��ل �أن �أذهب �إىل البي ��ت من دون �أن
�أزوره.
وتوجهت مب�ساع ��دة الأهل �إىل
تو ّقف ��ت ال�س ّيارة �إىل جان ��ب الطريقّ ،
ق�ب�ر �أخ ��ي ال�شهيد� .شرع ال ��ك ّل بالب ��كاء � ،اّإل �أنا! رحت �أنظ ��ر �إىل �شاهد
ق�ب�ر �أخي ورفيق ��ي يف اجلهاد «ال�شهيد ال�س ّيد �ص ��ادق عايف» ،الذي �سلك
معراج ��ه بالقرب منّي و�أقول« :لمِ َ تبك ��ون؟! يف النهاية لقد ح�صل �صادق
عل ��ى مراده .علينا �أن نبكي حلالنا ،ال على ال�شهيد» .حقًّا ،كنت وما زلت
�أ�ؤم ��ن بهذا الأمر ..وبع ��د زيارة ال�شهداء� ،أكملن ��ا طريقنا .كان الو�صول
�إىل البيت بعد ك ّل هذه احلوادث ،مبنزلة الو�صول �إىل مركز الأمان.
¤

ب ��دا الو�ض ��ع يف البيت خمتل ًف ��ا .ففي �أق ّل م ��ن ت�سعة �أ�شه ��رُ ،جرحت
م ّرت�ي�ن ،وها �أنا الآن �أعود لأ ّول م ّرة م ��ن اجلنوب حاملاً معي �إىل جانب
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جراحا عميق ��ة وكبرية يف
اخلط ��ر اجل� � ّدي الذي يته� � ّدد عيني اليمن ��ىً ،
ج�س ��دي .كان لقائي ب�أبي املك�سور اخلاطر يف ه ��ذه الفرتة � ،صع ًبا ج ًّدا.
بوالدي بعد �شهادة �صادق و�إ�صابتي� ،إال �أنّني كنت
ومع �أنّني ر�أيت ما ح ّل
ّ
�أتعاطى معهم ��ا بنحو مينعهما من التفكري ببقائ ��ي يف القرية و�أن �أ�صبح
من �س ّكانها امل�ستق ّرين!
كان جميع من يف البيت م�ستع ًّدا للقيام بخدمتي ،و�أخجلوين كث ًريا من
حم ّبتهم .لقد ازدادت �شه ّيتي �إىل الطعام بنحو ال يعرف ال�شبع .بالطبع،
ف�أن ��ا من ��ذ البداي ��ة �أح � ُّ�ب الأكل وال�ش ��رب ،والآن وبعد �إ�صابت ��ي و�ضعف
ج�س ��دي� ،أ�صبحت ّ
حمط اهتمام اجلميع ،فكان ي�ؤتى �إ ّ
يل بالغذاء من ك ّل
ناحي ��ة؛ حلم الكبد الطازج ،احلليب ،الفاكه ��ة و ..واحلا�صل �أنّني ع�شت
يف نعيم تا ّم.
كان ��وا ي�أخذونن ��ي �إىل امل�ستو�ص ��ف لتغيري �ضماد بطن ��ي .وبقيت على
هذه احلال ح ّتى ذهب ع ّن ��ي ال�ضعف والوهن ،ون�سيت جراحي ومراجعة
ت�شجعت وطرحت
الأطباء ّ
وبت �أف ّك ��ر يف العودة �إىل اجلبهة� .شي ًئا ف�شي ًئا ّ
�أم ��ام الأه ��ل ق�ض ّية عودتي �إىل اجلبهة ورحت �أختل ��ق احلجج لإقناعهم:
ذرعا ..وانقب� ��ض قلبي من هذا املكان� .إن عدت �إىل اجلبهة
«لق ��د �ضقت ً
�سيتح�س ��ن و�ضعي اجل�سدي ...مل �أع ��د ا�ستطيع البقاء» .خالفني اجلميع
ّ
علي يف ذلك الو�ضع �أن �أزيل فكرة اجلبهة من
يف ذلك ،وكانوا يرون ب�أنّه ّ
ذهبت يف هذا الو�ضع �إىل املحاور .ما زلت
متاما« :ماذا �ستفعل �إن َ
ر�أ�سي ً
حديث العهد بال�سري على قدميك ،وتري ُد �أن تذهب �إىل �ساحة القتال؟!»،
لكنّني كنت قد اتّخذت قراري ،وا�ستغرق الأمر م ّدة لإقناعهم.
و�ضبت
م�ضي ما يق ��ارب ال�س ّتة �أو ال�سبع ��ة �أ�شهر م ��ن �إ�صابتيّ ،
بع ��د ّ
حقيبتي ،وو ّدعت الأهل الذين ظ ّلوا قلقني ب�ش�أين ،وانطلقت �إىل اجلبهة.
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u
كان عدد من العنا�صر الذي ��ن انتهت �إجازتهم ،عائدين �إىل اجلبهة،
فركب ��ت و ح�س ��ن ابن خايل معه ��م احلافلة نف�سها ،وع�شت ج� � ًّوا حميم ًّيا
ومريح ��ا لطاملا انتظرته .رحنا نح ّدث ال�شباب ومنازحهم .فبعد �إ�صابتي
ً
يف عملي ��ة م�سلم بن عقيل حيث تب ّدل ��ت مالمح وجهي وتغيرّ �شكل عيني،
�ص ��رت �أ�ستخ ��دم ّ
نظ ��ارة �س ��وداء خ ��ارج البي ��ت .وفيما كن ��ت �أ�ضع هذه
ّ
النظ ��ارات غف ��ت عيني ،ومل �أجدها حني ا�ستيقظ ��ت� .س�ألت ح�سن الذي
كان يجل�س �إىل جانبي« :ماذا ح�صل ّ
لنظارتي؟».
 ك�سرتها! ِ�إ ....ملاذا؟! عندم ��ا كان ��ت لك عينان مل تك ��ن تروقني ،فكي ��ف الآن وقد �صرتمتلك �أرب ًعا؟ ما هذا الذي ت�ضعه على عينيك؟!
جعلني مزاح ح�سن �أزيل من ر�أ�سي نهائ ًّيا فكرة ا�ستخدام ّ
النظارة.
¤

توجهنا �إىل ثكنة كانت
م ��ا �إن و�صلت احلافلة �إىل «كيالن غرب» ،ح ّتى ّ
مق� � ًّرا للق� � ّوات .وقد �أُعي ��د ت�شكيل لواء عا�ش ��وراء ليتح� � ّول �إىل فرقة قبل
عملية «والفج ��ر التمهيد ّية» يف �شتاء العام 1983م .كان مركز الفرقة يقع
يف منطق ��ة تُعرف بـ «كا�سه ك ��ران» على م�سافة �س ّت ��ة �أو �سبعة كيلومرتات
واد ٍ
من «كيالن غ ��رب» ،وهو عبارة عن ٍ
حماط من نواحيه الأربع باجلبال

املك�س� � ّوة بالأ�شجار ،وق ��د ن�صب عنا�صر الكتيبة اخليام في ��ه� .أراد ح�سن
�أن ينتق ��ل �إىل كتيبة الإمام احل�سني  Qالت ��ي كان فيها �إبراهيم منكي،
فوافقت ��ه فو ًرا وانتقلنا �إىل هناك ،فهي كتيب ��ة �شجاعة يقودها «علي �أكرب
ره�ب�ري» ويعاونه فيها «حم ّم ��د باقر م�شهدي عبادي» .وكم ��ا هي العادة،
بد�أنا بالعمل معهم بعد ثالثة �أيام على ت�سليم �أ�سمائنا للكتيبة.
¤

كان �شه ��ر حم ّرم على الأبواب .قب ��ل �أيام من بداية ال�شهر تقام عادة
الهيئ ��ات وجمال�س العزاء يف اجلبهة ،وق ��د بد�أنا هذه املرا�سم يف م�سجد
كتيب ��ة الإمام احل�س�ي�ن  Qوكان ق�سم منه يقع حتت الأر�ض ،وقد بنيت
جدران ��ه من احلجر� .أ ّما الق�سم الواقع منه ف ��وق الأر�ض ،فكان من دون
�سقف ،ف�أ�ضحت جمموعات العزاء ت ِّ
ُنظم فيه حلقات اللطم.
ذات ي ��وم ،ر�أي ��ت يف امل�سجد وج ًه ��ا م�ألو ًف ��ا .د ّققت النظ ��ر ،ف�إذا به
«ح�س ��ن �شريافك ��ن» الذي كان مع ��ي يف غرف ��ة امل�ست�شفى �أ ّي ��ام �إ�صابتي
الأوىل يف كرد�ست ��ان وي�شك ��و من �أمل يف كليتيه ،وه ��ا هو الآن يقف �أمامي
بروح ّي ��ة عالية! ُ�س ��ررت كث ًريا بر�ؤيته بعد م ��رور ك ّل ذلك الوقت .مل �أكن
�أعل ��م �أنّه ُعينّ م�س� اًؤول ملركز املح ّلة بعدما �أنهى دورة يف العلوم الع�سكر ّية
يف تربي ��ز ،و�أنّه مل يحتمل البقاء يف املدينة فالتحق باجلبهة .ومبقدار ما
�سع ��دت لر�ؤيته حزِ ن ه ��و لر�ؤيتي على هذه احلال .كما التقيت يف امل�سجد
ب�أ�صدقاء �آخرين ،من جملتهم «�صمد نيكبريان» ،الذي كان و�أخوه يعقوب
�صديقني يل من قبل.
1
مع ابتداء برامج الكتيبة ،قيل لنا �إنّه علينا التد ّرب على ت�س ّلق اجلبال .
1ـ علم ��ت الح ًق ��ا ب�أنّ العملي ��ة القادمة �ستكون في منطق ��ة تُ�س ّمى «بمو» ،وهي عبارة ع ��ن منطقة جبل ّية
وا�سع ��ة تقع على الحدود الإيران ّية-العراق ّية ،كانت الق� � ّوات العراق ّية ت�ستق ّر فيها وت�شرف علينا .كانت
وتعجبت كثي� � ًرا عندما ر�أيتها؛ جبل �شاه ��ق وعظيم �ش ّكلت
الم� � ّرة الأول ��ى التي �أ�سمع فيه ��ا با�سم «بمو» ّ
ال�صخ ��ور الكبيرة جدًّا والمتّ�صل بع�ضه ��ا ببع�ض ،الطريق الوحيد لل�صعود �إل ��ى �أعاله .وعندما �س�ألت
كي ��ف �سننفّذ العملي ��ة في هذا المكان ،قيل �إنّ على ال�شباب �أن ي�صع ��دوا الواحد تلو الآخر على �ساللم
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ال �ش � ّ�ك � ّأن اجتي ��از ال�صخور وت�س ّلق اجلبال كان �أم� � ًرا �شا ًّقا بالن�سبة يل.
علي.
�سعي ��ت جاه � ً�دا للم�شاركة يف التدريب ��ات ،وبالطب ��ع ،مل ي�ص ّعبوها ّ
وم ��ع �أ ّنن ��ا يف كرد�ستان كنّا نت�س ّل ��ق اجلبال من وقت لآخ ��ر � ،اّإل �أنّها امل ّرة
الأوىل التي �أ�صعد فيها جبلاً بهذه الطريقة ،حيث مي�سك ال�شباب بحبال
م ّدوه ��ا من �أعلى اجلبل ويت�س ّلقون بجه ��ود جبارة .لقد عمل الأخ رهربي
على تدريب الكتيب ��ة تدري ًبا ج ّي ًدا ،فمن املفرت�ض �أن ت�صعد كتيبة الإمام
احل�سني  Qاجلبل يف العملية القادمة قبل بقية الكتائب ،لذا ظ ّل قادة
ح�سا�سني وج ّد ّيني يف تدريب ال�شباب .يقول الأخ رهربيّ �« :إن ك ّل
الكتيب ��ة ّ
من ي�ستطيع اجتياز هذه املنطقة من دون جلبة� ،سيتمكن من ت�س ّلق اجلبل
ليلة العملية من بني ظهراين الأعداء ومباغتتهم».
كانت التماري ��ن تجُ رى ك ّل يوم ،ومنذ الدقائ ��ق الأوىل ،يبد�أ ال�شباب
ب�إطالق ال�شعارات احلما�س ّية لترت ّدد �أ�صدا�ؤها يف الف�ضاء :داغدا دا�شدا
كذر ا�سالم اردو�سی ا�سالم اردو�سونونیوخدی قورخو�سی.
غال ًب ��ا ما كان �أح ��د العنا�صر و ُيدعى ر�سول هو م ��ن يطلق ال�شعارات،
فري ّدده ��ا الإخ ��وة وهم يتقدم ��ون �إىل القمة على �شكل طاب ��ور .ما ّ
انفك
ال�شب ��اب مرح�ي�ن ويتح ّل ��ون بخ ّف ��ة ال ��دم ،ون�سي ��ت بينهم �أ ّي ��ام جراحي
يوما حادث �آخر.
ال�صعبة� ،إىل �أن عر�ض يل ً
ذات م� � ّرة ارتفعن ��ا ع ��ن �سط ��ح الأر�ض ما يق ��ارب الكيلو م�ت�رً ا ،وقد
د�أب العنا�ص ��ر عل ��ى االجتماع بع ��د قطع م�سافة مع ّين ��ة يف نقاط حم ّددة
لال�سرتاح ��ة واال�ستع ��داد لإكم ��ال املرحلة الالحق ��ة .وبينما ك ّن ��ا نت�س ّلق
اجلب ��ل ،وقبل �أن ن�صل �إىل نقطة اال�سرتاحة ،انزلق حجر من حتت رجل
«مري حم ّم ��د �س ّتاري» 1الذي يتق ّدمني ،وارتطم بر�أ�سي� .أ�صابني دوار يف
ر�أ�س ��ي ،ورغم ذلك ا�ستطع ��ت الو�صول �إىل ال�شب ��اب بطريقة �أو ب�أخرى.
م ��ن الحبال وي�شتبكوا م ��ع العد ّو! كانت «كيالنغرب» ت�شبه «بمو» كثي ًرا من حيث الموقع الجغرافي ،وك ّنا
نتدرب هناك على ت�سلق الجبال ا�ستعدادًا للعملية.
1ـ وقع �ستّاري فيما بعد �أ�سي ًرا ،وبقي في الأ�سر لمدّة من الزمن.
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علي ب�شكل �أ�سرع
مل �أكم ��ل على ما ُيرام .فبعد �إ�صابتي �ص ��ار التعب يح ّل ّ
م ��ن البق ّية .يف احلقيقة كنت �أحتاج �إىل م ّدة من الزمن لأعود �إىل حايل
الطبيع ّي ��ة .وعندم ��ا عاود ال�شب ��اب ال�صعود وو�صل ال ��دور �إ ّ
يل ،مل �أ�شعر
�أ ّنن ��ي بحالة ج ّيدة ،فن ��اداين علي �أكرب رهربي وه ��و واقف على �صخرة:
«نور الدين! ه ّيا ا�صعد!».
 ا�سمح يل بالبقاء� ،س�أ�صعد بعد �أن ي�صعد اجلميع. ال! ه ّيا ا�صعد! لقد ارتطم حجر بر�أ�سي ول�ست على ما ُيرام ،دع... ال تختلق الأعذار ...ه ّيا ا�صعد!مل يك ��ن ليدعني و�ش�أين .و�ضعت يدي على حبل االحتياط الذي غال ًبا
م ��ا نلفّه عل ��ى و�سطنا ،ح ّتى ال ن�سقط �إذا ما حدث ��ت م�شكلة ما يف احلبل
الذي من�سكه .لك � ّ�ن الأخ رهربي كان يراقبني بد ّقة فقال« :ال! ا�صعد من
دون حب ��ل االحتياط!» .مل �أتف ّوه بكلمة ...انتابني �شعور ب� ّأن �شي ًئا ما ال ب ّد
�سيح�صل يل اليوم.
�أم�سك ��ت باحلبل ،ورحت �أ�صعد ،ومل �أكد �أرتفع ع ّدة �أمتار ح ّتى انتهى
ك ّل �ش ��يء بالن�سبة يل ...عندما �أفق ��ت وجدت نف�سي يف الد�شمة� .أدركت
�أ ّنن ��ي هوي ��ت ،وكان م ��ن لطف اهلل ب ��ي �أن توقفت عن ال�سق ��وط يف ق�سم
م ��ن اجلبل ينخف�ض قليلاً عن املنطقة التي انطلقنا منها ،ومل �أعلم كيف
�أنزلن ��ي الإخوة عن م�سافة كيلو مرت من �أعل ��ى اجلبل؛ على بغل� ،أم على
�أكتافه ��م! فطوال تلك امل ّدة كنت غائ ًبا عن الوعي .وعلمت يف الد�شمة � ّأن
ج ��رح بطني قد فُتح جم ّد ًداُ .نقلت �إىل الط ��وارئ ،وهناك �شخّ �صوا فو ًرا
وج ��وب نقلي �إىل امل�ست�شف ��ى وخ�ضوعي لعمل ّية جراح ّي ��ة .ويف تلك الليلة
ح�صتي من
نف�سه ��اُ ،نقلت �إىل كرمان�ش ��اه ومنها �إىل تربيز ،فنل ��ت بهذا ّ
اجلراح قبل بدء العملية وقفلت راج ًعا.1
1ـ �أُلغيت العملية في منطقة «بمو» ،لكن �شاركت فرقة عا�شوراء في عمليات والفجر 2و.4
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بقيت ما يقارب الأ�سبوعني يف م�ست�شفى الإمام يف تربيزُ .كنت �أتغذّى
ُ
يوما بع ��د يوم .يف امل ّرة �أو
ع ��ن طريق امل�ص ��ل فقط وحايل تزداد تدهو ًرا ً
امل ّرت�ي�ن التي تناولت فيه ��ا ال�سوائل �أُ�صبت ب�أمل �شدي ��د يف بطني وتق ّي�أت
مبا�ش ��ر ًة ك ّل م ��ا تناولته .كان اجلرح الذي �أ�صب ��ت به يف بطني يف عملية
م�سل ��م عميقًا ،وق ��د �ساء و�ضعه بعد حادثة متزق ��ه ال�سابقة يف م�ست�شفى
للتح�سن،
الإم ��ام يف م�شه ��د ،وحادثة اجلبل هذه ،ومل يظهر في ��ه � ّأي �أثر ّ
حت ��ى يئ� ��س الأط ّب ��اء من �شفائ ��ي� .أذك ��ر � ّأن طبيب ��ي املعال ��ج راح ي�شرح
لتالمذت ��ه الذين حت ّلقوا ح ��ويلّ � ،أن الق�سم الفالين من �أمعائي قد اهرت�أ
و�أ�صب ��ح على هذا ال�شكل .ور ًدا على �س�ؤال �أحدهم« :كم من الوقت ميكن
�أن يبق ��ى هذا املري�ض عل ��ى قيد احلياة؟»� ،أج ��اب ب�صراحة« :ليومني �أو
ثالثة»� .سمعت بدوري وفهمت ما يقولون ،وما باليد حيلة ،ف�أنا عاجز عن
� ّأي فع ��ل .ح ّتى �إنّهم واجهوين بهذا الأم ��ر ع ّدة م ّرات وقالوا« :ال ن�ستطيع
�أن نفع ��ل لك �شي ًئا� ،أنت حتت�ض ��ر!» .كان كالمهم ي�ؤذيني ،لكنّني مل �أفقد
الأمل .ذات يوم ،جاءت �أ ّمي لزيارتي ف�أخربتها مبا يقول الأط ّباء .فقالت
متاما من نف�سها« :ال! لن ي�صيبك مكروه ،فما ر�أيك �أنت؟».
واثق ًة ً
 بر�أيي �أنّني لن �أموت بهذه ال�سرعة!م ّثلت �أ ّمي الأمل الأكرب بالن�سبة يل .بعد مرور يومني �أخربين �إخوة من
احلر� ��س جا�ؤوا �إىل امل�ست�شفى ،ب� ّأن قائ ��د املنطقة اخلام�سة يف احلر�س،
الأخ «حمي ��د ت�شی ��ت ت�شیان» �سی ��زور ق�سم جرحى احل ��رب يف امل�ست�شفى
وكان يعرفن ��ي من قبل .وملّا جاء لعيادتي �أخربته مب ��ا قال الأط ّباء و�أنّني
لن �أعي�ش لأكرث من ثالثة �أ ّيام.
 من قال؟! الطبيب...وفو ًرا ا�ستدع ��ى الدكتور طوفان رئي�س م�ست�شف ��ى الإمام حينها وقال
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له« :افعل ما ميكنك فعله لهذا اجلريح» .تداوال يف امل�س�ألة ،وتق ّرر �إجراء
عمل ّية يل كمحاولة يف �صباح اليوم التايل.
يف ال�صباح ،اجتمع حويل الأهل ،والأقارب ،واملمر�ضون و ...وقد �أتى
�أكرثه ��م قا�صدين وداعي الوداع الأخري .كان الأط ّباء ما زالوا مرت ّددين،
ويقول ��ون �إ ّنن ��ي ل ��ن �أخرج م ��ن العمل ّية ح ًّي ��ا ،واجلميع قلق�ي�ن .ومع هذه
املعمعة انتابني �شعور ب� ّأن الأمور �ستنتهي �إىل خري .انطلقوا بي �إىل غرفة
العمليات .و�أ ّول من التقيته هناك كان طبيب التخدير ،وهو رجل دزفو ّ
يل
يعمل يف تربيز .يبدو � ّأن قلبه ُ�شحن ً
غيظا من املجاهدين ،ف�أقبل يحقنني
باملخ� � ّدر ويقول« :هل تعلم ب�أنّك لن تخرج من ه ��ذه العمل ّية ح ًيا؟!» ،لقد
فاج�أين فعلاً .
 ما هذا الكالم الذي تقوله و�أنا على و�شك �أن �أغيب عن الوعي؟!توجه ��ت �إليه قائلاً �« :أتعل ��م ماذا؟ �أنا
وقب ��ل �أن �أفق ��د وعيي بلحظات ّ
�أعرف دنياي هذه ج ّي ًدا ،و�أعرف ماذا فعلت .ب�إذن اهلل وم�شيئته� ،أنا �أعمل
جهنم ،هنا ويف
للهّ  ،وم�صريي يف ذلك العامل معلوم � ً
أي�ضا� .أ ّما �أنت ،ففي ّ
ذلك العامل!» .لقد ك�سر كالمه قلبي ،لكن ،مل يكن عامل التخدير �س ّي ًئا!
¤

بتح�س ��ن .م�ضى يومان �أو
عندم ��ا �أفقت ،كانت حايل ج ّي ��دة و�شعرت ّ
ثالث ��ة على العمل ّي ��ة ،كانت حايل العا ّمة �أف�ضل ،لك ��ن التهب اجلرح وبد�أ
يف ��رز القيح على ك ّل �ضم ��اد ،برائحته الكريهة التي تث�ي�ر ّيف القلق .قيل
يل« :نري ��د نقلك ثاني ًة �إىل غرفة العملية» .لكنّني مل �أقبل ومهما فعلوا مل
�أواف ��ق .كنت �أ�شعر بالإعياء مبج� � ّرد ذكر ا�سم غرفة العملية! �إىل �أن قال
املم ّر� ��ض الذي كان يغيرّ يل �ضم ��ادي« :لأنّهم يف العمل ّي ��ة ال�سابقة ظنّوا
ب�أ ّن ��ك م ّيت ال حمالة ،فقد ا�ستخدموا يف تقطيب �أمعائك خيطا ًنا عاد ّية.
و�إن مل تذهب �إىل غرفة العملية ليغيرّ وا القطب �ستموت بالفعل!».
قل ��ت�« :إن كان الأمر يتع ّلق بتغيري القط ��ب ،ف�أنا م�ستع ّد ليقوموا بهذا
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العم ��ل هنا» .حقيقة ،لقد تدهورت ح ��ايل النف�س ّية يف غرفة العملية �آخر
م�ستعدا لأن �أحت ّم ��ل �أمل العمل ّية من دون تخدير،
م� � ّرة لدرج ��ة �أنّني كنت
ً
ويقوم ��وا بعملهم هنا� .س�ألوين« :وهل حتتم ��ل الأمر؟!» ،مل يكونوا يعلمون
� ّأي م�صائب ت�صبرّ ت عليها �سابقًا.
ا�ستجاب ��وا وه ّي�أوا املكان ،نقلوا املر�ضى الآخرين �إىل مكان �أن�سب لهم
وفتح ��وا اجلرح ،فملأت رائح ��ة االلتهابات النتنة الغرف ��ة .وهناك تقرر
مفتوحا ،ل ّأن بطني �أ�صبح يرف�ض القطب
�إبق ��اء ال�سطح اخلارجي للجرح
ً
ب�سب ��ب العمليات املتع ّددة التي �أُجري ��ت يل ،ومل يعد جرحي يلتحم .ومن
ال�شق ،وي�ضعون
حينها �صاروا يريقون ك ّل يوم زجاجة من الأك�سيجني على ّ
مفيدا ،وبد�أت �أتعافى �شي ًئا ف�شي ًئا،
عليه غاز الإ�سترييل ،فكان هذا الأمر ً
لكن مل ي� ِأت �أحد بعد على ذكر الطعام.
ذات يوم �شكوت لأحد الأ�صدقاء ما جرى مع طبيب التخدير يف غرفة
العملية .ويف اليوم التايل جاءين هذا الطبيب ،وراح يعتذر يل .قلت�« :أ ّيها
الدكت ��ور! يل �إليك �س�ؤال .لقد نه�ضنا من تربي ��ز وذهبنا �إىل خوز�ستان،
التع�صب ،لكن من
قاتلنا ُ
وجرحنا هن ��اك .و�إن كان كالمي فيه �شيء من ّ
غ�ي�ر الإن�صاف �أن تُك ّلم به ��ذه الطريقة �أنت الدزف ��ويل� ،إن�سا ًنا ُجرح يف
منطقتك .وذلك خا�ص ًة يف غرفة العملية وعند التخدير.»...
تغتم ،كانت جم ّرد مزحة!
 ال ّ �أهكذا يكون املزاح؟!مكث قليلاً �إىل جانبي وحاول �إر�ضائي .ف�ساحمته جلهله .لكن �سمعت
بعد م ّدة ب�أنّه ُطرد من امل�ست�شفى.
وم� � ّرة �أخرى� ،ضاق �صدري م ��ن ج ّو امل�ست�شفى .وب ��د�أت «�إحلاحاتي»
مفتوحا» .ولك ��ن لأنّني
للخ ��روج من ��ه ،فجاء اجل ��واب« :ما زال جرح ��ك
ً
�ستتح�سن بعي � ً�دا عن هذا املكان.
اعت ��دت على اجلراح ،علم ��ت � ّأن حايل
ّ
�أخ�ي ً�را ،عدت �إىل البيت .فكان ��وا ي�أتون ك ّل يوم من قب ��ل احلر�س لتغيري
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�ضم ��اد جرح ��ي ،ذلك اجل ��رح ال ��ذي �آذاين ل�شهور ،ومل يك ��ن «يف ّكر» يف
التعايف .من ناحية �أخرى ،كنت قد ا�شتقت �إىل اجلبهة.
بد�أت �أر ّدد نغمة العودة �إىل املحاور جم ّد ًدا .فقلقت �أ ّمي لذلك وقالت:
عم! ماذا �ستفعل هناك بهذه احلال؟!».
«يا ّ
ي�صح بطني � ًأبدا� ،أ ّما �إن ذهبت �إىل
 يا ّحاجة! �إن �أنا بقيت هنا ،لن ّ
�ستتح�سن �أ ّو اًل ،و�سيتعافى هذا اجلرح ثان ًيا!
هناك ،ف� ّإن روح ّيتي
ّ
خا�صتي حول
مل ي�ستطيع ��وا �إقناع ��ي والتغ ّلب عل � ّ�ي! �شددت احل ��زام ّ
وتوجهت �إىل
بطن ��ي ،وو�ضع ��ت �أدوات الت�ضمي ��د يف حقيبتي ال�صغ ��رىّ ،
م ��كان �إيفاد املجاهدين �إىل اجلبه ��ة .وهناك �أقنعوين بعدم الذهاب �إىل
علي الذه ��اب �إىل «بريان�شهر».
اجلن ��وب و�أنا يف هذه احل ��ال ،واقرتحوا ّ
قال ��وا« :ميكنك يف بريان�شهر البقاء يف املق ّر ،وك ّلما �شئت ميكنك التق ّدم
�إىل اخلط ��وط الأمام ّية وامل�شاركة يف املع ��ارك!» .كان الأمر �س ّيان عندي
ب�ي�ن اجلنوب والغرب .ففي ك ّل الأحوالّ � ،أي جبهة هي �أف�ضل بالن�سبة يل
من اجللو�س يف البيت.

v

توجه ��ت مع ع ��دد م ��ن العنا�صر التربيز ّي�ي�ن �إىل بريان�شه ��ر .1بقيت
ّ
يوم ��ا الأوىل تقري ًبا يف املق ّر ،ومل يك ��ن هناك الكثري من
اخلم�س ��ة ع�ش ��ر ً
العمل ،لكن الإخ ��وة د�أبوا على الذهاب ك ّل يوم لن�صب الكمائن ،فذهبت
معه ��م يف الأ ّي ��ام الأخرية .ك ّن ��ا ننطلق يف �ساع ��ات مت�أخّ رة م ��ن النهار،
ونن�ص ��ب الكمائن يف طريق الق� � ّوات املعادية للثورة املوجودة يف املنطقة.
خا�صة �أنّنا �صعدنا غال ًبا اجلبال هناك،
ت�سبب الذهاب والأ ّياب ب�أذ ّيتيّ ،
وعن ��د ك ّل ع ��ودة كان �أمل جرحي يت�ضاعف .كنت ك ّل ي ��وم �أغيرّ ال�ضماد،
وم ��ن كرثة ما غ�سلت اجل ��رح بالأك�سجني نبت عليه حل ��م زائد ،و�صارت
1ـ كان حميد وباقر من بين ه�ؤالء ،وهما من محلة «�شنب غازان» ،وقد ا�ستُ�شهدا في �إحدى المواجهات.
الفصل الخامس :جرح فوق جرح 133

تخ ��رج �أ�شياء من اجل ��زء املفتوح منه ،عرفت الح ًق ��ا �أنّها اخليطان التي
خاطوا به ��ا �أمعائي ،وكنت قد �سمعت � ّأن نوع ّي ��ة اخليطان التي تُرتق بها
ميت�صها اجل�سم حني التعايف وال حاجة �إىل ف ّكها،
الأح�شاء ،تكون بنح ��و ّ
كما �إنّها ال تلتهب .لكن يبدو �أنّهم ا�ستعملوا اخليطان العاد ّية يف عمل ّيتي،
مما ح ّل بي ،تخرج -بلطف اللهّ  -عند
وها هي الآن ،بدل �أن تُلحق بي �أكرث ّ
تغيري ك ّل �ضماد ،وكان ن�صيبي منها خَ ْيطني يف ك ّل يوم! وقد خرج الكثري
م ��ن القي ��ح وخرجت معه اخليط ��ان �إىل �أن الحظت ب� �� ّأن �سماكة الطبقة
التي ّ
غطت اجلرح بد�أت تزداد تدريج ًّيا ،مما ُيعترب عالمة �إيجاب ّية .لقد
�ساعدين «باقر نيكي» ،وهو �أحد عنا�صر املق ّر ،يف ت�ضميد جرحي كث ًريا.
بقين ��ا هناك قراب ��ة ال�شهري ��ن والن�ص ��ف .كانت منطق ��ة بريان�شهر
�شبيه ��ة بـ«مهاباد» التي ق�ضيت فيه ��ا �أ ّيامي الأوىل يف اجلبهة ـ من حيث
تع ّدد املراكز ،واملواجهات املختلفة واملتف ّرقة فيها ،واجلبال املحيطة بها.
معظم اال�شتباكات وقعت يف الكمائن التي ُن�صبت يف �أطراف املدينة ويف
الط ��رق التي ي�سلكه ��ا الدميقراط ّيون .وقد التفتوا �إىل ه ��ذه امل�س�ألة ،لذا
�ص ��اروا يقومون باال�شتباكات خارج املدين ��ة �أكرث منها داخلها .وبالطبع،
يوما
ل ّأن م�شكل ��ة كرد�ست ��ان قد ُح ّل ��ت �إىل ح ّد ما ،مل حت�ص ��ل املواجهات ً
م ��ن حيث العدد وال�ش ّدة كما كانت يف مهاباد ،ومع هذا ،ظلت املواجهات
يف تل ��ك املنطقة م�ستم ّرة ومتوا�صلة ب�سبب وق ��وع بريان�شهر على احلدود
الإيران ّية-العراق ّية ،وعلى ّ
الدفاعي الأ ّول للعد ّو.
اخلط
ّ
¤

وقع ��ت يف املق ّر ب�ي�ن جموع ال�شباب �أح ��داث بقي ��ت يف �أذهاننا لوقت
طوي ��ل .حين ��ذاك ،كان يف املق� � ّر عن�ص ٌر حدي ��ث عهد باجلبهة ،ب ��دا �أنّه
يخ ��اف من بع�ض الأ�شياء خوفًا كب ًريا .قال ال�شباب �إنّه ال يذهب ليلاً �إىل
املرحا�ض -الذي يقع على بعد مئة مرت من املقر -ونتيج ًة للخوف ،يق�ضي
حاجته على بعد �أمتار م ��ن املق ّر! كان يخ�شى العتمة ،والوحدة ،والهجوم
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حدا خلوفه.
املفاجئ للدميقراط ّيني! فق ّررت �أن �أ�ضع ً
واحدا ملأته ً
نفطا.
ذات ي ��وم ف ّرغت جميع الأباريق املعدن ّية ما ع ��دا ً
وحي ��ث كان ال�شباب يعلم ��ون بالأمر ،فقد بد�أوا منذ حل ��ول الليل باملزاح
وال�ضح ��ك .قراب ��ة العا�ش ��رة ليلاً  ،خرج ه ��ذا الأخ من املق� � ّر ،وفيما كنّا
نراقب ��ه حتت ن ��ور الك�شّ اف ال�ضوئي الذي �أ�ض ��اء املحيط ،الحظنا �أنّه مل
يتوج ��ه نحو املرحا�ض ،فارتفعت �أ�صوات قهقه ��ات ال�شباب .م ّرت خم�س
ّ
دقائ ��ق و�إذ ب�صوته يعلو من اخلارج .خرجن ��ا م�سرعني« :ماذا ح�صل؟»،
فق ��ال وه ��و يقفز من مكانه وي�شتع ��ل ً
غيظا« :ال �شيء!» .عدن ��ا �إىل املق ّر.
وحني عاد �س�ألنا« :متى ميكن لل�شخ�ص اال�ستحمام هنا؟».
 علي ��ك االنتظار �إىل ال�صب ��اح وتذهب �إىل مق ّر القي ��ادة ،فاحل ّمامهناك!
حني ا�ستيقظنا يف ال�صباح ،كان قد ّجهز نف�سه للذهاب ،ولكنّه ذهب
ومل يعد!
كان ��ت الأ ّيام يف بريان�شهر مت ّر ب�شكل وب�آخ ��ر .وكان من بني ال�شباب
�أربع ��ة �أ�شخا�ص م ��ن حم ّلة «�شنب غازان»� ،أحده ��م ُيدعى حميد ،كربت
علي ب�سبب و�ضع بطن ��ي والطعام القليل
�شهيت ��ه على الطعام ،لذا �أ�ص� � ّر ّ
الذي �أ�ستهلكه� ،أن �آخذ ح�صتني من الطعام و�أعطيهما له!
1
يف الف�ت�رة التي ق�ضيته ��ا يف بريان�شه ��رُ ،نفّذت عملي ��ة «والفجر، »4
ُ
و�شغل ��ت العائل ��ة مبرا�س ��م ت�أبني �شهيده ��ا الثاين يف تل ��ك العملية ،2ابن
يوما في منطق ��ة «دره �شيلر» �شمال
1ـ ُن ّف ��ذت عملي ��ة (والفجر )4ف ��ي 1983/10/19م على مدى ع�شرين ً
«مريوان» و«بنجوين».
2ـ فيم ��ا بعد حدّثن ��ي �أحد عنا�صر كتيبة الإمام الح�سين Qال�س ّيد عل ��ي �أكبر مرت�ضوي (بابا) ،عن
بط ��والت ح�سن نمكي في عملية والفجر 4فقال :قب ��ل العملية كان العراق ّيون يوا�صلون هجماتهم علينا،
جبلي ليتقدّموا
وقد وقع ا�شتباك قبل يوم على العملية .كانت ليلة ظلماء ،والجميع ينتظرون في م�ضيق ّ
بعد عملية ا�ستطالع �أخيرة لعنا�صر المعلومات .وفي تلك الأثناء ،غفا بع�ض العنا�صر من �شدّة التعب.
�شخ�صا ،من
و�أكملت الق ّوات التي في المقدّمة طريقها ،وبقي في الم�ضيق ما يقارب الخم�سة والع�شرين ً
بينه ��م ح�سن نمكي .وحين �أفاقوا وعلموا بم ��ا ح�صل ،قال ح�سن� :أنا �أعرف المنطقة ج ّيدً ا ،ال ن�ستطيع
الفصل الخامس :جرح فوق جرح 135

خ ��ايل ورفيقي القدمي ح�سن منكي .وخال ًف ��ا لليايل مهاباد ،راح ال�شباب
يف معظم اللي ��ايل يجتمعون يف امل�سجد املحاذي للمق� � ّر ،وي�ص ّلون �صالة
اللي ��ل .كما كانت تُقام جمال�س العزاء والأدعية .وبهذه الأحداث انق�ضت
م� � ّدة وج ��ودي يف بريان�شهر [ك�أنّها ف�ت�رة نقاهة] وع ��دت �إىل تربيز لأبد�أ
بعدها رحلة جديدة [مل �أتن ّب�أ مبا خب�أته يل].

الو�صول �إلى الق ّوات المتقدّمة .كان من المق ّرر لهذه المنطقة �أن تُح ّرر بعد المواجهات ومن دون ّ
تدخل
دوما مع قائ ��د الكتيبة علي �أكبر رهب ��ري ،ويعلم جغراف ّية
ق ّواتن ��ا ،ث ��م نبد�أ بعملنا( .كان ح�س ��ن يعمل ً
المنطق ��ة) .بد�أوا بالتح ّرك ،وبعد �أ�سر حار�سين عراق ّيين ط ّهروا المنطقة .كانت الق ّوات التي تح ّركت
قبلهم قد و�صلت �إلى �أعلى المرتفع ،ور�أت �أنّ مجموعة ت�شتبك مع العراق ّيين في �أ�سفل الت ّلة وقد ف ّرقت
جمعه ��م .لم يكن �أحد �إلى ذلك الوقت يعلم من ال ��ذي يقاتل في الم�ضيق .في �صباح اليوم التالي� ،شنّ
معاك�سا .و�أرادوا �أن يحا�صروا المنطقة بالد ّباب ��ات ،لكنّ المقاومة توا�صلت ب�شدّة.
هجوم ��ا
العراق ّي ��ون ً
ً
ً
هجوما �أو هجومين على الم�ضي ��ق ،ولم ي�ستطيعوا ال�سيطرة عليه� .أحيانا كان �أحدهم
و�ش ��نّ العراق ّيون ً
يق ��ف في الم�ضيق ويطلق قذيف ��ة « »B7على الد ّبابة فيحرقه ��ا� .أخي ًرا ،مع ا�شت ��داد المقاومة وا�شتداد
ني ��ران الع ��د ّو� ،صعدت مجموعة م ��ن الم�ضيق �إلى الأعلى .ك ّن ��ا نظنّ �أنّ عددهم كبي ��ر ،ولكن تب ّين لنا
�شخ�صا� .أ ّما الباقون فقد ا�ستُ�شه ��دوا في الم�ضيق! لقد ا�سودّت
�أ ّن ��ه يتراوح بين الع�ش ��رة واالثني ع�شر ً
وجوهه ��م م ��ن �شدة اال�شتباكات ،بحيث ل ��م �أتعرف من بينهم حتّى �إلى ح�س ��ن نمكي الذي ق�ضيت معه
عامي ��ن� .س�ألني ح�سن� :أين كتيبة الإمام الح�سين عليه ال�سالم؟ قلت :ماذا تريد منها؟ قال« :نحن من
عنا�صر الكتيبة� .أنا ح�سن نمكي» .يقول بابا �إ ّنه �إلى تلك اللحظة لم يعرفه .بعد تلك الملحمة� ،أ�ست�شهد
في العملية الح ًقا ج ّراء ع�صف انفجار قذيفة د ّبابة.
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u
تركت
يف تربيز ،بد�أ �شباب اجلبهة يتحدثون عن العملية ،و�سرعان ما ْ
وجو ٌه معروفة املدين َة ،الأمر الذي اعتُرب وك�أنّه ب�شارة باقرتاب املوعد� .أ ّما
فتوجهت يف �أوا�سط �شباط العام 1984م
�أنا فلم �أحتمل البقاء يف املدينةّ ،
�إىل الأه ��واز .وهن ��اك �سمعن ��ا بخرب ب ��دء تنفيذ عملية «خي�ب�ر» يف جزر
«جمن ��ون»! 1كان ��ت ت�صلنا �أخبار الأ ّيام الأوىل منه ��ا؛ املعارك العنيفة يف
اجل ��زر ،و�شهادة عدد كبري من عنا�صر الفرقة البارزين نتيجة حما�صرة
الأعداء لهم ،ووقوع عدد �آخر منهم يف الأ�سر .جاء خرب ا�ست�شهاد «حميد
باك ��ري» و«مرت�ضى ياغت�شیان» ،اللذين كان ��ا نائبني لقيادة الفرقة .ح ّول
النب� ��أ �أ ّيامن ��ا �إىل م� ��أمت ،ودلّ � ّأن فرقة عا�شوراء خا�ض ��ت يف عملية خيرب
�ضرو�سا ،ارتفع خاللها الكثري من قادتها �شهداء.
حر ًبا
ً
بع ��د ع ّدة �أ ّيام ،واتتني الفر�ص ��ة ،لأنطلق مع بع�ض الإخوة من الأهواز
�إىل جزي ��رة جمنون مبا�ش ��رة .تزامن و�صولن ��ا �إىل اجلزيرة مع ا�ستالم
فان�سحب باق ��ي عنا�صر كتيب ��ة الإمام احل�سني
كتائ ��ب القد� ��س للجبهة،
َ
 Qو�سائ ��ر الق� � ّوات العاملة هناك� .أ ّم ��ا �أنا وقد و�صلت لت� � ّوي ،فبقيت
ب�ي�ن الإخوة التربيز ّيني يف كتائب القد�س التي جمعت متطوعني من كافّة
1ـ بتاري ��خ 1984/2/22م وبن ��داء يا ر�سول اهلل  Pب ��د�أت عملية خيبر في جبهة «ه ��ور الهويزة» و«جزر
مجنون»!

�أنح ��اء الب�ل�اد .لكن هطلت يف تل ��ك الفرتة �أمطار غزي ��رة غمرت مكان
ا�ستقرار الكتيبة ،ف�أعادونا جمي ًعا �إىل الأهواز.
¤

بعد عملية خيرب ،ا�ستق ّرت فرقة عا�شوراء يف منطقة تقع ما بني الأهواز
أي�ضا .تبع ��د هذه املنطقة خم�سة
فتوجهنا �إىل هناك نحن � ً
و�سو�سنك ��ردّ ،
كيلومرتات عن ج ��ا ّدة الأهواز� -سو�سنكرد ،وح ��وايل الأربعة كيلومرتات
ع ��ن اجلا ّدة الرئي�س ّية ،وقد انتقى لها الإخ ��وة ا�س ًما على م�س ّمى� ،أال وهو
«توب ��راق �آباد» .كان ��ت �أر�ض «توب ��راق �آب ��اد» رمل ّية يح ّركها اله ��واء بك ّل
�سهولة .فعلاً ! لقد انتقى الإخوة ا�س ًما منا�س ًبا لهذا املوقع اجلديد.
ورحت �أبحث
و�صلت برفقة عنا�صر كتائب القد�س �إىل «توبراق �آباد»ُ ،
ُ
هن ��اك ع ��ن الإخوة يف كتيبة الإمام احل�س�ي�ن  .Qكان قد ا�ستُ�شهد من
ه ��ذه الكتيب ��ة �أكرث من مئ ��ة عن�صر بعد ملحمة بطول ّي ��ة يف عملية خيرب،
وبقي ��ت معظم الأج�ساد يف �أر�ض املعرك ��ة ،ووقع عدد كبري من الإخوة يف
وجرح عدد �آخر .كان من ب�ي�ن الأ�سرى ابن خايل �إبراهيم ،ومن
الأ�س ��رُ ،
بني ال�شهداء قائد الكتيبة «حم ّمد باقر م�شهدي عبادي» ،وقد بقيت ج ّثته
كما كثري من ال�شهداء على �أر�ض جزيرة جمنون .1لذا فقد �أُعطي من بقي
م ��ن عنا�صر [هذه الكتيبة] �إج ��ازة� .أ ّما �أنا ،ولأنّني جئت لت ّوي فقد بقيت.
يف تل ��ك الف�ت�رة ،كان «حممود دولتي» م�س� �� اًؤول لل�سر ّي ��ة الأوىل ،و«�صمد
زبرد�س ��ت» 2م�س� �� اًؤول لل�سر ّي ��ة الثانية ،و«خلي ��ل نوبري» م�س� �� اًؤول لل�سر ّية
الثالث ��ة .التحقت بال�سر ّية الثاني ��ة وكان «�صمد قنربي» املعاون فيها .ويف
1ـ ت � ّ�م العثور على الأج�ساد المط ّهرة لل�شهيد عب ��ادي ،ومرت�ضى ياغت�شیان وعدد �آخر من ال�شهداء بعد
التق�صي والبحث ،و�ش ّيعوا ودُفنوا �إلى جانب ال�شهداء في مقبرة
�سن ��وات على عملية خيبر �أثناء عملي ��ة ّ
«وادي الرحمة».
2ـ بع ��د فت ��رة� ،أُ�صيب �صم ��د زبرد�ست �إ�صابة �أدّت �إل ��ى �شلله ،وفي العام 1995م ق�ض ��ى في حادث �سير
م�ؤ�سف ،وكان ي�شغل موقع رئا�سة م� ّؤ�س�سة الجرحى في تبريز.
138

أي�ض ��ا لعنا�صر كتيبة �س ّيد ال�شهداء ،وكان
عطيت �إجازة � ً
«توب ��راق �آباد»� ،أُ ْ
ق�صاب».
قائدها «�أ�صغر ّ
¤

بالتزام ��ن مع ع ��ودة العنا�صر ،انتقل ��ت الفرقة �إىل منطق� � ٍة مواجه ٍة
لـ«توبراق �آب ��اد» ،بالقرب من خمزن الذخرية الكب�ي�ر يف املنطقة .كانت
املنطقة حرج ّي ��ة وتختلف عن «توبراق �آباد» من جميع النواحي ،ف�س ّماها
الإخوة «جنكل �آباد" .1كما انتقلت كتائب القد�س �إىل هناك ،وبعد التوجيه
و�إعطائها التعليمات الالزمة ،التحقت هذه الكتائب بباقي كتائب الفرقة.
بقيت يف �إحدى جمموعات كتيبة الإمام احل�سني ،Q
ط ��وال تلك امل ّدةُ ،
وحيث كنت �أخاف عودة الأوجاع �إىل بطني ،مل �أكن �أ�شارك الإخوة كث ًريا
يف �أعماله ��م  ،وب � ّ�ت �أ�شعر �أنّني ّ
«تعطلت» ومل �أعد �أقوم بالعمل كما يجب.
أ�صبحت بالفعل �أ�شعر بالرع ��ب .يف تلك الفرتة،
فبع ��د حادثة �سقوط ��ي� ،
ُ
ّ
توطدت معرفتي بـ"عب ��د احل�سني �أ�سدي»« ،يو�سف فداكار» 2و «فرج قلي
زاده» ،و�صرت �أق�ضي معظم �أوقاتي برفقتهم.
وخ�ضعت حينها لأ ّول م ّرة ،لدورة
بع ��د تبديل الق ّوات بد�أت التدريبات،
ُ
تدريب ّي ��ة حول مواجهة ال�س�ل�اح الكيميائي ا�ستم ّرت �شه� � ًرا؛ التع ّرف �إىل
القناع ،التدابري التي ينبغي اتّخاذها يف حال الق�صف بال�سالح الكيميائي
العادي ،كانت
و ...ال�ش ��يء الالفت حينذاك كان ق ّلة الطعام ،وبدل اخلبز
ّ
ت�صلنا �أكيا�س من اخلب ��ز الياب�س ،فلم يجد الإخوة ب ًّدا من االكتفاء بهذه
أحببت �أن �أكون يف جمع الف�صيل �أكرث من � ّأي مكان �آخر .ففي
الك�س ��رات! � ُ
الف�صي ��ل ،ل ��ك ّل فرد عمل يقوم ب ��ه� .أحدهم يغ�سل الأطب ��اق ،و�آخر يجلب
تماما في الجهة المقابل ��ة لمنطقة «توبراق �آباد» الرمل ّية.
 -1تق ��ع «جن ��كل �آباد» من الناحية الجغراف ّية ً
ومن �أجل الح�ؤول دون و�صول الرمال �إلى المزارع والقرى ،كان الأهالي يزرعون الأ�شجار التي تنمو في
الرمال ،فت�ش ّكلت تلك المنطقة الحرج ّية في قلب المنطقة الرمل ّية.
 -2ا�ستُ�شهد قبل عدّة �سنوات مت�أ ّث ًرا ب�إ�صابته بال�سالح الكيميائي.
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يح�ضر املاء ،و�شخ�صان �آخران يفر�شان ّ
البطان ّيات للنوم،
الطعام ،وثالث ّ
واملح�صلةّ � ،أن م�س�ؤول ّية ك ّل فرد
ليجمعهما �شخ�صان �آخران عند ال�صباح،
ّ
تك ��ون حم ّددة ومعلومة يف اخليم ��ة ،وهذا اجل ّو جعلها �شبيهة ببيت ت�سوده
الألف ��ة ال�شديدة واملحبة� .أ ّم ��ا �أنا ،فقد �أخذت على عاتق ��ي �إعداد ال�شاي
ال ��ذي ي�سه ��ل حت�ضريه يف تلك املنطق ��ة ،لكرثة الأ�شج ��ار وتوافر احلطب
لإ�شع ��ال النار .كنت عندما يختمر ال�شاي� ،أ�ص � ّ�ب لنف�سي �أ ّو اًل يف فنجاين
اخلا�ص ـ وهو عبارة عن مرطبان مر ّبى قد ُف ّرغ من حمتواه ـ ف َي ْف َرغ ن�صف
ّ
الإبريق! ويعلو �صوت الإخوة�« :س ّيد ،لقد �صببت ال�شاي ك ّله لنف�سك!».
يف الفرتة التي كنّا فيها يف تلك املنطقة ،كان الإخوة ميزحون وميرحون
كث ًريا .ذات يوم ظهرت غنمة يف حميط الكتيبة ،ف�أخذها الإخوة واحتفظوا
بها ،وراح ك ّل �شخ�ص يديل بر�أيه حول املو�ضوع ،وظننّا � ّأن الغنمة لأهايل
ق�صاب الذي ا�ستلم قيادة كتيبة الإمام
�إحدى القرى املحيطة .قال �أ�صغر ّ
احل�سني  Qبع ��د �شهادة الأخ م�شهدي عب ��ادي« :احتفظوا بها ،فلربمّ ا
أ�صلي فري�ضة
�أت ��ى �صاحبها للبحث عنها» .يف اليوم التايل ،وحينما كنت � ّ
الع�صر� ،سمعت جلب ��ة كبرية يف اخليمة واملحيط .لقد دخل فناء خيمتنا
ثالثة �أ�شخا�ص غرباء يلفّون �أنف�سهم مبالءات بي�ضاء ،وما �إن ر�آهم �أحد
الأ�شخا�ص ح ّتى �أُغم ��ي عليه! لقد حدثت فو�ضى عارمة يف اخليمة .يبدو
� ّأن ه�ؤالء الثالث ��ة تك ّلموا مع الإخوة ب�ضع كلمات باللغة العرب ّية ،فابتعدوا
عنهم ب�سرعة ،وحمل �أحدهم الـ( ،)B7و�آخر الكال�شينكوف و ...هرعوا
�إىل خ ��ارج اخليمة .وح�ي�ن ر�أى ه�ؤالء الثالثة � ّأن الإخ ��وة حملوا ال�سالح،
الذوا بالف ��رار .خرج اجلميع من خيامه ��م وراح ك ّل �شخ�ص يديل بدلوه:
«من امل�ؤ ّكد �أنّهم �أ�صحاب الغنمة».
عم! ...لكن كائنًا من كان ،فقد م ّيزتهم قاماتهم الطويلة ج ًّدا!
 ال يا ّ ال نعلم من �أين جا�ؤوا و�أين اختفوا!140

انت�ش ��ر الإخوة يف املحيط بح ًثا عنهم ،لكن ،مهما فعلوا مل يجدوا لهم
�أث� � ًرا .دار ال ّلغ ��ط حول امل�س�ألة ،و�س ��رت �شائعة تقول �إ ّنه ��م وجدوا ثالث
ن�ساء يف الكتيبة! �سرعان ما و�صلت �س ّيارة الإ�سعاف ونقلت ذلك امل�سكني
أرجح � ّأن هذا العمل هو من �صنع الف�صيل الأول،
الذي �أُغمي عليه .بد�أت � ّ
وح�ي�ن قلت ذلك للإخوة اعرت�ضوا وقالوا« :على � ّأي �أ�سا�س تبني كالمك،
وهل هكذا يكون املزاح؟!».
عربي �أو غريب� .أ ًيا كان من فعل ذلك فهو �أحد منّا .و� اّإل
ــ ال يوجد هنا ّ
كيف ميكن �أن يختفوا يف ظرف دقيقة واحدة؟!
يف �صب ��اح الي ��وم الت ��ايل ،ا�ستدعان ��ا ال�س ّي ��د �أ�صغ ��ر �إىل املرا�س ��م
ال�صباح ّي ��ة ،و�أنّبن ��ا كث ًريا�« :أ ّيها الإخ ��وة! ما حدث بالأم� ��س ،كان عملاً
�شني ًعا! لقد �ساءت حال �أخ من الإخوة و .»...ط�أط�أنا ر�ؤو�سنا �إىل الأر�ض،
ونحن ن�ستمع �إىل كالمه ،لكنّني كنت واثقًا ب� ّأن الف�صيل الأول هو من قام
بذلك الفعل ،وف ّكرت يف ر ّد ال�صاع �إليهم .فيما بعد ،تبينّ � ّأن ظنّي وقع يف
حم ّل ��ه ،و� ّأن ذلك ال�شخ�ص الطويل ما ه ��و �إال واح ٌد من عنا�صر الف�صيل
الأول و ُيدع ��ى «ح�سني ركبار»� .أ ّما العن�صر الذي فقد وعيه فكان م�سعفًا،
ومل يعد بعد تلك احلادثة �إىل كتيبتنا!
¤

يف الفرتة التي كنّا فيها يف «جنكل �أباد» �أحببت طبيعة املنطقة ،و�صرت
�أق�ض ��ي �أوقات ��ي يف تلك الأنحاء بع ��د الفراغ من التدري ��ب الذي ي�ستغرق
�أرب ��ع �أو خم�س �ساع ��ات يوم ًّيا .عا�شت بني الأ�شج ��ار هناك طيور كثرية،
�أحببت �صغارها ،وجلبت ع ّدة �أع�شا�ش �إىل الأ�شجار املجاورة للمجموعة،
ورح ��ت �أ�ض ��ع لها ك ّل يوم ما يتب ّق ��ى من الأرزّ ،و�أ�ستمت ��ع مبنظر الأ ّمهات
وه � ّ�ن يطعمن فراخه � ّ�ن .ذات يوم �سمعت ال�س ّيد �أ�صغ ��ر يقولّ �« :إن بع�ض
الإخ ��وة هنا �أ�صبح الع ًبا باحلمام!» [ك�شّ ا�ش حم ��ام] .لي� ِأت الآن وليق�سم،
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يا عم! �أنا ل�ست الع ًبا باحلمام� ،أنا فقط �أق ّدم لهذه الطيور ما يتبقّى من
طع ��ام الإخوة .وب�سب ��ب كالم ال�س ّيد �أ�صغر� ،صرت ق ّلم ��ا �أذهب �إىل هذه
الأع�شا�ش ،ما جعلها يف النهاية ترتك املكان.
¤

كانت امل�شارك ��ة يف املرا�سم ال�صباح ّية �إلزام ّية ،لكن �أحد الإخوة راح
علي �أن يع ّد ال�شاي اً
بدل
يته ��رب من امل�شاركة فيها ويف التدريبات ،وي�ص ّر ّ
م ّن ��ي ب�ش ��رط �أن �أعمل كي ال يلحظ �أح ��د تغ ّيبه �أثناء تع ��داد الأ�سماء يف
املرا�س ��م ال�صباح ّي ��ة! وافقت على الأمر ،وفعلت ما طل ��ب منّي ليومني �أو
ثالث ��ة� .صرت عندما �أع ��ود� ،أرى ال�شاي ُمع� � ًّدا والفناجني م�صفوفة بك ّل
ترتي ��ب� ،أ ّم ��ا هو فال �أث ��ر له .وق ��د اتّ�ضح فيما بع ��د �أنّه و�أثن ��اء املرا�سم
ال�صباح ّي ��ة ،ي�صعد فوق �أ�شج ��ار الب ّلوط ـالتي �س ّماه ��ا الإخوة «البالوت»
بعيدا
بحي ��ث ال يراه �أح ��د من بني �أغ�صانها و�أوراقه ��ا ،ويدخّ ن ال�سجائر ً
عن �أعني قادة الكتيبة! وقد ف ّت�ش الإخوة عنه م ّرات ع ّدة ومل يجدوه.
اعتدن ��ا الذهاب بعد تناول الفط ��ور �إىل التدريب .ولأنّنا من العنا�صر
القدام ��ى ،ومعظ ��م التدريبات مك ّررة بالن�سبة لنا ،ك ّن ��ا نكرث من املزاح،
الأمر الذي مل يرق بع�ض املد ّربني .كان «التح ّرف»� 1أحد متاريننا يف مادة
الطبوغرافي ��ا ،فد�أب قائ ��د �سر ّيتنا ال�س ّيد �صمد وقب ��ل حت ّرك العنا�صر،
عل ��ى ال�سري م ��ع عن�صر �أو عن�صرين طبقًا النح ��راف حم ّدد .على �سبيل
املث ��ال ،خم�سمئة م�ت�ر بانحراف مع�ي�ن ،و�ألف مرت بانح ��راف �آخر ،ويف
نهاية ك ّل انحراف ،يت ��م و�ضع املاء وع�صري الفاكهة املع ّلب ،والب�سكويت،
لك ��ي يتناوله ��ا العنا�صر الذين ي�صل ��ون ليلاً �إىل تلك املناط ��ق .عاد ًة ما
كان ُيعل ��ن بعد االنطالق من خالل اجلهاز مق ��دار امل�سافة التي علينا �أن
نقط ��ع وب� ّأي انحراف .كان مترينًا ج ّي ًدا ،لكنّه �أوقعنا ذات ليلة يف م�شكلة
� -1أو «االنحراف بزوايا»؛ (التدرب على الم�سير مع توجيه البو�صلة في زوايا وتحرفات محددة).
142

كب�ي�رة .انطلقنا ،وبعد قطع م�سافة من الطريقّ ،مت الإعالن عرب اجلهاز
الال�سلك ��ي ب�أنّه يجب علينا التق ّدم بانح ��راف  45درجة� .سرنا على هيئة
طاب ��ور م�سافة كيلو مرت ،و�أن ��ا بقرب عن�صرين هما ابن خايل علي منكي
و«ال�س ّي ��د علي �أكرب مرت�ض ��وي» من �أهايل هري� ��س ،وكان الإخوة ينادونه
ب� �ـ «باب ��ا» مع �أنّه من جيلن ��ا .تق ّدمنا قليلاً و�إذا ب ��ي �أرى �صندو ًقا مملو ًءا
بقذائ ��ف الـ( )B7قل ��ت« :بابا! �أتعل ��م� ،إ ّما �أن نكون ق ��د �أخط�أنا بتطبيق
درج ��ات االنحراف� ،أو �أنّهم ا�شتبهوا فيها ،هنا يوجد خمزن ذخرية ،وال
ي�سم ��ح لأحد باالقرتاب ،فكيف �أخذوا هذا االنحراف و .»...مل �أكد �أنهي
جملتي ح ّتى علت الأ�صوات يف املكان« :تو ّقف! ...تو ّقف!».
يب ��دو � ّأن ح ّرا�س خمزن الذخرية كانوا يتناول ��ون الطعام حني �سمعوا
�أ�صواتن ��ا ور�أوا طاب ��و ًرا م ��ن العنا�ص ��ر يدخل حميط خم ��زن الذخرية!
فت� ّأهب ��وا مبا�شرةً ،وراحوا ي�صيحون بنا« :تو ّقف ...تو ّقف» ،وقطعوا علينا
الطريق وحا�صرونا.
 ال تتح ّركوا! �إن فعلتم �ستنفجر الذخرية! �ألقوا ب�أ�سلحتكم �إىل الأر�ض!كان ��وا يتك ّلم ��ون الفار�س ّية ،ومهما قلن ��ا لهم �إنّنا منك ��م ودخلنا خط�أ
�إىل املنطق ��ة ،مل يقبلوا منّا .تقد ّموا نحونا بحذر ،وراحوا يركلون الإخوة
ليباع ��دوا بني �أرجلهم .ف ّت�ش ��وا اجلميع ج ّي ًدا� ،أخ ��ذوا الأ�سلحة ،ومن ّثم
راح ��وا ي�س�ألوننا من نحن ومن �أين �أتين ��ا؟ بعدها ،اتّ�صلوا باملق ّر ليتب ّينوا
�صح ��ة �أق ��وال م�س�ؤولنا .بقينا تلك الليلة هن ��اك� ،إىل �أن ّمت االتّ�صال من
ّ
املق ّر بفرق ��ة عا�شوراء ،وم ��ن الفرقة بكتيبة الإم ��ام احل�سني ،Qومن
الكتيب ��ة بال�سرية وات�ضح ��ت امل�س�ألة .مع انبالج ال�صب ��ح عدنا �إىل نقطة
متركزن ��ا .وفيما كن ��ت �أم ّر من �أم ��ام د�شمة الأخ «�صم ��د زبرد�ست» وقع
نظري علي ��ه فقلت له�« :أخ �صمد� ،س�أم�شي بانحراف  45درجة!» ،وانت�شر
الفصل السادس:
ّ
مخيم شهداء خيبر 143

كالم ��ي بني الإخوة .ومنذ ذلك الوقت �صرت ك ّلما قلت هذه العبارة للأخ
�صمد ي�ستاء ويقول« :باهلل عليك يا �س ّيد ال تقل هذا الكالم بعد!».
يف تلك الظروف التي ا�ستم ّرت قرابة ال�شهرين� ،شعرنا بالوقت مي�ضي
بنحو �أ�سرع مع هذه الأحداث وامل�شاك�سات؛ بينما كانوا يف وحدة املعلومات
واال�ستط�ل�اع واملق ّر يعملون على جمع املعلومات و�إعداد اخلرائط للعملية
القادمة ،فيما انتظرنا جمي ًعا �أوانها.
¤

ت ��رك عدد م ��ن العنا�ص ��ر املنطقة احلرج ّي ��ة وذهبوا يف �إج ��ازة� ،أ ّما
نح ��ن الذين انتقلنا حدي ًثا �إىل الأهواز ،فق ��د علمنا ب�إن�شاء خم ّيم جديد
لفرق ��ة عا�شوراء يقع بالق ��رب من مث ّلث احل�سين ّية عل ��ى بعد  35كلم من
«خ ّرم�شهر»؛ وقد �أُطلق عليه ا�سم «خم ّيم �شهداء خيرب».
تزامنت تلك الفرتة مع �أيام �شهر رم�ضان املبارك ،وكي ال يبطل �صيام
الإخوة تق� � ّرر نقلهم �إىل املخ ّيم عند الع�ص ��ر ،ليعملوا طوال الليل ،وعند
الفج ��ر يرجعونه ��م �إىل الأه ��واز .وخا�صة �أنّه ال ميك ��ن حتقيق �إجنازات
�أف�ض ��ل يف تل ��ك الأجواء احلارة ج � ًّ�دا �سوى يف جوف اللي ��ل ،حيث للعمل
حت ��ت النجوم رونقه و�صفا�ؤه اخلا� �ّ�ص .كانت املنطقة عبارة عن �صحراء
ممت� � ّدة ،عملت اجل ّرافات فيه ��ا من قبل على حفر �أماك ��ن للد�شم بعمق
وتوجب علينا تعبئة �أكيا�س
مرتي ��ن ون�صف ،و�أبعاد مرتين بثالثة �أمت ��ارّ .
التد�شي ��م بالرمل وبناء اجلدران به ��اّ ،
وغطينا �سقف الد�شمة ب�ألواح من
اخل�شب ،وثبتنا عمو ًدا يف و�سط الد�شمة كدعامة للألواحّ ،ثم و�ضعنا على
الألواح عوار�ض خ�شب ّية ّ
وغطيناها بالنايلون ،لنهيل بعدها الرتاب عليها.
ا�ستمررن ��ا يف هذا العمل ع ّدة ليالٍ متتالي ��ة� ،إىل �أن كان التعب يح ّل على
الإخ ��وة ما بني الثانية والثالثة بعد منت�صف الليل فيلتقط ك ّل واحد منهم
بطانية وي�أوي �إىل زاوية لينام فيها.
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علي
ذات ليل ��ة ا�ستفق ��ت من نوم ��ي �إذ �سمعت هدي� � ًرا عال ًي ��ا� .صعب ّ
لكن الهدير بات ي�شت ّد ك ّل حلظة .ف ّكرت انه
اال�ستيقاظ من �ش ّدة التعبّ ،
ينق�ض وينت� � ِه .رفعت البطانية عن
ال بد �س ��وف ينق�ضي وينتهي .لكنّه مل ِ
وجهي و�أنا ن�صف نائم ،و�أدرت وجهي و�إذ بي �أمام عجالت ج ّرافة! �أطار
الرعب النوم من عين � ّ�ي! ويف ثانية واحدة نه�ضت ولذت بالفرار فتو ّقفت
اجل ّرافة بعد حلظات! بعد ع ّدة دقائق علمنا ما حدث .كان بني العنا�صر
�شخ� ��ص ُيدعى «حم ّمد» وهو م ��ن �شباب الإعالم ،وم�س� ��ؤول التن�سيق يف
ين�سق مع �أحد ،ال فيما يتع ّلق بامل�سجد،
[جلنة] بناء امل�سجد ،لكنّه مل يكن ّ
يوما
وال ح ّت ��ى فيما يتع ّلق بد�شمته ،وحني ن�س�أله ع ��ن الأمر يقول�« :س�آتي ً
ما بج ّرافة و�أقوم بعملي» .وعلى ما يبدو ،فقد ق ّرر تلك الليلة القيام بعمله
وج ��اء باجل ّراف ��ة! كان �سائقها من �أهايل «بناب» ،وح�ي�ن ر�أى البطانيات
منت�ش ��رة على الأر�ض ظ � ّ�ن � ّأن الإخوة قد تركوها وذهب ��وا ،وحتى حم ّمد
نف�س ��ه اجلال� ��س �إىل جانبه ،مل يعلم ب� ّأن حت ��ت ك ّل بطانية ينام و�أحد من
الإخ ��وة .ق ��ال ال�سائ ��ق�« :أ�سفت لفكرة مت� � ّزق البطاني ��ات حتت عجالت
اجل ّراف ��ة ،فف ّكرت ب�أن �أم ّر من فوقها بحي ��ث ال تدو�سها العجالت وتبقى
�سامل ��ة ،و�أمت ّكن م ��ن رفعها»� .ص ��ادف � ّأن البطانيات كان ��ت متناثرة هنا
وهن ��اك ،لك ّن ��ه بالفعل ،نّ
تفن يف امل ��رور فوق ثالثة منه ��ا كانت م�صفوفة
واملح�صلةّ � ،أن �سائ ��ق اجل ّرافة ُذهل حني اتّ�ضح له
وراء بع�ضه ��ا البع�ض!
ّ
فرتج ��ل من اجل ّرافة م ��ن دون �أن ينب�س بنت �شف ��ة� ،أو ي�أتي ب� ّأي
الأم ��ر ّ ،
حرك ��ة .مل ي�ص ّدق الإخ ��وة الذين م� � ّرت اجل ّرافة من فوقه ��م ما حدث،
وج ��رح فقط ر�أ�س ابن خ ��ايل علي منكي عندما الم�سته عجالت اجل ّرافة
ُ
ّ
املطاط ّي ��ة .بلطف اهلل وعنايت ��ه ،مل يحدث �شيء للإخ ��وة يف تلك الليلة،
ولك ّنه ��م �أطلقوا لق ًبا غري مالئم على عن�صر الإعالم ب�سبب ت�ص ّرفه غري
امل�س�ؤول ،وناديناه به مل ّدة طويلة!
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كان خم ّيم �شهداء خيرب ك�أر�ض كربالء؛ �صحراء قاحلة وحا ّرةُ .يقال
� ّإن درج ��ة احلرارة هن ��اك فاقت الـ  55درجة ،فاحتجن ��ا ن�سمات ُم ّ
رطبة
كي ّ
تلطف الأجواء ،وقد وجدناها .كان اجل ّو حا ًّرا لدرجة �أن يذوب قالب
الثل ��ج �أثناء نقله من مق� � ّر التجهيزات �إىل الد�شمة التي تبعد عنه م�سافة
رباد
مئ ��ة مرت ،لتبقى من ��ه قطعة �صغرية فقط ،فنعم ��د �إىل و�ضعها يف ال ّ
البال�ستيك ��ي املوجود يف الد�شمة� .أ ّما مي ��اه اخل ّزانات فكانت ت�سخن �إىل
درجة مل يكن من املمك ��ن ا�ستعمالها ب�سهولة طوال النهار ح ّتى للو�ضوء.
يقول ��ون لو � ّأن بي�ض ��ة و�ضعت يف اخلارج لن�ضجت! ك ّن ��ا من�ضي الوقت يف
نوعا م ��ا .ا�ستهدفت
الد�ش ��م الت ��ي ُبنيت حتت الأر�ض ،لأنه ��ا كانت �أبرد ً
قذائ ��ف العد ّو املدفع ّي ��ة ،امل�صنّعة فرن�س ًّيا ،املخ ّيم م� � ّرات ع ّدة ،وت�س ّببت
لنا بخ�سائر ،لذل ��ك كنّا نتجنّب التج ّمع قدر الإمكان .كانت جميع كتائب
الفرقة م�ستق ّرة هناك ما ع ��دا ق�سم التجهيزات ،واملواقع يت�صل بع�ضها
ببع�ض عرب الطرق الرتابي ��ة� .أحيا ًنا ،كانت مت ّر �س ّيارة من �أمامنا ونحن
عائدون م ��ن احل ّمام ،فتعفّرنا بالرتاب من ر�أ�سن ��ا �إىل �أخم�ص قدمينا.
�أ ّم ��ا املرا�سم ال�صباح ّي ��ة ،فتقت�صر على قراءة �آيات م ��ن القر�آن الكرمي
خوفًا من مدفع ّية العد ّو ،ثم تتف ّرق ال�سرايا الواحدة تلو الأخرى ،لتعد َو يف
امل�سار املح� � ّدد لها .كانت امل�سافة بني مدخل خم ّيم �شهداء خيرب وطريق
الأه ��واز ـ خ ّرم�شه ��ر ال تتج ��اوز الكيلومرت الواح ��د� ،أ ّما م ��كان ا�ستقرار
الكتائب فيبعد ع ��ن ال�شرطة الع�سكر ّية للمخ ّي ��م قرابة 5كلم .ا�ضطررنا
رك�ضا حتى ن�صل �إىل الطريق فنعود ،وهكذا
ك ّل �صباح لقطع هذه امل�سافة ً
و�صل ��ت امل�سافة التي نقطعها �إىل قراب ��ة االثني ع�شر كيلومرتًا .وبالطبع،
يرتاجع عدد الإخوة يف طريق العودة �إىل الن�صف ،فب�سبب احل ّر ال�شديد،
وطول امل�سافة ،كان البع�ض ُي�صاب بالإعياء� ،أو ُيغمى عليه...
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يف تل ��ك الظ ��روف وجدنا لعبة ك ��رة القدم �أحد الأن�شط ��ة التي ن�شغل
بها �أنف�سنا .فعدا املرا�سم ال�صباح ّية ،والتدريبات ،بتنا نلعب كرة القدم
أحب
يوم ًّي ��ا ،وكان له ��ذه اللعبة مع ��ي حكاية �أخرى! مل �أكن من ��ذ البداية � ّ
أف�ض ��ل انتعال حذاء ك ّتاينّ،
احل ��ذاء الع�سكري ،وح ّتى يف العمليات كنت � ّ
أي�ضا كنت غال ًبا ما �أتنقّل حايف
لأحت� � ّرك بنحو �أ�سرع و� ّ
أخف .ويف املخ ّيم � ً
1
القدم�ي�ن ،لذا� ،صار الإخوة ينادونني «اياق يالني»  .ومن �ش ّدة ما م�شيت
قدمي قو ّيتني وقا�سيتني.
يف اجل� � ّو احلا ّر وعلى الرمال الالذعة� ،أ�صبحت ّ
اعت ��دت لعب كرة القدم حاف ًيا ،لكنّني �أحيا ًنا كنت �أركل الإخوة ب�ضربات
ته�شّ م �أقدامهم داخل احلذاء الع�سكري! بالطبع ،مل نكن جنيد اللعب على
�رت � ّ
أغ�ش يف اللعب �إىل درجة
�أ�صول ��ه ،ما عدا علي منكي فقط ،فيما �ص � ُ
ترتف ��ع فيها �صيحات الالعبني! عادة ما كن ��ت وعلي منكي ،و «علي ر�ضا
فغاين» و «علي قره» 2نلعب يف فريق واحد ،وجميعنا ّ
نغ�ش يف اللعب .ذات
ي ��وم ،ارتكبنا عم�ًل�اً م�شينًا .فقد تق ّدم حار�س مرمان ��ا �إىل الأمام وترك
توجه �شخ� ��ص من الفريق
املرم ��ى خال ًيا! وم ��ا هي �سوى حلظ ��ات ،ح ّتى ّ
أر�ضا.
اخل�ص ��م نحو مرمانا .فو ًرا ،ركلت ر ِْجله لآخذ الكرة منه ،ف�سقط � ً
ً
منده�شا .كان يرمقني بنظرات ظننت
وتوجه نحوي
بع ��د حلظات ،نه�ض ّ
بتعجب وقال« :يا
معها �أنّه ج ��اء لي�ضربني! لكنّه نظر �إىل قدمي احلافية ّ
فتى! لقد ك�سرت رجلي داخل احلذاء الع�سكري ،كيف هي رجلك هذه؟!».
¤

يف ال�سر ّي ��ة ك ّن ��ا ف�صيلني ج ّيدي ��ن؛ �شباب حذقني و�أذكي ��اء ان�سجمت
رت وبع� ��ض الإخوة الفرار من
عقولن ��ا فيما بينها ،وبني ف�ت�رة و�أخرى ك ّر ُ
املخ ّيم .وحيث ُن�صبت الأ�سالك ال�شائكة حوله ،فقد ح ّددنا مكا ًنا حفرنا
 -1حافي القدمين.
ّ
2ـ كان الإخوة ينادونه «علي �سياه» [علي الأ�سود] ،لأنه كان داكن الب�شرة.
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فيه حتت هذه الأ�سالك ليكون مهر ًبا �سهلاً لنا� .أحيا ًنا كنت �أغادر خل�سة
مع عل ��ي منكي ،وعب ��د احل�سني �أ�س ��دي ،و«علي ر�ضا فغ ��اين» ،و«يعقوب
نيكب�ي�ران» من املخ ّيم ،ونذه ��ب �إىل الأهواز حيث نبقى لي ��وم �أو يومني.
ول ّأن املرا�س ��م ال�صباح ّية كانت خمت�ص ��رة ،مل يلفت الأنظار نق�ص عدد
العنا�صر وازدياده .ورغم انتب ��اه م�س�ؤول ف�صيلنا «يو�سف»� ،إال �أنّه تعامل
معن ��ا بنحو ج ّيد واحرتمن ��ا لكوننا �أقدم منه يف العم ��ل ،ومل يتو ّقف عند
امل�س�ألة كث ًريا.
�شديدا.
ول ��و قب�ض حار�س املخ ّيم علينا متلب�سني ،لك ّن ��ا عوقبنا عقا ًبا ً
لك � ّ�ن ال�شباب كانوا حذقني لئال يلتفت �أح� � ٌد لهروبهم .حت ًما ،عندما كنّا
نع ��ود �إىل املجموعة ،ي�شرع الإخوة بالتعليق على ذلك ممازحني« :احلمد
هلل على ال�سالمة» و«�أهلاً و�سهلاً ».
¤

أي�ضا من «خميم �شهداء خيرب» .ذات يوم
�أحم ��ل �آ�سفًا ذكريات م�ؤملة � ً
خرجن ��ا من املخ ّيم قا�صدين الأه ��واز .وقفنا �إىل جانب الطريق بانتظار
�س ّي ��ارة تق ّلنا ،ومهما ل ّوحن ��ا ب�أيدينا لل�س ّيارات املا ّرة ،مل يكن ذلك يجدي
نف ًع ��ا ،لأنّها �إ ّما تكون ممتلئة بالر ّكاب� ،أو � ّأن ال�سائقني ميتثلون لتعليمات
القيادة بعدم التو ّقف للعنا�صر على الطريق لأ�سباب �أمن ّية .وفيما ننتظر
�إىل جانب الطريق الرتاب ّية ،و�إذ ب�آلية «�إيفا» تظهر من بعيد .وما �إن م ّرت
بالقرب منّا ،ح ّتى رجع ��ت فج�أة نحونا وباغتتنا! قفزت و�أحد الإخوة �إىل
اخللف ،و�صدم ال�سائق ثالثة �إخوة والذ بالفرار� .شعرت بدمائي تغلي يف
عروقي .وقع اجلرحى من �شباب تربيز ،لكنّني مل �أعرف � ّأي واحد منهم،
وا�ستُ�شهد منه ��م يف نف�س اللحظة �أخ ُ�سحق جبين ��ه ،و�أُ�صيب ال�شخ�صان
الآخ ��ران بج ��راح عميقة .حرن ��ا يف �أمرنا وكنّا غا�ضب�ي�ن� ،إىل �أن و�صلت
�س ّيارة تويوتا من فرقتنا ،ومبا�شر ًة و�صلت �س ّيارة الإ�سعاف .و�ضعنا ج�سد
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ال�شهي ��د واجلريحني داخل �س ّي ��ارة الإ�سعاف ،وانطلقن ��ا ب�س ّيارة التويوتا
نف�سه ��ا .ويف الطريق تراءت لنا �آلية الـ«�إيف ��ا» من جديد ،وفج�أة انحرف
�سائق �س ّيارة الإ�سعاف عندما تفاج�أ ب�س ّيارة �أمامه ،فانقلبت عن الطريق
�أمام �أعيننا ثالث �أو �أربع م ّرات ..يا لها من م�صيبة! مل نتو ّقف و�أ�سرعنا
لنلح ��ق ب�آلية الـ«�إيفا» ،وم ��ن خلفنا �أتت ال�س ّيارات لنج ��دة من يف �س ّيارة
الإ�سع ��اف .يف النهاية ،و�صلنا عند نقطة التجهي ��زات �إىل �آلية الـ«�إيفا»،
وهي النقطة املح ��ددة لتو ّقف ال�س ّيارات .اعتقلنا ال�شخ�صني اللذين كانا
يركب ��ان ال�س ّي ��ارة ،وتركناهما عند نقطة احلرا�س ��ة ،وعدنا مبا�شرة �إىل
م ��كان احلادث الذي وقع ل�س ّيارة الإ�سع ��اف .وجدنا � ّأن اجلريحني ُ�سحبا
منها ،وحل�س ��ن ّ
احلظ مل ي�صابا ب�إ�صابات جدي ��دة .عدنا من جديد �إىل
م ��كان التجهي ��زات ،و�أح�ضرن ��ا راكب ��ي �آلية الـ«�إيف ��ا» �إىل مق� � ّر الفرقة،
و�س ّلمناهم ��ا �إىل مركز القي ��ادة .كنّا نعلم � ّأن مركز القي ��ادة وجر ًيا على
العادة� ،سيح ّولهم �إىل قي ��ادة الأركان لينالوا جزاءهم .مل يغب عن بايل
مل� � ّدة طويلة ،م�شهد ذاك اجلرم ال�شني ��ع ،و�شهادة ذلك ال�شهيد املظلوم.
أي�ضا
كانت اجلبهة ملأى بالعنا�ص ��ر املخل�صة
وامل�ضحية ،لكن كان فيها � ً
ّ
لبث �سمومهم.
ويتحينون الفر�ص ّ
يند�سون بني الإخوةّ ،
منافقون ّ
¤

بقي ��ت م�س�ؤول ّيت ��ي يف الف�صيل �إع ��داد ال�شاي كما يف ال�ساب ��ق ،و� َ
أقبل
و�شحه
الإخ ��وة على �شربه لرفع عط�شهم والتعوي�ض ع ��ن ق ّلة ماء ال�شرب ّ
لكن �إعداده يف
أحب جميع الإخوة يف الفرقة ال�شايّ ،
يف تل ��ك ال�صحراءّ � .
يتي�سر ب�سهولة نظ� � ًرا لق ّلة وجود النفط� .أعددت
خم ّي ��م �شهداء خيرب مل ّ
خرطوما ،مددته
موقدا �صغ ًريا من الط�ي�ن ،ووجدت
�إىل جان ��ب د�شمتنا ً
ً
�إىل داخ ��ل املوقد ليتقاطر من ��ه النفط نقطة نقطة ،و�ص ��رت دائ ًما �أوقد
النار يف هذا املوق ��د لأع ّد ال�شاي .وحيث طبيعة املنطقة �صحراو ّية ،لي�س
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فيها �شيء من الع�شب واحلطب لإ�شعال النار ،فقد ازدادت �أهم ّية النفط
أي�ضا؛ ثالث ��ة غالونات لك ّل
خا�صة �أ ّن ��ه كان يوزّع بكمي ��ات قليلة � ً
عندن ��اّ ،
أي�ضا ،و�سعينا لت�أمينه لف�صيلنا ب� ّأي طريقة.
نق�صر نحن � ً
الكتيبة .لكن مل ّ
د�أب الإخ ��وة يف التجهيزات على توزيع النفط على �شكل ح�ص�ص ،وذلك
�أ ّو اًل مل ��لء امل�صابيح واملدافئ [ب ّبور ع�ل�اء الدين] التي احتجناها �ضرور ًيا
لت�سخ�ي�ن الطعام ،ومن ّثم تن ��ال ال�سرايا ما يتبقى من ��ه لتقوم ك ّل �سرية
ح�صتن ��ا ال تكفي حتى
بتوزي ��ع النف ��ط على ف�صائله ��ا.
وباملح�صلة كانت ّ
ّ
لتح�ضري ال�شاي ،لذا ،ف ّكرنا �أن ن�ؤ ّمن النفط ب�أنف�سنا.
�ش ّكل ب�ضعة �ش ّبان مع «علي ذو الفقاري»« ،يون�س بهجت نيا»« ،حم ّمد
مي�ل�اين» جمموع ��ة ال�شغب ،فقامت ب ��ك ّل �شيء على الأ�ص ��ول؛ �شقاوتها،
أي�ضا عبادتها .ق ّررنا وه� ��ؤالء الأ�صدقاء غزو خيمة التجهيزات
قتالها ،و� ً
و�سرق ��ة النف ��ط منها .هذا واحل ��ال � ّأن التجهيزات كان ��ت حتت �إ�شراف
�أ�شخا�ص �أمث ��ال «ح�سن باتك» و«�أ ّيوب عم ��و اوزوم �سويي» ،1اللذين كانا
�أقوى منّا يف الهجوم امل�ضا ّد ب�أ�ضعاف م�ضاعفة! بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت ّيز
ح�سن باتك بال�شجاعة ،وق�ص�ص هجوماته امل�ضا ّدة جديرة بال�سماع!
يتوجه نحونا .ومن �ش ّدة
ذات يوم وبينما كنّا نبني د�شمة ،ر�أيت ح�سن ّ
�إتقانه للهجوم امل�ضا ّد� ،صار الإخوة ينادونه بلقب خا�ص .قال يل الإخوة:
«انتب ��ه! �إنّه � ٍآت لي�أخذ العرب ��ة النقّالة منّا» .قل ��تّ �« :إن العربة النقّالة يف
ي ��دي! فلي� ِأت ل َرن كيف �سي�أخذه ��ا منّي!» .و�صل ح�سن ونظر �إىل الد�شمة.
�أثن ��ى على عملن ��ا و�ساعدنا قليلاً  ،فملأ ع ّدة �أكيا� ��س رملاً  ،ونقل بع�ضها
م ��ن مكان �إىل م ��كان ،و�أنا ال �أعلم من �أخ ��ذ العر ّبة النقّال ��ة! بل انتبهت
فج� ��أة �إىل �أنّها لي�ست معي وال مع الإخوة ،ور�أيناها بعد �ساعات يف خيمة
التجهيزات.
« -1عمو �أ ّيوب ع�صير العنب»! رحم اهلل ال�س ّيد علي �أكبر مرت�ضوي الذي �أطلق عليه هذا اللقب في �شعر
له ،ف�صار الإخوة ينادونه بهذا اال�سم!
150

وحيدا يف
ويل م ��ع ح�س ��ن بات ��ك ذكري ��ات م�شرتك ��ة .ذات يوم كن ��ت ً
طري ��ق العودة من �إجازة ،وق ��د �أزعجتني م ��ن �أ ّول الطريق فكرة ذهابي
وخا�صة �أنّهم �أو�صوا جميع املجاهدين ب�أن
من تربيز �إىل الأهواز وحديّ ،
ال ُي�ش ّرع ��وا الأبواب للأحادي ��ث اجلانب ّية عندما يكونون وحدهم يف املدن
وعلى الطرقات� ،إذ من املمكن للطرف املقابل �أن ي�أخذ من هذا احلديث
معلوم ��ات قد ت�ش� � ّكل خط ًرا على العملية .باتت ه ��ذه التو�صية واحدة من
و�سائ ��ل حفظ املعلومات وحمايتها ،وكنّا جمي ًعا ملتزمني بها .ظننت �أنّني
�س�أظ� � ّل بال رفيق �إىل �أن �أ�ص ��ل �إىل الأهواز .وفيما �أن ��ا �أف ّكر بهذا الأمر،
جال�سا على املقعد الأمامي فانفرجت �أ�ساريري.
و�إذ بي �أرى ح�سن باتك ً
ب� � ّدل ح�سن مكان ��ه وجل� ��س �إىل جانبي ،فتيقن ��ت حينها ب�أ ّنن ��ي �س�أق�ضي
وق ًت ��ا ممت ًعا ح ّتى و�ص ��ويل �إىل الأهواز .ويف الطري ��ق ،تع ّرفت �إليه �أكرث.
�س�ألت ��ه عن عمله يف املدينة ،فقال �إنّه �سائق حافلة يف �شركة النقل العام،
و�إ ّن ��ه يعمل على ّ
خط «م ��اراالن» .عندما تو ّقفنا يف �أح ��د املطاعم لتناول
طعاما بائتًا وردي ًئا .فعلاً  ،دفعنا املال لقاء طعام غري
الطعام ،ق ّدموا لنا ً
�صال ��ح للأكل ،لكن مل تكن باليد حيلة ،و�أكلن ��ا منه مكرهني ل�س ّد جوعنا
قليلاً  ،وقمنا لن�ص ّلي .ويف الأتوبي�س قال يل ح�سن« :ظنّنا �صاحب املطعم
�أغبياء!» .ف�س�ألته« :كم كانت خ�سارتنا؟!»
 مئة تومان! لكن ا�صرب!ق ��ال هذا ،وم ّد ي ��ده �إىل جيبه و�أخرج منها ملعق ��ة� ،س ّكر ّية ،مملحة،
وفنج ��ان و ..وكان ي�ص ّفه ��ا واح ��د ًة واح ��د ًة عل ��ى ركبتيه ويق ��ول« :هذه
ال�س ّكر ّي ��ة بع�شر تومانات ،وه ��ذه امللعقة بخم�سة تومان ��ات ،و ،»..قلت له
بتعجبً �« :إذا ،مل نتك ّلف � ّأي خ�سارة!».
ّ
¤

نق�صا يف التجهيزات �إال يف الذخرية.
حني كنّا يف «جنكل �آباد» ،عانينا ً
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نق�صا يف الأحذي ��ة الع�سكر ّية ،وح ّتى يف
عل ��ى �سبيل املث ��ال ،عانى الإخوة ً
قا�صدا مق ّر
اخلب ��ز والطعام .يوم ��ذاك ،ركب ح�سن باتك �س ّي ��ارة تويوتا ً
فرق ��ة �أخرى ،وهو يبتغ ��ي ال�صالة يف امل�سجد .بع ��د ال�صالة ،وحني كان
خارج ��ا ،التفت �إىل �أنّه ال �أح ��د �سبقه ،فبا�شر العمل؛ �أح�ضر التويوتا �إىل
ً
جانب امل�سجد ،ونق ��ل ك ّل الأحذية الع�سكر ّية �إىل �صندوق ال�س ّيارة! وحني
�أت ��ى �إىل الكتيب ��ةُ ،ح ّل ��ت م�شكلة الأحذي ��ة الع�سكر ّية! �ص ��ادف �أن �شاهد
أي�ضا يف ذلك امل ��كان ح ّم ًاما متن ّقلاً  ،فذهب الحقًا ال�ستطالع
تل ��ك الليلة � ً
املنطقة ،ويف الليلة التالية ذهب ب�س ّيارة التويوتا �إىل هناك ،وربط الكبينة
ب�صن ��دوق ال�س ّيارة .وفيما هو خارج من ذلك املق ّر ،اعرت�ضه عنا�صر من
أي�ض ��ا نريد نقل احل ّمام �إىل هذه
اجلي� ��ش وقالوا له« :ح�سنًا فعلت! نحن � ً
الناحي ��ة م ��ن الطريق ،تع ��الَ الآن لنتك ّلم م ًعا!» ،ر ّد ح�س ��ن عليهم قائلاً :
«حا�ضر» ،وم�شى خلفهم .كان عنا�صر اجلي�ش ي�سريون �أمامه ببطء وهم
ي�شغّلون امل�صباح الكا�شف ،وما �إن و�صلوا �إىل الطريق العام ،ح ّتى �ضغط
ح�سن على د ّوا�سة البنزين! وابتعد ب�سرعة عن املكان ،وجلب احل ّمام �إىل
كتيبتن ��ا .مل يعرف ��ه �أحد تلك الليلة ،ومل يعلم ��وا ل ّأي فرقة ينتمي ليتابعوا
الق�ض ّي ��ة .و�إنمّ ا �أُ�ضيف ��ت ذكرى �أخرى �إىل ذكري ��ات هجوماته امل�ضا ّدة،
و�س ّهل احل ّمام علينا �أمورنا.
اخلال�ص ��ةّ � ،أن ح�س ��ن باتك يف تلك الف�ت�رة ،كان يخدم الإخ ��وة ج ّي ًدا
به ��ذه الطريقة .ذات م� � ّرة �أخربنا بنف�سه الق�صة التالي ��ة .قال« :كنت �آت ًيا
وجهت
من طريق مق� � ّر خ ّرم�شهر ،فر�أيت ال�س ّيارات ق ��د ا�صطفّت هناكّ .
ترجلت منها ،وو�ضعت املفاتيح على
�صندوق التويوتا باتجّ اه ّ
�صف ال�س ّياراتّ ،
ال�س ّيارة .وفو ًرا ملأوا �صندوق ال�س ّيارة ونادوا على ال�سائق ،لكنّني مل �أجب!
عندم ��ا ر�أوا �أنّه ال �أثر لل�سائق وال�س ّي ��ارات الأخرى منتظرة ،ج ّروا ال�س ّيارة
باتجّ اه الطريق وتابعوا عملهم .وملّا ان�شغلوا ك ّل ًّيا� ،أدرت ال�س ّيارة وابتعدت من
هن ��اك! ال زلت �أذكر � ّأن مقدار الزبدة بعد ذلك املقلب ،كان كب ًريا ج ًّدا يف
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مركز التجهيزات ،بحيث �صرنا ن�أكلها مع ك ّل وجبة غذائ ّية!».
م ��ع ك ّل تلك الأح ��داث التي عرفناه ��ا ،ق ّررنا �أن نغ ��زو �أمثال «ح�سن
باتك»!
يف البداية و�ضعنا ّ
خطة ،وانتظرنا �إىل وقت ا�سرتاحتهم لننجز مه ّمتنا.
مل يكن عنا�صر التجهيزات عادة ي�شاركون يف املرا�سم ال�صباح ّية ،وكانوا
ينام ��ون من بعد �أذان ال�صب ��ح �إىل حني موعد تقدمي الفطور .بقينا حول
اخليم ��ة منتظري ��ن نراقبه ��م واح � ً�دا واح � ً�دا� ،إىل �أن حملن ��ا غالو ًنا من
الغالونات التي خ ّب�أوها حتت اخليمة ،وابتعدنا عن املكان م�سرعني ،و�إذا
قوي البنية و�ضخ ًما
�شخ�صا ّ
مب�س�ؤول الدعم يف ال�سرية ينبت �أمامنا! كان ً
م ��ن �أهايل «خ�سرو�شهر» .ما �إن ر�أى الغالون يف يدنا ح ّتى فهم ك ّل �شيء:
«�أين ت�أخذون هذا الغالون؟».
 �إنّه لنا! ال� ،إ ّن ��ه يخ� ّ��ص �أح ��د ال�سراي ��ا .باملنا�سب ��ة ،يف ك ّل �سري ��ة قي ��ادة،اتّ�صاالت ،جتهيزات و ..وبعدها ي�أتي دور ف�صيلكم..
قل ��ت« :انظ ��ر �إ ّ
يل وا�سمع م ��ا �أقول لك� .إ ّنن ��ي لن �أ�س ّلم ه ��ذا الغالون
ل ّأي �شخ� ��ص كان! ال �إىل ال�سري ��ة! وال �إىل الكتيب ��ة! �إ ّم ��ا �أن �آخذ الغالون
تهديدا كب�ي ً�را ،لكنّه مل
�إىل د�شمتن ��ا �أو �أريق ��ه هن ��ا على الأر� ��ض!» .كان ً
ي�ص ّدق .قال« :ال ت�ستطيع �أن تريقه على الأر�ض» ،ومن �أجل �أن �أر َيه �أنّني
م�ص ّر على موقف ��ي ،فتحت �س ّدادة الغالون ،و�أرقت قليلاً من النفط على
الأر�ض ،فارتفع �صراخه« :ال! ال! مل �أق�صد ..خذه واذهب!» ،نقلنا الغالون
ب ��ك ّل ع ّزة واحرتام �إىل د�شمتن ��ا ،وه ّي�أنا له مكا ًنا ج ّي ًدا .وليكون يف م�أمن
م ��ن هجمات الآخري ��ن و�أطماعهم ،كنّا نراقبه م ��داورةً! �أ�ستطيع القول،
وبك ّل جر�أة� ،أّ ًننا كنّا الوحيدين يف خم ّيم �شهداء خيرب الذين مل يعانوا يف
�إع ��داد ال�شاي .يف �أو�ضاع املخ ّيم ال�صعب ��ة ،لطاملا رفعت تلك امل�شاغبات
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عنّا رتابة الأ ّيام �إىل ح ّد كبري.
¤

� ّإن ح ّر املنطقة الذي ال ُيطاق من جهة ،وعدم االن�شغال ب� ّأي �شيء �سوى
التمرينات نف�سها من جه ��ة �أخرى ،حب�سنا نحن اخلم�سة والع�شرون نف ًرا
يف د�شم ��ة م�ساحتها ( 2,5م *  3,5م) .ط ��وال النهار ال ن�ستطيع اخلروج
ل�ش� � ّدة احل ّر ،وطوال الوق ��ت ال ن�ستطيع التح ّرك داخله ��ا .كث ًريا ما زادت
الأزمة حني يت�ساقط الرتاب من �سقف الد�شمة على ر�ؤو�سنا �أو يف طعامنا
أي�ضا،
و�شرابنا! مع �أ ًننا و�ضعنا عليه �شرا�شف النايلون .ول ّليل حكاية �أخرى � ً
فنظ� � ًرا ل�ضيق املكان ال�شدي ��د ،كان بع�ض الإخوة ينام ��ون على حقائبهم
ال�شخ�ص ّي ��ة� ،أو على و�سائل التجهي ��زات ،ح ّتى على الثلاّ جة! ولكن معظم
ال�شب ��اب ي�ؤ ّدون �صالتهم جماعة يف م�ص ّل ��ى الكتيبة� .أ ّما بالن�سبة ل�صالة
الليل فقد بات من الوا�ضح ج ًّدا �أنّه ال جمال لأدائها يف الد�شمة.
م ��ا �أثقل الأ ّيام وهي مت�ضي ببطء! ف�إىل متى ي�ستطيع املرء �أن ي�ستمر
يف �سرد الق�ص�ص والأحداث ،وي�ستمع �إىل الذكريات ويلعب كرة القدم؟!
�إ�ضافة �إىل ذلك ك ّله ،كان احل�ضور الإلزامي يف �صفوف التمارين ،عقا ًبا
فعلاً  ،وحت ّمله �أ�صعب من �سائر الأعمال .1فمن �أجل التخفيف عن �أنف�سنا
رحن ��ا ن�شاغب �أحيا ًن ��ا كما �أطف ��ال املدار�س ،ون�شاك� ��س ون�ضحك ونقوم
ب�أعم ��ال ت�ضط ّر امل ��د ّرب لإخراجنا من حلقة التدري ��ب والتخ ّل�ص منّا!..
�أ�ش ��ار �أح ��د املد ّربني �إ ّ
يل م ��را ًرا مك� � ّر ًرا« :عندما يح�ضر ه ��ذا ال�س ّيد يف
دوما �إ ّما �أن ال �أح�ضر التدريب،
ّ
ال�صف ،يثري الفو�ضى!» ،وكان يطلب منّي ً
1ـ عاد ًة ما كان ي�أتي بعد ك ّل عمل ّية عنا�صر جدد �إلى الكتائب ،فكان تدريبهم �أم ًرا �ضرور ًّيا� .أ ّما بالن�سبة
للعنا�صر القدامى في الجبهة فكان هذا التدريب مك ّر ًرا ومملاً  .لقد ك ّررنا التدريبات التي خ�ضعنا لها
لأ ّول م� � ّرة في «خا�صبان» ربم ��ا ثالثين م ّرة .كان المد ّربون عندما يروننا يقول ��ون لنا�« :إ ّننا نخجل من
تعليمك ��م كيف ّية ا�ستعمال القنابل والـ( )B7وقد ا�ستخدمتموها مئ ��ات الم ّرات» .بقيت نف�س التدريبات
�إلزام ّي ��ة للعنا�ص ��ر القدامى �إلى حين انتق ��ال الفرقة �إلى ثكنة «ال�شهيد باك ��ري» في دزفول حيث اتُخذ
القرار بو�ضع برامج تدريبية لهم تختلف عن تلك الخا�صة بالجدد.
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�أو �أن �أهد�أ و�أدع الآخرين ي�سمعون.
التدريب ��ات الوحيدة التي حملها حت ��ى العنا�صر القدامى على حممل
اجل ّد ،كانت الوقاية من ال�سالح الكيميائي « ،»NPCفاال�ستعداد والتج ّهز
ملواجه ��ة الهجوم الكيميائي يتط ّلب مه ��ارة عالية ال يكفي بر�أيي لتحققها
تك ��رار الدورة ولو لثالثني م ��رة� .أحد التمارين يف ه ��ذه الدورة هو و�ضع
القن ��اع الواقي يف ظرف �س � ّ�ت ثوانٍ  ،يف حال � ّأن معظ ��م الإخوة مل يكونوا
�ست دقائ ��ق .مل يكن ُي�سمع هم�س �أحد �أثناء
ي�ستطيع ��ون و�ضعه يف ظرف ّ
يتوجهون ب ��ك ّل حوا�سهم �إىل امل ��د ّرب .واق ًعا،
تل ��ك التدريب ��ات ،فاجلميع ّ
ال�شم،
حا�سة ّ
كان م ��ن ال�صعب التحقّق من الهجوم الكيميائي عن طريق ّ
�ست ث ��وانٍ بحيث ال
ث ��م حب� ��س النف�س مبا�ش ��ر ًة وو�ضع القن ��اع يف ظرف ّ
أي�ضا حول
ينف ��ذ الهواء املل� � ّوث �إىل الرئتني م ��ن � ّأي منفذ! ثم يح ّدثون ��ا � ً
القناب ��ل الذر ّي ��ة ،وب�أنّها ت�أتي عل ��ى ك ّل �شيء �ضمن �شع ��اع يرتاوح ما بني
ال� �ـ  60و 100كل ��م .قلنا له ��م عندما �سمعنا هذا ال ��كالمً �« :إذا ماذا نفعل
نح ��ن يف هذه احلال؟!» ،على الرغم م ��ن � ّأن املعلومات التي �أعطوها عن
تو�صلت
القناب ��ل مفيدة � ،اّإل � ّأن ت�ص ّورها والتفكري فيها ح ًّق ��ا �أثار رعبناّ .
عل ��ى امتداد ف�ت�رة احل ��رب �إىل نتيجة مفاده ��ا � ّأن الق� � ّوات املحاربة يف
التعبئ ��ة واحلر�س ،يخ�ضع ��ون لتدريبات متوا�صلة ومفي ��دة ،ولهذا �صرت
�أ�ست ��اء و�أت� ��ألمّ من الأح ��كام املجحفة لبع� ��ض �ساكني امل ��دن الذين كانوا
يب ��دون ر�أيهم فيما يتع ّلق باحلرب ،ثم يختم ��ون كالمهم ب� ّأن عدم خربة
ق� � ّوات التعبئ ��ة واخل�سائر الكب�ي�رة يف �صفوفه ��م� ،إنمّ ا تع ��ود �إىل �ضعف
التدري ��ب .طوال فرتة احل ��رب� ،أوجد �ضعفنا الإعالم ��ي ،ت�صوير العد ّو
عاجزً ا ،احتالل عنا�صر التعبئة لت ّلة بنداء «اهلل �أكرب» ،املعارك الب�سيطة
لكن و�ضع العوائق
واخلاطف ��ة� ،صور ًة �أ ّول ّية (غري مكتملة) ع ��ن احلربّ .
الكثرية واملعقّدة ج ًّدا على امت ��داد كيلومرتات ،وحقول الألغام الوا�سعة،
والد�شم املث ّلث ّية ال�شكل و ..كانت دليلاً
وا�ضحا على هذا االدعاء ،وهو � ّأن
ً
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العد ّو ،كان �أكرث من � ّأي �شخ�ص �آخر على معرفة بقدرة ق ّواتنا ،ولياقتهم
الفكر ّي ��ة والقتال ّية ،وعليه ،و�ضع يف اجلبهة ،مب�ساعدة داعميه الأجانب،
ك ّل ما �أمكنه من العوائق يف طريقنا.
¤

من برامج املخ ّي ��م� ،إىل جانب التدريبات الع�سكر ّية ،ح�ضور الدرو�س
الدين ّي ��ة .وا�ستفاد منه ��ا ال�شباب غال ًب ��ا كي يطرحوا امل�سائ ��ل والأحكام
الدين ّي ��ة عندم ��ا يجتمع ��ون يف مكان ما .عل ��ى �سبيل املثال ،ق ��ر�أ البع�ض
ال�ص�ل�اة على م�سام ��ع اجلميع ،ح ّت ��ى �إذا ما ُوجد فيها �إ�ش ��كال ُيح ّل .مل
يع�ّي�نّ هناك �شخ� ��ص حم ّدد لت�صحي ��ح الأخطاء ،ب ��ل ك ّل �شخ�ص يعرف
معلوم ��ة يبادر لذكرها لتح�ص ��ل الفائدة للجميع .ولك ��ي يكون الإخوة يف
ه ��ذه اجلل�سات مرتاحني ،وال يخجلوا من الأ�سئلة التي قد تخطر ببالهم،
ل ��زم �أن ي�س ��ود اجلمع ج ّو حميم � ّ�ي .لذا ،ت�ص ّديت وعب ��د احل�سني �أ�سدي
لتقلي ��د ك ّل �شخ�ص بلهجته وطرح النكات .عادة ما اع ُتبرِ التك ّلم يف جمع
احل�ض ��ور بالن�سب ��ة للإخوة الرتك �أم� � ًرا �صع ًبا ،عدا م ��ن كان منهم من
الطبقة املثقفة �أو قار ًئا للقر�آن ،وهم ق ّلة مقارنة ب�أعداد املجاهدين .لذا،
كن ��ت و�أ�سدي ُن�ضح ��ك الإخوة بلعب ك ّل دور نتقن ��ه ،فتزول احلواجز بني
الإخ ��وة .هكذا لقي جمل�س كتيبتنا � اً
إقبال ج ّي � ً�دا لدى الإخوة ،ومن هناك
ق�صة «لوريل وهاردي» .1كان �أ�سدي قد لعب �سابقًا دو ًرا يف فيلمني،
بد�أت ّ
واكت�س ��ب معرف ��ة بفنون امل�س ��رح .معظم الأوق ��ات ،الت ��ي ا�ستقلينا فيها
احلافلة م ��ن الأهواز �إىل دزفول ،كنا ندفع �أجرة النقل �أ ّو اًل ،وهي ترتاوح
م ��ا بني االثني ع�شر واخلم�سة ع�ش ��ر توما ًنا ،وتالف ًيا للعطالة وامللل طوال
« -1لوريل وهاردي» م�سل�سل راج كثي ًرا في تلك الفترة .يمثل لوريل �شخ�صية النحيل الذي يتميز بالغباء
المف ��رط� ،أم ��ا هاردي فهو البدين الذي يحاول �أن يظهر بمظهر الذكي بينما هو لي�س بهذه الدرجة من
ال ��ذكاء ،وهما يمثالن ف ��ي الغالب �شخ�صيتا المواطني ��ن الذين يبحثان عن عم ��ل ويواجهان الم�شاكل
ويعجزان عن �إيجاد الحلول ال�سليمة.
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م�سرحي يل وله .كان
الطري ��ق ل�ساعت�ي�ن تقري ًبا ،يبا�شر هو بكتابة ن� ّ��ص
ّ
ال�سمنة ،و�أنا حينها نحيل ج ًّدا ،ف�ش ّكلنا
هو طوي ��ل القامة مييل قليلاً �إىل ُّ
الكوميدي ال�سم�ي�ن والنحيل! وتدريجيا بدانا نق ّلد بع�ض حركات
الثنائي
ّ
ّ
«لوريل وهاردي» و�أدوارهما ،فناداين «لورل» ،وناديته «هاردي» .لقد كان
عب ��د احل�سني �أ�سدي �إن�سا ًن ��ا ودو ًدا ،وهو من �أهايل «بن ��در �شرفخانه»،1
ول ��ه �أخ ا�ستُ�شه ��د يف احلرب .ورغم �أنّه يكربنا �سنًّا� ،إذ � ّأن عمره  ،35فقد
ح�صلوا تع ّلم
حت ّل ��ى بالتوا�ضع وح�سن املعا�ش ��رة .والنتيجةّ � ،أن الإخوة قد ّ
وح�صلت و�أ�سدي على ن�صيب ا�س َمي
ال�صالة والأحكام يف تلك اجلل�ساتّ ،
لوريل وهاردي!
يف تلك الأ ّيام ،نفّذنا مناورات على م�ستوى عالٍ للإبقاء على جهوزية
الق ��وات .كنت �أرى � ّأن �أه ّم ّي ��ة املناورات ال تق ّل �ش�أ ًنا ع ��ن �أهم ّية العملية،
حي ��ث تُ�ش� � َّكل فيها بيئ ��ة ذات موان ��ع كث�ي�رة ،م�شابهة ملناط ��ق العمليات
الواقع ّي ��ة؛ حقول �ألغام ،قنوات متع� � ّددة وعوائق خمتلفة .وما جعل العمل
يف املن ��اورات معق ًّدا هو عدم ال�سماح لنا ب�إطالق النار ،فيما كانت نريان
الأ�سلح ��ة الثقيل ��ة تنهمر علين ��ا ،و�إن مل نتح ّرك يف الوق ��ت املح ّدد ،فمن
املمكن �أن نتك ّلف خ�سائر يف الأرواح مع �شروع الق�صف املدفعي.
لكن الأعجب منه ��ا كان املناورة
�دي مذ ّكرات عن من ��اورات كثريةّ ،
ل� ّ
التي جرت يف خم ّيم �شهداء خيرب ب�أمر من قائد فرقتنا «مهدي باكري».
فق ��د زُرع ��ت منطقة بعم ��ق  800م�ت�ر بالألغ ��ام ،وكان ينبغ ��ي على فرق
الهند�س ��ة �أن يفتحوا فيها مع ًربا .كانت النريان تنهمر على الإخوة ب�ش ّدة
وبوت�ي�رة واحدة .وبعد حق ��ول الألغام اقت�ض ��ت املهمة �أن نقتح ��م �سات ًرا
تراب ًّي ��ا ،يوجد خلفه عد ّو مفرت�ض .وقبل ال�سات ��ر ُحفرت قناة مياه بعمق
وعر� ��ض ثالثة �أمتار ،علين ��ا اجتيازها با�ستخدام ال�س�ل�امل� .ش ّكل امل�شي
1ـ من �ضواحي �شب�ستر في محافظة �آذربايجان ال�شرق ّية.
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عل ��ى �سالمل يرتاوح عر�ضها ب�ي�ن الع�شرين والثالث�ي�ن �سنتيمرتًا يف تلك
الظروف عملاً �شا ًقا بحيث يعاين املرء كث ًريا ليقطع ن�صفها .فعلاً الأمر
�صعب ،ف�إذا م ��ا اخت ّل توازننا قليلاً �سقطنا يف القناة .يف �أثناء املناورات
خا�صة ت�ضحيات �شباب
ب ��ات ي ّت�ضح كم ُ�صرف من جهد على هذا العملّ ،
املعلوم ��ات الذي ��ن ا�ستطلع ��وا مواقع الأع ��داء ،و�ص ّوروا دفاع ��ات العد ّو،
العوائق واحلواجز الت ��ي ي�ضعها ،والد�شم بك ّل تفا�صيلها .املعلومات التي
كان يجمعها العد ّو عرب طائ ��رات الآواك�س ،والأقمار ال�صناع ّية ،نح�صل
عليه ��ا نحن باملقابل من خ�ل�ال عنا�صر معلومات العملي ��ة ه�ؤالء ،الذين
حملوا دماءهم على �أكفّهم.
�إ�ضاف ��ة �إىل ك ّل هذه امل�سائل ،توطدت العالق ��ة ما بني عنا�صر الفرقة
وقادته ��ا .لقد وقع ��ت لقادتنا منزلة عظيمة يف نفو�سن ��ا ،اعتربنا �أقوالهم
و�إر�شاداتهم مبنزلة �أمر واجب الطاعة .ذات يوم ،كان من املق ّرر �أن ي�أتي
«ال�س ّيد مهدي» �إىل خم ّيم �شهداء خيرب يف زيارة تفقّد ّية .انتظمنا جمي ًعا
يف �صف ��وف؛ الكتيبة ،ال�سر ّي ��ة ،الف�صيل و ...ح�ضر قائ ��د الفرقة؛ ها هو
ال�س ّيد مهدي ي�سري �أمام ق ّوات االقتحام يف كتيبته ،يتو ّقف �أحيا ًنا ويتح ّدث
�إىل العنا�صر؛ في�س�ألهم عن ال�سالح الذي يف �أيديهم وعن كيف ّية ا�ستعماله،
و�أحيا ًن ��ا �أخرى مي�سك بياقة جماهد ملو ّي ��ة فيهندمها بلطف ،وم ّرة يجثو
على ركبتي ��ه وي�ضيف عقدة �أخرى �إىل رباط ح ��ذاء جماهد لكونه طويلاً
ج� � ًّدا .يف � ّأي م ��كان من العامل ميكن �أن جند �أمث ��ال قادتنا؟! كان يعطينا
در�سني يف �آن :در�س ال ّنظ ��ام واجلهوز ّية ،ودر�س املح ّبة والوئام بني �أفراد
جي�ش الإ�سالم .ويف مقابل هذه املح ّبة والإخال�ص ي�شتعل ا�ستعداد الإخوة
للت�ضحية ح ّتى ب�أرواحهم ،من �أجل تنفيذ �أوامر قادتهم.
¤

مع اق�ت�راب حلول �شهر حم� � ّرم� ،أ�ضافت جمموعات الع ��زاء حما�سة
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يتوجهون يف جمموعات لطم
خا�صة �إىل ليايل املخ ّيم .فعنا�صر ك ّل كتيبة ّ
ّ
نحو كتيبة �أخرى ،لتتلقاهم بالرتحاب.
خا�ص؛
�أم ��ا ليلة عا�شوراء يف كتيب ��ة الإمام احل�سني  Qفلها �صخب ّ
يف و�س ��ط ال�صح ��راء ،ويف ظلم ��ة الليل وحت ��ت الأنوار ال�ضعيف ��ة لبع�ض
امل�صابي ��ح ،يلطم الإخوة ال�ص ��دور والر�ؤو�س على وق ��ع ترنيمات رواديد
م�ستودعا لدموعهم .هناك تناوب
الكتائب ،ويجعلون من خلوة ال�صحراء
ً
عل ��ى قراءة املجال�س ك ّل من حم ّمد ر�ض ��ا با�صر �صديق الك ّل وحمبوبهم،
وخليل نوبري وهو قائد وقارئ ع ��زاء و�أ�ستاذ يف الـ«زورخانه» .1غال ًبا ما
التو�سل ،ويف ليايل اجلمعة
انته ��ت جمال�س العزاء واللطم بقراءة دع ��اء ّ
بتالوة دعاء كميل يف م�سجد الكتيبة.
¤

يف ف�ت�رة من الفرتات� ،س َرت يف املخ ّي ��م �شائعة عن �صدور قرار وقف
احل ��رب .مل يك ��ن �أحد ميل ��ك معلومات �صحيح ��ة �أو دقيق ��ة � ،اّإل � ّأن هذه
الأحادي ��ث انت�شرت ب�سبب �سري احلرب والف�ت�رات الزمن ّية املتباعدة بني
العملي ��ة والأخرى .وحينها ،قالوا � ّإن فريقًا من املرا�سلني الأجانب قدموا
�شخ�ص ��ا ،بينهم ن�ساء مل
�إىل املخ ّي ��م؛ ي�ت�راوح عددهم بني ال� �ـ 40والـً 50
يكن يرتدين احلجاب ،لذا بقني يف ال�س ّيارات �إىل �أن جا�ؤوا لهن بكوف ّيات
ّ
توجهن نحو الإخوة .يف البداية جرى احلديث
و�ضعنها على ر� ّ
ؤو�سهنّ ،ثم ّ
بيننا وبينهم عرب مرتجم مرافق لهم ،لكن �سرعان ما تدخّ ل �أحد الإخوة
و ُيدع ��ى «مو�سى غفّاري» وكان مع ّل ًما يف اللغ ��ة الإنكليز ّية ،و�شرع باحلوار
التف جميع املرا�سلني حوله وراح هو يجيب عن �أ�سئلتهم بطالقة،
معهمّ .
ما زاد من معنو ّيات ال�شباب ،ف�أقاموا من جديد حلقات اللطم فيما ه�ؤالء
الخا�ص الذي تُجرى في ��ه .ورد تعريف لها في كتاب �أولئك
1ـ ريا�ض ��ة �إيران ّي ��ة قديمة لها �أ�صولها ومكانها
ّ
 23فتى.
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يكمل ��ون حواراتهم .كان ��ت مرا�سم عظيم ��ة؛ ال�شباب يلطم ��ون ال�صدور
بتعجب ،وك�أنّهم قد
ويرددون املراثي والأ�شعار ،واملرا�سلون ينظرون �إلينا ّ
�أت ��وا لريوا ق ّوات �أ�صابه ��ا الفتور واخلمول ،وها ه ��ي حما�سة الإخوة الآن
تخال ��ف تو ّقعاتهم .يف نهاية العزاء رحنا ن ��ر ّدد �شعارات «املوت لأمريكا،
املوت ل�ص ّدام� ،سالم �إىل اخلميني ،حر ًبا حر ًبا ح ّتى الن�صر» ،وبعد ذلك
�أطلق املع ّلم املجاهد فينا ع ّدة �شعارات بال ّلغة الإنكليز ّية.
� ّإن الإجن ��از ال ��ذي حقّقه ذل ��ك الأخ املجاهد وقتها ،ي ��وازي من حيث
الأه ّم ّي ��ة ال�سيا�س ّي ��ة تنفي ��ذ عملية .ذلك �أ ّن ��ه �أو�صل الر�سال ��ة وتك ّلم عن
معنو ّي ��ات الإخوة ودافعيتهم من دون � ّأي تكلف .وبعد ذلك قام املرا�سلون
بتف ّق ��د الد�ش ��م واملعاق ��ل ،ليتفاج�أوا باجل� � ّو احلميمي ب�ي�ن الإخوة .ففي
منطقة تبلغ درج ��ة حرارتها  57درجة ،ومع الإمكان ّيات املحدودة يف تلك
املنطق ��ة ال�صحراو ّية ،كان هناك �س ّر موجود بينن ��ا ،مل يتو ّقع املرا�سلون
الأجانب ر�ؤية مالحمه � ًأبدا.

160

الفصل السابع

موقع زيد

u
وجهت
بد�أت �أخبار العمليات املرتقبة تنت�شر يف منطقة اجلنوب ،لقد ّ
ُ
و�شرحت خريطة عمليات موقع زيد ،واتُّخذ القرار ب�إر�سال ق ّوات االقتحام
يف كتيبة الإمام احل�سني � Qإىل اخلطوط الأمام ّية لإطالعها عن قرب
عل ��ى بع�ض التفا�صيل� .أثار خرب التح ّرك ،احلما�سة يف املخ ّيم بعد توقف
طوي ��ل عن تنفيذ العمليات .جمعنا �أغرا�ضن ��ا� ،س ّلمنا اللوازم ال�شخ�ص ّية
كم ��ا هي العادة �إىل الـ«تعاون» * ،1وو�ضعنا الل ��وازم ال�ضرور ّية يف حقيبة
الظه ��ر .انطلقنا قرابة الظه ��ر ب�س ّيارات التويوت ��ا �إىل منطقة زيد ،ومن
توجهنا بال�س ّي ��ارة نف�سها على فرتات متباع ��دة �إىل املنطقة
خمفر زي ��د ّ
اله ��دف ،وما �إن و�صلن ��ا �إليها ح ّتى ا�ستلمنا ّ
اخلط م ��ن فرقة �أخرى .م ّر
الي ��وم الأ ّول من دون � ّأي حادث ُيذكر ،غري �أنّه ّمت تعيني احل ّرا�س و�إعطاء
التعليم ��ات العام ��ة .يف اليوم الت ��ايلُ ،و ّ�ضح ��ت لبع�ض الإخ ��وة تفا�صيل
املنطقة ،مب ��ا فيها النقاط الها ّمة ،والنت ��وءات واملنافذ التي ميكن للعد ّو
�أن ينفذ منها و...
يف اللي ��ل ،ك ّن ��ا نحر� ��س املنطق ��ة بالتناوب ،لك � ّ�ن ال�شب ��اب مل يكونوا
م�ستع ّدي ��ن لأن يقوموا باحلرا�سة �إىل جانبي ،ذلك لأنّني مل �أكن �أ�ستطيع
البق ��اء هاد ًئا م ��ن دون م�شاك�س ��ة العراق ّيني والتح ّر�ش به ��م .كنت �أ�ضع
* �أو«ال�ش�ؤون» هو المركز الذي يعنى با�ستالم الأمانات من �سالح و�أغرا�ض خا�صة بالمقاتلين وال�شهداء،
و� ً
أي�ضا ي�ؤ ّمن الخدمات الطبية الالزمة� ،إ�ضافة �إلى ت�س ّلم �أج�ساد ال�شهداء تمهيدًا لت�سليمها �إلى �أهلها.

خوذة عل ��ى ف ّوهة البندق ّية و�أرفعه ��ا ،ليبد�أ العراق ّي ��ون مبا�شر ًة ب�إطالق
النريان ناحيتها ،ثم �أغيرّ مكاين و�أعيد رفعها ليبد�أوا من جديد ب�إطالق
الن�ي�ران عليها .تعب «علي فغاين» م ��ن ت�ص ّرفاتي ،وكان يقول يل�« :س ّيد!
تقت�ص منّي �أنا!».
يف النهاية� ،أنت ب�أعمالك هذه ّ
كن ��ت �أ�ؤمن ب�أنّه ال ينبغي لنا �أن ن ��دع العراق ّيني يرتاحون .بعد �ساعة،
متاما ،نرم ��ي عليهم قليلاً ح ّت ��ى ن�ستكمل
وعندم ��ا ن�شع ��ر ب�أ ّنه ��م �أُنهكوا ً
�إزعاجن ��ا لهم! بالطبع ،م ّكنتنا هذه املناو�ش ��ات من معرفة مواقع �أ�سلحة
خا�صة مكان متو�ضع الدو�شكا ،والثنائي ،واملدفع ّية ،كما � ّإن ر ّد
الأع ��داءّ ،
مفيدا.
العد ّو كان يك�شف ح ّتى موقع د�شمة احلرا�سة ،وكان هذا �أم ًرا ً
¤

مل تتع� � ّد امل�ساف ��ة التي تف�صلن ��ا يف منطقة زيد عن خ � ّ�ط العد ّو الأ ّول
خا�ص ،ومع هذا مل
الكيلوم�ت�ر الواحد .ل ��ذا تعذّر جمع الق ّوات يف م ��كان ّ
نرتك �أ ّيامنا مت�ضي من دون مرح ومزاح .غال ًبا ما كنّا ن�شاك�س العراق ّيني،
فمث�ًل�اً عندما �أريد الذهاب �إىل املرحا�ض� ،أم ّر من فوق ال�ساتر الرتابي،
فريم ��ون يف تل ��ك الأثن ��اء ،و�إىل �أن �أ�ص ��ل �إىل املرحا�ض ،ع� � ّدة قذائف!
وب�سب ��ب تلك الأعم ��ال ،مل يكن �أحد م�ستع ًّدا للخ ��روج معي من الد�شمة.
�أ ّم ��ا م�ساحة الد�شمة الداخلي ��ة فكانت �ض ّيقة بحيث ل ��و �ضغطونا جمي ًعا
في ��ه كالفواك ��ه املعلبة مل ��ا اتّ�سعت لأكرث م ��ن �س ّتة �أ�شخا� ��ص .هذا وكانت
الد�ش ��م التي بنيت على �شكل ُحفَر و ُو�ضعت الأل ��واح اخل�شب ّية والعوار�ض
عل ��ى �سطحها ،تبقى �سليمة ح ّتى لو �سقط ��ت عليها قذيفة هاون  60ملم.
ويف تلك الأ ّيام اخلم�سة التي ق�ضيناها هناك� ،سقطت قذيفة على �سطح
أذى.
أحدا مل ُي�صب ب� ً
د�شمتنا ،فانهارت � اّإل � ّأن � ً
¤

أهم يف منطقة العملية .كنّا نبد�أ باحلفر
امتاز َح ْف ُر الأقنية ب�أنّه العمل ال ّ
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من وراء �ساترنا الرتابي ،ون�ضع حتته �أنابيب �ضخمة ميكن للأفراد العبور
التوجه �إىل منطقة
م ��ن خاللها .وحيث �إنّه ال ميكن للق ّوات ليل ��ة الهجوم ّ
العملية من �أعلى ال�ساتر ،فقد امت ّدت القنوات من اجلهة الأخرى لل�ساتر
اخلط الأمامي للعد ّوّ .مت حفر ما يق ��ارب الثماين قنوات من ّ
نح ��و ّ
خطنا
حتى ّ
خط العد ّو ،و�أوكلوا �إلينا مه ّمة حفر القناة ال�ساد�سة .و�صرنا نذهب
بالتناوب حلفرها على مدى ثالثة �أو �أربعة �أ ّيام بنهاراتها ولياليها .كانت
القن ��اة قليلة العر�ض ،ح ��وايل الـ�35سم� ،أ ّما عمقها فيبل ��غ 1,5م� ،أي �إذا
�أراد �شخ� ��ص ال�سري داخلها فعليه �أن ي�سري منحن ًيا ،وب�سبب ق ّلة عر�ضها،
كان علي ��ه الهرولة بنح ٍو جانبي .وال�سبب يف جعل القناة قليلة العر�ض هو
التقليل من �إمكان ّية �سقوط القذائف فيها .تتف ّرع من ك ّل قناة ع ّدة قنوات
�صغ�ي�رة ،بحيث �إذا ما قوبل �أحد �أثن ��اء ال�سري فيها ب�شخ�ص �آخر ،ميكن
لأحدهم ��ا الدخول يف القنوات الفرعي ��ةّ ،ثم يكمل م�سريه بعد عبور ذلك
ال�شخ�ص .بدا � ّأن الع ّدو كان يعلم بالتح ّركات اجلارية يف منطقة العملية،
وب� ّأن الق ّوات الإيران ّي ��ة با�شرت العمل بحفر القنوات ،لكنّه مل يتمكن من
حتدي ��د مكانه ��ا ،لأنّنا د�أبنا عل ��ى رمي الرتاب الناجم ع ��ن حفر الأر�ض
خلف �ساترنا الرتابي ،فتعذر عليه ر�ؤية �شيء وا�ضح من البعيد.
بل ��غ ط ��ول القن ��اة ال�ساد�سة ح ��وايل ال� �ـ 120م .وقد �أجن ��ز الت�صميم
بحيث ت ّتجه ك ّل القنوات الأ�سا�س ّية نحو قنوات العد ّو� .أ ّما الفرع ّية فكانت
مبنزلة ِ�ش َعب �إىل جانب ه ��ذه القنوات ،ميكن لك ّل جمموعة التوجه منها
نحو حمورها.
كانت منطقة غري عاد ّية� .سه ٌل وا�سع ،ت�ش ّكل فيه �سواتر العدو الرتاب ّية
املث ّلث ّية ال�ش ��كل التي �ص ّممها الإ�سرائيل ّيون و�ضعي� � ًة خطرية بالن�سبة لنا.
ف�إذا ما �سق ��ط �ضلع من تلك ال�سواتر� ،أمك ��ن لل�ساترين الآخرين حماية
الق� � ّوات ف ��و ًرا ،والوقوف �أمام تق ّدمن ��ا .لذا ،فقد ُطرح ��ت فكرة �إحداث
القن ��وات لتج ّن ��ب املواجهة املبا�شرة له ��ذه ال�سواتر� ،إذ ك ّن ��ا ن�ستطيع من
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خالله ��ا االقرتاب من �سواتر اخل � ّ�ط الأمامي للعد ّو ب�أق ّل خ�سائر ممكنة.
كان �أمامن ��ا عملي ��ة �صعبة ،ويف الوقت نف�س ��ه ،يبدو � ّأن الع ��د ّو كان يف ّكر
يف ّ
خط ��ة ملواجهة فكرة القن ��وات ،فو�ضع يف املكان الكث�ي�ر من الأ�سالك
ال�شائك ��ة املع ّق ��دة ،وربطه ��ا باحلبال ،ح ّت ��ى �إذا ما تق ّدمن ��ا� ،سحب تلك
احلب ��ال لت�سق ��ط الأ�سالك ال�شائكة داخ ��ل قناته ،وت�س� � ّد علينا طريقنا.
احل ّل الوحيد بالن�سبة لنا كان ال�سرعة يف العمل.
ك ّن ��ا نذه ��ب ك ّل يوم حلف ��ر القن ��اة ،و�أحيا ًنا نوا�صل العم ��ل يف الليل.
حيث ي�سهل �أكرث من النهار� ،إذ كان العدو ميطر املنطقة بوابل من نريان
ر�شّ ا�شاته� ،أو يرمي القذائف مبج ّرد ر�ؤيته خلوذة تلمع حتت نور ال�شم�س.
�أ ّما يف الليل فلم نكن نواجه مثل هذه امل�شكلة.
ذات ي ��وم ،ذه ��ب �أحد عنا�ص ��ر املعلومات �إىل �إح ��دى القنوات ل�شرح
اخلريط ��ة ،ف�سقط ��ت قذيفة هناك �أدت �إىل ا�ست�شه ��اد جميع من كان يف
القن ��اة .ومع �أنّه ناد ًرا ما كانت ت�سقط القذائ ��ف يف القنوات � ،اّإل � ّأن هذا
احلادث ك�شف ب�أنّها مل ت�ش ّكل احل ّل الأمثل جلميع امل�شاكل.
كان من املفرت�ض قبل يوم �أو يومني من بدء العملية� ،أن ي�أتي م�س�ؤولو
ال�سرايا ،والف�صائل ،ومعاونوهم �إىل اخلطوط الأمام ّية ّ
ليطلعوا عن كثب
على التفا�صيل الالزم ��ة ،وهذا ما ح�صل ،و�أُعطي ك ٌّل منهم -باال�ستعانة
مبنظ ��ار الكاتيو�شا -التعليمات الالزمة مب ��ا يتنا�سب مع مهمة عنا�صره.
يف اليوم التايل ،ذهبت بعد �صالة ال�صبح يف املوعد املح ّدد وبد�أت �أراقب
ع�ب�ر منظ ��ار الكاتيو�شا م ��ا يفعله العراق ّي ��ون .حينذاك ،كان ��ت ال�شم�س
ت�ش ��رق من جهتنا ،فتع ��ذ ّرت عليهم ر�ؤيتنا ب�شكل وا�ض ��ح ،بينما كنّا نرى
مهم بالن�سبة �إلينا � ّأن نراقب ماذا يحدث
مواقعه ��م بك ّل �سهولة .وهو �أمر ّ
خا�صة يف تلك الليلة املق ّررة لبداية تنفيذ العملية .ملحت �شي ًئا غري
هناكّ ،
عادي؛ �شي ًئا يلمع ،مل �أكن قد ر�أيت مثله �إىل حينها .د ّققت النظر� ،إىل �أن
ّ
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ت�أ ّك ��دت � ّأن ما �أراه حت ًما ماء! ذهبت ب�سرعة �أبحث عن «ح�سني كربالئي»
ال ��ذي كان م�س�ؤول املحور ،و�أخربته بالأمر .ذهب و�ألقى نظرة ،ومبا�شر ًة
�أطل ��ع املق ّر بالأمر .تب�ّي نّ � ّأن العراق ّيني عزموا على غم ��ر املنطقة باملاء.
أي�ضا ،و�ألقوا نظرة ،لي�صدروا الأوامر بعدها ،بنقل
جاء الإخوة من املق ّر � ً
ك ّل ما و�ضع داخل القنوات �إىل خارجها ب�أ�سرع وقت ممكن ،ومنها بع�ض
الرفو� ��ش واملعاول والأه � ّ�م من ذلك ك ّله ،الذخائ ��ر امله ّي�أة ومن املفرت�ض
ا�ستخدامه ��ا يف العملية .با�شرنا العمل ف ��و ًرا ،و�أخرجناها من القنوات.
ا�ستغ ��رق ذلك �ساع ًة من الوقت .يف نهاية الأم ��ر ،بد�أت املياه ت�صل �شي ًئا
ف�شي ًئ ��ا �إىل قنواتن ��ا ،وملأتها بالكامل! كان من الوا�ض ��ح �أنّه ّمت اكت�شاف
�أم ��ر العملية .1ا�ستم ّر جريان املياه ،فبا�شرنا العمل للح�ؤول دون و�صولها
�إىل ما وراء �سواترنا الرتاب ّية .وبتعاون اجلميعّ ،مت �س ّد الأنابيب ال�ضخمة
الت ��ي و�ضعناها حت ��ت �سواترنا الرتاب ّية كمدخل للقن ��اة ،ب�أكيا�س الرمل،
ليتو ّقف جريان املاء خلف ال�سواتر.
قرابة الثانية من بعد الظهر ،جاءتنا الأوامر باالن�سحاب .مل يكن �إىل
جان ��ب الق� � ّوات الأ�صفهان ّية من فرقة عا�ش ��وراء يف منطقة العملية �سوى
كتيب ��ة الإمام احل�سني  ،Qواملفرو�ض �أن تعود �إىل خم ّيم �شهداء خيرب
وت�س ّلم ّ
اخلط �إىل كتيبة �أخ ��رى .ويف تلك الأثناء� ،سقطت قذيفة مدفع ّية
فجرح بع�ضهم ،مبن فيه ��م امل�سعفون� .إىل ذلك الوقت مل
و�س ��ط الإخوةُ ،
�أك ��ن ق ��د تناولت �شي ًئا من الطع ��ام ما �أ�شعرين بج ��وع وعط�ش �شديدين.
ركبن ��ا �س ّيارة التويوتا وهي على و�شك التال�شي بفعل الر�صا�ص وال�شظايا
واحلف ��ر والفج ��وات يف اجلبهة ،لذا �أطلق عليها الإخ ��وة ا�سم «دا�شقا».2
ظهرت من اجلهة الأخرى �س ّيارة جتهيزات تابعة لفرقة �أ�صفهان ،وزّعت
1ـ يب ��دو �أنّ العراق ّيين ب ��د�أوا قبل عدّة �أ ّيام �ضخّ المياه من قناة ال�سمك �إلى منطقة العملية� .إذ ال يمكن
في ظرف يوم واحد �ضخّ ذلك المقدار الهائل من المياه �إلى المنطقة.
 2ـ بالترك ّية وتعني عربة نقل الب�ضائع التي تج ّرها الحمير �أو البغال.
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اخلبز والأر ّز ّ
والبطي ��خ على الإخوة .وبينما دارت التويوتا� ،أردت �أن �آخذ
م ��ن �س ّيارة التجهي ��زات بطيخة ،لك ّنه ��ا انطلقت م�سرع ��ة وكدت �أ�سقط
أر�ض ��ا ،فالتقطني الإخوة وجذب ��وين �إىل داخلها بعناء ،فيما كنت �أم�سك
� ً
بالبطيخة بك ّل ما �أوتيت من ق ّوة! راح الإخوة ي�صيحون بي« :دع ّ
ّ
البطيخة،
�أنت تكاد تقع على الأر�ض!» ،وعندما ا�ستقررنا يف �أماكننا داخل ال�س ّيارة،
�أ�سعفتنا البطيخة وخفّفت من عط�شنا قليلاً .
عندم ��ا و�صلنا �إىل موق ��ع زيد ،انتقلن ��ا بوا�سطة �س ّي ��ارات �أخرى �إىل
خم ّي ��م �شهداء خي�ب�ر .ومل يكن �أحد هن ��اك قد علم بعد ب�أم ��ر انك�شاف
العملية ،ف�صار ك ّل من يرانا ي�س�أل« :لمِ عدمت؟».
كان خ�ب�ر انك�شاف العملية ينت�شر ب�ي�ن الإخوة وال �أحد ي�ص ّدق بذلك.
مما �سيحدث .بعد يومني �أو ثالثة ،جاء الأخ
وا�ستوىل القلق علينا جمي ًعا ّ
«مهدي باكري» وخطب يف جمع الإخوة .اجلميع �أح ّبوه من �أعماق قلوبهم،
وكانت كلماته كعادتها ت�ستق ّر يف �أرواحنا وعقولنا .وفيما �شرع الأخ مهدي
يتك ّلم ع ��ن اال�ستعداد للعملية القادمة ،وعن انك�ش ��اف �أمر العملية ،عال
�صوت الإخ ��وة بالبكاء .فك ّلنا يعرف حجم اجله ��د الذي ُيبذل للتخطيط
للعملي ��ة ولتنفيذها .كما � ّإن عنا�صر الكتائب يق�ضون �أ�شه ًرا من التدريب
ويعي�شون ظروفًا قا�سية لبلوغ مرحلة التنفيذ .ويف تلك الظروف وقع خرب
انك�ش ��اف �أم ��ر العملية وق ًعا كارث ًّي ��ا بالن�سبة لل ��ك ّل .يف نهاية كالمه ،قال
يوما ،وحني تعودون،
الأخ مه ��دي« :فلتذهبوا الآن يف �إجازة خلم�سة ع�شر ً
�سننتقل ب�إذنه تعاىل من خم ّيم �شهداء خيرب �إىل منطقة �أخرى».
�أ ّث ��رت بي ه ��ذه احلادثة كث ًريا ،وبقيت لف�ت�رات �أف ّكر يف انك�شاف �أمر
ه ��ذه العملية .رحت �أح ّلل �أنّنا مل نعمل ب�شكل ج ّيد على حماية املعلومات،
وكان ميك ��ن للق ّوات املوجودة يف خمتلف املناط ��ق اجلنوب ّية والغرب ّية� ،أن
تخ ّم ��ن ب�سهولة ،من خالل الدورات التي تخ�ضع لها� ،أين �ستكون العملية
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أي�ضا� ،أن يكون البع�ض م ��ن بني �آالف الأ�شخا�ص
القادم ��ة .ولي�س بعي � ً�دا � ً
الذي ��ن يهاتفون ذويهم قبل العملية ،قد حت ّدث ��وا �إليهم �أو �إىل �أ�صحابهم
ع ��ن حد�سهم وتخمينهم فيما يتع ّلق باملنطقة التي �ستجري فيها العملية.
التن�صت
وقد قيل لنا � ً
أي�ضاّ � ،إن العد ّو ب�إمكانه من خالل و�سائله املتط ّورة ّ
عل ��ى مكاملاتنا ،هذا عدا ع ��ن الطابور اخلام�س الذي لطامل ��ا كان ف ّع اًال،
ويو�صل �أدنى املعلومات للعد ّو .وعلى � ّأي حال ،الزمتنا مرارة انك�شاف �أمر
العملية م ّدة من الزمن.
توجهنا نحو ّ
حمطة القط ��ار ،وركبنا القطار
جت ّهزن ��ا جمي ًعا للع ��ودةّ .
يف ظ� � ّل ازدح ��ام الق ّوات اخلانق .وم ��ع � ّأن بع�ض العنا�ص ��ر كانوا يركبون
احلاف�ل�ات حني عودته ��م � ،اّإل � ّأن �إعطاء الإجازات لف ��رق �أخرى �أ ّدى �إىل
حدوث فو�ضى وازدحام يف ّ
حتديدا .انطلقت الرحلة والك ّل ي�سعى
املحطة
ً
أي�ضا،
لأن يكون مع �أ�صدقائه يف نف�س املق�صورة .كانت جمموعتنا معروفة � ً
وه ��م جماع ��ة «امل�شاغبة» يف كتيبة الإمام احل�س�ي�ن Q؛ «عبد احل�سني
�أ�س ��دي ،علي منك ��ي ،فرج قلي ��زاده ،م�صطفى بي�شقدم ،1باب ��ا و ،»...يف
تل ��ك الأ ّي ��ام ،راح » بابا» وه ��و �صاحب قريحة �شعر ّي ��ة ،يلقي على م�سامع
الإخ ��وة �أ�شعا ًرا جميلة� ،صارت تُتناقل على الأل�سنة .وقد بد�أ بـ«م�صطفى
بي�شق ��دم» وهو عن�صر ح� � ّر ،ولكونه داكن الب�شرة ،فق ��د و�صفه «بابا» يف
بيتني �ضمن ق�صيدة �شعر ّية طويلة كان يلقيها على الإخوة:
بو كورداندا كزر �آزاده بری �شخ�ص
2
�سیاهی دان قارا جایدانه بنزر!
 1ـ فيم ��ا بع ��د �أ�صبح م�صطفى بي�شقدم م�س�ؤول ال�سرية اً
بدل عن �صمد زبرد�ست ،فيما كان قائدً ا لكتيبة
الإمام الح�سين  Qحين ا�ست�شهد في عملية (كربالء.)5
 2ـ للأ�س ��ف ال �أذك ��ر ك ّل �أ�شعار بابا .كان باب ��ا (ال�س ّيد علي �أكبر مرت�ضوي) م ��ن الرجال الأ�شاو�س في
كتيب ��ة الإم ��ام الح�سين  ،Qوقد �أظهر ذلك ج ّي ��دًا ليلة �شهادته في عملية ب ��در .الترجمة الفار�س ّية
للمقطع :يجول في هذه الكتيبة طيف [رجل] ح ّر ،من �شدّة �سواده ي�شبه �إبريق ال�شاي!
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ط ��وال الطريق ع ّمت اجللب ��ة �أغلب املق�ص ��ورات وال�صالة .فلم نتو ّرع
يف ظلم ��ة الليل عن �أن نهجم عل ��ى املق�صورة املجاورة ،ونطفئ امل�صابيح
ون�ش ��رع ب�ض ��رب بع�ضنا البع� ��ض؛ كان اجتماعنا ممت ًعا ج� � ًّدا .مل ندع � ّأي
فر�ص ��ة للقي ��ام بال�شغب� .أ ّم ��ا الطعام ال ��ذي ُق ّدم لنا ،فه ��و �ساندوي�شات
املرطبات ،وب ��دت قطعة اللحم ّ
الهمربغر مع ّ
كاملطاط ،ف�أ�سماها الإخوة
«تاي ��ر» ،1كثريون انزعجوا م ��ن �أكلها .ورغم ما وجدناه من �صعوبة م�ضغ
هذا الطعام � ،اّإل �أنّنا وبهدف ال�شغب �أخذناه جم ّد ًدا .كانت الأ ّيام مت�ضي
مع هذه املجموعة بعذوبة ولطف.
�أخ�ي ً�را ،و�صلن ��ا �إىل تربي ��ز .لك � ْ�ن ،قب ��ل تو ّق ��ف القط ��ار راح �شب ��اب
تربي ��ز يخ�ب�رون بع�ضه ��م البع�ض مبواعي ��د جل�س ��ات مق� � ّرات امل�ساجد:
ليل ��ة الثالث ��اء يف حم ّل ��ة �سي�ل�اب ،الثالث ��اء يف م�سج ��د ك ��زران و...
�أم�ضين ��ا �أوقا ًت ��ا �سعي ��دة يف فرتة الإج ��ازة وبقينا على توا�ص ��ل مع �شباب
اجلبه ��ة .حافظ �شباب اجلبهة القدماء على ه ��ذه العالقة فبقي ال�شباب
م ًعا يف املدينة و�صار امل�سجد م�ضافة جلموع التعبويني الطاهرين .امل�ساجد
الرائ ��دة يف هذا العمل كانت ت�ستقبل �أحيا ًنا عنا�صر كتيبة ب�أكملها لتناول
و�سفر
طع ��ام الع�شاء ،والأهايل �أحيا ًنا ي�شاركون يف تنظيم هذه الدعواتُ ،
يلتف حولها الإخوة تنقل املرء �إىل �أجواء اجلبهة.
الطعام التي ّ
ذات ليل ��ة ،كان املوع ��د يف م�سجد خمفر �ش ��ارع ع ّبا�سي .دعاين كرمي
قرب ��اين -وهو من �أع�ضاء املق ّر هناك -وق ��ال يل�« :أنا �أو�صلك الليلة �إىل
حي ��ث تريد» .ج ��رت الع ��ادة �أن تُقام بعد تن ��اول الع�شاء جمال� ��س العزاء
ين�سق ك ّل �شخ�ص مع �صديق ميلك �س ّيارة �أو
واللطم ،وبعد انتهاء املرا�سم ّ
د ّراجة نار ّية ،ليق ّله �إىل منزله ،وذلك كي ال يواجه م�شكلة يف �إيجاد و�سيلة
أي�ضاُ ،م ّدت املوائد ،وبع ��د تناول الطعام اجل ّيد الذي
نق ��ل .يف تلك الليلة � ً
 1ـ الإطار ّ
المطاطي الذي ّ
يلف الدوالب.
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عمل الأهايل والإخوة يف امل�سجد على �إعداده� ،أُقيم جمل�س عزاء ،ومن ّثم
�أُعلن عن زمان املجل�س الالحق ومكانه .يف تلك الليلة� ،أ�شرت لكرمي م ّرات
ع ّدة ب�أنّني قد ت�أخّ رت و�أريد االن�صراف ،لكنّه ظل يقول« :ال! �أنا �أو�صلك».
�أخ ًريا ،ا�ستع ��ار د ّراج ًة نار ّية من �أحد الأ�صدق ��اء ليو�صلني .وكنت حينها
�أنوي الذهاب �إىل بيت �أخي يف �شارع بهار ،الذي يبعد م�ساف ًة طويلة ن�سب ًّيا
م�سرعا .حت ًما مل �أخف من �سرعته،
ع ��ن تلك املح ّلة .انطلق كرمي ،و�س ��ار
ً
أي�ضا ،كان قد
رغم احتمال �أن ت�ؤ ّثر على و�ضع كلينا ال�صحي ،ذلك �أنّه هو � ً
فق ��د �إحدى عينيه ج ّراء �إ�صابته ب�شظ ّية .جت ��اوزت ال�ساعة الثانية ع�شرة
ليلاً  ،ونحن ن�سري يف الطرقات م�سرعني .قلت له ع ّدة م ّرات« :ال ت�سرع يا
�صاح! ماذا �ستفعل �إن فوجئت ب�س ّيارة على مفرتق طرق؟».
 ال تقل ��ق! فق ��ط �أعلمني قب ��ل �أن �أ�صل �إىل مف�ت�رق طريق مبئة مرت،لأخفّف من �سرعتي!
ذ ّكرت ��ه يف �أ ّول �ش ��ارع البازار ب�أنّنا نقرتب م ��ن مفرتق طرق ،ليخفّف
م�سرعا! وعبرَ مفرتقني �أو ثالثة بال�سرعة ذاتها.
من �سرعته ،ولكنّه بقي
ً
لدي عمل!».
ف�صحت فيه« :تو ّقف! تو ّقف! ّ
 ماذا لديك؟ كفى� ،أريد الرتج ّل! كي ��ف �ستذه ��ب �س ًريا ...قلت ل ��ك قل يل قبل �أن ن�ص ��ل �إىل مفرتقالطرق مبئة مرت لأخفّف من �سرعتي!
 لقد عربنا مفرتقي طرق! مل �أ َر �شي ًئا!امل�سك�ي�ن كان حم ًّق ��ا .ا�ست�شط ��ت غ�ض ًب ��ا وقل ��ت ل ��ه« :لق ��د قلت لك،
�أمامن ��ا مئ ��ة م�ت�ر !...و�أنّى لك �أن ت ��رى يا فت ��ى!» .بلط ��ف اهلل �أو�صلني
ك ��رمي قرباين تل ��ك الليلة �ساملً ��ا �إىل منزل �أخي ،لكن من ��ذ ذلك احلني،
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ولفرتة طويلة� ،صرت ك ّلما �ألتقي به �أقول« :كرمي! بقي �أمامنا مئة مرت!».
¤

أحب اجتماع ال�شباب� ،إّال �أنّني مل �أكن �أ�ستطيع اخلروج
مع �أنّني كنت � ّ
م ��ن القري ��ة ك ّل يوم ،و�إرب ��اك �شخ�ص م ��ا ب�إرجاعي ،لذا �ص ��رت �أق�ضي
معظ ��م �أوقات ��ي م ��ع الإخ ��وة يف مركز القري ��ة .يف تلك الف�ت�رة ُطرح بني
ق�صاب»،
ال�شباب الذي ��ن �سبق والتحقوا باجلبهة برنامج با�س ��م «�أ�صغر ّ
لأ ّنه ��م ا�ستوحوا فكرة هذا الربنامج من كلمات ��ه؛ «ك ّل �شخ�ص يرجع �إىل
اخلطوط اخللفية ،عليه �أن يح�ضر معه ثالثة �أ�شخا�ص باحل ّد الأدنى �إىل
اجلبه ��ة» .وقد عمل الإخ ��وة على هذا الأمر كث ًريا .وحي ��ث � ّإن الإعالنات
التلفزيون ّي ��ة مل تك ��ن مبا�شرة ،فل ��م تُن�شر �أحداث اجلبه ��ة بنحو �صحيح
�أحيا ًن ��ا .كنّا نتح� � ّدث بني �شباب املق ّر عن اجلبهة ،الع ��د ّو ،ق ّواتنا� ،أوامر
الإمام وكلماته ،م�شاكل احلرب ،و�ضرورة التحاق العنا�صر بها« :يا �أخي!
ق ��د ي�ستطيع البع�ض البق ��اء يف اجلبهة مل ّدة من الزم ��ن .لكم من الوقت
�أ�ستطي ��ع �أنا البقاء يف اجلبهة؟ قد �أُ�ص ��اب بالنهاية� ،أو �أ�ست�شهد ،فيبقى
م ��كاين خال ًي ��ا ،عليكم �أنتم �س� � ّد الفراغ ال ��ذي يرتكه ال�شه ��داء .»...كنّا
نلق ��ي مثل هذا الكالم على م�سامع الإخوة مل ّرات .ل�سنا من �أهل املوعظة،
لك ّنن ��ا �أدركنا ب� �� ّأن احلديث عن وقائع احلرب بنح ��و عفوي �صادق يرتك
�أثره .توافرت يف قريتنا خلجان ،وهي القرية الأكرب يف املنطقة ،ويرتاوح
ع ��دد �س ّكانها ما ب�ي�ن ال�سبعة والثمانية �آالف ن�سم ��ة ،ع ّدة مراكز ن�شطة.
�ض ��م مركزنا قرابة الثمانني عن�ص ًرا التح ��ق معظمهم باجلبهة .وق ّررت
ل�شب ��اب املرك ��ز �أن�شطة �أخ ��رى .فعلى �سبي ��ل املثال ،يقوم ��ون باحلرا�سة
ل�صا �أو من يرتكب
الليل ّي ��ة يف القرية ،ف�ل�ا جتد تلك الليايل يف املنطق ��ة ًّ
عم�ًل�اً خمالفًا للقان ��ون ،لكن �أحيا ًنا ،ت�صلنا �أخبار ب� �� ّأن البع�ض ي�شربون
الكحول يف الب�ستان الفالين .وحيث � ّإن معظم الإخوة تد ّربوا يف اجلبهة،
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فقد كان ب�إمكانهم الذهاب �إىل تلك الأمكنة ب�سهولة ،والت�صدي للأعمال
املنك ��رة .مثل هذه املبادرات والرعاية الت ��ي ق ّدمناها �أ ّثرت ج ًّدا يف اجل ّو
أي�ضا.
العا ّم للقرية ،ولطاملا تعاون النا�س معنا � ً
¤

خ�ص�صنا ليلتني �أو ثال ًثا لربامج القتال
على امتداد � َ
أ�سبوع ْي الإجازة ّ
الليل ��ي .نظ� � ًرا ل ّأن قريتنا ذات طبيع ��ة جبل ّية ،ولأنّني ماه ��ر يف املعارك
اجلبل ّية ،رحت يف البدء �أر�سم على لوح �أ�سود خريطة تبينّ موقعنا وموقع
الع ��د ّو املفرت� ��ض ،و�أر�ش ��د الإخوة �إىل الطري ��ق الذي ينبغ ��ي �سلوكه« :ال
ت�س�ي�روا �إىل الأمام مبا�شرةً ،فذلك يو�صل �إىل الأعداء .عليكم �أن تعربوا
أي�ضا ل ��ن يدعكم جتتازون ه ��ذه الأماكن
املنح ��درات والأودية .والع ��د ّو � ً
ب�سهولة ،وهو حت ًما قد فخّ خ املنحدرات.»...
فك ّن ��ا ننقل جتربتن ��ا عرب ت�س ّلق ه ��ذه اجلبال ،فيم ��ا �أدلّ الإخوة على
الأماك ��ن التي ميك ��ن �أن تُزرع فيه ��ا الألغام امل�ضا ّدة للأف ��راد ،وامل�ضا ّدة
لل ��دروع ،وامل�ضا ّدة للآل ّيات .لقد �سعين ��ا يف ت�س ّلق اجلبال لإيجاد النقاط
العمياء التي تكون يف م�أمن من مرمى نريان العد ّو املفرت�ض� ،أو الأماكن
التي ميكن �أن تكون خالية من العوائق.
كان احلر� ��س ق ��د ّ
نظموا ،من قب ��ل ،دورات ع�سكري ��ة ل�شباب املركز،
وتواف ��رت مع اجلميع بطاقات ع�سكرية .لذا عندم ��ا كان ه�ؤالء يلتحقون
مطلعني � اً
باجله ��ة مل يكون ��وا قوات خ ��ام* ،1بل كان ��وا ّ
إجمال عل ��ى �أو�ضاع
اجلبهة .كنّا بعد ك ّل �إجازة ن�أخذ معنا بع�ض ه�ؤالء العنا�صر �إىل الكتيبة.
وق ��د �سمح ��ت الفرق ��ة �أن ُي ِ
ح�ض ��ر ال�شخ� ��ص �إىل كتيبته الأف ��راد الذين
يتم فرز ه� ��ؤالء الحقًا ،بع ��د �أن يتع ّودوا على
ي�ستقطبه ��م .بالطب ��ع ،كان ّ
الأج ��واء ،وقد يت � ّ�م نقلهم �إىل كتيبة �أخرى .و�أحيا ًن ��ا تُ�ش ّكل كتيبة جديدة
* -1ع ّبروا عنها :قوات �صفر كلم.
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م ��ن العنا�صر اجل ��دد امللتحقني باجلبه ��ة .لأنّه من غري املمك ��ن للكتيبة
الت ��ي تت�أ ّلف م ��ن  300عن�ص ��ر �أن ي�ضيفوا �إليها �أف ��را ًدا لي�صبح عديدها
 600عن�ص ��ر .لكنّنا بعد ه ��ذا الف�صل ،مل نكن نرتك الإخوة اجلدد ،وكنّا
نتفقّدهم من وقت لآخر.
وعلي ��ه ،حفلت �أ ّيام الإجازة بالعم ��ل .عدا عن ذلك ،كان لدينا برامج
ليل ّي ��ة .وهي زي ��ارة جرحى احلرب يف تربي ��ز �أو يف قريتنا ،وزيارة عوائل
ال�شهداء ،فرحنا ك ّل ليلة نزور عائلتي �شهيدين باحل ّد الأدنى .كانت تلك
الزي ��ارات مت ّدنا ،كما �أه ��ايل ال�شهداء ،باملعنو ّيات؛ كان ��ت عالقتنا بهم
حميم ّية وودية �إىل درجة �أ�صبحوايعاملوننا ك�أوالدهم ،وي�ست�ضيفوننا من
«تف�ضلوا ،لقد
دون جمامل ��ة على الع�شاء ،وقد ُدعينا مل ّرات لتناول الفولّ :
و�ضعن ��ا الفول على الن ��ار!»  ،فكنّا جنل�س م ��ن دون � ّأي تكلف ،ونتك ّلم عن
اجلبه ��ة ،واملجاهدين ،وذكرياتنا مع ال�شه ��داء ،و� ّأن ع�شرات الأ�شخا�ص
�سيم�ل��أون الف ��راغ ال ��ذي تركه ال�شه ��داء ،فن�ستم� � ّد بذلك منه ��م العزم
ومن ّدهم باملعنو ّيات.
عل ��ى الرغم م ��ن حقي يف الإجازة � ،اّإل �أنّني كن ��ت �أن�شغل كث ًريا بحيث
ت�أت ��ي �أ ّمي �أحيا ًنا �إىل املق ّر وتقول لل�شب ��اب« :يا عم! باحل ّد الأدنى ،دعوا
دوما ت�شتكي.
ن ��ور الدين يع ��ود �إىل منزله ليلاً لين ��ام!» .امل�سكينة كان ��ت ً
فط ��وال فرتة الإجازة هذه مل �أتناول الطعام يف البيت لأكرث من مرتني �أو
«ليطمئن بالك ،فه�ؤالء الذين �أخرج معهم �شباب
ثالث .كنت �أقول له ��ا:
ّ
أي�ضا �إىل منزل ��ك!» .كانت �أ ّمي
ج ّي ��دون» ،فتجيبني�« :أعل ��م ،لكن فلت� ِأت � ً
حم ّق ��ة يف قولها� .أحيا ًن ��ا كنت �أعود عند ال�ساع ��ة الواحدة بعد منت�صف
اللي ��ل ،يف الوقت الذي يقف ��ل فيه جميع الأهايل الأب ��واب باجلنازير بني
موعدا
العا�ش ��رة واحلادية ع�شرة ليلاً � .إ�ضافة �إىل ذل ��ك ،بقيت الإجازة ً
علي �أن تالزمني �إىل الأبد!
ثابتًا ملتابعة عالج جراحاتي التي ُكتب ّ
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�أ�صبح ��ت طريقة وجودي يف املنزل عاد ّي ًة بالن�سبة للجميع� ،سوى �أ ّمي
التي ترغب ببقائي فيه م ّدة �أطول ،ومل �أكن �أ�ستطيع ذلك .وعندما يحني
وقت الذهاب �إىل اجلبهة ،كانت الوحيدة التي ت�أتي لتوديعي .لربمّ ا ازداد
علي بعد �شهادة �ص ��ادق .كانت تقول يل« :حذا ِر �أن تعود هذه امل ّرة
قلقه ��ا ّ
وقد �أَ�صابك مكروه و.»...
أي�ضا!
 ال! لن ي�صيبني �شيء .قد �أُ�صاب بجروح� .س�أهاتفك قبل ذلك � ًق�صة عجيبة؛ �إذ كان يخطر ببايل دائ ًما قبل �أن �أُ�صاب ب�إ�صابة
كانت ّ
م ��ا ،ب� ّأن �شي ًئا ما �سيح ��دث ،وكنت �أعلم ب�أنّني مل �أ�ص ��ل بعد �إىل الدرجة
م�ضي �أربع �سن ��وات على احلرب،
الت ��ي يقبلني اهلل فيه ��ا بالكامل .بع ��د ّ
�رت خب�ي ً�را يف حتديد م ��ن �سيلتحق بقافل ��ة ال�شه ��داء .لي�س فقط يف
�ص � ُ
وا�ضحا من
اجلبهة والعمليات ،بل ح ّتى عند حلظة االنطالق ،حيث يبدو
ً
الذي يو ّدع الوداع الأخري؛ من طريقة توديعهم ،ونظرات �أ ّمهاتهم ،و...
كان ��ت �أ ّمي تق ��ول« :عندما ركب �صادق القطار ،علم ��ت ب�أنّه لن يعود!
أي�ض ��ا كان يعل ��م �شي ًئ ��ا م ��ا ،لأنّه �ص ��ار يعود ب�ي�ن الفينة
وك� ّأن «�ص ��ادق» � ً
والأخرى ،ينظر �إ ّ
يل ،ويو ّدعني من جديد»� .أحيا ًنا تبادلت احلديث و�أ ّمي
ع ��ن �صادق ،وكي ��ف تغيرّ ت �أحواله قب ��ل �شهادته مب ّدة ،ف ��كان ي�سعى لأن
نق�صا يف الطعام،
يك ��ون طعامه كطعام الفرقة ،حي ��ث كنّا �أحيا ًنا ،نعاين ً
وكان ال�شب ��اب لرفع جوعهم ،ي�أكلون فتات اخلب ��ز الياب�س الذي ال ينظر
امل ��رء �إليه يف املدينة ولو بقي مئة يوم م ��ن دون طعام .و�أخربتنا والدتي:
«ط ��وال الع�شرة �أ ّي ��ام التي كان فيها �صادق يف �إج ��ازة ،مل �أ�ستفق ليل ًة � اّإل
أ�سا�سا ،العقل يقول � ّإن امل�سافة بني الأر�ض
ووجدت ��ه ي�ص ّلي �صالة الليل»ً � .
و�أمثال �صادق تزداد �شي ًئا ف�شي ًئا!».
على هذه احلال انتهت �إجازتي ،وعدت بالقطار �إىل اجلبهة .املنطقة
التي �أ�صبحت يف زمن احلرب وطننا احلقيقي.
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الفصل الثامن

الحياة في الحرب

u
بقين ��ا ع ّدة �أ ّي ��ام يف «خم ّيم �شهداء خي�ب�ر» �إىل �أن ب ��د�أت عمل ّية نقل
الفرق ��ة �إىل منطق ��ة جديدة ،وب ��د�أ املخ ّيم يخلو تدريج ًّيا م ��ن العنا�صر.
كانت كتيبة الإم ��ام احل�سني � Qأ ّول كتيبة تنتقل �إىل املنطقة اجلديدة
�أي «دوكوه ��ه» ،وهي منطقة جبل ّية تقع بالقرب من طريق عام �أندمي�شك
متاما ـ والتي كان ��ت مق ًّرا لفرقة
ـ دزف ��ول�ُ .شقّت يف مقابل ثكن ��ة للجي�ش ً
«27حم ّمد ر�سول اهلل» طري ٌق ت�ؤدي �إىل املق ّر امل�ؤ ّقت لفرقة «31عا�شوراء».
متتاز ه ��ذه املنطقة بخ�صائ� ��ص ع ّدة ،من �ضمنه ��ا طبيعتها اجلبل ّية
الت ��ي حت ّد م ��ن �إمكان ّي ��ة ا�ستهدافها بالق�ص ��ف اجل ّوي وع ��دد اخل�سائر
الناجم ��ة عنه .كم ��ا � ّإن دفاعات اجلي� ��ش الثكنة كانت قو ّي ��ة ،فبتنا ننعم
باله ��دوء بالق ��رب منها ونطمئ ��ن لناحية ع ��دم تعر�ضن ��ا للق�صف .كان
الهدف الأ�سا�سي يف «دوكوهه» هو �إبقاء القوات يف حال اجلهوزية لتنتقل
الكتيبة �إىل منطقة العملية القادمة مبجرد حتديد مكانها.
بعد ثالث ��ة �أو �أربعة �أ ّيام ق�ضيناها يف ن�صب اخليام وبعد �أن ا�ستق ّرت
الكتائ ��ب ،انطلقت الربامج كما ه ��ي العادة .تفتت ��ح املرا�سم ال�صباحية
دوما بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي وتف�سريها ،ثم يتح ّدث قائد الكتيبة
ً
�إذا ما كان لديه �شيء يقوله قبل ت�س ّلق اجلبال .و�أحيا ًناُ ،يختتم الربنامج
ب�أداء بع�ض حركات الليونة ،لتبد�أ التدريبات بعد تناول الفطور.

يف ت�س ّل ��ق اجلب ��ال ،ك ّل ف�صي ��ل كان يذه ��ب يف اتجّ اه مع�ّي،نّ  ،ذلك � ّأن
حت ��رك كتيب ��ة* 1ب�أكمله ��ا �أو ح ّتى �سر ّي ��ة على �ش ��كل طابور� ،أم�س ��ى �أم ًرا
م�ش� �كلاً وي�ستغرق وقتًا .يطلق الإخوة عند ت�س ّلقهم اجلبل �شعارات ترت ّدد
تبث فينا املعنو ّيات ،وتُفرح اجلميع،
�أ�صدا�ؤها يف �أعماق اجلبال؛ �شعارات ّ
وغال ًبا ما كانت عبارة عن تلك الأنا�شيد القدمية واملعروفة يف كرد�ستان.
�أحيا ًنا ،كن ��ت �أح ّدثهم عن جتربة �شهور من املعارك يف جبال كرد�ستان،
ع ��ن مم ّي ��زات احلرب يف املناط ��ق اجلبلي ��ة ومعرفة الع ��د ّو باملنحدرات
واملعاب ��ر املنا�سبة يف اجلبال ،و�أنّهم ي�ضعون حت ًما املوانع والعوائق ،وعلى
العن�ص ��ر اجل ّيد �إيجاد الطرق الفرع ّية ب�سرع ��ة .و�أ�شدد على �ضرورة �أن
ي�صب ��ح العنا�صر ماهري ��ن يف ت�س ّلق ال�صخور والتح ��رك يف املنحدرات،
بحيث ي�ستطيعون اتّخاذ القرار ب�سرعة و�إيجاد املنافذ.
بقين ��ا يف «دوكوه ��ه» ما يق ��ارب ال�شهري ��ن .ويف تلك الف�ت�رة ا�ستم ّرت
املرا�سم ال�صباح ّية والأدعية وجمال�س العزاء التي نقيمها بحلة رائعة تبعث
الطم�أنين ��ة يف النفو�س� .أحيا ًنا ،ينربي عنا�صر كتيبة الإمام احل�سني Q
لتناول الفطور وحدهم ،من دون �أن تخلو جل�ساتهم هذه من ال�شغب واملزاح،
خا�صته،
كمغافلة �أحدهم للجال�س �إىل جنبه ،وو�ضع امللح يف فنجان ال�شاي ّ
ومراقبة وجهه وهو ي�شرب ال�شاي املالح واحللو يف �آن!
¤

مع احتم ��االت قيام العدو با�ستخ ��دام ال�سالح الكيميائ ��ي يف العملية
القادم ��ة ،باتوا ير ّك ��زون يف التدريب ��ات اليوم ّية ب�شكل كب�ي�ر على كيفية
مواجهة هذا ال�سالح ،و�إىل جانب تكرار الدرو�س ال�سابقة� ،صار التدريب
هذه امل ��رة عمل ًّيا .ف�أحيا ًنا يلقون القنابل امل�سيل ��ة للدموع ،ويتوجب علينا
و�ض ��ع القناع يف ظرف � 6أو  8ثوانٍ  ،ونح ��ن ملزمون بو�ضعه ملدة �ساعة �أو
* -ت�سل�سل الت�شكيالت :فرقة/كتيبة�/سرية/ف�صيلة �أو ف�صيل/مجموعة/عن�صر.
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�ساعت�ي�ن ،الأمر الذي ي�صعب حت ّمل ��ه ل ّأن التنفّ�س مع القناع خمتلف كل ًّيا
عن التنفّ�س الطبيعي .الهدف من هذه التدريبات كان تعويد الق ّوات على
الو�ضع ّية؛ كيف يتابع ��ون �أعمالهم والقناع على وجوههم يف الوقت عينه.
وحت ًم ��ا ،مت ّيزت ك ّل هذه الربام ��ج بجانب متويهي حلماية املعلومات حول
العملي ��ة القادم ��ة ،ل ّأن العنا�ص ��ر يالحظون من خالل نوع ّي ��ة التدريبات
والتماري ��ن ،ويخ ّمنون �أين �ستكون العملية التالي ��ة ،يف منطقة �سهل ّية� ،أم
جبل ّية� ،أو مائ ّية؟!
أي�ضا ،ذلك � ّأن طريقة احلركة
�أقيمت وتع ّددت هناك �أ�صعب املناورات � ً
تختلف يف ال�سهول عنها يف اجلبال .ففي ال�سهل ميكن قطع م�سافة كبرية
ع ��د ًوا وب�سرعة� ،أ ّما يف اجلبال فكنّا ُن�ص ��اب ب�ضيق التنفّ�س بعد قطع 20
�إىل  30مرتًا ،حيث ال ميكن للأفراد ال�سري ب�شكل متوازٍ  ،و�إنمّ ا يف طابور،
وهذا ما كان ي�ص ّعب املناورات اجلبل ّية .وبحكم خربتي ال�سابقة يف حرب
التفت �إىل � ّأن الإخوة يف املناورات احل ّية،
املناط ��ق اجلبل ّية يف كرد�ستانُّ ،
ر ّب�ض ��وا املدفع ّي ��ة بنحو متق ��ن وج ّيد كم ��ا يف العملية احلقيق ّي ��ة .كنّا يف
�إحدى املناورات ،جنتاز يف عتمة الليل منحد ًرا يجري نهر حتته ب�سبعة �أو
ثماني ��ة �أمتار .وهناك ،طلبوا �أن يتم ّدد عدد من العنا�صر على احل ّماالت
ليتدرب ال�شباب عل ��ى نقل امل�صابني يف الظروف الطارئة .وبينما م�شينا
لنجت ��از ذلك املنحدر ،بد�أ واب ��ل الر�صا�ص ينهمر علين ��ا ،فا�سترت بع�ض
أر�ض ��ا ا ّتق ��ا ًء للر�صا�ص .وهنا،
الإخ ��وة خلف ال�صخ ��ور وانبطح �آخرون � ً
انزلق ��ت قدمي ورحت �أنحدر �إىل الأ�سف ��ل! كان الو�ضع �س ّي ًئا ،مل �أد ِر �إىل
التم�سك ب�ش ��يء حتى ارتطمت بعد ٍ
وقت
مت ��ى �س�أبقى �أنزلق ،ومل �أ�ستطع ّ
بالأر� ��ض فعل ًّيا ...لك ��ن من ح�سن ّ
احلظ ،وقعت عل ��ى الرمال ،ومل �أُ�صب
�إ�صابة تذكر .وحده اهلل يعلم ماذا كان �سيح ّل بي لو وقعت على ال�صخور
أر�ضا ،وكان
واحلج ��ارة .كما ز ّلت قدما �شخ�ص�ي�ن �آخرين مثلي ،و�سقطا � ً
ن�صيبنا القليل م ��ن الأوجاع والكدمات وح�سب .يف تلك العتمة ،مل �أ�سمع
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�س ��وى �أ�صوات الر�صا�ص ،ومل �أ�شاهد �س ��وى �أ�ضواء االنفجارات املتتالية.
انتق ��ى ِّ
املخطط للمناورات مكا ًن ��ا ج ّي ًدا مل�سري الق� � ّوات؛ فاملنحدر ينتهي
بباحة رمل ّية خالية يف �أ�سفل ��ه ،ويحتمل ب�شكل كبري �سقوط العن�صر فيها
�إذا ما ز ّلت قدمه.
على � ّأي حال ،يف نهاية املناورات ،وعندما بد أ� الإخوة ينقلون اجلرحى
املفرت�ضني ،قيل له ��م � ّإن ثالثة من العنا�صر �سقطوا من املنحدر ،فجا�ؤوا
أذى
أحدا منّا مل ُي�صب ب� ً
�إلين ��ا ووجدونا بحال ج ّي ��دة .كان �أم ًرا عجي ًبا � ّأن � ً
كبري يف تلك احلادثة .يف اليوم التايل ،ذهبت مع «حاجي ميالين» و«بهجت
ني ��ا» �إىل املكان ،وعاينّا االرتف ��اع الذي �سقطنا عنه والباحة التي ارتطمنا
بها ،فازداد �إمياين بالعناية الإله ّية التي �شملتنا يف تلك احلادثة.
¤

كان «دوكوه ��ه» مكا ًن ��ا مفع ًم ��ا بال�صف ��اء ،وذا طبيعة خلاّ ب ��ة؛ �أحيا ًنا
يتقاط ��ر املاء م ��ن جوف ال�صخ ��ور قطرة قط ��رة ،في�ش ّكل نب ًع ��ا �صغ ًريا.
يف �أوق ��ات الف ��راغ ،كنت وبع�ض الإخ ��وة نذهب �إىل اجلب ��ل ،ون�أخذ معنا
ّ
البطان ّي ��ات والطعام وال�شراب ،ونبيت هن ��اك �إىل جانب �صخرة يتقاطر
منه ��ا امل ��اء به ��دوء .لقد �أحاطتن ��ا حقًّا طبيع ��ة رائع ��ة ،وك ّل �شيء هناك
ظه ��ر جميلاً  .املاء اخلارج من ال�صخور ينح ��در عن عل ّو مرتين �أو ثالثة
�أمتار ،فعمدنا �إىل �إعداد جممع للمياه من خالل تبديل �أماكن احلجارة،
فتن ّعمن ��ا ب�شرب املاء العذب منه ،و�إعداد ال�ش ��اي .تناولنا الفطور هناك
�أحيا ًن ��ا .ت�شاركن ��ا يف تلك الفرتة الأف ��راح والأتراح ،مع �أق ��رب املق ّربني
�إلين ��ا ،ن�ضحك ونبكي م ًعا ،ونتح ّدث ع ّما يح�ص ��ل معنا من �أمور� .أحيا ًنا
كنّا نتذ ّكر ال�شهداء من رفاقنا� ،أو نتح ّدث عن م�ستقبلنا و...
يف ذل ��ك اجل ّو احلميمي ،املفعم باملح ّبة والو ّد ،مل نكن نن�سى الأعياد.
واف ��ق ذات م� � ّرة� ،أن م ّر عي ��د الغدير ونح ��ن يف «دوكوه ��ه» ،وجر ًيا على
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الع ��ادة ،ف ّك ��ر ال�س ��ادة يف الكتيب ��ة يف �إع ��داد احللوى .وفيم ��ا جل�ست مع
�آخري ��ن يف خيم ��ة ،بد�أ عنا�ص ��ر الكتيبة يتواف ��دون �إىل داخله ��ا ف�صيلاً
بع�ضا ،و�شرع �أحد العلماء هناك
ف�صي�ًل�ااً  .و�ضعنا �أيدينا يف �أيدي بع�ضنا ً
بتالوة �صيغة الت�آخي� ...أحيا ًنا كنت �أتذ ّكر كالم �أفراد عائلتي�« :إىل متى
�ستبق ��ى يف اجلبهة!» ،و�أف ّكر � ّأن ال ��ذي ي�شهد ك ّل هذا ال�صفاء واخللو�ص،
حقًّا ال ميكنه ترك تراب اجلبهة وحت ّمل املدينة.
¤

كم ��ا هو متو ّقع ،ك ّن ��ا �أحيا ًنا يف «دوكوهه» نهرب م ��ن املخ ّيم ،ونذهب
غال ًبا �إىل «دزفول» � ،اّإل �أنّني ق ّررت و«حاجي ميالين» و«يون�س بهجت نيا»
نتوجه �إىل ما وراء «دوكوه ��ه» لن�ستك�شف املنطقة
يف �إحدى امل ��رات ،ب�أن َّ
هن ��اك .يف ال�صباح انف�صلنا عن الإخوة .حت ًما ،كان ك ّل �شخ�ص من�شغلاً
ب�أم ��ر م ��ا ،فكان ذهابنا �أم ًرا طبيع ًّي ��ا .بد�أنا بت�س ّلق اجلب ��ل � ،اّإل �أنّنا ك ّلما
تق ّدمن ��ا وجدن ��ا معاب ��ر ومنحدرات جدي ��دة� ،إىل �أن �أخذ التع ��ب منّا ك ّل
م�أخ ��ذ .كاد املاء ينفد م ّن ��ا ومل ن�صل �إىل � ّأي مكان بع ��د .وطوينا م�ساف ًة
طويل ��ة ،فلم نكن م�ستع ّدين للعودة من الطريق نف�سه� .أردنا �إيجاد طريق
خمت�صر وااللتحاق بالإخوة ب�أ�سرع ما �أمكن ،لكن زاد العط�ش من تعبنا.
كان يون� ��س يقول ب ��ك ّل جوارحه« :باهلل عليكم �أ�سق ��وين قطرة ماء!» .لقد
�أ�صاب ��ه الإعياء حقًّا وفقد القدرة على احل ��راك .ق ّررت وحاجي ميالين
االنف�ص ��ال عنه والبحث عن امل ��اء .و�أخ ًريا وجدنا بع�ض ��ه بني ال�صخور.
مل يكن بحوزتن ��ا �شيء منلأه ،فقد تركنا قواريرن ��ا الفارغة يف منت�صف
الطري ��ق ل�ش� � ّدة تعبنا و�إعيائن ��ا .ب ّللنا الكوف ّيات بامل ��اء وعدنا �إىل يون�س.
ع�صرنا الكوف ّيات يف فم ��ه ،فارت ّدت روحه �إليه قليلاً من هذه القطرات.
يف الواق ��ع ،مل نف ّك ��ر نحن باالنف�صال عن الإخوة م ��ن �أجل القيام بجولة
ويح ّل بنا ما ح ّل .بل م�ضينا على جهل بالطريق �أمامنا ،ول ّأن طريق العودة
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يجن ،قلت و�أنا بحال مزرية:
طوي ��ل ج ًّدا ،وخامرنا �شعور ب� �� ّأن الليل يكاد ّ
«�إذا ما و�صلت �إىل املخ ّيم فلن �أعود �إىل حايل الطبيع ّية قبل ثالثة �أو �أربعة
�أ ّيام» .كان الطق�س يف فرتة ما بعد الظهر حا ًّرا ج ًّدا ،وقد علقنا نحن بني
ال�صخ ��ور! و�شي ًئا ف�شي ًئا� ،أ�ضعنا ح ّت ��ى طريق العودة .ق ّررنا �أن يذهب ك ٌّل
جديدا ،ينادي البقية .تف ّرقنا
منّا يف اتجّ اه ،ومبج ّرد �أن يرى �أحدنا �شي ًئا ً
ك ٌّل يف جه ��ة ،و�سرعان ما وجد احلاج مي�ل�اين املاء ،فنادانا ،و�أتينا �إليه.
كان امل ��كان هن ��اك ي�ؤ ّدي �إىل ٍ
واد يجري فيه نه ��ر .وبينما نحن نهبط من
عيني ،ف�صرخت يف ِ
�صاح َب ْي« :انتبها� ،أكاد
اجلبل� ،أح�س�ست بغ�ش ��اوة يف ّ
�أ�سقط!» .وبحالة م ��ن ال�ضعف ،رحت �أ�سري بني �أيديهما نحو النهر .بعث
الو�صول �إىل املاء فينا الأمل .ما �إن �شربنا ح ّتى تذ ّكرت �أنّنا نفّذنا املناورة
عل ��ى �ضفّة هذا النهر ويف هذا الوادي بالذات ،وخطر ببايل لو �أنّنا �سرنا
مب ��وازاة النهر لو�صلنا �إىل الكتيبة .كانت ال�شم�س متيل �إىل الغروب �شي ًئا
ف�شي ًئا� ،أملنا �أن ن�صل �إىل الإخوة قبل حلول الليل .و�صلنا �إىل �أنبوب كبري
للمي ��اه ،ور�أينا �شباب التجهيزات جا�ؤوا �إىل املكان للتعبئة منه .كم كانت
فرحتن ��ا كبرية! ومن دون �أن ن�شعر �ألقينا ب�أنف�سنا ونحن نرتدي مالب�سنا
�إىل املاء! و�ضعنا ر�ؤو�سنا حتت �أنبوب املاء! ورحنا ننرث املياه على ر�ؤو�سنا
بتعجب
ووجوهن ��ا ون�ضحك! فيم ��ا غدا �شباب التجهيزات ينظ ��رون �إلينا ّ
ويت�ساءل ��ون« :ما هذا العم ��ل؟ ولمِ َ تفعلون ذلك!» .مل يعلم ��وا ب�أنّنا �ضللنا
طريقنا يف اجلبل منذ ال�صباح.
أي�ضا رغ ��م جتربتي يف املناط ��ق اجلبل ّية:
مل ي�ص ّدق ��وا ب� ��أن �أتي َه �أن ��ا � ً
أي�ضا؟!».
«�س ّيد! ح ّتى �أنت تهت � ً
نعم! فاجلبل مكان قد ي�ضيع فيه اخلبري وغريه!
ذهبن ��ا م ��ع �شب ��اب التجهيزات نح ��و املخ ّي ��م .امل�سافة ما ب�ي�ن النهر
واحدا .وح ّتى يف ذلك الوقت من النهار حني كانت
واملخيم تبلغ كيلومرتًا ً
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ال�شم� ��س متي ��ل �إىل الغروب ،كان اجل ّو ح ��ا ًّرا ج ًّدا ،بحي ��ث و�صلنا ـ نحن
متاما .مل يكن
املب ّلل�ي�ن باملاء من �أعالن ��ا �إىل �أ�سفلنا ـ وقد جفّت مالب�سنا ً
�أحد يف الف�صيل يعلم ما ح ّل بنا .فبعد املرا�سم ال�صباح ّية ان�شغل معظم
الإخ ��وة ب�ش ��يء ما ،ومل يكونوا م ًعا �سوى يف اللي ��ل� .أ ّما نحن الذين ُعرفنا
مبا لدينا من �سوابق يف الفرار من املخ ّيم ،فلم ُيرث غيابنا قلق �أحد.
مل جتعلن ��ا ه ��ذه احلادثة نقلع عن فك ��رة الهروب من املخ ّي ��م نهائ ًّيا.
فا�ستمررن ��ا ك ّلم ��ا �شعرنا بامللل نه ��رب �إىل دزفول ،و�أحيا ًن ��ا نبقى هناك
ليوم�ي�ن ،ن�سبح يف نهر «دز» الذي مت ّيز مبياهه ال�صافية والرقراقة كمياه
ينابيع القرية ،ن�أكل ،ومنرح .ذات يوم ،وحني كنت �أ�سبح وقعت يف د ّوامة
جاهدا مل �أمت ّكن من الإف�ل�ات منها وكادت
ق ��رب ج�سر .ومهما حاول ��ت ً
تبتلعن ��ي .نزل ��ت حتت املاء م� � ّرة �أو م ّرت�ي�ن وابتلعت الكثري من ��ه� .إىل �أن
1
رفع ��ت ر�أ�سي بالنهاي ��ة و�صحت�« :أكاد �أختن ��ق!» .كان «رحيم افتخاري»
وعلي منك ��ي على �ضفّة النهر .قفز علي منك ��ي بنف�سه يف املاء و�سحبني.
أي�ضا» .بعد تلك
خفت فعلاً  .قال يل« :انتبه ،فللفرار من املخ ّيم �أ�ضراره � ً
احلادث ��ة مل �أع ��د �أ�سبح يف نه ��ر دز .وكان الإخوة ك ّلم ��ا ذهبنا �إىل هناك
يقولون يل« :ه ّيا ،تعالَ لن�سبح» ،ف�أجيبهم« :يكفيني هذا!».
واظبنا على زيارة حم ّمد بن مو�سى الكاظم  Qامللقّب «ب�سبز قبا»،2
خ�ص�صه احلر�س
وك ّن ��ا يف ح ��ال بقين ��ا يف دزفول ،نق�صد امل ��كان ال ��ذي ّ
للإخوة املجاهدي ��ن ،ونعود بعد يوم �أو يومني �إىل «دوكوهه» ،فنخجل من
الإخوة للحفاوة التي ي�ستقبلوننا بها!
ت ��رك ال�صفاء املوجود يف نفو�س الإخوة �أث ��ره يف البيئة املحيطة بهم.
كانوا يفر�شون الأر�ض خارج خيامهم بالرمال ،ويزرعون الع�شب والورود.
ويف ذل ��ك اجل ّو� ،سرع ��ان ما تنبت الب ��ذور من حتت ال�ت�راب ،وتخ�ض ّر،
 1ـ كان رحيم من الإخوة الط ّيبين في مح ّلة (قره �آغاج) في تبريز ،وقد نال بعد مدّة مقام ال�شهادة.
 2ـ ُلقّب بذلك الرتدائه الدائم لل ّرداء الأخ�ضر كما جرت عليه عادة ال�سادة.
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لت�ضي ��ف �إىل املكان اً
خا�صا .اجلميع �شع ��روا بامل�س�ؤول ّية �إزاء البيئة
جمال ًّ
املحيط ��ة بهم� .أحيا ًن ��ا ،كنت حني �أرى مدى اهتم ��ام املجاهدين بنظافة
د�شمهم وعنايته ��م بالورود ال�صغرية� ،أتذكر د�ش ��م العراق ّيني وخيامهم
التي ي�شمئ ّز املرء من ر�ؤيتها ،ويدرك مدى انهيار معنو ّياتهم من الفو�ضى
والقذارة املحيطة بهم ،يف �أجواء مثل جهنّم ،بينما حت ّل اجلنّة �أينما ح ّل
أي�ض ��ا اجلمال الذي كان
�شبابن ��ا ،وذلك بف�ضل ح�س ��ن اخللق ،واملو ّدة ،و� ً
نق�صا يف الطع ��ام ،وبقينا
ُي�صن ��ع يف حميطن ��ا .ك ّن ��ا �إذا ما عانين ��ا ً
يوما ً
جائع�ي�ن ،ن�أخذ املو�ضوع على حممل املزاح كما لو � ّأن النق�ص يف � ّأي �شيء
�آخر ،وال ي�شتكي �أحد من ذلك.
بقينا م ّدة �شهرين يف «دوكوه ��ه»� ،إىل �أن �صدرت الأوامر باالنتقال �إىل
جزي ��رة جمنون ،فحملنا �أ�سلحتنا ،و ّكنا ق ��د ج ّهزناها ّ
ونظفناها ،وحزمنا
حقائبن ��ا لننتقل بال�س ّي ��ارات �إىل هناك .قبل ذلك ،مل ي�سب ��ق يل �أن ر�أيت
جزيرة جمنون �سوى مل ّرة واحدة وذلك يف دفاع عملية خيرب ،ومل �أبق كث ًريا
حينها� ،أ ّما الآن ،فكانت ر�ؤية اجلزيرة جم ّد ًدا تبعث ّيف ال�شوق واحلما�سة.

v
يب ��دو �أ ّنن ��ا �سلكنا طريق ب�ست ��ان نحو جزر جمنون ،وق ��د لفتت نظري
يف طري ��ق الذهاب الأ�سماء اجلميلة التي و�ضعها الإخوة للأماكن .ما �إن
دخلنا اجلزيرة ال�شمال ّية ح ّتى و�صلنا �إىل التقاطع الأ ّول� ،أال وهو «تقاطع
ترجلنا هن ��اك وفُرزنا يف الي ��وم نف�سه .ا�ستق� � ّرت ك ّل �سر ّية يف
الإم ��ام»ّ .
حت�صين�ي�ن «2بد .»1وكانت ف�صيلتنا يف الـ «بد» اخلام�س .ك ّل «بد» عبارة
ع ��ن طريق تراب ّية تت�شعب من اجلانب الرئي�س ��ي للجزيرة ،ومتت ّد �أحيا ًنا
م�سافة كيلومرتًا �أو كيلومرتين داخل الهور .بع�ض هذه الإن�شاءات تتح ّول
 - 1البد هو نوع من التح�صينات المائية والإن�شاءات التي تقام قرب الماء وفي محيط الجزر والم�ستنقعات.
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يف نهايته ��ا �إىل ميدان جتتمع فيه الق ّوات .املي ��اه وحقول الق�صب حتيط
بالـ «بد» ،وكان الإخوة يعي�شون هناك حياتهم العادية.
توجب علينا ترتيب وتنظيم د�شمتنا .ويف تلك املنطقة،
قب ��ل ك ّل �شيء ّ
أكيا�سا رمل ّية ،ومل تكن
كان ��ت الد�شم عبارة عن حفرٍ �صففنا يف جوانبها � ً
ت ّت�سع لأكرث من خم�سة �أ�شخا�ص� .إىل جانب احلفرة يوجد نقطة حرا�سة،
يتن ��اوب العنا�صر على البقاء فيها .مل تكن تف�صلنا يف مياه الهور م�سافة
فتوجب علين ��ا مراقبة حقول الق�ص ��ب والقنوات
كب�ي�رة ع ��ن العراق ّينيّ ،
املائ ّية ب�شكل دائم .حينذاك تولىّ احلاج «غالم علي بور» قيادة ف�صيلنا،
وه ��و �إن�سان م�ؤمن ،وق ��د ّ
تعطلت �إحدى يدي ��ه ج ّراء �إ�صابته ��ا ب�شظ ّية.1
وم ��ع �أنّه م�س� ��ؤول الف�صيل � ،اّإل �أنّه كان �أق ّل خرب ًة م ��ن الناحية الع�سكر ّية
م ��ن بع�ض الإخوة .وبالطبع ،مل ي�س ّبب ه ��ذا الأمر � ّأي م�شكلة بني الإخوة.
متاما من هذه الناحي ��ة عن اجلي�ش ،ولي� ��س بيننا من
وامل�س�أل ��ة تختل ��ف ً
يتو ّق ��ف كث ًريا عن ��د هذه العناوين .فك ّل �شخ�ص ي� ��ؤ ّدي العمل الذي يتقنه
بالتن�سي ��ق م ��ع م�س�ؤوله .كنت يف د�شمة واحدة م ��ع احلاج غالم علي بور،
و«ه ّم ��ت �آقايي» ،وه ��و من �شباب «مراغه» ،وجميد ال ��ذي ا�ستُ�شهد اثنان
من �إخوته ،و«حممود مون�سي» .مل �أكن موافقًا كث ًريا على ان�ضمام حممود
�إلينا لأنّه ته� � ّرب من العمل �أكرث من م ّرة .ففي �أ ّيامنا الأوىل هناك حيث
ان�شغلن ��ا ببناء الد�شمة ،وا�ستلزم ذلك و�ضع الأكيا�س الرمل ّية على �سقف
احلف ��رة ويف جوانبه ��ا ،مل ي�شاركنا العم ��ل ،وراح يقول« :ل ��ن �أبقى هنا،
�أريد اللحاق ب�أحد الأ�صدقاء يف تلك احلفرة» ،ويذهب ،لكنّه عاد بعد �أن
�أنهينا ترتيب الد�شمة والعمل بها ليقول�« :س�أبقى هنا!».
يف بداي ��ة الأمر ،مل تتوافر للحاج غالم معرفة ج ّيدة بي ،ليعلم ب�أنّني
�إىل تل ��ك اللحظة من احل ��رب ،مل �أكن قد مكثت ل�ساعتني يف مكان واحد
�ُ - 1شفي ��ت ي ��د غالم علي بور في م�شه ��د المقدّ�سة ببركة �أهل بيت الع�صم ��ة  ،Rور ّبما نال هناك
أي�ضا ّ
� ً
�صك �شهادته ،ليلتحق فيما بعد بقافلة ال�شهداء.
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يوما�« :س ّي ��د! عليك الي ��وم القيام
و�أ ّدي ��ت نوب ��ة من احلرا�س ��ة! ق ��ال يل ً
باحلرا�سة مع �أحد الإخوة من ال�ساعة � 12إىل .»!2
حاج! ميكنني �أن �أجول م ��ن الليل �إىل ال�صباح و�أحر�س املكان،
ـ� �ـ ال يا ّ
لكن ال ميكنني �أن �أحر�س بالطريقة التي تريدها!
يتوجب علي ��ك قانو ًنا �أن
وقع ��ت كلماتي ثقيلة عليه .فق ��ال« :بالنهاية ّ
أي�ض ��ا!» .فقلت« :ال �أح � ّ�ب � ًأبدا املك ��وث يف مكان واحد
تق ��وم باحلرا�س ��ة � ً
والقي ��ام باحلرا�س ��ة! �إن �أردت �س�أج ��ول حت ��ى ال�صباح يف الـ«ب ��د» و.»...
تع ّق ��دت امل�س�أل ��ة .امل�سكني مل يك ��ن يعلم �أ ّن ��ه ال ميكنني البق ��اء هاد ًئا �أو
الت�سم� � ّر من دون ح ��ركات ،و� اّإل ملا �أ�ص ّر ك ّل هذا الإ�ص ��رار� .أح�س�ست ب� ّأن
الإخوة ق ��د ينزعجون من هذا الأمر ،لذا تراجعت عن ر�أيي .ويف النهاية
وغدا نتداول يف
قال احلاج غالم« :قم الليلة باحلرا�سة هاتني ال�ساعتنيً ،
امل�س�ألة» .فلم �أتناق�ش معه �أكرث من ذلك ووافقت.
�أ ّول عمل قمت ب��ه تلك الليلة بعد م��رور دق��ائ��ق ع � ّدة على وق��ويف
التوجه نحو ه ّمت �آقايي ،وك��ان م�س�ؤول الدعم يف �أحد
يف نوبتي ،هو ّ
كي�سا �صغ ًريا من النقوالت ،ليوزّعها
الإن���ش��اءات(ب��د) ،وق��د ا�ستلم ً
بني الإخ��وة الذين يحر�سون ،وال ي�صيبهم النعا�س ب�أكلها .لكنّه ربط
الكي�س ب�إحكام واكتفى بت�سليح العنا�صر ،ح ّتى �صار معروفًا بني الإخوة
أي�ضا نوبة حرا�سة،
بـ«البخيل» .تك ّلمت تلك الليلة مع «بابا» الذي كان لديه � ً
وق ّررنا يف البدء �أن ن ّتجه �صوب ه ّمت .كان جميع من يف الد�شمة ،مبن
فيهم ه ّمت ،نائ ًما براحة وهدوء بال .و�صلنا ب�سهولة �إىل كي�س النقوالت،
وملأنا جيوبنا بقدر ما ت ّت�سع .وفيما كنّا ن�أكل خارج احلفرة ،خطر ببايل،
مبا � ّأن اجلميع نيام الآن� ،أن نغتنم الفر�صة ونذهب لن�أخذ زادنا من تلك
النقوالت للأ ّيام القادمة .وهذا ما ح�صل ،ثم عدنا �إىل موقعنا .كان
الوقوف يف بقعة �صغرية واق ًعا ،عملاً �شا ًقا بالن�سبة �إ ّ
يل .وكانت �أ�صوات
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�أنفا�س الإخوة الذين ّ
غطوا يف نوم عميق تُ�سمع خارج الد�شمة .قلت لبابا:
ي�صح هذا الأمر ،من غري الإن�صاف �أن يناموا هم فيما نبقى نحن
«ال ّ
م�ستيقظني ،علينا القيام بعمل ما!».
 مثل ماذا؟ تعالَ لأخربك!عند نهاية الـ« ّبد» كان هناك مكان ف�سيح ،وقف حار�س يف �أ ّوله فقط،
و ُت ��رك الق�سم الأك�ب�ر منه خال ًيا� .ش ّكل ��ت تلك البقعة مكا ًن ��ا خط ًرا ،لذا
أي�ضا ب ��رج للمراقبة.
حر�ص ��وا عل ��ى �أن حُتر�س ليلاً ونه ��ا ًرا ،و�أقيم فيها � ً
� اّإل � ّأن امل ��كان كان وا�س ًع ��ا بحي ��ث ال ميكن لع� � ّدة ح ّرا� ��س تغطيته .ف ّكرت
ب�أن نذه ��ب لتفقد تلك البقعة هناك ،وعند عودتن ��ا ن�شرع بال�صراخ ب� ّأن
العراق ّيني يتق ّدمون! م�ش ��ى «بابا» خلفي فيما كنت �أب ّرر له ما �س�أفعل« :ال
ي�ص � ّ�ح له�ؤالء �أن يناموا هك ��ذا يف اخلطوط الأمام ّية ،فق ��د نبد�أ يف الغد
بتنفي ��ذ العملي ��ة ،»..وبعد �أن قمنا بجولة يف الـ«ب ��د» ،هرعنا �إىل الد�شمة
ورحنا ن�صرخ« :العراق ّيون! انه�ضوا! قوموا من نومكم!» .ا�ستيقظ ك ّل من
يف الد�ش ��م املجاورة عل ��ى �صراخنا ،وهرعوا �إىل الباح ��ة�« :أين هم؟ من
�أين �أتوا ..ومن ر�آهم؟.»..
ــ نحن ر�أيناهم ،كانوا ي�صعدون من تلك الناحية من الـ«بد».
جتاف ��ت �أعني اجلميع عن النوم� .س ّم ��ر احلاج غالم نظراته يف عيني
رويدا ،و�سنتبعك» .ف�أجبته ب�صوت متمت ًما:
رويدا ً
وقال بهدوء« :تق ّدم �أنت ً
«�إن مل يكن يف الأمر خماطرة ،فلتتق ّدم �أنت!».
�اج ب�أ ّنن ��ي مل �أتق ّدم ،تق� � ّدم بنف�سه ،حام�ًلفاً يف يديه
عندم ��ا ر�أى احل � ّ
قنبلت�ي�ن يدويتني ،و�سار بح ��ذر يف االتجّ اه الذي �أ�شرنا ب� �� ّأن العراق ّيني قد
جا�ؤوا منه! كنت قد �أو�صيت «بابا» ب�أن ال يتفوه ب� ّأي كلمة قد تك�شف كذبتنا.
وعمدت �أحيا ًنا لرمي بع�ض احل�صى
�شي ًئا ف�شي ًئا اقرتبنا من �آخر الـ«بد»،
ُ
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بع�ض فعلاً ،
يف امل ��اء و�أقول« :ها هم! ك أ� ّنن ��ي �أرى �أحدهم هناك!» ،فخاف ٌ
يتن�صت لي�سمع �صوتًا .وهكذا ،فقد ذهبنا �إىل �آخر الـ«بد» ومل جند
و�صار ّ
وتوجه �إ ّ
غدا
يل وقال« :ال �إ�شكال يف ذلكً ،
�شي ًئا .ا�شتعل احلاج غالم غ�ض ًباّ ،
�س�أتك ّل ��م مع ال�س ّيد �صمد ب�ش�أن ��ك!» .وكان يق�صد بذلك «�صمد زبرد�ست»
م�س� ��ؤول ال�سر ّية .مل �أتراجع �أو �أ�ست�سلم فقلت« :مل ي� ِأت العراق ّيون �إىل هنا
ليحت ّل ��وا املكان ،بل ج ��ا�ؤوا جلمع املعلومات ،الذي ��ن ر�أيناهم كانوا مئة يف
املئة عنا�صر معلومات ..نحن الذين مل ن�شتبك معهم».
ع ��اد الإخوة �إىل د�شمه ��م ،وكان علينا البقاء يف موقعن ��ا .وما هي � اّإل
دقائق ح ّتى �س�ألت �صاحبي« :بابا! لمِ َ ال يحر�س عنا�صر اجلي�ش ه�ؤالء؟!»،
وكن ��ت �أق�صد �أولئ ��ك العنا�ص ��ر الثماني ��ة �أو الت�سعة م ��ن اجلي�ش الذين
أكواما من الرتاب
يتمرك ��زون يف باح ��ة ت�شبه الـ«ب ��د» ،وقد و�ضعوا فيه ��ا � ً
أي�ضا املدف ��ع وال�شيل ��كا ،فكانت تلك
�أوقف ��وا �آل ّياته ��م عليه ��ا ،كما ث ّبت ��وا � ً
النقطة الأكرث �أمنًا يف الـ«بد».
 يقولون يكفي �أن تقوموا �أنتم باحلرا�سة! وال حاجة معها �إىل حرا�ستنا! هكذا � ًإذا؟! ينبغي لهذا ّاخلط �أن ُيط ّهر الليلة!
�أظ � ّ�ن � ّأن ق ّواتنا الت ��ي خدمت هنا قبلنا ،ع� � ّودت عنا�صر اجلي�ش على
الغن ��ج والدالل! فلم يقوموا باحلرا�سة �إىل تلك الليلة ،وح�صروا مه ّمتهم
يف �إط�ل�اق امل�ضا ّدات باتجّ ��اه الطائ ��رات العراق ّية املغ�ي�رة .ف ّكرنا ماذا
�سن�صن ��ع معه ��م .التفتن ��ا يف الب ��دء �إىل ال�شيل ��كا؛ كان ملداف ��ع ال�شيل ��كا
قب�ض ��ات� ،إذا ما ُف ّكت ّ
تعطلت تلك املدافع .لقد و�صل ال�شغب �إىل ذروته.
قال «بابا»« :تعالَ ّ
نفك مدافعهم ون�ضع الأخ�شاب مكانها!».
عمّ � ،إن يف الأمر خماطرة ،قد ت�أتي الطائرات العراق ّية فج�أة،
 ال يا ّماذا �سنفعل حينها؟ علينا �أن جند فكرة �أخرى!
خط ��رت على بالنا ال�صفائ ��ح املعدن ّية التي تُ�ستخ ��دم يف بناء الد�شم
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واخلنادق .و�ضعنا واحدة منها �أم ��ام باب د�شمة عنا�صر اجلي�ش ،وقفت
فعلت ذلك ع ّدة م ّرات ،فهرع �أهل الد�شمة
عليه ��ا ورحت �أقفز يف الهواءُ ،
عل ��ى �أثر طنينها مذعورين �إىل اخلارج! خرج ��وا بال�شورتات والفانيلاّ ت
م�سرع�ي�ن نح ��و ال�شيلكا! فرحن ��ا ن�ضحك على مناظره ��م! وما هي �سوى
حلظات ح ّتى انتبهوا ملا يجري.
 لمِ َ فعلتم هذه الفعلة؟! �أنتم قولوا يل ،لمِ َ ال تقومون باحلرا�سة؟! �آها! هذا يعني �أنّك �أنت من تقوم باحلرا�سة؟! �أجل ...هكذا هي حرا�ستنا!وتوجهوا �إىل د�شمته ��م ليكملوا نومهم.
نتو�ص ��ل معه ��م �إىل نتيجةّ ،
مل ّ
أي�ضا مل �أتراجع� ،إذ �أ�سندت ال�صفيحة �إىل مكان ما ،ورحت �أرمي
لكنّني � ً
عليها احلجارة من وقت لآخر ...وهكذا� ،إىل �أن �أنهيت �ساعتي احلرا�سة.
يف �صب ��اح الي ��وم الت ��ايل ،ذهب ثالث ��ة �أ�شخا�ص م ��ن بينهم «حممود
دولت ��ي»� ،إىل الأخ �صمد وا�شتكوا �إليه �أمرن ��ا .يبدو � ّأن ه�ؤالء ذهبوا الليلة
املا�ضي ��ة بالتزام ��ن مع �أعمال ال�شغ ��ب التي قمنا به ��ا ،لي�ستطلعوا مواقع
خا�صتنا،
الع ��دو ،وعند الع ��ودة �ض ّلوا طريقه ��م وجا�ؤوا من جهة الـ«ب ��د» ّ
ليجدوا �أن ال �أح ��د يقوم باحلرا�سة هناك ،فخرجوا من املاء وان�صرفوا.
بالطبع ،من لطف اهلل وعنايته �أنّنا مل نرهم حينذاك ،و�إال لظننّا �أنّهم من
الأعداء ،ورميناهم بالنريان .ق ��ال حممود دولتي للأخ �صمد« :بالأم�س،
عن ��د الواحدة بع ��د منت�صف الليل ،كنّا بالقرب م ��ن الـ«بد» اخلام�س ومل
يكن هناك من يحر�س املكان!» .نادانا الأخ �صمد ،وا�ستو�ضح امل�س�ألة ،فلم
أي�ضا وعرفناهم ولذلك مل نرمهم!
ن�ست�سلم بدورنا وا ّدعينا �أنّنا ر�أيناهم � ً
قلن ��ا ذلك بنح ��و جعلهم ي�ص ّدقوننا ،وبدل ال�شكاي ��ة راحوا يعتذرون منّا:
«�أي واهلل ،لق ��د عرفتمونا ونحن داخل امل ��اء و .»...من ناحیة �أخرى جاء
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ه ّم ��ت م�شحو ًنا ً
غيظ ��ا ،وراح ي�شكونا �إىل الأخ �صم ��د« :لقد �سطا �أحدهم
البارحة على امل�ؤونة ،وهذان من فعال ذلك!» .كان يقول هذا وي�ص ّلب على
�ص ��دره كما يفعل امل�سيح ّيون! تعب�ي�رات غريبة تلك التي ر�أيناها يف ه ّمت
فرحنا ن�ضحك .لكن قبل �أن يك�شف هو حقيقة خداعنا ،مل ي�ص ّدقه �أحد.
راح يتو�س ��ل اجلميع لي�ص ّدقوه ويقولّ �« :إن باب ��ا وال�س ّيد �أكال البارحة ك ّل
أي�ضا من
الف�ست ��ق الذي كان بحوزتي!» .ف�أجابه الأخ �صم ��د« :قبلك جاء � ً
أي�ضا حتميل هذا ال�سيد
احلق معهما .وتريد �أنت � ً
ي�شتكي منهما ،وتبينّ � ّأن ّ
م�س�ؤولية تق�صريك!» .ورحت �أتظاهر باملظلوم ّية .وحان دور احلاج غالم
توجه �إيل وقال يل�« :س ّيد ،مل �أعد �أريد منك �أن تقوم باحلرا�سة!».
الذي ّ
�صباحا رائ ًعا!
كان ً
بن ��ا ًء على ق ��ول م�س� ��ؤول ف�صيلنا� ،أُعفي ��ت من احلرا�سة م ��ا دمنا يف
الـ«ب ��د» � ،اّإل �أن � ّ
أتط ��وع �أنا بذلك .وبالطبع ،ب ��ادرت لذلك وتطوعت فقط
للحرا�سة اً
بدل عن �أحدهم.
¤

تختلف اجلزيرة عن �سائر خطوط العملية .فهنا ،مل حت�صل املواجهة
م ��ع الع ��د ّو وج ًها لوجه ،بل فقط يف املعابر املائ ّي ��ة وحقول الق�صب .ذلك
� ّأن م�ساح ��ة الياب�سة �صغرية ،ول ��وال املزاحات والعالق ��ات احلميم ّية بني
الإخوة ،لثقل علينا حت ّمل الظروف ال�صعبة.
�إح ��دى ت�س ��ايل الإخ ��وة يف اجلزيرة كان ��ت ا�صطياد ال�سم ��ك .م�ضى
ثالث ��ة �أ ّيام عل ��ى جميئنا �إىل اجلزي ��رة ومل �أ�ستط ��ع �إىل حينها ا�صطياد
�سمك ��ة واح ��دة .وحيث كنّا قد علمن ��ا �سلفًا ب�أنّنا قادم ��ون �إىل اجلزيرة،
فق ��د �أح�ضرنا معن ��ا �شباك ال�صي ��د واملع ّدات الالزمة لذل ��ك ،لكنّني يف
ه ��ذه الأ ّيام القليلة مل �أ�ستطع �أن �أ�صطاد �شي ًئ ��ا بهذه ال�شبكة .وحني ر�أى
الإخ ��وة معاناتي ،قال ��وا �إنّه ميكنن ��ي اال�صطياد ب�سهولة ع�ب�ر ا�ستخدام
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القناب ��ل ال�صوت ّية التي بالطبع مل تكن حينه ��ا مورد حاجة ،وباتوا �أحيا ًنا
ي�ستخدمونه ��ا يف �صيد ال�سمك .رفعت �شبكت ��ي وتع ّلمت كيف ّية اال�صطياد
بوا�سطة القنابل ال�صوت ّية .فعندما نلقي �إحداها مبا�شرة �إىل املاء ،تنزل
�إىل القع ��ر وال تفي ��د كث�ي ً�را يف حتقيق الهدف املطل ��وب� .أ ّما حني ن�سحب
عتل ��ة القنبلة ونع ّد ب�ضع ثواين ث � ّ�م نرميها ،تنفجر على م�سافة قريبة من
�سط ��ح امل ��اء .يف امل ّرة الأوىل الت ��ي اتّبعت فيها هذه الطريق ��ة ،مل �أ�ص ّدق
عين � ّ�ي� ،إذ ر�أي ��ت ال�سمك يطف ��و بكرثة على �سطح امل ��اء! وهو يتخ ّبط من
ع�ص ��ف االنفج ��ار ،ويبقى طاف ًيا على امل ��اء لدقيقتني �أو ث�ل�اث ،ومن ّثم
ي�ش ��رع باحلركة ويلوذ بالف ��رار! �أ�صبحت ماه ًرا يف الأم ��ر! فكنت �أبا�شر
العم ��ل ف ��و ًرا بعد انفجار القنبل ��ة ،و�أجمع ما يقرب م ��ن ن�صف كي�س من
احلي ،ف�أطبخه و�أتناوله مع الإخوة� ،أو �أعطيه ل�سائقي �شاحنات
ال�سم ��ك ّ
التجهيزات وعنا�صر الإ�شارة.
ذات ي ��وم ،ذهب «مون�س ��ي» �إىل الأخ «�صمد زبرد�ست» و�أخربه بق�ضية
ال�صيد .فما كان منه �إال �أن جاء �إ ّ
يل للتحقيق ،و�س�ألني�« :س ّيد! �أخربوين
�أنّك ت�ستخدم القنابل ال�صوت ّية يف �صيد ال�سمك!».
 من قال هذا؟! مون�سي! ال يقول احلقيقة!نظ ��ر الأخ �صمد �إىل ك � ّ�م ال�سمك الكبري الذي ا�صطدت ��ه وقالً �« :إذا،
كيف ا�صطدت ك ّل هذا ال�سمك؟».
 لقد �ألقى العراق ّيون قذيفة و�سقطت هنا ،وا�ستغللت �أنا الفر�صة!ح ّدق بي الأخ �صمد وقال« :م�ضى �شهر على وجودي هنا ،ومل �أ َر قذائف
مي�ض على وج ��ودك هنا يومان،
الع ��د ّو ت�سقط يف ه ��ذه الناحية ،فيما مل ِ
أنثن وقلت�« :س ّي ��د �صمد� ،أنا مل
وتق ��ول يل � ّإن قذيف ��ة �سقطت هن ��ا!» .مل � ِ
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وعدا من العراق ّيني بق�صف املكان �أو عدمه! ها هم الآن قد ق�صفوا
�آخذ ً
امل ��كان وا�صطدت .»!..كان خندق الأخ �صم ��د يبعد عنّا قرابة اخلم�سمئة
مرت ،وواق ًعا � ّأن القذائف العراق ّية �سقطت �أحيا ًنا على بعد خم�سني مرتًا،
لك ّنه ��ا مل ت�سق ��ط �أب � ً�دا يف املكان ال ��ذي ا�صطدت في ��ه .مل يجادلني الأخ
�صم ��د كث ًريا ،وابتعد ع ّن ��ي والب�سمة تعلو �شفتي ��ه .وللإن�صاف ،كان كثري
م ��ن الإخوة يقفون �إىل جانبي يف م�شاغباتي .بعد ذهابه ،وبينما ان�شغلت
بتنظي ��ف ال�سم ��ك ،و�إذ ب ��ي �أرى مون�سي واق ًف ��ا �أمامي .ق ��ال يل�« :س ّيد!
�أعطني �سمكة من ف�ضلك.»...
 ال ميكن ،فهذه ال�سمكات قد ُق�صفت يا �صاح!انتهزت الفر�صة املنا�سبة لت�سوية ح�سابي معه� .إىل �أن قال امل�سكني يف
النهاي ��ة« :لن �أتدخّ ل يف �ش�ؤونك بعد اليوم يا �صاح! ومهما فعلت لن �أخرب
أحدا!» .لكنّني مل �أتراجع ،وبعد تلك احلادثة �أخرجناه من د�شمتنا.
� ً
¤

يف اجلزي ��رة ،كنّا نبقى مب ّللني من �ش ّدة الرطوبة .لذا ،وكي ال ن�صاب
بالروماتي ��زم ،ق ّدم ��وا لنا غال ًبا الل�ب�ن والثوم كوجبة غذائ ّي ��ة .لكنّني مل
�أقن ��ع بذلك ،وطوال الف�ت�رة التي ق�ضيتها يف اجلزي ��رة مل �آكل من طعام
الفرق ��ة � اّإل قلي�ًل�ااً ! فبالإ�ضافة �إىل ال�سمك ،لفتت نظ ��ري �أحيا ًنا ،الطيور
ربي ال ��ذي يعوم على وجه امل ��اء �أو يتنقّل بني حق ��ول الق�صب،
والب � ّ�ط ال ّ
فو�ضع ��ت ّ
خط ��ة ال�صطيادها .جمع ��ت �شرائط التلف ��ون القدمية وربطت
طرفه ��ا بالق�ضيب (املعدين) املوجود يف املكان الذي ت ّ
ُنظف فيه الأواين.
كنّا هناك ن�ستخدم قط ًعا كبرية من الكاوت�شوك مبنزلة ج�سور ،ف�أعددت
لنف�س ��ي قار ًبا هو عب ��ارة عن قطعة كب�ي�رة من الكاوت�ش ��وك ف ّرغتها من
الداخل مب�ساحة مرت تقري ًب ��ا ،بحيث ميكنني اجللو�س فيها براحة .وبعد
�أن �أ�صطاد الطري ،كنت �أركب القارب و�أم�سك بطرف ال�شريط ،و�أتق ّدم
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يف امل ��اء �إىل حي ��ث �سقوط الط�ي�ر� ،آخذه ث ��م �أم�سك م ��ن جديد بطرف
ال�شريط و�أ�سحب نف�سي نحو الـ «بد».
وكنت بعد تنظيف الطيور وطبخها �أع ّد �سفر ًة معتربة .كان الأخوة يف
�أغلب الأوقات يع ّدون البطاطا املطبوخة للفطور.
�أم�ضين ��ا �أوقا ًت ��ا جميلة يف اجلزي ��رة ،و�أ�صبحت العالق ��ة بني الإخوة
�أكرث ود ّية .ومع � ّأن طبيعة املنطقة اجلميلة قد ح ّدتنا قليلاً  � ،اّإل � ّأن �سكون
حق ��ول الق�ص ��ب واملاء ال ��ذي مل يكن يك�س ��ره �سوى �أ�ص ��وات ّ
ربي
البط ال ّ
والطي ��ور ،كان ين�سينا ق�ساوة احل ��رب� .أ ّما ال�سباحة يف ذلك اجل ّو فطاملا
بدت ممتعة ج ًّدا �إىل جانب فراخ ّ
البط التي ما �إن يقرتب املرء منها ح ّتى
تغو�ص مبا�شرة يف املاء وتظهر من ّثم على بعد خم�سني مرتًا .كم راقتني
�شقاوتها ولعبها.
علي �صمتي وهدوئي.
ذات يوم ،وبينما كنت �أ�سبح ،و�إذا ب�أحدهم يقطع ّ
 �س ّيد! �أ�سرع ،نريد �أن نق�صف!كانت يف املكان ثالث مدفع ّيات ،تبا�شر الق�صف ك ّلما الحت لها �آل ّيات
م�سرعا باتجّ اه الـ«ب ��د» ،وبد�أت نريان املدفع ّية
اجلي� ��ش العراقي� .سبحت
ً
تعم ��ل ،ليتبعه ��ا ر ّد املدفع ّيات العراق ّية .م ��ا �إن خرجت من املاء ومت ّددت
عل ��ى اجل�س ��ر ،ح ّتى �سقطت قذيف ��ة مدفع ّية يف املكان ال ��ذي �سبحت فيه
متام ��ا .ولو كنت واقفًا حينها لن ْل ُت ن�صيبي عد ًدا من ال�شظايا .قمت بعد
ً
حلظ ��ات ،ورك�ضت نح ��و د�شمتن ��ا .العراق ّيون ميط ��رون املنطقة بنريان
تت�سن يل الفر�ص ��ة ح ّتى لأرتدي ال�س ��روال والقمي�ص،
مدفعياته ��م ،ومل ّ
فظهرت مثا ًرا لل�ضحك .وق ��د ر�أى بع�ضهم للم ّرة الأوىل ج�سدي ّ
امل�شظى
اً
مذهول.
كارثي [ج ّراء الإ�صابات ال�سابقة] ،ف�صار يح ّدق بي
بنحو ّ
م� � ّر ذلك اليوم على خري ،لكن بعد ي ��وم �أو يومني وقعت حادثة �أخرى
حيرّ تنا جمي ًعا؛ على الرغم من �أنّني ته ّربت مرات من احلرا�سة � ،اّإل �أنّني
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برعت يف تنظيف الأواين .وكنّا نغ�سلها يف ناحية من اجل�سر حيث تتج ّمع
فيها املياه النظيفة ن�سب ًّيا .وبينما ا�ستغرقت يف �أحد الأيام باجللي هناك،
و�إذ بقذيف ��ة ت�سقط �إىل جانب الطريق ،فارمتي ��ت بنحو عجيب يف املاء،
وك� ّأن �أح � ً�دا �أو �شي ًئا دفعني بق� � ّوة .حرت يف �أمري ،وكذا الإخوة .اجتمعوا
ح ��ويل مت�سائلني« :ماذا ح�ص ��ل؟!» ،وحني خرجت من امل ��اء ،وقع نظري
على �شظ ّية كبرية ،هي التي ارتطمت جهتها املل�ساء بظهري ،ورمتني بق ّوة
يف امل ��اء .حملتها ورحت �أت�أ ّملها فيم ��ا تناهت �أ�صوات الإخوة �إىل �سمعي:
«م ��اذا فعلت مع اهلل ح ّتى دفع عنك الب�ل�اء؟!» .حقيق ًة ،لو �أ�صابتني تلك
ال�شظ ّية بحجمها الكبري من اجلهة الأخرى مل ّزقت ك ّل ظهري ،ويعلم اهلل
ما كان �سيح ّل بي!
¤

مل نتخ� � َّل ع ��ن �شغ ��ب الفرار م ��ن املنطق ��ة .وكان علين ��ا للذهاب �إىل
الأهواز اجتياز خم�سة �إىل �س ّتة حواجز ،مل يكن عبورها بالأمر الهينّ  ،ما
يجعلنا نحتاج �إىل ت�صاريح ،ف�صرنا نعرب كلاًّ منها بحجة مع ّينة .فرنكب
فيظن ه�ؤالء ب�أ ّنن ��ا يف عداد قواتهم .عندما
مثلاً �آل ّي ��ات الفرق الأخرىّ ،
ن�ص ��ل الأه ��واز ،منكث هن ��اك يومني �أو ثالث ��ة ومن ّثم نع ��ود .ذات يوم،
لفت انتباه ��ي غياب «بابا» .ف ّت�شت عنه كث ًريا فلم �أجده .علمت �أنّه ذهب
وحيدا �إىل الأهواز .م ّر يومان و�إذا به يعود حاملاً معه خم�سة كيلوات من
ً
ال ّرم ��ان .ما �إن اقرتب منّي ح ّتى �ضحك وق ��ال« :تعال ك ّل الر ّمان ،فلهذه
الر ّمان ��ات حكاية»� .س�ألته ع ّما جرى ،فق ��ال�« :أردت �أن �أ�شرتي ر ّما ًنا من
بائع ب�سط ب�ضاعته على �صين ّية بالقرب من نهر كارون ،وكان االتّفاق على
علي وبد�أ ي�ضع يف
� ّأن الكيل ��و بخم�سة وع�شرين توما ًنا .ف� ��أراد �أن يتحاذق ّ
الكي� ��س ك ّل ر ّمانة متع ّفن ��ة ومل �أ َر ح ّبة واحدة ج ّيدة .اعرت�ضت عليه وعال
�صراخنا .قلت« :مل �أعد �أريده ��ا!» .فقال�« :إن مل تعد تريدها� ،س�أحملك
وحيدا ،ور�أيته حقًّا يغو�ص يف
و�أرميك يف املاء!» .كان اجل ّو متو ّت ًرا ،وكنت ً
الفصل الثامن :الحياة في الحرب 191

اخليال� .أفرغ ��ت الر ّمانات على ال�صين ّية ،ف ��راح يالحقني� ،صرت �أدور
ح ��ول ال�صين ّية وهو يلحق ب ��ي .وجدت �أنّه لن يعتقن ��ي .فرفعت ال�صين ّية
بوجه ��ه ،ووقع ��ت جميع الرمانات عل ��ى الأر�ض .وهنا ،ب ��د�أ جميع الباعة
يالحقونني .مت ّلكني اخل ��وف .ومن بعيد ر�أيت عد ًدا من عنا�صر اجلي�ش
ق ��د تدخّ لوا ووقف ��وا بجانبي .عندها �شرع الباع ��ة بر�شقنا مبا لديهم من
أي�ضا! حدثت فو�ضى عارمة ،ولو و�صلوا �إلينا
الفاكهة ،وواجهناهم باملثل � ً
لكانوا �أبرحونا �ضر ًب ��ا! يف النهاية ،و�صل �شباب من الهيئة وخ ّل�صونا من
بني �أيديهم .وهذه الر ّمانات ا�شرتيتها من مكان �آخر! كل الآن.»...
¤

من�صة ل�صواريخ
كان لعنا�ص ��ر اجلي�ش د�شمة بالقرب منّا ،ون�صب ��وا ّ
الكاتيو�ش ��ا يف �أ ّول الـ «بد» �إىل جانب بئر النفط ،التي تبعد م�سافة كبرية
عن د�شمته ��م .لقد اطم�أنوا ب�أنّهم وبعد �إطالقه ��م ل�صواريخ الكاتيو�شا،
�سيكون ��ون ود�شمته ��م يف م�أمن من مدافع العد ّو الت ��ي متطر املكان بوابل
نريانه ��ا ،ما يع ّر�ضنا ل�سق ��وط �شهداء وجرحى يف �صفوفن ��ا ،الأمر الذي
جعلنا ننزعج منهم.
عائدا للت ّو من الأهواز ،ر�أيت بالقرب من د�شمة
ذات ي ��وم وفيما كنت ً
قيادة ال�سر ّية و�سط الـ «بد» عبد احل�سني �أ�سدي ـ هو نف�سه الذي ّ
توطدت
عالقتي ب ��ه يف خم ّيم «�شهداء خي�ب�ر» ،وم ��ن �أداء دور «لوريل وهاردي»،
بع�ضا .ح�ي�ن ر�آين ناداين �ضاح� � ًكا�« :سالم
وغال ًب ��ا م ��ا �شاك�سن ��ا بع�ضنا ً
�س ّي ��د! من �أين قدوم ��ك؟!» ،قلت« :من الأه ��واز» .بعد ال�س�ل�ام وال�س�ؤال
توجهت �إىل د�شمتنا .دقائق و�سمعت �صوت �إطالق �صواريخ
عن الأح ��وال ّ
الكاتيو�ش ��ا بالتزامن مع رفع �أذان الظهر .كن ��ت يف الد�شمة و�شعرت ب� ّأن
من�صة الكاتيو�شا .مل �أكرتث للأمر ،وما هي
قذيف ��ة �سقطت بالقرب من ّ
رن جر� ��س الهاتف �أن�« :أر�سلوا لن ��ا م�سعفًا ب�سرعة،
�س ��وى حلظات ح ّتى ّ
فقد �أُ�صيب �أحد الإخوة» ،قلقت و�س�ألت « :من هو؟!».
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 �أ�سدي!م�سرعا من الد�شمة ورك�ضت �إىل �أ ّول الـ «بد» ،فر�أيت �أ�سدي
خرج ��ت
ً
يتو�ض�أ� .ض ّمد امل�سعفون جراحه ونقلوه �إىل
وقد �أُ�صيب �إ�صاب ��ة بالغة وهو ّ
مت�ض فرتة ح ّتى �سمعنا بخرب
�س ّيارة الإ�سعاف .نظرت �إليه بقلق .مل تكد ِ
ا�ست�شهاده وهو يف امل�ست�شفى .تذ ّكرت �صفاءه وحميم ّيته وحلظات ال�سرور
التي كان يبتدعها من �أجل الإخوة .انقب�ض قلبي ب�شكل غري عادي ،لكنّني
حاولت جهدي �إخفاء غ ّمي عن الإخوة لكي ال ي�ؤ ّثر ذلك على معنو ّياتهم.
دائ ًم ��ا ما كان قلبي ينفطر ل�شهادة الإخوة ،لكنّني �أبذل و�سعي لئلاّ يظهر
علي ،و�أقول« :هذه هي احلرب ،وقد حقّق ال�شهداء مرادهم».
ذلك ّ
¤

مل يك ��ن عنا�صر اجلي�ش يحر�سون يف اخلط ��وط الأمام ّية .فكنّا نعترب
ع ��دم م�ساعدتهم ع ��اد ًة �س ّيئة .يف البداي ��ة ،عندما ر�أيناه ��م ينامون يف
املالب� ��س الداخل ّية (�شورت وبروتال) �ضحكن ��ا عليهم ،لكن� ،شي ًئا ف�شي ًئا
وجدنا �أنّهم اعتادوا على الأمر ومل يعودوا يكرتثون للم�س�ألة ،واحلال �أنّنا
اعتربن ��ا النوم على تلك احلال يف اخلطوط الأمام ّية �أم ًرا غري م�ست�ساغ.
لذل ��ك �صرنا نعمل على �إزعاجهم ،ونطل ��ق �أحيا ًنا الر�صا�ص بالقرب من
د�شمته ��م لنع ّكر عليه ��م �صفو نومهم ف�ل�ا ي�شعروا بالراح ��ة التا ّمة! بعد
م� � ّدة اتّخذوا قرا ًرا �آخر .كان يوم اجلمعة حني ر�أيناهم ينقلون و�سائلهم
تاركني الد�شمة� .س�ألت قائدهم�« :أين تذهبون على بركة اهلل؟!».
 لمِ َ ؟! وهل تريد اللحاق بنا؟!عم...
 ال يا ّ ح�سنًا نحن ذاهبون �إىل �أ ّول اجلا ّدة!مل �أك ��ن لأ�ص ّدق �أنّهم انتقوا �أ ّول اجلا ّدة لال�ستقرار هناك ،وك ّلنا نعلم
دوما عر�ضة
ب� ّأن اجلا ّدة ،وب�سبب ت ��ر ّدد ال�س ّيارات والآل ّيات عليها ،كانت ً
لكن حتدي ��د مواقعه ��م كان بيدهم ،وقد
لق�ص ��ف املدفع ّي ��ات العراق ّي ��ةّ .
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اخت ��اروا �أ�سو�أ الأماك ��ن بنظرنا� .أ ّما بالن�سبة �إليه ��م ،فقد اعتربوه مكا ًنا
ج ّي � ً�دا لأنّه قريب من كبين ��ة اال�ستحمام ،كما � ّإن الطعام ي�صل �إىل هناك
بوفرة ،فيما تق ّل كميته عند و�صوله �إلينا .ومهما قلنا لهم �إنّكم خمطئون
يف التمو�ضع هناك ،مل يقتنعوا ،فذهبوا وا�ستق ّروا على طرف اجلا ّدة.
بع ��د يومني �أو ثالثة ،ق ّررت و«بابا» الذه ��اب لال�ستحمام .خرجنا من
الـ«ب ��د» وو�صلن ��ا �إىل اجلا ّدة .لق ��د د�أب العراق ّيون عل ��ى رميها بالنريان،
لك � ّ�ن الق�صف ا�شت ّد ذلك الي ��وم .بد�أنا نزحف حي ًن ��ا وننه�ض حينًا .لي�س
دوي الر�صا�ص هذا ال ميكن
بالي ��د حيلة ،فقلت لبابا« :لنعد �أدراجنا! فمع ّ
لكن «بابا»
الو�ص ��ول �إىل احل ّمام ،ف�ضلاً عن اال�ستحم ��ام براحة وهدوء!»ّ .
رف� ��ض« :لقد قطعن ��ا ك ّل هذه امل�سافة ،لتق ��ول لنعد �أدراجن ��ا ،ع ّما قريب
تنتهي امل�س�أل ��ة!» .تابعنا م�سرينا ،لكن ،ك ّلما اقرتبن ��ا �أكرث ا�شت ّد الق�صف
�أك�ث�ر! و�صلن ��ا �إىل نقطة قريبة م ��ن د�شمة عنا�صر اجلي�ش ،وفج� ��أ ًة ر�أينا
الد�شم ��ة تطري يف اله ��واء ج ّراء قذيف ��ة مدفع ّية �سقطت عليه ��ا مبا�شرة!
واجهنا م�شه � ً�دا مري ًعا .فالعنا�صر اخلم�س ��ة �أو ال�س ّتة الذين كانوا نائمني
يف الد�شم ��ة �سقطوا �شهداء بنحو مفجع! �آملن ��ا ذلك امل�شهد ج ًّدا ،فرجعنا
من هناك منزعجني وغا�ضبني .مل ينت ِه ذلك اليوم بحادثة الد�شمة .فعند
الظه ��ر ،ذهب الأخ «علي �شكوه ��ي» ال�سائق يف جتهيزات الكتيبة ،ليح�ضر
أي�ضا م�س� ��ؤول الت�سليح يف الكتيب ��ةٌ ،
ون�شط يف
الطع ��ام �إىل الإخوة .وه ��و � ً
متخ�ص�صة يف طه ��ران ،تكفّل بحقن
ق�س ��م التجهي ��زات .ول ّأن �أ ّمه طبيبة
ّ
الإخ ��وة عند احلاجة واملر� ��ض ،واالهتمام ب�أمورهم م ��ن جميع النواحي،
م ��ن دون �أن ُيق ّلل ذلك من �ش�أنه ك�شخ�ص م ��رح وم�صدر �سعادة للإخوة.
كان برفق ��ة مون�سي و�أحد الإخوة الآخرين ي�سريون م�سرعني على اجلا ّدة،
فج� ��أة �سقطت قذيفة مدفع ّي ��ة �أمام �س ّيارتهم .و�ص ��ادف � ّأن �س ّيارة �أخرى
كانت قادمة من اجله ��ة املقابلة ،ففقد ال�سيطرة على ال�س ّيارة لت�سقط يف
امل ��اء مبا�شرة! بعد جهد جهيد ،وك�س ��ر زجاج ال�س ّيارة مت ّكنوا من اخلروج
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والوق ��وف على ظه ��ر ال�س ّيارة ،وراحت مب ��ا فيها من ق ��دور الطعام تغرق
أحدا مل ي�سمع
يف امل ��اء! قالوا لنا فيما بعد« :بد�أنا ن�صرخ ون�ص ��رخ � اّإل � ّأن � ً
ا�ستغاثتن ��ا ،كنّا واقفني على ظهر ال�س ّيارة وامل ��اء قد و�صل �إىل ركبنا .من
ح�س ��ن ّ
احلظ � ّأن ال�س ّيارة تو ّقفت عن الغ ��رق� .صحنا كث ًريا �إىل �أن التفتت
�إلين ��ا �إحدى ال�س ّيارات التي كانت تعرب اجل ��ا ّدة .»...يف النهاية جا�ؤوا من
الكتيبة برافعة وانت�شلوا ال�س ّيارة من املاء ،وانتهى اليوم بت�سجيل مثل هذه
احلوادث.
¤

يف اجلزيرة �أم�ضى ال�شباب �أ ّي ًاما �صعبة ب�سبب �ش ّدة الرطوبة وطبيعة
يوم ��ا من ا�ستقرارنا يف
املنطق ��ة اجلغراف ّية؛ ل ��ذا ،وبعد قرابة اخلم�سني ً
الـ«ب ��د» ،جاءت الأوامر لنا برتك املنطقة .م�ضينا حاملني معنا ذكرياتنا
احلل ��وة وامل ّرة عنها ،و�سرنا باحلافالت ال�صغرية �إىل اخلطوط اخللف ّية،
لكن حادث ًة �أخرى وقعت يف �أثناء العودة .قبل و�صولنا �إىل تقاطع الإمام،
ّ
�شاهدن ��ا طائرة عراق ّية ،حت ّلق وجت ��ول وك�أنّها تتح�ّي نّ الفر�صة املنا�سبة
لق�صف احلافلة التي كنّا فيها .قلنا لل�سائق« :تو ّقف لنختبئ يف مكان ما،
وم ��ا �إن تذهب الطائ ��رة ،نكمل طريقنا» .قال« :ا�ص�ب�روا ح ّتى ن�صل �إىل
تقاطع الإمام وهناك نتو ّقف!» .وقبل �أن ن�صل �إليه  ،مالت الطائرة نحونا
ب�سرعة ،وانخف�ضت عل ��ى مقربة منّا ،ويف تلك الأثناء� ،أُطلق �صاروخ من
م�ضادات ال� �ـ« xـ ،1»1التي كانت قد ن�صبت حدي ًثا يف املنطقة .وقف �شعر
وترجلنا جمي ًعا من ال�س ّيارة.
بدننا من اخلوف ،دا�س ال�سائق على املكابح ّ
لق ��د م ّر �ص ��اروخ الـ« xـ »1فوق ر�ؤو�سنا على عل ّو ب�ضع ��ة �أمتار .د ّوى �صوته
قو ًي ��ا بحيث ظننّا ب�أنّه ارتط ��م باحلافلة! قلت لـ«باب ��ا»« :طوال هذه امل ّدة
1ـ عل ��ى الرغم من �أنّ لدفاع ��ات« xـ »1الآل ّية قائدً ا � ،اّإل �أ ّنها تعمل على الكهرباء ب�شكل �آلي ،وبمج ّرد �أن
ً
�صاروخا نحوها .كان ��ت مه ّمة القائد تتم ّثل فقط في
ت�صب ��ح الطائرة في مرم ��ى نيرانها ،تطلق تلقائ ًيا
توجيه الآلة نحو الطائرة ،ولي�س له � ّأي دور في اال�ستهداف والإطالق.
الفصل الثامن :الحياة في الحرب 195

التي ق�ضيناها يف اجلزيرة مل يح�صل لنا �شيء� ،أخاف �أن ي�صيبنا مكروه
الآن ونحن خارجون منها!» .مل تدعنا الطائرة و�ش�أننا ،وبقيت حت ّلق فوق
ر�ؤو�سن ��ا ،فهي �إ ّم ��ا قد جاءت لال�ستط�ل�اع� ،أو لتغري علين ��ا ومل ت�ستطع.
تابعن ��ا م�سرينا ،وتابعت الطائرة حتليقها ف ��وق ر�ؤو�سنا من دون �أن ت�أتي
ب� ّأي فعل �إىل �أن خرجنا من اجلزيرة.
¤

انتقلنا من اجلزيرة �إىل ثكنة تقع بالقرب من م�صفاة «الأهواز» .بقينا
هن ��اك ثالثة �أ ّيام �إىل �أن جاءت الأوامر بذه ��اب الق ّوات يف �إجازة .غال ًبا
م ��ا كانت الق� � ّوات يف اجلبهة تنق�سم �إىل ثالث فئ ��ات .فئة حت�ضر ف�صل ًّيا
كاملزارعني الذين يلتحقون يف ف�صل ال�شتاء ،وطلاّ ب املدار�س واجلامعات
تغ�ص بهم اجلبه ��ات يف ف�صل ال�صيف ،وفئ ��ة حت�ضر يف اجلبهة
الذي ��ن ّ
�صيفًا و�شتا ًء وق ��د �أ�صبحت اجلبهة �شغلهم ال�شاغل وك ّل حياتهم .ت�أخّ رت
العملي ��ة ،ومل يرق للعنا�صر الذين يح�ضرون يف اجلبهة ف�صل ًّيا االن�سحاب
�إىل اخلطوط اخللف ّية من دون �أن ي�شاركوا فيها ،فبقي بع�ضهم يف اجلبهة
تو ًق ��ا للم�شارك ��ة يف العملية ولتُكتب لهم ال�شه ��ادة .يف ذلك الوقت ،انتاب
�ادي� .شهور م ّرت على عملية خيربُ ،ك ِ�شف َْت
جمي ��ع الإخوة �إح�سا�س غري ع � ّ
خاللها ث�ل�اث عمليات ،وكان ��ت دعايات الع ��د ّو املغر�ضة و�أخب ��ار و�سائل
ً
�ضغوطا كبرية،
الإعالم الأجنب ّية ظاملة وحمبطة .لق ��د حت ّمل املجاهدون
يتم تنفيذ � ّأي عمل ّية! ولهذا ومع ك ّل هذه
فق ��د بق ��وا يف اجلبهة لفرتات ومل ّ
نظن،
الأح ��داث التي وقعت يف تلك الفرتة ،والأعمال الت ��ي قمنا بها ،كنّا ّ
ب أ�نّنا مل نفعل �شي ًئا ،وذهبنا يف �إجازة بهذه احلال املعنوية.
¤

ما �إن حت ّرك القط ��ار ح ّتى بد أ� املزاح وال�شغب .كانت الوجهة طهران،
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ٍّ
وبع�ض
بع�ض زيارة حرم املع�صومة يف قمٌ ،
ولكل منّا برناجم ��ه فيها� .أراد ٌ
عزمت و�آخرون على
�آخ ��ر �أراد زي ��ارة ال�شاه عبد العظيم احل�سني ،فيم ��ا
ُ
التوج ��ه �إىل «به�شت زهراء» [رو�ضة ال�شه ��داء] .لدينا فر�صة �إىل الع�صر؛
ّ
موع ��د حت� � ّرك القطار نح ��و تربي ��ز ،ف�أحببت يف ه ��ذه الف�ت�رة �أن �أذهب
لزي ��ارة «به�ش ��ت زهراء» التي مت� � ّدين باملعنو ّيات كما ل ��و �أنّني �شاركت يف
ع� � ّدة عمليات؛ قرب ال�شهي ��د به�شتي ،ال�شهيد م�صطفى �شم ��ران� ،آية اهلل
طالق ��اين ،وال�شهداء املجهولني و ...حيث �إىل جانب قبور �أولئك ال�شهداء
قدما
العظام ميكن ا�ستلهام الكثري من القوة والعزمية واملعنويات للم�ضي ً
يف اجلهاد واملقاومة ...ومع � ّأن ال�شهداء كانوا ي�سقطون يف اجلبهة �أمامنا،
� اّإل �أ ّنن ��ي �أعي� ��ش �شعو ًرا من ن ��وع �آخر عند زيارة قبوره ��م يف املدن ،ور�ؤية
يج�سدون م�شاهد رائعة هناك .طاملا اعتربت � ّأن
ردود فعل �أهاليهم الذين ّ
ال�سن ��وات الطوال التي ق�ضيناها يف اجلبهة واجلهود التي بذلناها ت�صغر
�أم ��ام �صرب الأُ�س ��ر والعوائل ،وت�ضحيات ال�شه ��داء وعظمة احلرب .ر�أيت
هناك والدة �شهي ��د �أع ّدوا لها غرفة �صغرية و�ضعت فيها بع�ض الأغرا�ض
لتعي�ش �إىل جانب قرب ولدها .كان عوائل ال�شهداء عندما يروننا ويدركون
م ��ن مالب�سن ��ا وهيئاتن ��ا �أنّنا جماه ��دون ،يغمرونن ��ا باملح ّب ��ة ويخجلوننا
بكالمهم .يبحثون فينا عن ذكرى من �أع ّزائهم ،فتقوى عزميتنا بر�ؤيتهم.
دوما.
من �أجل ك ّل هذه الأمور ،ع�شقت زيارة قبور ال�شهداء ً
كنت حينها برفقة «�أ ّيوب �ضرب ��ي»« ،ح�سن باقران» وبع�ض الأ�صدقاء
الآخري ��ن� ،إ�ضاف ��ة �إىل �شخ�ص �آخر تع ّرفت �إلي ��ه حدي ًثا ،ومل �أعلم وقتها
�إىل �أين �ست�صل هذه ال�صداقةُ .يدعى «�أمري مارالبا�ش».

w
بالن�سب ��ة �إ ّ
يل  ،مل تك ��ن هذه �إجازة باملعنى ال�صحي ��ح ،فبالكاد ذهبت
الفصل الثامن :الحياة في الحرب 197

ح ّتى �أردت العودة� .أكرث ما كان يدعوين للمجيء يف �إجازة هو ر�ؤية العائلة
والأ�صدق ��اء ،رغ ��م عدم امتالك ��ي الكثري لأخ�ب�ره للإخ ��وة يف املق ّر (يف
واعتقدت �أنّنا مل نفعل �شي ًئا
املدين ��ة) ،فلم ننفّذ � ّأي عملية يف تلك الفرتة،
ُ
ي�ستحق الذكر� .أردت فقط التحدث �إىل �أولئك الذين التحقوا باجلبهة منذ
ثالث ��ة �أ�شهر ويريدون الآن �إنهاء خدمتهم .قلت لهم �إن ق ّررمت العودة بعد
ثالثة �أ�شه ��ر �إىل املدينة ف�ستخلو اجلبهة� ،شاركوا باحل ّد الأدنى يف عمل ّية
من العمليات ّثم عودوا �إن �أردمت� .أحيا ًنا كنت �أح ّدث الإخوة عن ذكرياتنا
يف اجلزيرة وعن معنو ّيات املجاهدين و�شغبهم .هناك ،بد�أت �ألتقي ب�أمري
مارالبا� ��ش �أكرث م ��ن ذي قبل ،وب ��د�أت �أكت�شف معدنه� .سب ��ق ور�أيته م ّرة
واحدة يف �صالة اجلمعة ،ب�صحبة فرج قليزاده ،و�أراد �أن ن�صبح �أ�صدقاء،
أهتم لذلك .مل �أعتد اتخاذ الأ�صدقاء بتلك الب�ساطة� ،أ ّما حني
لك ّنن ��ي مل � ّ
ي�صبح �أحد ما �صديقًا يل� ،أخل�ص له حتى النهاية .حينذاك مل �أكن ودو ًدا
بع�ضا �أكرث يف القطار �أثناء العودة �إىل
م ��ع �أمري ،لكنّنا تع ّرفنا �إىل بع�ضنا ً
تربيز ،وبقينا عل ��ى توا�صل يف املدينة .ذات يوم ا�صطحبني �إىل منزلهم،
ق�صة حياته .ق ��ال � ّإن والديه جتمع بينهما �صلة القرابة،
وهن ��اك �أخربين ّ
و� ّإن خال ��ه كان م ��ن رجال ال�ساف ��اك [املخاب ��رات الإيران ّية زم ��ن ال�شاه]،
فا�ستغ ّلت �أ ّمه موقع ّية �أخيها ،وا�ستولت على �أموال �أبيه وممتلكاته ك ّلها ثم
انف�صل ��ت عنه� .أمري الذي كان يبلغ من العم ��ر خم�س �سنوات يذكر ج ّي ًدا
الأ ّيام القا�سية التي ق�ضاها برفقة �أبيه و�أخيه ،ويقول« :بعد تلك احلادثة،
ا�ست�أجرنا غرفة ،و�ضعنا �سري ًرا يف زاوية منها كنّا ننام نحن الثالثة عليه.
ال�سجاد لتح�صيل لقمة العي�ش ،ويتد ّبر
�أ ّم ��ا �أبي ،ف�أ�ضحى يعمل يف حياكة ّ
�أمورنا بالأجرة الزهيدة التي كان يتقا�ضاها».
انقلب ��ت �أحوايل عند �سماع ذكري ��ات طفولة �أمري ،وق�صة الهبوط من
لكن ال�صرب واحلياة العزيزة
الق ّمة �إىل درجة احلاجة ل ُلقمة ت�س ّد الرمقّ .
لي�س ��ا �ش� ��أن اجلميع .بكي ��ت تل ��ك الليلة وح ��دي ..ورحت �أف ّك ��ر يف �أمري
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�سن الرابعة
ال ��ذي ا�سمه يف الهوية «هو�شنك» ،وقد التح ��ق باجلبهة منذ ّ
ع�ش ��رة؛ كم كان �إن�سا ًنا عظي ًما وجدي ًرا بال�صداقة .لقد عانى ك ّل �صنوف
احلرمان ،ورغم ذلك عندما �أ�صبح �شا ًّبا ياف ًعا وقف نف�سه للجبهة .لي�س
�أمري وحده من عا�ش حيا ًة قا�سية ،فمعظم �شباب احلرب القدامى ،تدرك
عندم ��ا تتح ّدث �إليه ��م � ّأي حياة �شديدة و�صعب ��ة �أ�ضنتهم .على ك ّل حال،
�أ�صب ��ح �أمري وعائلته �أ�صدقاء عزيزين عل � ّ�يّ ،
وتوطدت عالقتي بهم �أكرث
مع مرور الأيام ،و�سرعان م ��ا �سرت هذه ال�صداقة �إىل عائلتي ،ف�صاروا
ك ّلما ر�أوين ي�س�ألون عن �أمري مبا�شرةً.
¤

كن ��ت يف الف�ت�رات الفا�صلة بني العمليات ويف الإج ��ازات� ،أتابع عالج
جراحات ��ي احلديثة والقدمية .فبعد �إ�صابت ��ي يف عملية م�سلم بن عقيل،
حدثت يل م�شاكل ج ّمة� .إ�ضافة �إىل جراح بطني ورجلي العميقة ،تغريت
تقا�سيم وجهي؛ ف�شظية �ش ّوهت �أنفي ،و�أخرى �سحقت عظام خ ّدي وف ّكي
الأمين بالكامل� ،أ ّما عين ��ي اليمنى فقد �ضعفت قدرتي على الإب�صار بها
ب�سب ��ب الر�ضو�ض التي �أ ّثرت على �أع�صابه ��ا .كان وجهي قد ت�ش ّوه ،بفعل
ه ��ذه اجل ��راح ،بنح ��و كان ك ّل من يراين للم� � ّرة الأوىل يت�س ّم ��ر يف مكانه
ً
مدهو�ش ��ا! مل تكن الق�ض ّية ق�ض ّية جمال الوج ��ه ،بل ابتُليت مب�شاكل �أكرث
�أهمي ��ة؛ فقد ّ
تعط ��ل �أنفي عن العمل ،و�صرت �أع ��اين حتى من م�شاكل يف
التن ّف� ��س .كم ��ا � ّإن ف ّكي الأمين راح يت ��و ّرم مع الوقت عندم ��ا كنت نحيلاً
يف البداي ��ة ،و�صرت �أعاين عن ��د التك ّلم والأكل .وبالطب ��ع ،ومع ا�ستمرار
احلرب ،تغيرّ ت طبيعة هذه الأزمات ،و�س�أتكلم عنها.
بعد �إ�صابتي� ،أُجريت العمل ّية الأوىل يف وجهي يف م�ست�شفى كرمان�شاه،
أي�ضا �أُجريت عمل ّي ��ة ثانية لوجهي ،مل
وال �أذك ��ر �شي ًئا عنه ��ا .ويف م�شهد � ً
فبقيت كما كنت� ،أعاين م�شاكل كثرية ب�سبب فقدي لأنفي.
ت� �� ِأت بنتيجة،
ُ
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مل يك ��ن ممك ًن ��ا �أن �أذهب يف �إجازة وال �أذه ��ب �إىل عيادة الطبيب �أو �إىل
امل�ست�شفى .يف تلك الفرتة كنت قد تع ّرفت حدي ًثا �إىل �أمري عندما �أعطاين
الأطباء يف تربيز بطاق ��ة لإجراء عملية جراحية لأنفي يف طهران .كانت
البطاق ��ة با�سم ��ي ،لكن من غ�ي�ر املمكن �أن يبقى �أم�ي�ر يف تربيز يف تلك
الظروف و�أغادر �إىل طهران وحدي.
ذهبن ��ا م ًعا �إىل طه ��ران ،وكان من املق ّرر �أن ننزل يف فندق قريب من
م� ّؤ�س�س ��ة ال�شهي ��د ،ال ميكن الدخ ��ول �إليه �سوى من خ�ل�ال البطاقة التي
�أعط ��وين �إياها ،فحاولت و�أمري بك ّل الو�سائل عبور مداخل الفندق .غال ًبا
م ��ا كنت �أ�صعد �إىل غرفتي ،و�أرمي ل ��ه البطاقة ليدخل بدوره بوا�سطتها.
مل تكن حتدث � ّأي م�شكلة يف ذلك ب�سبب عدم وجود �صورة على البطاقة،
دوم ��ا .احتوت الغرف ��ة على �سرير �إ�ض ��ا ّيف ،ذلك � ّأن
فظ� � ّل �أمري برفقتي ً
معظ ��م املجاهدين الذين ي�أت ��ون �إىل طهران للعالج ،كان ��وا ينزلون عند
�أقاربه ��م .امل�شكلة فقط يف الطع ��ام ،حيث يق ّدمون وجب� � ًة واحد ًة مقابل
ك ّل بطاق ��ة ،ث ��م ي�ضعون عالم ًة عليه ��ا� .أحيا ًنا كان ال�سط ��و على الطعام
غ�ي�ر ممك ��ن ،ف�صرنا نخرج ون�ش�ت�ري الطع ��ام ب�أنف�سنا .بعد ع� � ّدة �أ ّيام
م ��ن الذهاب والإياب واملعاينات الأ ّول ّي ��ة و�إجراء التحاليل الالزمة ،تق ّرر
متخ�ص�ص يف عمليات
�إدخ ��ايل يف جامع ��ة طهران �إىل م�ست�شفى �صغ�ي�ر
ّ
الأن ��ف والأذن واحلنج ��رة� .أخربوين هن ��اك �أنّهم �سينزع ��ون قطعة من
عظ ��م الرجل وقطعة م ��ن حلم اجلبه ��ة ليزرعوهما يف �أنف ��ي املعطوب،
فريتفع قليلاً ويربز.
عندما دخلت امل�ست�شفى ،بطل مفعول العمل بالبطاقة تلقائ ًيا ،فق�صد
�أم�ي�ر منزل �أح ��د �أقربائه ليبيت لياليه هناك ،وي�أت ��ي يف ال�صباح الباكر
ينتظ ��ر �أمام البوابة ح ّتى يحني موعد الزيارة ،وذلك يف متام الثانية بعد
الظه ��ر� .أ�صبح ي�شرتي يل طع ��ام الفطور ويعطيه للحار� ��س لي�س ّلمه يل،
وعن ��د الثاني ��ة ظه ًرا �أراه على ب ��اب غرفتي حاملاً مع ��ه الطعام جم ّد ًدا.
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اعتدت وجوده �إىل درج ��ة �صرت �أ�شرع بالتذ ّمر مبجرد �أن يت�أخّ ر لدقيقة
�أو دقيقت�ي�ن عن ال�ساعة الثانية ،و�أقول�« :أمري! �أين كنت �إىل الآن؟!؟» .مل
�أذق بع ��د تل ��ك الأيام �شي ًئا من حلم الكبد واملرطب ��ات �أل ّذ طع ًما من تلك
التي كان يح�ضرها �أمري.
�أخ�ي ً�را ُ�أجريت يل العمل ّية لتبد�أ م�شاكل ما بع ��د العملية .اجلزء الذي
�أُخ ��ذ من ��ه العظم يف رجلي ،ب ��د�أ ي�ؤملني �أكرث من �أنف ��ي وجبيني ب�أ�ضعاف
م�ضاعفة ،وكان جرحي ُيفتح و�أتل ّوى من �ش ّدة الأمل عندما �أ�سعل ،وقد �أ ّكد
جاهدا
علي املم ّر�ضون ب�أن �أجتنّب ال�سعال ،و� اّأل �أحت ّرك لع ّدة �أ ّيام .حاولت ً
ّ
ّ
لدي �أنف يف
حت ّم ��ل كل �شيء على �أم ��ل �أن ت�ؤتي العمل ّية ثماره ��ا ،وي�صبح ّ
وجه ��ي .يف اليوم اخلام�س �أُذن يل باخلروج م ��ن امل�ست�شفى .كانت نتيجة
العملي ��ة مر�ضية ،وق ��د ظهر مكان الأنف يف وجهي �إىل ح � ٍّ�د ما .قام �أمري
بك ّل الرتتيب ��ات لنعود �إىل تربيز .خرجنا م ��ن امل�ست�شفى املجاور جلامعة
طه ��ران ،واتجّ هن ��ا نح ��و «ميدان انق�ل�اب» .مل تق� � ّدم يف ذل ��ك الوقت � ّأي
ت�سهي�ل�ات للجرحى بعد خروجهم من امل�ست�شفى ،فلزم �أن نركب احلافلة
�أو � ّأي و�سيل ��ة �أخرى للعودة �إىل مدينتن ��ا .كان �أنفي م�ض ّم ًدا ،وبينما �سرنا
يف «مي ��دان انق�ل�اب» يف طه ��ران لرنكب �س ّي ��ارة �أجرة تنقلن ��ا �إىل موقف
م�سرعا
احلافالت ،لفتن ��ي �شخ�ص يرك�ض نحونا ب�سرعة ،ال �أعلم لمِ َ كان
ً
�إىل ه ��ذا احل ّد ،ويف ظرف ث ��وانٍ و�صل �إلينا ،ومن دون �أن يلتفت �إىل �أنفي
امل�ض ّم ��د �ضربني مبرفقه �ضربة قو ّية على وجهي! كدت �أغيب عن الوعي.
مل �أع ��د �أرى �أمامي ،وبد�أت الدموع تنهمر م ��ن عيني� ،أ ّما وجهي ف�شعرت
وك� ّأن ن ��ا ًرا ه ّبت فيه� .أم�سكت بر�أ�سي لدقائ ��ق وجل�ست على معرب امل�شاة.
�صفعني عدمي املروءة بق ّوة على �أنفي املزروع فه�شّ مه من جديد وبد�أ ينزف
ب�ش ّدة� .أعادين �أمري �إىل امل�ست�شفى وهو م�ضطرب وخائف ،وذلك من دون
�أن يلتفت �أحد يف زحمة امل�ستديرة �إىل ما حدث لنا!
�أخربنا من يف امل�ست�شفى مبا حدث ،فعاينوا جرحي لكنّهم مل يوافقوا
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عل ��ى دخويل م ��ن جديد .قطع ��ت الأمل م ��ن كالمهم« :لق ��د ته�شّ م هذا
يتح�سن القطب
العظم من جديد! وال ميكن �إجراء عمل ّية ثانية لك قبل �أن ّ
ويتعافى جرحك قليلاً  ،بعدها نرى ما نفعل.»...
انقب�ض ��ت �أحوالن ��ا ج� � ّراء الأمل والتع ��ب والإرهاق� ،إ�ضاف ��ة �إىل هذه
احلادث ��ة ال�س ّيئة .وعل ��ى تلك احلال ،عدن ��ا �أدراجنا لرنك ��ب �س ّيارة �إىل
موقف احلافالت .امل�سكني �أمري بات من فرط حم ّبته وعاطفته �أك َرث قلقًا
منّي .غادرنا طهران على وقع تلك ال�صدمة العنيفة.
¤

وجهتن ��ا الأوىل يف تربي ��ز كانت امل�ست�شف ��ى .مل يتم ّكنوا من فعل �شيء
�س ��وى تغي�ي�ر ال�ضماد .عدت �إىل البي ��ت وبقيت فيه ع�ش ��رة �أ ّيام بتمامها
طري ��ح الفرا�ش� .أجواء �أواخر اخلريف يف تربيز ب ��اردة وقار�سة فلم � ِأبد
ا�ستع ��دا ًدا ح ّتى للذهاب �إىل الطبيب .وعند تغيري �ضمادات جرحي كنت
�أرى م ��ا ح ّل بالعظ ��م وكيف ظهر من حتت اجللد! غيرّ ُت ك ّل يوم �ض ّمادي
يوما
بنف�س ��ي ،وعاين � ُ�ت لون العظم وه ��و يتغ�ّي�ررّ ويت� ��آكل� ،إىل �أن �سحبته ً
علي االنتظار خم�سة �أ�شهر لإجراء عمل ّية
ورميت ��ه ً
بعيدا! قال الطبيب �إنّه ّ
�أخ ��رى .وحت ّررت م ��ن التفكري ب�أنفي مل ّدةّ ،
وخطط ��ت و�أمري للذهاب �إىل
اجلبهة جم ّد ًدا.
¤

ع ��دت و�أمري �إىل الفرقة .قيل لنا � ّإن العملية على الأبواب ،و�سترُ �سلون
�إىل منطقة ما من �أجل التدريب ،ومن هناك تذهبون مبا�شرة �إىل منطقة
العملي ��ة .مل يخربنا �أح ��د عن مكان التدريب .فق ��د ُك�شفت عدة عمليات
بع ��د عملية خيرب و�إىل ذلك الي ��وم ،لذا �صار �شب ��اب اال�ستطالع يعملون
جاهدين وبج ّد ّية على حفظ املعلومات ،كما �إنّنا بدورنا مل نكن ن�ص ّر على
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تق�صي مكان التدريب.
ّ
بع ��د يومني �أو ثالثة ،ركبنا احلافالت يف عتم ��ة الليل� .أُ�سدلت �ستائر
النواف ��ذ ،كما �أُ�سدلت �ستارة فيما بيننا وب�ي�ن ال�سائق وذلك ح ّتى ال نرى
ومفرحا بعد انقطاع طويل
الطريق .كان الذهاب �إىل التدريب �أم ًرا �سا ًّرا
ً
عن العمليات.
ترجلنا من احلافالت .ق ��ال �صديقنا احلبيب علي
م ��ع طلوع الفج ��ر ّ
�أكرب مرت�ضوي مبا�شرة« :هن ��ا الهور!» ،كان حمقًّا ،فبعد قليل علمنا �أنّنا
يف منطقة يف هور الهويزة تُدعى « َك�سور» .على بعد خم�سة ع�شر كيلومرتًا
من «ب�ستان» هناك جا ّدة ت�ؤ ّدي �إىل منطقة بعيدة عن اال�شتباكاتّ ،
مغطاة
بالق�صب والأ�شجار ال�صغرية ،مي ّر فيها نهر جارٍ .املنطقة وا�سعة وخالية
من الق ّوات ،وكان «بابا» واثقًا ب�أنّه يعرف املنطقة وال �أحد غريه يعلم �أين
نحن .مل يكن ال�صباح قد �أ�سفر عن وجهه بالكامل ،عندما بد�أنا نتمو�ضع
يف �أماكننا ،و�إذا بنا ن�سمع �صوتًا غري ًبا.
 �إنّها �أ�صوات بنات �آوى!ومهم ��ا حاولنا العث ��ور عليها بني ال�شجريات مل نفل ��ح .بعد قليل ظهر
قطي ��ع م ��ن الأبقار ،يب ��دو �أ ّنه ��ا كانت تخ� ّ��ص مزارعي الق ��رى املجاورة
«لب�ستان» ،وتركوها خالل احلرب فبد�أت ت�صبح وح�شية تدريج ًّيا .الوقوف
وج ًه ��ا لوجه �أمام قطي ��ع من البقر الوح�شي بال �شك �أمر خطر .فيما بعد
طل ��ب الإخوة �إج ��از ًة لقتل هذه الأبقار ،فجاء اجل ��واب« :ال تقتلوها ،لكن
ميكنكم اال�ستفادة من حليبها!» ،مل يكن لذلك معنى ،حيث مل جنر�ؤ على
االقرتاب من تلك الأبقار ،فكيف بنا نحلبها ون�ستفيد من حليبها!
بد�أنا العمل منذ اليوم الأ ّول .فقبل انتقال كتيبة الإمام احل�سني Q
�إىل منطق ��ة التدري ��ب ،جاء عدد م ��ن الإخوة ال�ستطالع امل ��كان وحتديد
�أماك ��ن ال�سرايا ،و ُن�صبت اخلي ��ام ب�سرعة .وهناك علمن ��ا �أنّنا �سنخ�ضع
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لدورة يف التدريب على الغط�س .عدد قليل من الإخوة بيننا يعلمون كيف ّية
الغط�س ،وقد خ�ضعوا �سابقًا يف عملية خيرب لدورة خمت�صرة فيه.
نحن يف �أواخر خريف1984وبداية ف�صل ال�شتاء ،واجل ّو بارد ج ًّدا �إىل
درج ��ة �أن طبقات من اجلليد ّ
غطت الأر� ��ض يف �ساعات ال�صباح الأوىل.
ب ��د�أت التدريبات� .أرعبون ��ا يف البداية .قالوا �سنذه ��ب �إىل داخل حقول
الق�صب لنتع ّلم ال�سباحة ،ومن ّثم نتع ّلم الغو�ص وقيادة الزوارق يف مكان
�أو�س ��ع .من املق ّرر �أن يخ�ضع ك ّل عنا�صر الكتيب ��ة لدورة يف التدريب على
لكن جمموعة قليلة منهم فقط �ست�شارك يف العملية كغ ّوا�صني.
الغط�سّ ،
دخلنا املاء عن طريق ر�صيف امليناء الذي بني مع ج�سر خيرب .برودة
ّ
ت�صطك من �ش� � ّدة الربد� ،أ ّما
امل ��اء تنخر العظام .ب ��د�أت �أ�سنان اجلميع
�أن ��ا ف�شعرت ب�أ ّنن ��ي �أُ�صبت بال�شلل .بعد �ساع ��ة �أو �ساعتني كنّا نخرج من
املاء ،وندخل خيم ��ة �أع ّدها �شباب التجهيزات على ر�صيف امليناء نف�سه،
ود ّف�أوه ��ا باملدافئ النفط ّية ،ليبا�شر الإخ ��وة يف ق�سم التجهيزات العمل،
حي ��ث ي�ستقبلوننا بالتمر املح�ش ّو باجلوز .كنا نبقى فرتة على تلك احلالة
ح ّتى نعود �إىل حالتنا الطبيع ّية .خالل يوم �أو يومني بد�أت جراحي ت�ؤملني
م ��ن جديد ،ت�أ ّذي ��ت � ،اّإل �أنّني مل �أكن لأتخ ّلى عن ه ��ذه الدورة .فقد كنت
�أجي ��د ال�سباحة� ،إال �أنّها تختلف عن الغو�ص ال ��ذي �أردت تع ّلمه ب�إ�صرار.
مل يت�ش� � ّدد املد ّربون معي عند التفاتهم �إىل و�ضعي اجل�سدي� ،أ ّما �أنا فقد
نحي ��ت جراحي و�آالمي جان ًبا لأبقى مع الإخ ��وة �إىل �آخر الدورة و�أ�شارك
ّ
يف العملية.
خ�ل�ال فرتة التدريب اهت ّموا بنا ج ّي ًدا من الناحية الغذائ ّية .وفّروا ك ّل
خا�صة الأغذية الغنية بالطاقة .فراح الإخوة يقولون مازحني:
�شيء بكرثة؛ ّ
«�إنّهم يهت ّمون بنا ج ّي ًدا لي�ستهلكونا ج ّي ًدا!» .حتت ذلك املطر ال�شديد ،ويف
ظ ّل الربد القار�س ،والتدريب على الغو�ص ،تلعب التغذية اجل ّيدة بال �شك
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حد ما �أج�ساد ال�شباب ،و� اّإل فك ّلنا يعرف ب�أنّه ال ميكن
دوره ��ا ،فتق ّوي �إىل ٍّ
حت ّمل تلك الظروف � اّإل من خالل ق ّوة الإميان وقوة الدافعية.
حين ��ذاك كان البي�ض متواف ًرا �إىل درج ��ة � ّأن الإخوة �صاروا ال ي�أكلون
من ��ه �سوى ال�صفار .وقد ع ّلمنا عل ��ي �شكوهي كيف نخلط البي�ض بال�س ّكر
يهتم
ون�أكل ��ه ،وكان لذي ��ذً ا ومغ ّذ ًي ��ا� .أ ّمه طبيب ��ة ،فعرف هو � ً
أي�ض ��ا كيف ّ
ال�صحي للإخوة ،فمن احتاج منه ��م �إىل حقن ٍة �أخذه �إىل خيمة
بالو�ض ��ع
ّ
أكن له املح ّبة.
ُو�ضع يف و�سطها حرام وحقنه هناك .كان �إن�سا ًنا ودو ًدا و� ّ
وكان ��ت �أُع� � ّدت يف املنطقة خيم ��ة خا�صة للطبابة ،يوج ��د فيها طبيب
ال�صح ّي ��ة ،ويداوي م ��ن كان بحاج ��ة منهم �إىل
يعال ��ج عوار� ��ض الإخوة
ّ
الت ��داوي ،لك ��ن �أحيا ًنا كان ��ت ت�سوء �أح ��وال بع�ضهم من �ش� � ّدة ال�صقيع،
في�ضطرون �إىل �إر�سالهم م ��ع حار�س �إىل اخلطوط اخللف ّية ،ليعودوا بعد
�أن يتلقوا العالج الالزم� .إىل ذلك اليوم مل �أكن قد ر�أيت مثل تلك الد ّقة
واملراقبة من قبل معلومات املنطقة.
ال�ش ��يء الوحيد ال ��ذي كان ينق�صنا ونحتاجه بكرثة ه ��و احل ّمام .بد�أ
موقدا و�ضعوا
فلحم ��وا بع�ض قطع احلديد و�صنعوا منه ��ا ً
الإخ ��وة العملّ ،
خرطوما
فوقه برميلاً مك�شوف ال�سطح ،و�أوقدوا النار حتته .كما ابتكروا
ً
م� � ّدوه �إىل احل ّمام ،ف�أ�صبح ب�إمكانن ��ا اال�ستفادة منه عند ال�ضرورة ،لكن
بقي ��ت م�س�ألة ت�أمني املاء� ،إذا كان يجري بالقرب من تلك الناحية ب�شكل
موحل وغري �صالح لال�ستحمام ،فكنّا غال ًبا ما ننقل ماء املطر املتج ّمع يف
حفرة ونفرغه يف برميل ،ون�س ّد حاجتنا به.
يوما من التدريب هن ��اك .ذات يوم ا�ستيقظنا
انق�ض ��ت خم�سة ع�ش ��ر ً
م ��ن نومنا ،فقيل لنا � ّإن علين ��ا الذهاب يف �إجازات مل ��دة �أربعة �أو خم�سة
�أ ّيام .بدا الوجوم والقل ��ق على اجلميع« :لع ّل الأمر .»!...بقينا حتى الليل
حيث قالوا لنا �إنّنا �سننتقل بالطائرة .كان خ ًربا �سا ًّرا ومطمئنًا ،فلم نعد
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جمربي ��ن على املكوث ثما َ
ين و�أربعني �ساع� � ًة يف القطار! ركبنا احلافالت
لي�ًل�اً  ،وخرجن ��ا م ��ن املنطقة كم ��ا دخلناه ��ا ،حت ��ت �إج ��راءات م�ش ّددة
للمعلومات .طلبوا منّا �أن ال نرفع �ستائر النوافذ ،وللإن�صاف ،فقد امتثل
الإخوة لهذا الأمر .حت ًما ،كنّا ن�سمع يف املنطقة التي تد ّربنا فيها �أ�صوات
القذائ ��ف املدفع ّية العراق ّية التي ت�سقط على «ب�ست ��ان» ،وعلمنا �أنّنا على
مقربة منها .كما ا�ستطعنا التخمني من نوع ّية التدريب ب� ّأن العملية الآتية
لكن احتم ��ال القيام بتنفيذها قد �ضعف بنظرنا ب�سبب
�ستكون برمائ ّيةّ ،
مغادرتنا املنطقة.
توقفن ��ا يف ثكنة للفرقة� 1أن�شئت حدي ًثا يف دزفول ،و�أطلقوا عليها ا�سم
«�شه ��داء خيرب» ،منتظرين حت ّركنا نحو املطار وال�سفر �إىل تربيز .مكثنا
هن ��اك ليومني م ��ن دون �أن نقوم ب� ّأي عمل حم� � ّدد� ،إىل �أن �أُبلغنا بوجوب
التح� � ّرك نحو مطار دزفول فهببنا جمي ًعا وانطلقن ��ا .مل نعلم � ّأي رفاهية
تنتظرنا!
فوجئن ��ا بزحمة املط ��ار .فمعظم كتائ ��ب الفرقة �سبقتن ��ا �إىل هناك؛
علي الأ�صغر ،علي الأكرب ،الإم ��ام احل�سني  ،Qالهند�سة ،التجهيزات
الع�سكر ّي ��ة و ...وكان ��وا يقول ��ون لن ��ا با�ستم ��رار« :يمُ نع حم ��ل الر�صا�ص
والقناب ��ل وكام�ي�رات الت�صوي ��ر و ،»...وقفنا يف �صف ��وف طويلة متع ّرجة
�أحيا ًن ��ا بغية التفتي� ��ش اجل�سدي ،وحني ر�أيت ذلك ال�ص � ّ�ف املتع ّرج علت
�صرخت ��ي« :ال �أ�ستطي ��ع الوقوف ك ّل ه ��ذا الوقت يف ال�ص � ّ�ف!» .فكنت يف
ال�صف
أند�س يف
ّ
الأماكن التي تتع ّرج فيها ال�صفوف وتقرتب من بع�ضهاّ � ،
ويند�سون خلفي ،ليعلو �صراخ الإخوة:
الأمامي ،ويتبعني بع�ض الأ�شخا�ص
ّ
ال�صف» .وم ��ع ك ّل ذلك االحتيال والغ�ش ،بقيت منتظ ًرا
«ي ��ا �س ّيد! قف يف
ّ
من ��ذ و�صولن ��ا يف ال�صب ��اح� ،إىل قرابة الظهر! ب ��د�أ الإخ ��وة باال�ستهزاء
 1ـ لق ��د ُغ ّي ��ر ا�سم هذه الثكنة بع ��د �شهادة قائد فرقة عا�شوراء المحبوب ف ��ي عملية بدر لي�صبح «ثكنة
ال�شهيد باكرى».
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وال�سخرية خالل وقوفه ��م يف ال�صف ،وكانت �سخريتهم ممتعة� .أحدهم
ذرعا من
�صف احللي ��ب� ،آخر قالّ :
ق ��ال �إنّه ّ
«�صف اخلب ��ز ،و� .»...ضقنا ً
الزح ��ام واحل ّر� .أخ ًريا جاء دورنا للتفتي� ��ش ،وحيث مل نكن نحمل �أ ًّيا من
املمنوع ��ات ،عربنا ب�سرع ��ة .دخلنا قاعة املطار ،لنج ��د هناك �صفًّا �آخر
«�صف الدخول �إىل الطائرة» .مل �أ�ص� � ّدق � ّأن ك ّل هذه اجلموع
بانتظارن ��اّ :
�ستنتق ��ل �إىل تربي ��ز يف طائ ��رة واحدة ،لكن الق ��رار ب�أن يح�ش ��ر الإخوة
�أنف�سه ��م مهم ��ا �أمكنهم عل ��ى متنها� .أخ�ي ً�را ُك ّحلت �أعينن ��ا بر�ؤية جمال
الطائ ��رة .و� ّأي طائ ��رة! مل تك ��ن ت�شبه م ��ن الداخل الطائ ��رات يف �شيء.
مل يك ��ن فيها مقاع ��د وال � ّأي و�سائل �أخرى ،لقد ُن ��زع ح ّتى غالف هيكلها
الداخل � ّ�ي� .أ ّما امل�س ��ارب الهوائ ّية التي ت�س ّرب الهواء منه ��ا �أحيا ًنا ب�ش ّدة،
انزعاجا كاف ًي ��ا! هذا م�ضا ًف ��ا �إىل الأر�ضية املليئ ��ة بالق�ضبان
فمنحتن ��ا
ً
املعدن ّية ،وال ميكن اجللو�س عليها.
�صباحا يف دزفول ،ووقوفنا يف املطار حتت
بعد الأمطار التي انهمرت ً
�أ�ش ّعة ال�شم�س احلارقة ،خلعنا جميعنا مالب�سنا وبقينا يف الفانيالت .لقد
دوما:
تع ّرقنا من �ش ّدة الزحام واق ًعا .فيما كان قائد الطائرة يطلق نداءه ً
«حلفظ الإمام و�سالمته� ،صلوات على حم ّمد و�آل حم ّمد!».
 �صلوات ل ُيفتح طريق للإخوة الذين مل يدخلوا بعد!الو�ضع ي�شبه يوم القيامةُ .ح�شرنا جن ًبا �إىل جنب بحيث ي�صعب علينا
التنفّ�س ،فكيف بالتح ّرك من �أماكنن ��ا و�إطالق ال�صلوات! وقائد الطائرة
يقول�« :أريد �أن �أو�صلكم �إىل تربيز يف ظرف �ساعة و�أربعني دقيقة .زحزحوا
الآن �أنف�سكم كيفما كان لي ّت�سع املكان للجميع!»� .صعد الإخوة بع�ضهم فوق
�أكت ��اف بع�ض� ،إىل �أن �أُقفلت الأبواب .كان ��ت حركة الطائرة مثل �شخ�ص
بدي ��ن يت�أرجح م ��ع ك ّل خطوة �إىل هذه الناحية وتل ��ك ،ما جعل ذلك �سب ًبا
ل�سخرية �أكرث الإخ ��وة« :لإقالع الطائرة �صلوات على حم ّمد و�آل حم ّمد!».
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�أقلع الطائر احلديدي فملنا جمي ًعا �إىل الوراء ،وعال �أنني الإخوة�« :آخ لقد
مت! انغرز الق�ضيب يف ظهري! ...ال �أ�ستطيع التنفّ�س!.»...
ُّ
�أحيا ًن ��ا كان الإخ ��وة يبالغون يف الأم ��ر� ،ضحكنا كث�ي ً�را �إىل ح ّد �آملتنا
خا�صة ب�شح ��ن الذخائ ��ر ونقل
خوا�صرن ��ا .بر�أي ��ي �إ ّنه ��ا كان ��ت طائ ��رة ّ
احلم ��والت ،وربمّ ا ت�صلح لنقل اجلرحى� ،أ ّم ��ا �أن يركب فيها ع ّدة كتائب
بتل ��ك احلال ،فهي حادث ��ة لن تتك ّرر ،لك ّنه ��ا �أ�صبحت لنا ذك ��رى ،بقينا
لفرتة طويلة ما �إن نتذكرها ُيغ�شى علينا من ال�ضحك! رافقتنا طوال فرتة
حتليقنا ثالث �أو �أربع طائرات حرب ّية� ،إىل �أن دخلنا بالنهاية �سماء تربيز
�ساملني .انخف�ضت الطائرة .ولكنّها مل ت�ستطع الهبوط .كانت حالنا ت�شت ّد
�س ��و ًءا مع ك ّل حركة وجتني ��ح؛ الأج�ساد املب ّللة عر ًقا ،واملح�شورة جن ًبا �إىل
جن ��ب ،و�أ�صوات الأن�ي�ن �أو ال�ضحك� ...إىل �أن ّ
حط ��ت الطائرة بعد دورة
فوق �سماء املدينة.
ما �إن فُتح الباب ح ّتى جرى ت ّيار هوائي مثلج �إىل داخل الطائرة .وراح
ك ّل من يخرج منها يجري ب�سرعة نحو الباب اخلارجي للمدرج .وعلى ما
يبدو ،فقد �أبلغوهم من دزفول ب� ّأي و�ضع �أتينا ،لذا ،فقد ه ّي�أوا احلافالت،
حديدي ذو ق�ضبان كث�ي�رة ،مل ُيفتح قبل
لك ��ن كان يف�صلنا عنه ��ا حاجز
ّ
لكن
جميئنا .رك�ض اجلميع نحو احلاجز ،وكنت من �أوائل الوا�صلني �إليهّ ،
احلار�س مل يتم ّكن من فتح قفله .تدريج ًّيا ازدادت اجلموع واحت�شدت ك ّل
حلظ ��ة عند احلاجز لت�ش ّكل ً
�ضت لكب�سة �شديدة
�ضغطا كب�ي ً�را عنده .تع ّر ُ
ال�صدري �سينك�سر!
بجانب ق�ضبان احلاجز بنح ��و �أح�س�ست ب� ّأن قف�صي
ّ
ودخل ر�أ�سي بني ق�ضيبني من �شبك احلاجز؛ نور على نور! وكانت امل�سافة
بني هذه الق�ضبان ال ت ّت�سع لأعرب بج�سدي من خاللها .علقت حقًا�« :أكاد
�أم ��وت! ال تدفعوين!� ..أكاد �أم ��وت!»� .صرخت بقوة ،لكن من كان لي�ص ّدق
كالم ن ��ور الدي ��ن ع ��ايف امل�شاغب؟ رح ��ت �أ�ستنجد بالواقف�ي�ن �أمامي يف
اجله ��ة املقابلة وراء احلاجز �أن يدفع ��وا بر�أ�سي �إىل اخللف لع ّلي �أحت ّرر.
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وبلط ��ف اهلل وعنايته خرجت من تلك املعركة �ساملً ��ا .فُتحت احلواجز..
توجه � ُ�ت نحو احلافالت و�أنا �أرجتف خوفًا م ��ن االختناق ومن برد تربيز
ّ
القار� ��س .ركب ��ت احلافل ��ة العامل ��ة على ّ
خط �ش ��ارع بهار قا�ص � ً�دا منزل
عازما على املك ��وث هناك �ساع ًة
�أخ ��ي ،وو�صل ��ت �إليه بعد �ساعة .وكن ��ت ً
وجدت العائلة
أتوج ��ه �إىل القرية ،لكن ،حل�سن احل � ّ�ظ،
� ً
ُ
أي�ض ��ا ،ومن ّثم � ّ
ك ّلها جمتمعة هن ��اك ،وفرحوا ج ًّدا لقدومي .بعد ال�سالم وتقبيل اجلباه،
�س�ألتني الوالدة قبل اجلميع« :هل �أتيت بهذه الطائرة؟».
 �أجل! الحظت �أنّها غريبة ،لقد ا�ستغرقت وقتًا ح ّتى ّحطت!
وبح�ض ��ور الوال ��د ،ق�ص�صت على اجلميع ما ج ��رى معنا يف الطائرة،
ف�ضحكوا و�ضحكوا .وحني �أنهيت حديثي وانتهى ال�ضحك ،بد�أوا بت�أنيبي،
ك� ّأن الكيل كان قد طفح منّي .حت ّدثوا عن م�شاكل البيت ،وقال والدي يل:
ي�صح �أن تبقى يف اجلبهة �إىل الأبد!».
«بني! ال ّ
 ما الذي ح�صل؟ ي ��ا �أخ ��ي ذهبت �إىل هناك ومل ترجعّ � .إن م� � ّدة «خدمة العلم» �أربعةوع�شرون �شه ًرا ،وقد ق�ضيت �إىل الآن هناك �أربع �سنوات!
 �أج ��ل! �س�أبق ��ى ما دامت احل ��رب قائمة .ال حت ّدثن ��ي يف هذا ال�ش�أن� ًأبدا ،وفيما عدا ذلك ،ف�أنا حا�ضر لتنفيذ ك ّل ما تطلبه ...باملنا�سبة ،هذه
لي�ست «خدمة»� ،إنّها �شيء �آخر!
بتن ��ا يف الف�ت�رات الأخ�ي�رة نخو� ��ض يف مثل ه ��ذه الأحادي ��ث يف �أ ّيام
�إجازت ��ي ،ف�ص ��رت �أح ّدث نف�سي حينذاك ب� ّأن ح ّت ��ى عوائل املجاهدين ال
يعلم ��ون مبا ي ��دور يف اجلبهة� .أ ّما نح ��ن الذين خُ �ضن ��ا يف قلب احلدث،
ووعينا و�ضع اجلبهة بك ّل وجودنا ،فلم نكن ن�ستطيع ن�سيانها .وك ّلما �سرنا
أ�سا�سا،
ً
قدم ��ا وعرفنا املزيد م ��ن الأمور ،كربت م�س�ؤول ّيتن ��ا وت�ضاعفتً � .
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اعتربن ��ا �أنف�سنا ُمل ًكا للجبهة ،بينما مل ينظر النا�س يف املدن �إىل امل�س�ألة
به ��ذا ال�شكل .مل تكن تلك الأ�سئل ��ة والأجوبة جديدة ،لكن �أ�سلوب الكالم
اختلف .ثم �إنهم تك ّلموا وتك ّلموا �إىل �أن قالوا�« :أنت ال تريد �أن تتز ّوج؟!».
 لمِ َ ال ،هذه فكرة ج ّيدة!�أذه ��ل جوابي اجلمي ��ع .ك�أنّهم كانوا يتو ّقعون �أ ّنن ��ي �س�أته ّرب من هذا
الأمر .ه ��ذه امل ّرة ،حني �سمع ��وا ر ّدي الإيجابي ،ت�ص� � ّدى والدي للحديث
قائلاً �« :إن �أنت تز ّوجت ،ماذا تريد �أن تفعل؟ و�أين �ستبقى؟.»...
 يا �أبي ،اهلل كبري� ،أي �أال ميكنه تهيئة مكانٍ يل؟!كن ��ت �أعلم ج ّي � ً�دا� ،أنّهم �أرادوا جمي ًعا من خ�ل�ال زواجي �أن يلزموين
بالعي� ��ش يف املدين ��ة .ويب ��دو �أنّهم ق ��د تداول ��وا يف امل�س�أل ��ة ،وكانوا فقط
ينتظرون عودت ��ي .عندما ر�أيتهم جا ّدين فيما يقول ��ون ،ذهبت �إىل قائد
وعلي �أن �أبقى يف
كتيبتن ��ا �أ�صغر ّ
ق�صاب ،و�أخربته ب� ّأن �أم ًرا ما قد حدثّ ،
تربيز خلم�سة �أو �س ّتة �أ ّيام �إ�ضاف ّية .فقال الأخ �أ�صغر« :ال �إ�شكال يف ذلك!
عند عودتك ،تعال �إىل مق ّر الفرقة».
¤

يف البي ��تُ ،و�ض ��ع احلدي ��ث ع ��ن �ش ��روط ال ��زواج عل ��ى ن ��ار حامية.
أي�ض ��ا مل �أنث � ِ�ن ،وقل ��ت �أن ��ا م ��ن ينبغ ��ي �أن ي�ض ��ع ال�ش ��روط ،ال
لك ّنن ��ي � ً
�أنت ��م وال العرو� ��س� .أنت ��م ا�سع ��وا �أن جت ��دوا م ��ن توافق عل ��ى �شروطي.
يومه ��ا� ،أخربت �أمري مارالبا�ش مبا حدث .ورغ ��م �أنّه كان ي�صغرين �س ًنّا
� اّإل �أ ّن ��ه �أ�صبح من �أقرب املق ّربني �إ ّ
يل ،ومل نعد نحتمل االبتعاد �أحدنا عن
الآخر يف �أ ّيام الإجازة ،ف�إ ّما �أن �أكون يف بيته �أو يكون يف بيتنا .قال �أمري:
«ال �إ�شكال يف ذلك� ،أعطني �صور ًة من �صورك» .كما �أخربت اثنني �آخرين
أي�ضا �صور ًة يل،
بالأم ��ر� ،أحدهما �صديق ��ي «ح�سن خو�شبو» الذي طل ��ب � ً
وق ��ال �إنّه يعرف فتا ًة قد تقبل ب�شروط ��ي .انتقيت من بني �صوري ،الأ�سو�أ
210

متاما وجهي امله�شّ م .فيما انتقت
منها و�أعطيتها له؛ ال�صورة التي تُظهر ً
�أ ّم ��ي �صور ًة يل قبل الإ�صابةّ � .أي قلب متتلكه الأ ّمهات !...حقًّا ،كيف كان
وجهي ،ومل �أكن قد حلظت ذلك �إىل حينها .متنيت �أن ال تقبل بي � ّأي فتاة
بتل ��ك الهيئة .لقد خف ��ت فعلاً من �أن �أن�شغل يف املدينة ،وال �أدرك العملية
الت ��ي تعبت لأجلها �س ّت ��ة �أو �سبعة �أ�شهر! ومع �أنّني قبل ��ت ب�أمر الزواج يف
كنت ما �أزال مرت ّد ًدا وكنت واثقًا من � ّأن
الظاهر� ،إال �أنّني يف قرارة نف�سي ُ
ال ��زواج �سي�ضاعف من م�س�ؤول ّيتي .تذ ّكرت كالم �أحد الإخوة الذي يقول:
«هن ��اك حالتان يف االلتحاق باجلبهة ال ثالثة لهما؛ �إ ّما �أن تعود �أو متوت.
و�إن م � َّ�ت فهناك حالتان� ،إ ّما �أن يعود ج�سدك �أو ت�صبح مفقود الأثر .و�إن
ع ��دت فهناك حالتان� ،إ ّما �أن تعود �ساملً ��ا �أو معطو ًبا ،»...وهكذا ،كان هو
بت الآن �أف ّكر يف الأمر .عندما
ي�سرت�سل يف الكالم ونحن ن�ضحك .لكنّني ّ
ر�أى ح�سن تر ّددي قال�« :أنت الذي تريد البقاء يف اجلبهة؛ �إن ا�ست�شهدت
غ � ً�دا ،فلن يكون هناك من يخلف ��ك ويكمل طريقك ،»...يا لها من ورطة!
ف�أ ّم ��ي والعائلة �شرعوا بالتفتي� ��ش ب�شوق وحما�سة عن الفتاة املنا�سبة يل،
فيم ��ا �أقنعت نف�س ��ي�« :صحيحّ � ،أن اهلل ل ��ن يرتكني وحي � ً�دا ،لكن ال ب�أ�س
بوجود �أحد یخلف الإن�سان.»...
غ�ضبت منّي� .أحيا ًنا
وعلمت يف � ّأي عامل �أنا،
ثت �إىل �أ ّمي
عندم ��ا حت ّد ُ
ْ
ْ
كنت �أعاندها و�أ�ستف ّزها �إىل �أن ننفجر �أخ ًريا بال�ضحك .اجلميع ي�سعون
واحدا .ف�إىل ذلك احلني،
فل�سا ً
يف زواج ال�س ّي ��د نور الدي ��ن الذي ال ميلك ً
مل �أعم ��ل �سوى يف اجلبهة ،والـ( )2200تومان التي �أتقا�ضاها� ،أنفقها يف
التن ّق�ل�ات �أو يف الإجازات على الطعام وامل�صاريف ال�ضرور ّية ،وال �أ ّدخر
لكن �أ ّمي بادرت
منها �شي ًئا .كان �أبي غار ًقا يف عمله ومل �أتو ّقع منه �شي ًئاّ .
بعمله ��ا ب ��ك ّل اندفاع .جاءين بع� ��ض الإخوة الذين عرف ��وا بالأمر و�أخذوا
�صو ًرا يل وم�شوا .بلغ الأمر ح ًّدا علت فيه �صرختي�« :إن كان من املفرت�ض
�أن ي�أخذ ك ّل واحد �صورة يل� ،س�أجد �أمامي يف النهاية كتيبة من الفتيات!».
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واحل ��ال � ّأن واقع الأمر مل يكن به ��ذا ال�شكل .ذات م ّرة جاءت �أ ّمي وقالت
ر�أين ��ا فتا ًة ج ّي ��دة و�أعجبتنا ،لكنّك �أنت لن تقبل .قل ��ت« :وكيف ذلك؟».
قالت« :ب�شرطك الذهاب �إىل اجلبهة فلن ت�سري الأمور كما ينبغي».
 � ًإذاِ ،دعك من هذا الأمر� .شرطي الأ ّول هو :ما دامت احلرب قائمة،
�س�أظ ّل يف اجلبهة!
أجن فعلاً �إن ُنفّذت عملية و�أنا يف
ف ّكرت يومها �أكرث يف تلك امل�س�ألة؛ �س� ّ
كق�صة ال�سمكة والبحر .مل �أكن
ق�صتنا مع احلرب ّ
املدينة! فقد �أ�صبحت ّ
م�ستع� � ًّدا لأ�ستبدل م�شقّات اجلبهة ك ّلها ،بجوعه ��ا ،وق ّلة نومها ،وحزنها،
بيوم واحد يف املدينة �أق�ضيه براحة بال.
مل تطل امل� � ّدة ح ّتى �أخربوين ب� ّأن فتا ًة قد قبل ��ت بك ّل �شروطي وتُدعى
«مع�صومة �أ�شريف» .جاءين ح�سن قائلاً « :تعالَ يا �س ّيد لقد قبلت بك!».
 قل يل من هي التي قبلت بي و�أنا بهذا الو�ضع؟!وجاء �إ ّ
يل �أحد �شباب املعلومات وقال�« :أرى �أنّك �ست�صاهرنا!».
 � ًإذا ،هي من عائلتك! �أجل� ،إنّها ابنة ع ّمي ...والآن ،كيف تق ّيم �أنت نف�سك؟�أخذتني ال�ضحكة .عرفت �أنّه جاء من �أجل التحقيق .قلت« :كما ترى!
باملنا�سب ��ة� ،صحيح �أنّك من عنا�صر املعلوم ��ات ،لكن ،تفتقد �إىل اخلربة
قليلاً  ،حيث �أتيت ت�س�ألني عن نف�سي .اذهب وا�س�أل النا�س عني يف القرية
واملح ّلة».
 ال� ،أريد �أن �أ�س�ألك �أنت و�أعرف كيف تعي�ش حياتك ...وماذا تعمل؟ حياتي يف اجلبهة ،وك ّل عمل دونها غري مهم بالن�سبة �إيل .كما �إنّنيال �أمل ��ك �شي ًئا ،ح ّتى ً
واحدا .وما دامت احلرب قائمة هكذا �سيكون
قر�شا ً
و�ضعي!
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بالنهاية ،تق ّرر �أن �أذهب �شخ�ص ًيا لر�ؤية الفتاة التي قبلت بي ب�شروطي
ال�صعبة .ع ّلموين يف البيت ماذا �أفعل و�أقول ،لكن ،ما �إن و�صلت �إىل هناك
ح ّت ��ى ن�سي ��ت ك ّل �شيء .ومع �أنّني كن ��ت يف قلبي �أثني عليه ��ا لكونها قبلت
م�ستعدا لأعدها ب�شيء .و�صادف
بالزواج من جري ��ح مثلي ،لكنّني مل �أكن
ًّ
�أن �ضخّ م ��ت لها م�شاكلي �شي ًئا ما وقلت« :قد �أبقى �أحيا ًنا يف اجلبهة ل�س ّتة
�أ�شهر من دون �أن �آخذ �إجازة ،وال �أن�سحب من العمليات �إال �إذا �أ�صبت� ،أو
�إذا غ�ي�روا مهمتي .ال �أملك �شي ًئا يف �أر� ��ض اهلل الوا�سعة ،لقد خرب بدين
 ،و�س�أبق ��ى ـ و�أن ��ا على هذه احلال �إن �أم� � ّدين اهلل بالعمر ـ ح ّتى النهاية يف
ونهتم بحياتنا!».
خدمة اجلبهة .بعدها نفعل ما يق ّدره اهلل لناّ ،
للإن�صاف ،لقد قبلت بكل ما ذكرت .ومع �أنّها كانت تبلغ من العمر �س ّتة
عاما � ،اّإل �أنّها كانت م�ستع ّدة لأن ت ِق َف نف�سها وحياتها و�أمانيها للجبهة.
ع�شر ً
مل يبقَ من كالم ُيقال ،ويف ظرف ثالثة �أو �أربعة �أ ّيام متّت مرا�سم اخلطوبة
ومق ّدم ��ات العقد ،وذل ��ك مببلغ ق ّدره  4500تومان ا�ستدنت ��ه من �أمري ،و ّمت
العقد بتاريخ 1984/12/31م .وعلى الرغم من ت�أخّ ري �أربعة �أو خم�سة �أ ّيام
على الإخوة � ،اّإل �أنّني تق ّدمت خطوة عندما وجدت �شريكة حياتي.
عندم ��ا ر�آين والدي ال ��ذي كان ي�ص ّر على زواجي �أك�ث�ر من اجلميع،
أمت�سك
�أو ّدع خطيبت ��ي و�أذه ��ب �إىل اجلبهة ،وكان ّ
يظن �أ ّنن ��ي بالزواج �س� ّ
باحلياة والعمل ،مل يعد يتك ّلم معي � ًأبدا ب�ش�أن البقاء يف املدينة.
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وحيدا .يف دزفول ا�شرتيت  3كلغ احللوى لأك�شف
انطلقت �إىل اجلبهة ً
لغز ًا للإخوة الذين كانوا على علم ب�ش�أن خطبتي ،ولأولئك الذين �شاركوا
باملو�ضوع ع�ب�ر �أخذهم �صوري .ا�ستقبلني الإخوة يف خم ّيم �شهداء خيرب
يف دزفول باملزاح قائلني« :كهنه ِائولره قاري�شدون �آ�سيد.1»...
ف�صاعدا �سيتبينّ من الذي توازي ق ّوته ق ّوة ع ّدة
 اعذروين! من الآنً
رجال!
علي لأخربه
بعد حديث الإخوة ومزاحهم� ،أخ ��ذين �أمري جان ًبا و�أ�ص ّر ّ
من هي خطيبت ��ي .وعندما �سمع با�سمها انفرج ��ت �أ�ساريره ،وعرفت � ّأن
بينهم ��ا �صلة قرابة ،وها هي الآن العالقة العائل ّية تزيد �صداقتنا العميقة
قر ًبا وحميم ّية.
يف �صباح الیوم التايل ،هطلت �أمطار غزيرة يف املنطقة .وعلى الرغم
م ��ن �أنّنا اعتدنا على الأمط ��ار املو�سم ّية ال�شتائ ّي ��ة يف منطقة خوز�ستان،
� اّإل �أ ّنه ��ا جادت ه ��ذه املرة م�صحوبة برياح و�أعا�صري قلب ��ت املخ ّيم ر� ًأ�سا
عل ��ى عق ��ب .كانت �سرع ��ة الرياح �شدي ��دة بحيث قلعت اخلي ��ام وحملت
معه ��ا ك ّل ما بداخلها .ولكي ال تقلع خيمتنا فق ��د فتحنا جانبيها بالكامل
وع ّلقناهما بالعمود املن�ص ��وب يف و�سطها بنحو �أفقي .وهنا فعلت الرياح
فعله ��ا! فحملت احلقائب واملالب� ��س ّ
والبطان ّيات وك ّل �شيء ،كب ًريا كان �أم
1ـ من الكنايات الترك ّية ،وتعني �أ ّنك رتّبت �أمورك و�صرت في عداد المت�أهّ لين.

�صغ�ي ً�را ،فيما �أ�صررنا نحن وبك ّل �صالبة على احلفاظ على خيمتنا ح ّتى
ل ��و خ�سرنا ك ّل �أغرا�ضن ��ا! يف تلك الأثناء ،جاء �أخ وق ��ال ما عدا خيمتنا،
مل يب ��قَ من اخليام �ساملً ��ا �سوى خيمة م�صطفى بی�ش ق ��دم ،الذي �أ�صبح
بعد انتقال �صمد زبرد�ست �إىل الوحدة البحر ّية ،م�س�ؤول ال�سر ّية الثانية.
تعجبت لهذا الأمر ،فقال الإخوة � ّإن خيمته کور ّية ال�صنع! .1ما �إن �سمعت
ّ
ه ��ذا ح ّتى قل ��ت« :ا�صربوا ،ها �أن ��ا ذاهب الآن لأجع ��ل خيمتهم تطري يف
أي�ضا!» .كان من املفرت�ض �أن تثم ��ر م�شاغباتنا يف ظ ّل هذا املطر
اله ��واء � ً
متحج ًجا بالتفتي�ش عن �أع ��واد ثقاب .وقفت
والعوا�ص ��ف .ذهبت �إليه ��م ّ
ال�سحاب لريوا
�أمام باب اخليمة وناديتهم� ،إىل �أن �سمعوا �صوتي وفتحوا ّ
ال�سحاب ح ّتى طارت اخليمة .الآن وقد
من �أكون وماذا �أريد ،وما �إن فُتح ّ
ح�ص ��ل ما �أردته ،لذت بالفرار قبل �أن يروين .يعلم اهلل كم كنت �س�أتلقّى
من ال�صفعات واللكم ��ات فيما لو عرفوين .وهكذا ،بقيت خيمتنا اخليمة
اعوجت عواميدها ج ّراء تع ّلق
الوحي ��دة ال�ساملة يف الفرقة .بالطبع ،لق ��د ّ
�شخ�صا بها ،وحمل الهواء معه ك ّل �أمتعتنا.
ع�شرين
ً
بعد �أن هد�أت العا�صفة ،ركب الإخوة احلافالت متوجهني �إىل م�ساجد
دزفول .كانت ليل ��ة �صاخبة .ا�ستم ّرت العا�صفة قراب ��ة الثماين �ساعات،
�ضاعت فيها �أغرا�ض اجلميع.
يف ه ��د�أة �صباح اليوم التايل ،ب ��د�أ البحث عن الأغرا�ض .طارت بع�ض
اخلي ��ام واحلقائب وال�شنط وقد ُحملت �إىل جانب ال�ساتر الرتابي ،وبع�ض
املالب� ��س علقت ب�أجباب ال�شوك ،ولكنّنا مل جند الكثري من �أمتعتنا .وحني
مللمن ��ا ما وجدنا من �أغرا�ضنا من بني الوح ��ول� ،أر�سلونا جمي ًعا يف �إجازة
�إىل دزفول لتنظيفها وغ�سلها وهندمة �أنف�سنا .بقينا هناك قرابة اليومني،
توجهنا هذه امل ّرة نحو منطقة التدريب.
لي�أتي الأمر بالإ�ستعداد للم�سريّ .
 1ـ لم يكن ممك ًنا ت�س ّرب الهواء �إلى داخل الخيمة الكورية من � ّأي منفذ كان في حال �إغالق �سحابها.
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ودب يف اجلميع العزم
تغريت �أحوال الإخوة مع احتمال تنفيذ العملية ّ
وتوجهن ��ا �إىل منطقة التدريب حتت حماية
واحلما�سة .ركبنا احلافالت ّ
م�ش ّددة ،وعرفنا الحقًا �أنّها منطقة «ك�سور».
¤

ُن�صبت اخليام بالقرب من نهر مت�صل بالهور ،يغطي �ضفّتيه الق�صب
والأ�شج ��ار ال�صغرية .كانت تل ��ك هي املنطقة الأف�ض ��ل التي حتمينا من
مق�صدا
عي ��ون مروح ّيات الع ��د ّو وا�ستطالعات ��ه اجلو ّية ،وقد �أ�صبح ��ت
ً
طباعا وح�ش ّية .لذا،
حليوان ��ات �أليفة تُركت يف �سنوات احلرب فاكت�سبت ً
وجدن ��ا �أنه ال ّبد لنا من القيام باحلرا�سة الليل ّية حول اخليام ،خا�صة مع
تر ّب�ص بع�ض احليوانات التي تُ�ش ّكل خط ًرا حقيق ًّيا كبنات �آوى.
كان م ��ن املقرر �أن تخ�ضع كتيبتا الإمام احل�سني  Qو�س ّيد ال�شهداء
املخ�ص�ص
 Qلتدريب ��ات على قي ��ادة الق ��وارب .وللذهاب �إىل امل ��كان ّ
للتدريب ،ركبنا الزوارق ال�سريعة من �أمام اخليام ،وذهبنا مع اتجّ اه املاء
�إىل اله ��ور ،حيث �أُع ّدت باحة يف ق�سم من ��ه مو�صولة بجانب من اجل�سر،
ُن�صب ��ت فيها اخليام .ما �إن و�صلنا ح ّتى ر�أين ��ا القوارب .كانت تلك امل ّرة
الأوىل الت ��ي نرى فيه ��ا القوارب ،وامل ّرة الأوىل الت ��ي تخ�ضع فيها الق ّوات
ل ��دورة يف التدري ��ب على قيادته ��ا ،وقد �ش� � ّكل ا�ستخدامه ��ا بهدف ك�سر
طرحا جري ًئا� .إنّها عبارة ع ��ن مراكب �سريعة ي ّت�سع
خط ��وط دفاع الع ��د ّو ً
ك ّل منه ��ا لثالث ��ة �إىل خم�سة �أ�شخا� ��ص؛ اثنني �أو ثالث ��ة يف الو�سط حيث
يبلغ عر�ض املركب امل�ت�ر الواحد ،فيما يجل�س �شخ�ص يف ك ّل من املق ّدمة
درو�سا نظرية حول
وامل�ؤخّ ��رة وهما �أق ّل ً
عر�ضا� .أعطون ��ا يف الأ ّيام الأوىل ً
قيادة القوارب .كان املد ّربون من �شباب الكتيبة ،وقد اختفوا عن الأنظار
مل ّدة قب ��ل جمع الإخوة ،وذهب ��وا لتع ّلم قيادة الق ��وارب� .شرحوا الدرو�س
النظر ّية عن اجل�سر ،فيما نحن ن�ستمع �إليهم غري م�ص ّدقني :كيف ميكن
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لن ��ا رك ��وب القارب م ��ن دون �أن ي�سق ��ط �أو يخت ّل توازن ��ه ،كيف ميكن لنا
التجدي ��ف وال�سيط ��رة علي ��ه يف �آن واحد ،م ��اذا ينبغ ��ي �أن نفعل يف حال
اهت ��زازه ...ك ّل هذا كان جم ّرد كالم ،وما �إن تق� � ّرر �أن ن�صعد القوارب،
حتى �صار ك ّل من تط�أ رجاله �أر�ضها ،ي�سقط مبا�شرة يف املاء! كنّا ن�سقط
ونبد�أ بال�ضحك .مل ي�ستطع �أحد مناف�سة القارب ،وع ّدة قليلة ا�ستطاعت
ال�سيطرة عليه للحظات! عج ًبا يا لها من �صعوبة يف تع ّلم قيادة القوارب!
فالق ��ارب خفيف �إىل درجة �أنّه ينقلب مبج ّرد القيام ب� ّأي حركة �إ�ضاف ّية،
ّ
في�ضطر راكبوه �إىل ال�سباحة!
ليمتل ��ئ �سري ًعا مبياه الهور الباردة ويغرق،
وعمق اله ��ور متفاوت من مكان لآخر ،لكن مل يكن يف تلك البقعة يتجاوز
املرتي ��ن ،فانتف ��ت �إمكان ّية الغ ��رق ،وكان ب�إمكان الإخ ��وة الذين خ�ضعوا
قب ��ل الإجازة ل ��دورة تدريب ّي ��ة يف ال�سباح ��ة� ،أن ي�سبحوا باتجّ ��اه اجل�سر
�أو ال ��زوارق ال�سريعة املوج ��ودة يف املكان ويخرجوا من امل ��اء ،هذا �إن مل
تتج ّمد �أيديهم و�أرجلهم من �ش ّدة ال�صقيع .وقد �أُعطيت جلميع العنا�صر
�سرتات واقية ت�ش ّكل لهم حماية ج ّيدة من الهواء الالذع ما مل يتب ّللوا� ،أ ّما
بعد التب ّلل ف�صار ال�صقيع ينخر العظام .ومل يكن وقوعنا يف املاء ليعفينا
م ��ن اال�ستمرار يف التدريب .ا�ستم ّر العمل بهذه الطريقة �إىل �أن �أ�صبحنا
ماهرين يف قيادة القارب واحلفاظ على توازننا داخل املاء.
كان ��ت �أ ّيام �شتاء العام 1985م غري عاد ّية .ك ّل يوم بعد �صالة ال�صبح
ُتق ��ام املرا�س ��م ال�صباح ّي ��ة ،ثم منار� ��س الريا�ضة من �أج ��ل رفع م�ستوى
اللياق ��ة البدن ّي ��ة .وكان التدريب عل ��ى قيادة الق ��وارب �أحيا ًنا ُيجرى قبل
الظه ��ر ،و�أحيا ًنا �أخرى بعد الظهر ،وقد ا�ستغ ��رق يف الأ ّيام الأوىل قرابة
الأرب ��ع �ساع ��ات� .شي ًئا ف�شي ًئ ��ا بد�أت �ساع ��ات التدريب ت ��زداد ،فامتدت
قب ��ل الظه ��ر وبعده .ونحن الذي ��ن كنّا نع ّد عدم انق�ل�اب القارب يف املاء
جناحا كب ًريا ،ب ��د�أوا ي�ضعوننا يف �أجواء التدريبات الالحقة.
عند ركوبه ً
فالتجدي ��ف واحلفاظ على توازن حركة القارب يف املاء له حكاية �أخرى،
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م�صحوبة مب�شاهد وقوعنا املتتايل.
عندم ��ا �سمعن ��ا ب�أنّه من املفرت� ��ض بنا ال�سيطرة على ه ��ذه القوارب،
والتجديف بها م�سافة كيلومرتات يف �أر�ض العدو ،واخرتاق خطوط دفاعه
بها ،و�أنّنا قد ّ
تعج ًبا« :وهل
ن�ضطر لال�شتباك معه من على متنها� ،ضحكنا ّ
ميك ��ن ذلك؟!»� ،أحيا ًنا كنت �أف ّكر �شخ�ص ًّيا يف ه�ؤالء املجاهدين ،وهم يف
عاما،
الأغلب �شباب ت�ت�راوح �أعمارهم ما بني ال�ستة ع�شر والت�سعة ع�شر ً
ك ��م ميتلكون م ��ن اال�ستعداد والق ��درة ليتد ّربوا تدري � ً�ب قا�س ًيا مثل هذا،
ويبلغ ��وا ح ًّدا من امله ��ارة مي ّكنهم يف حال ال�ضرورة م ��ن �إطالق النريان
و�صواريخ الـ( )B7من على منت القارب ،وكم ي�ستطيع املرء �إذا ما �سقط
يف مي ��اه الهور الب ��اردة� ،أن يتح ّمل ذلك من دون �أن تتخ� � ّدر �أطرافه من
ال�ب�رد ،ف�ل�ا ي�ستطيع حتريك �أ�صابع ��ه مل ّدة من الزمن ،ه ��ذا �إ�ضافة �إىل
ع ��دم مت ّكنه من �أخذ ق�سط من الراح ��ة والنوم� .أَ َوميكن ...كنت �أف ّكر يف
ه ��ذه الأمور ،ولك ّنن ��ي �أنّبت نف�سي عند ر�ؤية �أح ��وال الإخوة« :نعم ميكن.
ي�ستطيع ه�ؤالء التعبو ّيون ذلك!».
�أحيا ًن ��ا ،ا�ستوجبت ال�ض ��رورة ا�ستمرارنا يف التدري ��ب لثماين ع�شرة
�ساع ��ة يف اليوم .مع م�ضاعفة التمرينات ،وا�شتداد برودة الطق�س ،تتغيرّ
أي�ضا ،فعندم ��ا �أ�ستيقظ يف منت�صف اللي ��ل �أحيا ًنا� ،أجد
�أح ��وال الإخ ��وة � ً
نف�س ��ي الوحيد النائم بينهم ،و�أراهم مع تل ��ك الأو�ضاع والظروف ي�ؤ ّدون
�صالة الليل بع�شق...
يف تلك الأثناء� ،أيقنت � ّأن حال بع�ض الإخوة الذين �أ�صيبوا مثلي �أكرث
م ��ن م� � ّرة هي �أ�س ��و�أ حت ًما .ول ّأن �ش ��رط االن�ضم ��ام �إىل ال�صفوف الأوىل
لق� � ّوات االقتحام ه ��و امله ��ارة يف قيادة الق ��وارب -ورغبت ب� �� ّأي ثمن �أن
�أكون يف عداد هذه الق� � ّوات -فقد حاولت تنا�سي �آالمي و�أوجاعي ،وعدم
التخ ّلف عن التدريبات .وقد ح�صل �أن �سبحت يف مياه الهور الباردة ،فلم
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�أع ��د �أ�شعر �سوى بوخز قاتل يل � ّ�ف ك ّل �أنحاء ج�سدي ،وكنت عندما �أخرج
م ��ن املاء بج�س ��دي املرهق واملب ّلل� ،أ�شع ��ر وك�أنّه قد تي ّب� ��س ،ويكاد الهواء
الب ��ارد يك�سره مع ك ّل ه ّبة الذعة م ��ن ه ّباته .والأ�سو�أ من هذا ك ّله ،ت�شنّج
ع�ض�ل�ات ف ّكي .فبعد الإ�صابة ،تلك هي امل ّرة الأوىل التي يح�صل يل مثل
ه ��ذا الأم ��ر� .أحيا ًنا �أ�شعر �أنّني نف�سي ال �أعلم م ��اذا يح�صل يل؟ �أ�سناين
ت�صط ��ك بع�ضها ببع�ض ف�أ�شع ��ر ب�أمل �شديد يف ّ
الفك ،ما يت�س ّبب بخلل يف
قدرت ��ي على تناويل الطعام ،ف�أ�ضط ��ر �إىل تناول الأطعمة ال�سائلة .بع�ض
الإخ ��وة عندم ��ا ر�أوا و�ضعي وو�ضع املجاهدين اجلرح ��ى الآخرين الذين
مل يفك ��روا بالرتاج ��ع � ًأبدا ،ا�ستم ّدوا منّا املعنو ّي ��ات وازدادت ق ّوتهم على
ال�صم ��ود .كنّا ن�سعى جاهدين �إىل عدم التخ ّلف عن ركب قوات االقتحام
ال�سعي ��د ،وامل�ساهم ��ة يف �إجن ��اح العملي ��ة القادم ��ة ،وراح �صف ��اء الإخوة
و�إخال�صه ��م يزداد م ��ع ازدياد امل�شقة وال�صعوب ��ة .راجت يف تلك الفرتة
مزاحات وم�صطلحات جديدة بني الإخوة ،من جملتها «جورهک �سودان
جیخئ ��ر!» .1اتّخذنا املزاح رفيقنا دائ ًما ،لتم�ضي احلياة يف �أ ّيام التدريب
الباردة بحلوها وم ّرها.
تق� � ّرر ت�شكي ��ل ق ّوات االقتح ��ام من �سر ّي ��ة من كتيبة الإم ��ام احل�سني
 Qو�أخرى من كتيبة �س ّيد ال�شهداء  .Qفانتُخب من ال�سر ّيتني نخبة
العنا�ص ��ر للتد ّرب عل ��ى الغو�ص ،كانوا مبنزلة ر�أ� ��س احلربة يف الهجوم،
توجب عليهم اخل�ضوع لتدريبات قا�سية يف تلك الظروف.
ّ
أي�ض ��ا ،ف�أحيا ًنا �أ ّدينا �صالة
يف تلك الأ ّي ��ام ،تب ّدى للمناجاة لون �آخر � ً
الظهري ��ن جماعة عل ��ى ج�سر خيرب و�س ��ط الهور .ورمب ��ا ال ي ّت�سع الوقت
 1ـ ويوازي ��ه ف ��ي الفار�س ّية «نان از �آب در م ��ى �آيد!» �أي «يخرج الخبز من الم ��اء» وهو كناية عن �صعوبة
الح�ص ��ول على لقمة العي�ش المتم ّثلة في الخب ��ز .وفي مراحل التدريب القا�سية ،غ ّير الإخوة هذا المثل
تغيي� � ًرا لطي ًف ��ا لي�صبح «نان از س��نگ درمى �آيد»� ،أي «يخ ��رج الخبز من الحجر» .فكم ��ا �أنّ الخبز من
�ضرور ّي ��ات الحي ��اة وال يت�أ ّمن � اّإل بالك ّد والتعب ،فقد قادتنا �ض ��رورات العملية �إلى الماء وتلك الأحداث
التي وقعت معنا.
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التو�سل ودع ��اء كمي ��ل بنحو جماع � ّ�ي �أو لق ��راءة جمال�س
لت�ل�اوة دع ��اء ّ
الع ��زاء ،لكن حني ي�شعر القادة باحلاجة �إىل ذلك ،مل يكونوا يتوانون عن
�إقامتها خمتتم ًة باللطم لرتتفع معنو ّيات الإخوة� .أ ّما على م�ستوى اخليمة
والف�صي ��ل ،ف ��كان الإخ ��وة ين�شغلون برباجمه ��م الفرد ّي ��ة �أو اجلماع ّية،
ويق�ضون �ساعات ا�سرتاحتهم القليل ��ة بال�صالة وقراءة القر�آن ،و�أحيا ًنا
باخللوة وحما�سبة النف�س.
¤

م ��ع تق ّدم التدريبات والتمارين �ص ��ار ب�إمكاننا ال�سيطرة على القارب
ب�سهول ��ة .ث ��م بد�أنا نتد ّرب بح�سب قول املد ّربني عل ��ى القيادة والتجديف
م ��ن دون �إح ��داث � ّأي �ص ��وت �أو حركة حول الق ��ارب ،وال حتى �صوت املاء
�أثناء التجديف...
ذهبنا مرات ع ّدة على �شكل طابور ،نتق ّدم يف املجاري املائ ّية ،ومبج ّرد
�أن ي�صدر �أدنى �صوت عن قارب من القوارب ،نعود ونبد�أ من جديد .كان
ينبغي للمجداف �أن ال ي�صطدم بج�سم القارب ،و�أن ال ي�صدر عنه �صوت
ح�ي�ن احتكاكه بامل ��اء ،كما ينبغ ��ي للمج ّدفَني اللذي ��ن يف مق ّدمة القارب
وم�ؤخّ رت ��ه �أن يحافظا عل ��ى التنا�سق فيما بينهم ��ا ،وينبغي احلفاظ على
امل�ساف ��ة بني الق ��وارب و ...انتظمنا ج ّد ّيني ودقيقني ط ��وال م ّدة التد ّرب
عل ��ى هذه الأمور ،لك ��نُ ،عدنا ن�شرع الأبواب للم ��زاح وال�شقاوات مبج ّرد
ونطمئن �إىل قدرتنا على
اكت�س ��اب املهارة يف املو�ضوع الذي نتد ّرب عليه،
ّ
عمدا
ممار�سته بالنحو الأف�ضل .تارة ن�ضرب القارب الأمامي مبجدافنا ً
لريتفع �صراخ املد ّرب والآخرين ،ونبد�أ حركتنا من جديد! وطو ًرا َنرِ ُد من
املجرى الفرع ��ي �إىل جمرى القوارب التي تتم� � ّرن بج ّد ّية وتتق ّدم ،لتبد�أ
القوارب بالدوران يف املجرى ونبد�أ نحن بال�ضحك...
يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،واظبنا على التمارين من ال�صباح �إىل الظهر،
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من�صة ُن�صبت و�سط املاء ،نتابع متاريننا
وبعد ال�صالة وتناول الغداء على ّ
�إىل الغ ��روب .وبع ��د �أداء �صالت ��ي املغرب والع�شاء و�أخ ��ذ ق�سط قليل من
الراحة ،نعود �إىل التماري ��ن التي ت�ستمر �أحيا ًنا �إىل الثانية بعد منت�صف
اللي ��ل .و�إذا ما ح�سبنا �أوقات اال�سرتاح ��ة وال�صالة والطعام طوال اليوم
ال�ست �ساعات.
والليلة ،مل تكن تتجاوز اخلم�س �أو ّ
¤

م ��ع تق ّدم التدريب ��ات والتمارين ،كانوا �أحيا ًنا ي�أت ��ون من املق ّر لتفقّد
حرك ��ة القوارب واالطمئنان �إىل درجة جهوزية العنا�صر .ذات ليلة ،جاء
ق�صاب و�آخرين ،لي�شاهدوا عن قرب
الأخ مهدي باكري ب�صحب ��ة �أ�صغر ّ
من ��اورات الق ��وارب وا�شتباكها مع الع ��د ّو االفرتا�ضي� .أثن ��اء املناورات،
وفيم ��ا كان �أح ��د رماة ال� �ـ( )B7يته ّي�أ لإط�ل�اق قذيفته ،حت� � ّرك القارب
فانحنت القذيفة نحو املاء ،وما �إن ا�صطدمت ب�سطح املاء ح ّتى ا�ستدارت
وتوجه ��ت مبا�شرة �إىل امل ��كان الذي يقف فيه الق ��ادة .يف حلظة واحدة،
ّ
أحدا منهم مل
رمى ك ٌل منهم بنف�سه �إىل ناحية .انفجرت القذيفة � ،اّإل � ّأن � ً
ُي�ص ��ب ب� ًأذى لقيامهم بر ّد الفعل املنا�س ��ب يف الوقت املنا�سب .وقد ر�أيت
قبل ذلك يف جزي ��رة جمنون للم ّرة الأوىل ،كيف ت�ستدير الطلقة وترجع.
فحيث كنّا هناك نقعد «عاطلني من العمل» لأ ّيام متوالية ،كنّا نع ّلم الإخوة
الرماية ،ون�ستخدم الر�صا�ص ال�صدئ الذي جنمعه ّ
وننظفه بزيت الكاز
ومب ��واد �أخرى .ذات يوم ،وفيما كنت واقفًا �أنظر �إىل الإخوة وهم يرمون
هدفًا عل ��ى بعد خم�سني مرتًا على �سطح امل ��اء ،لفتت نظري �أج�سام مت ّر
ب�سرع ��ة خاطفة بالقرب منّي مطلق� � ًة �أزي ًزا؛ حرت يف �أمري« :ما هو هذا
ال�ش ��يء؟» ،مل �أكن �أعلم �أنّها ر�صا�صات ترتطم بامل ��اء على زاوية مع ّينة،
وت�ستدي ��ر لتع ��ود يف اجلهة التي �أُطلقت منها! بلط ��ف اهلل وعنايته ،م ّرت
ك ّل تل ��ك الر�صا�صات من جانب ��ي ومل ت�صبني .وبع ��د تدقيق كبري فهمنا
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الق�ض ّية .ومن �أجل التث ّبت من هذه الواقعة ،ج ّربنا الأمر ثانية من داخل
الد�شم ��ة ،ف�أدركنا � ّأن الر�صا�صة �إذا ما ارتطم ��ت ب�سطح املاء بانحراف
معني ،ف�إنّها ترجع وتعود.
¤

ك ّن ��ا يف بع�ض الليايل عندما ن�ستيقظ ليلاً من �أجل القيام بالتمارين،
نق ��ف يف �صفوف منتظم ��ة حوايل الن�ص ��ف �ساعة ،ون�ستم ��ع �إىل حديث
املد ّرب�ي�ن وامل�س�ؤول�ي�ن حول عملن ��ا ،وال ي�ص ��در عنّا �أدنى �ص ��وت يف هذه
الن�صف �ساعة .راق ��ب امل�س�ؤولون من خارج املاء طريقة حت ّركنا وعملنا،
ولفتون ��ا �إىل نقاط �ضعفنا وق ّوتنا .وكنّا حينه ��ا قد اكت�سبنا مهار ًة عالية،
�إىل درج ��ة �أ ّنن ��ا عندم ��ا ندخ ��ل املاء ،ن�سري به ��دوء ت ��ا ّم ،بحيث ال ميكن
أحدا هناك .مع عل ّو نقيق ال�ضفادع و�أ�صوات الكائنات
�إطال ًقا �إدراك � ّأن � ً
ينم عن ح�ضوره ��م ولو بهم�سة ..لقد ق ّل
املائ ّي ��ة ال ي�ص ��در عن الإخوة ما ّ
ح ّتى كالمنا ،واعتدنا على التك ّلم بهدوء وعند ال�ضرورة فقط.
يوما .ويف ه ��ذه الأ ّيام ال�صعبة
ا�ستغرقت التدريب ��ات خم�سة و�أربعني ً
مل نتخ� � ّل ع ��ن املزاح .ذات ي ��وم جاء �إ ّ
يل �أم�ي�ر مارالبا�ش قائ�ًل:اً « :تعالَ
ليتل ��و علينا �أحدهم �صيغة الت�آخ � ّ�ي» ،ذهبنا �إىل �أحد العلماء ،وكان رجلاً
توجه �إ ّ
يل
طويل القامة من �أهل زجنان ،فتال علينا �صيغة الت�آخي .بعدها ّ
قائ�ًل�اً « :تعالَ لنت�آخى م ًعا!» ،قلت« :باهلل علي ��كّ � ،إن الت�آخي مع املع ّممني
�أم ��ر �صعب ج ًّدا!» .مل يكن �أحد غريي هناك ي�شاك�س اجلميع وميازحهم،
مرحا!
ف�إ�ضافة �إىل �شكلي امل�ضحك ،كنت �أنا نف�سي ً
ك ّن ��ا يف تلك الظروف نحافظ على معنو ّياتن ��ا �أحيا ًنا باملزاح ،و�أحيا ًنا
ع ��ن طريق جمال�س العزاء ،وم ّرات �أخ ��رى عن طريق الفطور اجلماعي.
فهمنا � ّأن م�شاغل الأخ مهدي يف تلك الفرتة كثرية ،وقد منعته من املجيء
لتفقّدنا �سوى م ّرات معدودة مفاجئة� ،إذ ي�أتي بغتة ،ويراقب �سري التدريب
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يوما �أن قيل لنا � ّإن الأخ مهدي �أو
ع ��ن كث ��ب ،ويبدي ر�أيه حوله .مل يحدث ً
�أف ��را ًدا �آخرين �سي�أتون الليلة ملراقبة املناورات والتدريبات ،لأنّه كان من
الطبيع ��ي حينها للجميع �أن يت ّوخ ��وا الد ّقة �أكرث ،و�ستخت� � ّل عندئذ درجة
انتباهنا وانتظامنا خالل فرتة التدريب .فقط كانوا يقولون« :افر�ضوا � ّأن
الليل ��ة هي ليلة العملية»� .أ�صبح الإخوة يقومون بعمل رائع ،يج ّدفون بنحو
ج ّي ��د ،ويتح ّركون بد ّقة ومن دون �إ�صدار � ّأي �ص ��وت .قيل لنا ع ّدة م ّرات:
«لق ��د �أتوا الليل ��ة املا�ضية من املق ّر� .سلمت �أيديك ��م! فحيث كنتم تعربون
م ��ن ذلك املج ��رى املائي مل يكن يظهر � ًأبدا ب� ّأن هن ��اك قار ًبا �أو عنا�صر.
بوركت �أيديكم!».
¤

كانت القوارب خمتلفة الأحجام .منها ما ي ّت�سع لثالثة �أ�شخا�ص ،ومنها
خلم�سة .وي�ستق ّر يف بع�ضها حاملو الر�شّ ا�شات ( ،)BKCويف بع�ضها الآخر
رماة الـ( ،)B7وحني تن�صب الدو�شكا فوق القوارب ،تكون ال�سيطرة عليها
غاية يف ال�صعوبة ،واحلفاظ على توازنها يتط ّلب مهارة عالية.
يف تل ��ك امل ّدة التزم اجلميع مبراع ��اة الإر�شادات الوقائ ّية .فلم يهرب
�أحد من املنطقة ،ح ّتى �أولئك امللتزمون باالتّ�صال بعوائلهم ،وي�ستطيعون
الذه ��اب م ��ن هن ��اك �إىل �سو�سنك ��رد ،مل يقوم ��وا بهذا الأم ��ر .ويف تلك
الف�ت�رة ،حي ��ث �أدركنا ح�سا�س ّية الو�ض ��ع ،مل نعد نف ّكر يف اله ��روب � ًأبدا.
انح�ص ��رت �صل ��ة الو�صل الوحي ��دة بيننا وب�ي�ن العامل اخلارج ��ي ،ب�أحد
عنا�ص ��ر التجهيزات ال ��ذي يح�ضر الر�سائل �إىل الإخ ��وة .ذات يوم ،جاء
وجل ��ب مع ��ه ر�سالة �إىل �أحد الإخ ��وة ،ت�ض ّمنت خرب وفاة وال ��ده ،لكنّه مل
ين�سحب يف تل ��ك الظروف ح ّتى لإجراء اتّ�صال هاتفي� .إىل هذه الدرجة
�سعى الإخوة جهدهم للمحافظة على �س ّر ّية العملية.
و�أخ�ي ً�را انق�ض ��ت �أ ّي ��ام التدريبات ،وتق� � ّرر �أن نط ّبق م ��ا تد ّربنا عليه
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يف من ��اورة� .سع ��وا لإن�ش ��اء بيئ ��ة حماكية لبيئ ��ة عملية بدر ،لك ��ن ب�سبب
�إح�سا�سه ��م ب� ّأن العراق ّيني الحظ ��وا حت ّركاتنا ،ونظ� � ًرا ل�ضيق الوقت ،مل
يفلحوا يف �إجناز �إن�شاء منطقة حتاكي منطقة العد ّو بنحو ج ّيد .ف�أُجريت
حينها مناورة �صغرية و�سهلة مقارنة باملناورات ال�سابقة.
¤

بعد �إنهاء التدريبات ،وب�سبب ق ّلة القواربُ ،نقلت تلك التي ا�ستخدمناها
يف التدري ��ب �إىل جزيرة جمنون ليلاً  ،لي�ستفاد منها يف العملية .ويف هذه
امل� � ّدة ّمت �شرح اخلريط ��ة و�أطلعونا عل ��ى و�ضعية املنطق ��ة ومهامنا .كان
علينا التحرك قرابة الت�سعة كيلومرتات يف منعطفات املم ّرات املائ ّية �إىل
�أن ن�ص ��ل �إىل املحور الذي �سنهاجم منه اخلطوط الأمامية للعد ّو .ن�صب
الع ��د ّو يف تلك املنطقة ما بني  40و 50كمينًا ،تراقب ق ّوات الر�صد البعث ّية
م ��ن خاللها حركة املم� � ّرات املائ ّي ��ة يف املنطقة وو�ضع ّيته ��ا .ومن هناك
�سرع ��ان ما ُت ��رى �أدنى حركة يف املياه ب�سهولة ،مع مت ��اوج املاء �أو حت ّرك
الق�ص ��ب ،ل ��ذا ،ق ّلم ��ا كان عنا�صر املعلوم ��ات يذهب ��ون �إىل تلك املنطقة
مراع ��اة للجوان ��ب الوقائ ّية .قيل لنا � ّإن �آخر ا�ستط�ل�اع �أُجرِ ي هناك قبل
يوما ،و� ّإن الإخوة تق ّدموا ح ّتى و�صلوا �إىل مقربة من حماور
خم�س ��ة ع�شر ً
اال�شتباكات .كان عد ٌد من امل�سارات املح ّددة يف حتركنا هو تلك املم ّرات
املائ ّية نف�سه ��ا التي بقيت من عملية خيرب ،وقد م�ضى الآن �أكرث من �سنة
على تلك العملية ،مع اختالف واحد وهو � ّأن العراق ّيني ن�صبوا الكمائن يف
بداي ��ة املم ّرات .وقد جرى الت�أكي ��د علينا يف املناورة ويف تعليمات العملية
�أن ن�سع ��ى جهدنا للعبور من جانب الكمني بهدوء ومن دون ا�شتباك .ومع
ه ��ذا ك ّله ،كان ��ت مه ّمة بع�ض الأ�شخا� ��ص �إ�سكات الكمائ ��ن .لقد ُن�صبت
ه ��ذه الكمائن قب ��ل كيلومرتين تقري ًبا من ّ
خط الدف ��اع الأ ّول للعد ّو ،و�إذا
م ��ا جرت مواجهة هناك� ،سي�صعب علين ��ا بلوغ ّ
اخلط �أ�ضعافًا م�ضاعفة.
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وق ��د طلبوا منّا حتى الدخول فو ًرا يف حقول الق�صب� ،إذا ما ملحنا قوارب
احلق يف اال�شتباك قبل البدء بتنفيذ العملية.
العد ّو ،وقالوا �إنّنا ال منلك ّ
¤

بع ��د التذكري بك ّل هذه الأم ��ور� ،أُعطينا م ّدة � 24ساع ��ة ملتابعة �أمورنا
بع�ض االغت�سال ،وراح �آخرون
ال�شخ�ص ّية؛ �آخر الأعمال قبل العملية� .أراد ٌ
يكتب ��ون ر�سال ��ة �أو و�صي ��ة ،ه� ��ؤالء انهمك ��وا بتنظيف �سالحه ��م ،و�أولئك
والتو�س ��ل ب�أهل البيت .Rك ّن ��ا ال نزال يف
ان�شغل ��وا بال�ص�ل�اة والدعاء
ّ
منطق ��ة التدريبات يف الهور بني ب�ستان و�سو�سنكرد ،وما زلت �أذكر ج ّي ًدا
الو�ص ّية الوحيدة التي كتبتها طوال فرتة احلرب ،تلك التي كتبتها هناك.
ق ��ال يل �أمري الذي �أ�صبحت �صداقتي احلميمة ب ��ه على ك ّل ل�سان« :تعالَ
�صباحا حني
لنكت ��ب و�ص ّية واحدة لكلينا» .كان ��ت ال�ساعة حوايل التا�سعة ً
جل�سنا �إىل جانب املاء ورحنا نتبادل الر�أي يف �ش�أن كتابة الو�ص ّية.
عم ،ماذا �سنكتب! ال منلك �شي ًئا نو ّرثه لأحد ،وال طلب لنا لنطلبه
 يا ّمن �أحد...
�أخ ًريا ،كتبنا ر�سال ��ة ،و�أو�صينا فيها الوالدين بال�صرب ،وعدم احلزن
�إذا ما ا�ستُ�شهدنا و�أمثال هذه الأمور .ورحت �أ�ضحك.
 لمِ َ ت�ضحك يا �س ّيد؟!مطمئن �أنّه لن ي�صيبني مكروه هذه امل ّرة ،و�س�أعود.
عم� ،أنا
ّ
 يا ّ ومن �أين تعلم ذلك؟ �أعلم فقط!لكن
كان �إح�سا�س ��ي الداخل ��ي يقول يل �إنّني �س�أعود هذه امل� � ّرة �ساملًاّ ،
و�ض ��ع العملية ال�صعب ي�ش ّككني قلي�ًل اً  .كنت عندما �أتذ ّكر ّ
خطة العملية،
�أف ّك ��ر فيما بيني وبني نف�سي ب� ّأن الو�ص ��ول ب�سالمة �إىل ّ
خط الدفاع الأ ّول
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للع ��د ّو هو معج ��زة من املعاجز! وم ��ا الذي ميكننا فعله يف قل ��ب املاء �إذا
ال ق� � ّدر اهلل ووق ��ع ا�شتب ��اك قبل  500مرت م ��ن ّ
خط الدف ��اع الأ ّول للعد ّو؟
لق ��د خ�ضنا قبل ذل ��ك مواجهات ع ّدة على الياب�س ��ة ،وكان هناك حفرة،
�سات ��ر ترابي ،منخف� ��ض �أو مرتفع ميكن االحتماء ب ��ه� ،أ ّما الآن ونحن يف
و�سط املاء ،يف قوارب حتتاج �إىل ق ّوة ال�سواعد لتتح ّرك ،ماذا �سنفعل �إن
ُ
ا�ضطررن ��ا لإطالق النار؟ ...ماذا �سنفع ��ل �إن �أُ�صيب �أحد املج ّدفني؟...
�إن تب ّلل ��ت �أ�سلحتنا باملاء ومل تعد تعم ��ل؟� ...إن ...حينها �سن�صبح هدفًا
ثابتًا للأعداء!
ك ّل ه ��ذه الأ�سباب ،ومئات الأ�سباب الأخرى امل�شابهة ،جعلت من هذه
أي�ضا ب� �� ّأن ك ّل �شيء بيد اهلل تعاىل ،و�أنّه
العملي ��ة عملية غري عاد ّية� ،آمنّا � ً
يفعل ما ي�شاء ،وبتنا م�س ّلمني لأمره وم�شيئته.

v
تهب ن�سائم العملي ��ة .و�أُقيم جمل�س عزاء رائع مب�شاركة احلاج
ب ��د�أت ّ
«�صادق �آهنكران»� .أقول رائع ل ّأن جمال�س العزاء تختلف فيما بينها .فم ّرة
تقي ��م جمل�س عزاء ع ��ن روح �شهيد ،لكن م ّرة �أخ ��رى ت�شارك يف جمل�س
ع ��زاء �إىل جانب �أ�شخا�ص ال ت�ش � ّ�ك � ًأبدا ب� ّأن عد ًدا منه ��م �س ُي�ست�شهدون
بع�ضا ت�أخذنا
أ�سا�سا ،كنّا عندما ننظر �إىل وجوه بع�ضنا ً
بعد ب�ضعة �أ ّيامً � .
الع�ب�رة� .أحبب ��ت �أن �أح ّدق ك ّل تل ��ك ال�ساعة يف وجوه الإخ ��وة ،وكان هذا
�شعور اجلمي ��ع .فخالفًا للعملية ال�سابقة مل نك ��ن متكافئني مع العد ّو من
حيث الو�ضع ّية ،ومن املحتمل �أن تُ�ست�شهد ك ّل ق ّوات االقتحام ،فكنت �أدعو
كم ��ا �سائر ال�شبان؛ �إله ��ي ال تخ ّيبنا� ،أنت تعلم �أنّنا نعمل من �أجلك فقط،
ف�أع ّن ��ا لي�س للبقاء �ساملني ،ب ��ل لننجح يف اقتحام ّ
خط الدفاع الأ ّول للعد ّو
ب� ّأي ثمن كان ،ونكم ��ل العملية ،فتتم ّكن ق ّوات الدعم من التق ّدم .يف تلك
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الليلة ،علمنا من خالل مرث ّية الأخ �آهنكران ب� ّأن ا�سم العملية هو بدر.
ه ّي� ��أ الإخوة احلنّاء ،كما جرت العادة ليل ��ة العمليات .وبينما كان من
ع ��ادة �أهل القرى و�ضع احل ّن ��اء على �أ�صابعهم ليل ��ة العر�س ،راح الإخوة
يح ّن ��ون ر�ؤو�س �أ�صابعهم ب�شوق وفرح كبريي ��ن ليلة الأن�س� .أنارت الدموع
وج ��وه بع� ��ض ،وال�ضحكة �أ�شرق ��ت على وجوه بع�ض �آخ ��ر .فكان ال�ضحك
والبكاء يب ّثان املعنويات يف نفو�س الإخوة ،ك ّل وما يتنا�سب مع حاله.
تق ّرر �أن ننتقل بال�شاحنات �إىل منطقة العملية عند حلول الليل.
¤

بع ��د الغ ��روب �أتت ال�شاحن ��ات ،وكان القرار ب�أن حتمل م ��ا �أمكن من
العنا�ص ��ر تالف ًي ��ا للرت ّدد املتك ��رر �إىل املنطقة .كان الزح ��ام خانقًا حني
رکب الإخوة يف م�ؤخّ رة ال�شاحنات ،لدرجة � ّأن �سالح الواحد منهم انغرز
يف ج�سد الآخر .ع�ل�ا �صراخهم« :اختنقت!ُ ..م ّت!» .وكان اجلواب ي�أتي:
«ل ��و ُ
ا�ضط ّر الأمر ب� ��أن جتل�سوا بع�ضكم فوق بع� ��ض ،فافعلوا ،وذلك ح ّتى
ي ّت�سع املكان للبق ّية»ُ .و�ضع �شادر على ال�شاحنة فكان حت ّمل ذلك ال�ضغط
والزح ��ام �أم ًرا �صع ًبا .طوال الطريق ،كان بع�ض الإخوة من �ش ّدة اخلناق
يرفع ��ون طرف ال�ش ��ادر قليلاً لنتن�شّ ��ق بع�ض الهواء .وعل ��ى تلك احلال،
و�صلنا قرابة منت�صف الليل �إىل جزيرة جمنون ال�شمال ّية؛ نقطة االفرتاق
الأوىل .وكان علينا البقاء هناك �إىل ظهر اليوم التايل.
والآن ،يج ��ب على ك ّل واحد منّا �إعادة تو�ضيب �أغرا�ضه التي �سيحملها
مع ��ه للم ّرة الأخرية .فم ��ن �أجل احلفاظ على توازن الق ��وارب ،كان يجب
حتدي ��د عدد �أف ��راد ك ّل فري ��ق و�أوزانه ��م� ،إ�ضافة �إىل العت ��اد والأغرا�ض
الت ��ي �سيحملونهاّ .مت ه ��ذا الأمر ،وقب ��ل االنطالق تفقّدن ��ا عتادنا للم ّرة
�صباحا ،عل ��ى �شكل طابور �إىل
الأخ�ي�رة� .سرنا قراب ��ة العا�شرة والن�صف ً
الـ«ب ��د» رقم( ،)6ومن هناك ركبنا الق ��وارب لتق ّلنا �إىل باحة �أُن�شئت على
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ُبعد م�سافة من و�سط املاء ،باالعتماد على احللقتني ال�سابعة والثامنة من
ليتم �إعطاء التعليمات للقوات لآخر م ّرة ،ثم يركبوا القوارب.
ج�سر خيربّ ،
و�صلن ��ا �سري ًع ��ا �إىل هناك ،وكان لدين ��ا م ّت�سع من الوق ��ت �إىل حني حلول
موع ��د اجلل�سة .وملّا كان عدد من الإخوة مل يغت�سل ��وا غ�سل ال�شهادة بعد،
فقد ذهبوا �إىل جانب القوارب واغت�سلوا .ذهبت �أنا معهم ،فلم �أ�ش�أ �أن �أرد
جدا ،نويت ن ّية الغ�سل
هذا الطريق من دون غ�سل ال�شهادة .كان املاء بار ًدا ً
وغط�ست .حني ع ��دت �إىل �صفوف الإخوة كنت كما الكثري منهم� ،أرجتف
من �ش ّدة الربد ،ومل �أعد �إىل حايل الطبيع ّية ح ّتى بعد �ساعة.
ن ��ادوا علين ��ا �أن جت ّمعوا �سر ّي ��ة �سر ّية يف مكان واحد ،نري ��د �أن نتك ّلم
معك ��م .وقفن ��ا بقيادة الأخ م�صطف ��ى بی�ش قدم �إىل جان ��ب �سرايا كتيبة
الإم ��ام احل�سني  Qالأخ ��رى .كان ج�سدي يرتع�ش من �ش ّدة الربد ،ومل
ت�ستط ��ع �شم�س العا�ش ��ر من �آذار من الع ��ام 1985م الباهت ��ة� ،أن مت ّدين
بال ��دفء .من ناحية �أخرى كنت قلقًا على �أمري الذي مل ي�ستطع االلتحاق
بال�سر ّي ��ة ب�سبب نق�ص يف القوارب .بعد دقائق� ،شرع بالكالم قائد كتيبة
ق�ص ��اب الذي �سرى نب� ��أ بطوالته يف عملية
الإم ��ام احل�سني � Qأ�صغر ّ
خي�ب�ر ومواجه ��ات جزر جمن ��ون على ك ّل ل�س ��ان .تن ��اول يف حديثه و�ضع
املنطقة و�أه ّمية املهام التي �سنقوم بها .كانت اخلريطة قد ُ�شرحت �سابقًا
مبا في ��ه الكفاية ،فراح يو�صينا باملداومة عل ��ى الذكر والدعاء من بداية
حت ّركنا حتى ال�شروع باملواجهات ،ذلك � ّأن ال�شيء الوحيد الذي يو�صلكم
�سامل�ي�ن �إىل حماوركم هو الذكر والدع ��اء ال غري .وما مل ت�صلوا �إىل تلك
املح ��اور ،ال يجب �أن تتو ّقعوا دع ًما من اخلل ��ف و ...بعد ذلك خطب فينا
علي جتلاّ ي ��ي .تغيرّ ت �أحوال اجلميع� .إلهي! � ّأي حم�شر هي بدر! � ّأي قادة
عظ ��ام ج ��ا�ؤوا �إىل هن ��اك ،و� ّأي معنو ّي ��ات حت ّدثوا بها يف ه ��ذه ال�ساعات
بخطاباته ��م احلما�س ّي ��ة؟ حت� � ّدث قادتنا ال�شجع ��ان عن �أهم ّي ��ة اقتحام
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ّ
خط الدفاع الأ ّول للع ��د ّو .وكان ينبغي علينا اقتحام �س ّد (حاجز)ُ 1ج ّهز
مبختلف �أن ��واع الأ�سلحة ،وبعبارة �أخرى ،غري قاب ��ل لالخرتاق ،بوا�سطة
عدد م ��ن ال�سرايا حيث �ستهاجم ّ
اخلط بالق ��وارب ،ومن هناك يقوم ك ّل
�شخ� ��ص باملهمة املنوطة ب ��ه .كانت مه ّمة ثمانية عنا�صر م ��ن بينهم �أنا،
الهج ��وم على املق� � ّر بعد اقتحام ّ
ق�صة
خط دف ��اع العد ّو .وله ��ذا الهجوم ّ
عجيب ��ة .حني �س�ألت عن ع ��دد العنا�صر يف املق ّر؟ ج ��اءين اجلواب �إنّهم
يقارب ��ون الألف ون ّيفًا! وبالطبع� ،ضحكت لهذه الظروف التي كانت مبكية
م ��ن ناحية �أخرى .ف ّكرت ،ماذا ميك ��ن لثمانية �أ�شخا�ص �أن يفعلوا مقابل
مق� � ّر به ��ذا احلج ��م؟! �أولئك الثماني ��ة �أ�شخا� ��ص �أنف�سهم الذي ��ن قادوا
أي�ضا م�ساف ��ة كيلومرتات ،وبعد اجتياز املوانع هجموا على ّ
خط
القوارب � ً
الدف ��اع الأ ّول للع ��د ّو .كنّا نعلم� ،أ ّن ��ه وب�سبب اتّ�ساع رقع ��ة منطقة العملية
والنق� ��ص يف عدي ��د ق ّوات االقتحام� ،أ�صبح تطه�ي�ر ك ّل ق�سم من املنطقة
لكن احتالل مق ّر جم ّهز بعدد
بعه ��دة ب�ضعة �أفراد ،ثم يكمل ��ون مهمتهمّ ،
2
من ال�شيلكا ،من قبل ع ّدة �أ�شخا�ص كان بالفعل �أم ًرا حميرّ ً ا.
ط ��وال ه ��ذه امل ّدة كان فكري م�شغ � اً
�ول بتخ ّلف �أمري .فق ��د ا�ستبعد من
�سر ّيتنا �أربعة �أ�شخا�ص عن امل�شاركة يف املرحلة الأوىل من العملية ب�سبب
منزعجا من
نق� ��ص يف القوارب ،ومن بينهم �صديقي احلميم �أمري .كنت
ً
متاما بقدر انزعاجه .مل �أترك با ًب ��ا � اّإل وطرقته .حتى لقد ذهبت
الأم ��ر ً
 1ـ الحاج ��ز �أو ال�س ّد وه ��و ي�شبه ال�ساتر الترابي� ،أن�شئ في منطقة الهور م ��ن �أجل الف�صل بين الياب�سة
والم ��اء .وكان العد ّو في عملية بدر قد �أن�ش�أ على �ض ّفت ��ه �سات ًرا تراب ًّيا بارتفاع ثالثة �أمتار ،امتدّت فوقه
جادّة بعر�ض �ستة �أمتار.
 2ـ فيما بعد ،حين ذهبت �إلى المق ّر ،ر�أيت عن كثب ّ
وبغ�ض النظر عن �أي �شيء �آخر ،وحدتَي اتّ�صاالت
مج ّهزتي ��ن بمختلف �أنواع الرادارات .كان عنا�صر االت�صاالت وحده ��م في ذلك المق ّر يناهزون الـ200
الح�سا�سة قالوا �إ ّنها تلتقط �أدن ��ى الأ�صوات والحركات،
عن�ص ��ر .عندم ��ا ر�أى الخبراء تلك ال ��رادارات ّ
ويمكنه ��ا التق ��اط حرك ��ة الق ��وارب وحتّى الأ�ص ��وات الخفيف ��ة .بلط ��ف اهلل وعنايته ،ل ��م ت�ستطع تلك
الح�سا�سة في عملية بدر الأ�سطور ّية �أن تقدم � ّأي م�ساعدة للعد ّو.
الرادارات ّ
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�إىل م�صطفى بی�ش قدم ،الذي كان من املق ّرر �أن يجري قرعة على ه�ؤالء
الأربع ��ة حي ��ث �أ�صبح هناك م ��كان لواحد منهم فق ��ط يف �أحد القوارب.
�أردت التالع ��ب بالقرعة لت�أتي با�سم �أم�ي�ر مارالبا�ش ،فلم ت� ِأت .1انتفت
�إمكان ّية جميء �أمري معنا ليكتمل انزعاجنا من الأمر.
ارتفع �صوت املرث ّيات احل�سين ّية من اجلهة الأخرى .جاء الأخ «منايف»
للتو�سل ب�أه ��ل البيت Rقبل انطالق القوارب.
م ��ن قبل �إعالم الفرقةّ ،
عادي يف تلك املنطقة املحدودة ،على اجل�سر ،و�سط
لقد �أقيم جمل�س غري ّ
امل ��اء وعلى مقرب ��ة من �ضفّتنا .فط�أط�أ ك ّل م ��ن كان حا�ض ًرا هناك ر�أ�سه
�إىل الأر�ض وراح يبكي .قبل بدء املرث ّية ،كانت دموع الكثريين جتري من
امتالء القلوب �أو من ليونتها .حلظات غري عاد ّية م ّرت .وتق ّرر �أن ننطلق
بالقوارب بعد �أداء �صالة الظهر.
¤

ب ��د�أ حت ّركنا .ورك ��ب عنا�صر االقتح ��ام يف فرقة عا�ش ��وراء القوارب
واحدا واح � ً�دا .رفع الأخ «منايف» الأذان بنحو ب � ّ�ث فينا حما�س ًة خمتلفة.
ً
أظن
كان يرفع الأذان بحالة معنو ّية ال تو�صف ،وي�شرح معاين عباراته .ال � ّ
�أنّني �سمعت طوال حياتي �أذا ًنا �أ ّثر يف ج�سمي وروحي كذاك الذي �سمعته
ظه�ي�رة يوم عملية بدر .مل يب ��قَ �أحد � اّإل وبكى .2رك ��ب عنا�صر االقتحام
الق ��وارب ،وكان ��وا يرتدون �سرتات واقي ��ة من املطر ،خ�ض ��راء �أو رماد ّية
اللون ،فيما كان الأخ مهدي والق ��ادة وق ّوات الدعم يو ّدعوننا ب�أنظارهم.
مل يك ��د ي�أت ��ي دورنا للرك ��وب ح ّت ��ى �سمعنا هدي ��ر الطائ ��رات العراق ّية،
بادرن ��ا فو ًرا لال�ستتار منها بالطرق املتاحة .ا�سترتت القوارب التي بد�أت
حت ّركه ��ا بني حقول الق�صب ،فقلت يف نف�س ��ي« :ال تكفينا م�شكلتنا ،ح ّتى
 1ـ وقعت القرعة على عن�صر �آخر ،ا�ستُ�شهد في تلك الليلة نف�سها.
 2ـ لقد ّتم ت�صوير تلك اللحظات من قبل �إعالم الفرقة ،وال �أعلم �إن كان الفيلم ال يزال موجودًا �أم ال.
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أي�ضا!» .و�شي ًئ ��ا ف�شي ًئا حان دورنا .جاء �أمري �إ ّ
يل�« :س ّيد!
ت�أت ��ي الطائرات � ً
�أ�أنت ذاهب؟».
 نعم.تظن �أنّك �ست�ست�شهد �أم �ستعود؟
 هل ّأظن �أنّني �س�أعود!
 ال ،بل � ّ �أنّى لك �أن تعلم هذا؟! �أعلم� ،س�أعود!موعدا �ألقاك فيه هناك!
 فلتح ّدد يل ً�صباحا ،على الطريق امل�ؤ ّدية �إىل املق ّر!
 �أنتظرك ًغدا عند التا�سعة ً
تعجب �أمري قائلاً �« :س ّيد! تتك ّلم بثقة وك�أنّك �إىل
قلت ذلك باطمئنانّ .
الآن ذهب ��ت ثالثني م ّرة �إىل املق� � ّر ،وا�ستطلعته وعرف ��ت الطريق امل�ؤ ّدي
�صباحا� ،إىل الطريق
�إلي ��ه!» .فقلت من جديد« :تعالَ ً
غدا ،عن ��د التا�سعة ً
امل�ؤ ّدي �إىل املق ّر .و�س�أكون ما زلت �ساملًا حتى تلك اللحظة!».
عندما ان�سللت من �أح�ضان �أمري مل �أعد �أف ّكر �سوى باالنطالق .ابتعد
قاربن ��ا عن حلقات اجل�سر .كنت �أنا وباب ��ا و�شخ�صان �آخران يف القارب
نف�سه� .شي ًئا ف�شي ًئا بد�أنا نبتعد عن �صوت الأذان وهمهمة الإخوة ،ومل نعد
ن�سمع �سوى هم�سات الأدعية املنبعثة من �شفاه مرافقينا .ارتفعت معنو ّيات
الإخ ��وة عال ًيا؛ فبع�ضهم راح مي ��زح وميرح ،وبع�ضه ��م راح يف ّكر بهدوء.
كنت بدوري من بني الذين ميزحون ،فرحت �أنرث املاء يف وجوه الإخوة يف
وجدت هذا ال�شيء الوحيد الذي ميكنه �أن يخفّف
القارب املجاور .لربمّ ا
ُ
يف ذل ��ك الزمان واملكان الغريبني من وط� ��أة اجل ّو .الطريق �أمامنا طويل
للو�ص ��ول �إىل مكان اال�شتباك .وطب ًعا لنا ّ
حمط ��ات كثرية خالله� .أحيا ًنا
تو ّقفن ��ا لنح�صل على معلومات جديدة عن الكمائن املوجودة يف طريقنا.
عن ��د الغروب ،كانت تف�صلنا عن ّ
خط الدف ��اع الأ ّول للعد ّو حوايل الأربعة
كيلومرتات ،فق ّررنا التو ّقف هناك لأداء �صالتي الع�شاءين.
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مل ي�صاحب �صالتنا � اّإل اهتزاز القارب الهادئ على وجه املاء .وبقلوب
مل�ؤه ��ا الإخال�ص �أ ّدين ��ا �صالتنا يف القارب من جلو� ��س .تناولنا وجباتنا
الغذائ ّي ��ة ،وهي عبارة عن مع ّلبات التون ��ة والقليل من الب�سكويت� ،أبعدت
ع ّن ��ا اجلوع ح ّتى ال�صباح .يف تلك العتم ��ة كنت �أختل�س النظر �أحيا ًنا �إىل
وجوه رفاقي و�أفكر؛ ماذا ق ّدر اهلل �سبحانه لنا يف هذه الليلة!
ك ّن ��ا من وقت لآخر نتبادل الأحاديث به ��دوء ،لكنّنا يف ك ّل الأحوال مل
نغف ��ل عن هذا الذك ��ر؛ �إلهي ال تخ ّي ��ب �أملنا ،و�ساعدنا ك ��ي نخرتق ّ
خط
الدف ��اع الأ ّول للع ��د ّو بنجاح� .إىل ذل ��ك املوقع ،ظل احتم ��ال املواجهة مع
دور ّيات العد ّو �أو كمائنه �ضعيفًا� ،أ ّما الآن ف�أ�صبح ك ّل قارب يذ ّكر القارب
ف�صاعدا.
ال ��ذي يليه باخلطر ال ��ذي �صار يته ّددنا مئة يف املئة م ��ن الآن
ً
لق ��د ن�صب العراقيون ما يق ��ارب الع�شرين كمي ًن ��ا يف طريقنا ،ومواجهة
� ّأي واح ��د منه ��ا تع ّر�ض العملية للخط ��ر� .سبق ون ّبهون ��ا �إىل �إطالق النار
الع�شوائ ��ي الذي يقوم به الع ��د ّو يف تلك املنطقة ،وقي ��ل لنا ،من املحتمل
أي�ض ��ا �أن تطل ��ق دور ّيات القوارب النار ب�ش ��كل ع�شوائي ،ويف حال �أُ�صيب
� ً
1
لكن
�أحدك ��م ال ينبغي �أن ي�صدر عنه � ّأي �ص ��وت  .م ّرت حلظات مرعبةّ ،
الهدوء عال وجوه �أ�صدقائي بو�ضوح.
م� � ّرت ن�ص ��ف �ساعة تقري ًب ��ا على انطالقن ��ا ،و�إذ ب�أ�ص ��وات القوارب
العراق ّية تتعاىل .كانت ت�سري يف املم ّر املائي الأ�سا�سي ،ومن ح�سن ّ
حظنا
�أ ّنن ��ا دلفن ��ا حينها يف مم ّر فرع ��ي ّ
غطت �أطرافه حق ��ول الق�صب� .أردنا
الدخ ��ول يف املم� � ّر الأ�سا�س ��ي ،لنعرب من ��ه �إىل مم ّر فرع ��ي �آخر ،لكن مل
نك ��د ن�صل �إىل هن ��اك ،ح ّتى ظهرت قوارب الدور ّي ��ة العراق ّية وهي تُعمل
الك�شّ افات ال�ضوئ ّية .ر�أيناهم يكملون طريقهم ومي�ضون وقد خ ّيم الهدوء
وال�سك ��ون .كانت �سائر القوارب يف مكان �آمن .دخلنا املم ّر الأ�سا�سي كما
 1ـ كان الع ��د ّو ّ
يغط ��ي منطقة وا�سعة بنيرانه الع�شوائ ّية المتف ّرقة ،وفي ح ��ال توجيهه الرماية �إلى مكان
َ
ّ
ع�شوائي.
يرم نيرانه بنحو
ّ
ّ
خا�ص ،فذلك يعني �أنه احتمل وجو َد ق ّو ٍات في تلك المنطقة ،لذا لم ِ
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ورده عدد من القوارب .تبادلنا الأدوار ع ّدة م ّرات مع املج ّدفني خالل هذا
امل�سري الطويل ،ح ّتى ال يبطئ التعب حركتنا .ويف تلك اللحظات ،انتبهنا
م� � ّرة ثانية �إىل وجود قارب لدور ّية عراق ّية فدخلت ك ّل القوارب يف حقول
الق�ص ��ب ،لكن ...فج� ��أ ًة ا�ضطرب جم ّدفونا واخت� � ّل التن�سيق بينهم .ويف
حلظة واحدة ،بد�أ القارب يدور حول نف�سه و�سط املم ّرُ .حب�ست �أنفا�سنا!
توجه الق ��ارب العراقي ناحيتنا بنوره الكا�شف ،فيما نحن حائرون و�سط
املم� � ّر ال ن ��دري ما نفعل .ف ّك ��رت للحظة � ّأن ك ّل �شيء ق ��د انتهى .اختنقت
بغ�صتي .مل یك ��ن �أمامنا من مف ّر؛ القارب العراق ��ي يقرتب �أكرث ف�أكرث،
ّ
ونحن عاجزون .يف اللحظة الأخرية ا�ستطعنا نقل القارب من و�سط املم ّر
�إىل ناحية ما ،كانت اً
حال غري عاد ّية وال مثيل لها .وك� ّأن ك ّل ذ ّرات وجودي
واعم �أب�صارهم عنّا!»،
اعم هذا النور ِ
بادرت تناجي اهلل تع ��اىل�« :إلهيِ ،
كنّا ن�سم ��ع �أ�صوات العراق ّيني بو�ضوح .حني و�ص ��ل القارب �إىل حماذاتنا
�أحنيت ر�أ�سي ،و�أح�س�ست مبا�شرة بنور الك�شّ اف مي ّر من فوق ر�أ�سي .ح ّتى
لق ��د ا�صطدم قاربهم بزاوية قاربنا � ،اّإل �أ ّنن ��ا مل ِ
نبد � ّأي ر ّد فعل� .سبحان
اهلل! �ش ��يء ال ُي�ص ّدق� ،أن مي ّر القارب مع نور الك�شّ اف وال يروننا .عندما
رفعت ر�أ�سي ور�أيتهم يبتع ��دون ،كاد قلبي يطري من الفرح .رحت �أنادي:
«ك ��م �أنت عظيم يا رب ،وكم �أنت كرمي!� .»..أح�س�ست بك ّل وجودي بعظمة
اهلل وقربه منّا؛ وكان ذلك ال�شعور معتمدنا الوحيد يف تلك اللحظات ،ومل
جند و�سيلة ل�شكر هذه النعمة �سوى متابعة الطريق و�إخال�ص الن ّية� .شعر
رفاقنا يف القوارب الأخرى الذين �شاهدوا ما حدث بهذا الإمداد الغيبي
املائي الفرعي متنّيت من
� ً
أي�ضا .وفيما بد�أنا نعرب من هناك لندخل املم ّر ّ
�أعم ��اق قلبي �أن �أقع يف الأ�سر ـ كعن�ص ��ر ا�ستطالع ـ و�أُعذّب و�أُقتل� ،شرط
�أن يتمكن الإخوة من الهجوم يف الوقت املنا�سب ،و�أن ت�ؤتي العملية �أُكلها.
�ش � ّ�ق القارب طريقه يف املم ّر املائي ،ومل �أرد �أب � ً�دا التخ ّلي عن الإح�سا�س
حق تلك اللحظات مهما
باحلماية الإله ّي ��ة ،وفكرت �أنّنا لن ن�ستطيع �أداء ّ
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خا�ص ��ة ذلك الهدوء ال ��ذي �أبداه ك ّل واحد م ّن ��ا ،فلم نقم يف تلك
فعلن ��اّ ،
احل�سا�سة ب� ّأي عمل ،وبقينا منتظرين.
اللحظات ّ
�شي ًئ ��ا ف�شي ًئا و�صلن ��ا �إىل النقطة التي ينبغي للق ��وارب �أن تتفرق فيها
ويتوجه الإخ ��وة ك ٌّل �إىل املكان ال ��ذي �سينفذون فيه
بع�ضه ��ا عن بع� ��ضّ ،
املهام املوكلة �إليه ��م .وحيث � ّإن اخلريطة ُ�شرحت لنا م ّرات وم ّرات ،فقد
ا�ستطعن ��ا التك ّيف مع املنطق ��ة ب�سهولة .كانت الق ��وارب ت�سري على �شكل
طاب ��ور ،والإخ ��وة يف الق ��وارب املتق ّدمة يطلع ��ون القوارب الت ��ي خلفهم
عل ��ى املنطقة الت ��ي و�صلوا �إليه ��ا� .أ ّما عنا�صر املعلوم ��ات الذين ي�سريون
يف املق ّدم ��ة ،فقد و�ضع ��وا يف اال�ستطالع الأخري للمنطق ��ة قط ًعا �صغرية
من الكاوت�شوك ،كعالم ��ات حُت ّدد حمور ك ّل �شخ�ص .وعند االقرتاب من
الكمائ ��ن كانوا يح� �ذّرون الإخوة ،لرياع ��وا جوانب الد ّق ��ة واحلذر �أكرث.
�أحيا ًن ��ا �صغرت امل�سافة بني القوارب والكمائ ��ن لدرجة �أن ن�سمع �أ�صوات
اطمئن
العراق ّيني الذين تابعوا �أعمالهم من دون علم مبا يجري حولهم.
ّ
قلب ��ي للإح�سا�س باحلماية الإله ّية .فحيث كان ��ت ك ّل ّ
خمططاتنا عر�ضة
للف�ش ��ل لو � ّأن �صوت جم ��داف ارتفع �أو عط�س �أحده ��م عط�سة ،كان هذا
الإميان فقط ما يبعث فينا �سكينة ال تو�صف.
احل�سا�س ��ة واقرتبن ��ا م ��ن منطق ��ة امله ّم ��ة املوكلة
جتاوزن ��ا النق ��اط ّ
ل�سر ّيتنا .عند احلادية ع�شرة والن�صف ليلاً  ،بد�أت املواجهات يف املحاور
الأخ ��رى .كنت بجانب قارب قائدن ��ا ف�س�ألته�« :س ّي ��د �أ�صغر! هل انك�شف
�أم ��ر العملية؟ وك� ّأن الإخوة قد بد�أوا باملواجه ��ة!»� .أجابني بك ّل طم�أنينة:
«ال! �إنّهم يطلقون الر�صا�ص الع�شوائي!» .ظننت � ّأن بع�ض عنا�صرنا بد�أوا
باملواجهة حني �سمع ��وا �إطالق النار الع�شوائي للعد ّو ،ل ّأن الأ�صوات كانت
عالية .ومبا�شرة �صدر الأمر« :حت ّركوا ب�سرعة».
�أح�س�س ��ت براحة كب�ي�رة كوننا اجتزنا �أكرث املناط ��ق ح�سا�س ّية ،وح ّتى
ل ��و ُك�شف �أم ��ر العملية الآن ،فل ��ن ي�ش ّكل ذلك م�شكلة كب�ي�رة� .صدر نداء
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العملي ��ة حني و�صلن ��ا �إىل املكان املح� � ّدد للكتيبة ،وهن ��اك �أُبلغنا بوجوب
اف�ت�راق الف�صائل .ابتعدت القوارب بع�ضه ��ا عن بع�ض وانت�شرت يف املاء
مب ��وازاة �س ّد الع ��د ّو ،ومل يكن العدو �إىل حينها ق ��د التفت �إىل �شيء بعد.
و�صلنا �إىل موقعنا املق� � ّرر يف الوقت املح ّدد ،فيما مل يكن بع�ض العنا�صر
م ��ن اجلناحني قد و�صل ��وا �إىل �أماكنهم بعد .الإخوة الذي ��ن توا�صلوا مع
املق� � ّر �سمعوا با�ستم ��رار نداء« :ال تب ��د�أوا باملواجهة ح ّت ��ى ت�صل الق ّوات
الأخرى» .يف هذه الأثناء بد�أ عمل غ ّوا�صي ق ّوات االقتحام الذين اقرتبوا
بقواربه ��م قرابة الع�شرين مرتًا من ال�س ّد ونزلوا هناك يف املاء .كانت قد
ُو�ضع ��ت ع ّدة �صفوف من الأ�س�ل�اك ال�شائكة واملوان ��ع الأخرى من داخل
امل ��اء �إىل د�ش ��م العد ّو ،ول ��زم عل ��ى الغ ّوا�صني قطع ه ��ذه الأ�سالك وفتح
الطري ��ق لعبور الباقني .مل ُي�سمع يف منطقتنا �س ��وى �أ�صوات اال�شتباكات
متاما �أمام ال�شيلكا التي
التي بد�أت ت�شت ّد يف املح ��اور الأخرى .متو�ضعنا ً
ينبغ ��ي علين ��ا تدمريها قبل � ّأي �ش ��يء ،وفيما تق ّدمنا به ��دوء �أمامها نحو
ال�س� � ّد ،اخت ّل من جدي ��د التن�سيق بني املج ّدفني ،ليب ��د�أ القارب بالدوران
و�س ��ط املاء! ويف هذه الأثناء لف ��ت انتباهي �أكرث من � ّأي �شيء �آخر حديث
جندي�ي�ن عراق ّيني يقفان فوق ال�س ّد ،يب ��دو �أنّهما من عنا�صر ال�شيلكا .يف
الف�ض ّي فوق اله ��ور ،فيما راح قاربنا
تل ��ك الليل ��ة كان القمر قد نرث ن ��وره ّ
ي ��دور و�سط املاء ومقابل الأعداء .ولو مل ن�ستط ��ع قيادته �إىل جهة مع ّينة
ور�أون ��ا حت ��ت نور القم ��ر ،لقُ�ضي علينا .وم ��ع � ّأن الإخ ��وة يف ك ّل القوارب
امل�ستق ّرة مقابل ال�ضفّة ورماة الـ( )B7كانوا جمي ًعا م�ستع ّدين للرمي � ،اّإل
� ّأن �أع�صاب ��ي ثارت يف تلك احلال املقلقة .ت�س ّمرت عيناي على اجلند ّيني
العراق ّي�ي�ن اللذي ��ن �أ�شعل �أحدهم ��ا �سيجارة ،وما �إن ا�شتعل ��ت ال�سيجارة
لكن الفر�صة
ح ّت ��ى عال �صياحه .لقد ر�أونا! رك� ��ض
م�سرعا نحو ال�شيلكاّ ،
ً
مل ت�ؤاته �سوى لرمية واحدة� ،إذ � ّإن قذيفة (� )B7أُطلقت من �أحد القوارب
و�أ�صابت د�شمته �إ�صابة مبا�شرة و�أ�سكتتها .بد�أت املواجهات ر�سم ًّيا.
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�أُ�صي ��ب نتيجة الرم ��ي بال�شيل ��كا عن�صران م ��ن ق ّواتن ��ا � ،اّإل � ّأن نريان
�شبابنا ال�شديدة بد�أت� .أ ّما قاربنا؛ فقد ا�ستطعنا ال�سيطرة عليه بعد �أربع
�أو خم� ��س دورات .كان ك ّل ه ّمن ��ا �أن نرمي ،وليج� � ّدف العن�صران الآخران
مهم ��ا �أمكنهما ثم يو�صالننا �إىل ال�ضفّة� .سري ًعا بلغنا الأ�سالك ال�شائكة،
لك ّنه ��ا مل تكن قد �أُزيل ��ت يف ذلك املكان .توقفنا ومل نع ��د ن�ستطيع �إكمال
حت ّركن ��ا .بقي �أمامنا �إىل ال�ضفّة مرتان فُر�شا بالأ�سالك ال�شائكة ،وكانت
الق�ضبان التي ُن�صبت يف املاء مل ّد هذه الأ�سالك عليها ،تعلو ن�صف مرت عن
�سطح املاء .نزلنا من القوارب يف املاء وقفزنا من فوق الأ�سالك ال�شائكة.
انتبه � ُ�ت هناك �إىل وجود �ألغ ��ام مل ينفجر منها حل�س ��ن ّ
احلظ �سوى لغم
توجه ك ّل ه ّمنا يف تل ��ك اللحظة الجتياز الأ�سالك ال�شائكة و�صعود
واحدّ .
ال�س� � ّد� .صعدنا من دون االكرتاث لتلك الأ�سالك التي جترح ومتزق ك ّل ما
يحت � ّ�ك بها .كانت املواجهات قوية ،ولأننا قاب قو�سني �أو �أدنى من اجلنود
العراق ّيني ،فقد حال ذلك دون ا�ستخدامهم لبع�ض �أ�سلحتهم.1
ا�شت� � ّدت املواجهات فوق ال�س ّد .عملنا ما يف و�سعنا التّخاذ موطئ قدم
لنا وتطهري ال�س� � ّد �سري ًعا� .أردنا �أن ن�ستفيد بالكامل من ورقتنا الرابحة،
�أال وه ��ي مباغتة العد ّو ،لأ ّنن ��ا كنّا نعلم � ّأن د�شم الإ�سن ��اد املوجودة خلف
ال�س� � ّد جاه ��زة ،و�ستبا�شر العم ��ل �إن واتتها الفر�صة .م ��ن ناحية �أخرى،
ف� �� ّإن امل�سافة بني ال�س ّد واملق� � ّر حيث تتمركز معظم الق ��وات ،هي حوايل
ال� �ـ( )500م ،وقد جاء العد ّو �إىل هناك بح ��وايل الـ( )200د ّبابة ،وحت ًما
ان�صب ك ّل جهدنا على التطهري قبل
مل نرد لها �أن تبا�شر العمل .لذا ،فقد
ّ
�أن ي�ستجمعوا قواهم ويبا�شروا العمل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،علمنا ب� ّأن ق ّواتنا
قد و�صلت يف زوارق «الكوثر» و«عا�شوراء» ال�سريعة �إىل مقربة من كمائن
العد ّو حيث قاده ��ا املج ّدفون �إىل املكان بعد �أن �أطف�أوا حم ّركاتها ،وبقوا
 1ـ �إط�ل�اق نيران من بع�ض الأ�سلحة كالدو�شكا وال�شيل ��كا ال ي�أتي بنتيجة عن م�سافة قريبة جدً ا(ب�سبب
الزاوية الدنيا).
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منتظرين هناك ،ليقوموا بدورهم ما �إن تبد�أ مواجهاتنا مع العد ّو .و�صل
دوي القذائف املدفع ّية
الأم ��ر �إىل درج ��ة ،كانت املنطقة فيه ��ا تهت ّز م ��ن ّ
و�أزي ��ز الر�صا�ص وهدير حم ّركات ال ��زوارق .ويف تلك املعمعة ،عدت من
�أعلى ال�س ّد نحو الهور� ،إىل امل�سار الذي �سلكناه الليلة املا�ضية .كان الهور
غار ًقا يف النريان .ظننت � ّأن ق ّواتنا ا�شتبكت مع الكمائن .للحظات عزلت
نف�س ��ي عن الدخ ��ان و�أ�صوات االنفجارات واجللب ��ة من حويل ودخلت يف
اال�شتب ��اك الدائ ��ر بني زوارقنا ال�سريع ��ة والكمائن .فج� ��أ ًة �صحت م�ؤ ّن ًبا
جيدا وب�شكل كامل ،ومن ّثم.»!..
نف�سي« :يا فتى! احت ّل �أ ّو اًل املكان ً
كان ��ت املواجهة �شديدة .لقد �أ�صبح اال�شتباك على الرتاب �أم ًرا �سهلاً
ونحن الذين خاطرنا م�سافة كيلومرتات وعربنا بقواربنا �إىل هنا من قلب
ح�ص ��ون الأعداء ،وراح الإخ ��وة يقاتلون ب�شجاعة وج ��ر�أة عالية� .أربكتنا
�إحدى الدو�شكات التي كانت تقاوم ب�ش ّدة ،فقال الإخوة ،ال ميكن �إ�سكاتها
من بعيد ،علينا �أن نقرتب �أكرث ونرميها بقنبلة� .سرعان ما ت�ص ّدى ثالثة
�أ�شخا�ص للم�س�ألة ،فاقرتبوا منها و�أ�سكتوها برمي قنبلة عليها .ف ّكرت �أنّه
أتوجه نحو جا ّدة املق ّر .وفيم ��ا �أنا ذاهب �إىل هناك التقيت
ح ��ان الوقت ل ّ
مب�صطف ��ى بی�ش قدم .ما �إن ر�آين ح ّتى قال يل�« :س ّيد! لقد خرجت ق ّوات
فرقة النجف 1من املاء ،ولك ّنه ��م عالقون هناك وال ي�ستطيعون ال�صعود،
اذه ��ب ب�أق�صى �سرعة مع عدد من العنا�صر مل�ساعدتهم!» .كان يوجد يف
امل ��كان ال ��ذي �أ�شار �إلي ��ه الأخ م�صطفى مبنى للعدو م�ؤ ّل ��ف من طبقتني،
يق ��اوم ب�ش ّدة ،ومينع تق ّدم الإخ ��وة وانت�شارهم .لكنّني كنت منجذ ًبا �أكرث
�إىل القيام باملهمة التي �أوكلتها لنف�سي.
 لكن يا �أخ م�صطفى� ،أنا ذاهب �إىل تلك الناحية... �إىل �أين؟! املق ّر! 1ـ كانت فرقة النجف قد دخلت اال�شتباك في الجناح الأي�سر لفرقة عا�شوراء.
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 مع من؟ حقيقة ال �أحد� ،أنا ذاهب وحدي! �س ّي ��د! دع الآن فك ��رة الذهاب �إىل املق� � ّر .علين ��ا �أ ّو اًل �أن نط ّهر هذاّ
اخلط� ،أ ّما فيما يتع ّلق باملق ّر ف�ست�أتي ق ّوات من اخللف!
متوج ًها �إىل املكان ال ��ذي �أ�شار �إلي ��ه الأخ م�صطفى.
ع ��دت �أدراج ��ي ّ
بلغ ��ت املنطق ��ة التي ينبغ ��ي علينا تطهريه ��ا هناك حوايل ال� �ـ 500مرت.
رك�ضن ��ا ب�سرع ��ة ورمينا القنابل داخ ��ل د�شم العد ّو� .أردن ��ا عندما ي�صل
الإخ ��وة �إىل ال�ض ّف ��ة �أن يتم ّكنوا من ال�صعود �سري ًع ��ا وي�ستكملوا العملية.
بع ��د ن�ص ��ف �ساعة م ��ن ب ��دء املواجهات� ،أط ّل ��ت القوارب م ��ن ك ّل حدب
و�ص ��وب ور�ست عل ��ى ال�ضفّة .اجتاز الإخوة الأ�س�ل�اك ال�شائكة و�صعدوا.
من اجلهة الأخرى ،كان قد ت�أ ّكد ّ
خلط الدفاع الثاين للعد ّو ـ ق ّوات الدعم
وتل ��ك املوجودة داخ ��ل املق ّر ـ ب�أ ّن ��ه ّمت اخرتاق ّ
خط الدف ��اع الأ ّول ،وربمّ ا
خا�صتنا .لذا ،بد�أوا يطلقون النار نحونا
التفت ��وا �إىل و�صول ق ّوات الدعم ّ
بكثافة .كانت نريا ًنا ثقيلة ت�ص ُعب مواجهتُها بال�سالح الذي بني �أيدينا.
موجه نحو
يف تل ��ك اللحظات ،وقعت عيني على ثنائي*�1أ�سفل اجلا ّدة ّ
أي�ضا.
توجهت فو ًرا نحوه .كان �ساملًا وجعبة ذخائره جاهزة للإطالق � ً
املاءّ .
ت�ساءلت يف نف�سي« :ماذا لو �أمكننا �سحبه �إىل �أعلى اجلا ّدة وتوجيهه نحو
املق ��ر .»...وخالل حلظات حلقني اثنان م ��ن الإخوة .دائ ًما ما يحدث يف
العملي ��ات �أن يبذل املرء ك ّل ما ي�ستطيعه م ��ن دون االكرتاث مل�ؤازرة �أحد
�إىل جانب ��ه �أم ال .كنّا ثالثة �أ�شخا�ص �أردنا �سح ��ب الثنائي �صعو ًدا قرابة
الثالث ��ة �أمتار وتركيزه فوق اجلا ّدة .قلنا «يا علي» و�سحبناه .مل �أد ِر كيف
�أمك ��ن لثالثة �أ�شخا�ص قادوا املراك ��ب ل�ساعات ،وا�شتبكوا مع العد ّو ح ّتى
�أُجه ��دوا� ،أن يقوم ��وا بهذا العمل ال�ش ��اقّ � .أدرنا ف ّوه ��ة الثنائي نحو املق ّر
وجت ّهزن ��ا للإطالق ،لكن املكان ال ��ذي متركزنا فيه كان �س ّي ًئا؛ فهو و�سط
* -ر�شا�ش متو�سط ذو فوهتين ،يظهر �أن العراقيين تركوه وان�سحبوا �أو قتلوا.
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اجل ��ا ّدة م ��ن دون � ّأي حت�صني �أو د�شم ��ة ،وتقري ًبا يف مرم ��ى ك ّل النريان
أ�سا�سا يف هذه الأمور .حقيق ًة ،لقد
الت ��ي ّ
يتم �إطالقها من املق ّر .مل �أف ّكر � ً
اجت ��زت املرحلة الأ�صعب من العملية :عن ��د االنطالق والو�صول �إىل ّ
خط
�صعب� ،سهلاً
الدف ��اع الأ ّول واعت�ل�اء ال�س� � ّد .والآن �أ�صبح ك ّل عمل مهم ��ا َ
جل�ست بنف�سي خلف الثنائي ،و�أ�صب ��ت املرتا�س املوجود �أمام املق ّر
عل � ّ�ي.
ُ
من �أ ّول طلقة .مل ي�ستطع �أح ٌد �أن يرفع ر�أ�سه يف مواجهة تلك الطلقات.
رادعا كب ًريا لرماي ��ات ق ّوات العدو املوجودة يف
�ش ّكل ��ت نريان الثنائي ً
املق ّر� .شرعت �أرميهم بر�صا�صهم ،و�أ�شعر بحما�سة كبرية ،ومع ك ّل طلقة
ثنائ � ّ�ي نرى وب�شكل ملحوظ � ّأن رماياتهم تهد�أ وتق ّل .يف تلك الأثناء� ،أراد
عنا�ص ��ر الكتائ ��ب الأخرى التي و�صلت للت ّو ،التق� � ّدم نحو املق ّر .قلت لهم
بك ّل ثقة« :تق ّدموا!».
 قد يرموننا!وجم� � ّد ًدا قل ��ت« :ال تخاف ��وا! �س�أرميهم من هنا! فق ��ط عليكم التق ّدم
و�أحنوا الظهور كي ال ت�صيبكم نريان الثنائي».
تق ّدم ��وا فيما وا�صلت رم ��ي املق ّر بالثنائي .و�سرع ��ان ما طوى الإخوة
م�سافة  500مرت ودخل ��وا املق ّر .كنت �أحيا ًنا عندما �أ�سمع �أزيز الر�صا�ص
مي� � ّر بالقرب منّي �أفك ��ر «�إ ّما �أنّهم ال ي�ستطيع ��ون الرماية ب�شكل ج ّيد� ،أو
لي�س من املفرت�ض لر�صا�صاتهم �أن ت�صيبني!».
غمرتن ��ي الفرح ��ة ب�سبب وج ��ود ذل ��ك الثنائي يف تل ��ك املنطقة .بعد
دقائ ��ق ع ّدة� ،أر�سل العراق ّيون من ناحية دجلة لوا ًء ق ّوات الدعم املج ّهزة
�إىل املنطق ��ة .تق ّدمت ه ��ذه الق� � ّوات بالآل ّيات ،وكان يف�صلن ��ا عنها 700
م�ت�ر .عرفن ��ا � ّأن و�صولهم �سامل�ي�ن �سي�ص ّعب الأمر علين ��ا� .أدرت والإخوة
الثنائ � ّ�ي نحوهم هذه امل� � ّرة .توافرت لدينا ذخائر كافي ��ة ،ويعلم اهلل � ّأي
ن�ي�ران انبعثت من ال�شاحنات بفعل ه ��ذه الطلقات! كانت موقع ّية الثنائي
بالن�سب ��ة �إىل طابور الآل ّيات ،بحي ��ث ت�شملها ك ّلها زاوية رميه .كنت �أرمي
الفصل التاسع :كربالء بدر 239

فق ��ط ،وال �أرى � ًأبدا ما يحدث �أمامي يف عتمة الليل وبني ك ّل هذا الدخان
والغب ��ار .عرف ��ت � ّأن ذلك الل ��واء يريد دخول منطقة فرق ��ة النجف ،وها
هي االنفجارات املتتالية والنريان تت�صاعد منه �إىل ال�سماء .احت�شد عدد
م ��ن الد ّبابات التي تق ��اوم ،ف�أراد الإخوة يف فرق ��ة النجف عبور املنطقة
وتدمريه ��ا .لق ��د ارتفعت معنو ّي ��ات ال�شباب وهم يرون اح�ت�راق الآل ّيات
الآتي ��ة �إىل تلك الناحي ��ة ،الواحدة تلو الأخرى .يب ��دو � ّأن تلك ال�شاحنات
حملت الذخائر �إ�ضافة �إىل العنا�صر ،ل ّأن نريا ًنا غري عاد ّية انبعثت منها.
�أعاق تدمري الآل ّيات املتق ّدمة حركة الآل ّيات خلفها ،ف�ضمنّا هدفنا يف هذه
احل ��ال؛ وا�ستطعنا تطهري املنطقة يف وق ��ت �سريع والو�صول �إىل م�شارف
دجلة .لقد �أُ�سكت املق ّر مع و�صول ق ّواتنا ،فا�ستطاع بع�ض العنا�صر التق ّدم
�إىل م ��ا بعد املق ّر والو�صول �إىل دجلة� .أ�صبحت ال�ساعة قرابة الثالثة بعد
جال�سا خلف «الثنائي» ،الذي كان
من�ص ��ف الليل ،و�أن ��ا ال �أزال يف اجلا ّدة ً
ّ 1
وجوده يف تلك الظروف بالفعل يبعث على التفكر .
عل ��ى ك ّل ح ��ال ،مت الق�ض ��اء عل ��ى ل ��واء الدع ��م العراقي ،ويب ��دو � ّأن
�أف ��راده ُقتل ��وا من دون �أن ي�أتوا ب� ّأي فعل .2عرفن ��ا �أنّه من الطبيعي للعد ّو
�أن يف ّك ��ر باال�ستفادة من ق ّوات الدعم امل�ستق� � ّرة على �ضفاف نهر دجلة،
حي ��ث متو�ضعت على مقربة من املق ّر ح ��وايل  25مدفع ّية فرن�س ّية ،ترمي
طرقاتنا بنريانها.
قراب ��ة الفجر تو ّقفت اال�شتباكات يف املنطقة .فقد ُد ّمر عدد كبري من
�رم �شبابنا عند تطهي ��ر المنطقة بقنبلة على ذل ��ك الثنائي؟ ففي ذلك
 1ـ الح ًق ��ا رح ��ت �أف ّكر؛ ِل َم ْلم ي � ِ
الخ � ّ�ط ،كان الثنائي هو ال�سالح الوحيد الذي تغا�ض ��ى عنه �شبابنا ،و�صادف �أ ّنه كان من الأ�سلحة التي
أ�سا�سا ،كان �سحب الثنائ ��ي �إلى �أعلى الجادّه
ل ��م يغتنم العراق ّي ��ون فر�صة وجوده وي�ستخدموه �ض ّدن ��اً � .
تتي�سر بفعل خلو�ص
ال�صعبة
أعمال
ل
ا
�
يحتاج �إلى �آل ّية ،فيما قام ثالثة �أ�شخا�ص برفعه .ورغم علمي ب
أنّ
ّ
الن ّية � ،اّإل �أنّ فكرة ا�ستخدام الثنائي هناك كانت � ً
أي�ضا عناية �إله ّية .لهذا ال�سبب �أقول �إنّ وجوده هناك
يبعث على التف ّكر.
 2ـ كان لوا ًء مج ّهزً ا ،ويمكنه تعقيد الأمور علينا في تلك الأو�ضاع ،حيث لم نكن ن�سيطر �سوى على �ساتر
ترابي والماء من خلفنا ،ولم يكن لدينا حتى مكان نن�سحب �إليه ولم نكن ن�ستطيع حتى تغيير مكاننا.
ّ
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توجه الإخوة �إىل مكان
الد ّباب ��ات ،وال ي ��زال يقاوم عدد �آخر يف اخلل ��فّ .
وجودها .م ��ع انبالج ال�صبح م�ضي � ُ�ت نحو املق ّر ،وكنت �أعل � ّ�م � ّأن الإخوة
دخلوه بالأم�س ،وذهبوا بعد تطهريه نحو نهر دجلة الذي كان يجري خلف
املق� � ّر ،لذا ،كنت �أ�س�ي�ر بطم�أنينة .دخلت �أ ّو اًل �إىل د�شم ��ة القيادة .كانت
عب ��ارة عن بناء مب�ساحة ()9*7م ،جم ّهز بكنبات وتلفاز مل ّون و�إمكانات
كث�ي�رة� ،إ ّن ��ه �أ�شبه بغرفة ا�ستقبال يف بيت �أك�ث�ر منه بد�شمة يف اخلطوط
الأمام ّي ��ة للح ��رب .وحده ��ا اخلرائط الت ��ي ُن�صبت على اجل ��دار �أوحت
ب�أج ��واء احلرب� .أ ّما ق�سم االت�صاالت ف ��كان الفتًا؛ د�شمة بطول  20مرتًا
جم ّهزة ب�أجهزة اتّ�صاالت �شبيهة بق�سم مراقبة يف م�صنع �ضخم� ،إ�ضافة
�إىل رادارات قي ��ل �إنّها تلتقط �أدنى الأ�ص ��وات واحلركات .عندما �سمعنا
ب� ّأن  200عن�صر يعملون يف هذا الق�سم ،تيقنّا �أكرث من � ّأن العناية الإله ّية
ح ّلت علينا ليلة بدر ،و�أو�صلتنا �إىل �ضفّة العد ّو بقوة .غمرنا جمي ًعا الفرح
بالن�ص ��ر الكبري الذي �أح�س�سنا به بك ّل وجودن ��ا .مع طلوع ال�شم�س قامت
تبث عرب مكبرّ ات
وحدة �إعالم ّية تابعة لإحدى الفرق بفعل غريب؛ راحت ّ
ال�صوت ن�شيد «خج�سته باد اين بریوزی» [مبارك هذا الن�صر] .ومع �أنّني
1
أحب الأنا�شيد ،لكن ،كان لهذا الن�شيد وقع كبري يف قلبي!
مل �أكن � ّ
يف �صباح اليوم الأ ّول لعملية بدر ،وبعد �أن جنحنا باخرتاق ّ
خط الدفاع
ومتاما عند
الأ ّول للع ��د ّو واحتالل املق ّر ،ظل ه ��ذا الن�شيد ُي ّ
بث يف املنطقة ً
�صباحا� ،سمعت �إيقاعه و�أنا
ارتفاع ال�شم�س يف الأفق .وعند حوايل التا�سعة ً
�أ�س�ي�ر فوق �سات ��ر ترابي� .أح�س�ست ب�شعور ال يو�ص ��ف؛ ك ّل فقرة منه كانت
�سجلته على �شريط ت�سجيل .ومن �أجل
 1ـ �أدّى هذا الن�شيد مح ّمد ر�ضا كلریز ،وقد �أحببته �إلى درجة �أن ّ
م�سجل ال�صوت من البيت �إلى الجبهة ،ليمكنني حينما �أ�شاء �سماع ن�شيد االنت�صار
هذا الن�شيد ،حملت ّ
خا�صتي ورحت �أ�ستمع
متوجهين بالحافل ��ة �إلى جزيرة مجنون� ،أدرت ّ
ه ��ذا .حين ّكنا ّ
م�سجل ال�ص ��وت ّ
م�سجل ال�صوت ّ
فتعطل كل ًّي ��ا .كان ال�صوت ينت�شر في �أرجاء
�إلي ��ه .و�صادف بعدها� ،أن �أ�صاب ��ت �شظ ّية ّ
الحافل ��ة« :هذا الن�ص ��ر ...مبارك هذا الن�صر خج�سته باد اين بی ��روزی» ،فيت�ساءل الإخوة ممازحين:
«� ّأي ن�صر يا �أخي؟!» ،ف�أجيبهم« :ذلك الن�صر الذي ينتظرنا!».
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تتناغ ��م وتن�س ��اب مع طلوع ال�شم� ��س التي راحت ت�صع ��د يف ال�سماء لرتى
بو�ض ��وح م�شهد ن�صرنا؛ �آل ّيات العد ّو املحروق ��ة وتلك الآخذة يف االحرتاق
م ��ن ناحية ،وجماه ��دو الإ�سالم م ��ن ناحية �أخرى وه ��م يقومون بتطهري
املنطقة .يف ذلك ال�صباح� ،شاهدت �أجمل م�شاهد �سنوات احلرب.
¤

�ضج ��ت املنطق ��ة من جدي ��د ب�أ�ص ��داء الق�ص ��ف ال�شدي ��د للطائرات
ّ
العراق ّية .وعلى الرغم من ا�ستمرار املواجهات العنيفة يف بع�ض املناطق،
� اّإل � ّأن منطقة مه ّمتنا كانت عر�ضة فقط للغارات اجلو ّية .يف البدء ،جاءت
طائرات التوبولوف وق�صف ��ت املنطقة ّثم ابتعدت .ويبدو �أنّهم �أدركوا � ّأن
الق�ص ��ف يف هذه املنطقة املليئة بامل�ستنقع ��ات ،لن يجدي نف ًعا .ف�سقطت
خرجت من املق ّر ر�أيت الأر�ض
فيه ��ا �أغلب ال�صواريخ ومل تنفجر .عندما
ُ
حوله �أ�شبه باملزرعة .لقد �سقط خالل �ساعة واحدة قرابة الألفي �صاروخ
يف امل�ستنقعات حول املق ّر ومل تنفجر� .شابهت قواعد ال�صواريخ املغرو�سة
بالأر�ض الألعاب النار ّية ،بجوانبها البي�ضاء اللون ،فبدت املنطقة من بعيد
أي�ض ��ا �أنّهم لن يحقّقوا � ّأي نتيجة
وك�أ ّنه ��ا �أر�ض مزروعة .فهم العراق ّيون � ً
به ��ذا الأ�سلوب ،ل ��ذا� ،أر�سلوا هذه امل ّرة �إلينا بطائ ��رات �أخرى� ،س ّميناها
لكن هديرها كان
«تخت ��ه تاباق» [التابوت ال�ضخم] .كانت بطيئة احلركةّ ،
عجي ًب ��ا ،و�صواريخها �صغرية � اّإل �أنّها ت�صي ��ب الهدف بد ّقة ،ومهما رمينا
عليه ��ا مل يكن ذلك لي�ؤ ّثر على عملها .بعد �أن �أفرغت الطائرات حمولتها
م ��ن ال�صواريخ على املنطق ��ة ،عادت �أدراجها لتتج ّه ��ز بالذخرية وحت ّلق
جم ّد ًدا للإغ ��ارة .ت�س ّببت لنا غاراتهم اجل ّو ّي ��ة بخ�سائر كبرية .ويف تلك
الأثناء ،ناداين �أحدهم�« :س ّيد! �أحدهم يبحث عنك».
 كم ال�ساعة الآن؟ التا�سعة والن�صف!242

م�سرعا نحو ج ��ا ّدة املق ّر ،وقلت يف نف�سي:
قف ��زت من مكاين! رك�ضت
ً
يظن الآن � ّأن خط ًبا
«لق ��د م�ضى ن�صف �ساعة على موعدي مع �أم�ي�ر ،قد ّ
م ��ا حدث يل» .وفيما كنت �أرك�ض ر�أيته .يف تل ��ك املعمعة اكتملت فرحتي
بر�ؤي ��ة �أع� � ّز �صديق على قلبي .مل يكن قد عرفن ��ي بعد .انتظرت ليقرتب
م ّن ��ي �أكرث .وحني �صار على بعد �أقدام منّي ،عرفني .ارمتينا يف �أح�ضان
بع�ضنا .راح يق ّبلني وي�س�أل�« :أ�أنت نور الدين حقًا؟» ،فبقائي �ساملًا يف قلب
ج�سد بالن�سبة له �أم ًرا عظي ًما.
تل ��ك النريان التي ر�آها بالأم�س من بعيدّ ،
دوما عن موقع ّية املنطقة�« :أين
و�أمري الذي يتم ّتع بذكاء حا ّد ،كان ي�س�أل ً
تعجب وقال�« :س ّي ��د! بثمانية عنا�صر تق ّدمتم الليلة
املق� � ّر؟» ،دللته عليهّ .
املا�ضية �إىل هناك؟!».
عم! ال ميكن ذلك بثمانية عنا�صر! لقد �أتى عنا�صر من ال�سرايا
ــ ال يا ّ
الأخرى.
 و�أين كان العراق ّيون؟ هل بد�أوا باملواجهة؟ ال ،مل تكن ق ّواتهم قد با�شرت العمل بعد!قلت ذلك عاملً ��ا �أنّه لو و�صلتنا ق ّوات دعم ،لكنّا ت�ساوينا مع العراقيني
م ��ن حيث العدد حني و�صول ق ّوات الدع ��م �إليهم� .أراد �أمري �أن ي�ستو�ضح
ع ��ن ك ّل �شيء ،و�أخربته بدوري ك ّل م ��ا �أعلم� .أريته منطقة فرقة النجف،
الفرق ��ة الوحيدة التي �أعرف منطقة م�س�ؤوليته ��ا ،ومل �أعلم � ّأي �شيء عن
الف ��رق الأخ ��رى .لفتت نظر �أم�ي�ر الآل ّيات التي ال ت ��زال حترتق� .أخربته
الثنائي ،وما فعلناه به الليلة املا�ضية .كما �أخربين هو مبا �شاهده
بق�ص ��ة
ّ
ّ
يف ال�ساعات نف�سها من بعيد .قال« :حني بد�أت املواجهات ،كانت مدفع ّيات
الطرف�ي�ن تعمل ب�ش ّدة .كم ��ا � ّإن �صواريخ الكاتيو�شي ��ا مل تهد�أ للحظة .يف
تل ��ك الأثناء مل ت�ؤ ّملني �س ��وى كلماتك حيث قلت �إنّك �ستنتظرين يف متام
�صباح ��ا .ويف ك ّل حلظة كنت �أقول يف نف�س ��ي ،من ذا الذي بقي
التا�سع ��ة ً
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�ساملً ��ا �إىل الآن حتت تل ��ك النريان؟ ومن ذا الذي و�ص ��ل؟ مل �أكن حينها
�أعل ��م �إن خرجتم من امل ��اء �أم ال .فيما بعد حني �سمعنا عرب اجلهاز �أنّكم
�صع ��دمت فوق ال�س� � ّد� ،شعرنا وك�أ ّنن ��ا ملكنا الدنيا .فرح ��ت كث ًريا وقلت ال
�ضري �إن ا�ست�شهد ال�س ّيد �إذا ما اخترُ ق ّ
خط الدفاع الأ ّول للعد ّو!».
�أراد �أم�ي�ر �أن نق ��وم م ًعا بجول ��ة يف املق ّر .ذهبن ��ا ،و�أ ّول ما وقع نظرنا
ليلي ،كما لف ��ت نظرنا جهاز ال�سلكي �صغ�ي�ر ف�أخذناه .كان
عل ��ى منظار ّ
م ��دى اجله ��از ي�ص ��ل �إىل  24كل ��م ،ويفوق م ��دى الأجه ��زة الكبرية .ومل
يح�ض ��ر �أح ��د بعد الغتنام و�سائل املق ّر .بع ��د �أن جلنا لدقائق يف د�شمته،
ذهبن ��ا �إىل املنطقة التي �أقبل طابور الآل ّي ��ات بالأم�س منها .كان بع�ضها
اخلا�صتان بالقي ��ادة ،تتق ّدمان الطابور،
ما زال يح�ت�رق؛ �س ّيارتا اجليب
ّ
ث � ّ�م �شاحنة الذخائر ،التي ت�س ّب ��ب انفجارها بخ�سائر كب�ي�رة يف الآل ّيات
الت ��ي تلتها .ويف �آخر الطابور �شاحنات �أخرى حم ّملة بالذخائر ،انحرفت
ع ��ن الطريق و�سقط ��ت يف منحدر على انخفا�ض مرتي ��ن تقري ًبا ،وانقلب
بع�ضه ��ا ر� ًأ�سا على عقب ،لك � ّ�ن الذخائر بقيت �سامل ��ة ،فا�ستخدمناها يف
املراح ��ل التالية من العملي ��ة .مل يبقَ منهم عن�صر ح � ّ�ي و�سقط قتالهم
هن ��اك .بع ��د هذه اجلولة يف تل ��ك الناحية ،جاء دور �أم�ي�ر ليطلعني على
م�شهدا يف اخللف ،ه ّيا بنا لأُرِي َكه» .عدنا،
بع�ض الأمور .فقال« :لقد ر�أيت ً
وط ��وال م�سرينا طالعتني م�شاهد م�ؤمل ��ة مل �أكن قد ر�أيتها يف عتمة الليل؛
الإخوة اجلرح ��ى الذين �أُ�صيبوا الليلة املا�ضي ��ة نتيجة الق�صف ال�شديد،
�صباحا� ،إمكان ّية نقلهم .وما
ومل تتواف ��ر حتى تلك اللحظة� ،أي العا�ش ��رة ً
�إن اقرتبن ��ا من اله ��ور ح ّتى لفتت نظري ج ّثة عائمة على وجه املاء .كانت
ج ّثة �شهيد تتحرك مع مت ّوج املاء.
 ج�سد من هذا يا �أمري؟قلب جواب �أمري �أحوايل« :ه ّم ��ت .ه ّمت �آقايي الذي اعتاد �أن ي�ص ّلب
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عل ��ى �صدره كما يفعل امل�سيح ّيون ،وق ��د �أُ�صيب يف املكان نف�سه الذي كان
متاما» .قال �أمري« :عندما كنت �آت ًيا ،ر�أيت
ي�ص ّلب عليه� ،أي و�سط �صدره ً
ج ّث ��ة حملها امل ��اء �إىل ال�ضفّة ،وتع ّرف ��ت �إليها .كانت ج ّث ��ة ه ّمت ،وعيناه
ما ت ��زاالن مفتوحتني ،ف�أغلقتهما» .يف حلظة واح ��دة ،م ّر �أمامي �شريط
أي�ضا ،وكان �أحدهم قد
ذكرياتي معه� ...سقط �شهداء �آخرون فوق ال�س ّد � ً
ُغ ّطي ّ
ببطان ّية� .س�ألت عن ا�سمه فقالوا« :حم ّمد زاهدي».
 � ّأي حم ّمد زاهدي منهم؟«حممد زاهدي» .رفعت
مل يكونوا يعلمون ب� �� ّأن هناك �شخ�صني با�سم ّ
ّ
البطان ّي ��ة عن وج ��ه ال�شهيد فعرفته� .إ ّن ��ه نف�سه ابن �أح ��د علماء الدين.
حالت ��ه الفتة؛ كان مم ّد ًدا بهدوء كمن ي�ضع رجلاً فوق �أخرى �أثناء النوم.
ّ
غطي ��ت وجهه جم� � ّد ًدا ونه�ضت .ر�أيت بني اجلرح ��ى «عبا�سقلي �أحمدي
أي�ض ��ا ،وقد �أُ�صيب برجليه ،وكانت �أج�ساد عدد من ال�شهداء طافية
زاد» � ً
عل ��ى وجه املاءّ .
تفطر قلبي لر�ؤيته ��م .ان�شغل بع�ض الإخوة بجمع �أج�ساد
ال�شهداء ونقل اجلرحى ،فلم �أقدر على املكوث هناك طويلاً .
توجه ��ت و�أمري نحو د�شم ّ
خط الدف ��اع الأ ّول للعد ّو ،وق�صدنا مبا�شرة
ّ
ال�صنادي ��ق التي ُنقل ��ت للت ّو �إىل جان ��ب ال�ساتر .فتحنا ال�صن ��دوق الأ ّول
فوجدنا فيه مدافع �شيلكا ملفوفة ب�أكيا�س النايلون .ووجدنا يف ال�صندوق
الآخر قط ًعا �أخرى لل�شيلكا .من الوا�ضح � ّأن العراق ّيني تو ّقعوا قرب حدوث
عملية لذا �أح�ضروا �إىل املنطقة ع ّدة قطع من ال�شيلكا والدو�شكا والثنائي
لزيادة عتادهم ،لكن الوقت فاته ��م لإخراجها من ال�صناديق وتركيبها.
نادينا« :ك ّل من يعرف كيف ّية تركيبها ،فلي� ِأت وليقم بذلك».
ط ��وال تلك الفرتة ،كان ��ت ق ّواتن ��ا تتوافد �إىل املنطق ��ة من اخلطوط
اخللفي ��ة � ،اّإل � ّأن اجل�سر مل يكن قد ُن�صب بعد ،وتعذّر اال�ستمرار بالعملية
نه ��ا ًرا ،لذا ،بقينا عاطلني من العمل تقري ًب ��ا ،بعك�س الطائرات العراق ّية
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متاما ،ومهما �أطلق الإخوة نريانهم نحوها ،مل يحققوا
ال�صغرية ال�شغّالة ً
احل�سا�سة لت�سقط .يف تلك الأثناء،
نتيجة تُذكر ،ومل ي�صيبوها يف النقاط ّ
1
لفت نظري «حم ّمد جتلاّ يي» الذي تق ّدم نحونا وقد و�ضع �صاروخ �سهند
على �أكتاف ثالثة من الأ�سرى العراقيينّ يبدو �أنّه عرث عليهم خلف املق ّر.
و�ص ��ادف �أن �آت ��ت ّ
خطة حم ّم ��د ُ�أكلها؛ فق ��د ا�ستهدف ال�ص ��اروخ �إحدى
طائ ��رات التوبول ��وف التي ظهرت يف �سم ��اء املنطقة ،وم ��ع �أنّه مل ي�صب
الطائرة � ،اّإل �أنّه جعل التوبولوف تبتعد عن �سماء املنطقة ل�ساعات.
كان ��ت «تخته تاباق» ال تزال منهمكة بالقيام بعملها بك ّل راحة .فبنيت
و�أم�ي�ر د�شمة لأح ��د الر�شا�شات العراقي ��ة ،وما عدا ال�ست�ي�ن طلقة ،فقد
خ ّلف العراق ّي ��ون وراءهم ع ّدة �صناديق كبرية من الر�صا�ص .ا�ستخدمنا
الر�صا� ��ص ّ
أي�ضا لنعلم امل ��دى الذي ت�صل �إلي ��ه طلقاتنا ،وكنّا
اخلط ��اط � ً
نق�ص ��د ا�ستهداف الطائ ��رات .عكفت عل ��ى املراقبة باملنظ ��ار فيما راح
�أم�ي�ر يطلق الن�ي�ران� .أقبل ��ت هناك ح ��وايل ثماين طائ ��رات وجالت يف
�سماء املنطقة ،وك ّلم ��ا اقرتبت واحدة منّا �أطلقنا عليها النار .بني زخّ ات
الر�صا� ��ص �أ�صيح�« :أمري ...ا�ضرب! ،»...في�ض ��ع �أمري الطائرة يف دائرة
حم� � ّددة ،ليحا�صرها بالنريان وي�صيبها باحل� � ّد الأدنى بعدة ر�صا�صات.
الكم الهائل من الر�صا�ص ،من
نالته ��ا �أحيا ًنا طلقة واحدة من ب�ي�ن ذلك ّ
توجهت �إح ��دى الطائرات نحون ��ا ،فتمتمت
دون ت�أث�ي�ر يذك ��ر� ...إىل �أن ّ
قائلاً �« :إلهي! �ساعدنا لن�سقط هذه الطائرة باحل ّد الأدنى»� .أخ ًريا ،وبعد
�إط�ل�اق نار كثيف عليها ،انبعث الدخان منها ،فابتعدت عن املنطقة على
تل ��ك احلال .بعد هذه احلادثة ،ارحتنا مل ّدة معتربة من حتليق الطائرات
يف �أجواء املنطقة.
 1ـ �صواريخ «�سهند» �سالح خفيف كالبازوكا ،يمكن �إطالقها عن الكتف نحو الهدف .ولهذه ال�صواريخ
ف ��ي م�ؤخرتها حب ��ل طويل ي�ستخ ��دم لتوجيه ال�ص ��اروخ نحو اله ��دف .وبالطبع ،كانت تل ��ك ال�صواريخ
ح�سا�س ��ة لل�صوت ،فعلى �سبيل المثال� ،إن �أطلقت ال�صاروخ نحو طائرة ما ،وكانت �آلية تم ّر في المكان،
ّ
ويتجه نحو الآل ّية.
ف�إنّ هذا ال�صاروخ �سيغ ّير م�ساره ّ
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�صباحا ،عندم ��ا دخل عنا�صر
كان ��ت ال�ساع ��ة قرابة احلادية ع�ش ��رة ً
التجهي ��زات �إلين ��ا .ك ّل من و�صل ي�س� ��أل عن املوقع .ت ��راءى �شكلي غري ًبا
للناظ ��ر؛ فف ��ي الليل ��ة ال�سابق ��ة ،وبينم ��ا كنت �أع�ب�ر من ف ��وق الأ�سالك
ال�شائك ��ة ،مت ّزقت ثيابي ّ
وتلطخ ��ت بالدم� .أما حذائي فم ��ا عاد يو�صف،
وف ��وق مت ّزقه مت ّرغ ليلاً بالوحل والرتاب ومل يعد �صا ً
حلا لال�ستعمال .لذا
نعلي
ب ّدل ��ت مالب�سي ببنطال وقمي�ص ّ
خا�صني بالق ّوات العراق ّية ،وخلعت ّ
و�سرت حايف القدمني� .صارت هيئتي �أ�شبه بالأ�سري العراقي! كنت و�أمري
جنيب عن �أ�سئلة الإخوة الوافدين ونحن نحمل جهاز الال�سلكي واملنظار
الليلي ،والر�شّ ا�شات .ك ّل من ي�صل �إلينا ي�س�أل« :كيف هو حال املوقع؟ �أين
الإخوة؟ وكيف هي الأو�ضاع؟.»..
كنّا نعل ��م ب� ّأن �شباب االقتحام تق ّدموا م�ساف ��ة  1500مرت تقري ًبا ،من
خ � ّ�ط الدفاع الأ ّول �إىل نه ��ر دجلة حيث ث ّبتوا ّ
خط دفاعهم هناك تقري ًبا،
وتل ��ك ه ��ي املرحلة الأوىل من العملي ��ة .ومع � ّأن بع�ض اجلن ��ود العراق ّيني
املنت�شرين يف املنطقة كانوا يطلقون النار �أحيا ًنا � ،اّإل � ّأن معظمهم ان�سحب
الرتابي الكب�ي�ر عند نهر دجلة .وق ��د اكت�سب ذلك
�إىل م ��ا وراء ال�سات ��ر
ّ
ال�سات ��ر �أه ّم ّي ��ة ك�ب�رى بالن�سبة �إلين ��ا ،فهو فع�ًلياً يف ذلك الو�ض ��ع �ش ّك َل
احلاج ��ب الأك�ب�ر لنا عن �أعني الع ��د ّو .وقد متركزت خلف ��ه ق ّواته ولربمّ ا
ا�ستع� � ّدت للهج ��وم .امت� � ّد ال�ساتر الرتاب ��ي �إىل منطق ��ة الد ّبابات؛ حيث
املعركة ،و�أو�سع جت ّمع للقوات .وكان اال�شتباك يف تلك املنطقة حيث حمور
فرق ��ة النجف ،بني العدو وعدد م ��ن عنا�صر كتيبة الإمام احل�سني ،Q
ف�سقط من عموم الكتيبة ما يقارب الـ 150عن�ص ًرا ما بني �شهيد وجريح،
مظلوما.
�شهيدا
م ��ن بينهم «داوود نظافت» ،وقد ر�أي ��ت فيما بعد �صورته ً
ً
�أ ّم ��ا من بق ��ي من عنا�صر الكتيبة ،فقد تق� � ّدم بع�ضهم �إىل الأمام ،وعمل
بع�ضه ��م الآخر على �إ�سعاف اجلرحى ،فيم ��ا �شرعت طائفة ثالثة �أمثالنا
بتطه�ي�ر املنطقة و�إر�شاد الإخوة الواردين �إليها للت ّو .فرحت كث ًريا عندما
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ر�أيت ال�سفن الكبرية تعمل على نقل اجل ّرافات من اخلطوط اخللف ّية �إىل
املنطقة؛ ما دلّ على تهيئة املق ّدمات لن�صب ج�سر �شغل �أحاديث اجلميع،
ّ
واخلط الأ ّول للعد ّو.
فاملتوق ��ع �أن يمُ ّد فوق الهور وي�صل ما بني اجلزي ��رة
قلت لأمري« :ه ّيا بنا نذهب ون�شاهد».1
كان ب�إمكانن ��ا و�ض ��ع دفاعات �إىل جانب اجل�س ��ر ،فن�س ّهل بذلك �أكرث
عملي ��ة انتقال الق� � ّوات والتجهيزات .م�ضينا قراب ��ة الظهر باتجّ اه دجلة.
ط ��وال هذه امل ��دة ،مل �أ َر الأخ مهدي باكري ،وكنت �أعل ��م فقط ب�أنّه تق ّدم
ه ��و والأخ علي جتلاّ يي وعدد من القادة الكب ��ار ،و�أنّهم يرتّبون مق ّدمات
املرحلة الثانية من العملية .عندما و�صلنا �إىل دجلة قيل لنا« :ابنوا د�شمة
هنا وابقوا فيها� .سنتق ّدم ليلاً بهدف ا�ستكمال العملية».
لقد تق� � ّرر الذهاب ليلاً ال�صطياد الد ّباب ��ات اجلاهزة للبدء بالعملية
عند �أ ّول فر�صة ،لذا ،تق ّرر �أن يتق ّدم الإخوة ليلاً لتدمريها.
¤

و�ضع � ُ�ت و�أمري ر�شّ ا�شاتن ��ا يف الد�شم ��ة ،ومت ّددنا داخله ��ا .لقد م ّرت
تعبت بالفع ��ل ،ومتنّيت لو
�أك�ث�ر م ��ن � 24ساعة مل �أذق فيها طع ��م النومُ .
�أ�ستطي ��ع �أخذ ق�سط من الراحة .لكن ،ك� ّأن مدفع ّي ��ة العد ّو علمت بن ّيتي،
ف ��راح ق�صفها ي�ش ّت ��د ك ّل حلظة على املكان مبع ّدل �أكرث من مئة قذيفة يف
الدقيق ��ة الواحدة! كان من الوا�ضح � ّأن العد ّو �أدرك مرادنا ،وعلم بتج ّمع
الق� � ّوات �إىل جان ��ب اجلا ّدة وعل ��ى �ضفّة نهر دجل ��ة .ول ّأن املنطقة تراب ّية
ونظ ًرا ملوقع ّية الد�شم ،فقد حلقت بنا بع�ض اخل�سائر ج ّراء هذا الق�صف،
ل ��ذا ق ّررنا تغيري هذه املواقع� .أ�ض ��ف �إىل ذلك فقد قالوا �إنّه من املحتمل
�أن يهاجمن ��ا العراقي ��ون بال ��زوارق من ناحية دجلة ،لذا م ��ن الأف�ضل �أن
 1ـ بن ��ي الج�س ��ر من قطع ج�سور خيبر التي ُو�صلت فيما بينها .ر�أينا فيما بعد �أنّ هذه القطع قد ُ�ص ّممت
و ُن�صبت بحيث �إذا ما تع ّر�ض جزء منها للق�صف وت�ض ّرر ،يمكن ترميمه �أو تبديله �سري ًعا.
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تنتقل ��وا �إىل ال�ساتر الرتابي الذي �أن�شئ �إىل جانب نهر دجلة وتتمو�ضعوا
هناك� .1أعر�ضنا عن فكرة اال�سرتاحة وتركنا الد�شمة .وبينما كنّا ن�سري
على �شكل طابور نحو ال�ساتر الرتابي ،تذ ّكرت �أنّني تركت املنظار وجهاز
م�سرعا من
الال�سلكي اللذين غنمناهما من املق ّر داخل الد�شمة .خرجت
ً
الطابور ،ف�س�ألني الإخوة�« :س ّيد! �إىل �أين �أنت ذاهب؟».
 ن�سيت �شي ًئا داخل الد�شمة� ،س�أعود اًحال.
عندم ��ا خرج ��ت م ��ن الطابور� ،أ�س ��رع م ��ن كان خلفي م ��ن العنا�صر
لي�أخ ��ذوا م ��كاين وال ينقط ��ع الطابور .م ��ا �إن ابتعدت قلي�ًل�ااً عنهم ح ّتى
دوي انفج ��ار قذيفتي  120ملم .لقد �سقطت
ت�س ّم ��رت يف �أر�ضي ل�سماعي ّ
متاما يف م ��كاين يف الطابورّ ،
فتقطع ��ت �أ�شالء ثالثة
هات ��ان القذيفت ��ان ً
من الإخوة بنح ��و مرعب؛ ويبدو � ّأن ج�سد �أحد ال�شهداء ُ�ش ّق من الو�سط.
جدا عندما ر�أيت مظلوميتهم و�شهادتهم بهذه الطريقة املفجعة.
حزن ��ت ً
وك�أ ّن ��ه ُق� � ّدر يل �أن ال �أُ�صاب ب� �� ّأي �شظ ّية �أو جرح يف عملي ��ة بدر! على ك ّل
ح ��ال ،وعلى الرغم من ذلك امل�شهد امل�ؤمل ،تابع الإخوة طريقهم من دون
تو ّق ��ف .كانت املدفع ّية والقاذفات تعم ��ل ب�ش ّدة ،ف�سقط �إىل حني و�صولنا
�إىل ال�سات ��ر الرتاب ��ي ثماني ��ة �أو ت�سعة �شه ��داء .حني و�صلن ��ا �إىل ال�ساتر
حت�سن الو�ضع قلي�ًل،اً  ،لأنّهم على ما يبدو ،مل ي�ستطيعوا حتديد
الرتاب ��يّ ،
زاوي ��ة املكان هن ��اك .وطوال تلك امل� � ّدة ،كانت الد ّباب ��ات التي تُركت يف
املنطقة تقينا ب�ش ّدة من نريان مدفع ّياتهم.
 بالنهاية �سيكون لنا الليلة ح�ساب معهم.عندم ��ا انت�شرن ��ا وراء ال�ساتر الرتابي ،عاد الن ��داء من جديد« :ابنوا
د�ش ًما لأنف�سكم!» ،وت�سمر احل ّرا�س فوق ال�ساتر الرتابي يراقبون املنطقة،
ح ّت ��ى �إذا ما حت ّرك اجلنود العراق ّيون �أخربونا بذلك .ان�شغلنا كما �سائر
الإخوة بالبناء؛ ف�أ�سرعنا منلأ الأكيا�س بالرمال ،ون�صفّها حولنا .عملت
 1ـ وهو ال�ساتر الترابي نف�سه الذي ُبني ب�أمر قائد فرقتنا ال�شجاع الأخ مهدي باكري.
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و�أمري ب�إتقان ،وبنينا د�شمة ت ّت�سع ل�شخ�صني� .أعددنا بجذوع ال�شجر مكا ًنا
�أ�سف ��ل ال�سات ��ر الرتابي ،بحي ��ث �إذا ما انهار ظلت ج ��دران الد�شمة قو ّية
كفاية وبقين ��ا �آمنني .علمت �أنّه كلما �صغ ��رت الد�شمة� ،أ�صبحت حمكمة
�أك�ث�ر .عندما فرغنا من العمل وجدن ��ا �صندو ًقا حلفظ املث ّلجات و�ضعناه
فانو�سا وبع� ��ض اللوازم
داخله ��ا .ث ��م ذهبت و�أم�ي�ر �إىل املق ّر و�أح�ضرن ��ا ً
القدمي ��ة .من حيث الطع ��ام والتجهيزات ،كان ك ّل �ش ��يء م�ؤ ّمنًا وان�شغل
�شباب التجهي ��زات بتوزيع الع�صائر ومع ّلبات الفاكه ��ة والتونة ،واخلبز،
أي�ضا ّ
املرطبات بعد الظهر .والآن �أ�صبح من املمكن لنا �أن
و�أح�ض ��روا لنا � ً
ن�ض ��ع رجلاً فوق �أخرى ون�سرتيح قلي�ًل اً  .بد�أت جولة ثانية من �إطالق نار
متب ��ادل وراح ي�شت ّد .كنّا نتناول الع�صائ ��ر وننظر �أمامنا من فوق ال�ساتر
الرتاب ��ي ،لرنى هل ينوي العراق ّيون الهجوم �أم ال .بقينا ل�ساعات عاطلني
من العمل يف تلك الليلة العجيبة ومل نعلم �شي ًئا ع ّما جرى!
مت� � ّددت قليلاً لكن مل �أ�ستطع النوم .تو ّقع ��ت �أن يكون لقيلولة �صغرية
�سحري مي ّدنا يف تلك الدقائق براحة الدنيا ،ومل يحدث ذلك.
�أث ٌر
ٌّ

w
ع�ص� � ًراّ ،مت �إعطاء التوجيهات املتع ّلقة مبنطق ��ة العملية؛ املوقع الذي
توج ��د فيها الد ّبابات ،وامله ّم ��ة التي �سيقوم بها الإخوة لي�ًل.اً  .جا�ؤوا �إ ّ
يل
أي�ضا �ستذهب معنا!».
أي�ضا وقالوا�« :س ّيد! �أنت � ً
� ً
غدا �آتي معكم!
 ال� ،أنا تعب� ،أريد الليلة �أن �أنامً ،كان م ��ن املفرت� ��ض �أن تذهب م ��ن كتيبة الإمام احل�س�ي�ن � Qسر ّية
م�صطف ��ى بی�ش قدم ل�صيد الد ّباب ��ات .كنت منه� � ًكا و�أردت �أن �أنام تلك
لكن م�صطفى بی�ش قدم قال يل« :ال! تعالَ
الليلة لع ّل ج�سدي يرتاح قليلاً ّ ،
وغدا ت�سرتيح!».
الليلةً ،
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وغدا ت�سرتيح ،لو تعفيني...
 عندما ي�أتي الغد تقول � ًأي�ضا ،تعالَ الآن ً
بالنهاية ،غلب �إ�صرارهم رف�ضي .واحلقیقة � ّأن معظم الإخوة �أ�صابهم
النعا�س مثلي ،واحم ّرت عيونهم من �ش ّدة الإرهاق وعدم النوم ،وجاهدنا
كي نبقيها مفتوحة.
عند الغروب ،ج ّهزنا �أغرا�ضنا؛ فحملت ً
ر�شا�شا ،كال�شنكوف ،وحقيبة
ظهر مملوءة بالر�صا�ص .وحمل �أمري معه قاذف ( ،)B7مع �أربع قذائف
�إ�ضاف ّية .طوال تلك الفرتة ،و�إ�ضافة �إىل تعبي اجل�سدي ،كنت �أف ّكر كيف
�سنق ��ف بهذا العتاد القليل �أمام مئت ��ي د ّبابة ،مل ند ّمر طوال النهار �سوى
القليل منها؟!
¤

عن ��د حوايل الواح ��دة بعد منت�صف الليل� ،ص ��درت الأوامر بالتح ّرك
دوي
فانطلقن ��ا� .شرع ��ت الد ّباب ��ات تق�صف املنطق ��ة ب�ش ّدة ،فتهت� � ّز من ّ
االنفج ��ارات .وق ��د �أ�ض ��اءت م�صابيحها امل ��كان وب ّدلت ليله ��ا �إىل نهار.
حت ّولت امل�س�ألة �إىل �ش ��يء من ال�سخرية ،وراح الإخوة ي�س�ألون ممازحني:
«�إىل �أين �أنتم ذاهبون يا �شباب؟!
 لی� ��س �إىل مكان! هناك د ّباب ��ات تزعجنا ،ونح ��ن ذاهبون لت�صفيةح�سابنا معها!
تق ّدمن ��ا �إىل �أن و�صلن ��ا �إىل م ��كان ي�شبه القناة .وم ��ن هناك ا�ستلزم
الأمر عبور القناة وال�ساتر الرتابي القريب منها ،لن�صل بعدها �إىل �أر�ض
�سهل ��ة مواجهة للد ّباب ��ات .كنّا قرابة اخلم�سني عن�ص� � ًرا ،وبحوزتنا �سبع
�أو ثم ��اين قاذف ��ات ( ،)B7وكان يجب على الباقني التق� � ّدم بالقنابل �إىل
مقربة من الد ّبابات.
 ا�ستع� � ّدوا جمي ًعا! ث ّبتوا �أقدامكم يف الأر� ��ض بق ّوة� .س�أطلق زخّ ة منالفصل التاسع :كربالء بدر 251

الر�صا�ص ،نتق ّدم بعدها جمي ًعا وب�سرعة نحو العد ّو!
ق ��ال م�صطفى بی�ش قدم ه ��ذه الكلمات� .ضحك ��ت ال �شعور ًّيا .وك�أنّنا
ل�سن ��ا يف ح ��رب حقيق ّية قا�سي ��ة� ،إمنّا �أم ��ام لعبة �صبيان ّي ��ة .وربمّ ا �صغر
«املوت» يف �أعيننا بحيث مل نعد نخ�شى اقتحامه.
ت�س ّم ��رت �أعيننا على �سالح قائدنا ،وجت ّهزنا .م ��ا �إن �أطلق زخّ ة حتى
قفزن ��ا من �أماكننا .رك�ضنا من القن ��اة ...ومع �أ�صداء التكبريات ،انت�شر
الإخ ��وة على امت ��داد ال�سهل ،وراح ��وا يرك�ضون باتجّ ��اه الد ّبابات؛ وكان
نطمئن ب� �� ّأن قذيفة ال� �ـ(� )B7ست�صيبها.
علين ��ا االق�ت�راب منه ��ا �إىل �أن
ّ
�أحاط ��ت بن ��ا �أَنوار ك�شّ افات الع ��دو ،وبد�أوا يطلق ��ون الر�صا�ص ّ
اخلطاط
علين ��ا م ��ن ك ّل ناحية .يف منت�صف ذل ��ك الليل امللته ��ب ،تال�شى اخلوف
والعتم ��ة قبل � ّأي �شيء! امل�سافة بيننا وب�ي�ن الد ّبابات تق ّل عن الألف مرت،
رك�ضا؛ م ��ع حقيبة الظه ��ر اململ ��وءة بالذخرية،
وه ��ي م�ساف ��ة ال تُقط ��ع ً
وب�أقدامن ��ا املتعبة .الأر�ض ك�أ ّنه ��ا ُحرثت باجل ّرار الزراع ��ي ،والد ّبابات
ك�أ ّنه ��ا �ستظل حا�ضرة ال�ستقبالنا لن�ش ��رع بتدمريها! يف تلك الأو�ضاع مل
ان�صب ك ّل تفكرينا ب�أنّنا الآن �إذا ما دخلنا يف قلب
يف ّك ��ر �أحد بنف�سه ،بل
ّ
الن�ي�ران ،ف�إنّنا �سننجز مه ّمتنا ،حت ًم ��ا! �إ�ضافة �إىل �سر ّية م�صطفى بی�ش
ق�صاب ،وعدد قليل
قدم ،كان هناك عل ��ي جتلاّ يي ،وقائد كتيبتنا �أ�صغر ّ
م ��ن عنا�صر ال�سرايا الآخري ��ن .وك ّل منّا ي�سعى بك ّل م ��ا �أمكنه من طاقة
و�سرع ��ة لأن يقطع هذه امل�سافة املجه ��دة ،والو�صول �إىل الد ّبابات .كانت
حقيبة ظهري م�ل��أى بالر�صا�ص ،وك ّل ه ّمي حم�صو ًرا يف العبور من هذه
الأر�ض ال�صعبة ب�سرعة .فج�أة علقت رجلي يف مدرة فتعثرّ ت .مل �أ�ستطع
أر�ضا.
ال�سيط ��رة على نف�سي مع تلك ال�سرعة التي كنت �أعدو بها ووقعت � ً
ويا له من �سقوط! طار الكال�شنكوف يف ناحية و�أنا يف ناحية �أخرى .تك ّرر
وقوعي م ّرتني �أخريني .هذه امل�شاكل من جهة ،و�صوت �أمري الذي يناديني
با�ستم ��رار من جهة �أخ ��رى! كان يتق ّدم حاملاً ال� �ـ( )B7مع �أربع قذائف
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الغ�ض ذو البنية
العدو ،وهو الفت ��ى ّ
�إ�ضافي ��ة ،فثق ��ل عليه �أن يجارين ��ا يف ْ
اجل�سد ّي ��ة العاد ّية والذي مل يتجاوز ال�سابعة ع�شرة من العمر .كنت ك ّلما
ابتعدت عن ��ه �أ�سمع �صوته يناديني�« :س ّيد! تر َّو! ت ��ر َّو ريثما �آتي!»� ،آن�سني
�سماع �صوته املحبوب ،وحاولت التم ّهل قليلاً ح ّتى ي�صل �إ ّ
يل ،لكنّه بحالته
علي الأم ��ور� .إىل �أن علت �صرختي�« :أخ ��ي! �أنت هنا تتو ّدد
ه ��ذه� ،ص ّع ��ب ّ
1
�إيل! من الآن �سنفرتق! اذهب باتجّ اه د ّبابة �أخرى� ...أنا ذاهب. »...
ناديت يا عل � ّ�ي ونه�ضت من جانب �أمري .عندما �سمعت �أ�صوات تكبري
الإخ ��وة علم ��ت �أنّهم و�صلوا �إىل الد ّبابات .و�أثناء ه ��ذه اجللبة ،مل �ألتفت
علي
علي ،فما �إن قم ��ت من مكاين ح ّتى �س ّلطتا ّ
�إىل � ّأن د ّبابت�ي�ن ت�ص ّوبان ّ
م�شهدا عجي ًب ��ا؛ فهدير الد ّباب ��ات املرعب ،وحمم
ك�شّ اف ��ات الن ��ور! كان
ً
مدافعها التي ا�ستم ّرت تنهمر علينا من ك ّل �صوب ،والآن ،هاتان الد ّبابتان
اللتان جعلتاين هدفًا م�شرت ًكا لهما .مل �أكن �أرى �سوى الر�صا�ص ّ
اخلطاط
علي من ك ّل ناحية ومي ّر من جانبي .2كانت ك ّم ّية الر�صا�ص كبرية
ينهمر ّ
ج � ً�دا ،بحيث كنت مع ك ّل خفقة قلب �أقول« :لن �أبقى �ساملًا!» .مع ك ّل هذا،
وم ��ن دون � ّأي ت�أخري ،زدت م ��ن �سرعتي بقدر ما ا�ستطعت ورحت �أجري.
ابتعدت قرابة الـ  60مرتًا عن �أمري ،ف�أجربين �صراخه وندا�ؤه يل بـ«�أخي»
على التو ّقف .كان يناديني با�ستم ��رار�« :س ّيد� ...س ّيد ...باهلل عليك،»...
عم! ال تنا ِدين كث ًريا!».
وقفت« :يا ّ
 �س ّيد! هل �أُ�صبت؟! ال! مل �أُ�صب! ال �أ�ص ّدق!دوما ،ولن
 1ـ دائ ًم ��ا م ��ا كنت في اال�شتب ��اكات �أتج ّنب �أن �أكون �إل ��ى جانب عزيز لأ ّنه �سي�شغ ��ل تفكيري ً
�أ�ستطيع التركيز .فلم �أكن �أر�ضى حتّى بكون �أخي �صادق رحمه اهلل �إلى جانبي.
 2ـ ع ��ادة ما كانت تُرمى ر�صا�صة ّ
خطاطة واحدة من بين ك ّل خم�س ر�صا�صات ،ومن خاللها كان يمكن
تقدير عدد الر�صا�صات التي �أُطلقت نحونا.
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اً
حينما و�ص ��ل �إ ّ
مذهول« :من ك ّل تلك الر�صا�صات،
يل ،راح يحملق بي
مل ت�صب ��ك � ّأي واح ��دة؟! �أنت ال تعلم � ّأي م�شه ��د كان ،لقد دخلت يف �أتون
النار.1»...
قلت« :ر�أيت؟ � ّإن خط ًبا مل ي�صبني؟! والآن هل �ستفارقني �أم ال؟ اذهب
ودعني �أتابع عملي.»...
�أ�ص� � ّر �أم�ي�ر على ذهابن ��ا م ًعا نح ��و الد ّباب ��ات .ا�شت� � ّدت املواجهات،
وكان �أ ّول م ��ن رم ��ى د ّبابة هو «باب ��ا»� .سمعت �صراخ الإخ ��وة« :هذه هي،
ا�ضربها.»...
 يا رامي الـ( !)B7ا�ضرب تلك!ب�شجاع ��ة ق ّل نظريه ��ا� ،أحرق «باب ��ا» الد ّبابة الأوىل .لك ��ن حني �أراد
التوج ��ه �إىل د ّبابة �أخرى ورميها بقنبل ��ة� ،أُ�صيب بقذيفة من د ّبابة �أخرى
ّ
2
�شهيدا  .حقًّا ما ّ
انفك الإخوة يقاتلون بع�شق وي�ست�شهدون حاملني
ف�سقط ً
معهم مظلوميتهم .اجلميع انربى للقتال ،وقد نفعتني ر�صا�صات الر�شّ ا�ش
هن ��اك .ظ ّلت الد ّبابات تناور يف منطقة العملية ،و�أ�ضيف هديرها الكبري
ودوي القذائ ��ف املدفع ّية التي
والغبار ال ��ذي تثريه� ،إىل �أزي ��ز الر�صا�ص ّ
تنهم ��ر علينا من ك ّل �ص ��وب .انت�شر الإخوة يف ال�سه ��ل ،وانقطع التوا�صل
فيما بيننا تقري ًبا .كان يلفت انتباهي �أحيا ًنا تدمري د ّبابة �أو �سقوط �شهيد.
وقد ُد ّمر �إىل تلك اللحظة ما يقرب من  20د ّبابة ،يف واقعة مثرية للعجب،
حيث بتنا حتت نظ ��ر الد ّبابات قبل �أن ن�صل �إليها بكيلومرت تقري ًبا ...مل
�شخ�صا �ضعف ب�سبب �ش ّدة النريان ،وا�ستطعنا بب�سالة
�أ َر يف تلك املعركة ً
الإخوة �إرباكهم ،وحققنا هدفنا بتدمري جزء من د ّباباتهم ،وجاء القرار
 1ـ كان �أمير يتك ّلم با�ستمرار عن ذلك الم�شهد ويقول« :عندما نه�ضت �أنت ،ر�أتك الد ّبابات» .كان يق�سم
اً
مذهول كيف خرجت من تلك المعركة �سال ًما.
ويقول« :لقد كنت تحترق بالر�صا�ص والنيران!» .كان
 2ـ بق ��ي ج�س ��د ال�شهيد علي �أكبر مرت�ضوي هن ��اك .بعد �سنوات من انتهاء الحرب ج ��اءت عائلته � ّإلي،
كانوا يظ ّنون �أ ّنه �أُ�سر ،بينما كنت متي ّق ًنا ب�أ ّنه فارق الحياة على �ضفاف نهر دجلة ،و�أ ّكدت لهم ذلك.
254

هجوما م�ضا ًّدا
�أن ند ّم ��ر �أكرب ع ��دد ممكن منها .1قراب ��ة الفجر ب ��د�أوا ً
برت ��ل الد ّباب ��ات .كنّا قد هاجمنا لی�ًل�اً جتمعها من القل ��ب ،وقد انف�صل
الآن بع�ضه ��ا به ��دف التق ّدم نحو ّ
خط دف ��اع كتيبتنا الذي ه ��و يف الواقع
خ � ّ�ط فرقة النج ��ف .وهدفت جمموعة �أخ ��رى �إىل االنق�ضا�ض علينا من
اخللف .وحيث ر�أينا حت ّركاتهم بو�ضوح ،فقد علمنا مرادهم� .سقط عدد
م ��ن الإخ ��وة �شهداء وجرح ��ى ،ومل يتم ّكن �أحد يف مثل تل ��ك الظروف �أن
ي�سعف اجلرحى فبق ��وا يف �أر�ضهم .كما تق ّدم بع�ض الإخوة كث ًريا فوقعوا
�أ�س ��رى ب�أي ��دي اجلنود العراق ّيني .مل نكن نعلم بع� � ُد ب� ّأن «م�صطفى بی�ش
ق ��دم» وعد ًدا �آخ ��ر من الإخوة قد رجع ��وا فور تدمري عدد م ��ن الد ّبابات
�إىل ال�سات ��ر الرتاب ��ي الذي انطلقنا من ��ه .انت�شر الإخ ��وة يف املنطقة من
دون �إمكانية توا�ص ��ل بيننا .كنت �أنا واثنا ع�شر عن�ص ًرا تقري ًبا جن ًبا �إىل
جن ��ب يف تل ��ك الأو�ضاع ،و�أذكر منه ��م ج ّي ًدا «علي �أك�ب�ر بافنده» و«�أمري
الري،
مارالبا� ��ش» .اجتمعن ��ا يف م ��كان بعمق مرت تقري ًب ��ا� ،شبيه بقن ��اة ّ
و�أر�ضه �شبيهة ب�ساقية جافّة ومت�شقّقة ،وبحوزتنا ثالثة قواذف ( )B7مع
قذيفة لك ّل واحد منها ،ور�شا�ش ،وعدة قطع كال�شنكوف.
احل�سا�سة التفتنا �إىل حت ّرك ق ّوات امل�شاة العراق ّية
يف تل ��ك اللحظات ّ
قلت للإخ ��وة�« :شباب! �إن كنتم تريدون املواجه ��ة فلنبد�أ على ا�سم اهلل،
توجهنا نحو الد ّبابات فلن ن�ستطي ��ع �أن نفعل �شي ًئا .و�إ�ضافة �إىل
لك ��ن �إن ّ
ذلك� ،سند ّمر ثالث �أو �أربع د ّبابات ومن ّثم يرموننا� .أ ّما �إن �أردمت العودة
توجب علينا الإ�سراع يف
�إىل �ساترن ��ا الرتابي فهذا هو الوقت املنا�س ��ب»ّ .
 1ـ لأنّ الد ّبابات كانت على ج�سر يربط �ضفّتي دجلة ببع�ضها البع�ض .كان طريق عام الب�صرة ـ العمارة
ال ي ��زال ب�أيدي العراقيين ،وكانت وحدة المدفع ّية تتّ�صل عبر هذا الج�سر بالطريق العام وبالعراقيين.
وع ��دا عن هذا الج�س ��ر كان هناك ج�سر �آخر على نهر دجلة ،بحيث �إذا م ��ا ُد ّمر هذان الج�سران ،ف�إنّ
حا�ص ��ر من جهة الب�صرة والعمارة .و�إذا ما ُقطعت الطريق �ستنتفي �إمكان ّية نفوذ الق ّوات من
الع ��د ّو �س ُي َ
ذل ��ك الجان ��ب بالكامل .لأنّ �أح ��د جانبي الطريق كان �أر� ��ض م�ستنقعات ال يمكن النف ��وذ من خاللها،
والجانب الآخر كان بيد �شبابنا .كما �سقط مدرج الطائرات المروح ّية الذي كان في المنطقة ،فانتهى
تماما في تلك المنطقة .كان العراق ّيون يعلمون هذا ،لذا ،كانوا يقاتلون ب�شرا�سة.
�أمر العراق ّيين ً
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ا ّتخ ��اذ القرار� .أ ّول م ��ن تك ّلم �أمري فقال« :ال! عودوا �أنت ��م� ،أ ّما �أنا ف�أريد
التوجه نحو الد ّبابات!».
ّ
 �أم�ي�ر! ال مكان هنا للقول �أنا �س�أبقى واذهبوا �أنتم! البقاء هنا يعني�إم ��ا �أن نق ��ع يف الأ�سر بعد ن�ص ��ف �ساعة ،و�إما �أن نقات ��ل ون�ست�شهد! لكن
ميكننا من الآن �أن نقوم بعمل يحول دون حما�صرتهم لنا!
ر�أينا ق ّوات امل�ش ��اة العراق ّية ترك�ض م�سرعة نحو القناة التي اجتمعنا
فيها .وبدا � ّأن �سبيلنا الوحيد للخروج من ذلك املكان جا ّدة تقوم الد ّبابات
باملن ��اورة فيه ��ا .ولو � ّأن رتلها �أغل ��ق تلك الطريق ،لت ّم ��ت حما�صرتنا من
جمي ��ع اجلهات .ح�سنًا ،ال ب ّد �أن نخرج م ��ن القناة ،ونعرب اجلا ّدة لن�سري
من ّثم يف اجلانب الآخر منها يف قنا ٍة دخَ َل العدو منها �إىل املعركة! �صرنا
عم!
توجهنا ر�أينا الد ّبابات وق ّوات الع ��د ّو� .صاح بع�ض الإخوة« :يا ّ
�أينم ��ا ّ
كيف �سنتم ّكن من عبور هذه اجلا ّدة؟».
 �إن ا�ستهدفنا د ّبابتني ،ف� ّإن الد ّبابات الأخرى لن تتق ّدم� .سيحاولونالت�صوي ��ب علينا م ��ن بعيد ،ثم ير�سلون ق� � ّوات امل�شاة �إلين ��ا� .أال ن�ستطيع
مواجهة ق ّوات امل�شاة ودحرهم؟!
ا�ستم� � ّد الإخوة املعنو ّيات من كالمي .مل يك ��ن من �سبيل �آخر �أمامنا.
ا�ستع� � ّد اثن ��ان من رماة ال� �ـ( ،)B7و�أطلق ��ا يف وقت واح ��د و�أ�صابا د ّبابة
ود ّمراها ،فتو ّقفت الد ّبابات الأخ ��رى ،لتبد�أ نريان مدفع ّياتهم باالنهمار
علين ��ا .يف تل ��ك الأثناء ،انربت ق� � ّوات امل�ش ��اة العراق ّي ��ة �إىل القناة التي
ك ّن ��ا فيها واتجّ ه ��ت نحونا م�سرعة .مل يكن �أمامنا وق ��ت .قلت�« :س�أذهب
�أن ��ا �أ ّو اًل .واب ��د�أوا �أنتم بالرم ��ي ،وعندما �أ�صل �إىل الناحي ��ة الأخرى من
م�سرعا
اجل ��ا ّدة� ،أبد�أ �أن ��ا بالرمي لتعربوا �أنت ��م» .وخالل حلظة ،قم ��ت
ً
وعدوت نحو ثالثني مرتًا يف ظ ّل رماية الإخوة املتزامنة بع�ضها مع بع�ض،
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وعربت اجل ��ا ّدة ،ورحت �أرمي من تلك الناحية نح ��و جنود العد ّو� .صرنا
الآن نرمي ��ه من اجلانب�ي�ن ،ويف ظرف دقائق مع ��دودة عربنا نحن االثنا
ع�ش ��ر عن�ص� � ًرا اجلا ّدة ب�س�ل�ام .يف ظل الظروف املع ّق ��دة؛ كنّا يف مقابل
ق� � ّوات م�شاة الع ��د ّو ون�سري باتجّ اه بع�ضنا البع�ض .يف تل ��ك الأثناء �شملنا
لط ��ف اهلل وعنايته� ،إذ �سقطت ث�ل�اث قذائف مدفع ّي ��ة للجي�ش العراقي
داخل تلك القناة نف�سها و�سط جنوده! فا�ضطربوا وت�ش ّو�شوا ج ّراء انفجار
أي�ضا معهم
القذائ ��ف و�إ�صابته ��م بخ�سائ ��ر يف الأرواح .ا�شتبكن ��ا نح ��ن � ً
و�أجربناه ��م على الفرار من تلك الناحية .كانت القناة ت�ؤدي �إىل �ساترنا
الرتاب ��ي ،ولي�س لنا �إال اجلري للو�ص ��ول �إليه .وتوجد هناك القناة نف�سها
التي انطلقنا منها الليلة املا�ضي ��ة باتجّ اه الد ّبابات ،والو�صول �إليها يعني
ابتعادن ��ا عن مركز اخلطر .و�صلنا �إىل �ساترنا الهثني� ،شع ًثا غ ًربا ،فيما
كان ��ت ثيابنا ّ
ق�صاب
ملطخة بالدماء ومب ّللة بالع ��رق .ر�أيت هناك �أ�صغر ّ
يراقبن ��ا بنظره .كان ن ��ور ال�صباح ي�ش � ّ�ق وجه الأفق ،ومل �أك ��ن قد �أ ّديت
�ص�ل�اة ال�صبح بعد .وم ��ا �إن و�صلت �إليه ح ّتى ق ��ال�« :س ّيد! خذ خم�سة �أو
�س ّتة عنا�صر وتق ّدموا باتجّ اه الد ّبابات.»...
 ي ��ا ع � ّ�م! مل �أ�ؤ ِّد �صالتي بع ��د! باملنا�سبة ،عن � ّأي تق� � ّدم تتك ّلم؟ لقدو�صل ��ت الد ّباب ��ات �إىل خلف ال�سات ��ر .وهذا هو الوق ��ت املنا�سب لن�شتبك
معها من هنا ،ال �أن تر�سل ع ّدة عنا�صر �إليهم...
م�ض ��ى �أق ّل من �ساعة على خروجن ��ا من ح�صار الد ّبابات ،ومن لطف
أر�ضا حتى تلك اللحظة م ��ع ك ّل تعب الليلة
اهلل وعنايت ��ه �أ ّنن ��ي مل �أ�سقط � ً
املا�ضي ��ة .كانت ق ّوات امل�شاة العراق ّية تتق ّدم .ف�ضربت بكفّي على الرتاب
وتي ّممت .مل �أعرف اتجّ اه القبلة ،والعد ّو يكاد ي�صل فيما ق�صف الد ّبابات
الع�شوائ ��ي ي�شت ّد ك ّل حلظ ��ة� .أ ّديت �صالتي ب�سرعة مب ��ا �أحمل يف حقيبة
ذت بحماه.
رب ُل ُ
الظهر؛ لقد كنت مع ّ
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يف ال�صب ��اح ،بد�أ �أقوى هجوم للق ّوات العراق ّية .وك� ّأن ك ّل الد ّبابات يف
تل ��ك املنطقة هجمت ب ��ك ّل ق ّوتها لتخرتق ذلك ال�سات ��ر .ا�شت ّدت النريان
بحي ��ث �ضاع اجلميع يف الغبار الناجم عن انفج ��ار القذائف ،ومدفع ّيات
الع ��دو ّ
تدك �ساترنا بد ّقة وق ّوة �شديدتني ،مبعدل ع�شرات القذائف يف �آن
م ًع ��ا! مل يكن بالإم ��كان ر�ؤية �أحد يف ذلك الدخ ��ان والغبار .وقد جتر�أت
بع� ��ض الد ّبابات واقرتب ��ت بالكامل من ال�ساتر .ال�ش ��يء الوحيد الذي مل
نك ��ن نف ّكر فيه هو الرتاجع �إىل ال ��وراء .ا�ست�شر�س الإخوة بقتالهم .فج�أة
�صاح �أحدهم« :ال ت�سمحوا لتلك الدبابة بالتق ّدم ،ارموها.»...
فق ��ام �أحدهم ورماه ��ا بقذيف ��ة ( ،)B7مع اح�ت�راق ك ّل د ّبابة حاولت
االقرتاب ،كان الرتل الآخر ُي�ص ��اب بالذعر فيتو ّقف عن التق ّدم لدقائق.
�أرادوا �إرهاقن ��ا من خ�ل�ال ق�صفهم الكثي ��ف بالقذائف املدفعي ��ة ،لكنّنا
ك ّن ��ا عازمني على احلف ��اظ على ال�ساتر حتى �آخر نف� ��س .علمنا فيما بعد
� ّأن «الفرق ��ة  »27الت ��ي كانت على مي�س ��رة «فرقة النج ��ف» مل تُوفّق ب�شكل
كام ��ل ،لذا �أ�صبحت فرقة النجف بنف�سها يف املق ّدمة ويف اجلناح الأي�سر،
تقات ��ل العد ّو ،وقد ر ّك ��ز ك ّل �ضغطه على تلك املنطق ��ة .ويف �شمال منطقة
أي�ضا� ،أخفقت بع�ض الوحدات يف الو�ص ��ول �إىل دجلة ،وبقيت يف
العملي ��ة � ً
ج ��ا ّدة اخلندق .لذا� ،سعى العد ّو بك ّل طاقت ��ه �إىل اخرتاق ّ
خط دفاع فرقة
النج ��ف بالقرب من قرية «همايون» ،كي ينتهي �أم ��ر معركة بدر بالن�سبة
لن ��ا من الأ ّيام الأوىل .هكذا ،قاتلنا نح ��ن ب�أ�سناننا و�أظفارنا كي ال ن�سمح
لق� � ّوات الع ��د ّو بالنفوذ من هناك .كانت النريان تنهم ��ر علينا من الأر�ض
بت �أرك�ض على امتداد ال�ساتر و�أو�صل الذخائر
وال�سماء .ويف تلك الأثناءّ ،
للد�شم ،ف�أعط ��ي �أحدهم الـ( ،)B7و�آخر ال�شر�ش ��ور و ...و�صل الأمر �إىل
درجة �أنّه مل يعد الواحد منّا يف ّكر بال�سري منحني الظهر �أو االحتماء عند
�سم ��اع �صفري قذيفة مدفع ّي ��ة وغريها من القذائف ،مبعن ��ى� ،إذا ما �أراد
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�أحدنا التفكري بهذه الأمور ،فعليه �أن يختبئ وال يرفع ر�أ�سه � ًأبدا .ا�ستب�سل
الإخوة يف القتال ،يف ك ّل دقيقة ُي�ض ّرج ثالثة �أو �أربعة منهم بدمائهم .ومع
� ّأن ق� � ّوات الدعم ت�صلنا من وقت لآخر ،وذل ��ك ح ّتى ال ي�سقط ال�ساتر � ،اّإل
� ّأن احلف ��اظ على خ � ّ�ط الدفاع يف تلك الأو�ض ��اع ،كان يف ك ّل حلظة يزداد
�صعوب ��ة .ب ��ذل العد ّو ق�صارى جه ��ده لت�شديد ال�ضغط عل ��ى ال�ساتر الذي
يبلغ طول ��ه  500مرت ،فيما �أخذتنا امل ��روءة واحلم ّية للحفاظ على ّ
اخلط.
يف تل ��ك الأثناء ،اجتمع من بقي من كتيب ��ة الإمام احل�سني  Qيف مكان
واحد ،وكانوا للإن�صاف ،من نخبة ق ّوات فرقة عا�شوراء و�أكرثهم جتربة.
ق ّررن ��ا �أن نقفز جمي ًعا من فوق ال�ساتر ون ّتجه مبا�شرة نحو الد ّبابات لع ّلنا
جنربه ��ا على الفرار .ذلك � ّأن �سائقيها قد علم ��وا � ّأن قذائف الـ( )B7لن
ت�ص ��ل �إليهم من امل�سافة التي تف�صل بيننا وبينهم .ومن حني لآخر ،كانت
الن�ي�ران ت�شتعل يف ك ّل د ّبابة تتج ّر�أ وتتق� � ّدم .كان �صع ًبا يف تلك اللحظات
الت�صديق ب� ّأن قرارنا �سيح ّل امل�شكلة .ويف حلظة واحدة ،انطلقنا جمي ًعا من
وتوجهنا نحو الد ّبابات .ك ّل �شخ�ص يرمي بال�سالح
نقاط ال�ساتر املختلفة ّ
الذي يحمله ،وهنا ،وبيد رم ��اة الـ( )B7ح ّلت م�شكلة الدبابات التي اخت ّل
دوي االنفجارات .ومن
نظامه ��ا والتن�سيق فيما بينه ��ا�ُ .ص ّمت �أذناي م ��ن ّ
الدوي والغبار والدخان املت�صاعد ر�أي ��ت الد ّبابات تن�سحب �إىل
بني ه ��ذا ّ
أحب �إىل قلبي يف ذلك اليوم ،واتتنا
خلف ال�سواتر .ويا له من منظر هو ال ّ
الفر�ص ��ة ل�سحب اجلرح ��ى الذين �سقطوا بالأم�س وبق ��وا يف امليدان ،كما
�سحبنا �إىل خلف ال�ساتر ما ا�ستطعنا من �أج�ساد ال�شهداء.
مل يع ��د ال�سات ��ر الرتابي ي ّتخذ �ش ��كل ال�ساتر ،ف�سق ��وط مئات قذائف
املدفع ّي ��ة والدبابات هناك ب ّدل املكان �إىل كوم ��ات متداخلة من الرتاب.
ما جعل البقاء يف قلب تلك النريان العنيفة ،والتي ق ّلما �شهدت مثلها �إىل
نهاية احلرب حد ًثا �أ�شبه باملعجزة .بعد ان�سحاب الد ّبابات �سيطر الهدوء
عل ��ى ّ
اخلط ،فمنحن ��ا ذلك فر�ص ًة لأخ ��ذ نف�س جديد� .سررن ��ا بال�شم�س
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ترتف ��ع يف الأفق لع ّلها تخفّف قلي�ًل�ااً من برودة اجل ّو .و�سرعان ما �صدرت
يل قائد كتيبة الإمام احل�سني Q
الأوام ��ر باال�ستعداد للتح ّرك .طلب �إ ّ
ق�ص ��اب ب�أن �أقف يف مق ّدم ��ة الطابور و�أعيد الق� � ّوات �إىل منطقة
�أ�صغ ��ر ّ
وجوده ��ا �سابقًا .طوال تلك الأحداث غال ًبا م ��ا ر�أيت الأخ �أ�صغر الأقرب
�إلين ��ا من باقي القادة .هنا يطل ��ق قذيفة ( ،)B7وهناك يرمي بر�شّ ا�شه.
دوما ،ويف ظ ّل النريان الكثيفة،
كالم ��ه وحديثه مي ّدان الإخوة باملعنو ّيات ً
كان يعتل ��ي ال�ساتر الرتابي ويخاطبهم قائلاً �« :أ ّيها الإخوة ال تبقوا طويلاً
�أ�سف ��ل ال�سات ��ر! تعال ��وا �إىل الأعل ��ى!» .كنّا ن�شع ��ر ب�أنّنا نحي ��ا من جديد
عندم ��ا نراه .لقد �أ�ضرم العراق ّيون طوال تلك الليلة نا ًرا ق ّلما �شهدنا لها
نظ�ي ً�را ...وكان مي ��دان القتال خط ًريا �إىل درج ��ةّ ،
تطلب الوقوف هناك
ق�صاب
�شجاعا.
قل ًب ��ا
ّ
ً
واحلق ُيقالّ �« :إن وجود قادة كعلي جتلاّ يي و�أ�صغر ّ
امل�شجع الأكرب لنا» .فيم ��ا يتع ّلق بالأخ مهدي ،فلم
ج�سد ّ
يف تل ��ك املنطقة ّ
�أره ،لكنّني �سمعت �أنّه يف خطوط املعركة الأمامية ،وكنت متي ّقنًا من ذلك
من خالل معرفتي به.
حت ّركنا بنا ًء لأمر قائد الكتيبة� .سرت يف مق ّدمة الطابور نحو ال�ساتر
الرتاب ��ي القري ��ب من نهر دجلة ،وم ��ن دون �أن �ألتفت �إىل ال ��وراء .بد�أت
مدفع ّية الق ّوات العراق ّية العمل من جديد ،وراحت تق�صف املكان ب�ش ّدة.
كنت �أريد �إي�صال الإخوة �إىل ال�ساتر ال�سابق ب�أ�سرع ما ميكن.
عندم ��ا قطعنا ن�صف امل�سافة� ،ألقيت نظ ��ر ًة �إىل اخللف وتعجبت �إذ
مل �أج ��د �سوى بع� ��ض العنا�صر خلف ��ي وتف�صلنا عن الباق�ي�ن م�سافة مئة
مرت تقري ًب ��ا .لقد �سقط عدد من الإخوة �شه ��داء وجرحى بفعل الق�صف
العني ��ف ،وبقي ك ّل واح ��د منهم حيث �سقط .قل ��ت يف نف�سي« :لقد تف ّرق
اجلي�ش!» .انتظرنا قليلاً �إىل �أن و�صل الإخوة و�أكملنا طريقنا .بعد دقائق
و�صلن ��ا �إىل مكان ظننت � ّأن العد ّو ا�ستهدف ��ه بالأ�سلحة الكيميائ ّية .رحت
م�سرعا هنا وهناك عن القناع الواقي و�أ�صرخ« :القناع ...القناع».
�أبحث
ً
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قال يل �أمري ،وكان �أقربهم �إ ّ
يل« :ماذا تريد بالقناع؟».
 يبدو �أنّهم ق�صفوا بالكيميائي! �س ّيد! هو الوحل الذي تناثر عليك!عنده ��ا التف � ّ�ت �إىل � ّأن قذيف� � ًة مدفع ّي ��ة �سقطت يف امل�ستنق ��ع فتناثر
الط�ي�ن والوحل علينا بحيث �أح�س�س ��ت وك�أنّهم فعلاً ق�صفونا بالكيميائي!
أي�ضا
و�صلنا �إىل مق�صدنا متف ّرق�ي�ن بع�ضنا عن بع�ض ومنهكني .وهناك � ً
مل ن�سل ��م م ��ن نريان مدفع ّي ��ة العد ّو الت ��ي راحت تق�ص ��ف بنحو جنوين.
والآن ،مل يب ��ق من كتيبة الإمام احل�سني  Qواقفًا على قدميه �أكرث من
تعجب الإخوة الذين ر�أوين للم� � ّرة الأوىل وقالوا�« :س ّيد!
 40نف� � ًرا .هناك ّ
ح ��اذر ،قد يرمونك! لق ��د �أ�صبحت ت�شب ��ه العراق ّيني �إىل ح� � ّد كبري.»...
كن ��ت ال �أزال �أرتدي الب ّزة العراق ّية ،وبالطبع مل �أبقَ حايف القدمني ،فقد
�أ ّم ��ن يل الإخوة ع�ص ��ر الأم�س حذا ًء من الكتان ،وكان بالن�سبة يل �أف�ضل
م ��ن احلذاء الع�سكري .معظ ��م الإخوة هناك ،مل ت�صله ��م �أخبار معركة
الأم�س ومواجهتنا للد ّبابات ولنريان مدفع ّياتها .قلت�« :إن �أرادوا الآن �أن
يق�صف ��وا ،فليق�صفوا!» ،لقد �أجنزت امله ّمة الت ��ي �أوكلها �إ ّ
يل الأخ �أ�صغر،
ومل �أعد �أريد البقاء هن ��اك .قلت لأمري« :دع الإخوة يذهبوا ،ولنعد نحن
�إىل اخللف لرنى ماذا يحدث هناك!».
 من �أين يجب �أن نذهب لنخت�صر الطريق؟ من املق ّر! فالطريق من هناك �أكرث �أمنًا ،و�أق�صر!�صحي ��ح � ّأن املنطقة مزروعة بالألغام ،لكنّني كنت واثقًا من نزعها يف
الطريق امل�ؤدي �إىل املق ّر ،وحني و�صلنا �إليه ،ر�أينا عنا�صر الفرقة �سبقونا
وب ��د�أوا ب�إخالئ ��ه؛ قلت الثنني منه ��م كانا يخلي ��ان الأجه ��زة الال�سلك ّية
ممازحا« :نعم ،اخلوها! نحن نعلم ب� ّأي ثمن �أُخذت!» .فراحوا ي�شكروننا،
ً
ويثن ��ون علين ��ا .كان ��ت امل� � ّرة الأوىل الت ��ي �أرى فيه ��ا مثل ه ��ذه الأجهزة
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الال�سلك ّية الغريبة العجيبة ،وها هي الآن قد �أ�صبحت بني �أيدينا .عندما
خرجنا من املق ّر ر�أيتهم قد ر ّب�ضوا املدفعيات يف املنطقة للت ّو .وفيما كنت
م ّتج ًه ��ا نحوها ،لفت نظري �أحدهم وهو يراقبن ��ي بد ّقة .يبدو � ّأن لبا�سي
وهيئتي العجيبة جعلته ّ
توجهت نحوه« :نعم؟!» .ح ّدق بي جم ّد ًدا
ي�شك بيّ .
و�س�ألني« :من عنا�صر � ّأي كتيبة �أنت؟».
 من كتيبة الإمام احل�سني  ،Qهل من �إ�شكال؟عم� ،أنت ت�شبه العراق ّيني كث ًريا!
 يا ّ ال �إ�شكال يف ذلك! ح ��اذر عل ��ى ك ّل حال! فخلفنا توجد ق ّوات م ��ن اجلي�ش ،قد يطلقونالنار عليك �إن مل يعرفوك!
عم! �أَ َوال يرون �أين هو ّ
خط دفاعنا؟
 ال يا ّتركت ��ه غري مكرتث لتحذيرات ��ه ،ولكن الح يل من بعي ��د �شخ�ص يط ّل
بر�أ�سه ويختبئ .واق ًعا �أثار �ش ّكنا .اقرتبت ،فر�أيت عد ًدا من عنا�صر اجلي�ش
موجودين هناك .كنت و�أمري ن�سري على اجلا ّدة ،و�إىل جانب اجلا ّدة توجد
قن ��اة �أن�شئت حدي ًث ��ا قد ا�ستق ّروا فيه ��ا .حني دنوت منه ��م �صحت فيهم:
«ح�س ًن ��ا لمِ َ �أنتم خمتبئون؟ ال يوجد �شيء هن ��ا!»� .س�أل �أحدهم وقد علمنا
فيما بعد �أنّه قائد �سر ّية« :هل تعلم �أين يتواجد العراق ّيون الآن؟».
جدا من هنا!
 العراق ّيون بعيدون ًنوعا ما .قلت له من جديد« :لدينا يف مكان متقدم �أكرث
�أراحه جوابي ً
عن مركزكم �ساتران تراب ّي ��ان مليئان بالعنا�صر .ملاذا ت�صدر منكم مثل
هذه الأعمال و�أنتم هنا؟!».
عند ذاك بد�أوا ي�صولون ويجولون ،و�أحاط بي بع�ضهم وراحوا ي�س�ألون
م ��ن نحن؟ وما الذي ح�صل؟ ح ّدثتهم باخت�صار عن الليلة الأوىل للعملية
وعن القوارب ،وهم ينظرون �إلينا غري م�ص ّدقني� .أخذين قائدهم جان ًبا
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و�س�ألني« :باهلل عليك قل يل ماذا يحدث يف اخلطوط الأمام ّية؟!».
 واهلل ،لي�س من �أخبار الآن...ر�أيت ��ه م�ص ًّرا ج � ً�دا ليعلم ماذا حدث� .أخربته قلي�ًل اً ع ّما جرى الليلة
املا�ضي ��ة وتدمري الد ّبابات .فق ��ال« :كيف ذهبتم ملواجهته ��م .وب� ّأي قلب
و� ّأي ج ّر�أة!».
 بنف� ��س القلب واجل ��ر�أة اللذين �أتين ��ا بهما يف الليل ��ة الأوىل لتنفيذالعملية ،وهاجمنا ّ
خط دفاع العد ّو يف تلك الظروف!
�أخربت ��ه ع ��ن ق�صف الع ��د ّو ال�شديد وتف ��اين الإخوة .1بع ��د احلديث
�شعرت باالرتياح جتاهه� .س�ألني« :ماذا �سيح�صل يف اخلطوط الأمام ّية؟
ماذا قرروا؟ من الذي �سيذهب �إىل اجلهة الأخرى من دجلة؟!».
أي�ض ��ا .و�إن �شاء اهلل نحن �سنعرب
 الأم ��ر ب�سيط! اليوم لدينا عملية � ًدجلة ونذهب �إىل اجلهة الأخرى!
عم! ب� ّأي ق ّوات؟
 �أنتم؟ يا ّ �إن مل ت� �� ِأت ق� � ّوات جدي ��دة �سنذهب ب�أولئ ��ك الثالث�ي�ن �أو الأربعنيعن�ص ًرا الباقني!
ّثم �أح�ضروا لنا الطعام والفواكه املعلبة ،و�أ�صبحت وقائدهم �أ�صدقاء
حميم�ي�ن .وبعد �أن �أخربت ��ه عن �أو�ضاع اجلبهة ،ع ��اد ورمقني من ر�أ�سي
�إىل �أ�سف ��ل قدمي وق ��ال« :ما هذه الهيئة؟ اذهب باحل� � ّد الأدنى وجِ د لك
�س � اً
اخلا�صة
�روال �آخ ��ر ترتدي ��ه!» .كان حم ًقّا ،فق ��د كان �شكل مالب�س ��ي
ّ
باجلنود العراق ّي�ي�ن م�ض ِّللاً  .فبدل احلذاء الع�سك ��ري ،انتعلت حذا ًء من
الكت ��ان ،وقد ارتفع قمي�صي من فوق ال�سروال ،وتركت �سالحي يف ّ
اخلط
 1ـ �أخبرن ��ي الح ًق ��ا �أحد الإخ ��وة المجاهدين في الفرقة و ُيدع ��ى كريم مح ّمديان ب�أ ّن ��ه ر�أى فيل ًما للأخ
منافي ُ�ص ّور �أثناء اال�شتباكات في عملية بدر .كان يقول« :كنتَ �آت ًيا من دون �أن تكترث النفجار القذائف
المدفع ّية التي كانت تت�ساقط على جانبيك الواحدة تلو الأخرى».
فيما بعد ،حاولت العثور على الفيلم ولك ّني لم �أجده.
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احلق
الأمام ��ي ،ومل �أكن �أحمل �س ��وى قنبلتني .ب ّررت للم�سك�ي�ن ،فله ك ّل ّ
ليتعج ��ب من مظه ��ري .وحي ��ث �أ�صبحن ��ا الآن �أكرث حميم ّي ��ة جاء دوري
ّ
لن�صيحت ��ه« :ال تُ�ض ِع ��ف معنو ّيات عنا�صرك! ...ومب ��ا �أنّكم بقيتم هنا يف
هذا الو�ضع ،فاطلب منهم على الأق ّل �أن يتق ّدموا وينت�شروا يف املنطقة...
فامل�سافة بيننا وبني العراق ّيني كبرية .يجب �أن منوت قبل ان يتم ّكن العد ّو
احلق بالنظر
م ��ن الع ��ودة �إىل هنا جم ّد ًدا .وم ��ا دمنا �أحيا ًء ،لن ميلك ��وا ّ
�إىل ه ��ذه املنطق ��ة! ...كم ��ا � ّإن ق ��وات الدعم ت ��كاد ت�صل م ��ن اخلطوط
�شجعتهم قليلاً بهذه الكلمات .بعد تناول
اخللفية.»...
وباملح�صلة ،فق ��د ّ
ّ
الطع ��ام والفاكهة املع ّلبة التي ق ّدموه ��ا لنا ،قمت و�أمري بتوديعهم وتابعنا
طريقن ��ا .ح�ي�ن كنّا عن ��د عنا�صر اجلي� ��ش و�صلنا خ�ب�ر ا�ست�شهاد حم ّمد
زاه ��دي .هذا هو «حم ّم ��د زاهدي» الث ��اين الذي فارقن ��ا يف عملية بدر.
�سمعت ب�أنّه ا�ستُ�شهد يف الليلة الأوىل من العملية يف ذلك املق ّر ،ومل �أعرف
عادي؛ م�ؤمنًا،
بذل ��ك قبل تلك اللحظة� .أحزنني اخل�ب�ر .كان رجلاً غري ّ
خلو ًق ��ا وعاملاً  .من مم ّيزات ال�شهيدي ��ن «زاهدي» خربتهما وجتربتهما،
فرتك ��ت �شهادتهم ��ا يف احلرب ثغرة كبرية لن تُ�س� � ّد ب�سهولة .كانت دماء
غ�ضة طر ّية على الأر�ض يف
ال�شهداء الذين �سقطوا يف الليلتني ال�سابقتني ّ
ك ّل ناحي ��ة .عجيبة هي حلظ ��ات ت�أملنا لأ�شالء �شهيد �أو لدمائه املتجمدة
عل ��ى الأر�ض ...كنّا نحزن لعلمنا ب� ّأن ه� ��ؤالء الإخوة امل�ؤمنني واملخل�صني
رحل ��وا ع ّن ��ا �إىل الأبد ،و ُن�س ّر لكوننا ما زلن ��ا �إىل تلك اللحظة ثابتني ،ومل
ن�ت�رك جهودهم وت�ضحياته ��م تذهب هد ًرا ،ول ّأن العملي ��ة مل تكن لت�سري
دم ��ا من دون �إيثارهم وت�ضحياتهم .كان الزحام ي�شت ّد ك ّلما اقرتبنا من
ُق ً
�ض ّف ��ة اله ��ور .فقد و�صل �إىل املنطقة بعد اخرتاق خ � ّ�ط الدفاع ما يقارب
الث�ل�اث ع�ش ��رة �أو الأربع ع�شرة كتيب ًة من فرقة عا�ش ��وراء .لكن يبدو �أنّه
مل يك ��ن قد �أوعز �إليهم بعد التق� � ّدم �إىل اخلطوط الأمام ّية وامل�شاركة يف
املراحل املتبقية من العملية .ا�ستق ّر معظمهم هنا وراء ال�سواتر الرتاب ّية.
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و�صلن ��ا يف م�سرين ��ا �إىل النقطة التي خرجت فيه ��ا بالأم�س من الطابور،
وا�ستُ�شه ��د اثنان �أو ثالثة من الإخوة ج ّراء �سقوط قذيفة  120ملم .كانت
�أ�شال�ؤهم ال تزال ملقا ًة على الأر�ض حتى قدما �أحد ال�شهداء .ت�ألمّ ت �أكرث
لر�ؤيته ��م .بع�ض �أن ��واع ال�شهادات تقلب �أحوال امل ��رء .ف�شهادة �شخ�صني
بعد ثوانٍ من خروجك ،ويف املكان نف�سه الذي كنت واقفًا فيه وبالو�ضع ّية
ذاته ��ا ...قلت يف نف�سي« :ن ��ور الدين! ُانظر ماذا يريد اهلل منك فما زال
ميهلك �إىل الآن!».
تابعن ��ا م�سرينا ،و�إىل الأمام قلي�ًلشاً �شاهدنا عنا�صر التجهيزات ،وقد
حمل ��وا �إىل املنطقة قط ًعا كثري ًة من �آلي ��ات ال�شيلكا ،ور�شّ ا�شات الدو�شكا
وقذائ ��ف ال� �ـ  120و  60و 81مل ��م ،والكاتيو�ش ��ا و ...وا�ستق� � ّروا هن ��اك.
أي�ض ��ا املدافع الت ��ي غنمناها م ��ن العراق ّيني ،وق ��د انهمكوا
ا�ستخدم ��وا � ً
ب�ش� � ّدة يف حتديد زاوية الرمي ،وكان م ��ن الوا�ضح � ّأن �أمامهم ليلة �صعبة
وجمه ��دة .تابعن ��ا م�سرينا من جدي ��د� .أردت الذه ��اب �إىل د�شمتنا ،تلك
الت ��ي بنيناه ��ا �أنا و�أمري .وقب ��ل �أن ن�صل �إليها التقينا بع ��امل الدين ذاك
ال ��ذي تال علينا �صيغة الت�آخي ،وقد جاء بلبا�س رجل الدين �إىل املنطقة،
وراح ي ��وزّع الع�صري على الإخوة .كان ح�ضوره مي ّدهم باملعنو ّيات .وما �إن
ر�آين ح ّتى �س�ألني بك ّل لطف وحم ّبة :ماذا �أعطيك؟
 �أقبل بك ّل ما تق ّدمه يل!وهن ��اك وق ��ع نظ ��ري عل ��ى حم ّم ��د ،ذاك ال ��ذي ارتكب تل ��ك الغلطة
باجل ّراف ��ة �أثن ��اء حفر الد�شم يف خم ّيم �شهداء خي�ب�ر .كان يوزّع الطعام
والفاكه ��ة على الإخ ��وة ،لكنّنا تلك الث ّلة التي ع ��ادت من املعركة ،مل نكن
نرغ ��ب بهذه الأمور ،فقد �سقط الكثري من �شباب الكتيبة ومن �أ�صدقائنا
�شهداء ،وانقلبت �أحوالنا لذلك.
و�صلن ��ا �إىل م ��ا وراء ال�ساتر ،و�إذ ما يق ��ارب الع�شر طائرات توبولوف
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ج ��اءت لتق�ص ��ف املنطقة .م ��ا �إن رفعت ر�أ�س ��ي ح ّتى ر�أيته ��ا ترمي ع ّدة
أر�ضا!».
�صواريخ فوق ر�ؤو�سنا! �صاح �أمري« :انبطح � ً
 دعك منها! لمِ َ ؟ �إن كان م ��ن املق� � ّدر له ��ذه ال�صواري ��خ �أن تنفج ��ر ،ف�سنم ��وت �سواءانبطحنا �أم ال .ه ّيا بنا نذهب!
بالفع ��ل كنّا قد ر�أينا �سابقًا ب� ّأن ال�صواري ��خ ال تنفجر يف امل�ستنقعات،
أي�ضا ،مل ينفجر منها �سوى ثالثة ،فيما
نوعا ما .وهذه امل ّرة � ً
فارتاح بايل ً
غرق ��ت البقي ��ة يف امل�ستنقع .على امتداد الب�ص ��ر [ ،كما يف م�شهد �سابق]
ا�ستق� � ّرت ال�صواريخ يف الأر�ض بحيث ُيخ ّيل للرائي من قواعدها اخللف ّية
مزروعا هناك!
البي�ضاء اللون ب� ّأن نباتًا ما
ً
ف�صدمنا ب� ّأن
�أخ ًريا و�صلنا متعبني ومنهكني �إىل د�شمتنا لرنتاح قليلاً ُ ،
�أحدهم قد عبث فيها .كنّا بالأم�س قد ملأنا �صندوق حفظ املث ّلجات بعلب
أغرا�ضا �أخرى ،لكن يبدو � ّأن
الع�صري ومع ّلبات التونة ،وتركنا البطانيات و� ً
الد�شم ��ة تع ّر�ضت ل�سطو من جانب ق ّواتنا ،و�أُخليت من حمتوياتها! وقفت
اً
معرت�ضا�« :أ ّيها الإخوة! من الذي �أخذ �أغرا�ضنا؟».
مذهول .ثم خرجت
ً
�أحده ��م قال :ح�سنًا! ال ب� � ّد �أنّها كانت تلزمهم ح ّت ��ى �أخذوها ،والآن،
ق ��ل ماذا تريد لنعطيك �إ ّياه!» .بالطبع ،كان هذا الأمر عاد ًّيا يف مثل تلك
خ�ضم العملية �أف�ضل من د�شمة جم ّهزة بالطعام
الظ ��روف ،و� ّأي �شيء يف ّ
وال�ش ��راب والو�سائل الأخ ��رى! وجم ّد ًدا ،رحنا نبحث ع ��ن بطانيات وعن
و�سائ ��ل �أخرى لن�ستخدمه ��ا يف الليل .كان م�صباحنا ال ي ��زال يف مكانه،
فرحن ��ا نبحث ع ��ن البطانيات والطعام واملتوافرين بك�ث�رة يف ناحية ما.
كان ع ��دد العنا�ص ��ر مقارن� � ًة بالتجهي ��زات قليلاً  ،وعالو ًة عل ��ى هذا ،مل
يكن �أح ��د يف ّكر باال�ستزادة من الطعام ،ان�ص ��ب ك ّل ه ّمنا يف املواجهات
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والعملية التي �سن�ستكملها يف الليل.
¤

ا�ستم� � ّرت املع ��ارك العنيفة يف حم ��ور فرقة النجف لليلت�ي�ن �أو ثالث.
و�ساعدته ��ا من فرقتنا كتيبتا «الإمام احل�سني وعلي الأكرب ،»Lفكانوا
ك ّل ليل ��ة يعملون على �إرباك عمل د ّبابات العد ّو� .إىل �أن ق ّرر القادة �أخ ًريا
عب ��ور دجلة م ��ن �أحد اجليوب وتفج�ي�ر اجل�سر العراقي هن ��اك ،وبذلك
نتم ّكن من ك�سر �صمود العد ّو يف تلك املنطقة.
ع�ص� � ًرا ،عا�ش ��ت املنطقة �أكرث حلظاته ��ا هدو ًءا يف تل ��ك الأ ّيام .فمن
ناحي ��ة ،كان العد ّو ي�ستع ّد للهجوم ،ومن ناحية �أخرى ،كانت ق ّواتنا ت�ستع ّد
لعبور دجلة ودخول اجليب ،حيث تع ّرج نهر دجلة يف منطقة م�أمور ّية فرقة
عا�شوراء ،واتّخذ �شكل جيب .امت ّد يف تلك املنطقة ب�ستان نخيل َدخَ َل ْت ُه منذ
اليوم الأ ّول ،بعد عبورها دجلة ،كتيبة �س ّيد ال�شهداء  Qبقيادة «جم�شيد
نظم ��ي» ،ونعموا حينها بالهدوء الكامل ،بينما خ�ضنا نحن معارك �شديدة
يف حمور فرقة النجف .وقد تق ّرر الآن �أن يدخل من تبقّى من كتيبة الإمام
احل�سني  Qوعنا�صر �آخرون اجليب وي�ستكملوا مه ّمتهم...
قبي ��ل الغروب ،كنّا عندما ن�صعد �أحيا ًنا ف ��وق ال�ساتر ،ن�سمع �أ�صوات
«ال�سيمينوف» الت ��ي يطلقها العراق ّيون من ال�ضفة الأخرى لدجلة .فهمنا
تل ��ك الأ�صوات مبنزلة حتذير لنا ب� �� ّأن القنّا�ص العراق ��ي يرى ك ّل �شيء.
وخا�صة � ّأن امل�ساف ��ة التي تف�صلنا عن اجل�سر تقارب الـ(1500م) .1د ّلت
القرائ ��ن جمتمعة على �أ ّنه ��م بذلوا ك ّل طاقتهم ليحافظ ��وا على اجل�سر،
ال ��ذي يق ��ع �إىل اجلنوب من منطق ��ة العملية ومي� � ّر فوق ��ه «�أوتو�سرتاد».
 1ـ ل ��م يك ��ن للعراق ّيين في الجان ��ب الآخر من نهر دجلة ّ
خا�ص ،ذل ��ك �أ ّنهم قد تفاج�أوا بهذه
خط دفاع ّ
العملي ��ة ،ولم ت�ؤاتهم الفر�صة لإحداث ّ
�وي في تلك الناحية من النهر ،لكن ،كان لهم �ساتر
خط دفاع ق � ّ
ترابي هناك يطلقون منه النار علينا.
ّ
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�أ ّم ��ا نحن فق ��د ق ّررنا هدمه ،لأنّنا علمنا ب�أ ّنن ��ا يف حال عدم تفجريه ،لن
ن�ستطيع ال�صمود هناك كث ًريا ،و�س ُنجرب على االن�سحاب.
كان غ ��روب الع�شري ��ن م ��ن �آذار الع ��ام 1985م غرو ًب ��ا مقل ًق ��ا� .أ ّدينا
ال�ص�ل�اة ،وبعد تناول كم ّية قليلة من الطعام� ،أردت �أن �أنام .وفيما رحت
�أتق ّلب داخل الد�شمة ومل � ّ
أغط يف النوم بعد ،جاء خليل نوبري �إ ّ
يل وقال:
«الليلة قرابة احلادية ع�شرة �سنتح ّرك من �أجل القيام بالعملية».
 لن � َآتي� ،أنا تعب!و�ص ��ل �إرهاق ��ي �إىل درجة ظننت فيها �أنّني ل ��ن �أ�ستطيع الوقوف على
قدمي ،فكيف بي بالذه ��اب وامل�شاركة يف العملية .جعل جوابي املخت�صر
ّ
«خلي ��ل» يعود من حي ��ث �أتى .و�ضع ��ت ر�أ�سي على الأر� ��ض ومل �أعلم متى
ا�ست�سلمت للنوم.
¤

عندما �أيقظوين ،كنت م�ش ّتت التفكري� .إنّه «خليل نوبري» ،جاء جم ّد ًدا
ون ��اداين .تك ّلم كث ًريا ،ومل �أجبه �سوى�« :أنا تعب» .مل �ألتفت �إىل �شيء من
كالم ��ه ،ومل �أرى �س ��وى حايل املزري ��ة ،حيث مل �أكن �أق ��وى على الوقوف
قدمي وامل�شي�« :إن �أنا �أتيت معكم على هذه احلال ،فلن �أ�ستطيع �أن
عل ��ى ّ
�أخدمك ��م كفاي ��ة� .أنا ال �أعي �شي ًئا عن نف�سي م ��ن �ش ّدة التعب ،فكيف ب�أن
�أ�ش ��ارك بالعملية .ا�سم ��ح يل بالبقاء هنا ،و�س�أك ��ون م�ستع ًّدا يف ال�صباح
لتنفيذ ك ّل ما ت�أمر به».
قل ��ت لأمري ال ��ذي كان يراقبني بنظراته« :اذهب �أن ��ت معهم� ،أ ّما �أنا
ف�س�أبقى هنا!» .فقال �أمري بفرح و�سرور« :ح�سنًا �أنا �س�أذهب!».
وجم ّد ًدا ،ويف حالة ت�ش ّو�ش ب�ي�ن النوم واليقظة تركتهم ،لكنّهم عادوا
أي�ضا ،ليديل ب�آخر
وجا�ؤوا يطلبونني .وهذه امل ّرة جاء خليل نوبري بنف�سه � ً
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ما عنده من كالم�« :أتعلم يا �س ّيد؟! هذه الليلة ت�شبه ليلة عا�شوراء! نف�س
أي�ضا .قليل �إىل
احلكاي ��ة ،الليلة التي ق ّل فيها النا�صر ،والآن عددنا قليل � ً
درجة جعلت ح ّتى القادة يحملون �سالحهم ويلتحقون بالعملية ...اجلميع
تعب ،ولكنّهم الليلة ا�ستع ّدوا للعملية .»...بهذه الكلمات جعلني هذه الليلة
�ألتحق مبن بقي من الرفاق.
خرجت من الد�شمة .والتحقت بجمع الإخوة الذين ته ّي�أوا لتنفيذ �أق�سى
مراح ��ل العملية و�أه ّمها ،ويا له من جمع! عظماء فرقة عا�شوراء كانوا يف
ذلك اجلمع الذي ال يتجاوز الأربعني نف ًرا؛ علي جتلاّ يي ،حم ّمد جتلاّ يي،
ق�صاب ،حم ّمد ر�ض ��ا با�صر ،قا�سم هري�سي ،عل ��ي �أكرب بافنده،
�أ�صغ ��ر ّ
حممود دولتي ،علي بهلويل الذي كان عن�صر الإ�شارة يف الكتيبة و� ...أي
و�صل الأمر «بفرق ��ة عا�شوراء» يف عملية بدر �إىل مرحلة ،اجتمع فيها ك ّل
العنا�صر ،بد ًءا م ��ن م�س�ؤويل الف�صائل وال�سرايا �إىل قادة الكتائب ،ومن
ه ��م �أعلى م�ستوى ،وذلك لينه ��وا ك ّل �شيء بال�سيطرة عل ��ى «�أوتو�سرتاد»
الب�ص ��رة ـ العمارة وه ��دم اجل�سر ال�صغ�ي�ر الذي مي� � ّر الأوتو�سرتاد من
فوق ��ه .بالطبع ،كان ��ت مه ّمة بع�ض العنا�صر بقي ��ادة حممود دولتي الذي
ق ��اد �إحدى �سرايا كتيب ��ة �س ّيد ال�شهداء ،تختلف ع ��ن مه ّمتنا .فه�ؤالء قد
ذهب ��وا من قبل �إىل قرية «احلريبة» الواقع ��ة يف اجلانب الآخر من دجلة
وا�شتبك ��وا مع الق ّوات العراق ّية ،لك � ّ�ن القرية مل تكن قد �سقطت بعد .ويف
تل ��ك ال�ساعات كان العراق ّي ��ون يف بع�ض بيوت و�أز ّق ��ة القرية ،وق ّواتنا يف
بي ��وت و�أزقة �أخ ��رى .والتهبت املواجه ��ات هناك عنيفة ومه ّم ��ة ،ف�إن مل
ت�سق ��ط املنطقة هناك بي ��د ق ّواتنا ،ل�سوف مينعن ��ا العراقيون من تدمري
اجل�س ��ر وال�سيطرة عل ��ى الأوتو�سرتاد .لذا كان ��ت مه ّمتهم ،بالتزامن مع
حت ّركنا ،التوجه �إىل قرية احلريبة وال�سيطرة عليها.
ما �أعجب تلك الليلة! مل يتجاوز عددنا عدد عنا�صر القنّا�صة يف كتيبة
م ��ا ،لكنّنا عزمنا بذلك العدد القليل من العنا�صر على ك�سر ظهر العد ّو.
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أظن ،مل يكن لدينا معلومات كثرية عن ّ
خط دفاعه ،وج ّل ما كنّا
وعلى ما � ّ
نعلم ��ه هو � ّأن العد ّو يتمو�ضع �أمام الأوتو�س�ت�راد .تقرر لق ّوات من اجلي�ش
�أن تتق ّدم بالتزامن مع حت ّركنا ،1ومن ناحية �أخرى� ،أن ترد فرقة النجف
املي ��دان ع ��ن ي�سارنا .واقت�ضت ّ
يتم التن�سي ��ق فيما بيننا وبني
اخلط ��ة �أن ّ
�سر ّية من عنا�صر الهند�سة ،لتقوم بتدمري اجل�سر بعد تثبيت �أقدامنا يف
لكن الطائرات
الأوتو�سرتاد .يومذاك ح�ضرت �سر ّية الهند�سة �إىل املكانّ ،
الت ��ي حامت يف �سم ��اء املنطقة �إىل الظه ��ر ،ق�صف ��ت ال�شاحنة احلاملة
املتفجرة .2بعد تلك احلادثة طلب عنا�صر الهند�سة جم ّد ًدا املوا ّد
للمواد ّ
املتفجرة ،وا�ستغرق الأمر م ّدة لت�صل �إليهم الذخائر التي يحتاجونها .يف
ّ
النهاي ��ة ،تب ّدلت الكتيبة من عنا�صر هند�س ��ة يبا�شرون عملهم بالتزامن
معنا� ،إىل �سرية تبا�شر عملها بعد احتاللنا للأوتو�سرتاد.
ُذ ّكرن ��ا ب�سرع ��ة مبه ّمتنا ،وا�ستعددنا لالنط�ل�اق .طلبت من �أمري ب�أن
ي�ضع مقدا ًرا م ��ن الفاكهة املع ّلبة والع�صري يف ب ّرادنا البال�ستيكي اململوء
ثلج ��ا .راح �أمري يح ّدق بي .فقلت له جم� � ّد ًدا�« :إذا بقيت الأمور كما هي،
ً
غدا �سنكون
�سنحتاج الطعام يف الغد! �ضع هذه يف الد�شمة ،فعندما نعود ً
عطا�شى وجوعى!».
ــ انظروا هذا! ترك ك ّل �شيء ومل يف ّكر �إال يف بطنه!
غدا
وع�ل�ا �صراخ ��ه قائ�ًل�ااً « :يا ع � ّ�م! �أنّى ل ��ك �أن تعل ��م �أنّك �ستع ��ود ً
�صباحا؟.»...
ً
 1ـ �سيطرن ��ا حينها على مدرج للطائرات المروح ّية ،ف�أوكل ��ت مه ّمة المحافظة عليه �إلى ق ّوات الجي�ش،
لكنهم للأ�سف لم ي�ستطيعوا الحفاظ عليه ،وان�سحبوا في اليوم التالي لي�شكل ذلك �ضربة كبيرة لنا.
 2ـ �سق ��ط في هذا االنفجار �أحد عنا�صرنا ،الذي كان قد بقي في ذلك الق�سم من ال�ساتر الترابي .وقد
ق ��ال الليل ��ة الما�ضية كما قلت� ،إ ّنه تعب ولن ي�شارك في هذه المرحلة ،و�إ ّنه �سيلتحق غدً ا بالق ّوات .لك ّنه
ا�ستُ�شه ��د في ذلك االنفجار المهيب هو وبع�ض الإخ ��وة الذين كانوا في ال�شاحنة .في اليوم التالي حين
عاينت المكان ،التفت �إلى �شدّة االنفجار .لقد كان ارتفاع ال�ساتر الترابي في ذلك المكان قرابة الثالثة
�أمت ��ار ،وفوقه تمت� � ّد طريق بعر�ض �ستّة �أمتار .ف ُن�سف ذلك الق�سم م ��ن ال�ساتر والطريق ك ّل ًّيا ،و�سقطت
بقايا ال�شاحنة في حفرة بعمق مترين!
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ــ �إن �شاء اهلل نعود� ،ضع هذه يف الثلاّ جة� ،ستلزمنا يف ال�صباح!
كنت �أ�شعر ب�أ ّننّي �س�أعود وح�سب!
توجه حممود دولت ��ي وعنا�صره نحو قرية
ج ّهزن ��ا �أمتعتنا وانطلقن ��اّ .
لكن �أكرث م ��ن التقيتهم ،كانوا من
احلريب ��ة .مل �أعل ��م �شي ًئا عن الباقنيّ ،
الذين قاتلوا يف الليلة الأوىل من العملية يف ميادين خمتلفة .لفتت حايل
الأنظ ��ار؛ فمن �ش ّدة التعب وق ّلة النوم ،ثقل احلمل الذي على ظهري ع ّدة
�أ�ضع ��اف ،ومل يعمل ذهني بنحو ج ّي ��د ،وك ّل ما علمته هو �أنّني �س�أ�سري يف
ه ��ذا الطابور وه ��ذا ما حدث� ،إىل �أن و�صلنا �إىل �ض ّف ��ة نهر دجلة .والآن
ج ��اء دور العبور فوق ج�سر رفعه عنا�صرن ��ا فوق النهر 1.وكان عبارة عن
ج�سر «نفررو» 2طويل ،ات�صل طرفاه ب�ضفّتي النهر ،يهت ّز مبج ّرد �أن ت�سري
علي ��ه .م�شين ��ا عليه با�سم اهلل� .أحيا ًن ��ا �صار يهت ّز �إىل درج ��ة �أخال �أنّني
�س�أق ��ع حت ًم ��ا يف النهر .ك ّن ��ا ال نزال فوق اجل�سر حني ق ��ال علي جتلاّ يي:
وجه الإم ��ام بيا ًنا �إىل ك ّل املق� � ّرات يطلب فيه م ��ن اجلميع التق ّدم
«لق ��د ّ
وال�سيط ��رة على املكان ب� ّأي نح ��و كان" .3وك� ّأن هذه العبارة ب ّثت ّيف طاقة
جدي ��دة بك ّل كلمة من كلماتها .تغيرّ ت �أحوايل! ومل �أعد �أ�شعر بالتعب� ،أو
ح ّت ��ى �أف ّكر ب�أنّني مل �آخذ ً
ق�سطا من الراحة من ��ذ ثالثة �أ ّيام بلياليها� .أنا
نف�س ��ي مل �أ�ص ّدق كي ��ف تغيرّ ت �أحوايل دفع ًة واح ��دةً .رحت �أعرب اجل�سر
م�س ��رو ًرا ومبعنو ّيات عالية ،وك�أنّني �أ�شارك للم� � ّرة الأوىل يف عملية .كما
زاد م ��ن �شجاعتنا ح�ضور القادة .و�إ�ضافة �إىل ك ّل ذلك ،ا�ستحقّت الثناء
املين ��ي كاتيو�شا التي ق�صفت منطق ��ة العد ّو بد ّقة فائقة .ومن املحتمل �أن
تلك املجموعة التي ر�أيناها يف النهار كانت حتاول حتديد زاوية املنطقة.
 1ـ وقد ن�صب هذا الج�سر �صمد زبرد�ست وعنا�صره ،وكان حينها في الوحدة البحر ّية.
 2ـ نفررو ا�سم الماركة.
�صحيحا �أم ال ،لكن ك ّل ما �أذكره تل ��ك الطاقة الم�ضاعفة التي �سرت في
أمر
ل
ا
�ذا
 3ـ ال �أعل ��م �إن كان ه �
ً
روحي �إثر ال�سماع ب�أمر هذا البيان.
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ا�ستهدف ��ت امليني كاتيو�شا خ � ّ�ط الدفاع العراقي ،الد�ش ��م واملناطق التي
ُيحتمل وجود الكمائن فيها وميكن �أن ت�ش ّكل مان ًعا �أمام تق ّدمنا .ت�ساقطت
ال�صواري ��خ �أحيا ًنا بالقرب منّا وتطايرت ال�شظايا من جوانبنا .قلت �أكرث
م ��ن م ّرة ل�ل��أخ �أ�صغر�« :أخ �أ�صغر! �ستقتلنا هذه املين ��ي كاتيو�شا!»� .أجاب
بك ّل ثقة« :ال! لقد ّمت التن�سيق فيما بيننا من قبل .وهي حتاول �أن تق�صف
الطري ��ق �أمامنا بالتزامن مع تق ّدمنا ،لنفاج ��ئ العد ّو!»� .أ�سكتني جوابه،
لك ��ن لتلك املين ��ي كاتيو�شا وقع عجي ��ب ،وق ّلما ر�أيت مثل ه ��ذه الد ّقة يف
�سني احل ��رب .ور�سمت النريان املتعالي ��ة من د�شم العدو
الرماي ��ة طوال ّ
م�شهدا ال ين�سى يف عتمة الليل.
حني �إ�صابتها بال�صواريخ
ً
قطعنا دجلة وبا�شرت الطائرات العراق ّية العمل فو ًرا ،وخالل حلظات
�ألق ��ت عددا هائلاً من القناب ��ل امل�ضيئة ،بحيث ُيخ ّيل �إلي ��ك ب� ّأن ال�سماء
ت�شتع ��ل! ولأ�سب ��اب عدي ��دة ،من بينه ��ا ق ّلة الع ��دد ،كان علين ��ا االنتظار
لتنطف ��ئ القنابل امل�ضيئ ��ة .لقد �أربكتنا ق� � ّوات الع ��د ّو بالكاتيو�شا بحيث
�أ�صبح ��وا وك�أنّهم ال يف ّكرون �سوى باحلفاظ عل ��ى �أرواحهم .بلطف اهلل،
مل يح ��دث لن ��ا � ّأي �شيء يف ظ ّل ك ّل تلك القناب ��ل امل�ضيئة ،وكنّا على يقني
ب�أ ّنه ��م ال ينظرون �إىل منطقة العملية � ًأبدا .تابعنا طريقنا داخل اجليب.
ك ّن ��ا �أحيا ًنا نتو ّقف ث � ّ�م نتابع حركتنا من جديد ،حتى مل تعد امل�سافة التي
تف�صلن ��ا عن الأوتو�س�ت�راد تزيد ع ��ن الكيلومرت الواح ��د تقري ًبا .وجدنا
العراقي�ي�ن متو�ضع ��وا علي ��ه ويف قري ��ة ق�سموه ��ا ن�صفني وذل ��ك لتثبيت
توجه �أ�صغر
�سيطرته ��م .ما �إن تق ّدمنا �أك�ث�ر باجتاه الأوتو�سرتاد ،ح ّت ��ى ّ
ق�صاب وعل ��ي جتلاّ يي وبع�ض العنا�صر الأخرى نح ��و القرية .من املق ّرر
ّ
�أن ي�أت ��ي عنا�صر الهند�سة بعد �أن نه ّيئ نحن املكان .و قا�سم هري�سي هو
امل�س�ؤول عن بقي ��ة العنا�صر الذين ُيفرت�ض �أن يوا�صل ��وا تق ّدمهم .تابعنا
م�سرينا ،وبعد دقائق مررنا من جانب الأوتو�سرتاد ،ومل يعد يف�صلنا عن
هدف مه ّمتنا الأ�سا�سي �سوى خم�سني مرتًا.
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�صدى
�ص ��اح بنا قا�س ��م :انتظم ��وا ...وتعالت �أ�ص ��وات الإخ ��وة ك�أنها ً
ل�صوت ��ه« :انتظم ��وا ...انتظم ��وا� .»...ضحك ��ت ال �إراد ًّيا« :م ��ا به هذا؟!
وكي ��ف للعراق ّي�ي�ن �أن ال ي�سمعوا �أ�صواتن ��ا!» .انتظمنا كما ُيق ��ال وتق ّدمنا
قلي�ًل�اً  ،ف�صاح قا�سم هذه امل ّرة« :لقد ا�شتبهن ��ا يف الأمر! فلنعد �إىل هذه
الناحي ��ة!» .يب ��دو �أنّنا وب ��دل �أن ن ّتوجه نح ��و الأوتو�سرتاد ،عدن ��ا باتجّ اه
القري ��ة .م ّرت حلظ ��ات مل�ؤه ��ا اال�ضط ��راب .و�إ�ضافة �إلين ��ا ،فقد �سمع
العراق ّي ��ون �ص ��وت قا�س ��م وعال �صراخهم« :ق ��ف! قف!» ،وفتح ��وا النار.
رمي ��ت بنف�سي �إىل الأر�ض ف ��و ًرا .مل نكن م�ستع ّدين بع ��د للقتال ،قبل �أن
ننتظ ��م ّثم نب ��د�أ باملواجهة .وه ��ا هي الآن الن�ي�ران ال�شدي ��دة و�صواريخ
الـ( )B7تنهمر فوق ر�ؤو�سنا .وا�ضح �أنّهم مل ُيت ّموا ن�صب الأ�سلحة الثقيلة
كالدو�شكا وال�شيلكا هناك ،فراحوا يرموننا بك ّل ما يف �أيديهم من �سالح.
عندم ��ا رميت بنف�سي �إىل الأر� ��ض ،ارتطم ر�أ�سي ب�ش ��يء� ،أمعنت النظر
نظن �أنّنا نبعد م�سافة 50
ف� ��إذا به كومة تراب ناعم .فهمت الق�ض ّية .كنّا ّ
�أو  60مرتًا من نقطة املواجهة الأ�سا�سية ،والواقع �أننّا �أ�صبحنا �إىل جانب
متاما .وهم حفروا حدي ًثا قنا ًة �أمام الأوتو�سرتاد ،فقد كان
الأوتو�س�ت�راد ً
تت�سن لهم الفر�صة
ال�ت�راب ناع ًما
وجديدا والقناة قليلة العمق .ورمبا مل َّ
ً
الكافية للعمل �أكرث .رفعت ر�أ�سي لأرى �أين يتمو�ضع العد ّو .فوجدت � ّأن ك ّل
النريان تنطلق م ��ن مكان واحد؛ نرياننا ونريان الق ّوات العراق ّية! نظرت
فالتفت �إىل الو�ضع �أكرث؛ كنّا على مقربة ن�صف مرت من
ود ّققت من جديد
ّ
متاما ،ر�أيت
اجلن ��ود العراق ّي ّ
ني! وعندما اهت ّز ج � ّ�ب ال�شوك القريب منّي ً
ف ّوهة بندق ّية مركزة عليه وجاه ��زة للإطالق .تراجعت فو ًرا �إىل الوراء.
مل �أكن من قبل قد اقرتبت من العد ّو �إىل ذلك احل ّد! كان ب�إمكاين �أحيا ًنا
ر�ؤية وجوههم �أثن ��اء املواجهات؛ والعجيب �أ ّنن ��ي وجدتهم م�سنّني وتفوق
عاما! والتعب ٍ
باد عل ��ى وجوهه ��م � ،اّإل �أنّهم يقاتلون
�أعماره ��م الأربع�ي�ن ً
الال�سلكي ،يبدو
ب�شرا�س ��ة .تراجع ��ت مرتين ،و�إذ بي �أ�سمع �صوت جه ��از
ّ
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�أ ّن ��ه كان خليل نوبري« :اخرتقوا اخل � ّ�ط! اخرتقوه لتبا�شر فرقة الهند�سة
عمله ��ا» .لكن ،ب� ّأي ق ّوات؟! لقد انت�شرنا على ّ
اخلط وعددنا حمدود ،وك ّل
م ّن ��ا الآن يخو� ��ض معرك� � ًة يف مكانه .الو�ض ��ع ال ي�سمح لنا باملب ��ادرة ب� ّأي
عم ��ل .م ّرت ع� � ّدة دقائق على املواجهات .ف ّكرت �أ ّن ��ه ال ب�أ�س برمي بع�ض
القناب ��ل ،لأفتح الطريق �أمامي باحل ّد الأدن ��ى .كان بحوزتي �أربع قنابل،
رميت بالأوىل وفو ًرا رميت بالثانية فيما كنت خائفًا من و�صول �شظاياها
�إ ّ
يل .م ��ع انفجار القنبلت�ي�ن ،ارتفع �صوت من تلك الناحي ��ة ،وفهمت ب� ّأن
بع� ��ض الأمتار �أمامي قد ّمت تطهريها .لكنّني مل �أجر�ؤ على دخول القناة،
ل ّأن ذل ��ك كان يعن ��ي االلتحام مبا�ش ��ر ًة مع العد ّو املتمو�ض ��ع يف جانبيها.
وبالت ��ايل فم ��ن ال�ضروري وجود احل ��راب بحوزتنا لك ّنن ��ا مل نكن منلكها
للأ�س ��ف .وهنا �أ�سكت انفجار القنابل املتتالية يف القناة نريان العد ّو �إىل
ح� � ّد ما ،من دون �أن يرتاجعوا ،ومل يف�صل بيننا وبينهم �سوى كومات من
ال�ت�راب .كان العراق ّي ��ون قد بن ��وا لأنف�سهم د�ش ًما �صغ�ي�رة داخل القناة
منحته ��م و�ضع ّية ج ّي ��دة� .أينما جلت بنظري كانت ق ّل ��ة العنا�صر باملعنى
احلقيقي للكلمة ت�ؤملني ،وقد ك ّلفتنا هذه امل�س�ألة هناك غال ًيا.
كان �أحد �شباب املعلومات ويدع ��ى مهدي ،بالقرب منّي� .سحب �أ ّمان
قنبلته و�صاح بي« :اذهب �إىل تلك الناحية!».
 � ّأي ناحية؟ تدحرج على الرتاب هناك!ث ��ارت �أع�صاب ��ي .ف�صحت ب ��ه والقنبلة ال تزال بني يدي ��ه« :والآن ،لمِ َ
حتتف ��ظ بالقنبلة يف يدك؟ ارمها!» .ه ّد�أ انفجار القنبلة املكان لع ّدة ثوانٍ
فق ��ط .كان العراق ّيون يحاربون ب�ش ّدة ،ولي�س م ��ن �سبيل �أمامهم للفرار.
ف� ��إن تراجعوا �إىل اخلل ��ف و�صلوا �إىل جهة الأوتو�س�ت�راد التي يقع خلفها
امل�ستنق ��ع ،لذا فق ��د ا�ستماتوا يف القتال .يف تلك الأثن ��اء ،جاءنا �شخ�ص
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مي�ش ��ي القرف�صاء؛ كان حم ّمد ر�ضا با�صر� .أ�صبحنا الآن يف تلك النقطة
�أنا وح�سن نوبري �أخو خليل ،وبا�صر .مل يكن با�صر قد �شارك من قبل يف
لكن �إميانه و�شجاعته قاداه �إىل هناك .قال:
مثل هذه املواجهات العنيفةّ ،
«�س�أع ّد �إىل الثالثة ،وندخل بعدها القناة بنداء اهلل �أكرب!».
 الأف�ضل �أن نرمي �أ ّو اًل ما تبقّى معنا من القنابلّ ،ثم ندخل القناة!اتّخذن ��ا قرارنا :واحد ،اثنان ،ثالث ��ة ،رمينا القنابل وبعد ذلك ...كان
اجلندي العراقي جم ّهزًا
با�صر الوحيد الذي وقف وما لبث �أن �سقط! كان
ّ
�سالحه ،ف�أطل ��ق �أربع ر�صا�صات متتالية نح ��وه .م ّزقت الر�صا�صات نحر
�صديقن ��ا ف�سمعت خرير الدماء التي ف ��ارت منه .مل ن�ستطع القيام ب�شيء
دوما« :اخرتقوا ّ
اخلط...
من �أجل ��ه .الأو�ضاع معقّدة .والنداء من اخللف ً
�أ�سرعوا»� ،أ ّما نحن الذين مل يتجاوز عددنا عدد �أ�صابع اليد الواحدة ،فقد
حرن ��ا يف �أمرنا كوننا رمينا ك ّل ما ب�أيدينا م ��ن قنابل يف القناة امل�ش�ؤومة.
وال نعلم عدد اجلنود املتمو�ضعني فيها .وها هو �أمري الآن قد عاد �إلينا بعد
أي�ضا ح�سن نوبري ومهدي،
�أن �س ��ار على امتداد ال�ساتر الرتاب ��ي .1ومعي � ً
فاتّخذنا قرارنا« :ليح�صل ما يح�صل ،فلنتو ّكل على اهلل وندخل القناة!».
اخلري ��ر ال يزال ُي�سمع من نحر حم ّمد ر�ضا با�صر امل�ضرج �إىل جانب
ال�سات ��ر الرتابي على هيئة القرف�ص ��اء .2دخلنا القناة م ًعا ،بعد �أن خفّت
ح ّدة النريان لث ��وانٍ يف تلك الناحية .طالعنا منظر القناة املحيرّ ؛ فجثث
القتل ��ى مك ّد�س ��ة بع�ضها فوق بع� ��ض� ،أ ّما من بقي من اجلن ��ود العراق ّيني
فراحوا يلوذون بالفرار من تلك الناحية .توزّعنا نحن الأربعة على جانبي
القن ��اة وم�شينا فوق �أج�ساد القتلى .و�سرعان م ��ا عادت املواجهات لتبد�أ
 1ـ فيما بعد حدّثنا �أمير ماراليا�ش ع ّما جرى معه تلك الليلة وقال« :لقد خ�ضت مواجهة �شديدة تلك الليلة،
ف�ألقي ��ت قنبلة على �أحدهم ،و�أطلقت النار على �آخ ��ر» .حتّى �إ ّنه ر�أى جند ًّيا عراق ًّيا �شاه ًرا �سالحه نحوه
على بعد �سنتيمترات منه ،يريد رميه ،ف�أم�سك بال�سالح من فوهته و�أخذه من قب�ضة الجندي العراقي!
 2ـ بقيت �أ�سمع هذا ال�صوت ك ّلما مررت بجانب با�صر� ،إلى �أن خمدت �أنفا�سه مع طلوع ال�صباح.
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خا�صتهم
م ��ن جديد .حين ��ذاك ،بد�أنا الرم ��ي عليهم بقذائف ال� �ـ(ّ )B7
الت ��ي �أعدوها للإطالق؛ من على بعد ثالثني م�ت ً�را تقري ًبا! تب ّدلت القناة
امل�صم للآذان .وا�صلنا
�إىل جحي ��م ج ّراء ازدحام اجلثث و�صوت ال�سالح
ّ
أ�سا�سا مل يكن الوقت
الرد با�ستهداف ك ّل مكان تطلق النريان منه عليناً � .
ي�سم ��ح للتفكري باحتمال � ّأن عنا�صرنا هم من يوجدون يف القناة� ...أردنا
�أن نفت ��ح الطريق لعبور عنا�صر الهند�س ��ة ب� ّأي ثمن .وها قد حان الوقت.
�ص ��رخ خليل نوبري�« :أخ �أ�صغر ،ائتونا بعنا�ص ��ر الهند�سة ...فلي�أتوا.»...
كان ��ت امل�سافة بني الأوتو�س�ت�راد والنقطة التي متركزن ��ا فيها من القناة
تبلغ قرابة الثمانية �أمتار ،وامل�سافة بني الأوتو�سرتاد واجل�سر الذي نق�صد
تدمريه ترتاوح بني الـ 40والـ 50مرتًا � .اّإل � ّأن هذا الطريق املخت�صر حت ّول
تل ��ك الليل ��ة �إىل جحيم ال ميكن عب ��وره! مل يعد من املمك ��ن الذهاب �إىل
متاما
اجل�س ��ر عن طريق الأوتو�سرتاد .وق ��د �أدرك العراق ّيون ج ّي ًدا مثلنا ً
خطورة املوقف ،ففتحوا النار على ك ّل من ي�أتي بحركة يف نواحي اجل�سر.
واملح�صل ��ة :اجل�س ��ر ال يزال حتت �سيط ��رة العدو .م ��ن الناحية الأخرى
ّ
للج�سر تقع قري ��ة ،يطلق العراق ّيون منها نريانهم الكثيفة على منطقتنا.
يف تل ��ك املعمعة كنّا قد ح ّررنا فقط منطقة بطول  30مرتًا� ،ستكون حملاًّ
ق�صاب
لعبور عنا�صر الهند�سة .مل ي�ستغرق الأمر طويلاً ح ّتى و�صل �أ�صغر ّ
توجهت �إىل الأخ �أ�صغ ��ر قائلاً « :يا �أخي! مل
�إلين ��ا مع عنا�ص ��ر الهند�سةّ .
يبقَ �شيء من القنابل ،قل له�ؤالء �أن يعطونا قنابلهم» .وكانت القنابل هي
ال�س�ل�اح الأم�ضى لتطهري القناة .يف ظرف ع ّدة ث ��وانٍ  ،ترك لنا عنا�صر
الهند�س ��ة ما يقارب الثالثني قنبلة وهم مي ّرون من جانبنا .م ّروا ب�سرعة
وتق ّدموا حاملني معهم ما ّدة الـ« ».TNTعندما عربوا من جانبنا ومددت
يدي لألتقط قنبلة� ،شعرت ب�أحدهم يقف خلفي! وفيما تركزت ك ّل حوا�سي
�إىل الأم ��ام� ،شعرت وك�أنّني ُ�صعقت بالكهرباء! ا�ستدرت ب�سرعة و�شهرت
فتى داكن الب�شرة يتك ّلم الفار�س ّية!
�سالحي نحوه .كان ً
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 من تكون! ال تطلق! �أنا من عنا�صر اجلي�ش ...ال تطلق!�أدخلت ��ه ب�سرع ��ة داخ ��ل القن ��اة؛ �إىل امل ��كان ال ��ذي كان حينها حتت
�سيطرتن ��ا .ق ��ال � ّإن عنا�صر اجلي�ش قام ��وا بعملية يف منطق ��ة الد ّبابات
وم ��درج املروح ّي ��ات ،لك ّنه ��م ُ
ا�ضط� � ّروا لالن�سح ��اب� .سقط ع ��دد منهم
ال�شاب يف تلك املعمعة باتجّ اهنا ،وو�صل �إىل مقربة
�شه ��داء ،وهرب ذلك
ّ
م ��ن القناة ،وها هو الآن ي�س�أل�« :أين يقع هذا املكان؟!» ،قلت« :ج ّيد �أنّك
أي�ضا مل يكن
�أتي ��ت! تعالَ �إىل هنا!» .مل يكن يجيد التك ّل ��م بالرتك ّية ،و�أنا � ً
بي حي ��ل وال طاقة للت ّكل ��م بالفار�س ّي ��ة .وبخليط من الرتك ّي ��ة والفار�س ّية
�أفهمته ب�أنّنا يف قلب منطق ��ة العد ّو .قلت« :تعالَ وخ ّرب د�شم العراق ّيني،
واب � ِ�ن يل بتلك الأكيا�س د�شمة م�ؤ ّلفة من ثالث طبقات يف املنحدر الواقع
�إىل جانب الأوتو�سرتاد» .فهم �أنّني �أريد د�شم ًة حتيط ثالثة �أكيا�س رمل ّية
به ��ا م ��ن جميع اجلوانب .كنت �أعل ��م � ّأي قيامة �ستق ��وم يف ال�صباح .ويف
اللحظ ��ات هذه ،و�صل ه ��ذا العن�ص ��ر الأف�ضل لبناء د�شم ��ة معتربة يل.
با�شر هو بعمله ،وذهبت �أنا لتطهري القناة.
نفجر ك ّل
عندم ��ا ر�أى العراق ّيون ب�أ ّنن ��ا بد�أنا بتطهري املنطق ��ة ،و�أنّنا ّ
�ش ��يء ،حاولوا التذاك ��ي ،فو�ضع ��وا فيلداته ��م الع�سكر ّية ف ��وق وجوههم
وتظاه ��روا بامل ��وت! بع�ضهم كان قد ذه ��ب �إىل اجلحيم فع�ًل�ااً  .حت ّركنا
ب�صعوب ��ة م ��ن كرثة القتلى ،لنط ّه ��ر املكان الذي ُيرم ��ى علينا منه فقط،
وذل ��ك ب�سب ��ب ق ّلة عتادن ��ا وعديدنا .عند طل ��وع الفجر و�ص ��ل �إلينا خرب
حما�صرة اجلنود العراق ّيني للأخ �أ�صغر وعنا�صر الهند�سة! كانت الأمور
تتع ّق ��د وتزداد �صعوبة مع م ��رور الوقت .1ارتفعت �إىل جانب الأوتو�سرتاد
واجل�س ��ر �سحب من الن ��ار والدخ ��ان .عنا�صر الهند�س ��ة عر�ضة لنريان
الع ��د ّو ،وال ي�ستطيع ��ون الدف ��اع ع ��ن �أنف�سه ��م لأنّهم ال يحمل ��ون ال�سالح
 1ـ بالمنا�سبة ،تذ ّكرت الآن و�أنا �أ�سرد ذكريات تلك الليلة ،ب�أ ّنني لم �أ�ؤ ِّد �صالة ال�صبح يومذاك.
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توجه حم ّمد جتلاّ يي وح�سن نوبري برفقة خم�سة �أو �س ّته عنا�صر
الالزمّ .
نحوه ��م ،وبعد مواجه ��ات عنيفة ا�ستطاعوا ّ
فك احل�ص ��ار عنهم ،لي�صل
من بقي منهم ح ًّيا �إلينا� .سقط عدد من عنا�صر الهند�سة �شهداء ،و�أ�سر
بع� ��ض �آخر مل يتم ّكنوا م ��ن اخلروج من احل�صار ،فيم ��ا عاد عدد منهم
ق�صاب .كما �أ�صيب علي بهلويل بر�صا�صة يف البطن وهو يف
برفقة �أ�صغر ّ
طريق العودة ،لكنّه ا�ستطاع الو�صول �إلينا بطريقة وب�أخرى.
عن ��د �ش ��روق ال�شم� ��س ،و�ص ��ل �إلينا خ�ب�ر حما�صرة الأخوي ��ن مهدي
باك ��ري ،حممود دولتي وعدد �آخر من العنا�صر يف قرية احلريبة .القرية
الت ��ي كان علينا ال�سيطرة عليها لت�ستم ّر العملي ��ة وحتقق �أهدافها ،وهذا
توج ��ه الأخ �أ�صغر
م ��ا كان يعلم ��ه الأخ باك ��ري �أكرث م ��ن اجلميع .ف ��و ًراّ ،
وع ��دد من الإخوة نحو احلريبة .وهناك ،ر�أي ��ت علي جتلاّ يي لآخر مرة،
ويف طريق ��ه نحو القرية ق ��ال�« :إن كنتم تريدون البق ��اء فابقوا ،لكن من
الأف�ض ��ل �أن ال تطيلوا املكوث هنا ،و�أن ت�سحبوا اجلرحى �إىل �ضفّة دجلة،
وتقهقروا ،ف�سرع ��ان ما �سي�صل العراق ّيون �إىل هن ��ا!» .توالت الأحداث.
يلف حول
ونف ��د الر�صا�ص م ّن ��ي .تذ ّكرت � ّأن با�ص ��ر كان الليلة املا�ضي ��ة ّ
�ص ��دره �شر�شو ًرا من الر�صا�ص .ذهبت �إلي ��ه ،و�إذ به قد خمدت �أنفا�سه.
مددت يدي ل ّ
أفك ال�شر�شور من حول ج�سده ،فهوى ج�سده الذي كان على
هيئة القرف�ص ��اء� ،إىل الأر�ض مبج ّرد �أن مل�سته .ت�أ ّثرت كث ًريا .ال �أعلم لمِ َ
يب�س ج�سده به ��ذا النحو .ومهما فعلت مل �أ�ستطع ّ
فك ال�شر�شور من حول
ج�سده .عدت �إىل الإخوة خايل الوفا�ض وخائ ًبا.
كان ��ت املروح ّي ��ات العراق ّي ��ة الواحدة تل ��و الأخرى ،تن ��زل اجلنود يف
املنطق ��ة ،وو�ضعنا ي�شت� � ّد �سو ًءا حلظة بعد �أخ ��رى .والآن جاء دور حم ّمد
جتلاّ ي ��ي ليخربن ��ا ب� ّأن بع� ��ض اجلنود بقوا �سامل�ي�ن و�أخف ��وا �أنف�سهم بني
جث ��ث القتلى للنجاة ب�أرواحهم .ف�إذا م ��ا با�شر اجلنود العراق ّيون اجلدد
نوعا ما �إىل � ّأن املنطقة قد
العمل ،نه�ضوا وب ّثوا �سمومهم .عندما اطم�أننّا ً
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ط ّهرت ،اجتمعن ��ا حول رفاقنا اجلرحى؛ قا�س ��م هري�سي� ،صمد قنربي،
عل ��ي بهلويل ،ح�س ��ن نوبري الذي �أُ�صيبت ي ��ده ،وال�شهداء الذين �سقطوا
للت� � ّو يف تلك الناحية من دجل ��ة .على امتداد تلك املنطق ��ة الوا�سعة ،كنّا
فقط ثمانية �أو ت�سعة �أ�شخا�ص نقف على �أقدامنا وحائرين!
 �أنرجع؟! كيف؟ �أنبقى؟! كيف ذلك؟! وب� ّأي ع ّدة وعتاد؟العق ��ل يق�ضي ب�إر�سال اجلرحى الذين ي�ستطيع ��ون امل�شي �إىل اخللف
م ��ا دام هناك فر�صة لذل ��ك� .ساعدناهم على النهو� ��ض و�أر�سلناهم �إىل
اخلط ��وط اخللف ّية ،فيما بقي بع�ض اجلرح ��ى الذين ال ي�ستطيعون امل�شي
عندن ��ا .وحيث مل ّ
يتخط عددنا �أ�صابع اليدي ��ن� ،أ�صبحنا عر�ضة ملختلف
أي�ضا .حام ��ت الطائرات
�أن ��واع الن�ي�ران ،والتف ��ت العراق ّيون �إىل ق ّلتن ��ا � ً
املروح ّي ��ة ف ��وق �سم ��اء املنطقة ،وو�ص ��ل الأم ��ر لدرج ��ة �أن ي�ستهدفوا ك ّل
�شخ�ص ب�صاروخ! لكنّنا مل نكن يف و�ضع ي�سمح لنا باالكرتاث للمروح ّيات
و�صواريخه ��ا� .أ�صبح ��ت الد�شمة التي بناها يل عن�ص ��ر اجلي�ش جاهزة.
�أدخل ��ت ق ��اذيف ( ،)B7وقطعت ��ي ر�شا� ��ش ،وقطعت ��ي كال�شينك ��وف �إىل
الد�شم ��ة ،و�أذنت للفت ��ى باالن�ص ��راف�« :إن �سرت يف ه ��ذا االتجّ اه بنحو
م�ستقيم �ست�صل �إىل خطوطنا اخللف ّية».
حقيق� � ًة ،كان بقا�ؤن ��ا متحيرّ ي ��ن يف مثل تلك الظ ��روف �أ�صعب من � ّأي
�ش ��يء ،فتوجب علينا اتّخاذ القرار واالختي ��ار؛ �أنبقى؟ وربمّ ا ت�صل ق ّوات
الدع ��م �إلينا ون�ستطي ��ع احلفاظ على املنطقة ...لكن م ��ع هذه الأو�ضاع،
ح ّت ��ى اجل�س ��ر الذي ُن�صب فوق نه ��ر دجلة لعبور الإخ ��وة ـ وعربناه الليلة
املا�ضي ��ة ـ تال�شى بفعل نريان الأعداء الغزيرة .يف املقابل� ،أ�صبح اجل�سر
الذي خاطرنا الليلة املا�ضية بحياتنا وا�ستب�سلنا يف القتال من �أجل تدمريه
مع�ب ً�را للد ّبابات العراق ّية القادمة من جه ��ة القرية ،لتدخل الأوتو�سرتاد
وتتق� � ّدم نحونا .يف تل ��ك اللحظات م ��ن ال�صباح ،كنت ك ّلم ��ا نظرت �إىل
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الأوتو�سرتاد ،تت�س ّمر عيناي على جريحني من عنا�صرنا �أ�صيبا هناك .مل
�أكن �أعلم �أهما من عنا�صر الهند�سة �أم ال ،لكنّني واثق �أنّهما من �شبابنا،
و�أعل ��م �أنّهما ما زاال ح ّيني لكن ال ي�ستطيعان االنتقال .ومل يكن االقرتاب
منهما ممكنًا يف تلك الظروف � ًأبدا.
جاء �إ ّ
يل �أمري�« :س ّيد! ما ر�أيك؟ ما الذي يجب علينا فعله؟!».
 ال �أعل ��م! لقد بقينا الآن هنا من دون نا�صر! قيل لنا �أن ننتظر قليلاًثم نن�سحب!
كن ��ت �أتذ ّك ��ر كلمات عل ��ي جتلاّ يي الذي ذه ��ب مل�سان ��دة الأخ مهدي
والإخ ��وة املحا�صري ��ن .يف اللحظة عينها ،وقع نظ ��ري على ثالث د ّبابات
للعد ّو تناور لعبور الأوتو�سرتاد .ولو جنحوا يف ذلك النتهى �أمرنا ،و َلو�صلوا
�إلين ��ا ب�سهولة .و�صلت �إحدى الد ّباب ��ات �إىل الأوتو�سرتاد وراحت تتحرك
ب�سرع ��ة ،فل ��م ن�ستط ��ع �ضربه ��ا .كانت عين ��اي تتنقّالن ب�ي�ن اجلريحني
املرم ّيني على الأوتو�سرتاد ،وقلبي يكاد ينقلع من مكانه .فالدخان والغبار
وال�ت�راب املنبعث ج ّراء حركة الد ّبابة ،و�ص ��وت مدفعها املتكرر وحركتها
ال�سريع ��ة عل ��ى الأوتو�سرتاد ،ك ّله ��ا �أحداث تتالت �أم ��ام ناظري .تق ّدمت
وتق ّدم ��ت ...وم� � ّرت على ج�س ��دي جريحينا! علت الآه م ��ن �أعماق قلبي.
�أح�س�س ��ت وك�أنّني وحيد مقابل تلك الد ّبابة اللعينة التي تق�صف ك ّل كائن
علي
حي ت ��راه .رك�ضت نحو الد�شمة� .شاهدتني الد ّباب ��ة ،فراحت ترمي ّ
ّ
م ��ن ر�شا�شها املتو�سط بنحو متوا�صل .كن ��ت �أرجتف من الغ�ضب والقلق،
و�أق�سم ��ت �أن �أ�صي ��ب تلك الد ّبابة .ث ّب � ُّ�ت ال�صاروخ يف ق ��اذف الـ(، )B7
وته ّي� ��أت داخل الد�شمة ورحت �أنتظ ��ر .انحرفت الد ّبابة عن الأوتو�سرتاد
قلي�ًل�اً ّ
لتدك الد�شمة ف ��وق ر�أ�سي .كانت زجم ��رة الد ّبابة من جهة ،وكان
�صراخ �أمري والإخوة الآخرين الذين كانوا من بعيد يراقبون املناكفة بيني
وبينها من جهة �أخرى .كاد �أمري يقتل نف�سه .راح ي�صيح� » :س ّيد! اجتهت
نحوك ...حاذر ...لقد جاءت!».
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كنت �ألهث� .ضغطت قاذف الـ( )B7على �صدري .مل ت�ستطع الد ّبابة �أن
تتق ّدم من جانب الأوتو�سرتاد و� اّإل انقلبت .عادت �إىل اجلا ّدة وهي ترمي
نحوي بر�شا�شاتها .هنا �أح�س�ست بلذّة �أن يكون حول الد�شمة ثالث طبقات.
فلو �أنّها د�شمة عاد ّية ،بطبقة واحدة ،ل ُن�سفت من الزخّ ة الأوىل .وها �أنا
علي ال�صعود
الآن �أنتظر مركزًا ك ّل حوا�سي على تلك الدبابة ،و�أعلم �أنّه ّ
يف اللحظة املنا�سبة فوق الد�شمة ورميها ،و� اّإل فمن املحال �أن �أبقى �ساملًا
من نريان مدفع ّيتها .كانت الد ّبابة تزجمر على الأوتو�سرتاد وتتق ّدم نحوي.
تق ّدمت ور�أيتها تعرب من جانب إ�ح��دى الد�شم .ويف حلظة� ،أراد رامي
الر�شا�ش توجيه ف ّوهة �سالحه نحوي فنه�ضت و�أطلقت �صاروخ الـ()B7
نحوه ،لكن من �سوء ّ
احلظ ،م ّر ال�صاروخ من جانب الد ّبابة .ت�أ ّوهت؛ لقد
عرب ال�صاروخ من جانب الد ّبابة و�أ�صاب د�شمة يف اجلانب الآخ��ر من
الأوتو�سرتاد ،ويف حلظة واحدة ه ّز انفجار مهيب الأر�ض من حولنا.
ح�ّي�رّ االنفجار طاقم الد ّبابة .مل نكن نعلم حت ��ى تلك اللحظة بوجود
خم ��زن للأ�سلحة يف اجله ��ة الأخرى من الأوتو�سرتاد ،لك ��ن �شاء اهلل �أن
ت�صي ��ب القذيف ��ة ذلك املخ ��زن ،لتتفج ��ر الذخائر خالل ث ��وان معدودة
م�ص ��درة �أ�صواتًا مهول ��ة .يف تلك الأو�ضاع احلرجة ،د ّب ��ت هذه احلادثة
فينا احلياة من جدي ��د .عدت من جديد ل�صيد الد ّبابة .كنت على عجلة
م ��ن �أمري ،ومل �أ�ستطع التهديف ج ّي � ً�دا� .أطلقت ال�صاروخ ،ف�أ�صاب هذه
امل ّرة العادم وانفجر .تو ّقف ��ت الد ّبابة عن الزجمرة ،ف�صعد طاقمها من
الربج حماولني الفرار .مل �أ�ش�أ �أن �أدعهم يخرجون من الد ّبابة وقد م ّروا
لت ّوه ��م بد ّبابتهم فوق ج�سدي جريحين ��ا .رميتهم جمي ًعا بالكال�شينكوف
وجل�أت جم ّد ًدا �إىل الد�شمة .وهنا هد�أ �صوت �أمري .و�ضعت �صاروخً ا �آخر
يف الق ��اذف ورحت �أف ّكر �أين �أطلق ��ه .ف ّت�شت من حويل ،و�إذا بنظري يقع
على خ ّزان للمياه قد ُن�صب فوق عدد من الق�ضبان على م�سافة عالية عن
الأر� ��ض .يقع ذل ��ك اخل ّزان على مقربة من قري ��ة احلريبة ،وكان يتج ّمع
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حتت ��ه عدد م ��ن الد ّبابات واجلن ��ود لإجراء تبدي ��ل� .أ ّما طائ ��رات العد ّو
املروح ّي ��ة فما خفت قوته ��ا وهي متطرنا بال�صواري ��خ والر�صا�ص من ك ّل
حدب و�ص ��وب .ا�ستدرت نحو القرية ،نقلت ال� �ـ( )B7من كتف �إىل �آخر،
وه ّدف ��ت بعيني ال�سليم ��ة و�أطلقت .انطلق ال�ص ��اروخ مبا�شرة وا�ستق ّر يف
متام ��ا! تال�شى خ� � ّزان املياه ور�أين ��ا من بعيد انهم ��ار قدر كبري
اخل� � ّزان ً
خا�صة
حت�سنت معنو ّي ��ات �شبابنا ّ
م ��ن املي ��اه �إىل الأ�سفل .بهذه احلادثةّ ،
وتوجهت نحو الإخوة.
اجلرحى �إىل جانبنا .تركت د�شمتي ّ
�أربكتن ��ا املروح ّي ��ات العراق ّي ��ة� ،إذ كان ��ت ترم ��ي علين ��ا بال�صواري ��خ
والأ�سلح ��ة الر�شّ ا�شة وبك ّل م ��ا بحوزتها من �أ�سلح ��ة .يف النهاية ،اتخذنا
قرا ًرا حا�س ًما باالن�سحاب ،فالبقاء هناك مبنزلة االنتحار.
كان عل ��ى ك ّل عن�ص ��ر �سلی ��م �سحب ٍ
واحد من اجلرح ��ى معه .هذا ما
ع ّلمتن ��ا �إ ّياه احلرب ،م ��ا �أ�صعبها من حلظات .رحت �أنظر �إىل اجلرحى:
«�إله ��ي �أ ًّي ��ا من ه�ؤالء �أنقل؟ �صم ��د قنربي ،علي بهل ��ويل ،قا�سم هري�سي
�أو ،»...ك ّلما مررت من جانب جريح �أرغب ب�أن �أحمله معي .حرية قا�سية.
بقین ��ا �س ّتة �أ�شخا�ص والنريان تنهمر علين ��ا من ك ّل �صوب ،فيما نحن
نتج ّم ��ع ا�ستع ��دا ًدا للعودة .كنّا املجموع ��ة الأخرية الت ��ي مل تن�سحب بعد
توجه ��ت نحوه ،وك�أنّه
م ��ن املنطقة .ف ّكرت �أن �أحم ��ل معي �صمد قنربيّ .
فه ��م ق�صدي ،فالحت على حم ّياه املت�ألمّ ابت�سامة� .إىل جانبه كان قا�سم
أحدا غريه للح ��ال التي كان عليها .حملت
هري�س ��ي ،فل ��م � َ
أر�ض ب�أن �أنقل � ً
قا�س ًم ��ا على ظهري وقلت ل�صم ��د�« :س�أعود �إليك جم� � ّد ًدا!» ،وكانت تلك
الكذبة الأكرث مرارة التي ميكن �أن تُقال يف احلرب! ففي تلك الد ّوامة ،مل
�أ�ستطع �سحب �سوى �شخ�ص واحد ،وكان ذاك قا�سم هري�سي!.1
نقلت قا�س ًما من كتف �إىل كتف وانطلقت .مل يكن �أمري بذلك اجل�سد
�سجل ا�سمه الطاهر في عداد
 1ـ بق ��ي �صمد قنبري هن ��اك ،وا�ستُ�شهد بعد �أن وقع �أ�سي ًرا بيد الع ��د ّو ،ل ُي ّ
قافلة �شهداء بدر.
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م�ساعدا ج ّي ًدا يف حم ��ل جريح ،لكنّه وقف �إىل جانبي
لي�ستطي ��ع �أن يكون
ً
وحمى ظهري برماياته .بد�أن ��ا اجلري ب�سرعة� .إىل �أن و�صلنا �إىل املكان
ال ��ذي ب ��دا وك�أنّه �أر�ض حمروث ��ة ،ي�صعب امل�شي عليه ��ا ،فكيف بالرك�ض
أي�ض ��ا .عمل �أمري عل ��ى ت�شتيت انتب ��اه العراق ّيني ،لأمت ّكن
وبتل ��ك احلال � ً
�أن ��ا من اجلري براحة .ك ّن ��ا يف دائرة نظر الر�شّ ا�ش اله ��ادف �إىل قتلنا،
والن�ي�ران تنهم ��ر علينا ب�ش ��كل متوا�صل من جهة القرية وم ��ن املروح ّية.
رك�ض ��ت مبا تبقّى ّيف من ق ّوة بع ��د ك ّل تلك الأحداث .تار ًة كنت �أنظر �إىل
الأر� ��ض ،و�أخرى �أمامي .ر�أي ��ت القمح قد نبت من قل ��ب الرتاب ،وو�صل
ارتف ��اع ال�سنبل ��ة �إىل مف�ص ��ل القدم �أحيا ًن ��ا يف بع�ض الأماك ��ن .تذ ّكرت
قريتن ��ا! خ ّفف ��ت رمايات �أم�ي�ر �إىل ح ّد ما م ��ن رمايات الع ��د ّو الأر�ض ّية
نحون ��ا ،لك ّنه ��ا مل ت�ستط ��ع مناف�س ��ة املروح ّية الت ��ي ا�ستم� � ّرت بالتهديف
علين ��ا .كانت حتوم ف ��وق ر�ؤو�سنا وزخّ ات نريانه ��ا املتوا�صلة تفلح الأر�ض
يف قطر �سنتيمرتات حولنا ،وال�صواريخ تت�ساقط من وقت لآخر على بعد
ع� � ّدة �أمتار منّا .كن ��ت متي ّقنًا � ّأن اهلل �سبحانه مل ي�ش� ��أ �أن �أُ�صاب ب�شظ ّية
�أو ر�صا�صة� .أ ّما طلق ��ات ال�سيمينوف الآتية من جهة قرية احلريبة ،فقد
زادت الط�ي�ن ب ّلة ،و�أ�صابني طرق ر�صا�صه ��ا بالتوتر .امل�سكني �أمري ،تب ّلل
عر ًقا ّ
وتلطخ بالرتاب� ،إذ راح يجري ويطلق النار كي �أ�سري يف ظ ّل رماياته
براحة بال .جرينا من دون تو ّقف �إىل �أن و�صلنا �إىل جانب لوحة .وهناك
�أح�س�ست بالعجز! ك� ّأن ع�ضالتي ا�شتعلت ب�أكملها ،ول�ساين قد يب�س ،وكاد
نف�س ��ي ينقط ��ع .كانت لوحة عراق ّي ��ة ُكتبت عليها كلم ��ات باللغة العرب ّية.
نادي ��ت �أم ًريا�« :أمري! �أ�س ��رع ،علينا �أن ننزع هذه اللوح ��ة» .وفو ًرا ك�سرنا
رجل ��ي اللوحة وم ّددنا قا�س ًما عليها وق ��د �شحب وجهه .حملت اللوحة من
جانب وحملها �أمري من اجلانب الآخر� .أ�صبح ك ّل همنا الآن الو�صول �إىل
�ضفّة دجلة .رك�ضنا مبا تبقّى فينا من ق ّوة ،و�إذ بر�صا�صة قنّا�صة ت�صيب
مت!».
قا�س ًما يف �ضلعه .عال �أنينه�« :آخ يا �أ ّمي! لقد ّ
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 ال تخف! ال زال هناك وقت طويل لتموت!».ك ّن ��ا جن ��ري م ��ن دون تو ّق ��ف ،وعندم ��ا تطل ��ق املروح ّي ��ات �صاروخً ا
باتجّ اهنا ،ننبطح ون�ضع قا�س ًما على الأر�ض .يعلم اهلل كم ع ّذ َبنا �أن نلملم
�أنف�سن ��ا يف تل ��ك الظروف وننه�ض م ��ن جديد .اقرتبنا م ��ن ّ
خط دفاعنا
ومل يك ��د يبق ��ى فينا رمق ،وارحتنا م ��ن �صالفة املروح ّي ��ة العراق ّية� .أثار
ده�شت ��ي عند �ضفّة دجلة ازدحام ق� � ّوات اجلي�ش وعدد من عنا�صر فرقة
النجف .لقد تال�شى اجل�سر الذي ن�صبناه فوق دجلة لعبور الأفراد ،بفعل
ال�شظاي ��ا والق�صف املتكرر له .وكان ��ت القوارب الو�سيلة الوحيدة املتاحة
لنقل العنا�صر �إىل اجلان ��ب الآخر من دجلة ،جماعات جماعات .حت ّرك
الق ��ارب الأ ّول م ��ن دون �أن ي�سمع �أح ٌد �صوتنا و�ص ��وت جريحنا� .أ�صابني
توجهت �إىل �أمري قائلاً �« :أمري! اذهب
الذهول ،فهنا ال يعرف �أحد � ً
أحداّ .
وف ّت� ��ش لنا عن ق ��ارب!»� .أردت �أن �أعرب بقا�سم من دجل ��ة ب� ّأي ثمن .كان
ب�إم ��كاين و�أمري عبور دجلة �سباح ًة ،لك ��ن لي�س من الالئق �إيداع جريحنا
الذي كابدنا ك ّل هذا العناء لإي�صاله ،لدى الغري.
 �س ّيد! يوجد هناك قارب ،لكن ك�أنّه مرتوك منذ وقت طويل!ذهبنا يف االتجّ اه الذي �أ�شار �إليه �أمري .كان حم ًقّا ،فقد تُرك القارب
من ��ذ عملية خيرب واهرت�أ .مددنا �أيدينا لن�سحبه ،فتال�شى بينها! �أكرث ما
ال�ست دقائق،
�آملني حينها كان �أنني قا�سم .بقينا هناك قرابة اخلم�س �أو ّ
ومل ُي�سمح لنا باالقرتاب من القارب الثاين الذي يمُلأ بالعنا�صر.
 لقد �أتيتم بعدنا ،لذا �سرتكبون بعدنا!ا�ست�شطت غ�ض ًبا .ومهما قلت مل ي�سمعني �أح��د .من �ش ّدة االنزعاج
ّ
والتعب مل �أعد �أ�ستطيع الكالم ،فكيف بالبحث واجلدلُ .
ا�ضطررت لأن
�أ�شهر �سالحي يف وجوههم« :هذا جريح! ينبغي لنا العبور ب�أ�سرع ما �أمكن!».
وتنحوا جان ًبا عند ر�ؤيته ��م حلالنا .و�ضعت و�أمري
�ألق ��وا نظر ًة عليناّ ،
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قا�س ��م يف القارب وانطلقنا .امل�سكني قا�سم علت �صرخته ،لكنّه كان يعلم
أي�ضا � ّأي حال ��ة نعانيها .مل يف ّكر �أحد باالحتياط ومراعاة حال
ه ��و نف�سه � ً
اجلري ��ح .مل �أ�ستط ��ع حتري ��ك ل�ساين يف فمي م ��ن �ش ّدة العط� ��ش .وك ّلما
�أردت املاء من �أح ��د �أجابني« :ال ت�شرب من ماء دجلة ،فقد �س ّمموه!» .مل
�أ�شرب وعربت النهر عط�ش ��ان وتع ًبا .ما �إن ِ
وط َئ ْت �أقدامنا ال�ضفّة ،ح ّتى
جدا يف عملهم يف تلك
م ّزقنا لبا�س قا�سم .كان امل�سعفون هناك منهمكني ً
الزحم ��ة .توجه نحونا �شخ�ص ��ان ،وفو ًرا قاما بت�ضمي ��د جراحه وو�ضعوه
يف �س ّي ��ارة الإ�سع ��اف �إىل جانب بع�ض اجلرحى� .شع ��رت بالراحة عندما
جريحا من �أر� ��ض املعركة .وما
انطلق ��ت �س ّي ��ارة الإ�سعاف لإجن ��از نقلنا ً
علمنا يف تلك الأثناء � ّأن ال�شهادة قد ُكتبت لقا�سم هري�سي يف عملية بدر.
�أخربين الإخوة بعد �ساعة� ،أنّه مل تكد �س ّيارة الإ�سعاف تبتعد قليلاً  ،ح ّتى
ُق�صف ��ت ب�صاروخ من مروح ّية عراق ّي ��ة ،فا�شتعلت النريان بها وا�ستُ�شهد
ك ّل من بداخلها...
¤

اتجّ هنا نحو د�شمتنا متعبني� ،شع ًثا ُغبرْ ً اّ ،
ملطخني بالدماء من ر�أ�سنا
فرحا لكوين تركت الليلة املا�ضية بع�ض الع�صري
�إىل �أخم�ص قدمينا .كنت ً
ومع ّلب ��ات التونة يف الد�شمة ،وهي الآن تنتظرنا لنتناولها .لكن تراءت َ
يل
الد�شم ��ة م ��ن البعيد ب�شكل �آخ ��ر .لقد تد ّلت منها جث ��ة �شخ�ص �ضخمة.
ومن �ش ّدة �ضخامة ذاك ال�شخ�ص ،ف�إنّه مل ي�ستطع دخول الد�شمة ،بل م ّد
ر�أ�س ��ه داخلها فق ��ط و�أكل منها ك ّل ما �أراد �أكله .بل ��غ غ�ضبي مداه� .أردنا
�أن نزيل التعب والعناء عن �أنف�سنا ،ون�سرت ّد طاقتنا املتال�شية �إىل ح ّد ما.
قب ��ل ك ّل �شيء ركلته ركلت�ي�ن على ظهره .فراح يتك ّل ��م ب�صوت غليظ وهو
ن�صف نائم!
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وجهت �سالحي نحوه ،و�أطلق ��ت زخّ ة من الر�صا�ص بني قدميه.
وهن ��ا ّ
�أراد اخل ��روج من الد�شم ��ة ب�سرعة ،ف� ��إذا بر�أ�سه يرتط ��م ب�سقفها .كان
ي�س�أل خائفًا« :ماذا؟! ماذا ح�صل؟!.»...
 من �أذن لك بالدخول �إىل هنا؟ وما الذي ح�صل الآن؟!�ألقي ��ت نظ ��ر ًة �إىل داخ ��ل الد�شمة؛ فر�أيته ق ��د �أكل ك ّل �ش ��يء ،ورمى
بالعل ��ب داخل الد�شمة .ا�شت ّد غ�ضبي �أكرث .نظ ��رت �إليه ثاني ًة .مل �أعرف
ا�سم ��ه ،لكنّه من �شباب كتيبتنا الذين تخ ّلف ��وا الليلة املا�ضية عن العملية
وبق ��وا هن ��اك� .ضغطت ف ّوهة بندق ّيتي يف �صدره وقل ��ت له« :لديك خم�س
دقائ ��ق ّ
لتنظف امل ��كان ولت�أتي مبثل ما �أكلت وت�ضع ��ه يف مكانه!»� .أ�شفقت
عم! ا�صرب لأذهب و�س�أح�ضر لك ك ّل ما تطلبه».
عليه لق ّلة تفكريه« :يا ّ
 انظ ��ر! �إن هرب ��ت� ،س�أج ��دك و�أقتلك! �أكاد �أ�سقط م ��ن �ش ّدة التعبواجلوع .اذهب ب�سرعة و...
�أدرك ك ��م �أنا ج ّدي .وفو ًرا� ،أخرج ك ّل النفايات من الد�شمة ،ويف ظرف
كي�سا ملي ًئا باخلبز وعلب التونة ّ
واملرطبات و ...و�ضعه
ع ّدة دقائق� ،أح�ضر يل ً
�أمام ��ي وقال« :تعال يا �س ّي ��د! ك ّل ما تريد!» .انهمكت و�أمري بتناول الطعام،
فيم ��ا هو جال� ��س �إىل جانبنا .وهذه امل� � ّرة ج ّرنا هو �إىل ال ��كالم و�أ�صبحنا
�أ�صدقاء« :ماذا هناك من �أخبار عن اخلطوط الأمام ّية يا �س ّيد؟».
اذهب بنف�سك واكت�شف!
 �إن � َأردتْ ،
أم�ضيت �أوقاتًا مريرة .فمنذ �أن عدنا التقيت ب�شخ�صني �أو ثالثة ممن
�
ُ
ق ��د تخ ّلف ��وا عن االلتحاق بن ��ا وال زالوا هناك .عاتبته ��م بغ�ضب�« :إذا مل
ت�أت ��وا معنا ،فاذهبوا باحل� � ّد الأدنى و�أح�ضروا اجلرح ��ى» .لكن لو كانت
ق�ص ��اب الذي �ألقى
الق�ض ّي ��ة ق�ض ّي ��ة كالم ،ل�سمع ��وا كالم قائدنا �أ�صغر ّ
احلجة بالأم�س .فم ��ع �أنّنا جمي ًع ��ا عانينا التع ��ب � ،اّإل � ّأن البع�ض
عليه ��م ّ
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تخ ��اذل واعت�ب�ر �أنّه �أ ّدى واجبه ،وه ��ا �أنا الآن �أت�أذّى ب�ش� � ّدة حني �أراهم.
�دت �شي ًئا من ق ّوتي بتناول القليل من الطعام وال�شراب .بقيت �أف ّكر
ا�ستع � ُ
فيم ��ا ح�صل معنا�« :إلهي! م ��ا الذي ح�صل للأخ مهدي ،والأخ علي ،والأخ
�أ�صغر؟ وماذا يجري الآن يف اجلانب الآخر من دجلة؟!».
وبالرغ ��م م ��ن �أنّني مل ُ�أ�ص ��ب يف ك ّل تلك الأحداث ب� �� ّأي جرح ،لكنّني
قلقت و�أح�س�ست
�أ�شعر وك� ّأن ر�صا�ص ��ة حامية ت�شتعل يف حنجرتي وقلبيُ .
أحدا لن يراهم ثاني ًة.
ب� ّأن � ً
لكن الكثري من العنا�صر مل
�ص ��ار لدينا �إملام بو�ضع املنطقة الأمام ّيةّ ،
يعرف ��وا �شي ًئا عن الأو�ضاع هناك وما ح�صل معنا .لقد ق�صف العراق ّيون
املنطقة ب�ش ّدة ،ووثقنا ب�أنّهم �أ�صبحوا �أكرث جر�أ ًة و�سيتق ّدمون .مل �أ�ستطع
�أن �أفه ��م ،مل ��اذا بقين ��ا وحدنا الليلة املا�ضي ��ة والعمل كان يحت ��اج ل�سر ّية
�رت فيما بيني وبني نف�س ��ي ،فقط لو تق ّدم
�أو ح ّت ��ى لف�صي ��ل ل ُينجز؟! ف ّك � ُ
عنا�صر التجهيزات ه�ؤالء للقن�ص ،ال�ستم ّدينا القليل من الق ّوة ،ولو ُد ّمر
اجل�س ��ر لق�ضي الأم ��ر؛ ولأمكن حينه ��ا لع�شرة �أ�شخا� ��ص �أن يقفوا بوجه
العد ّو ،ب�سبب قطع االتّ�ص ��ال فيما بني الق ّوات العراق ّية ،وطبيعة املنطقة
املليئة بامل�ستنقعات...
�ش ��رع العد ّو يق�صف خطوطن ��ا اخللف ّية ب�ش ّدة .اخت� � ّل التن�سيق بيننا،
وا�ضحا من هو امل�س�ؤول ومن هو غري امل�س� ��ؤول؟ تق ّدمت الق ّوات
ومل يع ��د
ً
العراق ّي ��ة وو�صلت �إىل ال�ساتر الرتابي الذي انطلقنا منه لتدمري اجل�سر.
ا�شت� � ّد الو�ضع �سو ًءا ك ّل حلظة .فالكتائب التي كانت يف اخلطوط اخللف ّية
�صب الزيت عل ��ى النار � ّأن العد ّو الع ��دمي املروءة ا�ستخدم
ُق�صف ��ت .وما ّ
الأ�سلحة الكيميائ ّي ��ة ،فا�ستُ�شهد جمع كبري من الإخوةّ .
ا�ضطرت الق ّوات
املوج ��ودة يف اخلطوط اخللف ّية �إىل ا�ستعمال الأقنعة الواقية فيما مل نكن
نحن املوجودين يف اخلطوط الأمام ّية نعلم �شي ًئا � ًأبدا.
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�شخ�صا من
كن ��ت و�أم ًريا �إىل جان ��ب د�شمتنا مع ما يقارب الثالث�ي�ن ً
عنا�ص ��ر التجهيزات .غاب عنهم قب ��ل عودتنا ك ّل ما يحدث يف اخلطوط
الأمام ّي ��ة ،ويظنّون ب�أ ّنن ��ا �سيطرنا على املنطقة؛ وك�أ ّن ��ه من املفرت�ض �أن
نتوجه �إليه مع قادتنا! حت ّدثت �إليهم فقط عن جرح
ننت�ص ��ر يف ك ّل مكان ّ
الإخ ��وة ،وحما�ص ��رة الأخ مهدي وعلي جتلاّ يي وعدد �آخ ��ر من مقاتلينا.
جن من جم� � ّرد التفكري ب�أنه ��م ربمّ ا ا�ست�شهدوا! م ��ا �أثقل انتظار
ك ��دت �أُ ّ
� ّأي خ�ب�ر قطعي! حثثت قدر الإمكان ال�شباب ،وقل ��ت لهم �إنّه ال �ضري من
التق� � ّدم وم�ساعدتهم ،وميكننا باحل ّد الأدنى نق ��ل اجلرحى �إىل اخللف،
لك ّنن ��ي �أح�س�ست ب� ّأن ال كالم مثل الر�ؤية ب�أ ّم العني ،لن يدرك الإخوة هنا
فحوى كالمي ،حتى يتل ّم�سوا ح�سا�س ّية الو�ضع.
لقد فقدنا للت ّو �سيطرتنا على الأوتو�سرتاد ،ومل تكن الق ّوات العراق ّية قد
ا�ستق ّرت فيه ب�شكل تا ّم .بل ت�ش ّتتت وكذا ق ّواتنا ،والرابح يف هذه الأثناء هو
من ي ّتخذ زمام املبادرة بنحو �أ�سرع .لقد �شاهدنا ق ّلة العنا�صر يف اخلطوط
الأمام ّية ،وها نحن الآن ن�شاهد كرثة الق ّوات يف اخلطوط اخللف ّية ،والذين
مل يكن لديهم �إىل الآن ت�ص ّور وا�ضح عن م�شهد املواجهة .كان العراق ّيون
ُينْزِ ل ��ون ق ّواته ��م �إىل �أر�ض املعركة بنحو قتايل� ،أ ّما م ��ن جانبنا فلم ُيرى
� ّأي حت� � ّرك ج ّدي لنقل العنا�صر �إىل امليدان .ال �شك وجدت عوائق لو�صول
الإم ��دادات كما توقع �سابقًا �أحد الق ��ادة حني هي�أنا للمعركة .ونظ ًرا لبعد
تكف املدفع ّية
املنطق ��ة ،مل تكن رماي ��ات مدفع ّيتنا ف ّعالة كفاية ،فيم ��ا مل ّ
العراق ّية عن ق�صف املنطقة ب�ش ّدة بغطاء من الطائرات حتوم فوق ر�ؤو�سنا
وتغري علينا .م ��ا �إن يد ّمر عنا�صرنا ناقلة جند ،حتى ت�أتي مروح ّية �أخرى
على الفور وتنزل جمموعة �أخرى من اجلنود .لقد با�شر العد ّو العمل بجر�أة
ُر�سل ق ّوات الدعم
وتن�سيق غريبني ،و�أنا �أت�آكل من الداخل و�أت�ساءل لمِ َ ال ت َ
احل�سا�سة،
�إلين ��ا؟! على ك ّل حال ،مل تنفع احل�سرة ،لق ��د خ�سرنا املنطقة ّ
الت ��ي ثبت � ّأن احلفاظ عليها �صعب ،ومل يكن خ � ّ�ط دفاعنا يف هذه اجلهة
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من دجل ��ة مه ًّما كث ًريا ،حيث �سيلزم الق ��وات العراقية بع�ض الوقت لعبور
النه ��ر �إذا ما �أرادت التق ّدم ،ويف هذه الأثناء نكون قد ته ّي�أنا للمواجهة...
بالطب ��ع ،ه ��ذه الأمور ك ّله ��ا عبارة عن تقدي ��ري وانطباعاتي ع ��ن �أو�ضاع
كجندي مقاتل ،ولربمّ ا كان لدى القادة يف الإدارة العليا حماذير
املنطق ��ة
ّ
متنع نقل الق ّوات ،وربمّ ا ع�شرات االحتماالت والأ�سباب الأخرى...
توجه ��ت و�أم�ي�ر �إىل اخلطوط اخللف ّي ��ة متع ًبا وخائ ًب ��ا .ال زال اجل�سر
ّ
مرفوعا ،والآل ّيات ال زالت
ال ��ذي ُن�صب من جزيرة جمنون �إىل الياب�س ��ة
ً
توجهنا نحو اجل�س ��ر ،والق�صف املدفعي واجل� � ّو ّي ال يزال
ت�ت�ر ّدد علي ��هّ .
م�ستم� � ًّرا .لقد ُق�صف امل ��كان هناك ب�ش ّدة حتى تداخل ��ت الد�شم بع�ضها
ببع�ض .ا�ست�أت ب�شدة عندما ر�أيت منظر الد ّبابات املح ّملة باجلنود وهم
يف حال ��ة جهوز ّي ��ة؛ لدين ��ا ك ّل هذه الد ّباب ��ات والق� � ّوات وال ير�سلونها �إىل
اخلطوط الأمام ّية! حت ّدثت �إىل �شخ�ص �أو �شخ�صني من عنا�صر اجلي�ش،
و�س�ألتهما« :لمِ َ �أنتم هنا؟!».
 ُطلب منّا �أن نبقى هنا! كيف هو الو�ضع يف اخلطوط الأمامية؟ لي�س لدينا ق ّوات هناك! هذا ك ّل �شيء!مل �أ�ستطع �أن �أ�صف بلغة �أخرى ما �شاهدته� .أردت و�أمري العودة جم ّد ًدا
�إىل منطقتنا يف اخلطوط الأمامية ،لكن ،مل نكد نبتعد عن اجل�سر قليلاً ،
ح ّتى ظهرت الطائ ��رات العراق ّية وق�صفت امل ��كان؛ وبال�سالح الكيميائي
�شت حويل عن قناع فلم �أجد.
لدي �أنا و�أمري قناع .ف ّت ُ
ه ��ذه امل� � ّرة .مل يكن ّ
�سجادة �صالتي مباء القناة وو�ضعتها على وجهي.
ك ّل ما فعلته هو �أن ب ّللت ّ
مع ذلك ،ا�ستن�شق ��ت ك ّم ّية من الغاز ال�سا ّم .بد�أت حايل ت�سوء ،فرك�ضت
ه ��ذه امل ّرة و�أمري �إىل اخلل ��ف �إىل �أن و�صلنا �إىل �س ّيارة �إ�سعاف وركبناها
لت�أخذنا �إىل �إحدى غرف الطوارئ .وعلى الفور� ،أعطونا حقنة ،ثم نقلونا
�إىل الأهواز .وبهذا ،خرجنا من منطقة عملية بدر وجزيرة جمنون.
¤
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�أُجري ��ت الإ�سعاف ��ات الالزم ��ة للم�صاب�ي�ن بال�س�ل�اح الكيميائ ��ي يف
م�ست�شف ��ى يقع على ج ��ا ّدة خ ّرم�شهر ـ الأهوازُ .ج ّردن ��ا هناك من ثيابنا،
اً
حملول لنغ�سل به بدننا ،ث � ّ�م �ألب�سونا مالب�س
وبع ��د اال�ستحم ��ام� ،أعطونا
جديدة .من هناك �أرادوا ترحيلنا �إىل طهران عرب الطائرة ،فلم نذهب.
غ�صت
ر�أينا � ّأن �إ�صابتنا لي�ست �س ّيئة لهذه الدرجة ،ول ّأن قاعة امل�ست�شفى ّ
أي�ض ��ا ،ق ّررنا م ��ن تلق ��اء �أنف�سنا تركه ��ا والف ��رار �إىل قيادة
باجلرح ��ى � ً
الفرق ��ة يف قاعدة الدفاع اجل ّوي يف الأهواز .هن ��اك و�ضع حتت ت�ص ّرف
فرق ��ة عا�شوراء عدد من الوحدات ال�سكن ّية من مبانٍ جاهزة كانت مق ًرا
بع�ض معارفنا
للجي� ��ش ،وكان فيها عدد م ��ن عنا�صرنا ،وقد ا�صطح َبن ��ا ُ
الذين التقيناهم هناك �إىل غرفهم.
يف امل�ست�شفى ،ظننّا �أنّنا بخري حني �شاهدنا حال الإخوة الذين �أُ�صيبوا
�إ�صاب ��ات بالغة ج ّراء الق�صف الكيميائ ��ي .مل �أ�ص ّدق ب� ّأن ا�ستن�شاق كم ّية
قليلة م ��ن املواد الكيمائ ّية ي�ؤ ّثر يف الإن�س ��ان �إىل هذه الدرجة .فقد بقينا
لأ ّيام نتق ّي�أ ك ّل ما ن�أكله ،ومل يدعنا الدوار نتحرك من مكاننا ،ومل تو�صف
بق�صتي م ��ن الإخوة كان ي�أتي
حالتن ��ا بغري ج ّيدة باملطل ��ق .ك ّل من �سمع ّ
علي لأذهب �إىل امل�ست�شفى .قلت لهم �إذا �أردمت �إر�سايل
لزيارت ��ي ،وي�ص ّر ّ
�إىل اخلط ��وط اخللف ّية ،فخ ��ذوين �إىل تربيز ،فهن ��اك يوجد م�ست�شفيات
وغ�صتها يف كفّة
�س�أتعالج فيها .لو و�ضعت هذه الإ�صابة يف كفّةّ ،
وغم بدر ّ
�أخ ��رى لرجحت الثانية .وقد ح ّول خرب �شهادة قادة فرقة عا�شوراء؛ الأخ
ق�صاب ،حممود دولتي� ،أكرب جوادي
مهدي باكري ،علي جتلاّ يي� ،أ�صغر ّ
1
و ...يف �أوا�سط �آذار من العام 1985م� ،أ ّيامنا جمي ًعا �إىل م�أمت وعزاء .
فيما بعد �سمعنا ب�أ ّنه ��م مت ّكنوا من احلفاظ على منطقة فرقة الإمام
ق�صاب ومحم ��ود دولتي �إلى �أح�ضان الوطن بع ��د �سنوات من الغربة،
 1ـ ع ��اد ج�س ��دا ال�شهيدين �أ�صغر ّ
ودُفنا في وادي الرحمة� .أ ّما الج�سد المط ّهر لل�شهيد مهدي باكري فقد دُفن للأبد في مياه دجلة ،فيما
اً
مجهول �إلى الأبد .دامت ذكراهم منارة في حياتنا.
بقي الج�سد الطاهر لعلي تجلاّ يي
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احل�س�ي�ن � Qإىل ح ّد ما ،فيما ان�سحبوا من باقي املناطق .1و�سط هذه
متوجهة �إىل تربيز ،فطلبوا منا �أن نركبها
الظروف ،كان ��ت هناك حافلة ّ
ون�ت�رك املنطقة .بك ّل ما حملن ��اه عدنا �إىل املدين ��ة وانف�صلنا عن عملية
بدر .العملية التي كانت مبنزلة عا�شوراء ثانية لفرقة عا�شوراء!
¤

وحت�سنت
عندم ��ا و�صلنا �إىل تربي ��ز ،بقينا �أربعة �أ ّي ��ام يف امل�ست�شفى؛ ّ
تتح�سن؟
�أحوالن ��ا �إىل ح� � ّد ما .2لكن� ،أَ َو َهل ميكن للوعة �شه ��داء بدر �أن ّ
�شه ��ادة «علي �أكرب مرت�ضوي» ال ��ذي يناديه ال�صغ�ي�ر والكبري «بابا» ،يف
تل ��ك الليلة التي وقفنا فيها وج ًها لوج ��ه �أمام الد ّبابات ،و�شهادة «با�صر»
واحلنجرة التي كانت تق ��ر�أ جمال�س عزاء �أهل البيت (عليهم ال�سالم)،
ق�ص ��اب»� ،شه ��ادة «قا�سم هري�س ��ي»« ،خلي ��ل نوبري»،
�شه ��ادة «�أ�صغ ��ر ّ
«عل ��ي جتلاّ يي» ال ��ذي كان من �أدمغة احلرب و�أدمغ ��ة مق ّر اخلامت [خامت
كتعبوي جمهول ،و�شهادة قائد فرقة
الأنبياء] ،وح�ضر بيننا يف عملية بدر
ّ
عا�شوراء البا�سل الأخ «مهدي باكري» و� ...أَ َوميكن لأحد �أن ي�س ّد مكانهم
يف الفرقة؟

 1ـ علمنا فيما بعد �أ ّنهم �أحدثوا طري ًقا تراب ّية فوق الماء ،بوا�سطة الجرافات التي نقلت الرمال والتراب
من جانبي النهر وردموا فيها جز ًءا من المياه لي�صبح طري ًقا .وبذلك ت�أ ّمنت تلك الناحية من الجزيرة
التي كانت ب�أيدينا ب�شكل �أف�ضل.
 2ـ م ��ا زل ��ت �إل ��ى الآن �أعاني من �آث ��ار الإ�صابة بال�س�ل�اح الكيميائ ��ي .فعندما �أ�سعل ي�صيبن ��ي الغثيان
ويزعجني كثي ًرا� .أحيا ًنا ي�صل الأمر �إلى درجة �أن تلتهب حنجرتي وت�ؤلمني ب�شدّة ،لك ّنني كنت غال ًبا ما
�أن�شغل بجراحاتي الأخرى التي كانت �أ�ش ّد بم ّرات من عوار�ض الإ�صابة بالكيميائي.
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الفصل العاشر

كتيبة «أبو الفضل»

u
كان «وادي الرحم ��ة» املكان الوحيد يف املدينة الذي ي�س� � ِّكنني ويه ّدئ
أ�سا�س ��ا� .أكرث ما كان
خاط ��ري .مل �أجن ��ذب �إىل هناك للب ��كاء ،ومل �أرده � ً
يدفعني للذهاب هو ر�ؤية �ص ��ور الإخوة ،وا�ستذكار العهود ال�سابقة بر�ؤية
�صوره ��م� .أردت عند زيارتهم �أن �أتذ ّكر م ��ن رافقتهم ذات يوم ،وهنا يف
حم�ض ��ر �أ�ص ��دقائي ال�ش ��هداء� ،أتذ ّكر �أيام اجلبهة التي ق�ض ��يناها م ًعا،
الأحاديث ،املزاح ،جمال�س العزاء والعمليات...
بد�أت ِترد �أخبار عن عودة الأ�ص ��حاب .لقد �أُدخل �أغلب اجلرحى �إىل
م�ست�شفيات املدن الأخرى ،وحان الآن موعد عودة ال�شهداء .1ويا لها من
عودة ل�ش ��باب الكتيبة! ك ّنا ن�ش� � ّيع يوم ًّيا ما بني الـ 40والـ� 50ش ��هيدً ا ،دُفن
�أغلبه ��م يف وادي الرحمة .حزينة ه ��ي �آخر �أيام �آذار عام 1985م*  .كنت
و�أمري ن�ش ��ارك يوم ًّيا يف مرا�سم ت�ش ��ييع ال�شهداء .ال�شهداء الذين تد ّربنا
و�إ ّياهم جن ًبا �إىل جنب ،و�ض ��ربنا م ًعا العدو يف قلبه ،وت�ش ��اركنا م ًعا �أكرث
التفا�صيل خ�صو�صية و ...وها نحن الآن نو ّدعهم �إىل قلب الرتاب .يف ك ّل
م ّرة �أذهب فيها �إىل وادي الرحمة� ،أزداد اً
خجل من بقائي� .أ�شعر ك�أ ّنني
ال �أمل ��ك �ش ��ي ًئا �أق ّدم ��ه هلل ،و�أنّ اهلل مل يعتربين � اً
أهل لل�ش ��هادة ،ولكن ما
�أ�س ��عدين هو بقاء «�أمري» �س ��املًا ،فبالرغم من �أنّ الكثريين ذهبوا� ،إال �أنّ
2

 - 1تم ت�ش ��ييع �ش ��هداء عملية بدر �شي ًئا ف�ش ��ي ًئا ،عدا �أولئك الذين ا�ست�ش ��هدوا في المرحلة الأخيرة من
العملية �شرق نهر دجلة قرب الأوت�ستراد �أو في القرية ،وبقيت �أج�سادهم الطاهرة هناك.
* � -إيام بداية ال�سنة الإيرانية الجديدة (فرفردين .)1366

ع�شت
ؤن�س ��ا� .س ��نعود �إىل اجلبهة ،ونكون م ًعا .لقد ُ
وجود «�أمري» ال يزال م� ً
هذه احلال م ّرات عدة خالل �سنوات م�شاركتي يف �ساحات احلرب ،وكنت
الهم واحلزن الذي ينتابني خالل ت�ش ��ييع ال�ش ��هداء ودفنهم ،ال
�أعل ��م �أنّ ّ
ي�ساوي �شي ًئا �أمام ما نقا�سيه عند العودة �إىل منطقة العمليات ،حيث جند
خ�صو�ص ��ا بعد عملية
خي ��ام الكتيبة خالية من الأحبة وحميطها �س ��اك ًنا!
ً
بدر .كيف ميكن البقاء يف كتيبة الإمام احل�سني Q؟ كيف ميكن البقاء،
والتح ّدث �إىل القادمني اجلدد عن �ش ��جاعة وغرية الأ�صدقاء الذين كانوا
بح�س ��ب قول قادته ��م يقتحمون قلب الن ��ار .كيف ميكن البق ��اء ،وانتظار
�أن ي�أتي عنا�ص ��ر جدد وي�أخذوا مكان الأ�ص ��حاب الذين رحلوا ،وي�صبحوا
معارف لنا .كانت �سعادتي الوحيدة يف بقاء «�أمري» �ساملًا و�إىل جانبي.
املخ�ص�صة لدفن ال�شهداء يف الق�سم ال�سفلي من وادي
تكاد امل�س ��احة ّ
الرحم ��ة متتلئ .فج� ��أة التفت �إ ّ
يل «�أمري» و�س� ��ألني« :ه ��ل ميكن من الآن
�شراء قرب يف هذا املكان؟».
 كال! القرب هو قرب .ال فرق� ،سوا ٌء كان يف الأعلى �أو يف الأ�سفل!قل ��ت هذا مع علم ��ي �أ ّنه ث ّمة فرق بالن�س ��بة �إىل �أمري .فغاي ��ة مناه �أن
يدفن  -بعد �شهادته  -بني �صفوف ال�ضرائح يف الق�سم ال�سفلي من وادي
الرحمة ليكون �إىل جانب �أ�صدقائنا ،وقد �ص ّرح بهذا مرا ًرا .ومع �أنّ كالم
«�أمري» مل ي� ِأت بجديد بالن�س ��بة �إ ّ
يل� ،إال �أنّ ف�ؤادي �أ�صبح ً
فارغا ل�سماعه،
فحتى ذلك احلني مل ي�س ��توطن �أح ٌد قلبي كما فعل هو .ك ّنا قد جل�س ��نا يف
خلوة �إىل جانب مزار �أحد ال�ش ��هداء عندما قال ثانية�« :س� � ّيد! عليك �أن
ت�ؤ ّكد يف و�ص ��يتك ب�أن �أدف ��ن �إىل جانبك �إن ا�ست�ش ��هدت قبلي!» .قاطعته
اً
قائل« :هيا بنا يا �أمري!� ...إن �أنا ا�ست�ش ��هدت ،ف�أملي � اّأل يبقى م ّني �شيء
ل ُيوارى يف الرثى! �أ�ضف �إىل هذا� ...أنا �أعرف نف�سي ،و� ِآ�س ٌف لأ ّنني ل�ست
من �أهل ال�ش ��هادة» .بهذه الكلمات غادرنا وادي الرحمة .ولكن �أ ّنى يل �أن
�أعلم �أنّ «�أمري» �سيح ّقق مراده قبل نهاية العام اجلديد!
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كان ي�ض ��يق �ص ��دري من املدين ��ة ،و�أنفر منها مع �أ ّنن ��ي عقدت قراين
حدي ًث ��ا ،ومل � ِآت يف �إج ��ازة �إىل املن ��زل خالل فرتة التدريب التي �س ��بقت
عملية بدر �س ��وى م ّرة �أو م ّرتني ،يف ازدحام من الأعمال لإجنازها خالل
يومني على الأكرث .كان �أبي من�ش � اً
�غل ببناء منزل على قطعة الأر�ض التي
عط َي ��ت يل بع ��د عملية خي�ب�ر ،وقد اكتمل حتى ذلك الي ��وم بناء جدران
�أُ ِ
الطابق الأول .بالطبع ف�إنّ ق�صة هذا املنزل جديرة باال�ستماع.
يف �صيف العام 1984م ،وبعد انك�شاف �أمر العملية املق ّرر تنفيذها يف
منطقة «زيد» ,ا�ضطررنا لأخذ �إجازة ،يف الأيام نف�سها حيث كانت عائلتي
علي للزواج .وحدث ذات م ّرة �أن حت ّدثت مع �أخي يف هذا املو�ضوع.
ت�ص ّر ّ
ُ
�سكن زوجتي �إن تزوجت ،ف�س� ��ألته �إن كان با�ستطاعته �أن
�س� ��ألني �أين �س�أ ِ
مينحني �إحدى غرف منزله مل ّدة ،وجاء جوابه �س ��لب ًّيا .لكنّ ال�شيء الذي
�أحزنني كث ًريا �أ ّنه قال« :نور الدين! حاول �أن تف ّكر مبعي�شتك كي ال ت�صبح
غدً ا -بعد انتهاء احلرب -اً
عاطل من العمل �أو عيلة على �أحد!».
�ص ��دمني كالمه ب�شدة .كان ذاك ما يعتقد به �أكرث ّية النا�س ،وقد �أتى
الآن من يخربين ب�صراحة ع ّما يت�ص ّوره القاعدون عن حال املقاتلني بعد
يت
احلرب� .أدليت بجوابي الوحيد �آنذاك�« :أنا ال �أ�ص� � ّدق �أنّ الذي �ض � ّ�ح ُ
بنف�سي يف �سبيله� ،سوف ي�سمح ب�أن ي�أتي يوم �أكون فيه اً
عاطل من العمل،
غ�ص ��ة افت�ض ��اح �أمر
�أو عيلة على �أحد» .لقد ت�ض ��اعف حزين؛ فمن جهة ّ
عملية منطقة زيد ،والآن هذا الأ�سى...
يف ذل ��ك الوقت ،ع ��دت �إىل اجلبهة .ومهما فعلت مل �أ�س ��تطع �أن �أجد
ح�ًّل�اًّ مل�ش ��كلتي ه ��ذه .ب ��ل كن ��ت �أزداد حز ًنا مع م ��رور الأي ��ام .يف �إحدى
الليايل مل �أ�ستطع النوم بالرغم من حماوالتي الكثرية� .أح�س�ست وك�أ ّنني
�أختنق .خرجت من الد�شمةّ .
تو�ض�أت وذهبت �إىل م�صلى الكتيبة .وقفت
لل�ص�ل�اة .و� ّأي �صالة كانت تلك ال�ص�ل�اة! فمنذ التحاقي باجلبهة كانت
توجهت �إىل اهلل
تلك امل ّرة الأوىل التي � ّ
أغتم فيها من �أجل م�سائل ماديةّ .
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را�ض بق�ضائك ،و�أبذل روحي يف �سبيلك ،لكن ال ترتكني
باك ًيا�« :إلهي� ،أنا ٍ
وحيدً ا ...والطف بي يف جميع الأمور.»...
بعد �أن فرغت من �صالتي� ،شعرت باخل ّفة (الراحة) لفرط ما بكيت.
عدت �إىل الد�شمة .مل يكن قد طلع ال�صبح بعد ،لكن كان عدد من الإخوة
ال يزال ��ون م�س ��تيقظني ،وق ��د ر�أوا حايل وم� ��آيل�« :أجل� ،س� � ّيد ،تق ّبل اهلل
�أعمالك ،نراك عائدً ا من �صالة الليل؟».
 كال! ف�أنا ل�ست من �أهل �صالة الليل. � ًإذا �أين كنت وقد بكيت ك ّل هذا البكاء؟! ال �ش ��يء! �إ ّنني مل �أطلب من اهلل حتى الآن �شي ًئا ماد ًّيا .ذهبت الليلةلأطلب منه �أن يعطيني �شي ًئا ...اً
منزل...معي�شة!...
�أ�صبحت مو�ض ��ع جدل بني الأ�صدقاءُ « :انظر يا هذا! اجلميع يف ّكرون
بالعملية وبال�شهادة! وال�س ّيد يفكر بقطعة الأر�ض واملنزل!».
 �إنّ َط َلب املنزل والأر�ض هذا لي�س بدون �سبب!نظ ًرا �إىل حايل اجل�س ��دية حيث عانيت من ��ذ العام 1982م من جراح
بن�س ��بة  ،70%فقد �أخربوين يف ق�س ��م الإ�س ��كان يف م�ؤ�س�س ��ة ال�شهيد �أ ّنه
يج ��ب �أن �أ ّمت الـ� 25س ��نة من عمري� ،أو �أكون متز ّو ًج ��ا كي يعطوين قطعة
قلت« :دعك من الزواج! افر�ض �أنّ عمري � 25سنة!».
�أر�ضُ .
 ال! هذا قانون.كان عمري �آنذاك � 20س ��نة .قلت لهم �إ ّنني �س� ��أعمل على ا�ست�ص ��دار
هوية جديدة �أغيرّ فيها تاريخ ميالدي!
 هذا ال ميكن! اذهب وتز ّوج ،و�أعدك �أ ّنه يف اليوم الذي تحُ �ض ��ر فيهوثيقة زواجك� ،س�أُر�سل كتا ًبا ب�ش�أنك �إىل الدائرة العقارية.
 ك�أنّ الزواج بهذه ال�سهولة! �أنا ال �أملك اًمال وال اً
عمل! من �سيز ّوجني
ابنته واحلال هذه؟ كما �إ ّنني �أق�ضي معظم �أيامي يف اجلبهة.
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يف ذلك اليوم� ،أ ّكد يل مهند�س ق�سم الإ�سكان �أ ّنه مبجرد تقدمي وثيقة
�سيي�س ��ر �أمري .1م�ضت �أ�ش ��هر ع ّدة حتى ركبت الطائرة املعهودة
الزواج ّ
متوج ًه ��ا �إىل تربيزُ ،
وطرح هناك مو�ض ��وع ال ��زواج ،وتذ ّكرت كالم ذلك
ّ
املهند�س يف م�ؤ�س�س ��ة ال�شهيد .عندما ق ّدمت له وثيقة زواجي ع ّرفني �إىل
الدائرة العقارية بك ّل حم ّبة و�سرور .رافقني «�أمري» يف هذه املراحل � ً
أي�ضا،
وقد �أم ّنا امل�س ��تندات والوثائق م ًعا ،وق ّدمناها �إىل الدائرة العقارية .كان
�أحد املهند�س�ي�ن يف غاية اللطف معنا ،وقال �إ ّنه �سيعطينا قطعة �أر�ض يف
� ّأي مكان نطلبه .ومبا �أنه ن�ش� ��أنا وع�شنا بالقرب من حمطة القطار ،فقد
اقرتحت مكا ًنا قري ًبا من هناك.
ع ��دت و�أمري �إىل اجلبهة .يف الإجازة التالية ،تل ّقينا كتا ًبا من الدائرة
العقاري ��ة مفاده �إنّ قطع ��ة الأر�ض جاهزة ،وعلينا ا�س ��تكمال الإجراءات
يوما
الالزم ��ة .ذهبن ��ا �إىل الأر� ��ض وتف ّقدناها .وبالفعل فبعد م�ض � ّ�ي ً 45
متام ��ا عل ��ى طلبي من اهلل تعاىل يف م�ص ��لى الكتيبة ،كن ��ت قد تز ّوجت،
ً
وح�ص ��لت على قطع ��ة �أر�ض � ً
أي�ض ��ا! ذهبت و�أمري ال�س ��تالم الأر�ض .كان
�س ��عر املرت الواحد  70توما ًنا ،وقد ح�ص ��لت على ح�س ��م ب�س ��بب �إ�صابتي،
وح�ص ��لت على الأر�ض مببلغ � 5آالف تومان ،اقرت�ضتها من �أمري ،واتفقت
مع ��ه على �أداء ال َّدي ��ن يف املوعد املح ّدد .عندم ��ا ر�أى �أخي قطعة الأر�ض
ق ��ال�« :أنا �أعطيك من ��زيل يف مقابل هذه الأر�ض!» .مل �أقبل .بعد �أ�ش ��هر
ع ّدة� ،أ�ص ��بحت املنطقة �أكرث عمرا ًنا .اق�ت�رح �أخي �أن �أتنازل عن الأر�ض
يف مقابل بيته و�س ��يارته ،فلم �أقبل بهذا االقرتاح � ً
أي�ضا .تدريج ًّيا ،ب�سعي
وال ��دي وه ّمته ،بد�أت �أعم ��ال البناء .م ّرة �أخرى حت� � ّدث �إ ّ
يل �أخي وقال:
«�س�أعطيك منزيل و�سيارتي يف مقابل طابق واحد من هذا املبنى»� .أجبته
ه ��ذه امل ّرة اً
قائل« :ح ��ان الوقت الآن كي نتح ّدث قلي�ًل�اً  .هل تذكر عندما
قلت يل  -قبل �أ�ش ��هر عدة � -إ ّنه من غري املعلوم كيف �سيكون و�ضعي بعد
 - 1لقد وفى بوعده .وقد ا�ست�شهد في الجبهة الح ًقا ،رحمه اهلل.
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احل ��رب� .أنا الذي مل �أكن �أملك � 5آالف تومان لأدفعها للدائرة العقارية،
رزقن ��ي اهلل من � اً
�زل كهذا� .أريد �أن تعلم �أنّ اهلل الذي جاهدتُ يف �س ��بيله،
مل ولن يرتكني حلظة واحدة ويذ ّلني بني خلقه» .بالطبع �أ ّكد يل �أخي �أ ّنه
علي ...لقد ثبت يل مرات ع ّدة �أنّ رحمة
� مّإنا قال ما قال حمبة يل وق َل ًقا ّ
مما نت�صور.
اهلل ولطفه �أكرث ّ
¤

كان الكف ��اح يف بن ��اء املن ��زل على عاتق وال ��دي .لقد جهد ك ّل �س ��عيه
أ�سا�سا.
لأح�ص ��ل على الراحة والطم�أنينة ،ال�ش ��يء الذي مل �أكن �أف ّكر به � ً
لق ��د �أخجلتني جهود والدي� ،س ��واء يف الأيام التي كن ��ت �أتعالج فيها من
�إ�ص ��اباتي ،حي ��ث زادت متاع ��ب عائلت ��ي �أ�ض ��عا ًفا م�ض ��اعفة� ،أو يف �أيام
�إجازتي حيث كنت �أف ّكر يف العودة �إىل اجلبهة قبل �أن �أ�ص ��ل �إىل املنزل،
ليع ّل ��ق والدي اً
يت يف اجلبال ،و�س ��تعي�ش هناك � ً
أي�ض ��ا� .إنّ
قائل« :لقد تر ّب َ
طبيعت ��ك تت�أقلم م ��ع اجلبال!» ,و�أُكم ��ل �أنا مزاحه هذا ف�أق ��ول« :والدي!
�أ�س� ��أل اهلل �أن ال ُيب ّدلني هذه املدين ��ة بتلك اجلبال� .إنّ تلك اجلبال وتلك
ال�ص ��حراء ،تعادل عندي �أل ًفا من هذه امل ��دن!» .كانت جراحاتي الدائمة
التي �أُ�ص ��اب بها يف ك ّل �سنة يف اجلبهة ،ت�ش� � ّكل القلق الأ�سا�سي له! وكان
حم ًّق ��ا .لقد تعب من �أجلنا ل�س ��نوات يف ظروف احلياة ال�ص ��عبة والزمن
ال�ص ��عب ،لكي ي�أتي يوم نكون فيه عو ًنا له يف حياته .لكنّ احلرب خلطت
جميع الأوراق .مل يقت�ص ��ر الأمر على ُب ْع ِدي عنه وح�س ��ب ،بل �إ ّنهم بذلوا
دوما مب�شاكلي وجراحاتي.
ك ّل ما ميلكون من �أجلي ،وان�شغلوا ً
�أحيا ًنا ،كان بع�ض �أفراد العائلة والأقرباء ي�س�ألونني عن الأعمال التي
نق ��وم بها يف اجلبهة ،وينظرون �إ َّ
يل بده�ش ��ة وا�س ��تغراب عندما �أح ّدثهم
عن العمليات وتفا�ص ��يلها .على �س ��بيل املثال ،عندما �أخربتهم عن الليلة
الثاني ��ة من عملية بدر ،وعن غزارة نريان العدو �آنذاك� ،س� ��ألوين بحرية
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وريبةً �« :إذاَ ،مل مل ُت�ص ��ب ب�سوء؟» .عندما نتح ّدث بتلك الأمور كان قلبي
يخفق �ش ��و ًقا �إىل اجلبهة ،املكان الذي ك ّنا فيه قريبني من اهلل �س ��بحانه،
�إىل درجة �أن �ص ��رنا ندرك بك ّل وجودنا ،ب�أ ّنه �إن �شاء� ،سينقذنا من النار
كما �أنقذ �إبراهيم اخلليل!Q
كن ��ت ك ّلم ��ا تداولنا مثل هذه الأمور� ،أ�ش ��عر بغربة عجيب ��ة ،و�أعلم �أنّ
النا�س يف املدينة ال يعون ب�شكل جيد ما يجري يف اجلبهة .كانوا يعتقدون
�أ ّننا ال نعرف لذة احلياة ،والعائلة الهانئة والهادئة وال�س ��عيدة ،واجل�س ��م
ال�س ��ليم والرفاهي ��ة ،وال نعرف �أ ّن ��ه ميكن البقاء يف املن ��زل ،والنوم على
الفرا�ش وال�س � ّ�جاد ،بعيدً ا عن �أ�ص ��وات االنفجارات .مل يدركوا �أنّ للحياة
يف اجلبهة نكهة �أخرى ،و�أنّ يف اجلبهة �إخوا ًنا ،ميكن �أن ننال ال�شفاعة يف
الآخرة ب�سبب حمبتنا اخلال�صة لهم يف هذه الدنيا!...
تع� � ّددت مث ��ل هذه الأحداث واحل ��وارات عندما ك ّنا ن�أت ��ي �إىل املدينة
�أثناء الإجازة ،يف ظروف ومواقع خمتلفة .غال ًبا ما كنت بعد م�ض � ّ�ي �أيام
ع� � ّدة من الإجازةّ � ،
أح�ض ��ر نف�س ��ي �إما للع ��ودة �إىل منطق ��ة العمليات� ،أو
أتوجه �إىل عيادات الأطب ��اء ،ونتبادل �أحاديث
لأتابع ع�ل�اج جراحاتي ،ف� ّ
لعار�ض م ��ا ،وم ��ا �إن �أنزع ثوبي
�أك�ث�ر جاذبي ��ة .كن � ُ�ت عندما �أق�ص ��دهم
ٍ
للمعاينة ،حتى يقول �أغلبهم على �سبيل املزاح �أو اجل ّد�« :إنّ م�شكلتك هذه
ال تذكر مقابل هذا اجل�س ��م ّ
يوما يف
امل�شظى!» ,حتى قال يل �أحد الأطباء ً
م�ست�شفى الإمام يف تربيز عندما ر�أى حايل« :هل تعلم �أنّ �أع�ضاء اجل�سم
تتكلم يوم القيامة وت�شتكي ،ويجب �أن نعطي جوا ًبا لها؟».
 �أج ��ل� ،أنا �أعلم! ولك ّنني ال �أظنّ �أنّ هذا اجل�س ��م �سي�ش ��كوين .لأ ّننيمل �أو�ص ��له �إىل ما و�ص ��ل �إليه باللعب واللهو .يعلم اهلل ق�ص ��ة ك ّل جرح يف
ج�سمي� .أين ُجرحت ،وماذا كنت �أفعل حني ُجرحتً � .إذا فهذا اجل�سم لن
ميتنع عن ال�شكوى وح�سب ،بل يجب �أن ي�شكرين كث ًريا.
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م�ض ��ت �أ�شهر ع ّدة على احلادثة التي ت�س ّببت بف�شل العملية اجلراحية
لأنف ��ي .وقد �س ��عيت لإج ��راء عملية جراحي ��ة جديدة ،على �أم ��ل �أن تحُ ّل
حد ما .بعد انتظار طال خم�س ��ة �أ�شهر م�ضت
م�ش ��كلة التن ّف�س عندي �إىل ٍّ
توجهت و�أمري �إىل طهران ،وو�صلنا
يف التدريب لعملية بدر ويف تنفيذهاّ ،
�إىل هن ��اك يف ال�ص ��باح الباكر .ذهبنا مبا�ش ��رة �إىل امل�ست�ش ��فى .عاملنا
الطبي ��ب بلط ��ف ،وكتب يل تقري ًرا لإدخ ��ايل �إىل امل�ست�ش ��فى .مل نكن �أنا
و�أمري م�س ��تع ّدين لأن يبتع ��د �أحدنا عن الآخر ،فق ّررن ��ا �أن يبقى معي يف
طهران ما دمت هنا .ال تزال هذه ال�ص ��ورة -عند ذهابنا �إىل م�ست�ش ��فى
فاطم ��ة الزهراء -Oعالقة يف ذاكرتي دائ ًما .كان هناك �ش ��ارع خلف
امل�ست�ش ��فى اً
قليل ما ي�سلكه النا�س ،يبعد حوايل � 200إىل 300م عن بوابته
الرئي�س ��ة ،وكان �أمامه حديقة تزهو بط ّلتها اجلميلة .يف تلك الأيام ،كان
لبا�سا غري تقليدي يطلق عليه ا�سم بانكى،
منظر ال�ش ��باب الذين يلب�سون ً
كالما م�شي ًنا
وجه �أحد ال�شبان ً
الفتًا وغري ًبا .يف ذلك ال�ش ��ارع بالتحديدّ ،
لإحدى الفتيات .مل ن�س ��تطع �أنا و�أمري �أن نتغا�ض ��ى عن املو�ض ��وع .وقفنا
عاما
بوجه ��ه« :ماذا قلت؟»� ,ش ��حب لونه! وعندم ��ا عرفت �أنّ عم ��ره ً 20
ويف مثل �س� � ّني ،ن�صحته اً
قائل�« :أمثالك يف اجلبهة الآن يديرون ع�شرات
الأف ��راد من العنا�ص ��ر! بينما تقوم �أن ��ت مبثل هذه الأعمال امل�ش ��ينة!؟»,
و�أمري يقول يل« :دعه و�ش�أنه ،فهو ال يدرك �شي ًئا!».
اتفق ��ت و�أمري �أن ي�أتي ك ّل يوم �إىل امل�ست�ش ��فى يف موعد الزيارات ،عند
متام الثانية ظه ًرا .ووعدين امل�سكني قبل العملية �أن ي�شرتي يل طعام الفطور
يوم ًّيا .وكما يف امل ّرات ال�سابقة� ،صار يبيت ليله يف منزل �أحد �أقاربه.
دخلت امل�ست�ش ��فى ،وكان يل يوم ًّيا برنامج مع �أمري .ففي ال�صباح من ّد
�س ��فرة طعام الفطور يف الفناء ،و�س ��ري ًعا �أ�صبحنا �أ�صدقاء مع احل ّرا�س.
ق�ض ��يت ثالثة �إىل �أربعة �أيام قب ��ل العملية يف �إج ��راء التحاليل املخربية
اخلا�ص ،فهناك
أقمت بها و�ض ��عها
وال�ص ��ور املختلف ��ة .كان للغرفة التي � ُ
ّ
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�أربعة مر�ضى غريي� .أحدهم من «زجنان» ,وقد �أ�صيب ب�شظ ّية يف كتفه،
و�آخ ��ر طالب علوم دينية من قم ،و�شخ�ص ��ان �آخران م ��ن مدينة «كرج»,
وقد �أدركنا الح ًقا ما الذي كانوا يخفونه!
�أخ ًريا ،حان الوقت ،وذهبت �إىل غرفة العمليات .عادة ما �أ�شعر بالربد
هناك ،لك ّنها كانت امل ّرة الأوىل التي �شعرت فيها �أنّ الغرفة دافئة .ذهبت
م�ش ًيا �إىل غرفة العمليات ،ور�أيتهم ّ
يقطبون وجه �أحد الأ�شخا�ص هناك.
بالرغم من �أنّ الذهاب �إىل تلك الغرفة �أ�ص ��بح �أم ًرا عاد ًّيا بالن�سبة �إ ّ
يل،
�إال �أ ّنني �شعرت بالقلق هذه امل ّرة .كنت �أعلم �أ ّنه ينتظرين عملية جراحية
�ص ��عبة جدً ا لرتميم �أنفي ووجهي ،وهذا ما ح�ص ��ل اً
فعل .وال ت�س� ��أل عن
ا�سا لأدوية التخدير،
ح�س ً
الآالم التي عانيتها يف تلك العملية .غدا ج�سمي ّ
فتع�س ��ر غيابي عن الوعي .وللأ�سف فقد �أفقت من التخدير �أثناء العملية
ّ
اجلراحي ��ة ،ومهم ��ا حاولوا  -بع ��د ذلك  -تخديري مل يفلحوا! فو�ض ��عوا
عيني وا�س ��تمروا يف عملهم جمربين .كنت �أ�س ��مع �ص ��وت
مندي�ًل�اً عل ��ى ّ
�أدوات اجلراح ��ة� ،ص ��وت الطبيب ،و�ص ��وت فريق غرف ��ة العمليات ،وهم
أ�سا�سا .فقط كنت
يقولون يل�« :أنت �إن�س ��ان �ص ��بور ج ًّدا .»...مل �أحت ّرك � ً
�أع ّد الثواين حتى تنتهي هذه العملية امل�ؤملة! و�أفكر �أ ّنه لو �أ�ص ��يب الإن�سان
مئة م ّرة ب�ش ��ظ ّية �أو ر�صا�ص ��ة ،لن ي ��درك ذ ّرة من هذا العذاب .ا�س ��تم ّر
الأمر حوايل الن�صف �ساعة على هذا املنوال .كادت روحي تفارق ج�سدي
م ��ن �ش� � ّدة الأمل والقلق ،وك�أنّ ه ��ذا الأمل كفارة ع ��ن ك ّل ذنوبي ...راحوا
يقطعون حلمي ّ
ويقطبونه ..و�أخ ًريا� ،أنهوا عملهم ،وو�ض ��عوين على �سرير
�آخ ��ر .تبينّ �أ ّنن ��ي بقيت يف غرف ��ة العمليات مل ّدة ثالث �س ��اعات .وخال ًفا
جلميع املر�ض ��ى الذين يبد�أون بال�شكوى والأنني بعد خروجهم من غرفة
العمليات ،فقد �شعرت بالراحة!
مي�ض وق � ٌ�ت طويل ،حتى جاء
و�ض ��عوين يف ق�س ��م العناي ��ة الفائقة .مل ِ
طبيب ��ي اجل ��راح ،وجل�س فوق ر�أ�س ��ي .انتهت عمليتي عن ��د الغروب ،وظ ّل
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الطبيب يراقبني حتى ال�ص ��باح ،ويعالج النزف ال�ش ��ديد الذي �أ�ص ��ابني.
يبدو �أنّ نتيجة العملية كانت مهمة بالن�س ��بة �إليه � ً
أي�ض ��ا كما ات�ضح الح ًقا.
اهتم بي بك ّل عطف وحنان� .أ ّما �أنا ،فقد التقطت كتا ًبا لأطالعه ،لع ّل
لق ��د ّ
ذهني ين�صرف اً
قليل عن الأمل .كان ي�س�ألني با�ستمرار عن حايل ،ف�أجيبه:
«�أنا بخري!» .حتى ال�ص ��باح كانوا قد �أعطوين ع ّدة وحدات من الدم ،ومع
�أ ّنني كنت �أ�شعر بكثري من الأمل والتعب� ،إال �أنّ حايل قد ا�ستق ّرت ن�سب ًّيا.
�أخ ًريا ،طلع ال�ص ��باح ،وعرف � ُ�ت �أنّ عائلتي جاءت م ��ن تربيز للقائي.
امل�س ��كينة زوجت ��ي ،مذ دخل ��ت �إىل حيات ��ي ،كان ق�س� � ٌم م ��ن لقاءاتنا يف
امل�ست�ش ��فيات .جاءت برفق ��ة �أبي و�أخي .و�أثارت عجب ��ي ر�ؤية والدي لأ ّنه
حت ��ى ذلك الي ��وم ،مل يكن قد �أتى لر�ؤيتي يف امل�ست�ش ��فيات .1مل ي�س ��تطع
ز ّواري املك ��وث عن ��دي اً
طويل لأ ّنني ب ��د�أت �أنزف من جديد ،ما ا�ض ��ط ّر
حت�س ��نت حايل يف اليوم
الطاق ��م الطبي �إىل القيام ب�إجراءات خا�ص ��ةّ .
الت ��ايل ،وجاءت عائلتي لعيادتي ،و�أح�ض ��روا يل الكب ��اب معهم .كم كان
الكب ��اب لذي � ً�ذا يف ذلك الوق ��ت ...ذهبت م ��ع «�أمري» والعائل ��ة �إىل فناء
امل�ست�شفى الأخ�ضر .هناك� ،أدركت �أنّ والدي مل ي� ِأت �إىل طهران لزيارتي
فق ��ط � ،مّإنا جاء حل�ض ��ور عق ��د قران وعر� ��س �أحد الأق ��ارب ...هنا بد�أ
وا�ضحا ملاذا �أتى والدي لر�ؤيتي!» .كانت عالقتي
املزاح .قلت له�« :أ�ص ��بح ً
به منذ البداية قائمة على ال�ص ��داقة .ك ّنا نت�ص ��ارع ون�س ��تعر�ض قوانا يف
وجه بع�ض ��نا البع�ض ...ومع �أ ّنه ال ي�أتي لوداعي عند ذهابي �إىل اجلبهة،
علي ،وال ينام اً
ليل لكرثة
لكنّ والدتي تقول �إ ّنه يبقى دائ ًما م�ش ��غول البال ّ
تفكريه بي.
 - 1خالل جميع عملياتي الجراحية التي زادت عن الـ ،25لم ي� ِأت والدي �س ��وى مرتين لعيادتي؛ م ّرة في
طهران والأخرى في م�ست�ش ��فى الإمام في تبريز .في ك ّل م ّرة لم يكن يبقى �أكثر من  5دقائق! ال�س�ل�ام
عليك ��م ،كي ��ف حالك و�إلى اللقاء! بالطبع لم يكن �س ��بب ذلك �أّن والدي ال يحبن ��ي �أو ...بل كان ال يحب
الطبيب والدواء والم�ست�ش ��فى .لم يزل هكذا حتى الآن � ً
أي�ض ��ا ،ولم يحقن ب�إبرة طوال عمره! و�إن ذهب
اهتم بي في ذلك اليوم ،وله دين وحقّ كبيران في عنقي!
�إلى الم�ست�شفى ت�سوء حاله .لقد ّ
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طوال م ّدة بقائي يف امل�ست�شفى ،ظ ّل «�أمري» ي�أتي لزيارتي ك ّل يوم،
ويبقى �إىل جانبي من ال�صباح حتى الع�صر .بقيت يف ذلك امل�ست�شفى
وخا�صة تلك الإبرة الغليظة
حوايل  40ليلة .لطاملا كرهت الإبرة ومللتهاّ ،
التي كانوا يحقنوين بها يف الوريد يوم ًّيا ،ويعطوين امل�صل من خاللها.
لذا كنت دائ ًما يف امل�ست�شفيات �أعطي اً
مال ملندوب م�ؤ�س�سة ال�شهيد و�أقول
له« :باهلل عليك ،ا�ش ِرت يل �إب ًرا ذوات ر�ؤو�س �صغرية» .فيجيبني �ضاح ًكا:
«�سنح�ضرها ب�أنف�سنا وال حاجة لتق�سم علينا!» .كان م�ضح ًكا بالن�سبة
�إىل بع�ضهم �أن �أخاف بهذا القدر من الإبرة ،مع ك ّل تلك اجلراح التي
�أ�صابت ج�سدي!
كان «�أمري» ي�شرتي يل حلم الكبد دائ ًما ،وكان و�ضعي ج ّيدً ا من ناحية
علي �أن �أتناول يوم ًّيا عددًا كب ًريا من حبوب الدواء ،و�أن
التغذية .لكن كان ّ
�أحقن بعدد من الإبر .يف تلك الأيام ،كان امل�سل�س ��ل املعروف «ال�س ��لطان
والراع ��ي» ُيعر�ض على التلفاز ،وق ��د نال �إعجاب النا�س �آن ��ذاك� ،أما �أنا
فحملت عنه ذكرى �سيئة .كانت احللقة الأخرية من امل�سل�سل ،وقد اجتمع
املمر�ضون حول التلفاز لي�شاهدوا ماذا �سيح�صل يف نهاية الق�صة؟! كان
علي �أن �أُحقن ك ّل � 6س ��اعات ب�إبرتني ،وكان حت ّملها بالفعل �أم ًرا غاية يف
ّ
ال�ص ��عوبة .كنت عندما يحقنونني �أ�ش ��عر وك�أنّ �أوردتي حترتق .من �سوء
حظ ��ي �أنّ املمر�ض ��ة املناوبة يف تل ��ك الليلة ،كانت طريق ��ة حقنها للإبرة
قا�س ��ية كق�سوة ُخ ُلقها� .أتت هذه ال�سيدة على عجلة من �أمرها .ر�أت �أ ّنهم
نزع ��وا �إبرة امل�ص ��ل من يدي ،وبالت ��ايل عليها �أن ت�ض ��عها يف الوريد م ّرة
�أخ ��رى .تذمرتُ اً
أهتم لها كث ًريا .كانت ُتظهر ً
بع�ض ��ا من
قليل ،لك ّنني مل � ّ
نهي ع َم َلها ب�سرعة
خ�صل �شعرها ،وال تراعي حرمة اجلرحىْ � .
أرادت �أن ُت َ
وحاولت مرتني تثبيت �إبرة امل�ص ��ل ،لك ّنها مل
ربطت �س ��اعدي،
ْ
وتذه ��بْ .
تفلح يف ذلك .ك ّررت ذلك خم�س مرات .فقدتُ ال�سيطرة على �أع�صابي.
اً
وبدل من �أن �أكون �أنا من يعرت�ض ،بد�أت هي بالكالم« :ما هذا! منذ متى
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ونحن م�شغولون بحقن �إبرتني لهذا ،والآن يكاد امل�سل�سل �أن ينتهي!».
أ�سا�س ��ا ال قيمة له عنده ��ا� .أخذتُ
ا�س ��ت�أتُ منه ��ا .ر�أي � ُ�ت �أنّ املري�ض � ً
و�صحت يف وجههاُ « :اغربي عن وجهي...
الإبرة من يدها ورميتها بعيدً ا،
ُ
ذهبت وجاءت
وال ت�أت ��ي �إىل هن ��ا م ّرة �أخرى! �إن � ِ
أتيت �س�أك�س ��ر رجلك!»ْ .
ا�ست�شطت غ�ض ًبا .قلت« :اغلقوا الباب
ممر�ض ��ة �أخرى ،ولك ّنني كنت قد
ُّ
�باحا
أ�سا�س ��ا لن �أ�س ��مح لأح ��د �أن يحقنني بالإبرة .و�ص � ً
وال ي�أت�ي َّ�ن �أح ٌد! � ً
�س� ��أُطلع الطبي ��ب على مكان وخ ��ز الإبر الثماين ه ��ذه ،لأرى هل �أن قيمة
املري�ض ال ت�ساوي قيمة امل�سل�سل!؟» .مل ي�ستطيعوا تهدئتي يف تلك الليلة.
�باحا ،كان اً
رجل رائ ًعا .قال بهدوء�« :س ��معت �أ ّنك مل
جاء الطبيب �ص � ً
ت�أخذ �إبرك البارحة! �أعهدك اً
رجل قو ًّيا .ملاذا مل حتقن الإبر� .»...أخربته
مبا حدث ،و�أكدت له �أ ّنني مل �أغ�ضب ب�سبب الإبر ،و� مّإنا �أفقدين �أع�صابي
كالم ال�س ��يدة ح�ي�ن قالت �إنّ امل�سل�س ��ل ي ��كاد �أن ينتهي! ا�س ��تاء الطبيب،
و�أ ّنب املمر�ض ��ة و�أر�سلها �إىل ق�سم �آخر .بعد ذلك� ،أتت تلك املمر�ضة �إ َّ
يل
املق�صرة
تطالبني .قلت لها�« :أنا ال دخل يل ،ول�س ��ت �س ��وى مري�ض� .أنت ّ
�إذ �إنّ الفيلم بالن�س ��بة �إليك �أكرث �أهمية من املري�ض» .بالنتيجة لن �أن�سى
م�سل�س ��ل «ال�سلطان والراعي» �أبدً ا لأ ّنني ب�سببه ُحقنت بالإبرة مرات ع ّدة
ب�شكل �س ّيئ!
بغ� �ّ�ض النظر ع ّما ذكرت ،ف�إنّ م�ست�ش ��فى فاطم ��ة الزهراء Oكان
مكا ًنا جيدً ا جدً ا � .اًأول ب�سبب ا�سمه ،وثان ًيا ب�سبب �أخالق اجل ّراح العالية.
وعرف ��ت �أنّ عمليت ��ي ه ��ذه كانت الأوىل م ��ن نوعها يف ذل ��ك الوقت ،لذا
اهت ّموا بي كث ًريا .بعد حوايل ثالثة �أيام من �إجراء العملية� ،أتت م�س� ��ؤولة
اللجنة الطبية للجرحى ال�س ��يدة «كروبي» �إىل امل�ست�ش ��فى .تف ّقدت جميع
اجلرح ��ى ،و�أقبل ��ت � ً
أي�ض ��ا �إىل غرفتي� ...س� ��ألتني عن �أحوايل ،و�ش ��رح
لها الطبيب عمليتي ،ووا�س ��تني بقولها �إ ّنها كانت ناجحة و�س ��وف �أ�ص ��بح
�أف�ض ��ل ح � اً�ال .يف تل ��ك العملي ��ة ،قطعوا ج ��ز ًءا من جلد وحلم �س ��اعدي
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ورجلي ،وو�ض ��عوه يف وجهي .راحت رجلي ت�ؤملني ب�ش ��دة� ،أكرث من الوجع
االعتي ��ادي ل ّأي جراحة .كانوا يقولون�« :أنت �إن�س ��ان حمظوظ �إذ جنحت
عمليتك»� .أغلبهم مل يعلموا كم عانيت حتى ذلك اليوم ،و�إال ملا قالوا �إ ّنني
حمظوظ! �أعطوين �س�ش ��وا ًرا لأ�س ��تعمله جلرح رجلي؛ ن�صف �ساعة يوم ًّيا
حت ��ى ّ
يجف اجلرح وينمو اجللد يف مكانه من جديد .بعد �أيام ع ّدة ،ومن
�ش� � ّدة العطالة من العمل ،رحت �أعبث بال�ش ��ا�ش ال ��ذي ّ
غطوا به اجلرح،
وبد�أت �أ�س ��حب خيطانه� .آملني ذلك ،ولك ّنني كن ��ت يف ك ّل يوم �أنزع عددًا
من اخليطان ،حتى �س ��حبت ك ّل خيطانه وبقيت �أن�س ��جته .بعد �أيام عدة،
ر�أى الطبيب ذلك فقال« :ماذا فعلت بال�ضمادة؟ كيف عبثت بها ومل يعد
أ�سا�س ��ا!»� .ش ��رحت للطبيب ذلك .ق ��ال« :لو كنت نزعتها
مكانها معرو ًفا � ً
م ّرة واحدة لت�ض ّرر اجلرح .والآن تعلمت منك ذلك � ً
أي�ضا!».
نزل يف غرفتنا جرحى �آخرونٍّ ،
لكل منهم طباعه اخلا�صة .على �سبيل
املثال ،كان يوجد �أخ من قم� ،صاحب دعابة� ،أ�صيب ب�شظ ّية يف ذقنه ،ومل
يعد ي�ستطيع فتح فمه .لذا� ،صاروا ي�ضعون يف ك ّل يوم �ص ًّفا من عيدان
البوظة بني �أ�سنانه ،وي�ضيفون �إليها عودًا ك ّل يوم .عندما و�صل عدد هذه
العيدان �إىل � ،17أعجبه املنظر! حتى �إ ّننا التقطنا له �صو ًرا وهو على تلك
احلال .ا�ضط ّر �أن يتح ّمل تلك العيدان يف فمه مل ّدة �ساعة كاملة .امل�سكني
كان يت�أمل ،وال ي�ستطيع بعد نزعها �أن يتكلم مل ّدة �ساعة � ً
أي�ضا .و�إذا ما ح ّرك
فمه �أو �ضحك ،ازداد �أمله .يف تلك احلال � ً
أي�ضا ك ّنا ن�شاك�سه ون�ضحكه،
وهو يتو�سل �إلينا �أن ال نتف ّوه بكالم م�ضحك .كان هناك جريح من زجنان
� ً
متاما ،و�أجريت له  7عمليات جراحية لي�ضعوا
أي�ضا ،وقد ُ�سحقت ذقنه ً
له ذق ًنا! كان والداه يعودانه دائ ًما .كانت �أمه عطوفةّ ،
وحت�ضر له الطعام
وامل�أكوالت املتنوعة ،في�صلنا ن�صيب منها � ً
أي�ضا .عندما كنت يف امل�ست�شفى،
ولأنّ �أحدًا عدا «�أمري» مل ي� ِأت لزيارتي �سوى م ّرة �أو مرتني ،كنت �أح�سب
نف�سي غري ًبا هناك .ك ّنا نقول لذلك الأخ الزجناين« :ب��اهلل عليك ،ال
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تتح�س ّ
حت�سنت وغادرت امل�ست�شفى �سنبقى نحن وحيدين!».
نن حالك! �إن ّ
ّ
كان يف الغرفة � ً
أي�ض ��ا  -غري �أولئك املجاهدين � -شخ�صان من مدينة
كرجُ ،ك�س ��رت عظام ذقنيهما يف حادث �س�ي�ر .لقد خدعانا ب�شكل كبري.
بح�سب الظاهر تعامال معنا ب�شكل جيد ،لك ّننا �أدركنا الح ًقا �أ ّنهم ُي ّ
ح�ضرون
لهم ��ا الأفيون يف �أوقات الزيارة .مل يكون ��ا ّ
مدخنني ،لك ّنهما كانا يذهبان
�إىل الأ�سفلّ ،
اخلا�ص
ويدخنان الأفيون .وعادة ما ي�أخذان معهما الراديو
ّ
بطالب العلم� .أثارا �ش ّكنا .مل �أكن �أرى �أ ّنهما من الأتقياء حتى ي�ستخدموا
الراديو على النحو ال�ص ��حيح .يف تلك الأيام �أنا � ً
أي�ضا كنت �أملك م�سجلة
�ص ��غرية� ،أ�ستعملها عادة يف اال�ستماع �إىل �أ�شرطة اخلطابات والعزاء .مل
يدم الأمر اً
طويل حتى �أثارت رائحة تلك املواد التي ي�س ��تخدمانها ّ
ال�شك
ِ
عند اجلميع .وملا علمت �إدارة امل�ست�شفى باملو�ضوع قامت بطردهما.
يوما يف م�ست�شفى فاطمة الزهراء ،Oحتى �أُنهكت.
بقيت حوايل ً 40
مل �أعد �أريد البقاء هناك �أكرث� .أ�ص ��ررت على الطبيب حتى يعطيني �إذ ًنا
علي �أن �أنتبه ج ّيدً ا لنف�س ��ي
باملغادرة ،و�أخ ًريا وافق على ذلك .ولك ّنه �أ ّكد ّ
حتى ال يذهب ك ّل هذا التعب �سدى كما يف امل ّرة ال�سابقة.
وذهبت �إىل منزل
�أذكر �أ ّنه كان يوم خمي�س؛ عندما غادرتُ امل�ست�شفى
ُ
�أخ ��ي يف «خاف ��ران» .يف اليوم الت ��ايل ،ذهبت �إىل ّ
حمطة �س� � ّكة احلديد
لأرجع من هناك �إىل تربيز .كنت يف تلك الأيام �أ�س ��تطيع احل�ص ��ول على
تذك ��رة طائرة ب�س ��بب جراحاتي ،لك ّنني �آثرت الرج ��وع بالقطار ،متن ِّع ًما
ب�صحبة �أف�ضل �صديق يل.
¤

كان ��ت �إجازتي ملدة �ش ��هرين ،وق ��د اكتمل انزعاج ��ي يف الفرتات التي
حت�سن
�أم�ضيتها يف امل�ست�شفى ،وتلك التي بقيت فيها جلي�س املنزل .عندما ّ
جرحي اً
قليل ،ق ّررت و�أمري العودة �إىل اجلبهة� .أردت هذه امل ّرة � ً
أي�ض ��ا �أن
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�أ�صطحب دراجتي النارية ،وهي د ّراجة قفازة من نوع هوندا ،وقد �أخذتها
�س ��اب ًقا �إىل اجلبهة ،وع ��ادت علينا بالنف ��ع الكثري� .1أجنزن ��ا الإجراءات
الالزمة ،وبعد �أن �س ّلمنا الدراجة للقطار ،ذهبنا نحن �إىل اجلبهة.
بعد عملية بدر ،ق ّررت عدم اال�ستمرار يف كتيبة الإمام احل�سني.Q
كان ��ت هذه الكتيبة م�ش ��هورة يف اجلبه ��ة ويف اخلطوط اخللفية ،ب�س ��بب
تاريخها و�إميان عنا�صرها و�شجاعتهم .لك ّنها بعد تلك امللحمة البطولية
يف بدر ،و�ش ��هادة �أك�ث�ر الإخوة يف املراحل املختلفة م ��ن العملية ،تغيرّ ت،
و�أ�صبح من الالزم �إعادة تنظيمها.
 � ًإذا ،ب� ّأي كتيبة نلتحق الآن؟بحثت اً
قليل ،ومل �أمانع من االلتحاق بكتيبة «�أبو الف�ض ��ل» التي �شاركت
يف �إحدى العمليات �ساب ًقا .كان قائد الكتيبة �آنذاك ال�س ّيد «�أجدر مواليي».
مل �أعمل معه قبل الآن � ،مّإنا عرفته من بعيد ،وقد �س ��معت عنه الكثري من
الإخوة .و�أخ ًريا اتفقت مع «�أمري» على الذهاب �إىل تلك الكتيبة.

v
عندما و�ص ��لنا �إىل دزفول ،ق�ص ��دنا مبا�ش ��رة مق ّر القي ��ادة .مل يكن
اخلا�ص،
االنتقال من كتيبة �إىل �أخرى بالأمر ال�سهل ،فلك ّل فرقة نظامها
ّ
ويتوج ��ب علين ��ا �أن نقنع جلنة القي ��ادة يف الفرقة ليوافق ��وا على انتقالنا
ّ
�إىل كتيب ��ة �أخرى .كان عدي ��د القوات يف كتيبة الإمام احل�س�ي�ن Oيف
منطقة العمليات اً
قليل ،وقد ُعينّ قائدً ا لها الأخ ال�س� � ّيد «ح�س ��ن �شكوري»
بعد ا�ست�ش ��هاد �أ�صغر ق�صاب ،و�شرع يعمل على �إعادة تنظيم الكتيبة .مل
 - 1كان ��ت الإج ��راءات الإدارية لعملية النقل متعبة وت�س ��تغرق وقتًا طويلً ،لكن تكلفته ��ا قليلة وتتراوح
بي ��ن  100و 130توما ًن ��ا .فبداية كان علينا الذهاب �إلى اللجنة ليد ّونوا رق ��م الدراجة ويكتبوا كتا ًبا يفيد
ب�أن هذه الدراجة �س ��تخرج من المدينة .يكتبون هذه الر�س ��الة لمحطة القطار ،و�أثناء العودة كان الأمر
ي�ستغرق �ساعات عدّة حتى يجدوا م�ستنداتنا هذه .كان هذا الروتين �سائدً ا ومتع ًبا.
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�أظنّ �أنّ كتيبة الإمام احل�س�ي�ن Qهي نف�س ��ها التي �ش ��اركت يف عملية
بدر ،وقد �ض ّمت من العنا�صر �أ�شجعهم و�أكرثهم خربة.
ح�ص ��لت على كتاب من مكتب الفرقة لأ�س� � ّلمه �إىل كتيبة «�أبو الف�ضل»
�شخ�صا منهم ًكا بالعمل .يبدو �أ ّنهم بد�أوا مي ّهدون
وذهبنا .ر�أينا من بعيد ً
لبناء م�ص� � ّلى للكتيبة .وملا اقرتبنا �أكرث ،وجدنا �أ ّنه ال�س� � ّيد �أجدر مواليي
نف�س ��ه .راح ال�س� � ّيد �أجدر -قبل �أن ي�س ��تلم ر�س ��التنا -يح ّدثنا عن �أحوال
كتيبته وو�ضعها احلايل وامل�شاكل املوجودة ،وقال لنا �إ ّنه يجب �أن ال نرتك
الكتيبة يف منت�صف الطريق ،لأ ّنه من املمكن �أن نكون من كتائب الدعم.
بعد هذا الكالم� ،أخذ ر�سالتنا وقالّ :
«تف�ضلوا �إىل خيمتنا لأ ّننا حتى الآن
خياما كافية».
مل نن�صب ً
ذهبن ��ا �إىل خيمة قيادة الكتيبة .كان �ص ��ديقي القدمي «كرمي قرباين»
هو املعاون ،وقد �أح�س�س ��نا بالطبع براحة �أكرث يف الكتيبة اجلديدة لوجوده
هن ��اك .بع ��د يوم�ي�ن �أو ثالثة تذ ّكرنا �أ ّنن ��ا مل ن�س ��تلم الدراجة من حمطة
القطار .ذهبنا �إىل �أندمي�شك وا�ستلمناها وعدنا �أدراجنا �إىل الكتيبة.
¤

مل يك ��ن البقاء يف خيمة القي ��ادة �أم ًرا مرغو ًبا بالن�س ��بة �إلينا؛ املكان
الذي ي�سوده النظام ويرت ّدد �إليه القادة ،ومنهم الأخ «�أمني �شريفي» القائد
اجلديد للفرقة .يف تلك اخليمة كان علينا �أن ن�ستيقظ من النوم يف وقت
حم� � ّدد ،و�أن ننجز الأعم ��ال يف موعدها املعينّ لها � ً
أي�ض ��ا ،و�أحيا ًنا كانت
تعقد فيها اجلل�س ��ات .وباخلال�ص ��ة ،ر�أيت البقاء يف تلك اخليمة م�صدر
عذاب بالن�سبة �إ ّ
يل .حتدثت مع ال�س ّيد �أجدر حوايل خم�س �أو �ست مرات،
وكان يجيبني« :ا�ص�ب�ر حتى جميء القوات وت�ش ��كيل ال�س ��رايا ،ثم التحق
بال�س ��رية التي تريد» .مل يكن باليد حيلة �س ��وى الر�ض ��وخ للو�ضع القائم.
�آنذاك ،كان قد ّمت ت�ش ��كيل طاقم �س ��رية واحدة ،واتفق �أ ّنهم م�ش ��اغبون
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وغري ّ
منظمني ،وي�ش ��عرون باال�س ��تقالل الذاتي يف الكتيب ��ة ،ويفعلون ك ّل
م ��ا يحلو لهم .على �س ��بيل املثال ،ي�أخذون �س ��يارة الكتيب ��ة ويغادرون �إىل
الأه ��واز� ،أو �إىل �س� � ّد «دز» وب ��دون �إجازة من �أحد .ذهب ��وا ذات م ّرة �إىل
بائع �سندوي�ش ��ات يف دزفول .هناك ،وب�س ��بب حرارة الطق�س العالية وق ّلة
ّ
املرطب ��ات ،مل يكن يباع �أكرث من قنينة واحدة مع ك ّل �س ��اندوي�ش ،لك ّنهم
طلب ��وا �أكرث من ذل ��ك .وملّا مل ي�س ��تجب البائع لطلبهم ،وق ��ع بينهم نزاع
�ش ��ديد �إىل �أن و�ص ��ل �أفراد من اللجن ��ة ،واعتقلوا الطرف�ي�ن .ثم �أخربوا
�شخ�ص ��ا يف �أثرهم وجا�ؤوا بهم .وبعد �أن ات�ضح
الفرقة بذلك ،ف�أر�س ��لوا
ً
ت�س� � ّلط وطغيان ه�ؤالء ال�شباب ،قام ال�س ّيد �أجدر ب�إخراجهم من الكتيبة،
ما �س� � ّبب تف� � ّكك الكادر الوحيد لتلك ال�س ��رية � ً
أي�ض ��ا .بعد هذا� ،أ�ص ��بح
وعم ال�س ّيد �أجدر وهما
جميع عنا�صر كتيبة «�أبو الف�ضل» عبارة عن والد ّ
من عنا�ص ��ر التجهيزات� ،أنا و�أمري ،وال�س ��يد �أجدر نف�س ��ه ومعاونه كرمي
قرباين ،بالإ�ضافة �إىل �شخ�صني �آخرين.
ال�شيء الوحيد الذي ك�سرنا به رتابة تلك الأيام ،هو جتوالنا �أنا و�أمري
عل ��ى دراجتن ��ا النارية .ك ّنا نذه ��ب �إىل دزفول بها ،ون�س ��بح يف مياه نهر
(دز)� .أثناء �ص ��والتنا وجوالتنا ،اكت�ش ��فنا ب�س ��تا ًنا كب ًريا يقع يف �أطراف
مدين ��ة «�ش ��و�ش» بالقرب من م�ص ��نع الثلج .ولع ّله كان مل� � ًكا لـ«فرح» 1يف
زمن الطاغوت .لقد �أ�ض ��فت �أ�شجار الفاكهة -املزروعة بتن�سيق وغاية يف
خا�صا� ،إ�ضافة �إىل الطرق امل�ستحدثة فيه
التنظيم� -إىل الب�س ��تان �صفا ًء ًّ
ونطاق (مهب ��ط) للمروحيات .كان ذلك املكان يف عهدة م�ؤ�س�س ��ة جهاد
البناء ،وقد �أحاطوه ب�ش ��ريط �ش ��ائك .لكنّ حجم الب�س ��تان الكبري وكرثة
�أ�ش ��جاره حالت دون مت ّكن طاقم جهاد البن ��اء من جني الثمار يف وقتها،
وكادت �أكرث احلم�ض ��يات ّ
جتف .على ك ّل حال ،ا�س ��تطلعت و�أمري املكان،
 - 1فرح ديبة زوجة ال�شاه المخلوع.
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وقطعن ��ا جز ًءا من ال�ش ��ريط ال�ش ��ائك يف �إحدى النق ��اط الآمنة ،مبقدار
ي�س ��مح مبرور الدراجة النارية� .ص ��رنا ندخل الب�ستان بدراجتنا النارية،
كي�سا ومنلأه
ون�أكل من �أنواع احلم�ض ��يات املختلفة حتى ن�ش ��بع ،ثم ن�أخذ ً
بالفاكهة ونحمله �إىل ال�ش ��باب يف الكتيبة� .أ�ص ��بح الذهاب �إىل الب�س ��تان
وقطف الفاكهة و�سيلتنا الوحيدة للت�سلية ملدة من الزمن.
¤

يف ذلك اجلمع ال�صغري ،دار احلديث حول العملية القادمة يف منطقة
الهور .مل تكن القوات قد و�صلت بعد ،وربمّ ا كان ذلك هو �سبب ما �سمعته
يوما من ال�س� � ّيد �أجدر مواليي ب�أ ّنه عازم على الذهاب �إىل تربيز .م�ض ��ى
ً
هو ،وبقينا وحيدين يف الكتيبة التي مل ي�صل عديد قواتها �إىل � 10أ�شخا�ص!
بعمل ما .بد�أنا
�آذتن ��ا العطالة من العمل ،وكان علينا �أن ُن�ش ��غل �أنف�س ��نا ٍ
ب�أعم ��ال البناء .قمنا � اًأول ببناء مكان للو�ض ��وء م ��ن قطع الألواح ّ
والطوب
املتوافرة .بعد ذلك فر�شنا الرمل �أمام اخليام حيث كانت الأر�ض ت�صبح
موحل ��ة بعد املطر ،ثم �ص ��ببنا الإ�س ��منت فوقه ��ا� .أحيا ًنا ك ّن ��ا نذهب �إىل
الأهواز ون�شرتي «الكراعني» .1الأهوازيون ال يرغبون كث ًريا هذا النوع من
الطعام لذلك كان رخي�ص الثمن .ك ّنا ننظفها اً
ليل ،ونق ّدمها على مائدة
الفط ��ور .بالطبع ،مل ُيلحظ � ّأي نق�ص يف التموي ��ن ،والإمكانات املوجودة
كانت تكفي لكتيبة كاملة ،وال حاجة �إىل الإغارة يف هذا الأمر.
بعد مرور �أيام ع ّدة ،عاد ال�س� � ّيد برفقة عدد من العنا�ص ��رّ ،
وب�ش ��رنا
ب�أنّ احلاج «قلي يو�س ��ف بور» �س ��يلتحق بكتيبتنا � ً
أي�ضا .عرفت احلاج قلي
من كيالن غرب ،وهو من رفاق الدكتور «�شمران»� .شهد له الإخوة الذين
عملوا معه عن قرب وحت ّدثوا عن �ش ��مائله .كان ��وا يقولون« :كان الدكتور
منوذجا ُيقتدى به وكذل ��ك كان تالمذته» .حتى ذلك احلني ،مل
�ش ��مران
ً
� -1صنف طعام ّ
يح�ضر من ر�أ�س الذبيحة والمقادم.
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القوي للحاج قلي يف �ساحة املعركة.
�أكن قد ر�أيت احل�ضور ّ
مت تعيني «ر�س ��ول طالبي» م�س� �� اًؤول لل�س ��رية الأوىل وهو من العنا�ص ��ر
وعينِّ احلاج قلي يو�س ��ف بور م�س� �� اًؤول لل�س ��رية الثاني ��ة ،و«علي
ال�ش ��ا ّبةُ ،
مددي» ,وهو من �ش ��باب «جلفا» ,م�س� �� اًؤول لل�س ��رية الثالث ��ة ،لكن مل يكن
ث ّم ��ة خرب عن عديد ال�س ��رايا .يف تلك الأيام ،ج ��ا�ؤوا يف طلبنا من كتيبة
الإمام احل�س�ي�ن Qم ّرات ع ّدة .كانوا يبحثون عن عنا�صر � ً
أي�ضا ،و�أتوا
نبد � ّأي �ش ��هامة ،ومل
ليقنعون ��ا بالع ��ودة �إىل الكتيبة ،ولك ّننا �أنا و�أمري ،مل ِ
نرجع! كان «علي ت�ش ��رتاب» �أحد الذين يعرفونني ب�شكل جيد .جاء مرا ًرا
يف طلبي و�س ��عى لإقناعي بالعودة� .صحيح �أ ّنه ال يزال هناك �أ�شخا�ص يف
كتيبة الإمام احل�سني Qتربطني بهم �صداقة قدمية ،لكنّ ر�ؤية اخليام
ال�س ��اكنة واخلالية ،ما برحت جت ّدد �أملي ووجع ��ي .مع هذا ،تر ّددنا كث ًريا
�إىل كتيبة الإمام احل�سني ،Qوك ّنا نلتحق بها فقط يف لعبة كرة القدم،
لأنّ فريقه ��م هو الأقوى من بني ك ّل الفرق .ورغم ك ّل ما م ّر ،مل �أفكر �أبدً ا
بالعودة �إىل كتيبتهم ب� ّأي �ش ��كل ،وكذلك مل �أحت ّمل � ّأي م�س� ��ؤولية يف كتيبة
«�أبو الف�ضل».Q
يف �أح ��د الأيام �أتى �إ َّ
يل ال�س� � ّيد «�أجدر مواليي» عائ ��دً ا للت ّو من مدينة
تربي ��ز وق ��ال يل« :من املق� � ّرر �أن ي�أتي احلاج قلي وال�ش ��باب بالقوات من
املدينة .ج ّهزوا �أنتم اخليام ل�سرية احلاج قلي حتى �إذا ما و�صل ال�شباب
نعموا بالراحة» .قررت و�أمري �أن نبد�أ العمل يف ال�صباح الباكر .كان اً
عمل
�شا ًّقا .ا�ستوجب �أن نن�صب نحن االثنان  9خيام جديدة ا�ستلمناها ،ولكن
ك ّلما ث ّبتنا عمودًا َزحزح عمودًا �آخر من مكانه ،و�أعدنا العمل من جديد.
ك ّن ��ا عندم ��ا جتهز اخليم ��ة ن�أخذ �أطرافه ��ا ونهيل ال�ت�راب عليها حتى ال
ترفعها الرياح ب�سهولة .ك ّل هذه الأ�شغال يف ك ّفة ،وحت ُّمل الرائحة امل�ؤذية
للخي ��ام اجلديدة يف ك ّف ��ة �أخرى� .إذ علين ��ا يف ذلك الطق� ��س احلا ّر� ،أن
نلتج ��ئ �إىل اخليمة ،ونتح ّمل الأم َرين م ًع ��ا؛ حرارتها ورائحتها الكريهة.
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انتهى عملنا عند حوايل الثالثة بعد الظهر بعد جهد جهيد .مل نكد ن�أخذ
ً
ق�سطا من الراحة حتى بد�أت �أحوال الطق�س تتغري.
�ستهب العا�صفة ليذهب ك ّل تعبنا �سدى!».
قلت�« :أمري! ّ
 يا هذا ،ال تكن نذير �ش�ؤم!مل ُتعر العا�ص ��فة �أهمية لكالمي ،وراحت تقرتب ب�س ��رعة ،ونحن نرى
عظمتها وهيبتها� .ص ��رخت« :اقفز داخل احلفرة!» ,ونزلت �أنا �إىل حفرة
بجانبنا ن�ض ��ع فيها النفايات .مل يكن «�أمري» يت�ص� � ّور �أنّ الزوبعة ميكن �أن
جدا قفز �إىل جانبي .لقد اقتلعت
ت�ؤذينا ،لكن عندما ر�أى �أنّ الطق�س �س ّيئ ًّ
الزوبعة جميع الأوتاد واخليام وك ّل ما وجدته ،وحملته معها .تغيرّ ت معامل
املكان يف حلظات قليلة .بعد ذلك �أطاح الهبوب بكتيبة الهند�سةّ ،ثم خيام
ال�شرطة الع�سكرية ،والإ�سناد ،وكتيبة �سيد ال�شهداء .Qحت ّولت الكتيبة
�إىل خرابة بالفعل ،وما كان علينا �س ��وى �أن ن�ش ��كر اهلل (�سبحانه وتعاىل)
لأ ّننا مل نتع ّر�ض ل ّأي �س ��وء يف تلك العا�ص ��فة .تبادل ��ت �أنا و�أمري النظرات
اليائ�س ��ة .ك ّف ��ارة � ّأي ذن ��ب ارتكبناه يا ت ��رى هو حت ّملن ��ا للرائحة الكريهة
للخيام املمزقة الر ّثة؟! مل تعد � ٌّأي من تلك اخليام �ص ��احلة لال�س ��تعمال.
جلي.
ومنذ ذلك اليوم� ،أ�صبح نق�ص اخليام يف الفرقة ظاه ًرا ب�شكل ّ
مل مي� ِ��ض وق ��ت طويل حتى و�ص ��ل احل ��اج قلي مع عدد من ال�ش ��باب،
ف�أجربن ��ا على الإغارة على جتهيزات الفرقة امل�س ��تقرة بعد كتيبة الإمام
احل�س�ي�ن !Qوريثم ��ا نح�ص ��ل عل ��ى اخليام اجلدي ��دةّ ،
غطينا �س ��قف
امل�ص ّلى باخليام املمزّقة ،و�أقمنا هناك.
¤

و�ص ��ل العنا�صر اجلدد الذين �سين�ض ّمون �إىل �سرية احلاج قلي .كانت
�باحا ،ومل ينجز احلاج قلي والإخوة جتهيز �أكرث من
ال�س ��اعة التا�سعة �ص � ً
خيمتني فقط حتى ذلك احلني� .أح�ضرنا الق�ضبان واخليام التي ا�ستولينا
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خياما لهم .كان ه�ؤالء من مدينة «�أردبيل».
عليها حتى ين�صب القادمون ً
يتميز �أغلب �شباب �أردبيل بهذه اخل�صلة ،وهي �أ ّنه يف حال كان م�س�ؤولهم
م ��ن بينهم عمل ��وا بك ّل جوارحه ��م ،و�إال ،فل ��ن ي�س ��تطيع � ّأي كان التعامل
معه ��م .لفتني و�ض ��ع ه�ؤالء العنا�ص ��ر الذين ي�أتي �أكرثه ��م لأ ّول م ّرة �إىل
اجلبهة .لقد خلعوا مالب�س ��هم يف هذا الطق�س احلا ّر حيث كانت عواميد
اخليام حتمى لدرجة �أن حترق �أيدينا عندما نلم�س ��ها .خلعوا قم�صانهم،
وقاموا بعملهم مرتدين الفانيالت .متزّق م�صراننا من ال�ضحك ،يف حني
كان ال�س� � ّيد �أجدر الذي يويل �أهمية كبرية لالن�ض ��باط ي�شاهد ما يحدث
وي�ست�ش ��يط غ�ض� � ًبا .و�ص ��ل به الأمر �أن ات�صل باملق ّر غا�ض� � ًبا ،وقالّ �« :أي
عنا�صر �أعطيتموين؟» ,وعال �صوت احلاج قلي � ً
أي�ضا�« :أنا ال �أريد ه�ؤالء».
م�ض ��ى ذلك اليوم ،ولك ّنهم �أثاروا الفو�ض ��ى � ً
أي�ض ��ا يف الأيام التالية .كان
يح�ضر يف الربنامج ال�صباحي فقط ما يقرب من ن�صف العدد الإجمايل
لل�س ��رية البالغ حوايل  90فردًا .ا�س ��تم ّرت احلال على هذا املنوال ،وثبت
للجميع �أنّ �شباب �أردبيل �ش�أنهم �ش�أن �شباب �أرومية الذين يتقنون عملهم
عندما يكون �ش ��خ�ص من مدينتهم يف الكادر القيادي لل�س ��رية� .أر�س ��لوا
�آن ��ذاك �إىل كتيبتنا �أحد �أفراد املق ّر يدعى «كنجكاه ��ى» ,وكان �أردبيل ًّيا،
وع�ّي�نّ نائ ًب ��ا ثان ًيا مل�س� ��ؤول الكتيبة .م ��ع جميء هذا الأخ ح ��دث حت ّول يف
ُ
�سرية احلاج قلي ،و�أ�ص ��بح �شباب �أردبيل على قدر من النظام والفاعلية
لدرج ��ة �أ ّنهم �ص ��اروا يح�ض ��رون جمي ًع ��ا يف الباحة ،بل وحتى يرك�ض ��ون
دورة كاملة قبل الربنامج ال�صباحي ،ثم يته ّي�أون لبدايته .وهكذا �صارت
ر�ؤيتهم تبعث البهجة يف القلوب .تدريج ًّيا ،ومع التحاق عنا�صر جدد بها،
�أ�صبحت كتيبة «�أبو الف�ضل» من الكتائب ّ
املنظمة واجلاهزة يف الفرقة.
¤

كن ��ت ق ��د ق ّررت �س ��اب ًقا �أن �أبق ��ى �إىل جانب احلاج قلي ويف �س ��ريته،
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لك ّنني �أعر�ض ��ت عن هذا الأمر لأ�س ��باب خمتلفة ،و�أهمها �أ ّنني مل �أرد �أن
�أتولىّ � ّأي م�س�ؤولية ،وقد الحظت �أ ّنهم يف قيادة الكتيبة يف ّكرون ب�إعطائي
م�س� ��ؤولية م ��ا من ��ذ �أن �أتيت �إىل الكتيب ��ة .مل �أرغب بذلك و�ش ��ئت البقاء
كعن�ص ��ر ح ّر .1فبالرغم من �أ ّنني يف العمليات �أقوم بك ّل عمل �أقدر عليه،
علي مراعاة النظم والنظام يف حني �أ ّنني
لكنّ قبويل للم�س� ��ؤولية �سيحتّم ّ
ل�س ��ت من �أهل النظام .اً
مثل ،كنت من الأ�ش ��خا�ص الذين ي�ش� � ّكل انتعال
وجه ��وا يل املالحظات يف هذا
الـ«بوتني» م�ص ��در ع ��ذاب لهم ،ودائ ًما ما ّ
ال�ش� ��أن .عندما و�ض ��عوا قانو ًنا يف الكتيبة يق�ض ��ي ب�أن ي�أت ��ي اجلميع �إىل
احرتاما له ��ذا القانون ،ب�أن
الباح ��ة منتعلني الـ«بوتني»� ,ألزمت نف�س ��ي،
ً
�أنتع ��ل على الأق ّل حذا ًء كتان ًي ��ا عندما �أذهب �إىل الباح ��ة وال �أبقى حايف
القدمني! وهكذا احلال � ً
أي�ض ��ا يف بقية الأمور .ربمّ ا ا�س ��تطعت االن�ضباط
علي ،و�أنا �أق�ضي
وااللتزام بالقوانني مل ّدة حمدودة ،لكن كان من ال�صعب ّ
معظ ��م �أيام ��ي يف اجلبهة� ،أن �أراع ��ي هذه القوانني دائ ًما .ولو �أ�ص ��بحت
علي الت�ص� � ّرف بطريقة تعك�س للعنا�صر
م�س� ��ؤول ف�صيل ،فمن امل�ؤكد �أ ّنه ّ
التزامي بالقوانني ،لأ�ستطيع الت�أثري عليهم فيما بعد.
مل �أب ��قَ عند احلاج قلي � ً
أي�ض ��ا .حت ّدثت مع ال�س� � ّيد �أجدر باملو�ض ��وع،
يخ�ص ���ص لنا �إح ��دى خيام التجهيزات ال�ص ��غرية ،لكي
وطلب ��ت منه �أن ّ
�أبق ��ى فيها �أنا و�أمري �إىل ح�ي�ن البدء بتنفيذ العملية .وللإن�ص ��اف ،فقد
وافق ال�س ّيد بك ّل رحابة �صدر وارتاح بالنا.
¤

بد�أ عهد ا�س ��تثنائي بالن�سبة �إلينا .كنت و�أمري نق�ضي �أيامنا وحدنا يف
يوما ق�ضيتها م�س� َ
ؤول ف�صيل .ذات م ّرة خالل
 - 1لم �أقبل � ّأي م�س� ��ؤولية حتى نهاية الحرب با�س ��تثناء ً 15
عملية «يا مهدي» ولما كان هناك فعلً نق�ص في عديد كتيبة الإمام الح�س ��ين ،Qقلت بنف�سي للقائد
ال ت�س� � ّمني م�س� ��ؤول ف�صيل ،لكن �إن لزم الأمر �أ�ستطيع قيادة ف�ص ��يل ،و�إن ا�ستوجبت الظروف �أ�ستطيع
قيادة �سرية � ً
أي�ضا ،وقد تحقّق ذلك عمل ًّيا.
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خيمتنا ال�ص ��غريةً � .
أي�ضا مل ن�ستفد كث ًريا من طعام الكتيبة ،وك ّنا ن�شرتي
1
البندورة والبي�ض من دزفول ونق ��وم ب�إعداد الـ«�أوملت»  .ك ّنا نذهب م ًعا
�إىل الربنامج ال�صباحي .كان ك ّل ف�صيل يقف يف مكان ،كنت و�أمري نقف
وحدن ��ا يف مكان �آخر وكل ف�ص ��يل يرك�ض عنا�ص ��ره بع�ض ��هم �إىل جانب
بع� ��ض .ونح ��ن يرك�ض �أحدن ��ا �إىل جانب الآخ ��ر! كانت تلك �أف�ض ��ل �أيام
عمري .مل ن�ستمتع �أبدً ا بهذا ال�شكل يف � ّأي كتيبة �سوى كتيبة «�أبو الف�ضل»،
من جهة كوننا م ًعا وتنفيذنا الربنامج الذي نريد.
�بحت عالقتن ��ا بال�س� � ّيد �أجدر موالي ��ي �أكرث
خ�ل�ال ه ��ذه امل� � ّدة� ،أ�ص � ْ
�شخ�ص ��ا مغرو ًرا ،ورغم �أ ّنه قائد كتيبة ،مل يكن
حميمية .مل يكن ال�س� � ّيد ً
يرى عي ًبا �أن ي�س� ��أل عن �ش ��يء ال يعلمه� .أحيا ًنا ،ك ّنا جنتمع معه ونتح ّدث
عن م�ش ��اكل الكتائب واحلرب .و�أحيا ًنا نح ّل ��ل عمل الكتائب يف العمليات
املختلفة ،وكان كالمي يقنعه يف بع�ض املوارد .متحور �أكرث كالمنا يف تلك
الأيام حول عملية بدر.
يف تل ��ك الأيام �أ�ص ��بح الكالم عن الذه ��اب �إىل �س� � ّد (دز) والتد ّرب
على ال�س ��باحة �أكرث جدية .كان ال�س ّيد �أجدر يقول ،وهو �صاحب ال�سريرة
النق ّي ��ة� ،إ ّنه ولرف ��ع اجلهوزية لدى العنا�ص ��ر ،يجب �أن يذهبوا �إىل �س� � ّد
(دز) م�ش� � ًيا على الأقدام .لإجناز هذا العمل كان علينا ال�سري حوايل 35
�ساعة يف منطقة جبلية و�صخرية ،واال�سرتاحة م ّرة ك ّل � 6ساعات .واقرتح
ال�س� � ّيد و�ض ��ع خزّان مياه وموا ّد غذائي ��ة يف النقاط املح ّددة ال�س�ت�راحة
العنا�ص ��ر ،وذلك قب ��ل البدء بالتح ّرك� .أقن ْعنا ال�س� � ّيد �أ ّنه ال ميكن تنفيذ
برنامج �ص ��عب كهذا مع عنا�صر مل يخ�ضعوا بعد ل ّأي تدريبات ،واقرتحنا
�إرج ��اء ذلك الأم ��ر �إىل حني الع ��ودة .طب ًعا قلت لهم ب�ص ��راحة �إ ّنني لن
�أم�شي ال يف طريق الذهاب وال الإياب!
عجة :نوع طعام يع ّد من البي�ض والطحين.
ّ -1
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بعد �أيام ع ّدة ،جمعنا عتادنا وانطلقنا بال�س ��يارة �إىل �س ّد (دز) .كان
و�ضع مياه ال�س ّد �آنذاك ج ّيدً ا .وقد �سمعت �ساب ًقا �أنّ االختالف يف م�ستوى
املاء بني الف�ص ��ول الباردة واحلارة ي�ص ��ل �إىل � 70أو  80م .قال ال�ش ��باب
�إنّ عم ��ق املياه ي�ص ��ل يف بع�ض النق ��اط �إىل  300م ورمبا �أكرث .وكان هذا
الكالم يزيد من اخلوف لدى من ال يجيدون ال�سباحة.
¤

ا�س ��تق ّرت كتيبة «�أبو الف�ض ��ل» بالقرب من قرية ال يزال �أهلها يزاولون
حياتهم العادية .يف الظروف العادية ،كان من ال�صعب انتقال كتيبتني �إىل
ذلك املكان ،لكن ،عملت اجلرافات على �إحداث باحة ميكن �أن ت�ستق ّر فيها
ثالث �أو �أربع كتائب .يف تلك الأيام ،بالإ�ضافة �إىل كتيبة «�أبو الف�ضل» ،كان
أي�ضا يتد ّربون ،وتق ّرر � ً
عنا�صر الإ�سناد � ً
أي�ضا �أن ينتقل عنا�صر كتيبة الإمام
احل�س�ي�ن� Qإىل هناك .كان قرب الكتائب بع�ض ��ها من بع�ض م�صحو ًبا
بامل�ش ��اكل ،و�أتاح ذلك �إمكانية هروب ال�شباب من التدريب واالندماج مع
العنا�صر الآخرين ،لك ّنهم كانوا يعلمون �أ ّنهم بحاجة �إىل هذه التدريبات،
وت�ص ّرفوا مب�س�ؤولية حيالها.
ب ��د�أ التدري ��ب الذي متركز يف �أكرثه على ال�س ��باحة� .ص ��عدنا اجلبال
�أحيا ًنا كجزءٍ من الربنامج ال�صباحي ،وكان ال�شباب ي�ستم ّرون يف ت�س ّلقها
مل ّدة ثالث �إىل �أربع �س ��اعات ،ما �س ��اعدهم لي�صبحوا �ش ��ي ًئا ف�شي ًئا �أكرث
ق ��وة وجهوز ّية� .أ ّما يف �أيام التمرين على ال�س ��باحة ،وبعد تالوة �آيات من
القر�آن الكرمي ،كانت الطوابري تنتظم وتتح ّرك باتجّ اه املاء .وقبل النزول
اخلا�صة بال�سباحة� .سمعنا يف الأيام
فيه كان على اجلميع ارتداء ال�سرتة
ّ
الأوىل الكثري من الأ�سئلة والأجوبة حول هذه ال�سرتة .كان �أغلب العنا�صر
يجهل ��ون فائدته ��ا ،وعندما قي ��ل لهم �إنّ وزن الإن�س ��ان يخ � ّ�ف بارتدائها
ويطفو على وجه املاء ،مل ي�ص ّدقوا ذلك .ارتدى بع�ضهم خلوفهم �سرتتَني
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�إحداهم ��ا فوق الأخرى! وتك ّفل الزمن بتحطيم هذا اخلوف حتى يتمكنوا
من ال�سباحة .كان «ح�سني التربيزي»� ,أحد الذين منازحهم كث ًريا ب�سبب
�أعمالهم ،نظ ًرا ل�سمنته وخ�شيته الغرق حتى مع �سرتة النجاة .وكم قفزنا
ب�أنف�س ��نا يف امل ��اء كي نثبت للعنا�ص ��ر �أ ّنه بارتداء ال�س�ت�رة ال ميكن لأحد
توج�س ��هم،
الغرق� .أحيا ًنا ا�ض ��طررنا لدفع ال�ش ��باب �إىل املاء بغت ًة لإزالة ّ
لكن ا�ستغرق الأمر وقتًا حتى بد�أوا يتق ّدمون يف التدريبات.
كان التدريب يف ق�س ��م من املاء �إىل جانب اجلبل و ّمتت �إحاطته بعدد
من اجل�س ��ور ف�صار املكان �أ�شبه بحو�ض �س ��باحة ،وا�ستوى التدريب على
حت�س ��ن �أداء الإخوة ب�ش ��كل ملحوظ،
عاتق ثالثة مد ّربني� .ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئاّ ،
وو�ص ��ل الأم ��ر لدرج ��ة �أن �أ�ص ��بح جميع العنا�ص ��ر متم ّكنني من �س ��باحة
ال�ض ��فدع ،وقادرين على البقاء يف املاء ثالث �أو �أربع �ساعات على الأقل.
باتت التدريبات امل�ستم ّرة وال�صعبة على ال�سباحة وت�س ّلق اجلبال ال�صعبة
ف ّعالة ،وقد �آتت ثمارها.
بعد حوايل ثالثة �أ�س ��ابيع� ،أ�ض ��حى ال�شباب ي�س ��بحون بدون �سرتة يف
مياه �س ّد (دز) ،حيث ت�صل امل�سافة بني ال�ض ّفتني هناك �إىل حوايل  5كلم.
وقد و�ص ��ل مزاح الإخوة يف املاء �إىل �أوج ��ه يف تلك الأيام؛ حيث يقرتبون
من �أحدهم بهدوء ،وال يكاد ينتبه لهم حتى يكونوا قد �أغرقوه يف املاء.
يف تل ��ك الأيام ،جاء والد «�أمري» �إىل منطقتنا� .إ ّنه «علي �آغا» نف�س ��ه،
�سائق ال�شاحنة التي حتمل �صهريج املاء! وقد �أتى �إىل املنطقة منذ حوايل
يوم ��ا ،ومل نعل ��م بذلك � اّإل عندم ��ا جاء لر�ؤية �أمري .لق ��د فرح باللقاء
ً 45
الأب واالب ��ن م ًعا ،ومل تكن �س ��عادتي ب�أق ّل من �س ��عادة �أمري� .أراد ال�س� � ّيد
«عل ��ي �آغ ��ا» �أخذ �إجازة والذهاب �إىل تربيز ،وكانت فر�ص ��ة جيدة يل �أنا
� ً
أي�ض ��ا لأذهب �إىل املدينة مل ّدة � 4إىل � 5أيام ،فقد �أخربتني عائلتي �آنذاك
ب�أ ّنهم يواجهون �أزمة يف احل�صول على قر�ض ال�ستكمال بناء البيت ،و�أ ّنه
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علي الذهاب �شخ�ص� � ًّيا �إىل امل�صرف حل ّل امل�ش ��كلة .ت�ش ّو�ش ذهني .فمن
ّ
جهة كنت �أعلم �أنّ �أيام التدريب �ش ��ارفت على نهايتها وقري ًبا �سيطلعوننا
على تفا�ص ��يل منطقة العملية ،ومن جهة �أخرى ،كانت عائلتي يف حمنة.
حت ّدثت �إىل ال�س� � ّيد �أج ��در وطلبت منه �إجازة ،وح�ص ��لت عليها .يف ذلك
اليوم ركب ��ت �إحدى حافالت الفرقة برفقة الأب والإبن �أع ّز �أ�ص ��دقائي،
وانطلقنا من دزفول نحو تربيز.
خ�ص�ص ��ه والدي لبناء املنزل قد نفد،
علم ��ت يف تربيز �أنّ املال الذي ّ
و�أ ّنه ذهب �إىل م�ص ��رف الإ�س ��كان لي�ستح�ص ��ل على قر�ض مقداره 220
�ألف تومان ،لكنّ امل�صرف مل يعطهم �سوى � 50ألف تومان .ا�ستفدنا كث ًريا
من هذا املبلغ يف ا�ستكمال بناء املنزل ،لك ّننا ك ّنا جمربين من جديد على
ت�أمني املزيد من املال .ذهبت يف �أ ّول فر�صة �إىل رئي�س م�صرف الإ�سكان
يف م�س ��تديرة «�س ��اعت» ,وطلبت �إليه �أن ال ي�ضغط علينا فقد ك ّنا غارقني
يف ه � ّ�م اجلبه ��ة واحلرب حني �أخربونا من تربيز بهذه امل�س� ��ألة ،عل ًما �أنّ
احل�ص ��ول على قر�ض هو �أمر قانوين � ً
أي�ض ��ا� .س ��ارع رئي�س امل�صرف �إىل
متابعة م�ش ��كلتي وح ّلها ،وح�ص ��لت على املال و�س ّلمته لوالدي .وملّا مل يكن
قفلت و�أمري يف الي ��وم التايل عائدين �إىل
�دي � ّأي عم ��ل �آخر يف املدينةُ ،
ل� ّ
مكان ا�ستقرار فرقتنا.
¤

عندما و�ص ��لنا �إىل �س� � ّد (دز) ،وجدناهم يتح ّدثون عن تنفيذ مناورة
يف الليلة نف�س ��ها .كان علينا االنطالق بالق ��وارب باجتاه التالل ،والنزول
�إىل املاء قبل  700م من ال�ش ��اطئ ،ثم ال�س ��باحة باجتاه التالل التي تبدو
كجزيرة يف و�سط املياه ،لن�سيطر على منطقة العدو املفرت�ض.
تهي�أت ال�س ��رايا والف�ص ��ائل لالنطالق ك ّل �إىل املح ��ور املحدد له .وما
�إن ح ��ان وقت التحرك حتى ن ��زل اجلميع �إىل امل ��اء .كان الطق�س باردًا،
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وق ��د نزلنا مبالب�س ��نا �إىل املياه التي كانت ن�س ��ب ًّيا �أكرث دف ًئا من اخلارج.
ال�شاب ال�سمني .لقد �أتقن
�أثناء ال�س ��باحة ،وقع نظري على «ح�سني» ذلك
ّ
ال�س ��باحة لك ّنه ال يزال بطيء احلرك ��ة ،وقد تخ ّلف عن الآخرين .ناديته:
«�أ�س ��رع!»� ,أجابني« :ال �أ�س ��تطيع القدوم! لقد تعب ��ت!» .كان مت�أخ ًرا ع ّني
م�س ��افة  40م تقري ًبا .ناديته م ّرة �أخرى« :هيا� ،س ��وف يطلقون قذائف الـ
( )B7من الأعلى على هذا املكان!» ,وما �إن �سمع بهذا الكالم ،حتى �سبح
ب�سرعة وو�صل قبلي �إىل ال�شاطئ!
كان اخل ��روج م ��ن املاء اً
عمل �ش ��ا ًّقا يف ظ ّل برودة الطق�س ال�ش ��ديدة.
بد�أت املناورة .لقد ف ّكر الإخوة �ساب ًقا بجميع التفا�صيل ،وبد�أوا ميطروننا
بواب ��ل نريانهم الغزيرة� .أ ّما نحن ،فقد انتظمنا وف ًقا للخطة التي تد ّربنا
عليها ،و�س ��يطرنا على املكان الذي نري ��د .لقد �أجنزت جميع الأمور على
خري و�س�ل�امة .ومع بزوغ الفج ��ر ،جت ّمعنا يف ذلك امل ��كان لنتناول طعام
الفطور ،يف حلظات مل�ؤها ال�صفاء وراحة البال ،وقد خرجنا من التدريب
وتوجهنا �إىل مق ّرنا .لقد
واملن ��اورة مرفوعي الر�أ�س .ركبنا يف الق ��واربّ ،
انتهى ك ّل �ش ��يء .كان علينا �أن جنمع �أغرا�ض ��نا وجتهيزاتنا ،ونرجع �إىل
مق ّر الفرقة .لكن� ،أراد قائد الكتيبة تنفيذ اقرتاحه بعودة العنا�صر �س ًريا
على الأقدام.
عرفت القوات مبو�ض ��وع العودة �س�ي ً�را على الأقدام .وقد قلت �س ��اب ًقا
�إ ّنن ��ي ال �أ�س ��تطيع �أن �أم�ش ��ي ك ّل تلك امل�س ��افة ،لكنّ «�أم�ي�ر» �أراد الرجوع
اً
جمعت وع ّدة �أ�شخا�ص
�صباحا.
ُ
راجل مع القوات .حت ّرك عنا�صر الكتيبة ً
�آخري ��ن جتهيزات الكتيبة ،وانطلقنا باجتاه مق ّر الفرقة .انطلقت � ً
أي�ض ��ا
�سيارتان �أخريان لكي ت�ضعا املاء والغذاء للعنا�صر الراجلني ،يف الأماكن
املح ّددة م�سب ًقا.
و�ص ��لنا ظه ًرا �إىل م ��كان متركز الفرقة .كانت خيم ��ة القيادة وخيمتنا
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الوحيدتني اللتني بقيتا على حالهما ،وقد ُو ّ�ضبت اخليام الأخرى و ُنقلت �إىل
جانب �س ّد (دز) ،لأنّ عدد اخليام كان اً
قليل ،ومن غري امل�سموح �أن تن�صب
خياما لها يف مكانني منف�صلني .يف تلك الليلة منت لوحدي يف
كتيبة واحدة ً
غياب الكتيبة.
بعد �ص�ل�اة ال�ص ��بح ،بد�أت طالئع الإخوة ت�ص ��ل �ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا وهم
مرهقون ،بعد حوايل � 30س ��اعة من ال�سري على احلجارة وبني ال�صخور،
رحت �أجول بني ال�شباب،
لذا منحوا جميع العنا�صر ا�سرتاحة مل ّدة يومنيُ .
و�أرى كيف �أنّ �أحذيتهم متزّقت وظهرت البثور يف �أرجلهم .قال «�أمري» �إ ّنه
عندما كان ي�صعد اجلبل اً
غلب عليه النوم وكاد ي�سقط �إىل الأ�سفل.
ليلَ ،
على ك ّل حال فقد ن ّفذ ال�س ّيد م�شروعه ،ومل يكن �سي ًئا الختبار القوات.

w
ح ّدثني ال�س� � ّيد �أجدر ذات م ّرة عن الهور وقال« :من املق ّرر �أن نذهب
�إىل مكان حيث البعو�ض فيه يلدغ من فوق الأحذية!».
بعد ذلك �أراين علبة كربيت ،جعلها ً
نع�ش ��ا لبعو�ض ��ة �ض ��خمة! �إ�ضافة
�إىل �إخال�ص ��ه يف العمل و�إيجابياته الأخرى ،كان ال�س� � ّيد �أجدر �ص ��احب
أياما جميلة .بعد يومني
دعابة ،ما جعلنا من�ض ��ي يف كتيبة «�أبو الف�ض ��ل» � ً
من الراحة ،تق ّرر �أن ّ
نتح�ضر لالنطالق �إىل الهور.
�إ ّنها امل ّرة الأوىل التي نذهب فيها �إىل ذلك اجلزء من الهور .ذهبت قبل
ذلك �إىل جزيرة جمنون ،ولكن للهور طبيعته اخلا�ص ��ة .لقد ر�أيت �إحدى
بعو�ضاته ،و�سمعت عن �أ�سماكه ذات ال�شارب ،فئرانه وحيواناته الأخرى.
كالعادة ،بعد الغروب ،ركبنا ال�ش ��احنات 1وانطلقنا ويف�صلنا عن اجلبهة
(اخلط) م�سافة حوايل  100كلم .انتقلت ك ّل �سرية وعديدها حوايل 100
 - 1ك ّنا ن�ستخدم ال�شاحنات اتقا ًء من ر�صد طائرات ا�ستطالع العدو «�آواك�س».
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عن�صر ،يف �شاحنة واحدة .و�إذا �أخذنا بعني االعتبار �أغرا�ض ك ّل �شخ�ص
وذخائره ،ميكن �أن نتوقع كم �س ��يكون �ض� � ّي ًقا املكان الذي �سنق�ض ��ي فيه
عددًا من ال�س ��اعات .كان من الطبيعي �أن ال ي�شعر �أحد بالراحة ،ويرتفع
�ص ��ياح الإخوة .هذا عط�ش ��ان ويريد املاء يف تلك الظ ��روف ،وذاك يريد
الذهاب �إىل املرحا�ض ،و�آخر يثري الفو�ض ��ى وي�شاك�س ال�شخ�ص اجلال�س
�إىل جانب ��ه .و�أنا من عادتي �أن تزداد مناو�ش ��اتي يف ظروف كهذه .جل�س
«�أمري» �إىل جانبي ،وتاله «�أيوب يلدوغي» الذي ي�صغرنا �س ًّنا ،وكان كذلك
ّ
وحمط �أنظار اجلميع ،ومن ّثم «علي منكي» الذي مت ّيز ب�أ�سلوبه
م�ش ��اغ ًبا
1
اخلا�ص يف املزاح � ً
أي�ض ��ا  .كان احلاج قلي الأكرث �ش ��غ ًبا من بني م�س�ؤويل
ّ
ال�سرايا .ركب م�س�ؤولو ال�سرايا � ً
أي�ضا� ،إىل جانب ال�سائق ،وكان لك ّل �شيء
ح�سابه معهم.
ترجلن ��ا فوجدنا �أنف�س ��نا �إىل جانب املاء.
�أخ ًريا ،توقفت ال�ش ��احنةّ .
كان ذلك يف ال�صباح الباكر .ذهبت مبا�شرة باجتاه الد�شم التي بدا من
كنت ً
عط�شا .ا�ستيقظ الإخوة من
الوا�ضح �أ ّنها د�شم الإ�شارة والإ�سعافُ .
نومهم ،وطلبنا منهم املاء ،ثم حت ّدثنا اً
ترجل ك ّل العنا�ص ��ر.
قليل �إىل �أن ّ
كانت املخافر تبعد حوايل  6كلم عن ّ
خط العراق الأمامي .مل يعد املكان
هناك م�ستو ًيا مثل مواقع الـ«بد»� ,إذ �أ�صبحت بع�ض املناطق التي �سيطرنا
ارتفاعا من غريها ب�س ��بب كومات الرتاب التي
عليها يف عملية بدر �أكرث
ً
رماها العراقيون هناك.2
�ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا� ،أ�ص ��بحنا عل ��ى معرف ��ة جي ��دة باملنطق ��ة .كان ّ
اخلط
 - 1عام 1982م قطعت �إحدى يديه من المع�صم ،ولكنه لم يترك الجبهة.
 - 2كانت تلك المنطقة �أبعد ن�س ��ب ًّيا عن الخطوط الأمامية ،وقد ا�س ��تق ّر فيها عنا�ص ��ر الإ�سناد �إ�ضافة
�إلى �سالح الهاون  80 ,60وغيره من الأ�سلحة .كان �إطالق قذائف ثقيلة كالهاون  120يحدث ً
�ضغطا على
الأر�ض .لأنّ الأر�ض هناك لم تكن �ص ��لبة ،بل كانت عبارة عن تراب حمل بوا�س ��طة القوارب وو�ض ��ع في
تلك المنطقة ،لم تكن ُمحكمة كما يجب لتو�ض ��ع عليها مدفعية هاون 120ملم .لهذا فقد رب�ض ��وا مدافع
الهاون  120والميني كاتيو�شا على ج�سور كبيرة من نوع «خيبر» ،وكانت الد�شم التي بنيت على الج�سور
بوا�سطة �أكيا�س التد�شيم� -إلى جانب المدافع و�أ�سلحة الهاون ت�شاهد بو�ضوح.320

الدفاع ��ي للعراق يف تلك املنطقة يف الياب�س ��ة� ،أما ّ
خطنا الدفاعي ،فكان
عبارة عن كمائن على اجل�سور وبني الق�صب .لقد بنينا د�ش ًما على ج�سور
قليل ��ة العر�ض ،وي�ت�راوح طولها من � 50إىل  100م� .أحيا ًنا ارتفع بع�ض ��ها
على �ش ��كل تقاطع طرق �أو �س ��احة �ص ��غرية .على ك ّل حال ،كان � ّأي حترك
ممنوعا خالل النهار ب�س ��بب و�ض ��ع املنطقة ،لذا �أ�ص ��بحت حركة
فوقها
ً
نقل العنا�ص ��ر والتموين والذخائر تتم اً
ليل تفاد ًيا ل ّأي خطر حمتمل .مع
هذه احلال ،كان املكان هناك خط ًريا ،والعراقيون ي�س ��تطيعون �أن يقلبوا
الأمور ر� ًأ�سا على عقب با�ستخدام � 5أو  6قوارب .عندما متركزت القوات
على الياب�سة ،تق ّرر �أن تبقى �سريتان فيها لتعمل ك�سرايا دعم قتايل ،و�أن
تتق ّدم �سرية �إىل الأمام وتتمركز يف ثالثة كمائن� ،أُع ّدت �ساب ًقا يف الهور.
ب�س ��بب ظروف املنطقة ال�ص ��عبة ،مل تكن القوات املتق ّدمة ت�س ��تطيع
أ�سا�س ��ا يج ��ب �أن ال نخرج
البق ��اء �أك�ث�ر من ً 15
يوم ��ا يف املكمن .وقالواً � ،
من الد�ش ��مة خالل النهار ،وعلينا �أن نقوم باحلرا�سة اً
ليل على اجل�سور.
كان عم ��ل ال�ش ��باب يف الكم�ي�ن �ص ��ع ًبا .تق ّدمت يف البداية �س ��رية احلاج
قلي .مل نكن �أنا و�أمري قد التحقنا ب� ّأي �س ��رية حتى ذلك الوقت .كان من
املق ّرر �أن ي�س ��تلم عنا�صر �س ��رية احلاج قلي مكان �ش ��باب زجنان الذين
مترك ��زوا هن ��اك من قبل .للإن�ص ��اف ،عرفنا �ش ��باب زجنان كعنا�ص ��ر
جيدي ��ن ،و�إحدى ح�س ��ناتهم �أنّ � 7أو � 8أ�ش ��خا�ص منهم بق ��وا يف الكمائن
(املتق ّدمة)لأجلن ��ا مع رغبته ��م بالرجوع �إىل اخلط ��وط اخللفية ،وذلك
ليطلعوا العنا�صر القادمني حدي ًثا على تفا�صيل و�أحداث املنطقة� .أدركنا
�س ��ري ًعا �أ ّنه يجب علينا دائ ًما التح ّدث بهدوء وب�ص ��وت منخف�ض ،تالف ًيا
لإمكانية �أن ي�س ��معنا العراقيون .كما وعند الذه ��اب �إىل الكمائن ،علينا
� ً
أي�ضا �إطفاء حمركات القوارب قبل  200م من املكمن ،والتح ّرك بوا�سطة
التجديف حتى ال ينتبه العدو �إىل �أ�ص ��واتنا .وقد ح�ص ��ل م� � ّرات ع ّدة �أن
�س ��قطت بع�ض قذائف الهاون يف النقطة التي ُتطف�أ فيها املحركات ،بعد
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حلظات من �إطفاء املحركات.
بنا ًء عليه ،كان العي�ش يف ظ ّل ظروف كهذه بالفعل �أ�ش ��به بالإقامة يف
�س ��جن اختياري .لقد ع ّرفنا �شباب زجنان �إىل النقاط التي يحتمل نفوذ
العدو منها ب�ش ��كل كبري ،وكذلك ع ّرفون ��ا �إىل املناطق املزروعة بالألغام،
وعل ��ى النقاط احل�سا�س ��ة � ً
أي�ض ��ا .رجعت و�أمري برفقة ال�س� � ّيد �إىل جانب
خيم ��ة الطوارئ وبقينا هناكُ .ن�ص ��بت هذه اخليمة على اجل�س ��ور داخل
املاء ،حيث متركزت الدفاعات اجلوية � ً
أي�ض ��ا .عدا عن املكامن ود�شمها،
�أم�س ��ى بق ّية ال�ش ��باب يق�ض ��ون �أوقاتهم يف نقاط خمتلف ��ة من الهور على
اجل�سور� ،أو داخل اخليام املن�صوبة على الياب�سة.
¤

كان لذلك اجلزء من الهور ،واملعروف ب ّ
ـ«�شط علي» طبيعته اخلا�صة.
فطول الق�ص ��ب يفوق حتى طول ال ّدفاعات اجلوية ،ل ُي�ش� � ّكل �سات ًرا ج ّيدً ا
من ر�ؤية العدو لنا ،ومينعه من �إ�ص ��ابة �أهدافه بدقة� .أ ّما احليوانات التي
اتخ ��ذت من منطقة الهور موئ�ًل�اً لها ،فكانت ح ًّقا عجيبة � ً
أي�ض ��ا .فئران
�ض ��خمة ،ال تخاف من الإن�س ��ان وعددها كبري ،ما ا�س ��تلزم دائ ًما اتخاذ
تدابري الزمة �ض� � ّدها .فوجئنا بهذه الفئران تغري على طعامنا وت�أكل من
ك ّل ما منلك! مل جند � ّأي و�س ��يلة ملواجهتها ،ومل جند �أمامنا خيا ًرا �س ��وى
و�ضع متويننا داخل حقيبة الظهر ،ويف علب حمكمة الإغالق ليكون مب�أمن
من �س ��طوتها� .أحيا ًنا ،ك ّنا ن�س ��تيقظ اً
ليل على �صوت حتركها .وقد حدث
م ّرات ع ّدة �أن فتحنا �أعيننا ور�أينا ف�أرة تقبع فوق ر�أ�سنا وحت ّدق بوجهنا،
�أو �أخرى تثب وتقفز فوق �أرجلنا� .إذا ما ا�ستيقظ �شخ�ص ما اً
ليل للذهاب
�إىل املرحا� ��ض� ،أمكنه ر�ؤية � 30إىل  40ف�أرة جتل�س خلف بع�ض ��ها البع�ض
يف ّ
�صف واحد .يف تلك الظروف �شاهدنا للفئران يف ك ّل يوم ق�صة .كانت
تكرث اً
ليل ،وتعمل عند ال�ض ��رورة بر�ش ��اقة وحذاقة و�س ��رعة .لقد �ش ّكلت
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هذه الفئران �سب ًبا خلوف وانزعاج غالبية ال�شباب.
كان يف الهور � ً
أي�ض ��ا �أ�س ��ماك خميفة �أكرث من الفئ ��ران و�أخطر منها.
من امل�ستحيل �أن ال ت�أتي هذه الأ�سماك �أثناء غ�سل الأطباق� .صار ال�شباب
يطلقون عليها ا�س ��م «بوغلي باليغ» ،1حيث يوجد على طريف وجهها �شيء
كال�ش ��ارب� ،إذا ما ا�ص ��طدم بيد الإن�سان �ش� � ّقها! لذا بات غ�سل الأطباق
م�ص ��حو ًبا باخلوف .ويبدو �أنّ تلك الأ�س ��ماك كانت ت�أتي لت�أكل ما يتبقى
يف الأطباق من طعام .بالطبع عرفنا �أ ّنها ت�أكل � ً
أي�ضا الف�ضالت الب�شرية.
كانت جماورتها م�ص ��يبة .ومع �أ ّننا ك ّنا نعي�ش و�س ��ط املاء ،فقد و�صل بنا
الأمر �إىل �أن نلج�أ �إىل م�ص ��در �آخر للمياه لغ�سل الأطباق ،لننجو من تلك
أخ�ص يف
الأ�سماك اخلطرية .جعلت هذه احليوانات احلياة يف الهور وبال ّ
د�شم املكامن �أكرث �صعوبة� .آنذاك وحيث مل يكن لدينا �شيء �آخر ُنر ّفه به
عن �أنف�س ��نا ،كانت  -الفئران �أحيا ًنا  -ت�ص ��نع ق�صة ما ،تك�سر بها رتابة
الأيام اً
قليل .وقد تع ّلم ال�شباب كيف يتكيفون مع تلك الأو�ضاع.
¤

مل جند يف الهور ما اعتدنا عليه يف اجلزيرة �ساب ًقا من تن ّوع الأعمال
وطبيعة احلياة .مل ُي�سمح ل ّأي �أحد بالذهاب �إىل د�شمة الكمني املجاور� ،أو
ممنوعا
اخلروج من الد�ش ��مة والوقوف على اجل�سر .كان اجتماع القوات
ً
ل ّأي �س ��بب كان ،وهذه الأ�س ��باب زادت من احرتامي و�إعجابي بال�ش ��باب
الذي ��ن �أم�ض ��وا �أوقاتهم يف الكم�ي�ن يف تلك الظروف .مت و�ض ��ع قارب �أو
قاربني حتت �إمرة هذه الكمائن امل�س ّماة ب�أ�سماء ال�شهداء املق ّد�سة ،وتعود
فل�س ��فة وجودها �إىل نقل الإخوة يف حال جرحهم؛ فال يخ�س ��رون حياتهم
بانتظار و�صول قوارب من اخللف� ،أو للتم ّكن من الرتاجع ب�سرعة يف حال
جاء �أمر باالن�سحابُ .ج ّهزت هذه القوارب بدو�شكا ،لي�ستخدمها ال�شباب
 - 1الأ�سماك ذات ال�شارب.
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فقط يف احلاالت اال�ضطرارية.
ح�ص ��لت ا�ش ��تباكات مبا�ش ��رة قليلة مع العدو يف منطق ��ة الهور ،لكنّ
معدوما .قال
احتم ��ال تق ّدم ��ه يف املعابر املائية �أو مواجهته فيه ��ا مل يكن
ً
الإخ ��وة �إنّ عنا�ص ��ر املعلوم ��ات يف اجلي� ��ش العراق ��ي� ،أت ��وا �إىل املنطقة
بوا�س ��طة القارب قبل و�ص ��ولنا بع ��دة �أيام ،واقرتبوا م ��ن خيمة الطوارئ
حيث مل يكن لدينا د�ش ��مة حرا�س ��ة ،بل قوارب مناوبة فقط ،كانت حينها
تق ��وم بدوريات يف املمرات املائية .كان من الوا�ض ��ح �أنّ القارب العراقي
عرب من امل�س ��احة الفا�ص ��لة  -وقد و�ص ��لت �أحيا ًنا �إىل  1كلم  -بني د�شم
الكم�ي�ن �إىل ذل ��ك املكان .بالطب ��ع ،مل ي�أتوا من �أجل اال�ش ��تباك ،لأ ّنه يف
�يتم �أ�سرهم �أو قتلهم بك ّل �سهولة! ولكنهم �أقبلوا بهذه
هذه احلال كان �س � ّ
اجل ��ر�أة جلم ��ع املعلومات .قب ��ل متركزنا بيوم واحد بال�ض ��بط يف الهور،
ا�شتبكت دورية من قاربني للإخوة من زجنان مع دورية عراق ّية يف و�سط
املمر املائي ،فقتلوا �أفرادها ،و�أخذوا قواربهم � ً
أي�ضا.
تو ّلت ثالثة ف�صائل من قوات �سرية احلاج قلي امل�س�ؤولية عن الكمائن
الثالثة التي ت�ش ��كل ّ
خط دفاعنا الأول .كان احلاج قلي نف�س ��ه موجودًا يف
د�ش ��مة كمني �آخر ،يقع على بعد  2كلم خل ��ف تلك الكمائن .وكانت خيمة
الطوارئ � ً
أي�ض ��ا تبعد حوايل  2كلم عن د�ش ��مة احلاج قل ��ي ،وتتق ّدم على
باقي الد�شم بحوايل  1300م .ا�ستق ّر �سائر عنا�صر كتيبة «�أبو الف�ضل» يف
م ��كان يبعد حوايل  4كلم عن ّ
اخلط الدفاعي الأول ،وغال ًبا ما كنت �أبقى
يف خيمة قرب الطوارئ برفقة � 5أو � 6أ�ش ��خا�ص من الإخوة ،بع�ض ��هم من
عنا�صر الوحدة البحرية ،ومن ه�ؤالء «كرمي قرباين» ،و«ر�ضا �إ�سكندري»,
و�ش ��خ�ص �آخر عن�صر �إ�ش ��ارة ،بالإ�ض ��افة �إىل ثالثة �آخرين� ،أما «�أمري»
ف ��كان يف د�ش ��مة الكمني .عملت واثنان �آخران كربيد ،وقد و�ض ��عوا حتت
ت�ص� � ّرفنا ثالثة �إىل �أربعة قوارب ا�س ��تخدمناها يف �إي�ص ��ال التجهيزات
والذخائ ��ر والتموي ��ن �إىل الإخ ��وة املتمركزي ��ن يف الكمائ ��ن ،و�أحيا ًنا يف
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ت�س ��ليمهم الر�سائل التي ت�صلهم من املدينة .كنت �أحيا ًنا �أبقى مع الإخوة
يف الكمني ،و�أحيا ًنا �أخرى �أذهب �إىل اخللف حيث متركزت الكتيبة .بقي
الإخ ��وة يف الكتيبة عاطلني من العمل �أغل ��ب الأوقات ،ومن فرط البطالة
رحنا نركب �أحيا ًنا على منت الزورق ،ونذهب بعيدً ا اً
قليل ون�سبح لنت�س ّلى.
مل يكن هناك � ّأي وجود للأ�س ��ماك يف املكان الذي ن�سبح فيه .هنا �أدركنا
�أنّ �أك�ب�ر جت ّمع للأ�س ��ماك والفئران هو يف منطقة الكمائن نف�س ��ها .لع ّل
ال�سبب يف ذلك هو بقايا طعام الإخوة التي ال منا�ص من رميها يف املاء.
يف �ص ��باح �أح ��د الأيام ،كنت قد ذهبت �إىل د�ش ��مة احل ��اج قلي ،حني
بد�أت �أ�ص ��وات قذائف هاون العدو ت�ص ��ل �إىل م�سامعنا ،الأمر الذي ق ّلما
�باحا .بعد دقائق قليلة �سمعنا اخلرب على الال�سلكي ،و�أح�ضرت
حدث �ص � ً
ق ��وارب الكمائن عددًا م ��ن اجلرحى �إىل خيمة الطوارئ .لقد ا�ست�ش ��هد
ثالثة �أ�ش ��خا�ص يف مكانه ��م� ،أحدهم �أيوب يلدوغ ��ي .احرتق قلبي كث ًريا
لأجله .كان من بني ال�ش ��هداء � ً
أي�ض ��ا م�سعف من «مرند» و�أحد الإخوة من
تربيز� .إ�ض ��افة �إىل ذلك ،فقد جرح �أربعة من الإخوة من بينهم «عي�س ��ى
غي ��ور» و«لطفي» الذي تولىّ م�س� ��ؤولية �أحد الكمائن .حتى ذلك اليوم ،مل
تكن خيمة الطوارئ التي كان ي�ؤ ّمنها دائ ًما عنا�ص ��ر حرا�س ��ة ،قد �شهدت
هذا العدد من ال�ش ��هداء واجلرحى يف الوقت نف�س ��ه .ات�صلوا من الكتيبة
و�س� ��ألوا عن املو�ض ��وع .قلت لهم ال �أعل ��م .يف الواق ��ع مل �أرد �أن �أخربهم
مب ��ا حدث .جئت �إىل الط ��وارئ ووجدتهم قد قاموا بالإ�س ��عافات الأولية
الالزم ��ة لعي�س ��ى واجلرحى الآخرين ،و�ش ��رعوا يف نقله ��م �إىل اخلطوط
اخللفية .يف تلك اللحظات ،و�صل قائد الكتيبة ال�س ّيد �أجدر مواليي .كان
الغ�ض ��ب باد ًيا يف وجهه و�س ��لوكه .لقد �أ ّكدوا مرا ًرا وتكرا ًرا من قبل على
الإخ ��وة يف الكمني �أن ال يتج ّمع بع�ض ��هم �إىل جان ��ب بع�ض ،ولكن كان من
ل�سبب ما ،ويحتمل �أنّ
الوا�ض ��ح �أنّ عنا�صر من كمينني خمتلفني اجتمعوا ٍ
العدو ر�أى حت ّركهم وق�صفهم بالهاون.
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توجه مبا�ش ��رة ناحية ال�شهداء
مل يلتفت ال�س� � ّيد �أجدر �إىل اجلرحىّ .
وك ّن ��ا قد ّ
غطينا وجوهه ��م ببطانية .جل� ��س و�أزاح الغط ��اء عن وجوههم
به ��دوء� .أ ّول �ش ��هيد ر�أى وجهه كان هو ال�ش ��هيد �أيوب ال ��ذي طاملا حظي
مب ��ودة وحمب ��ة ك ّل الإخ ��وة وال�س ��يد �أجدر � ً
أي�ض ��ا .ازداد حزن ��ه .قال يل
بغ�ضب�« :أمل �أقل �إ ّنه ال يحق للإخوة �أن يتجمعوا نها ًرا يف مكان واحد!».
 �س ّيد! �أنا مل �أكن هناك! كنت هنا �إىل جانبكم! اذهب ب�سرعة و�أخرب العنا�صر املوجودين يف الكمني �أ ّنه ال يحق لهم�سبب كان!
من الآن و�صاعدً ا اخلروج من د�شمهم ل ّأي ٍ
كان قرار ال�س� � ّيد يف الواقع ت�أكيدً ا لقرا ٍر �أُبلغ �إىل عنا�صر الكمني منذ
البداية .وب�س ��بب ح�سا�سية املنطقة ،وجب التحقيق فيما �إذا كانت قذيفة
الهاون قد �سقطت �صدفة �إىل جانب الإخوة� ،أم �أنّ العدو ا�ستهدف املكان.
ول ��و ثب ��ت �أنّ العدو قد ح ّدد م ��كان الكمائن بد ّقة ،فعلين ��ا تغيريها فو ًرا.
كان على عنا�صر الكمني واجلرحى � ً
أي�ضا تقدمي تقرير ع ّما حدث .بقيت
هناك بعد مغادرة ال�س� � ّيد املكان لأ�س ��اعد يف نقل �أج�ساد ال�شهداء .و�صل
�أح ��د القوارب� .أودعناهم عليه ،ورافقتهم �إىل اخللف لإجراء الت�س ��ليم.
مو�سو�سا يف م�س�ألة حتديد هوية ك ّل �شهيد.1
كنت دائ ًما
ً
عندما عدت علمت �أنّ ال�س� � ّيد عقد جل�س ��ة لعنا�ص ��ر الكتيبة ع�ص ًرا.
�أك ��د القائد علينا �أن ُننزل خ�س ��ائر يف �ص ��فوف العدو غ ��دً ا� .أُبلغ الأفراد
بواجبهم و�أ�ص ��بحت املهام حم ّددة .كان على بع�ضهم �أن يج ّهز ر�شا�شات
 - 1كانت �إحدى م�شاكلنا خالل الحرب الأخطاء التي تح�صل �أثناء �إر�سال �أج�ساد ال�شهداء �إلى مدنهم.
�أحيا ًنا ،كان ير�سل ج�سد �شهيد من تبريز مث ًال �إلى م�شهد وبالعك�س ...وكانت عملية التعرف �إلى ال�شهداء
أياما .ومهما قاموا بعمليات لتنظيم هذه العملية للتقليل من م�شاكل كهذه �إال
ونقلهم من جديد ت�ستغرق � ً
�أنه بقيت مثل هذه الأمور تحدث حتى �آخر الحرب ،خا�ص ��ة �أن بع�ض العنا�ص ��ر كانوا يذهبون �أحيا ًنا �إلى
مراكز �أخرى وي�ست�ش ��هدون فيها ،ولم يكن ممك ًنا تج ّنب مث ��ل هذه الأمور في العمليات فكان يتكرر وقوع
مثل تلك الأحداث.
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الدو�ش ��كا ،وعلى عنا�صر الإ�سناد توجيه �ص ��واريخ الكاتيو�شا بد ّقة ،بينما
مهمتنا �أنا و�أمري وعن�ص ��رين �آخرين �إح�ض ��ار الذخائر ليوم الغد� .أع ّدوا
قائمة بالذخائر املطلوبة و�س� � ّلموها 40 :قذيفة هاون 120ملم 60 ،قذيفة
ه ��اون 60ملم ،قذائف  ،B7قنابل يدوية ،ذخائر للـ«ميني كاتيو�ش ��ا» و...
فل�ض ��رب مواقع الع ��دو ،يجب عدم ا�س ��تخدام الذخائر املجهزّة م�س ��ب ًقا
�سبب من الأ�سباب ،يجب ت�أمني بديل
للأ�سلحة ،ويف حال ا�ستخدامها ل ّأي ٍ
عنها من اخلطوط اخللفية فو ًرا.
�إىل اخلل ��ف بحوايل  60كلم� ،إىل جانب اجلا ّدة التي ت�ص ��ل اجلزيرة
بالأهواز مرو ًرا ب�سو�س ��نكرد وخ ّرم�ش ��هر ،كان يوج ��د خمافر قدمية تعود
�إىل زمن ما قبل احلرب ،وكان يف املنطقة � ً
أي�ضا خمزن للذخائر .قطعنا
�أن ��ا و�أمري جز ًءا م ��ن الطريق بالق ��ارب ،واجلزء الباقي بال�س ��يارة حتى
و�صلنا �إىل املخزن .مل يكن امل�س�ؤول الأ�سا�سي عنه هناك ،وبدا ال�شخ�ص
الذي وجدناه هناك حديث العهد بالعمل ،وال علم له بالأ�سماء والتواقيع.
خطر على بالنا �أن نز ِّور كتاب ال�س� � ّيد للح�ص ��ول على كمية من الذخائر
�أك�ب�ر من تلك الت ��ي طلبها يف كتابه .احتفظنا بالكتاب الأ�سا�س ��ي وكتبنا
ر�س ��الة جديدة ب�أرقام �أك�ب�ر .كانت الذخائر التي �س� � ّلمونا �إ ّياها �أق ّل من
ن�س ��قنا �س ��ري ًعا مع ثالث �س ��يارات تويوتا
الكمي ��ة املذكورة يف الر�س ��الة! ّ
وحملن ��ا فيها الذخائ ��ر .اتفقنا على الع ��ودة لتحميل بقي ��ة الذخائر بعد
تفريغ احلمولة الأوىل .فكرنا �أ ّنه �إذا جاء امل�س�ؤول الرئي�سي للمخزن عند
عودتنا �سينك�ش ��ف �أمرنا لأ ّنه يعرف �إم�ض ��اء ال�س� � ّيد ،ويف هذه احلال لن
ميتنع عن �إعطائنا الذخائر وح�س ��ب ،و� مّإنا �س ��يعتقلوننا ب�س ��بب الكذب،
و�ست�س ��وء الأمور .لذا ،بع ��د �أن �أفرغنا حمولة الذخائر ورجعنا� ،أر�س ��لنا
�أحد الإخوة لي�ستطلع لنا الأو�ضاع .جاء �صديقنا هذا وقال �إ ّنه �شرب كو ًبا
من ال�ش ��اي مع امل�س�ؤول الرئي�س ��ي للمخزن وتبادل معه �أطراف احلديث.
�أدركنا �أ ّنه يجب �أن ال نكمل طريقنا ورجعنا من فورنا!
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ان�ش ��غلنا حتى ع�ص ��ر ذلك اليوم بنقل الذخائ ��ر ،وبعد �أن فرغنا من
عملنا �أخذنا �صورة تذكارية �أنا و�أمري �إىل جانب ال�شيلكا ،الثنائي وامليني
كاتيو�شا.
يف تلك الأيام ك ّنا نتحدث مع ال�س� � ّيد لنقل عنا�ص ��ر �سرية احلاج قلي
املوجودين يف الكمني �إىل اخللف و�إعطائهم �إجازة .كان الإخوة يعي�ش ��ون
ظرو ًفا �ص ��عبة .نحن � ً
أي�ضا بد�أنا ن�شعر بامللل مع �أنّ ظروفنا كانت �أف�ضل،
وكان لنا احلقّ يف الرت ّدد بني املكامن واجلزيرة لنقل الطعام والتجهيزات.
يوما طرح مو�ض ��وع ح�صول عنا�صر �سرية احلاج قلي على
بعد حوايل ً 20
�إجازة .كان لدينا يف املنطقة �سرية �أخرى للدعم وامل�ؤازرة ،وبالتايل ف�إنّ
تبديل العنا�ص ��ر �أم ٌر �س ��هل� .أنا � ً
أي�ضا �أردت احل�ص ��ول على �إجازة �ش�أين
يوما
�ش�أن �س ��ائر عنا�صر ال�س ��رية� .أقنعنا ال�س� � ّيد بذلك بعد انق�ضاء ً 20
من م ّدة ال�شهر املح ّددة لنا يف املنطقة ،وكان ميكن لعنا�صر �سرية �أخرى
البقاء يف املنطقة يف الأيام الع�شرة الأخرية .عندما جت ّهز عنا�صر �سرية
احلاج قلي للرحيل ،جئنا نحن � ً
أي�ضا برفقتهم �إىل قائدنا:
 �س ّيد ،نحن ذاهبون معهم � ًأي�ضا ،بعد �إذنك!
كان الأخ موالي ��ي ل�ّي�ننّ اجلان ��ب وواف ��ق .وق ��رر �إعط ��اء الذخائر �إىل
املجموعة التي �ست�ستلم املنطقة بعدنا.
تركنا الهور يف تلك الظروف و�صعدنا جمي ًعا �إىل ال�شاحنة .كان من
املق ّرر �أن ننطلق اً
ليل ،لكنّ الطق�س كان ماط ًرا لذا حتركنا يف ال�ص ��باح.
لقد لب�ست املنطقة ثو ًبا عجي ًبا بعد هطول الأمطار لفرتات متوا�صلة؛ فلم
ت�س ��تطع الأر�ض اجلرداء ابتالع املاء ،و�أ�ص ��بحت �أ�شبه ببحرية �أو حو�ض
كبري .ر�أينا يف الطريق عنا�ص ��ر فرقة �أخرى و�أحيا ًنا عنا�ص ��ر من فرقتنا
وقد علقوا يف املاء .لقد بدت ال�سواتر الرتابية وك�أ ّنها فوا�صل يف احلو�ض.
غلبنا ال�ضحك ونحن نرى هذه املناظر من احلافلة ،مع �أنّ امل�س�ألة كانت
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مبكية بالن�سبة �إىل العالقني يف املياه.
عندم ��ا و�ص ��لنا �إىل مق ّر الفرقة �أ�س ��رعنا �إىل احل ّمام .كان ال�ص � ّ�ف
�أمام ��ه ،كالع ��ادة ،مزدح ًما وامل�س� ��ؤول ير�س ��ل ك ّل خم�س ��ة �أ�ش ��خا�ص �إىل
احل ّمام الواحد ،لأنّ املق ّرر هو ت�س ��ليمه بعد �س ��اعتني لل�سرية .لقد م�ضى
خ�ص�صوا لنا � ً
أي�ضا يف
يوما مل
�أكرث من ً 20
ّ
ي�ستحم فيها عنا�صر �سريتناّ .
حل ًقا ،ح ّم ًاما ،بريدً اً ،
ذلك اليوم اّ
خياطا� ،س ��كا ًفا ،و ...ك ّل �ش ��يء جاهز
وباملجان (�صلواتي)! لكنّ ال�صفوف كانت يف ك ّل مكان ،واجلميع يريدون
وب�س ��طوه
حالقة �ش ��عرهم ،ولكي ي�ص ��ل الدور �إىل اجلميع �س� � ّهلوا الأمر ّ
بو�ض ��ع �آلة احلالقة يف جهة من الر�أ�س وج ّز ال�شعر من منبته .عدد قليل
من �أمثايل رف�ضوا الظهور بذلك املظهر ،لذا اختاروا �أن ينتظروا فر�صة
�أخرى .وبالنتيجة فقد �أ�صبح �أغلب �أفراد ال�سرية �صل ًعا.
¤

خ�صو�ص ��ا بعد جميء
وقع ��ت املفاج� ��أة ب�إبالغنا قرار �إلغ ��اء الإجازة
ً
احلافالت لنقل القوات .كان هذا الأمر  -بعبارة موجزة  -مبنزلة �إعالن
جهوزي ��ة لتنفيذ عملية يف وقت مبكر .عملية يف منطقة اجلنوب يف مكان
ال يخط ��ر على بال �أحد ،وقد قامت وح ��دة الوقاية يف معلومات وعمليات
املنطقة ب�إجناز عملها ب�شكل ج ّيد للحفاظ على �سر ّية العملية بالكامل.
ورغم �إ�ص ��دار �أم ��ر �إلغاء الإج ��ازة مل نعدل �أنا و�أم�ي�ر وثالثة �آخرون
عن فكرة الذهاب �إىل املدينة .لقد تو ّرط والدي ب�س ��بب �أعمال البناء يف
املنزل ،مب�ش ��اكل ال تحُ ّل �إال بح�ضوري �أنا �شخ�ص ًّيا ،وقد �أر�سل ر�سالة �إ ّ
يل
حول هذا املو�ض ��وع و�أردت الذهاب �إىل تربيز لع ّدة �ساعات ب� ّأي �شكل من
الأ�ش ��كال� .أعطونا �إجازة ملدة يومني ،ق�ض ��ينا �أكرثها يف الطريق .و�ص ��ل
خ�ب�ر ذهابي �إىل م�س ��امع الإخوة الذين انتقل ��وا �إىل حال اجلهوزية ،وقد
حي
تق ّرر �إر�سالهم �إىل منطقة العملية .جاءين «رحيم افتخاري» وهو من ّ
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«قره �آغاج» يف تربيز وقال يل�« :س ّيد! �أنت ذاهب �إىل تربيز!».
 نعم �إن �شاء اهلل! ج ّيد ،رجا ًء �أ�س ��دين ه ��ذه اخلدمة .اذهب �إىل منزلنا و�أح�ض ��ر يل�صورة طفلي لأراه! مل �أره حتى الآن!
ه ّز كالم رحيم هذا كياين .ل�ست ذلك ال�شخ�ص الذي يت�أ ّثر �سري ًعا يف
مقابل اجلراح �أو �أج�س ��اد ال�شهداء ،لكن كان قلبي ينك�سر ب�ش ّدة يف بع�ض
املواقف .لقد ح ّدثني رحيم عن عائلته �س ��اب ًقا ،لك ّنني مل �أعلم �أ ّنه �أ�صبح
�أ ًبا م�ؤخ ًرا.
 بك ّل ت�أكيد يا رحيم� ...س�أح�ضر لك �صورة طفلك!ما �إن و�ص ��لنا �إىل تربيز حتى ذهبت �إىل حمطة القطار قبل � ّأي �شيء
�آخر ،وا�ستلمنا دراجتنا النارية التي �أر�سلناها �إىل تربيز بالقطار ،وبقيت
يف املحطة منذ مغادرتنا مع قوات الكتيبة �إىل الهور.
 �أمري! لن�سرع � اًأول �إىل منزل رحيم ونن ّفذ ما طلبه!ك ّن ��ا قد ح�ص ��لنا على عن ��وان منزله؛ يف منطقة «منت� ��ش» بالقرب من
حمطة القطار تقري ًبا .بحثنا يف ك ّل ال�ش ��ارع ومل ن�س ��تطع �أن جند منزله.
�ص ��حيح �أن منت�ش ناحية �صغرية ،لكنّ بيوتها �صغرية وعدد �سكانها كبري،
وك ّل م ��ن �س� ��ألناه مل يعرفه .اجتزنا الطريق بطوله م ��رات ع ّدة ،ولكن من
دون نتيجة .كانت هن ��اك امر�أة تقف منذ البداية عند �أول الزقاق وتنظر
�إلينا بتم ّعن .لقد اتك�أت �إىل احلائط و�شعرتُ �أ ّنها ترمقنا بنظرات خا�صة.
 ملاذا يا ترى تنظر �إلينا هذه العجوز بهذه الطريقة؟!غامرن ��ا ،وتق ّدمنا هذه امل ّرة منها بالدراج ��ة وتوقفنا عندها .انتابني
�شعور �أ ّنني وجدت �ضا ّلة رحيم .كان دفء �صوتها وحلن كالمها ي�ؤ ّكد يف
بني؟!» .قلنا
داخلي هذا ال�شعور .هي من بادرت بال�س�ؤال« :كيف حالك يا ّ
لها �إ ّننا نبحث عن �أحد الأ�ش ��خا�ص ،وما �إن ذكرنا لها ا�س ��م رحيم حتى
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�أ�ش ��رق وجهها« :رحيم هو ولدي!»� .آنذاك غمرين �إح�سا�س عجيب .فا�ض
عيني �أ ّم رحيم �ش ��وق وانتظار �أمهات جمي ��ع املجاهدين� .أعطيناها
م ��ن ّ
ر�س ��الة رحيم ،لك ّنها �أ�ص� � ّرت على ا�ست�ض ��افتنا يف منزلها .لقد �أخر�ست
�أل�سنتنا بلطفها .مل �أقل لها �إ ّننا مل نذهب بعد �إىل بيتنا و�إ ّنه لدينا القليل
من الوقت .م�ش ��ينا يف �أثرها حتى و�ص ��لنا �إىل �آخر الزق ��اق ،ودخلنا �إىل
منزل �صغري ال ت�صل ك ّل م�ساحته الإجمالية �إىل  40م .
راودين �شعور عجيب .لقد �أ ّثر بي كث ًريا �صدق ولطف �أهل ذلك البيت.
أ�سا�سا �إن كان ح ًّيا �أم ال .ت�أ ّملت الغرفة التي بناها
مل �أر والده ،ومل �أعلم � ً
يتم الو�صول �إليها �إال بال�صعود
رحيم له ولزوجته فوق ال�س ��طح ،وكيف ال ّ
على درج �أ�شبه بال�س ّلم .خنقتني العربة .حاولت �أن �أمتالك نف�سي و�أنه�ض
ب�س ��رعة من مكاين .كان ��ت حال «�أمري» كحايل � ً
أي�ض ��ا ،وبقينا �س ��اكتني.
قلت�« :س ��يدتي! يقول ال�س� � ّيد رحيم �إ ّنه مل ير طفله بعد ،ف�إن ا�س ��تطعتم
�أن ّ
حت�ض ��روا �ص ��ورة له حتى ن�أخذها له� ،س ��يكون ذلك جيدً ا!» .يعلم اهلل
علي التف ّوه بهذا الكالم .كنت �أعلم �أ ّنه لي�س من ال�س ��هل على
كم �ص ��عب ّ
عائلة تعي�ش يف ظروف كهذه� ،أن ته ِّيئ �ص ��ورة للطفل خالل وقت ق�صري.
لك ��ن ،اتفقن ��ا على �أن من ّر به ��م يف طريق عودتنا لأخذ ال�ص ��ورة .ذهبت
على تلك احلال �إىل منزلنا وا�ستمعت لكالم عائلتي .مل تكن م�شاكلي �أق ّل
من م�شاكل بقية الإخوة .بالرغم من �أ ّنني ظننت �أنّ بالئي لي�س مب�ستوى
ب�ل�اء عائلة رحيم والكثريين ،لك ّنني مل �أكن مرتاح البال .لقد انتهى �أبي
من بناء �أ�سا�س ��ات البيت ،لكن نفد ماله � ً
أي�ضا .وقد تع ّر�ضت موا ّد البناء
لل�س ��رقة م ّرات عدة ما ا�ض ��ط ّر �أبي يف تلك الأيام �إىل االنتقال �إىل تربيز
حد ما �س ��وى
والبق ��اء يف املن ��زل اجلديد .املنزل الذي مل تكتمل فيه �إىل ٍّ
جم�ص�ص ��ة� ،أب ��واب ونوافذ بدون
غرفة واحدة .جدران من الطوب غري ّ
زجاج ،وقد و�ض ��عوا على النوافذ النايلون للح�ؤول اً
قليل دون دخول الهواء
أكيا�س ��ا ليتمكنوا من الإقامة في ��ه .انزعجت كث ًريا
الب ��ارد ،وعلى الباب � ً
2
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عندما ر�أيت هذا الو�ضع .ال �أنا �أ�ستطيع البقاء يف املدينة �سوى يوم واحد،
وال �أملك اً
مال �أعقد الأمل عليه ولو  100تومان .قلت لوالدي �س�أتد ّبر املبلغ
�باحا ونقوم برتكيب زج ��اج النوافذ .طلب ��ت منه �أن يجد
م ��ن الإخوة �ص � ً
جنا ًرا ليقوم باحل ّد الأدنى ب�ص ��ناعة ب ��اب للغرفة .بقيت �أرجتف يف تلك
الليلة حتت اللحاف حتى ال�ص ��باح ،و�أفكر با�س ��تمرار كيف يق�ضي والدي
خ�صو�ص ��ا ليايل �ش ��تاء تربيز
ووالدت ��ي اللي ��ايل يف ظ ّل ه ��ذه الظروف؟
ً
املعروفة بثلوجها وعوا�صفها.
ق ��ال يل والدي يف ال�ص ��باح �إ ّنه يع ��رف جنا ًرا .تق� � ّرر �أن يتح ّدث معه
لعله ي�س ��تطيع �أن ي�ص ��نع با ًب ��ا للغرفة عل ��ى �أن ندفع التكالي ��ف يف العيد.
ا�س ��تاء النجار عندما �أتى �إىل العمارة غري املكتملة بعد ،وعلم �أ ّنني مقاتل
وجريح .قال لي�س من الإن�ص ��اف �أن حتيطك هذه ال�ش ّدة .وق ّرر �أن ي�صنع
جمي ��ع �أبواب املنزل ،ويف املقابل نعطيه ثمنها عندما يتوافر لدينا .ذهبت
أي�ضا واقرت�ضت منهم اً
�إىل عدد من الأ�ص ��دقاء � ً
مال ا�ستخدمته يف تركيب
نوعا ما فيما يتعلق بربودة املنزل� .أخذت الأمانة
الزجاج لريتاح بذلك بايل ً
التي �أرادها رحيم من منزله ،وانطلقت و�أمري باحلافلة �إىل دزفول.
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�لت و�أم�ي�ر �إىل دزفول .مل جند �أحدً ا يف مق� � ّر الفرقة .ك ّنا نتوقع
و�ص � ُ
ذلك؛ فقبل ثالثة �أيام عندما غادرنا يف �إجازتنا كان اجلميع ّ
يتح�ض ��رون
لالنطالق .لقد م�ضت الكتيبة �إىل منطقة العمليات .قررنا �أن نذهب �إىل
املركز� ،إذ ميكننا ركوب �سيارة من هناك وااللتحاق بالكتيبة .يف الطريق
ر�أيت احلاج «بيوك �آقا �أ�ساي�ش» .بعد التحية وال�سالم قال �إ ّنهم يق�صدون
املو�ضع اجلديد .على الفور ،ركبنا معهم يف �سيارة املق ّر.
كان التمو�ض ��ع اجلدي ��د يف قرية قريبة م ��ن «كارون» .التحقنا هناك
بكتيبة «�أبو الف�ضل» و�أدركنا �أنّ العملية جد ّية .حتى ذلك احلني ك ّنا نبقى
مع ال�س ّيد �أجدر يف خيمة القيادة ،مع �أ ّننا كنا ّ
نف�ضل �أن نكون بني القوات
خالل العملية الع�س ��كرية .ذهب ��ت و�أمري �إىل رحيم افتخ ��اري ،وقد ُعينِّ
للت ّو م�س�ؤول ف�صيل� .أعطيته الر�سالة و�صورة طفله .فرح كث ًريا .منذ تلك
اللحظة تغريت نظرتي لـ«رحيم» عن ال�سابق.
بقيت يف �س ��ر ّية احلاج قلي ،وحتديدً ا يف ف�ص ��يل رحيم .ح�ص ��ل عدد
م ��ن املناق�ل�ات خالل تلك الأيام الثالثة .ا�س ��تقال عدد م ��ن الأفراد من
م�س� ��ؤولياتهم لأ�س ��باب خمتلفة بعد �س ��ماعهم خرب العملي ��ة وعادوا �إىل
املدينة .ويف املقابل ،تهافت �آخرون �إىل اجلبهة للم�ش ��اركة بعد �أن �سمعوا
باخلرب نف�سه ،من بينهم �أربعة �أ�شخا�ص من عنا�صر اللجنة.1
 - 1وقد التحق اثنان منهم بقافلة ال�شهداء في ذلك اليوم ،هما رحيم غفاري ور�ضا كلوليان.

من ت�ش ��كيلة الف�ص ��يل ،كنت �أعرف �شخ�ص�ي�ن �أو ثالث ��ة فقط :رحيم
افتخاري�« ،صمد �إقدام نيا» و�صديقيه «ر�ضا كلوليان» و«مهدي حممدي».
وخ�صو�صا
كان لقاء الإخوة واالجتماع بهم على الدوام �س ��ب ًبا ل�س ��عادتي،
ً
�أنّ رائح ��ة العملي ��ة بد�أت تفوح يف املنطقة ،وم ��رور ك ّل �أولئك املجاهدين
خا�ص ��ا ،مع بيوتها التي �أعطتها اً
�شكل
يف الأز ّقة �أ�ض ��فى على القرية وق ًعا ًّ
أوان كبرية على �شكل براميل ملأى بالتمر،
طول ًّيا .وجدنا ك ّل �شيء هناكٍ � :
لع ّله ��ا كانت م�ؤونة الأهايل ال�س ��نوية .احلقول زرع ��ت بالبندورة ،اخل�س
والفجل وغريها من اخل�ضار ،وقد �آتت املنتجات �أكلها� .س�ألنا قادتنا عن
�إمكاني ��ة املجاهدين الإفادة منه ��ا ،ف�أجابوا �أنّ ثمنها مدفوع وال �إ�ش ��كال
يف ذل ��ك .لذا رحن ��ا ن�أكل من ك ّل ما نريد وما ت�ص ��ل �أيدينا �إليه مرتاحي
خا�ص ��ة البندورة الطازجة بينما الثلج يت�س ��اقط يف تربيز وي�ستب ّد
البالّ ،
وجم�ص�ص ��ة من الداخل مع �أ ّنها ُ�ص ��نعت
ال�ص ��قيع .كانت البيوت نظيفة
ّ
من الطني .متو�ض ��ع ف�ص ��يل من الإخوة يف ك ّل بيت ،وبع�ضهم نزل �ضي ًفا
يف منازل �أ�ص ��دقائهم! م�ش ��كلة القرية الكبرية كانت يف مياه اال�ستخدام
املاحل ��ة التي ال ميكن ا�س ��تعمالها لل�ش ��رب ،ف�أجربنا على �إح�ض ��ار املياه
احللوة بوا�س ��طة املخازن الن ّقالة .اً
ليل ،ك ّنا ن�ض ��يء امل�صابيح ،و�أتاح لنا
نحب ،و�أغلبها �أ�ش ��رطة
تواف ��ر الكهرباء اال�س ��تماع �إىل الأ�ش ��رطة الت ��ي ّ
اخلطب والقر�آن والعزاء .ك ّنا من ّد �سفرة الطعام وجنل�س جن ًبا �إىل جنب
لتناوله .كالعادة ،كان هناك اهتمام بتغذية القوات يف الأ ّيام التي ت�س ��بق
العملية .وعندما جتهز ال�س ��فرة ،ال مي ّد �أحد يده �إليها رغم اجلوع ،حتى
يت�أكد من �أنّ الطعام و�صل لل�شخ�ص اجلال�س بجانبه .وكان ك ّل واحد من
الإخوة يق ّدم غريه على نف�س ��ه للجلو�س �إىل ال�س ��فرة ب�سبب ق ّلة املالعق.
مل يكن هذا الت�ص� � ّرف جمامالت فارغة �أو ريا ًء ،و� اّإل ملا ا�ستم ّر �أكرث من
يومني ،بل �إنّ نفو�س الإخوة عجنت بهذا اخللق اجلميل من الإيثار الدائم
وتقدمي الآخرين على النف�س.
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اخلا�ص .كان ال�شباب
للأيام احللوة يف القرية قبل العملية �ص ��فا�ؤها
ّ
يغ�ي�رون على بيوت بع�ض ��هم البع�ض ،وغال ًبا من فوق �أ�س ��طح املنازل ،وال
ي�ستثنى من هذه الهجمات � اّإل ق ّلة قليلة.
مل تك ��ن ظ ��روف العملي ��ات تالئمن ��ي ،حيث �إ ّنن ��ي �أت�أ ّذى م ��ن الغبار
وال�ت�راب و�أحيا ًن ��ا من احل� � ّر .مل �أعتد على اعتمار الق ّبعة � ً
أي�ض ��ا� ،س ��واء
اخل ��وذة املعدني ��ة �أو � ّأي قبعة �أخرى ،و�أحيا ًنا �أ�ض ��عها مكرهً ا! كنت دائ ًما
أق�ص �ش ��عري قبل العملية .مل �أكد �أطرح هذا املو�ض ��وع حتى بادر رحيم
� ّ
افتخ ��اري قائ�ًل�اً �« :أنا �أجي ��د احلالقة» .ذهبن ��ا م ًعا �إىل ظ� � ّل نخلة .بد�أ
رحي ��م يحلق ر�أ�س ��ي ب�آل ��ة احلالقة التي ي�س ��تخدمها ،وراح ��ت تلك الآلة
تق�صه .بعد قليل اقرتب �أحد �أفراد اللجنة اً
قائل:
تنزع ال�ش ��عر �أكرث ّ
مما ّ
«�س ��يد رحيم� ،أنت ال جتيد احلالقة� ،أعطني هذه الآلة!»� .أخذوا ينزعون
�شعري ويرمونه على معطف املطر الأزرق من تلك املعاطف التي �س ّلموها
للجمي ��ع .بعد ذلك ،دخل �أحد �ش ��باب التعبئة �س ��احة املعرك ��ة ليقوم مبا
مل ي�س ��تطيعوا فعله ولك ّنه مل يب ّدل �ش ��ي ًئا .وددت لو بقي �شعري على حاله
فالنتيجة مزرية� :ش ��عر طويل وق�ص�ي�ر تك ّوم على ر�أ�سي ،ما جعل ك ّل من
وختاما،
يرى منظري ي�ض ��حك حتى تكاد خا�صرته تتمزق من ال�ضحك.
ً
وق�صوا ما ا�ستطاعوا من ال�شعر الطويل ،قبل �أن �أف ّر من
�أح�ضروا ًّ
مق�صا ّ
بني �أيديهم ّ
مف�ض اًل و�ضع القبعة على ر�أ�سي كي �آمن من مزاحهم!
قبل بدء العملية بحوايل � 4أو � 5أيام ،جت ّهزنا جمي ًعا بنا ًء لأمر ال�س� � ّيد،
للتد ّرب على املعركة يف ب�ستان النخيل .وقد جاء عنا�صر من وحدة التدريب
الع�س ��كري له ��ذه الغاية .ب ��د�أ الربنامج ،لك ��ن حت ّولت ال�س ��احة من مكان
للتدريب �إىل �س ��احة ل�شغب ال�شباب .قال املد ّرب« :تق ّدموا مبقدار �أربع �أو
عمل �س � اً
خم�س نخالت ،واحتموا هناك و�أطلقوا النار» .بدا ذلك اً
�هل ،لذا
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رحنا نق�ضي وقتنا باملزاح .مل يكن بالإمكان اً
فعل �إقامة مثل هذه التدريبات
لعنا�صر يعي�شون حال احلما�سة وال�شوق التي ت�سبق العمليات .عندما ر�أى
امل�س�ؤولون �أ ّننا ال ن�ستجيب لهم يف التدريب� ،أ ّكدوا علينا �أن ن�أخذ املو�ضوع
على حممل اجل ّد ،لكن ا�ستم ّر ال�شباب بفعل ما يحلو لهم.
¤

ا�س ��تقررنا يف قرية قريبة من كارون على م�س ��افة ح ��وايل  50كلم من
احل ��دود مع العراق .و�ض ��ع ال�ش ��باب قرب النهر براميل ب�س ��عة مئتي ليرت
أهداف راحوا يطلقون الر�ص ��ا�ص وقذائف الـ B7عليها ،وعندما تتحرك
ك� ٍ
من مكانها ب�سبب االنفجارات ،يعيدون ترتيبها .الهدف من هذه الرمايات
هو �أن نتع ّود على �أ�صوات االنفجارات .مل �أكن يف تلك الظروف ً
نا�شطا يف
الرماية ،ومل �أذهب �إىل ب�س ��تان النخيل للتد ّرب ،بل ق�ضيت معظم �أوقاتي
أحب البندورة ،رح ��ت �أجول يف احلقول باح ًثا عن
يف احلق ��ول! ومبا �أ ّنني � ّ
حباتها التي بقيت يف م�أمن من �أيدي ال�شباب� .أحيا ًنا كنت و�أمري �أو بع�ض
الإخوة من�ش ��ي حوايل  3كلم بح ًثا عن البندورة واخل�س و ...على ك ّل حال
ك ّنا دائ ًما نظفر بالبندورة .مل تكن املحا�صيل ال�صيفية بالن�سبة �إىل بع�ض
الإخوة الذين �أتوا �إىل اجلنوب من املناطق احلارة �أم ًرا مرغو ًبا� ،أ ّما نحن
القادمني حدي ًثا من ثلوج و�صقيع تربيز ،فكنا ح ًّقا نتل ّذذ ب�أكل البندورة.
¤

ملأت وح ��دة التجهيزات املنطق ��ة ب�أنواع امل�أكوالت املختلفة :ع�س ��ل،
فواك ��ه مع ّلب ��ة ،و�أ�ش ��ياء �أخرى كثرية .ان�ش ��غل بال ال�ش ��باب بفكرة توفري
ح ّمام كي ي�ستطيعوا اال�ستحمام ب�سهولة يف الأيام املعدودة التي �سيكونون
فيه ��ا هناك� .س ��بق ف�ص ��يلنا اجلمي ��ع يف العمل عل ��ى بناء ح ّم ��ام ،وبذل
اً
إ�صطبل �إىل
ال�ش ��باب جهدً ا كب ًريا لتحويل املكان الذي كان فيما م�ض ��ى �
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ح ّمام :و�ضعنا على �سطحه اً
برميل ب�سعة مئتي ليرت ،وث ّبتنا حتت الربميل
م�ص ��د ًرا للحرارة يعمل عند �ض ��خّ املياه .و�ص� � ْلنا حنفية بالربميل لت�صل
املي ��اه الدافئة عربها �إىل احل ّم ��ام .بقي علينا ملء الربميل با�س ��تمرار،
ومل تكن مياهه �س ��اخنة �أبدً ا ،لك ّنها �أف�ض ��ل من ال �ش ��يء .بادر ال�ش ��باب
� ً
أي�ض ��ا �إىل و�ص ��ل كي� ��س من النايل ��ون بر�أ� ��س احلنفية ،جعلوا في ��ه ثقو ًبا
كثرية لي�ص ��بح �ش ��بي ًها بالدو�ش ،وكان ي�ؤدي دوره عندم ��ا ميتلئ! �أحطنا
ً
مرحا�ض ��ا يف زاوية �أخ ��رى من ذلك املكان،
احل ّم ��ام بالبطانيات .ه ّي�أنا
وبالطبع كان على ال�ش ��باب �أن يحجزوا دورهم .بعد هذه املبادرة ،قامت
بقية الف�ص ��ائل ببن ��اء ح ّمام لها � ً
مت�ض دقيقت ��ان على دخويل
أي�ض ��ا .مل ِ
ذلك احل ّمام يف امل ّرة الأوىل حتى عال �ص ��ياح ال�ش ��باب« :ا�سرع ،ه ّيا �إىل
اخلارج»� .آنذاك ،كان خم�س ��ة �أ�شخا�ص يقفون جن ًبا �إىل جنب بني خزان
املي ��اه وبرميل احل ّم ��ام ،ويتناقلون املاء يدً ا بيد ليم�ل��أوا الربميل .لذا مل
يكن �أح ٌد ي�ستطيع البقاء يف احل ّمام لأكرث من ب�ضع دقائق.
من الأن�ش ��طة امل�ش�ت�ركة التي �أقيمت يف القرية �ص�ل�اة اجلماعة .كان
الإخ ��وة يفر�ش ��ون ال�س ��جاد �إىل جانب النخي ��ل جلميع عنا�ص ��ر الكتيبة.
عجيبة هي م�ش ��اهد �ص ��لوات اجلماعة تلك .عادة م ��ا يخجل الإخوة من
�أن يظهروا حاالت الع�ش ��ق والقرب من اهلل تعاىل �أمام النا�س ،لكن لهذه
ال�ص ��لوات ح ��ال �أخرى .مع حل ��ول الظالم ،ق ّلة مل تكن ت�ض � ّ�ج بالبكاء يف
فري�ضتي املغرب والع�شاء؛ بكاء �سببه �إ ّما ال�شوق �إىل اهلل تعاىل و�إ ّما طلب
احلاجات منه والتو�سل ب�أهل البيت .R
اطلع � ُ�ت على ّ
عندم ��ا ّ
خط ��ة العملية ،اعتق ��دت �أنّ العمل بها �س ��يكون
�أ�ص ��عب مب ّرات م ��ن العمليات ال�س ��ابقة ،حتى عملية ب ��در ،تلك التجربة
العظيم ��ة! �أن يعرب الغوا�ص ��ون نه ��ر «�أروند» بطبيعته القا�س ��ية ويخرتقوا
ّ
خط دفاع العدو و� ...أخذ ال�ش ��باب ميزح ��ون �أحيا ًنا قائلني« :لقد �أخذت
بدر ك ّل ما لدينا»� .إ�ضافة �إىل القادة ،فقدنا يف عملية بدر عنا�صر التحق
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�أكرثهم باجلبهة وبقوا فيها منذ بداية احلرب .كنت دائ ًما �أح ّدث نف�سي:
«م ��ن الذي �سي�س� � ّد الفراغ ال ��ذي خ ّلفه مهدي ؟ ....وه ��ل ميكن لأحد �أن
ق�ص ��اب يف الفرقة؟» ,و�أقارن العنا�ص ��ر احلاليني مع
ميلأ مكان �أ�ص ��غر ّ
مما
عنا�ص ��ر عملي ��ة بدر ،و�أفك ��ر �أنّ قوة ه�ؤالء وخربتهم ه ��ي الآن �أدنى ّ
كانت عليه لدى �شهداء تلك العملية .مع هذا ،كان الإميان والأمل برحمة
اهلل �س ��بحانه مبعث طم�أنينتي �إىل �أ ّنه ال وجود يف اجلبهة ل�ش ��يء ا�س ��مه
م�ستحيل� .أعتقد �أنّ هذه امل�سائل راودت �أكرث القدامى يف الفرقة.
الغوا�صني
مع اقرتاب وقت العملية� ،ص ��رنا نفكر �أكرث يف م�س�ألة عبور
ّ
م ��ن قلب نهر �أروند والهج ��وم على ّ
خط الدفاع العراقي املتني مع ك ّل تلك
العوائ ��ق واملوان ��ع املحكمة التي زرعوها .يف ذل ��ك الوقت من العام �أي يف
�شباط عام 1986م ،كان على غ ّوا�صي قوة االقتحام العبور يف املياه حيث
�وي ،وامل ّد واجلزر م�ش ��هوران يف املنطقة ،ثم �ض ��رب الهدف يف
التي ��ار ق � ٌّ
ال�ض ��فة الأخرى .مل مي ّر يوم �أو ليلة من دون �أن �أف ّكر بهذه الأمور ،و�أعلم
�أنّ �إمكاني ��ة القي ��ام بهذه الأمور منوطة بالتوكل على رحمة اهلل �س ��بحانه
بالتو�سل من �أعماق كياين.
وتعاىل ،ف�أبد�أ بطريقة عفوية
ّ
يف تلك القرية ،ت�شاهد تعبويني يبد�أون بالبكاء من بداية �صالة اجلماعة
�إىل نهايتها ،ويبقون �ساجدين لأكرث من ع�شر دقائق .تراهم يرجتفون حتى
ت�ش ��عر وك�أنّ الأر�ض ترجتف معهم .كنت �أعرف بع�ض ��هم .بينهم �أ�شخا�ص
كـ«رحيم افتخاري» الذي ر�ض ��ي ب�ص ��ورة مولوده اجلديد ،وبقي يف اجلبهة
ليع ّو�ض ،قدر  ،النق�ص احلا�صل يف القوات .و�أمري؛ كم تغيرّ ت �أحواله .مع
�أ ّنه �صغري ال�سنّ ويف مقتبل العمر� ،إال �أ ّنه �أم�ضى �سنوات يف اجلبهة ،وقطع
(اخت�صر) يف تلك الليايل مئة عام من طريق العارفني.
كان ��ت الأيام التي ت�س ��بق العملية جميل ��ة ومليئة بال�ض ��حك ،ولياليها
حافلة بامل�ش ��اهد املمتعة .كان البيت الذي ن�سرتيح فيه �صغ ًريا لدرجة �أنّ
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�أرجلنا تقع فوق بع�ضها البع�ض عندما نذهب ك ّلنا للنوم .بداي ًة ك ّنا ثالثة
�أ�ش ��خا�ص يف تلك الغرفة ،والح ًقا عندما �أتت قوات جديدة �إىل املنطقة،
�أ�ض ��افوا �إلينا ثالثة من عنا�ص ��ر الهند�س ��ة والإ�س ��عاف ،فلم يعد ممك ًنا
الإتيان ب� ّأي حركة عندما ن�ستلقي جن ًبا �إىل جنب ،نظ ًرا ل�ضيق املكان.
ك ّن ��ا نخلد للن ��وم يف تلك الظروف ،لتف� � ُرغ هذه الغرف بع ��د ثالث �أو
�أربع �ساعات� .أحدهم ي�صعد �إىل ال�سطح ،و�آخر �إىل خارج الغرفة ،بينما
ي�أخذ �أغلب ال�ش ��باب بطانية ويذهبون �إىل ب�ستان النخيل ،وت�ستم ّر احلال
هكذا حتى ال�س ��حر .كنت �أغبط بع�ض ال�شباب �إذ ا�ستطاعوا التح ّرر من
ك ّل عالئقهم الدنيوية.
¤

يف �أحد الأيام جاء نداء« :جت ّمعوا جمي ًعا يف مكان واحد ،يريد ال�س� � ّيد
�أم�ي�ن التح ّدث �إليك ��م»� .إ ّنها امل ّرة الأوىل التي يتح ��دث فيها قائد الفرقة
اجلدي ��د �أم�ي�ن �ش ��ريعتي بعد ا�ست�ش ��هاد «مه ��دي باك ��ري» .كانت حلظة
خا�ص ��ة بالن�س ��بة �إلينا .لقد �أحيت فينا ذكرى مهدي .من
و�ص ��وله حلظة ّ
جه ��ة ك ّنا ن�ش ��عر بغياب ��ه ،ومن جه ��ة �أخ ��رى ،كان وجود �أمني ال ��ذي بد�أ
احلديث عن مهدي يرفع من معنوياتنا .جت ّمعنا و�س ��ط ب�س ��تان النخيل.
قال �أمني« :قائدكم هو ال�س ّيد مهدي باكري� .أنتم عنا�صر ال�س ّيد مهدي.
�أنت ��م م ��ن الفرق الب ��ارزة ...ولهذا فقد �أُ ْع ِط َي ْت � ً
أي�ض ��ا واح ��دة من �أكرث
املناطق ح�سا�س ��ية لق� � ّوات االقتحام يف فرق ��ة عا�ش ��وراء .1»!...لقد رفع
�أمني ب�ش ��كل كبري ال ��روح املعنوية لل�ش ��باب بذكره مل�آثر فرقة عا�ش ��وراء:
«لقد �أثبت �ش ��باب فرقة عا�ش ��وراء ح�ض ��ورهم املم ّيز يف عملية بدر� .أنتم
الذين ّ
�سطرمت ملحمة بدر تلك و .»...و�صل الدور �إىل احلديث عن حمور
 - 1كانت فرقة عا�شوراء ت�سيطر دائ ًما على المحاور الموكلة �إليها بتوجيهات قادتها ال�شجعان ،وت�ساعد
الفرق على جناحيها(االي�س ��ر وااليمن) .ودائ ًما ما كانت الفرق العاملة في هاتين الجهتين را�ضية عن
العمل �إلى جانب الفرقة ،وقد �أ�شار الأخ �أمين �إلى هذه الم�سائل م ّرة �أخرى.
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العمليات .اجلميع �أ�ص ��غى بد ّقة .كانت الأو�ض ��اع مع ّق ��دة لدرجة �أ ّنه بني
�شخ�ص ��ا واحدً ا ي�ست�س ��هل هذه العملية .هذه امل ّرة � ً
أي�ض ��ا
�ألف قد ال جتد ً
ِبتنا يف مواجهة الطبيعة ،طبيعة نهر �أروند القا�س ��ية .كانت �س ��رعة املياه
يف النهر مربكة .كيف ميكن بناء ج�سر على النهر مع هذا التيار القوي؟
اجل�سر الذي يعترب �صلة الو�صل الوحيدة مع اخلطوط اخللفية ،و�إن ّمتت
�إزالته بالق�ص ��ف �أو ب� ّأي عوامل �أخ ��رى ،ماذا ب�إمكان القوات املتق ّدمة �أن
تفعل؟ ُطرحت جميع امل�ش ��اكل ،وخل�ص ��نا �إىل نتيجة مفادها �أ ّنه« :عندما
يق ّرر الإن�س ��ان �أن يح ّل م�ش ��كلته ف�س ��وف حت ّل .ال يوجد م�ش ��كلة لي�س لها
ح ّل ،والأمر مرتبط بدافعية املرء و�إرادته ،ومدى جد ّيته وثباته»� .ش ��ك َرنا
ال�س� � ّيد �أمني يف نهاية كالمه ،ومن جانبنا نحن � ً
أي�ضا� ،أحطنا به و�أطلقنا
�ش ��عارات الت�أيي ��د والتقدير لقادتن ��ا .ك ّنا عندما ي�أت ��ي الأخ مهدي لإلقاء
حما�ض ��رة �أمام عنا�صر الفرقة ،ن�س ��تقبله بك ّل حما�سة و�شوق ب�شعارات:
«اللهم ِّ
أهل اً
�صل على حممد و�آل حممد � ،اً
و�سهل بن�صري الإمام� ،أو يا قائد
يتوجب علينا نحن � ً
أي�ض ��ا �أن نتفاعل مع
فرقتنا ،جاهزون ،جاهزون»� .إذ ّ
حال حما�سة قادتنا و�إظهار �ش ��جاعتنا وثباتنا� .أطلق ال�شباب �شعاراتهم
هذه امل ّرة � ً
أي�ضا ،و�أظهروا للقائد اجلديد جهوز ّيتهم و�شوقهم على �أعتاب
العملية الكربى «والفجرُ .»8ح ّدد موعد الهجوم ليلة � 9شباط.
¤

انته ��ى ال ��كالم ،ليبد�أ التح� � ّرك بعد �س ��اعات .كان ال�ش ��باب فرحني
ومبتهجني وراح ك ُّل واحد منهم ُيظهر م�شاعره بطريقة ما .كانت امل�سافة
بني مكان االجتماع والقرية حوايل  1كلم ون�صف .يف طريق العودة� ،أخذ
بع�ضا وي�ش ��اك�س بع�ضهم ً
بع�ض الإخوة يالحق بع�ض ��هم ً
بع�ضا .لقد �أثاروا
أحد ما ،يخطر على بالك �أ ّنك قد ال
ال�صخب يف القرية .ك ّلما نظرتَ �إىل � ٍ
تراه يف الغد! لذا مل تكن لت�شبع من ر�ؤيتهم والبقاء معهم.
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علي .رح ��ت �أنظر �إىل
كالع ��ادة ،م ّرت �س ��اعات ما قب ��ل العملية ثقيلة ّ
الإخ ��وة؛ �إىل �أكله ��م� ،إىل جلو�س ��هم وقيامهم ،احرتام بع�ض ��هم لبع�ض،
مناجاتهم مع اهلل� ،شكواهم ومزاحهم ...و�أ�شعر بالأ�سى �أ ّنه �إن �أنا بقيت
ح ًّيا كيف �س�أرى مكان ال�شهداء خال ًيا عند عودتي .وحدهم �أولئك الذين
تذ ّوقوا طعم هذا الأمل يدركون ع ّما �أحت ّدث.
¤

كم ��ا جرت الع ��ادة يف �آخر ليلة لن ��ا يف القرية� ،أقمنا مرا�س ��م العزاء
ومواك ��ب اللطم .يف تلك الليلة بعد ال�ص�ل�اة� ،ألهب البكاء احلزين لأحد
الإخ ��وة م�ش ��اعر اجلميع ،فارتفع �ص ��وت الب ��كاء من ك ّل م ��كان .عادة ما
ين�ض � ّ�م احلاج «�ص ��ادق �آهنكران» �إىل جمع عنا�صر فرقة عا�شوراء ليايل
العمليات ،ونراه يف جمل�س العزاء الذي نقيمه قبل العملية .لكن ،مل يكن
موج ��ودًا هذه امل� � ّرة .انطلق الإخوة مبواكب العزاء التقليدية �شاخ�س ��ي.1
وك�أنّ هذه املواكب كانت بيعة لقائدنا الأ�سا�س.
ابت ّل ��ت الأر�ض بالندى ،و�أ�ص ��بحت موحلة وزلقة كم ��ا �أذكر جيدًا تلك
الليلة ،وكنت يف منت�ص ��فها م�سحو ًرا مبظهر ال�شباب .يف احلقيقة مل يكن
هن ��اك من حاجة لقارئ العزاء .فالك ّل ي�ص ��رخون م ��ن �أعماق قلوبهم وا
ح�س ��يناه ،وا ح�س ��يناه ،وا �س ��ي ّداه ،وينوحون .كان الأخ «ق ��ادر منايف» يقر�أ
العزاء يف كتيبتنا التي تفتخر با�سم «�أبو الف�ضل» ،Qوعندما ي�صل �إىل
ا�س ��م العبا�س Qتتغري �أحوال اجلميع ،وير ّددون ب�ص ��وت واحد« :يا �أبا
الف�ض ��ل ،يا من هو بدون يد وبدون �س ��اعد .»...تذ ّكرت �آخر و�صايا ال�س ّيد
�أجدر قائد كتيبتنا حني قال« :علينا �أن نقاتل ك�أبي الف�ضل ،حتى لو اقت�ضى
الأمر �أن نق ّدم �أيدينا يف هذا الطريق و.»...
انتابني �ش ��عور غريب يف تل ��ك الليلة بحيث �ص ��رت �أمت ّنى مع انطالق
 - 1نوع من مواكب العزاء التقليدية في تبريز.
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العمليات وامل�شاركة والدخول يف قلب املعركة �أن �أنف�صل عنهم� .إ ّنه �شعور
بقيت
علي .ا�ستح�ض ��رت ذكرى ال�ش ��هداء الذين ُ
البع ��د عن �أع� � ّز النا�س ّ
�س ��نوات �إىل جانبهم� ،أ ّما الآن ...ك ّلهم �أحي ��اء يف قلبي ،لك ّنني ال �أراهم.
�أكاد �أجنّ عندما �أتذ ّكر ال�شهداء.
¤

حان موعد التح ّرك .جت ّهزنا لالنطالق يف �ضوء النهار بعد �أن ا�ستمعنا
�إىل �آخر كالم لقائد كتيبتنا .كان ال�س� � ّيد �أج ��در مواليي  -ك� ّأي قائد �آخر-
يتوقع املالحم من عنا�صره ،ويعلم ج ّيدًا كيف ي� ّؤجج معنويات ال�شباب.
و�صلت ال�شاحنات �س ��ري ًعا ،حيث من املق ّرر االنطالق بها �إىل ّ
اخلط.
يف هذه اللحظات الأخرية ُو ِّزعت الع�صائب على الإخوة .ع�صائب حمراء
كتب عليها �أ�س ��ماء �أهل البيت  Rاجلميلة« :يا مهدي يا ح�س�ي�ن ويا �أبا
الف�ض ��ل .»...انقلبت �أحوايل وبد�أتُ بالبكاء ب�شكل جعل «�أمري» يح ّدق بي
وي�س�ألني�« :س ّيد! �س ّيد نور الدين! ك�أ ّنك ذاهب لت�ست�شهد؟!».
عم! �أنا لن �أ�ست�شهد!
 ال يا ّ � ًإذا ،ملاذا تبكي هكذا؟كان «�أمري» ي�س� ��أل و�أنا �أجيبه �أ ّننا عندما نرجع لن نرى ه�ؤالء ال�شباب
هنا .و�أنا من الآن �أبكي لتلك اللحظات!
عجيب ٌة هي م�ش ��اهد الوداع .راح الإخوة يطلبون امل�ساحمة بع�ضهم من
بع�ض ب�سبب �أ�صغر الأخطاء ،حتى تلك غري املتع ّمدة! كم �أ�صبحت �أرواحهم
لطيفة ،وكم �ست�صبح احلياة خاوية برحيل هذه الورود من جمعنا.
كان بكائ ��ي عجي ًبا بالن�س ��بة �إىل الذين يعرفونني ،فه ��م يعلمون �أ ّنني
ل�ست �إن�سا ًنا رقيق القلب ،و�أ ّنني �أبكي ب�صعوبة .لكن ،انتابني �شعور �أ�شبه
ب�شعور الوالد الذي يرى ولده ،ثمرة ف�ؤاده ،لآخر م ّرة ويو ّدعه .كنت �أعلم
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�أ ّننا �سنتكبد خ�سائر كبرية ،ولكن من هم الأ�شخا�ص الذين �سنخ�سرهم؟
� ّأي واحد �س ُيقطف من بني ه�ؤالء الأ�صدقاء؟
ب ��د�أ التحرك م ��ع �ص ��وت الأذان .كان �أحده ��م يرفع الأذان وي�ش ��رح
معن ��اه يف نف� ��س الوقت .وللأذان عند حلظة االنط�ل�اق �أث ٌر عجيب .كنت
والكثريين ممن ال يعرفون العربية جيدً ا ن�ستمتع بالأذان وتف�سري معانيه.
تناهى �إىل �أ�س ��ماعنا � ً
أي�ض ��ا من مكان بعيد �ص ��وت القارئ �آهنكران عرب
�شريط ت�سجيل �أُح ّبه:
مل ّرات من هجوم البعثيني عمالء ال�شيطان
�أ�صبحت مئات البيوت والأكواخ يف دزفول خرا ًبا
1
وعندما ي�صل �إىل هذا املقطع ،تنقلب �أحوايل:
هنا ت�سقط �أ ٌّم على الأر�ض وقد قطعت يدها
وهناك طفل ي�سقط على الأر�ض وال ر�أ�س له
جل� ��س الإخ ��وة تدريج ًّي ��ا يف مقاعده ��م اخللفية يف احلاف�ل�ات ليبد�أ
التحرك .جل�س ��ت هذه امل ّرة يف املق ّدمة �إىل جانب ال�س ��ائق ،غري مكرتث
حلال الإخوة وو�ضعهم و�ضيق املكان عليهم! كان هدفنا �شاطئ �أروند.
يف الطريق ،فرحت بر�ؤية املدافع والدبابات و�س ��ائر الأ�سلحة الثقيلة.
ر�أين ��ا عمليات نقل التجهيزات و�أحيا ًنا نقل عنا�ص ��ر الفرق الأخرى .من
الوا�ض ��ح �أ ّنهم �أع ّدوا ك ّل �شيء وب�شكل ج ّيد لعملية «والفجر .»8و�صلنا �إىل
ب�ساتني نخيل قرب �أروند وتو ّقفت الآلية.
 �سوف تكملون من الآن �س ًريا على الأقدام!ترجلن ��ا م ��ن احلافلة وب ��د�أت الكتيب ��ة بالتح ّرك .كان عل ��ى ك ّل فرقة
ّ
�أن تتمو�ض ��ع يف املنطق ��ة املح� � ّددة له ��ا .يف الطريق ك ّنا ن ��رى املقطورات
 - 1تك ��ررت ف ��ي دزفول مثل هذه الم�ش ��اهد مرات عدة ،وكنت ك ّلما �س ��معت هذه اللطمية �أ�ش ��عر بعبء
الم�س�ؤولية الملقاة على عاتقي .كان هذا ال�شريط من �أ�شرطة الت�سجيل القليلة التي �أحملها دائ ًما.
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الت ��ي حتمل القوارب ،و�ض ��اعف من عزميتنا ر�ؤية م�ش ��هد نقل الرافعات
والدبابات .الآن ،وقد م�ض ��ى على البكاء والنحيب ثالث �س ��اعات �أ�صبح
اجلميع يف ّكرون بالعملية.
انتقل ��ت القوات يف �ص ��فوف ّ
منظمة من جهة �إىل �أخرى .نحن � ً
أي�ض ��ا
انطلقن ��ا يف طاب ��ور حتى و�ص ��لنا �إىل قري ��ة جماورة لنه ��ر �أروند حماطة
بالنخي ��ل .ح ّددوا لنا ثالث غ ��رف هناك لتكون مكا ًنا ال�س ��تقرار الكتيبة
ب�أكملها .دخل الإخوة �إىل الغرف التي مل تتّ�سع للجميع ،فبقي عد ٌد منهم
يف اخلارج .لكن جاء �أمر ب�أن ال يخرج �أحد .كان الوقت بعد الظهر واجلو
م�شم�س ��ا .لكن هل كان ال�س� � ّيد ن ��ور الدين -يف تل ��ك الظروف-
م ��ا زال
ً
ليقبل بالبقاء يف البيت وال يتح ّرى عن الأحوال والأو�ض ��اع؟! عزمت على
أي�ض ��ا .ناديت «�أمري» � ً
لدي عمل �آخر � ً
أي�ض ��ا كما
اخل ��روج .يف الواقع كان ّ
خارجا ون َر ما اخلرب!» .كان هناك جداول وممرات مائية
العادة« :لنذهب ً
متف ّرعة عن نهر �أروندّ ،مت �س ��حبها �إىل داخل ب�س ��تان النخيل ،وو�ض ��عت
فيه ��ا قوارب كث�ي�رة .يف ذلك املكان ر�أيت �أحد �ش ��باب التعبئة يف الفرقة
خمتل ًيا بنف�س ��ه قرب نخلة� .أعرفه .م ��ا �إن اقرتبنا �أكرث حتى ر�أيته يبكي.
كان ينظر �إىل �ص ��ورة ويكتب �ش ��ي ًئا ّثم يتوقف �أحيا ًنا عن الكتابة ويبكي.
وقفت بعيدً ا عنه اً
قليل وبقيت �أنظر �إليه .ظننت �أ ّنه يكتب و�ص ّيته ،لك ّنني
ممازحا:
انزعجت لأجله .1اقرتبت منه ،و�ضعت يدي على ظهره وقلت له
ً
يا �أخي ،ال تكرتث .نظر �إ َ
يل وقال�« :س ّيد� ،أريد �أن �أكتب و�صية!».
 ما لك وللو�صية ،ماذا تريد �أن تفعل بها! �سوف تعود �إن �شاء اهلل...نظرت �إىل ال�صورة التي يف يده .ر�أيت فتاة �صغرية جميلة جدً ا!
 - 1مع �أ ّنني كنت عاقدً ا قراني حينها و�أفهم �إلى حدٍّ ما �أحوال الإخوة المتزوجين .الكثير من الأ�صدقاء
ل ��م يعلم ��وا حتى �آخر الحرب �أ ّنني متزوج! ك ّنا ال ن�س ��مح للمتزوجين والذين عنده ��م �أوالد بالتقدّم في
نق�ص ��ر في ذلك �أحيا ًنا �أو تقع �أمور خارجة عن
�س ��احة المعركة ما ا�س ��تطعنا �إلى ذلك �سبيلً ،لكن ك ّنا ّ
ال�سيطرة.
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 من هذه؟ح ّدق بال�صورة وقال« :ابنتي!»� .أحبطتني نظراته تلك ب�ش ّدة .قلت له:
«�إن �أردت ،ت�ستطيع �أن ترتك ال�صورة معك!».
 �س ّيد! �أخ�شى �أن تف�سد �صورتها يف املاء! ال ،لن يحدث ذلك.قلت هذا ،لكن مل �أكن واث ًقا و...
كان من املق ّرر �أن نهجم على العدو بالزوارق بعد �أن يخرتق الغ ّوا�صون
ّ
خط ��ه الدفاعي ،ومن املحتمل �أن نقع يف املاء .من جهة �أخرى كان ميكن
�أن نع�ب�ر نهر �أروند ب�س ��هولة ون�ص ��ل �إىل �ش ��اطئ العدو .قل ��ت له« :اكتب
و�ص� � ّيتك و�أح�ضر ال�صورة معك!»� ,س� ��أل ثانية�« :س ّيد! هل من املمكن �أن
�أراها ثانية!».
تب ّدلت �أحوايل« :لمِ َ ال! قط ًعا ت�ستطيع �أن تراها!».
كان ه ��ذا الأمل الوحيد الذي �أ�س ��تطيع �أن �أق ّدمه ل ��ه .و ّدعته وذهبت
لأكم ��ل عملي .يف الواقع �أردت و�أمري البحث ع ��ن جعبة .كان لدينا جعبة
جي ��دة تحُ م ��ل على ال�ص ��در ال منلك غريه ��ا ،ل ��ذا �أردت �أن جند واحدة
�أخرى .ح ��اول «�أمري» �إقناعي بالرتاجع عن هذا الأم ��ر مك ّر ًرا« :من �أين
لك �أن جتد جعبة؟».
 �أنت تعال وال ت�شغل بالك!عزم ��ت على �أن �أجد واح ��دة من ذلك النوع ب� ّأي طريق ��ة .كانت ر�ؤية
ب�س ��تان النخيل وتف ّقده �أم ًرا ممت ًعا بالن�س ��بة �إ ّ
يل � ً
أي�ضا .و�صلنا �إىل مكان
بدا �أ ّنه حم ّل متو�ض ��ع عنا�ص ��ر فرقة م�ش ��هد .ر�أيت اجلمي ��ع يحملون من
تل ��ك اجلعب .كم َّنا هناك وحتي َّنا الفر�ص ��ة حتى يخلع �أحدهم جعبته .مل
مي� ِ��ض وقت طويل حتى خلع �أحدهم جعبته وذهب لكي يتو�ض� ��أ� .س ��ري ًعا
�أبدلت جعبت ��ي التي تربط باخل�ص ��ر بجعبته ،وب ّدلت املخ ��ازن وابتعدت
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فالتفت �أ ّنه
ب�س ��رعة عن املكان .على م�س ��افة قريبة حت ّققت من اجلعب ��ة
ّ
و�ض ��ع و�ص� � ّيته حتت �أحد املخازن .مل يكن من الإن�ص ��اف �أن �آخذ و�صيته
بهذا ال�شكل .رجعت �سري ًعا برفقة «�أمري» ووجدنا �أ ّنه مل يعد بعد .و�ضعت
الو�صية حتت �أحد املخازن وبقيت �أراقب �إن كان �سرياها �أم ال .و�أقول يف
نف�سي« :ال ب�أ�س باجلعبة! ولكن �إن مل ي�أخذ و�ص ّيته �سي�صبح الأمر �س ّي ًئا!».
أي�ضا جاهزة لالنطالق .جاء ومل يجد جعبته .رك�ض اً
كانت كتيبتهم � ً
قليل
�إىل هذه اجلهة وتلك ثم عاد ،ولكن مل يكن ليجدها!
�أخ�ي ً�را ،انتب ��ه �إىل املخازن والتقط حزام ��ه .كان وهو على تلك احلال
يتل ّف ��ت حول ��ه كي ي ��رى �إن كان �أحد ما يراقبه! من جهة �أخ ��رى كان قائده
يناديه كي يتح ّرك �سري ًعا� .أخ ًريا �أخذ ذلك املجاهد املظلوم اجلعبة وربطها
على خ�صره .للإن�صاف ،فقد تف ّقد خمازن الر�صا�ص ،وعندئذ ر�أى و�صيته.
ارتاح بالنا .ذهب ً
راك�ضا باجتاه طابوره ونحن بدورنا ذهبنا لنتابع عملنا.
�أراد «�أمري» �أن نرجع �إىل القرية ،لك ّنني �أردت �أن جنول اً
قليل يف تلك
الأطراف .قال يل« :لكن �أين تريد �أن جتول!».
 املكان هنا رائع! هيا بنا لنذهب!ح ��دث �أن ذهبن ��ا باجت ��اه جمموعة من العنا�ص ��ر امل�ش ��غولني بتلحيم
اجل�س ��ور ،تلك التي ي�س ��تخدمها �أكرث عنا�ص ��ر اجلي� ��ش .كانت حم ّركات
الكهرباء تعمل ب�ش ��كل دائم ،والدبابات تن ��اور ،وعدد من الأفراد ينقلون
القوارب �إىل املاء بوا�س ��طة الآلي ��ات الثقيلة .كانت احلركة وال�ضو�ض ��اء
كثرية هناك .مل َّ
يحل الظالم بعد ،لكن من الوا�ضح �أنّ الأ�صوات ال ت�صل
بعد
�إىل �ش ��اطئ العدو ،وقد و�ض ��ع الإخوة �س ��ات ًرا بارتفاع مرت واحد على ٍ
ميك ��ن حتديده بالعني املج� � ّردة من النقطة التي ك ّنا فيها ،وعلى م�س ��افة
�أمت ��ار من نهر �أروند .متو�ض ��عت فرقتنا على م�س ��افة ح ��وايل  200م عن
النه ��ر يف نقطة حتيط بها ب�س ��اتني النخيل م ��ن ك ّل جانب .مع هذا كانت
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زاوية الر�ؤية عند العراقيني �أف�ض ��ل م ��ن زاويتنا ،وتف ّوقوا علينا من حيث
تعجبنا �أنّ العراقيني
املوقعية اجلغرافية .لذا ،مع ك ّل هذه الظروف� ،أثار ّ
مل ينتبه ��وا �إىل وجودن ��ا ،ومل يقوموا ب� �� ّأي عمل .كان اجل ّو �ص ��اخ ًبا هنا؛
بع�ض ��هم ّ
يح�ض ��ر �أجهزة الال�س ��لكي ،واجلرافات تعمل ب�سرعة على نقل
ال�ت�راب وجتهيز الطرق ��ات .يف زاوية �أخ ��رى كانوا يعمل ��ون على جتهيز
امل�ستو�ص ��ف .كان هناك عدد كبري من العنا�ص ��ر الذين ينادون بع�ض ��هم
ً
ت�ضج ب�أ�صوات
بع�ضا بال�صياح عال ًيا ل ُي�سمع �صوتهم يف تلك الأجواء التي ّ
قلقت من �أن ينتبه العد ّو �إىل وجودنا هنا ،و�إذا ما ح�صل
الآليات الثقيلةُ .
ذلك -ال �سمح اهلل -و ُق�صف املكان �ستكون خ�سائرنا فظيعة.
قراب ��ة الغروب انطلقنا باتجّ اه منطقتنا ،و�ص ��دى الأذان ينت�ش ��ر بني
�أ�ش ��جار النخيل .مل يكن ممك ًنا �إقامة ال�صالة جماعة ،ف�ص ّلى ك ّل واحد
من ال�شباب يف زاوي ٍة ما ،وربمّ ا كانت تلك ال�صالة الأخرية لكثريين.
فج�أة ،بد�أت قاذف ��ات الهاون العراقية بالعمل� .س� ��ألت الإخوة الذين
كانوا �س ��اب ًقا يف املكان« :ماذا ح�ص ��ل» ,ف�أجابوا �إنّ العراق ّيني ي�ض ��ربون
�أطراف �أروند يف هذا الوقت منذ م ّدة ،وهذا لي�س ب�شيء جديد.
تف ّقدنا الأ�سلحة وخمازن الر�صا�ص م ّرات ع ّدة .لقد كتبنا و�صايانا فيما
م�ض ��ى ونحن مطمئ ّنو البال جلهة ما منلك! و ّزعوا علينا الطعام .تناولناه
وجل�سنا ننتظر الأوامر .م ّرت حلظات �صعبة .وحده اهلل يعلم يف ذلك اجل ّو
الغوا�ص�ي�ن الذين يعربون نهر �أروند .فالطق�س
العا�ص ��ف ،ما هي ظروف
ّ
بارد ،والنهر هائج .كانت كتيبتا �س ��يد ال�ش ��هداءQوويل الع�صر| من
فرقة عا�ش ��وراء ،هي كتائب الغو�ص يف االقتحام ،بينما كتائب الدعم هي
الإمام احل�سني� ،Qأبو الف�ضل Qوعلي الأ�صغر .Qمتو�ضع اجلميع
ك ٌّل يف املحور املحدد له .وتق ّرر �أن تعمل فرقة « 25كربالء» �إىل جانبنا ،و�أن
تكون مدينة الفاو �ضمن نطاق عملها.
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يف الط ��رف الآخر لنه ��ر �أروند حيث من املق� � ّرر �أن نعرب ،يوجد مزار
لأحد الأولي ��اء .بالطبع يرتبط ذلك العبور بنجاح الغوا�ص�ي�ن يف اقتحام
ّ
خط الدفاع العراقي .مل نكن قد ر�أيناهم حتى تلك ال�س ��اعة ،ولكن رحنا
ندع ��و اهلل من �أعماق قلوبنا �أن ين�ص ��رهم يف اقتحام �أروند و�أخذ موطئ
قدم لهم هناك.
ب ��د�أت اال�ش ��تباكات حوايل العا�ش ��رة اً
ليل .من الوا�ض ��ح �أنّ ال�ش ��باب
و�ص ��لوا �إىل ّ
خط الدفاع العراقي .يف نف�س الوقت � ً
أي�ض ��ا بد�أ �إطالق النار
من مدافعنا .اختلطت �أ�ص ��وات �إطالق �ص ��لية من � 40صاروخ كاتيو�شا يف
حلظة واحدة مع �أ�صوات زجمرة املدافع والدبابات .كانت ب�ساتني النخيل
تهتز من هذه الأ�ص ��وات واالنفجارات .يف تلك اللحظات �صدر �أمر التهي�ؤ
للحركة .مل نكد نتحرك من �أماكننا حتى عال �ص ��وت يقول« :لقد ق�صف
العراقي ��ون بالأ�س ��لحة الكيميائية!» .تف ّرق الطاب ��ور ورك�ض اجلميع بح ًثا
عن �أقنعتهم .بعد دقائق اتّ�ض ��ح �أنْ لي�س ثمة ق�صف كيميائي .عال النداء
م ّرة �أخرى« :ارك�ض ��وا نحو الزوارق» .رك�ض ��نا م�س ��رعني باجتاه �ش ��اطئ
�أروند� .صعدنا ب�سرعة على منت الزوارق ما ت�سبب بخلل يف انتظامنا ،ومل
يعد وا�ض � ً�حا هل ال�شباب الذين ي�ص ��عدون على منت قارب واحد هم من
تو�صل
الف�ص ��يل ذاته �أم ال؟ حت ّركت الزوارق ب�أق�ص ��ى �سرعة ممكنة كي ِ
القوات �إىل ال�ض ��فة الأخرى .كان الإخوة الذين يعملون على الزوارق من
عنا�صر املعلومات ويتقنون عملهم.
ر�أينا عظمة الواقعة يف نهر �أروند .وقعت ا�شتباكات �شديدة عند �ض ّفة
العدو .القذائف املدفعية من جهة ،ورمايات ال�شيلكا والأ�سلحة الر�شا�شة
و ..م ��ن جهة �أخ ��رى .كانت الزوارق تتع ّر�ض للإ�ص ��ابة بر�ص ��ا�ص العدو
وا�ضحا �أنّ ّ
خط العدو مل ي�سقط بكامله .كان
�ضمن نطاق حم ّدد ،و�أ�صبح
ً
ق ��ارب الكمني الكبري يف �ض ��فة العدو ميطر املياه بنريان ��ه الغزيرة ،لكن
تابعت الزوارق التي تق ّل املجاهدين تق ّدمها من دون تل ّك�ؤ .و�صلت طالئع
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الزوارق �إىل �ش ��اطئ العدو .كان امل�ش ��هد عجي ًبا والع ��دو ميطرنا ّ
بزخات
متوا�صلة من الر�صا�ص من �أعلى التالل امل�ستحدثة على �ض ّفة النهر حيث
ر ّب�ض �أ�سلحة ال�ش ��يلكا والثنائي .يظهر �أنّ هذه التجهيزات �أُع ّدت للدفاع
وجهوها الآن �إىل املاء (يف م�س ��توى) بحيث ال ت�ص ��يب
اجل � ّ
�وي ،ولكنه ��م ّ
قواتهم ،ويف الوقت عينه ّ
تغطي ق�س� � ًما عظي ًما من املاء .و�صلنا �ساملني يف
رعاية اهلل ،وتوقفت القوارب على ُبعد ثالثة �أو �أربعة �أمتار من الياب�س ��ة.
قفزنا �سري ًعا �إىل املاء .لقد حالت العوائق احلديدية املت�شعبة دون و�صول
القوارب �إىل الياب�س ��ة ،و�صار من الالزم علينا �أن نعرب ال�شريط ال�شائك
ب� �� ّأي طريقة كان ��ت .كان اجل ّو ب ��اردًا ،ور�أينا الغ ّوا�ص�ي�ن يف الوحل وعلى
ال�شاطئ وقد ا�ست�شهد بع�ضهم ظل ًما� ،أو و�سط املاء ويف ال ّرمق الأخري من
�ش ّدة اجلراح والنزيف.1
كان حاجز (�سد) العدو مبحاذاة املاء ،ود�شمه خلف العوائق احلديدية.
كما ا�س ��تحدث بع�ض الد�شم � ً
أي�ضا بني الق�صب بحيث ال ُترى وا�ضحة من
النظرة الأوىل .بنى العراقيون � ً
أي�ض ��ا د�ش ��م ر�ص ��د ي�ش ��رفون من خاللها
ترابي �ضخم لي�س له حت�صينات
على املنطقة .وكان خلف احلاجز �س ��ات ٌر ٌّ
وتد�شيم بالطبع.2
حت�س ��ن و�ضعنا مع و�ص ��ول طالئع الدفعة الثانية من القوات .يبدو �أنّ
ّ
العراقي�ي�ن املوجودين هن ��اك �إ ّما جبناء و�إما �ض ��عفاء ،لأ ّنه ��م كانوا بعد
رمايات قليلة ،يخرجون من د�ش ��مهم ب�ش ��كل جماعي وي�س ّلمون �أنف�سهم.
عندما اجتزت ال�ساتر ،ذهبت باجتاه د�شمة الر�صد .كنت �أعلم �أ ّنه ميكن
� -1س ��معنا فيما بعد من الإخوة الغوا�ص ��ين �أ ّنهم و�صلوا �إلى منطقة العدو قبل الموعد المق ّرر وانتظروا
حت ��ى يحي ��ن وقت اال�ش ��تباك .في ه ��ذه الدقائق� ،أ�ص ��ابهم العدو في �إطالق نار ع�ش ��وائي م ��ا �أدى �إلى
ا�ست�ش ��هاد � 7أو � 8أفراد منهم هناك .كما جرح بع�ض ��هم في الماء وغرقوا .على � ّأي حال فقد و�ص ��ل قليل
منهم �سالمين �إلى ّ
خط العدو ،وقام ه�ؤالء برغم ق ّلة عددهم بعمل كبير عندما فتحوا معب ًرا لنا هناك.
 -2هذا ال�س ��اتر هو من �أقدم ال�س ��واتر الترابية في تلك المنطقة .وربما ا�ستحدث قبل ع�شر �سنوات كي
ال تجتاح المياه الياب�سة عندما ترتفع ن�سبة المياه في نهر �أروند.
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لنا �أن جند منظا ًرا يعمل على الأ�ش ��عة حتت احلمراء يف املرا�صد .اً
وفعل
فق ��د وجدت واحدً ا هن ��اك ،وكان ذلك رائ ًعا بالن�س ��بة �إيل ،ورحت �أنظر
م ��ن خالله  -يف عتمة الليل � -إىل ك ّل مكان و� ّأطلع على الأو�ض ��اع .خالل
�أق ّل من �س ��اعة واحدة قام عنا�ص ��ر كتيبة «�أبو الف�ضل» بتطهري املنطقة،
و�إ�سكات �آليات ال�ش ��يلكا املوجودة على التالل .و�صلت � ً
أي�ضا كتيبة الإمام
احل�سني  Qمن اخللف .مل تكن مه ّمتها اال�شتباك عند ّ
اخلط الدفاعي
الأ ّول ،ب ��ل كان عل ��ى �أفرادها �أن يذهبوا �س ��ري ًعا باجتاه طريق الب�ص ��رة
املع ّبدة .مل تكن امل�سافة كبرية بني ذلك املكان وم�صنع امللح ،حيث قاعدة
العراق ال�صاروخية � ً
أي�ضا ،وتق ّرر �أن نتح ّرك �إىل هناك يف املرحلة الثانية
ُهدفت الكتيبة من ب�س ��اتني النخيل ،ذلك
من العملية� .أثناء حركتها ا�س� �ت ِ
يتم تطهري املحور ب�شكل كامل ،وكانت الدبابات والقوات العراقية
لأ ّنه مل ّ
خ�صو�ص ��ا يف الب�س ��اتني .لقد ا�ستحدث العدو هناك
متناثرة يف املنطقة
ً
منوذجا منها يف منطقة زيد .بنيت هذه
�سواتر ترابية مث ّلثة ال�شكل ،ر�أينا
ً
منحن ومب�ساحة  200م .جت ّمع
ال�س ��واتر بالقرب من الطريق على �ش ��كل ٍ
الق�س ��م الأعظم من عنا�صر العدو هناك ،لي�ش ��كل ذلك املكان يف الواقع
مركزً ا لدعم قواته .مل يحدث �ش ��يء مهم �أثناء تطهري املنطقة املحاذية
تعجبنا فقط منظر الأ�سرى العراقيني ،ف�أغلبهم كان يف
للمياه ،لكن� ،أثار ّ
مقتبل العمر ،ب�ش ��رتهم �س ��مراء ،ونحفاء البنية ،وال ي�شبهون العد ّو الذي
ر�أيناه يف �أغلب العمليات ،يف عناده وق ّوته.
تق ّدمت كتيبة الإمام احل�س�ي�ن� Qإىل الأم ��ام ،ولأنّ الأوامر متنعها
من اال�شتباك حتت � ّأي ظرف من الظروف ،فقد تع ّر�ضت لإ�صابات � ً
أي�ضا.
أي�ض ��ا ك ّنا عن ��د ّ
نحن � ً
اخلط الدفاعي الأول للع ��دو ،الذي بقي عدد الفت
من عنا�ص ��ره متمو�ض� � ًعا بني كتيبتنا وكتيبة الإمام احل�سني .بزغ الفجر،
و�ضوحا .لقد ته ّدمت م�صفاة الفاوّ ،
وغطت النريان
ف�أ�صبح امل�شهد �أكرث
ً
و�س ��حب الدخان �س ��ماء املنطقة .كانت �أ�ص ��وات كثرية تتع ��اىل من جهة
350

الفاو ،ويبدو �أنّ عنا�ص ��ر فرقة « 25كربالء» و�ص ��لوا �إىل املدينة ويقومون
بالتطه�ي�ر .كان ��ت حلظات عجيب ��ة .وفيها لفت ��ت انتباهنا �س ��يارة جيب
عراقية تنطلق م�س ��رعة باجتاه الفاو .ا�ستهدفناها مبا�شرة بالر�شا�شات
وال� �ـ ،B7وما نحمل من �أ�س ��لحة .تعجبنا �إذ مل ي�س ��تطع � ّأي �س�ل�اح �إيقاف
ذل ��ك اجليب ،وتابع ال�س ��ائق -وهو الراكب الوحيد يف ال�س ��يارة -تق ّدمه
باجتاهنا غري مكرتث بك ّل هذه النريان!
 عج ًبا يا له من رجل ال يعرف اخلوف!كن ��ت �أف ّكر بهذا عندم ��ا توقف اجليب �أخ ًريا بعد �أن �أ�ص ��يبت عجالته
ترجل من اجليب!
بر�صا�ص ثقبها .مل ندرك �أنّ ال�سائق واحد م ّنا �إال بعد �أن ّ
ّ
ال�صف الأول يف فرقة «25
تق ّدم م ّنا �أكرث وع ّرف عن نف�س ��ه .كان من قادة
كربالء» ،ويريد الذهاب باجتاه قواته امل�شغولني بتطهري مدينة الفاو .ح ًّقا
لقد �ش ��ملته عناية اهلل �س ��بحانه �إذ خرج �ساملًا من بني ك ّل ذلك الر�صا�ص.
مل يت�أخر عندنا ،وملّا ت�أكد �أنّ ال�سيارة لن ت�صلح ،انطلق نحو املدينة ً
رك�ضا.
¤

�صباحا جاء �أم ٌر يق�ضي ب�أن تذهب �سر ّيتنا لت�أمني الطريق
عند التا�سعة ً
التي كانت بعهدة كتيبة الإمام احل�سني .Qبالطبع ،قام عنا�صر فرقة «25
كربالء» ،وعنا�ص ��ر فرقة �أخرى كانت يف جناحنا الآخر� ،إ�ض ��افة �إىل عدد
من عنا�ص ��ر فرقة عا�ش ��وراء ،قاموا ب�إغالق الطريق من الأمام وط ّهروها.
لكن ،مل ت�سمح الظروف لعنا�ص ��ر التجهيزات بالتق ّدم �إىل الأمام� ،إذ كان
العراقيون ي�ض ��ربون ب�ش� � ّدة ذلك اجلزء من الطريق .لذا تق� � ّرر �أن تذهب
�سريتان لت�أمني املكان؛ �سر ّية احلاج قلي ،و�سر ّية ر�سول طالبي.
تق ّدمن ��ا حتى املزار ال ��ذي �أعلمونا بوجوده يف املنطق ��ة من قبل .كان
مرقدً ا لأحد �أ�ص ��حاب «�أمري» امل�ؤمنني ،Qذا ق ّبة وبناء �صغريين ،وقد
حافظوا على نظافته كث ًريا .ر�أينا �إىل جانب هذا املزار قناة كبرية ُحفرت
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حدي ًثا ،ت�شبه القنوات التي نحفرها يف مدننا جل ّر املياه �أو لنقل الكهرباء،
ومل يكن لها � ّأي ا�س ��تخدام ع�س ��كري .بد�أ التحرك من ه ��ذا املكان .بنا ًء
لطل ��ب الأخ مواليي ،بد�أت �س ��ر ّية احلاج قلي باحلركة والتطهري من جهة
اليمني ،يف حني كانت �س ��ر ّية ر�سول طالبي تقوم بعملها يف الي�سار .كانت
وتوجب على الإخ ��وة �أن يتق ّدموا من تلك القناة
املنطق ��ة مليئة بالنخيلّ ،
لي�ص ��لوا �إىل مقربة من الطريق .مل ُيظه ��ر العراق ّيون مقاومة تذكر على
جه ��ة اليمني حيث اجت ��اه مدينة الفاو ،وبد�أ يق� � ّل عددهم من جهة فرقة
« 25كرب�ل�اء» ،لذا مل يكن تطهري تلك اجلهة بتلك ال�ص ��عوبة ،وا�س ��تطاع
عنا�ص ��ر �سر ّيتنا الو�صول �إىل هدفهم واالن�ضمام �إىل فرقة « 25كربالء».
طب ًع ��ا ،بقيت �أنا �إىل جانب امل ��زار ،ومل �أذهب مع الإخوة �إىل الأمام .بعد
�أن ط ّه ��ر الإخوة �أطراف الطري ��ق ،عادوا �إىل جانب امل ��زار ،لكن ،كانت
اال�ش ��تباكات �أكرث تعقي ��دً ا يف جهة الي�س ��ار؛ فعديد الق ��وات العراقية يف
اجلهة الي�س ��رى للقناة �أكرث بكث�ي�ر ،ومنعت مقاومتهم ال�ش ��ديدة الإخوة
يف �س ��ر ّية ر�س ��ول طالبي من التق� � ّدم �أكرث �إىل الأم ��ام .امتلك العراقيون
� ً
أي�ض ��ا دبابات يف ذلك اجلزء من املنطقة ،فبد�أوا ب�ضرب �شبابنا ب�ش ّدة.
يف الواق ��ع ا�ض ��طررنا يف ذلك اجلزء �أن ننت�ش ��ر يف وج ��ه العراقيني على
�شكل ّ
خط لكي ي�ستطيع عنا�صر التجهيزات العبور .يف تلك الأثناء و�صلت
مروحيت ��ان من جه ��ة العراقيني .وعندم ��ا بد�أ ال�ش ��باب بالرماية عليهما
عال �ص ��وت يقول« :ال ترموا ،املروح ّيتان تابعتان لنا!» .د ّققنا النظر ،وما
�إن اقرتب ��ت املروح ّيت ��ان �أكرث حتى وجدنا �أ ّنهما تابعت ��ان لقواتنا اجلو ّية.
بالفعل ،قامت القوات اجلو ّية بعمل عظيم يف عملية «والفجر� ،»8إذ بد�أت
عمله ��ا عند العا�ش ��رة من �ص ��باح يوم العملية ،يف ح�ي�ن �أنّ املروحيات يف
العمليات ال�س ��ابقة ،كانت تبد�أ با�ص ��طياد الدبابات بعد يوم �أو يومني من
بدء العملية الع�س ��كرية .كان الفتًا م�ش ��هد �إطالق املروح ّيتني لل�ص ��واريخ
من و�س ��ط ب�ساتني النخيل ،ثم خروجهما من هناك .لقد علقت الدبابات
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العراقية يف ب�ستان النخيل ب�أيدي عنا�صرنا وانتهى �أمرها.
�أردت يف تل ��ك الظ ��روف الذهاب �إىل بيت اخلالء ،وه ��و بالقرب من
منطقة الدبابات ،لكن ،يبدو �أنّ العراقيني ي�ص ّوبون على ذلك املكان! ومل
�أكد �أ�ص ��ل �إىل هناك حتى �سقطت حويل ع�شرات الر�صا�صات� .ضحكت!
ذهبت ورجعت على نف�س احلال .تعجب �أمري« :ما الذي حدث حتى بد�أت
بال�ضحك يا �س ّيد؟».
 ال �شيء! ال ي�سمحون لنا حتى بالذهاب �إىل املرحا�ض!ازدحام ��ا .كان يف تلك
�أ�ص ��بحت الأط ��راف املحيط ��ة بامل ��زار �أك�ث�ر
ً
النواح ��ي � ً
أي�ض ��ا ،ثمة �أماكن كاملخ ��ازن ،ذهب بع�ض الإخوة خل�س ��ة �إليها
بح ًثا عن �س ��يجارة! التدخني ممنوع يف الفرق ��ة ،ولكن ،كان هذا القانون
ُينق�ض يف �أيام العمليات ،ليفت�ض ��ح �أمر املدخنني بد ًءا من القائد اً
و�صول
�إىل العن�ص ��ر الب�سيط! عندما انخف�ضت ح ّدة اال�شتباكات قرابة الظهر،
ذهب عدد من ال�شباب نحو املخازن بح ًثا عن �سيجارة� .أعتقد �أ ّنه عندما
فتح رحيم باب �ص ��ندوق الذخائر وجد عراق ًّيا هناك! ا�ضطرب امل�سكني.
ال يتوق ��ع �أح ��د �أن يخرج عن�ص ��ر من عنا�ص ��ر العدو من داخل �ص ��ندوق
ذخائر! و�ص ��ل ال�ش ��باب مل�س ��اعدته يف الوقت املنا�س ��ب ،و�أخذوا العن�صر
العراقي �أ�س�ي ً�را .ر�أيت هناك � ً
أي�ضا «عالء الدين نور حممد زادة» وبع�ض
ال�شباب يدخلون �إىل د�شم ومتاري�س القيادة العراقية ،وغال ًبا ما يبحثون
عن معلومات .يف ذلك الوقت كان عالء الدين م�س� ��ؤول املحور وم�س� ��ؤول
التّخطيط يف الفرقة ،وقد جمع قادة الفرقة بالقرب من املزار و�أعطاهم
التوجيهات الالزمة حول املراحل التالية من العملية.
جمي�ًل�اً كان ذلك اليوم .لق ��د �أُجنزت بنجاح العملية التي بد�أت ليل 9
�شباط ،وت�ضاعفت فرحتنا يف احلادي ع�شر منه يوم انت�صار الثورة .كان
من املق ّرر �أن نهاجم القاعدة ال�ص ��اروخية العراقية يوم احلادي ع�ش ��ر،
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لكن� ،س ��يطر الإخ ��وة يف فرقة قم عل ��ى تلك املنطقة يف الليلة ال�س ��ابقة،
ومل يع ��د لدين ��ا � ّأي عملية حينها .حت ّقق وعد اهلل �س ��بحانه وتعاىل �أ ّنه �إن
�أراد ف�سين�صر ال�ضعيف على القوي� ،إىل درجة �أ ّنه ّمت من املرحلة الأوىل
ال�س ��يطرة على النقاط املتوقع �س ��قوطها يف املرحل ��ة الثالثة من العملية.
با�س ��تثناء عنا�صر االقتحام من الغ ّوا�صني الذين ق ّدموا ت�ضحيات كثرية،
كانت خ�سائرنا قليلة جدً ا� .أ�صيب اثنان من �شبابنا بجروح طفيفة وجرح
ق�صة من
� 4أو � 5أفراد من كتيبة الإمام احل�سني .Qلكن ،كان
للغوا�صني ّ
ّ
نوع �آخر ،وك ّلما �سمعنا املزيد عنهم ارتفع �ش�أنهم ومقامهم يف �أنف�سنا.1
متو�ض ��عنا ليلة � 11ش ��باط يف القن ��اة القريبة من املزار ،وك ّنا بو�ض ��ع
ج ّي ��د بعد �أن ط ّهرن ��ا الأطراف املحيط ��ة بنا .كان لدينا فرتة ا�س�ت�راحة
يف تل ��ك الليلة .لكن ،هل ميكن النوم يف ذلك ال�ص ��قيع؟ تك ّد�س ��نا داخل
القناة ال�ض ّيقة بع�ضنا �إىل جانب بع�ض ،وتق ّرر �أن يقوم الإخوة باحلرا�سة
عل ��ى طريف القناة .يف �أول اللي ��ل ،ذهبت �أفت�ش بني جتهيزات العراقيني،
ووج ��دت مدف� ��أة نفطية «فالر» التي ت�ض ��يء ب�أربعة �أو خم�س ��ة �أمناط من
ال�ض ��وء الأزرق� .أح�ض ��رت � ً
أي�ض ��ا بطانية عراقية و�أ�ش ��علت املدف�أة داخل
القن ��اة .و�ض ��عت البطانية على الأخ�ش ��اب الت ��ي �أح�ض ��رناها �إىل هناك
�س ��اب ًقا ،ف�أ�صبح املكان �أ�شبه مبقعد �ص ��غري .تناولنا طعامنا هناك ،وكان
متواف ًرا بكرثة و�سهل املنال.
تق ��رر �أن يحر� ��س الإخوة امل ��كان لي�ًلباً بالتناوب ويراقب ��وا الأطراف.
� - 1سمعت عن �أحد الغوا�صين هو عبد اهلل �شكوفه� ،أنه عندما كان يرك�ض على الطريق خلف الحاجز
و�صل �إلى جندي عراقي فطعنه ب�سكين .في تلك اللحظات و�صل عراقي �آخر وطعن �شكوفه لي�سقط على
العراقي الأول .ثم �أتى �شخ�ص �آخر من �شبابنا وطعن العراقي الثاني ليقع هو الآخر � ً
أي�ضا فوق �شكوفه،
لكن لم ينزع ال�سكين من ج�سم �شكوفه! وبقوا على تلك الحال حتى ال�صباح ،واعتقد الجميع �أن �شكوفه
ا�ست�ش ��هد في اللحظات الأولى .عندما �أخلوا الجرحى وو�ص ��ل الدور �إلى ال�شهداء ،وبعد �أن رفعوا ج�سد
العراقي عن �شكوفه وجدوا �أنه ما زال به رمق! �أخرجوا ال�سكين من ظهره وحملوه �إلى الخلف لي�ست�شهد
�أثناء عبور نهر �أروند .في ك ّل م ّرة يجري الحديث عن ال�شباب الغوا�صين �أرى �أنه ي�ستحيل �أن يح ّل �أحد
في الفرقة مكان ه�ؤالء العظماء.
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مكان ما ،ونرفع ر�أ�س ��نا خارج القن ��اة ونراقب جميع
وذل ��ك ب�أن نقف يف ٍ
الأطراف دون احلاجة لل�س�ي�ر وما �ش ��اكل .قالوا يل �إنّ نوبة حرا�ستي من
الثانية وحتى الرابعة ،لك ّنني منت اً
ليل وا�س ��تيقظت عند �ص�ل�اة ال�صبح.
مل يوقظني �أحد من �أجل احلرا�س ��ة ،و�أدركت �أنّ �ص ��ديقي العزيز «�أمري»
حت ّمل عناء احلرا�سة ع ّني وتركني نائ ًما .بات الكثريون يف القناة ،لك ّنني
بقيت �إىل جانب «�أمري» ورحيم افتخاري ور�ضا كلوليانّ ،
وتغطينا ببطانية
واحدة .يف تلك الأيام �أ�ص ��بح «�أمري» يعاملني ب�شكل خمتلف� .صار يتو ّدد
�إ ّ
يل �أك�ث�ر من ال�س ��ابق ،ويدور حويل كث ًريا ويقول�« :س� � ّيد! ر�أيت يف املنام
�أنك ا�ست�ش ��هدت ،وبقيت �أنا وحي ��دً ا وكنت �أبكي ب�ش ��دة» .يف تلك الأيام،
ا�س ��تيقظ يف �إحدى املرات من الن ��وم خائ ًفا وقال يل�« :س� � ّيد! �أنت اليوم
�ست�صبح �شهيدً ا!» ,قلت �ضاح ًكا« :ال �أ�ص ّدق» .لكنّ «�أمري» �أ�ص ّر على ذلك
ثم نزع �ش ��عرات ع ّدة من ر�أ�سي لي�ضعها بني �أوراق دفرته .عال �صراخي:
عمّ ،
كف عن نزع �ش ��عري! �أعلم � ّأي ن ��وع من النا�س �أنا .لن يحدث يل
«يا ّ
�شيء ...قم واذهب ل�ش�أنك!».
لك ّنه ظ ّل يكرر�« :ست�ست�ش ��هد يا �س ّيد! لقد ر�أيت ذلك يف عامل الر�ؤيا».
و�ض ��ع �ش ��عراتي بني د ّفتي دف�ت�ره .الدفرت الذي يحمل ��ه دائ ًما يف حقيبته
ويكتب فيه ذكرياته وما يخطر بباله.
¤

ح� � ّل اليوم الثالث للعملية ،واملنطقة هادئة ن�س ��ب ًّيا .مل ي�س ��تطع جي�ش
البع ��ث حت ��ى ذلك الي ��وم �أن يقوم بالتوجيه ب�ش ��كل �ص ��حيح وكامل ،لكن
بقيت طائراته حتوم يف �س ��ماء املنطقة منذ الي ��وم الأول للعملية ،هادفة
�إىل �ض ��رب قواربنا يف مياه �أروند ،من دون �أن جتد فر�ص ��ة لذلك .ذلك
خا�ص ��تهم وقعت �س ��املة يف �أيدينا ،وهي يف
�أن �أ�س ��لحة ال�ش ��يلكا والثنائي ّ
�أف�ض ��ل موقع للدفاع اجل ��وي ،وك ّل طائرة تتجه نحو �أروند �ص ��ارت هد ًفا
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لنا .حل�سن ّ
احلظ بقيت هذه الأ�سلحة �ساملة يف الليلة الأوىل للهجوم ،وقد
ر ّب�ض ��ها العراقيون على ارتفاع 20م من �سطح املاء ،و�صنعوا لها ما ي�شبه
املرتا�س ،فكانت �آخر و�سيلة لدينا ال�ستهداف الطائرات .ا�ستفاد ال�شباب
� ً
أي�ض ��ا من هذه الغنائم بال�ش ��كل الالئق واملطلوب .بتن ��ا يف ك ّل م ّرة نرفع
فيها ر�أ�سنا ،نرى ط ّيا ًرا يقفز خارج طائرته املحرتقة! �أذكر �أ ّنه يف عملية
«والفجر� »8س ��قطت يف املنطق ��ة حوايل  65طائرة ،وكان للأ�س ��لحة التي
ج ّهزه ��ا العدو ملواجهتنا ال ��دور الأهم يف هذا النجاح الكبري .با�س ��تثناء
حوايل ع�ش ��ر ناقالت جند ،وقعت باقي التجهيزات �س ��املة يف �أيدينا عند
اخل � ّ�ط الدفاعي الأول للعراقيني .وم ��ع �أن عجالت الآليات ُثقبت ،مل ُي ِعر
اهتماما لهذه امل�س�ألة ،وا�ستخدموها باحلال التي هي عليها.
الإخوة
ً
يف تل ��ك املنطق ��ة ،كانت النقط ��ة الوحيدة التي ُت�س� � ّبب لن ��ا القلق هي
مكان �أ�ش ��به باملنقار ،1وق ��د تق ّدمت قواتنا من جناحيها الأمين والأي�س ��ر
وبقي ذلك اجلزء ب�أيدي العراقيني .ا�س ��تغ ّل العدو الفر�ص ��ة و�أح�ض ��ر �إىل
هناك ليلة � 11ش ��باط ق ��وات النخبة من احلر�س اجلمه ��وري .كان ه�ؤالء
وعرفوا
على ات�صال مع اخلطوط اخللفية ،وكانوا يدعمونهم ب�شكل جيدُ ،
وجت�س ��د عل ��ى �أر�ض املعرك ��ة يف اليوم الت ��ايل ك ّل ما
بالقوة وال�ش ��جاعةّ ،
�سمعناه عنهم.
ان�شغلت بتجهيز مدفع هاون 120ملم .لقد �صدر الأمر
يف ذلك اليوم،
ُ
بالتحرك ليلة الثاين ع�ش ��ر ،بينما �أنا منهمك منذ الع�صر برتتيب ذخائر
خمزن تبلغ م�ساحته � 9أمتار .يف قلب املعركة هذه ،ذ ّكرين هذا
الهاون يف
ٍ
املخزن بالبيت املوجود قرب ب�ستاننا! حدّدتُ زاوي َة الهدف ،وعندما �أردت
جتهيز القذائف ر�أيت �أحد عنا�ص ��ر الهند�سة ي�س ��حب معه �أ�س ًريا عراق ًّيا
�إىل اخللف .كان هذا البعثي طويل القامة و�ض ��خم البنية ،وي�ض ��ع يف فمه
« - 1المنقار» ،هو في الواقع �ساتر جاهز يبلغ طوله حوالي  2كلم ،ولأنّ هذا الطول يعتبر قليلً ن�سبة �إلى
الم�ساحة الإجمالية للمنطقة� ،أطلقنا عليه ا�سم «المنقار».
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علكة مي�ض ��غها من غري اكرتاث! ما �إن اقرتبا مني حتى وجدت �أ ّنه �أ�س�ي�ر
ذو رتبة عالية� .أردت �أن �أ�س ��تفيد منه قلي�ًلقاً  .قلت للأخ�« :أين ت�أخذ هذا؟
لدي عمل معه».
�أعطني �إ ّياه ليحمل يل الذخائر وينقلها»� .أجابني« :ال! ّ
 � ّأي عمل هذا؟! دعه هنا يعمل اًقليلّ .ثم �أنا �آخذه �إىل اخللف!
 كال! يجب �أن يذهب �إىل اخللف الآن! ليلة البارحة �أر�سلنا �أربعة منالإخوة على جرافة ،بعد م ّدة عرفنا �أ ّنهم قطعوا ر�ؤو�سهم! هذا اللعني هو
من ت�س ّبب بهذا البالء ل�شبابنا!
مل �أق ��ل �ش ��ي ًئا بعد �أن �س ��معت هذا ال ��كالم .لقد ب ��دا يل ك�آكلي حلوم
الب�شر وهو مي�ضغ تلك العلكة!
عزمت تلك الليلة على العمل بالهاون ،لذا قلت لل�س� � ّيد �أجدر �إ ّنني لن
�أذهب �إىل الأمام الليلة.
 ملاذا؟ووجهت الهاون� ،أريد �أن �أ�ضرب منطقة املنقار.
 ح ّددت زاوية الرمي ّن�س ��قت مع عن�صر الإ�ش ��ارة املوجود يف نقطة �أمامية ،ورميت ع ّدة
لقد ّ
قذائف لت�صحيح الرماية ،و�أخربين مبكان وقوعها .جعلني ال�س ّيد �أعدل عن
ذلك �إذ قال« :دع هذا الهاون هنا ،ميكن �أن ت�ص ��يب هذه القذائف �شبابنا
�أثناء تق ّدمهم اً
ليل! الأف�ضل �أن تتج ّهز للعملية»� .صرفت النظر عن الهاون.
حت ّدثت حينذاك مع ال�س� � ّيد ع ��ن منطقة العملية .قال« :نحن ذاهبون
الليل ��ة �إىل تنفي ��ذ العملية» .ومبا �أ ّنن ��ا ط ّهرنا الأط ��راف الأربعة للطريق
يف الليايل ال�س ��ابقة ومتو�ض ��عنا فيها� ،س�ألته« :لقد �س ��يطرنا على املحور
بالكاملً � ،إذا �أين نقوم بالعملية؟!».
 كال! مل ن�س ��يطر بعد على املنقار� .س ��تتحركون ع�ص ��ر اليوم .يوجدهناك �س ��اتر ترابي ي�ص ��ل ارتفاعه �إىل ثالثة �أمتار� .س ��تعربون بالقوات
ذلك ال�ساتر وت�شتبكون مع قوات العدو املجتمعني يف املنقار.
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مل يقل ال�س� � ّيد � ّأي كالم �آخر .ظن ّنا جمي ًعا �أ ّننا �سنهاجم العدو اً
ليل يف
املنق ��ار ،انطال ًقا من ذلك ال�س ��اتر الرتابي .بينم ��ا مل يكن الأمر كذلك!
لقد اقت�ضت ّ
حتمل فرقتان من قواتنا من اجلهتني على
اخلطة العامة �أن ِ
ق ��وات احلر�س اجلمه ��وري العراقي يف منطقة املنق ��ار ،بينما نقوم نحن
ب�إلهائهم فقط� .شي ٌء �أ�شبه بالطعم!

v
منذ ال�صباح بد�أ العراقيون بالتحرك �شي ًئا ف�شي ًئا .مع �أ ّنهم مل يق�صفوا
الطريق كث ًريا يف اليوم والليلة ال�سابقني� ،إال �أ ّنهم الآن ا�ستقدموا املزيد من
العنا�صر وبد�أوا ب�إطالق نار كثيف � ً
أي�ضا ،لكن ،مل تكن مدافعنا عاطلة من
العمل ،وبد�أت با�ستهداف احلافالت العراقية التي تنقل القوات اجلديدة
�إىل املنطقة ،وكانت ترى يف الطريق ركام احلافالت والقوات املحرتقة.
ازدحام ��ا من قبل ،وكذلك
يف �ص ��باح ذلك اليوم ،كانت ال�س ��ماء �أكرث
ً
زاد مزاح ال�شباب ودعابتهم وخ ّفة دمهم .متحور �أكرث املزاح حول متابعة
طائرات العدو وزمن �سقوطها .لقد مت ّيز عمل دفاعنا اجلوي بحقّ  .وبينما
يتم ا�صطيادها ،تناهى �إىل م�سامعنا
نحن نتابع يف ال�سماء الطائرات التي ّ
خرب الق�ص ��ف الكيميائي من اخلطوط اخللفية .بحثنا اً
قليل عن الأقنعة،
ولكن كانت امل�سافة بعيدة ومل ي�صل التل ّوث �إىل منطقتنا بعد .جاءنا � ً
أي�ضا
خرب تق ّدم قوات كتيبة الإمام احل�سني Qباجتاه م�صنع امللح.1
�أ�ش ��غلنا �أنف�س ��نا حتى الع�ص ��ر يف ذلك اليوم .بقي «�أمري» �إىل جانبي
�أينم ��ا ذهبت .لقد �س ��مع �أنّ تلك الليلة هي ليل ��ة العملية ،فراح يهم�س يف
�أذين با�ستمرار�« :س ّيد� ،ست�ست�شهد �أنت الليلة» .و�أنا �أجيبه« :ال تخف! لن
يحدث �شيء!» ,لك ّنه كان يتح ّدث عن املو�ضوع ب�شكل ج ّدي.
� - 1سيطرت قواتنا على م�صنع الملح بعد �أن �سقطت منطقة "المنقار".
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 �أمري! ال تزال تر ّدد هذا الكالم �إىل درجة �أ ّنني بنف�سي �س�أ�ص ّدق �أنّ�ش ��ي ًئا ما �س ��يحدث يل الليلة ...يا �أخي ،لن �أ�ستطيع �أن �أقوم بعملي �أثناء
العملية ونحن على هذه احلال!
كان عجي ًبا �أن �أتذ ّكر م�شاكلي يف و�سط ذلك الغمار ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل
�أن ال ُيذ ِّك ��ر � ّأي مقات ��ل مب�ش ��اكله العائلية �أثناء احلرب! عندها �س ��يدخل
ال�ش ��يطان ويبا�ش ��ر عمله ،ولن يتم ّكن الإن�س ��ان من العمل �أبدً ا كما يجب!
كنت من جهة �أ�سمع كلمات �أمري ،ومن جهة �أخرى �أتذ ّكر عائلتي .قلت له
�أخ ًريا« :فلن�صرب ولرن ما الذي �سيحدث؟».
عند الغروب �أ�شعلنا من جديد تلك املدف�أة النفطية .كان من املق ّرر �أن
نتح ّرك بني التا�سعة والعا�شرة م�سا ًء ،لكن ،بد�أنا ن�سمع من ك ّل اجلهات �أن
جت ّه ��زوا ...جت ّهزوا ...كان «�أمري» �إىل جانبي .قلت له�« :س� ��أنام ،وعندما
يح�ي�ن وقت التح� � ّرك �أيقظني»� .أج ��اب« :لك هذا»� .س ��معت كالم «�أمري»
ورقدت �إىل جانب امل�صباح .غفوت �أق ّل من �ساعة ،وعندما ا�ستيقظت كان
قلبي يخفق ب�شكل فظيع .ر�أيت يف املنام �أنّ «�أمري» �سي�ست�شهد تلك الليلة.
�سي�ست�ش ��هد يف مكان لن ن�س ��تطيع �إح�ض ��ار ج�س ��ده منه � ً
أي�ضا .ذهلت عن
الكالم ،وراح قلبي يخفق ب�ش� � ّدة� .أخ ��ذت �أح ّدق يف �أمري ،لك ّنني مل �أخربه
أ�سا�س ��ا مل �أكن �أجر�ؤ على التفكري يف ا�ست�شهاد �أمري ،فكيف
بتلك الر�ؤياً � .
بالتك ّلم عنه .جت ّهزت لالنطالق والندم يغمرين لهذه الغفوة الق�صرية.
 قوموا ....تق ّدموا �إىل الأمام!وق ��ف الإخ ��وة يف طوابري وانطلقوا باجتاه منطق ��ة املنقار .بعد دقائق
و�صلنا �إىل مكان تعمل اجل ّرافة على �إحداث �ساتر ترابي فيه .كانت �أبراج
التوتر العايل الكبرية تلفت النظر قبل � ّأي �ش ��يء �آخر .ومبجرد و�ص ��ولنا
�إىل حماذاة �أعمدة الكهرباء و�ض ��عت عالمة هناك .لأ ّننا ذاهبون باجتاه
خ � ّ�ط الدفاع العراقي خفت �أن ن�ض� � ّل الطريق ،فكان ��ت العالمة على تلك
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ّ
ن�ستدل بها على طريقنا.
الأعمدة تع ّد �أف�ضل عالمة
منذ بداية حتركنا ،كان العراقيون يق�صفون املنطقة ب�ش ّدة بالدبابات
واملداف ��ع التي �أح�ض ��روها �إىل ذلك اجلزء الذي ي�ش ��به املنقار ،لكننا مل
نكرتث لهذا الق�ص ��ف ،وتابعنا تق ّدمنا .يف الواقع ك ّنا �س ��عداء �إذ �سنحت
الفر�ص ��ة لنا للم�ش ��اركة يف هذه العملية ،ونكون �شركاء يف الن�صر .وحتى
تواجه قواتنا
ذلك احلني ،وبا�س ��تثناء الغ ّوا�ص�ي�ن م ��ن قوة االقتح ��ام ،مل َ
مبقاومة تذكر من ِق َبل العدو ،واقت�صر عملنا على عمليات التطهري.
بقين ��ا لدقائق خلف ذلك ال�س ��اتر الرتابي الكب�ي�ر ،و�أمري �إىل جانبي
كالعادة .يف تلك اللحظات �أدركنا �أ ّننا ن�س ��ينا �أحد �أ�سلحتنا .ال �أذكر �أهو
�س�ل�احي �أو �س�ل�احه .على ك ّل حال بقي لدينا نحن االثنني �س�ل�اح واحد.
وج ��دت ذريعة لأمن ��ع «�أمري» م ��ن التق ّدم �أك�ث�ر .قلت له ب�ص ��يغة الأمر:
«�أم�ي�ر! ابقَ �أن ��ت هنا ريثما نرجع نحن!»� ,أجابني وكان كح�ص ��ان ثائر ال
علي �أن �أتق ّدم �إىل الأمام� .أريد �أن �أ�شارك يف هذه
يعرف الهدوء*« :1ال! ال! ّ
العملي ��ة! يجب ,»...وقلبي ي�ض ��طرب �أكرث ك ّلما تكل ��م .مت ّنيت من �أعماق
قلب ��ي �أن يحدث �ش ��يء ما فال يذه ��ب �إىل الأمام يف تل ��ك الليلة .تذ ّرعت
بال�س�ل�اح ،لك ّنه �أ�ص� � ّر كث ًريا بحيث �إ ّنني مل �أ�ستطع �إقناعه .ظ ّل يقول يل:
تو�س ��ل �إ ّ
يل كث ًريا حتى �أخجلني .مل �أكن �أحتمل
«�س� � ّيد! جد يل �س�ل ً
�احا»ّ .
�احا .ذهبت
حتى ر�ؤيته قل ًقا وم�ض ��طر ًبا .ر�أيت هناك م�س ��ع ًفا يحمل �س�ل ً
�إليه« :يا �أخي! �أنت م�سعف �أو ق ّنا�ص!».
 �أنا م�سعف! � ًإذا �أعطني �سالحك.�أط ��ال النظر �إ ّ
يل للحظات ثم �أعطاين �س�ل�احه .مل يكد «�أمري» ي�أخذ
ال�س�ل�اح حتى �أ�صبح �ش ��غلي ال�شاغل .ع�شت حلظات ع�ص ��يبة� .أردت �أن
�أ�ص ��رف ذهني ع ��ن التفكري ب ��ه .ابتعدت عن ��ه اً
قليل .وجدت العنا�ص ��ر
* -ورد في الن�سخة الفار�سية :كبخور الحرمل المفرقع على الجمر ال يقر له قرار.
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يقف ��ون يف طواب�ي�ر وقد �أ�ص ��بحوا جاهزي ��ن لالنطالق .كان ��ت وجوههم
ت�س ��حر الناظرين .ك�أ ّنها الليلة الأوىل للهج ��وم .عندما رجعت �إىل �أمري،
وجدته وق ��د وقف مع �أربعة �آخري ��ن جن ًبا �إىل جنب�« :أم�ي�ر» مارالبا�ش،
ر�ض ��ا كلولي ��ان ،رحيم افتخ ��اري ،مهدي حمم ��دي و�ش ��خ�ص �آخر ،وقد
و�ضعوا �أيديهم فوق بع�ضها البع�ض .ما �إن ر�أيت �أولئك اخلم�سة على تلك
احل ��ال حتى انفطر قلبي! لقد ر�أيت من قبل مث ��ل هذه العهود ،لك ّنني يف
تل ��ك الليلة وبع ��د �أن ر�أيت ذلك املنام ،مل �أكن �أرغب �أبدً ا ب�أن �أرى «�أمري»
هناك .ما �إن ر�أوين حتى قالوا�« :س ّيد! تعال �أنت � ً
أي�ضا معنا!».
 ما الق�صة؟ نريد �إن ا�ست�شهد �أحدنا �أن ي�شفع للآخرين!�أردت �أن �أ�ض ��في ج� � ًّوا �آخ ��ر« :مل يح ��دث �ش ��يء �إىل الآن وتفك ��رون
بال�شهادة؟» ,وخنقتني العربة� .إلهي ما الذي �سيح�صل الليلة؟...
ح ��ان موعد االنط�ل�اق .تق ّرر �أن نتح ّرك ً
رك�ض ��ا يف طواب�ي�ر .مل نبد�أ
بالتح ��رك بعد حت ��ى �أتى �إ ّ
يل ابن قريتي ال�س� � ّيد حممد �إي ��زد خواه .كان
يجول معي منذ مدة وال يدعني و�ش� ��أين ،قال يل�« :أينما تذهب �س� ��أذهب
معك .لأ ّنه حيث تكون ،ال يحدث �شيء!».
حت� � ّرك الطابور من مكانه .حاولت �أن �أ�ص ��رف ذهني عن ك ّل �ش ��يء،
وع�ب�رت ال�س ��اتر الرتابي م ��ع الطاب ��ورً � .إذا نحن الآن نرك� ��ض يف منطقة
العراق الع�سكرية .رافقنا احلاج قلي يو�سف بور قائدًا لل�سر ّية ،وكان مق ّر ًرا
�أن تلحق بنا �س ��ريتان من كتيبة «�أبو الف�ض ��ل» .ك ّنا نرك�ض ب�سرعة باجتاه
منطقة املنقار .و�ص ��لنا بعد قليل �إىل كومة من ال�ت�راب ،ميكن القول �إ ّنها
�ساتر ترابي ،لكن ،مل يتجاوز ارتفاعها ن�صف املرت .عربنا من هناك � ً
أي�ضا
من دون �أن نتو ّقف ولو حلظة ،و�أكملنا ً
رك�ض ��ا باجتاه العدو .كانت الأر�ض
ّ
م�سطحة وم�س ��توية ولي�س فيها � ّأي مرتفعات ومنخف�ضات .مل ي�صدر �أحد
� ّأي �ص ��وت ،وك ّنا نتقدم ب�ش ��كل جيد حتى وقع اخلط�أ من جانب ال�ش ��خ�ص
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اخلطاط .كان من املق ّرر �أن نرمي الر�صا�ص ّ
الذي يحمل م�سد�س ّ
اخلطاط
عندما ن�ض ��رب ّ
خط دفاع العدو ونقتحم ال�ساتر الرتابي ،لك ّنه �أطلق ذاك
الر�ص ��ا�ص يف اللحظة غري املنا�س ��بة! مهما كان �س ��بب اخلط�أ ،فقد �أُطلق
ر�ص ��ا�ص ّ
خطاط م ��ن ِق َبلنا نحو ال�س ��ماء ليبد�أ العراقي ��ون -وهم يف تلك
الظروف يف حال اجلهوزية -مبا�شرة ب�إطالق نار كثيف على املنطقة .كان
حج ��م النريان كب ًريا �إىل درجة �أن وقع ك ّل �ش ��بابنا � ً
أر�ض ��ا منذ اللحظات
الأوىل! ر ّكز العدو نريانه على ثالثة م�س ��تويات :على الأر�ض ،ويف الو�س ��ط
ويف اله ��واء .النريان الأر�ض ��ية �أ�ص ��ابت الأف ��راد الذين انبطحوا � ً
أر�ض ��ا،
ونريان الو�س ��ط �أ�صابت غال ًبا �أولئك الذين يتق ّدمون يف م�شية القرف�صاء
يف بطونهم �أو وجوههم ،بينما النريان الهوائية �أ�ص ��ابت الذين يرك�ض ��ون
واقف�ي�ن يف رقابهم ور�ؤو�س ��هم .كانت حلظة عجيب ��ة .اعتقدت �أنّ اجلميع
وي�صم الآذان،
انتهى �أمرهم .الت�صقت بالأر�ض ،و�صوت الر�صا�ص يد ّوي
ّ
ولك ّنني كنت �أ�س ��مع �صوت نب�ضات قلبي العالية .نظرت حويل .مل �أ َر �أحدًا
يتح ّرك .اجلميع وقعوا � ً
أر�ض ��ا .كنت عندما �أ�ضع يدي على �أحدهم يتق ّلب
�إىل اجلنب الآخر بهدوء� .أ�صبت باجلنون� .شعرت �أ ّنه يجب �أن �أذهب ب� ّأي
�ش ��كل من الأ�شكال �إىل «�أمري» ورحيم اللذين كانا يرك�ضان �أمام اجلميع.
نه�ض ��ت ب�ص ��عوبة من مكاين .هل كنت ذاه ًبا لأجد تف�س�ي ً�را ملنامي؟! مل
�أعد �أعري الر�ص ��ا�ص � ّأي اهتمام .وك�أنّ الر�ص ��ا�ص � ً
أي�ض ��ا مل يكن له �شغل
ب ��ي! وج ��دت «�أمري» يف الأم ��ام؛ ملقى عل ��ى الأر�ض ،هو والذي ��ن تعاهدوا
على ال�ش ��فاعة م ًعا ،جن ًبا �إىل جنب .ملاذا ح�ص ��ل ذلك؟ مل ��اذا يا �أمري...
جل�س ��ت فوق ر�أ�سه .رحت �أناديه�« :أمري� ...أمري ,»...رفعت ر�أ�سه وو�ضعته
عل ��ى ركبت ��ي .ت�أ ّوهت من الأعماق ...لقد انتهى ك ّل �ش ��يء .كان ّ
خط رفيع
أحب
أحب «�أمري» ...كم كنت � ّ
من الدم ال�س ��اخن يجري من فمه .كم كنت � ّ
«�أمري» ...على نف�س تلك احلال من عدم الت�ص ��ديق ر�أيت «رحيم» � ً
أي�ض ��ا
ور�ضا و ...ف ّكرت �أنّ �أولئك اخلم�سة مل يعودوا بعد بحاجة ل�شفاعة �أحدهم
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�إىل الآخ ��ر لأنهم ذهبوا م ًعا .جلت بنظ ��ري يف املنطقة ،كنت وك�أ ّنني �أرى
الر�ص ��ا�ص ّ
اخلطاط والنار والغبار املت�ص ��اعد والرتاب يف املنام� .شعرت
باالختناق ومل �أعد �أ�ستطيع البقاء هناك .و�ضعت ر�أ�س حبيبي «�أمري» على
الرتاب ونه�ضت .رجعت �إىل اخللف .هنا ،التقيت احلاج قلي .بقيت �أح ّدق
يف وجهه يف تلك ال�ص ��حراء املنكوبة وحتت �ض ��وء القنابل امل�ضيئة ونريان
العدو الغادرة .لقد �أ�ص ��يب وجهه بر�صا�ص ��ة ّ
حطمت وجنته ،لك ّنه ما زال
واق ًف ��ا على قدميه ،يري ��د �أن ّ
ينظم قواته .كان عندم ��ا يتك ّلم يتناثر الدم
علي �أن �أرى تلك الليلة؟! يف نف�س ذلك املكان �شاهدت
من فمه! ماذا كان ّ
عن�صر الربيد يف �سريتنا «جميد كهرتي» ,وقد �أحاطت به النار يف رم�شة
عني .لقد �أ�صيب ج�سمه بحوايل � 20إىل  30ر�صا�صة واحرتق ظل ًما بالنار.
كان ذل ��ك املكان �س� � ّي ًئا .ال �إراد ًّي ��ا رجعت �إىل اخللف .حتى ذلك ال�س ��اتر
ال�صغري الذي قالوا لنا �إنّ ارتفاعه ثالثة �أمتار ووجدنا �أنّ ارتفاعه ال يزيد
عن ن�صف مرت! لقد تق ّدمنا بعد ذلك ال�ساتر حوايل � 500أو  600م باجتاه
املنقار ،والآن رجعت هذه امل�سافة بحالة ال تو�صف .يف تلك الأر�ض ال�سهلة
وحت ��ت ذلك احلج ��م الهائل من النريان ،من امل�س ��تبعد �أن يبقى �أح ٌد م ّنا
على قيد احلياة لو مل نلتجئ �إىل خلف ذلك ال�ساتر .متو�ضع العراقيون يف
قناة ي�شرفون منها ب�شكل كامل على املنطقة املواجهة لهم .يف تلك احلال
�سمعت �صوت �أحد ال�شباب.
 ما الذي ح�صل؟ لقد �أ�صيبت قدمي بر�صا�صة.�إ ّنه �ص ��مد �إقدام نيا .1ذهبت �إىل جانبه و�س ��حبته على الأر�ض .و�صلنا
م�ضن .ال�شباب املوجودون خلف ال�ساتر هم يف
�إىل خلف ال�ساتر بعد جهد ٍ
الغالب �أولئك الذين كانوا يتح ّركون يف �آخر الطابور ،والتج�أوا �إىل ال�ساتر
 - 1عملتُ ل�سنوات مع الحاج �صمد �إقدام نيا في جامعة العلوم الطبية في تبريز.
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مبجرد �أن بد�أت النريان .كانوا فقط يحفرون حفرة �صغرية يف قلب ذاك
ال�س ��اتر ،وي�ضعون فيها ر�ؤو�س ��هم كي يبقوا مب�أمن من الر�صا�ص .يف تلك
احلال ،ر�أيت �أحد م�س� ��ؤويل الف�ص ��ائل وقد بقي يف اخللف ومل يتق ّدم �إىل
الأمام .ما �إن و�صل �إ ّ
يل حتى �أعطاين جهاز الال�سلكي وقال يل�« :س ّيد! باهلل
عليك حت ّدث �إىل ال�س� � ّيد �أجدر! لرن ماذا يقول!» .غ�ض ��بت منه .لقد ر�أيت
كيف جرح احلاج قلي وكيف راح بحاله تلك يجمع عنا�ص ��ره وقد ا�ست�شهد
اثنان من م�س� ��ؤويل الف�صائل عنده ،وعن�صر الربيد ومعاونوه .يف حني �أنّ
م�س� ��ؤول الف�ص ��يل هذا �أخلد �إىل الأر�ض خو ًفا على روحه ،والآن يرجوين
اهتماما وتركته .عندما ابتعدت عنه
ب� ��أن �أتكلم مع قائد الكتيبة .مل �أعره
ً
قلي�ًل�اً ر�أيت ابن قريتي ال�س� � ّيد حممد ايزد خواه .كنت م�ض ��طرب احلال
وغا�ض ًبا� .س�ألني�« :س ّيد! ماذا �أفعل �أنا الآن؟».
 ماذا تريد �أن تفعل! قف وانظر �إ ّوارم بالـ!B7
يل! ...قم ِ
امل�س ��كني كان رامي  ،B7وطلب مني اًّ
حل يف وقت غري منا�س ��ب .تركته
وذهب ��ت .وبعد هنيهة �س ��قط � ً
أي�ض ��ا على الأر� ��ض! جئت �إىل فوق ر�أ�س ��ه
وما لبث �أن ا�ست�ش ��هد يف حلظة .كانت تل ��ك الليلة م�ؤملة يف ك ّل حلظة من
حلظاته ��ا .الإخوة ُيبادون يف جم ��زرة جماعية ،وق ّلة ترى هذه امل�ش ��اهد
امل� � ّرة .وجدت �أنّ �أقل ما ميكنني فعله هو تقدمي تقرير عن الأو�ض ��اع �إىل
قي ��ادة الكتيبة� .ص ��حيح �أ ّنني كنت غا�ض� � ًبا من م�س� ��ؤول الف�ص ��يل ذاك،
لك ّنن ��ي �أخذت منه جهاز الال�س ��لكي وحت ّدثت �إىل قائد الكتيبة� .ش ��رحت
املوقف لل�س ّيد وقلت له يف نهاية الكالم�« :سنقوم بك ّل ما ت�أمرون».
قال ال�س ّيد �أجدر يل�« :س ّيد! �أر�سل اجلرحى �إىل اخللف .وليبقَ الأفراد
املوجودون هناك يف �أماكنهم� .أنت � ً
أي�ضا اذهب �إىل خلف ال�ساتر� .س�أر�سل
«كنجكاهي» وال�ش ��باب لرت�ش ��دهم كيف يذهبون باجتاه العراقيني» .بعد
هذا الأمر قلت للإخوة« :لي�س ��حب ك ّل جريح نف�س ��ه �إىل اخللف»� .س ��اعد
364

�أ�ص ��حاب اجل ��راح الطفيف ��ة ذوي اجل ��راح البليغ ��ة حتى يرتاجع ��وا �إىل
اخللف� .ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا �أ�ص ��بح امل ��كان خال ًي ��ا هناك .مل يعد هناك �س ��وى
ثالثة �أو �أربعة �أ�ش ��خا�ص ،بالإ�ض ��افة �إىل ال�شهداء امل�ض� � ّرجني بدمائهم
واملو ّزعني هنا وهناك .رجعت �أنا � ً
أي�ض ��ا� ،إىل خلف ال�ساتر الرتابي الذي
بد�أن ��ا حتركنا منه .انتظرت حتى و�ص ��ل كنجكاه ��ي والآخرون .كانوا 10
�أو  12ف ��ردًا من العنا�ص ��ر الأقوياء يف ال�س ��ر ّيتني الأوىل والثانية ،ومعهم
� ً
أي�ضا معاون قائد ال�سر ّية الأوىل .كنجكاهي هو من �شباب �أردبيل ،وكنت
عل ��ى معرفة به� .أرادوا التق ّدم �إىل الأمام ،و�س� ��ألني عن الو�ض ��ع هناك.
�ش ��رحت له الأو�ضاع و�س� ��ألته« :ملاذا تذهبون واحلال على ما هي عليه؟»,
�أجاب« :قال ال�س� � ّيد �إ ّنه علينا الذه ��اب!» .دللتهم على الطريق وانطلقوا.
ا�س ��تبعدت �أن يرجعوا �أحي ��ا ًء .لقد ذهبوا �إىل و�س ��ط جهنم النريان تلك
اً
عمل ب�أمر قائدهم وبدون � ّأي نقا�ش.1
بعد ذهاب كنجكاهي وعنا�ص ��ره بقيت هناك �إىل جانب ال�ساتر .رجع
� ً
أي�ض ��ا �ش ��خ�ص �أو اثنان من الأمام .كانت النريان العراقية املبا�ش ��رة ما
زالت م�ستمرة ومدافعهم ت�ضرب ب�ش ّدة .يف تلك اللحظات �أح�س�ست �أ ّنني
مل �أ�شبع من �أمري .ظ ّل ي�ش ّدين نحوه .انطلقت باجتاه املنقار وحيدً ا .بلغت
امل�س ��افة بني مكان �ش ��هادة «�أمري» -وهو من املتق ّدمني يف الطابور -وبني
القوات العراقية فقط حوايل � 5أمتار .كانت حايل عجيبة؛ بدون �س�ل�اح،
قدمي
بدون قنابل ،ويف �ص ��قيع تلك الليلة امل ّرة� ،أتق ّدم �إىل الأمام .وك�أنّ
ّ
فق ��ط م ��ن تقوداين نحو �أمري .حتى �إ ّنني مل �أعلم متى �أ�ص ��ابت ال�ش ��ظية
قدمي! ال�ش ��يء الوحيد الذي كان مه ًّما بالن�سبة �إ ّ
يل يف تلك اللحظات هو
� - 1سمعت الح ًقا �أ ّنهم تقدموا �إلى الطريق القريبة من قناة العراقيين وا�ست�شهدوا جمي ًعا .لقد و�صلوا
�إل ��ى الطري ��ق ،لك ��ن لم يكن لهذا العم ��ل فائدة � ً
أ�سا�س ��ا
أي�ض ��ا .لأنه لم يكن اله ��دف من مهمة كتيبتنا � ً
ال�س ��يطرة على المنطقة ،وقد �أدركت هذا الح ًقا .لقد قمنا بعملية �إلهاء للعدو لكي تحا�ص ��رهم الفرق
الأخ ��رى ف ��ي «المنقار» من الجهتين ،وقد تحقّق هذا الأمر ،وكان ثمنه �ش ��هادة عدد كبير من عنا�ص ��ر
كتيبة «�أبو الف�ضل».
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عيني ّ
املغ�شاتني.
قدمي عرفتا الطريق �أكرث من ّ
كيف �أ�صل �إىل �أمري .وك�أنّ ّ
ركبتي �إىل جانب «�أمري» ونظرت �إىل وجهه.
و�ص ��لت �أخ ًريا .جل�س ��ت على ّ
كانت عيناه اجلميلتان مغم�ضتني� ،إىل الأبد� .شعرت �أنّ العراقيني يرمون
القنابل .وقعت �إحداها بني ال�شهداء .كان ر�ضا يحمل على ظهره ح�شوات
 B7انفج ��رت مع انفجار القنبلة .ويف حلظة ر�أيت �أحد ال�ش ��هداء يحرتق
بالن ��ار ...يف ذلك اجل ّو املثقل ،اختلطت رائحة اللحم املحروق مع رائحة
الدم والبارود .احرتت �أنا العاجز املذهول ماذا �أفعل؟ كيف يل �أن �أترك
«�أم�ي�ر» و�أرجع .و�إن بقيت كيف �أبقى؟ ماذا �أفعل يا �إلهي؟! �أخذ ج�س ��مي
يربد ،و�ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا بد�أ العذاب والأمل الناجت عن َجرح رجلي ينت�شر يف
ك ّل بدين ،لكن ما زال فكري من�ص� � ًّبا على �أمري .كم كان تف�س�ي�ر منامي
�س ��ري ًعا� .أحيا ًنا كنت �أقول كفى ،فلأدعه و�أرجع �إىل اخللف .وبعد دقيقة
�أقول �أين �أذهب بدون �أمري؟ فلأبق هنا و�أ َر ماذا يريد اهلل �أن يفعل بي؟!
والغم كما �أنا اليوم .وقد
علي الزمن .مل �أكن ً
يوما �أ�س َري احلزن ّ
لقد ق�سا ّ
�أ�ص ��بح ك ّل هم ��ي الآن �أ ّنه ال ق� � ّدر اهلل �أن �أرجع ثم ال �أج ��د بعد ذلك �أث ًرا
لأم�ي�ر .احتملت �أن ال يكون مق ّد ًرا يف وقت قريب نقل �أج�س ��اد ال�ش ��هداء
الطاهرة من تلك املنطقة .والعجيب � ً
أي�ض ��ا �أ ّنني مل �أ�ص ��ب ب�شيء يف تلك
اللحظ ��ات .كن ��ت عندما �أنظر حويل ال �أرى �أحدً ا .ال �أرى �س ��وى �أج�س ��اد
ال�ش ��هداء التي ال تزال دافئة .حتى الوجود بالقرب من العراقيني مل يعد
مه ًّما بالن�سبة �إ ّ
�شبحا يعزّي نف�سه
أ�سا�سا .ك�أ ّنهم مل يروين �أو ربمّ ا ر�أوا ً
يل � ً
بهدوء .وقفت وو�ض ��عت ر�أ�س ��ي للمرة الأخرية على وجه «�أمري» العطوف.
اختلطت دموعي بدمائه ...كان �أق�سى وداع يف عمري ك ّله.
قدمي .مل �أكد �أقطع م�س ��افة كبرية
رجعت نحو �س ��اترنا و�أنا �أ�س ��حب ّ
علي! رجعت نحوه ،و�أول �شيء ر�أيته هو
حتى انتبهت �إىل �ش ��خ�ص ي�ص ّوب ّ
الع�ص ��ابة امللفوفة حول ر�أ�س ��ه� .أدركت �أ ّنه �أحد �أفرادنا .قلت له ب�ص ��وت
عال�« :أنا ال�س� � ّيد نور الدين عايف!» .بدل �أن �أ�س ��مع جوابه �س ��معت �صوت
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بكائه .1التقينا .ناداين باك ًيا�« :س ّيد.»...
 ما الذي ح�صل؟ لقد �ضللت الطريق يا �س ّيد. ال ب�أ�س بذلك� ،أنا �أعرف الطريق ،هيا بنا لنذهب.لقد �أ�ص ��يب بجراح يف ر�أ�س ��ه ،وقام بنف�سه بت�ض ��ميد اجلرح .مل �أف ّكر
بج ��رح رجل ��ي الذي كان يزداد �س ��و ًءا يف ك ّل حلظة .انطلقن ��ا م ًعا باجتاه
ق ّواتن ��ا .لقد حفظت الطري ��ق  -قبل االنط�ل�اق �إىل العملية  -من خالل
عالمات مع ّينة ،لك ّنني الآن م�ش� �تّت وم�ض ��طرب وال �أ�ستطيع تذ ّكر �شيء.
متاما ،وك ّنا م ��ع ك ّل خطوة نخطوها،
�س ��رنا يف الواق ��ع باالجتاه املعاك� ��س ً
نقرتب �أكرث من العراقيني .قال يل �ص ��ديقي الذي يرافقني�« :س� � ّيد! هل
تعرف �أنت هذه الطريق؟».
 نعم �أعرفها ....تعال.م�ش ��يت و�سار هو خلفي .ما �إن تق ّدمنا اً
قليل حتى ملحت ظ ّل دبابة متر
من �أمامنا ،وقامت ب�إطالق ر�ش ��قات نارية علينا! جل�س ��نا � ً
أر�ضا .قال يل
بهدوء وكان قري ًبا مني�« :س ّيد! تلك الدبابة عراقية؟».
 يبدو ذلك... � ًإذا ،تلك الناحية للعراقيني! �أجل ،لقد �سرنا يف االجتاه املعاك�س ،وعلينا �أن نرجع.عدن ��ا �إىل النقطة ذاتها التي انطلقنا منها .ما �إن و�ص ��لنا �إىل هناك
حت ��ى قل ��ت له« :ا�س ��مع! �أنا ال �أرغ ��ب بالع ��ودة! ال �أذك ��ر الآن يف � ّأي جهة
يتمو�ضع �ش ��بابنا ،و� ّأي طريق علينا �أن ن�سلك� .س�أبقى يف هذا املكان» .ثم
�أ�ش ��رت �إىل حفرتني �س ّببتهما القذائف العراقية على �أثر ق�صفها املكان،
 - 1هو اليا�س �س ��بزانه ،ويعمل حال ًّيا في م�ست�ش ��فى الطالقاني في تبريز� .أحيا ًنا نلتقي وي�شاك�س بع�ضنا
الآخر ب�سبب ما ح�صل حينها.
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وقلت له« :اذهب �أنت �إىل حفرة و�أنا �س�أذهب �إىل احلفرة الأخرى» .كان
مرت ّددًا�« :س ��يطلقون القذائف �إىل هنا م ّرة �أخرى� .س ��تقع فوق ر�ؤو�س ��نا
هذه امل ّرة!».
 كال .لقد ق�ص ��فوا هذا املكان م� � ّرة ولن يقوموا بذلك م ّرة �أخرى...و�إن فعلوا فلن تقع القذيفة يف هذا املكان.
لكنه مل ُيرد البقاء .قال« :كال يا �س ّيد� .أنا �س�أذهب!».
 على الرحب وال�سعة! اذهب �إىل املكان الذي تريد!يف الواقع ،كنت منه ًكا و�أ�ش ��عر بالوهن� .أردت فقط �أن ينق�ضي الوقت
و�أرى ما �س ��يحدث .من جهة �أخرى كان جرح رجلي ينزف ولي�س بي حيل
أي�ض ��ا رجع �إ ّ
حتى لأ�ض� � ّمده .التج� ��أت �إىل احلفرة .هو � ً
يل بع ��د �أن ابتعد
خطوات .قال يل هذه امل ّرة بحزن�« :أين �أذهب �أنا و�أنت ال تزال هنا؟».
 � ًإذا اجل� ��س هنا .وعندما ي�س ��فر ال�ص ��باح نعرف �أين �س ��اترنا و�أين�ساتر العراقيني .عندئذ ننطلق.
 �سي�أتون اًليل ويعتقلوننا!
 ال تخف! لن ن�ؤ�سر!وبحثت قلي ًال
قل ��ت هذا ثم تذ ّكرت �أ ّنني ال �أملك � ّأي �س�ل�اح .نه�ض ��ت
ُ
�احا ،ثم رجعت �إىل احلفرة وجل�س ��ت بداخله ��ا .كان التعب
ووجدت �س�ل ً
والأمل يغم ��ران ك ّل وج ��ودي .ا�س ��تندت �إىل ال�ت�راب و�أبقي ��ت عين � ّ�ي على
ال�س ��ماء .كانت النجوم ال تزال م�ض ��يئة .رحت �أف ّكر يف الأيام املا�ض ��ية.
الأيام التي �أ�صبحنا فيها �أنا و�أمري �أ�صدقاء .ف ّكرت بذكرياتنا� .ضحكاتنا
عيني واحدة واحدة .منذ
وبكائن ��ا وكالمنا .م ّرت ك ّل تلك اللحظات �أمام ّ
�أن �أ�ص ��بحنا �أ�ص ��دقاء ،مل نفرتق �أبدً ا .يف املدين ��ة واجلبهة ،يف ك ّل مكان
لدين ��ا فيه عم ��ل بقينا م ًعا .حتى يف امل�ست�ش ��فى .ك ��م كان «�أمري» عطو ًفا
وجني ًبا! لقد رحل �س ��ري ًعا وبب�س ��اطة .كان يقول يل �أن ��ا ال �أطيق �أن �أراك
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�شهيدً ا .ماذا ع ّني �أنا؟ �أنا �أطيق �أن �أراه �شهيدً ا؟ � ّأي ليلة هذه يا �إلهي!
وبينما �أنا �أح ّدق بومي�ض النجوم اخلافت و�أناجي اهلل بالدموع والآالم،
انحنى ر�أ�س ��ي �إىل الأ�سفل .لأرى �أمامي مبا�ش ��رة عمود كهرباء ،تذ ّكرت
�أ ّنه عندما انطلقنا و�ض ��عت عالمة على هذا العمود .وك�أنّ اهلل �س ��بحانه
وتعاىل مل َ
ير�ض لنا �أن ن�ضيع .خرجت من احلفرة وقلت ل�صديقي« :قم!
عرفت الطريق» ,قال�« :س� � ّيد! �س ��يكون الأمر كما يف امل ّرة ال�سابقة! فلنبقَ
حتى ي�سفر ال�صباح».
 كال! �أنا �أرى العالمة التي كنت قد و�ضعتها .ه ّيا بنا لنذهب.ه ��ذه امل� � ّرة جاء دوره يف الع ��زف على وتر االعرتا�ض�« :أن ��ا لن �آتي يا
�س� � ّيد» .مل �أقل �ش ��ي ًئا .انطلقت و�أن ��ا �أعرجّ ،ثم وجدته ي�س�ي�ر خلفي .بعد
دقائق ع ّدة و�ص ��لنا �إىل ال�ساتر .نف�س ال�ساتر الذي انطلقنا منه يف الليلة
الأوىل� .أقلقني خل ّو املكان هناك« :ال ق ّدر اهلل �أن تكون قواتنا قد ان�سحبت
من تلك املنطقة!» ,عال �صوت �صديقي م ّرة �أخرى�« :س ّيد! هل ر�أيت ،هذا
املكان � ً
أي�ضا للعراقيني! الآن ي�أتون من الأمام».
 كال! �أنا مت�أكد �أنّ هذا هو �س ��اترنا .البارحة انطلقنا من هنا .ولكندعني �أرى �أين ذهب ه�ؤالء؟
تق ّدمن ��ا �أك�ث�ر �إىل الأمام .وما �إن عربنا ال�س ��اتر الثاين حتى �س ��معت
�ص ��وت الال�س ��لكي� .أ�ص ��غيت جيدً ا و�إذ بي هذه امل ّرة �أ�س ��مع �صوت ال�س ّيد
�أج ��در .مل يطل الأمر كث ًريا حتى و�ص ��لنا �إىل مكان متو�ض ��ع قواتنا .ر�أى
ال�س ّيد �أجدر �أ ّنني جريح ،ولك ّنه بدا وك�أ ّنه مل يلتفت �إىل �ش ّدة حزين .لقد
بدا �س ��عيدً ا .قلت له ب�صوت مل�ؤه احل�سرة والأمل�« :أجل .لقد �أر�سلتنا �إىل
الأمام ،جزّر فينا الأعداء ،وها �أنت الآن جتل�س هنا �سعيدً ا!».
 ال! لقد قمتم بعمل عظيم! نح ��ن؟! نحن مل نقم ب� ّأي عمل عظيم هناك يف الأمام .ك ّل ما ر�أيتهالفصل الحادي عشر:
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هو �أ ّنه عندما بد�أ العراقيون اال�ش ��تباك �سقط �شبابنا �شهداء .لقد ق ّدمنا
ك ّل هذه اخل�سائر� .أنت الآن...
 لكن يف املقابل عزلنا العراقيني من اخللف!عن ��د ذل ��ك فهمت الق�ض ��ية .ال �أعلم .لو �أنّ �ش ��باب �س ��ر ّيتنا مل ُيقتلوا
ظل ًم ��ا على �أيدي الأع ��داء ،هل كانت لتثمر ّ
خطة ع ��زل العدو؟ لقد ُجرح
وا�ست�ش ��هد ح ��وايل � 70أو  80فردًا من �س ��ر ّيتنا من �أ�ص ��ل  .90لقد �أبيدت
�سر ّيتنا هناك يف الواقع� .أكرث الذين بقوا على قيد احلياة � ً
أي�ضا تع ّر�ضوا
لإ�صابات �شديدة كقائد �سريتنا احلاج قلي الذي ال �أعلم �أين هو الآن.
انتبه ال�س� � ّيد �إىل حايل ،وكان يعلم كم �أحب �أمري .ربمّ ا لهذا �س� ��ألني
عنه بدون مق ّدمات« :ما �أخبار �أمري؟».
 لقد ا�ست�شهد �أمري.قال قائدنا« :رحم اهلل روحه».
ر ّددت وراءه به ��دوء�« :أجل! رح ��م اهلل روح �أمري .»...هاجت الأحزان
يف قلبي ويدي قا�ص ��رة عن ك ّل �ش ��يء ،حتى عن الو�صول �إىل ج�سد �أمري!
يف تلك اللحظات و�ص ��لت �سيارة �إ�سعاف و�ض� � ّمدوا رجلي� .أراد ال�س ّيد �أن
علي
�أرجع �إىل اخللف لك ّنني مل �أقبل بذلك .كان هو وال�ش ��باب ي�ص� � ّرون ّ
و�أنا �أرف�ض!
 لمِ َ ال تذهب �إىل اخللف يا �س ّيد؟ح�ضر «�أمري» �إىل اخللف
 �أريد �أن �أبقى و�أرى العراقيني .ما ُدمت مل �أُ ِ
�أنا نف�سي � ً
أي�ضا لن �أرجع.
م ّرة �أخرى �أتى ال�س ّيد �أجدر ووعدين �أ ّنه �س ُيح�ضر «�أمري» .كنت قل ًقا:
علي �أن �أ�شهد �إح�ضار ج�سد «�أمري» �إىل
«�س ّيد! �أنا لن �أذهب �إىل اخللفّ .
اخللف .ما مل �أت�أكد من الأمر لن �أرجع �إىل الوراء».
 ال ميكن ذلك الآن! لكن ،يف ال�ص ��باح �س ��ي�أتي العراقيون بك ّل ت�أكيد370

لت�س ��ليم �أنف�سهم .عندئذ �سنح�ضر جميع الأج�ساد �إىل اخللف� .سنح�ضر
� ً
أي�ضا ج�سد �أمري.
مهم ��ا حاول ال�س� � ّيد �أجدر �أن يقنعني مل يفل ��ح .بقيت على تلك احلال
ويائ�سا ،لكن� ،ساءت حايل �أكرث عند ال�صباح .تع ّر�ضت لرجفة
م�ضطر ًبا ً
�ش ��ديدة ب�سبب النزيف الذي �أ�ص ��ابني ،ومل �أ�ستطع التغلب عليها� .إىل �أن
اً
�ضعت يف �سيارة الإ�سعاف
انتهى الأمر بي
حممول على �أيدي الإخوة ،ثم ُو ُ
التابعة لفرقة م�ش ��هد ،و�أُبعدتُ مع بقية اجلرح ��ى عن منطقة العمليات،
لك ّنني مل �أفقد الوعي حينها.
عاجلونا يف م�ستو�ص ��ف �إىل جانب نهر �أرون ��د ،ثم �أرجعونا �إىل داخل
توجه ��ت الإ�س ��عاف �إىل �ش ��اطئ نه ��ر �أروند .راحوا ي�ض ��عون
الإ�س ��عافّ .
اجلرح ��ى يف القوارب ويعربون بهم النهر .قلت لهم يف امل�ستو�ص ��ف« :يا
�أخي! لي�س بي � ّأي �سوء! فقط احقنوين ب�إبرة �أو �إبرتني حتى �أقوم و�أذهب
�إىل الأمام».
 كال يا �أخي! يجب �أن تذهب �إىل اخللف.كان الأ�شخا�ص الذين يعملون على �ضفة النهر ي�ضعون اجلرحى يف
القوارب بحذر واحرتام .بالطبع �سبب ك ّل هذا االحرتام� ،إ�ضافة �إىل كونهم
يقومون بوظيفتهم ،االنت�صار الكبري يف عملية «والفجر »8الذي انت�شر
خربه يف ك ّل مكان .قاموا مبعاينتنا م ّرة �أخرى نها ًرا يف امل�ستو�صف الواقع
على �ضفة �أرون��د ،ثم نقلونا من هناك �إىل مهبط املروحيات يف �أطراف
غ�صت مروحية «�شيتوك» باجلرحى ،و�أقلعت متجهة �إىل
مدينة خرم�شهرّ .
م�ست�شفى يقع يف �أطراف مدينة الأهواز .ابتعدتُ �شي ًئا ف�شي ًئا عن �ساحة
املعركة ،لك ّنني بقيت دائ ًما �أف ّكر يف اخلط الأمامي ؛ املكان الذي بقي فيه
�أمري .مل �أف ّكر بجرحي بالرغم من �أ ّنني كنت ذاه ًبا �إىل غرفة العمليات
ب�سبب تلك ال�شظية� .أبعدين التخدير ل�ساعات عن هذه الدنيا.
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�تلق على �س ��رير ُو�ضع يف �صالة .ويف نف�س
�أفقت من التخدير و�أنا م�س � ٍ
اللحظة التي ا�ستعدت فيها وعيي تذ ّكرت احلادثة التي جرت يف الليل!
كانوا يح�ض ��رون اجلرحى ب�شكل متوا�صل واجلميع منهمكون بالعمل.
لق ��د نزعوا عن ��ي ثيابي كباقي اجلرحى .م�ض ��ت �س ��اعات و�أن ��ا �أقول يف
علي �أن �أح�ضر ثيا ًبا».
نف�سي« :يجب �أن �أذهب ،ولكن كيف؟ بداية ّ
يتوجب ّ
جريحا م ��ن اجلي�ش كان �س ��رواله جيدً ا.
�ص ��دفة ،و�ض ��عوا بالقرب مني ً
عندما نزعوا ثيابه التقطت �س ��رواله وو�ض ��عته حتت �سريري .بعد دقائق
جريحا �آخر وكان قمي�صه �ساملًا ،ف�أخذت ذلك القمي�ص � ً
أي�ضا!
�أح�ضروا ً
قمت من مكاين ب�ص ��عوبة ،ولب�ست الثياب ووجدت � ً
زوجا من النعال
أي�ضا ً
فانتعلته وخرجت من امل�ست�ش ��فى .مل �أكن �أملك حتى ً
قر�شا واحدً ا .كانت
جيوب مالب�س ��ي اجلدي ��دة فارغة � ً
أي�ض ��ا لذلك مل �أقلق على �أ�ص ��حابها.
ذهبت �إىل حار�س امل�ست�ش ��فى« :يا �أخ ��ي! �أعطني  10تومانات لأذهب من
هنا»� .أعطاين احلار�س  5تومانات وقال�« :أق�س ��م باهلل ال �أملك غريها!».
�ش ��كرته� .أردت الذهاب �إىل مدر�س ��ة «براتي» بالقرب من مدينة الأهواز
حيث مق ّر فرقة عا�شوراء .ركبت يف �سيارة �أجرة و�أعطيته املال وقلت له:
«هذا ك ّل ما �أملك ،خذه مني و�أو�صلني �إىل مدر�سة براتي ،هناك �آخذ من
الإخوة اً
مال و�أعطيك باقي �أجرتك» .كان ال�س ��ائق اً
رجل �ش ��ه ًما .قال يل:
«ال �أريد اً
مال� ،س�أو�صلك �إىل املكان الذي تريد».
عندما و�صلنا �إىل املدر�سة �أعطيته اخلم�سة تومانات ودخلت املدر�سة.
�أ ّول م ��ن ر�أي ��ت كان م�س� ��ؤول النقل يف الدع ��م وهو من ميان ��دو�آب ،وقد
تعرف ��ت �إلي ��ه عندما كان م�س� ��ؤول «�إيفاد القوات» يف تربيز� .س� ��ألته�« :أال
يوجد �س ��يارة ذاهبة باجتاه �أروند؟» ,قال« :يوجد الآن واحدة ذاهبة �إىل
خرم�شهر» .ركبت �سري ًعا.
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عندم ��ا و�ص ��لنا �إىل خرم�ش ��هر ،كان وا�ض � ً�حا �أنّ املنطق ��ة تع ّر�ض ��ت
منديل ّ
للق�صف بالكيميائي .مل منلك �أقنعة لذا كان علينا �أن نب ّلل اً
ونغطي
خا�ص ��تهم �سري ًعا و�أعطوين
به وجهنا� .أخرج رفاقنا �س � ّ�جادات ال�ص�ل�اة ّ
واح ��دة ،ب ّللتها باملاء وو�ض ��عتها عل ��ى فمي .تابعنا حتركن ��ا لكن من دون
�تم � ّأي رائحة .كانت ال�س ��يارات التي ت�أتي من جهة الأمام ت�ض ��يء
�أن ن�ش � ّ
وتطفئ م�صابيحها ،وركابها ي�صيحون« :كيميائي� ...ضعوا �أقنعتكم!».
و�صلنا على تلك احلال �إىل مق ّر جتهيزات الفرقة يف خرم�شهر .ر�أيت
علي �أن �أبقى
هن ��اك «عو�ض حممدي» .كان ذلك عند الع�ص ��ر ،فعر� ��ض ّ
اً
ليل يف غرفتهم ،لك ّنني �أردت الذهاب �إىل منطقة اال�ش ��تباكات من دون
� ّأي ت�أخري .كان يقول« :لقد ق�ص ��فوا بال�س�ل�اح الكيميائ ��ي يف الأمام,»...
لكن مل يلقَ م ّني �آذا ًنا �ص ��اغية .فقط كنت �أجيبه�« :أنت �أعطني �س ��يارة،
علي� .أو�ص ��ى �أحد ال�س ��ائقني �أن
�أريد الذهاب الآن»� .أدرك �أ ّنه لن يتغ ّلب ّ
يو�صلني �إىل ق�سم التجهيزات جانب نهر �أروند .مل �أكن �أ�ستطيع �أن �أثني
رجلي ب�سهولة ،وحت ّملت �أملها وحريقها ،ومل ي�صدر م ّني � ّأي �صوتّ .
ف�ضلت
�أن �أجل� ��س يف املقعد اخللفي من التويوتا و�أم ّد رجلي .انطلقنا يف طريقنا
حتى و�ص ��لنا �إىل ب�س ��اتني النخيل .ر�أي ��ت �أنّ جميع ال�س ��يارات الآتية من
الأمام ي�ض ��ع ركابها �أقنعة وي�ش�ي�رون لنا بعالمات �أنهم ق�صفوا بال�سالح
الكيميائي .ال ال�سائق كان لديه قناع وال �أنا� .أوقف ال�سيارة يف �أول ب�ستان
النخيل والتفت �إ ّ
يل يقول�« :أنا لن �أتق ّدم �إىل الأمام �أكرث من هذا».
 ماذا يعني �أنا لن �أذهب �إىل الأمام؟ �أنت �أغلق نوافذك و ُقد ال�سيارة.�أنا �س� ��أجل�س يف اخللف ،ويف هذه احلال �إن ق�ص ��فوا بالكيميائي ف�أنا من
�سيت�أثر ال �أنت!
ترجل �أنت هنا� .أريد �أن �أرجع!».
مل ينفع كالمي .قال« :كال يا �أخي! ّ
مل ي� �� ِأت النقا�ش ب� ّأي فائدة .ا�ض ��طررت و�أنا على تلك احلال �أن �أكمل
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طريقي �س ًريا على الأقدام� .أخ ًريا ،و�صلت �إىل مق ّر فرقة م�شهد ...املكان
الذي غنمنا منه خمزن ر�صا�ص قبل العملية! ر�أيت اجلميع ي�ضعون �أقنعة
ويقولون �إ ّنهم ق�ص ��فوا بال�سالح الكيميائي ،لكن بر�أيي �أنهم ق�صفوا منذ
مدة ومل يعد للكيميائي ذلك الت�أثري� .س� ��ألت �إن كان ثمة من يو�صلني �إىل
حمور فرقة عا�شوراء .قال يل �أحد �شباب املعلومات يف الفرقة بك ّل حمبة:
«�أنا �أو�صلك �إىل هناك» .ركبت خلفه على الدراجة النارية وانطلقنا.
و�ص ��لنا �إىل جان ��ب نه ��ر �أروند� .إىل القري ��ة التي كانت قبل ع� � ّدة �أيام
�أف�ضل بقاع الأر�ض بالن�سبة �إ ّ
يل والآن حت ّولت �إىل بيت عزاء يثري �أحزاين
و�ش ��جوين .حت ّولت القرية �إىل مركز للتجهيز ،و ُملئت غرفها بالتجهيزات
املختلفة كالأقنعة والطعام و ....و ّدعت ذلك الأخ امل�ش ��هدي .مهما �أمعنت
النظ ��ر مل �أ َر �أحدًا �أعرفهً � .
أي�ض ��ا مل يكن �أح ��د يعرفني .م ّرت دقائق حتى
ر�أيت «حمرم �آقاكي�شي بور» ,وكان يعمل يف التجهيز .بعد ال�سالم وال�س�ؤال
علي �أن �أدخ ��ل برفقته �إىل الداخل .قل ��ت« :لن �أدخل،
ع ��ن الأح ��والّ � ،ألح ّ
وم�صباحا يدو ًّيا» .كان الليل قد ح ّل.
قناعا
عندي عمل .فقط �أعطني ً
ً
 ماذا تريد �أن تفعل؟ �أريد �أن �أذهب �إىل الطوارئ. لقد ق�صفوا املكان هناك بالكيميائي.كان حم ًّقا .لقد �س ��معت �أنهم ق�صفوا الطوارئ بالكيميائي وا�ست�شهد
�أثر ذلك الطاقم الطبي وجميع اجلرحى.
�س�ألت« :هل �أح�ضروا ال�شهداء �إىل هناك؟».
 �أجل .الطوارئ مليء ب�أج�ساد ال�شهداء!�دي مفق ��ود ب�ي�ن ال�ش ��هداء و�أردت الذه ��اب �إىل هن ��اك ب� �� ّأي ثمن.
ل� ّ
انطلقت نحو الطوارئ .ر�أيت
�باحا يدو ًيا.
ُ
�أعطاين «حمرم» قناعه وم�ص � ً
الأج�ساد مرتاكمة بع�ضها قرب بع�ض .رحت �أ�س ّلط �ضوء امل�صباح اليدوي
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على �أج�س ��اد ال�ش ��هداء الطاهرة .يا �إله ��ي! ماذا �أرى حتت هذا ال�ض ��وء
ال�ص ��غري؟! �أوه ��ل �أ�س ��تطيع �أن �أرى ه ��ذا اجلمع من معاريف م�ض� � ّرجني
بدمائه ��م .ك�أ ّنني �أعرفهم جمي ًعا! �أجل جميعهم .كانوا جمي ًعا جماهدين
خمل�ص�ي�ن وغري م ّدعني� .إ ّنهم �شباب االقتحام يف فرقة عا�شوراء� .ضاق
حد كبري .نظرت يف وجوه ال�ش ��هداء واحدً ا واحدً ا بح ًثا عن
�ص ��دري �إىل ٍّ
�ض ��ا ّلتي .لقد ا�ست�شهد ك ٌّل منهم بطريقة ما .مل يكن �أمريي بينهم ،الأمر
قناعا لك ّنني بقيت �أ�ش ��عر ج ّيدً ا
الذي زاد �أكرث من �أملي .مع �أ ّنني و�ض ��عت ً
برائحة الكيميائي .خرجت من امل�ستو�ص ��ف �ص ��فر اليدي ��ن وذهبت �إىل
حمرم .مل �أعد �أقوى على احلركة .قلت له و�أنا على تلك احلال من الوهن
والعجز« :حمرم! �أريد �أن �أبقى هنا الليلة! ه ّيئ يل مكا ًنا»� .أقمت �صالتي
م ��ن جلو�س .ق ّدم يل الطعام .تناولته ومنت ،ومكان العملية اجلراحية يف
رجلي ي�ؤملني ب�ش ّدة.
توجهت يف ال�ص ��باح � ً
أي�ضا نحو امل�ستو�ص ��ف ،لكن يبدو �أ ّنني ت� ّأخرت.
ّ
كانوا يل ّفون �أج�س ��اد ال�ش ��هداء بالنايلون وي�ض ��عونها يف براد كبري ُو�ض ��ع
هناك لهذه الغاية .كما و�ض ��عوا الأغرا�ض التي ا�س ��تخرجوها من جيوب
ال�ش ��هداء جان ًبا .كان ميكن م�ش ��اهدة ال�ش ��هداء ب�ش ��كل �أف�ض ��ل يف �ضوء
النهار .لقد �صدمني امل�شهد؛ هذا ال يد له ،ذاك بدون رجل ،و�آخر ال ر�أ�س
لعيني التعبتني طاقة على
له ،وهذا احرتق و ...كان اجل ّو قا�س� � ًيا .مل يعد ّ
اً
مذهول بامل�شهد�...« :إلهي.
التح ّمل .جل�س ��ت هناك حوايل ع�ش ��ر دقائق
�أين «�أم�ي�ر» � ًإذا؟» .قمت ،ورجعت �إىل القرية حي ��ث مركز التجهيز .لقد
ا�س ��تخدم العدو اخلبيث ال�س�ل�اح الكيميائي من جديد! ر�أيت حمرم من
بعيد ،وقد ناداين لي�أخذ قناعه .عندما ر�أيت الو�ض ��ع كذلك لذت بالفرار
�سري ًعا! يوجد هناك �أقنعة ّ
مو�ضبة وبا�ستطاعته �أن ي�أخذ واحدً ا منها.
و�ص ��لت �إىل �ض ��فة �أرون ��د وركبت على م�ت�ن �أحد ال ��زوارق الذي يق ّل
الإخ ��وة �إىل الط ��رف الآخر من النهر .كانت القوارب تتح ّرك من �ض ��فة
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�إىل �أخ ��رى ،تنقل الق ��وات والذخائر والتجهيزات� .أم ��ا القوارب الكبرية
فراحت تنقل � ً
أي�ضا الدبابات وناقالت اجلند .مل يكن � ّأي ج�سر قد ن�صب
فوق نهر �أروند ،لذلك نقلوا ك ّل �ش ��يء بوا�س ��طة الق ��وارب� .أ ّول ما ف ّكرت
به حني و�ص ��لت �إىل ال�ض ��فة املقابلة هو كم تغ�ّيترّ ت معامل املنطقة .كانت
الطائرات حت ّلق بانتظام؛ طائراتنا وطائرات العدو .وقد بد�أ العراق يغري
ب�ش� � ّدة على املنطقة منذ ال�ص ��باح الباكر .بحثت عن قائد كتيبتنا ال�س ّيد
�أجدر مواليي .ر�أيت ر�ض ��ا �إ�سكندري وبع�ض �شباب الكتيبة ،ثم ر�أيته .ما
علي حتى قال« :عدت؟».
�إن وقع نظره ّ
 �أجل ،ما اخلرب؟! �أرجعن ��ا اجلرح ��ى ،وقتلنا جمي ��ع البعثيني الذين كان ��وا يف منطقةاملنقار وت�سببوا با�ست�شهاد �شبابنا ،و�أ�سرنا عددًا منهم.
 ماذا عن «�أمري» يا �سيد؟ �أرجعناه �إىل اخللف. هل ر�أيته بنف�سك؟ لقد ر�آه ر�ضا �إ�سكندري.رجع ��ت �إىل �إ�س ��كندري� .أردت �أن �أت�أك ��د .قل ��ت له« :ر�ض ��ا! هل ر�أيت
�أمري؟» ,قال�« :أجل»� .س�ألته« :هل �أرجعته �إىل اخللف بنف�سك؟».
 �أجل. �إىل �أين �أخذته؟ �أخذت «�أمري» وثالثة �أو �أربعة �ش ��هداء �آخرين �إىل ال�ض ��فة الأخرىمن نهر �أروند ،و�س ّلمتهم لي�ضعوهم يف الثالجة.
هد�أت اً
�سمعت هذا الكالم .كانوا هم يريدون العودة �إىل
قليل عندما
ُ
الط ��رف الآخر م ��ن نهر �أروند فق ��د انتهت مهمتهم يف منطق ��ة العملية.
�س� ��ألوين�« :ألن تعود معن ��ا؟»� ,أجبتهم بالنف ��ي� .أردت البقاء يف املنطقة.
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�أ�ص� � ّروا عل � ّ�ي للرجوع معهم عندم ��ا ر�أوا حايل ،لك ّنن ��ي بقيت ،والتحقت
بعنا�ص ��ر الكتيب ��ة التي �أتت حدي ًث ��ا �إىل املنطقة ومتو�ض ��عت بالقرب من
م�ص ��نع امللح .يبدو �أ ّنها كتيبة ال�س � ّ�جاد ،وكان قائدها «ح�س ��ن خو�شبو».
يظهر �أنّ جميع عنا�ص ��رها من «�شهر�س ��تان» ,ومل �أك ��ن �أعرف �أ ًّيا منهم.
ذهب ��ت �إىل داخل �إحدى الد�ش ��م .كان ��ت القوات البعثي ��ة التي تغري منذ
ال�ص ��باح قد تق ّدمت �إىل الأمام ،وال�ش ��باب يخو�ض ��ون ا�شتباكات عنيفة.
يف تلك الأثناء �س�ألني �أحدهم« :من تكون؟» ,ع ّرفت عن نف�سي .نظر �إىل
ر�أ�سي ووجهي ثم �س�أل ثانية« :ملاذا جئت �إىل هنا؟».
 جئت لكي �أ�ساعدكم� ،أال تريدون عنا�صر؟دخلت بني ال�شباب .كنت �أرفع ر�أ�سي �أحيا ًنا لأرى و�ضعية
مل يقل �شي ًئاُ .
دباب ��ات العدو ،في�ص ��رخ ذاك ال ��ذي حت ّدث معي« :اجل�س ي ��ا عم! ه�ؤالء
يقتلون الب�شر!» .كان يعتقد �أ ّنني حديث العهد باجلبهة.
 ال م�ش ��كلة! ال ي�ستطيع ه�ؤالء �أن يقتلوين .ما مل يحن �أجل املرء بعد،لن ي�صيبه �شيء!
احلقيق ��ة �أ ّنني اكتفيت من هذه الأم ��ور .كنت �أبحث عن ذريعة لأبقى
يف منطقة العمليات و�أمتنى �أن ت�ض� � ّل �ش ��ظية طريقه ��ا �إ ّ
يل وت�أخذين �أنا
� ً
خرجت �ساملًا من جهنم
أي�ض ��ا� .أحيا ًنا كنت �أف ّكر ،ما الذي ح�ص ��ل حتى
ُ
ليلة الثاين ع�ش ��ر ور�أيت الإب ��ادة اجلماعية لأ�ص ��دقائي� .إن عدت ،كيف
�س�أعود؟ ب� ّأي وجه �س�أذهب �إىل منزل �أمري؟!
¤

بقي ��ت هناك حتى الع�ص ��ر .ب ��د�أت الدباب ��ات العراقية لي�ًل�ااً بهجوم
معاك�س .لقد �س ��عى العراقيون �إىل �إر�س ��ال عدد من دباباتهم �إىل الأمام
لن�ش ��تبك معهم ف�ل�ا نتق ّدم �أكرث ،يف حني مل يكن لدين ��ا نحن � ّأي برنامج
للتق� � ّدم .لقد تق ّدمنا حوايل  4كلم من ال�ض ��فة الأخ ��رى لنهر �أروند ،ومل
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تعد وحدات الدعم ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل �أبعد من هذه امل�سافة.1
يب ��دو �أنّ العراقيني كانوا يف ّكرون با�س ��تحداث �س ��اتر يف تلك املنطقة
ليقطعوا الطريق على تق ّدمنا ويحافظوا على منطقة م�صنع امللح.
�أثناء عملية«والفجر�ُ »8ض� � ّمت منطقة م�ص ��نع املل ��ح �إىل حمور فرقة
عا�ش ��وراء ،وكانت عبارة عن م�س ��تنقع موحل ت�ص ��عب فيه احلركة .يبدو
�أنّ العراق �س ��عى للدفاع ع ��ن تلك املنطقة واحلفاظ عليه ��ا لي�ؤ ّمن الح ًقا
الطري ��ق لعمليات املدرعات بعد جتفيف امل�س ��تنقع .كان ��ت منطقة مه ّمة
بالن�س ��بة �إىل طريف النزاع ،و�أظهر الع ّدو فيه ��ا مقاومة بارزة وملحوظة.
تق ّدم ��ت الفرقت ��ان العاملتان على جناحي فرقة عا�ش ��وراء �إىل الأمام يف
حني �أنّ عمل الفرقة كان �صع ًبا .متو�ضع ال�شباب يف جا ّدة ملأتها الآليات
بكوم ��ات الرتاب ،ربمّ ا لتبني فيها �س ��ات ًرا تراب ًّيا .وقفن ��ا يف مقابل العدو
خل ��ف هذا احلاجز .ل ��و �أراد العراق ال�س ��تطاع اقتح ��ام منطقتنا بقوات
كبرية ،لك ّنهم � ً
أي�ض ��ا مل يكن لديهم القوات امل� ّؤهلة للقيام بذلك ،فاكتفوا
فقط باملناورة بدباباتهم.
يف تل ��ك الليلة ا�س ��تطاع �ش ��باب الكتيب ��ة �أن يحولوا دون تق� � ّدم العدو
ويجه�ضوا هجومه امل�ضاد .اً
ليل بقيت يف تلك الد�شمة ،ولكن نفد �صربي.
دائ ًما كنت �أح ّدث نف�سي .حزين على «�أمري» من جهة ،وعدم قدرتي على
امل�ش ��اركة يف ت�ش ��ييعه لو بقيت هن ��ا من جهة �أخرى� .أخ ��ذت قراري .ويف
يوما �إىل جانبهم .كانت قوات
ال�ص ��باح و ّدعت ال�ش ��باب الذين �أم�ض ��يت ً
 - 1لم يكن قد ا�ستحدث بعد �أي ج�سر فوق نهر �أروند ،وكانت حركة القوارب ونقل التجهيزات والآليات
عبر النهر م�ص ��حوبة دائ ًما بالم�شاكل .كانت �س ��رعة التيار القا�سي ت�صل �إلى � 65أو  70كلم في ال�ساعة.
وكان المد والجزر ي�ؤد ّيان �إلى ارتفاع من�سوب المياه ع�ص ًرا فكانت القوارب تواجه �صعوبة في الحركة،
وفي النهار ينخف�ض من�س ��وب المياه �إلى درجة تجعل من حركة القوارب في الوحل وعلى �أطراف النهر
غير ممكنة .بعبارة �أخرى ،با�ستثناء � 4إلى � 5ساعات يهد�أ النهر فيها قليلً ،كانت حركة القوارب �صعبة
في بقية اليوم .وعندما تق�صف الطائرات المنطقة كان عنا�صر الدعم يتناقلون الو�سائل والتجهيزات
يدً ا بيد حتى ت�ص ��ل �إلى القوارب وتمتلئ بها .لم يكن عملً عاقلً التقدّم �أكثر من هذا في ظ ّل �أو�ض ��اع
كهذه ما دام لم ي�ستحدث � ّأي ج�سر على النهر.
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الدعم �آتية �إىل املنطقة � ً
أي�ضا.
ذهبت �إىل �شاطئ �أروند وقطعت النهر على منت القارب .ما �إن و�صلت
�إىل الط ��رف الآخر من النهر حتى ر�أيت «حمرم» .وما �إن ر�آين حتى عال
�صراخه�« :س ّيد! �أين �أخذت قناعي؟!».
 �أخذت ��ه �إىل اجلهة الأخرى من النهر .يوجد هنا ك ّل هذا القدر منالأقنعة ،ميكنك �أن ت�أخذ �أحدها!
كن ��ت �أعرف «حمرم» من قبل .كان �أخوه «جميد» قائد كتيبة مل ّدة ،وقد
اخلا�ص
ا�ست�ش ��هد يف عملية «م�س ��لم بن عقيل» .مت ّيزت عالقتنا بطابعها
ّ
بحي ��ث �إ ّنني بعد هذا ال ��كالم ،ولكي �أنهي نقيقه قلت ل ��ه« :حمرم! ال تقل
� ّأي �ش ��يء �آخر بعد ،لي�س يل َج َل ٌد على ال�س ��ماع! �أعطني �شي ًئا لآكله و�أرجع
طعاما وفاكهة مع ّلبة .تناولت الطعام .يف
�إىل اخللف» .ذهب و�أح�ض ��ر يل ً
ذلك املكان ر�أيت عو�ض حممدي� .ش ��اهدت يف تلك الأطراف � ً
أي�ضا عددًا
م ��ن �س ��يارات الدعم .قلت« :عو�ض! �أعطني �س ��يارة �أرج ��ع بها �إىل مركز
الكتيبة» .هو � ً
علي و�أو�ص ��ى �أحدهم ب�أن يو�صلني �إىل اخللف.
أي�ض ��ا تك ّرم ّ
مل يكون ��وا يف العادة يعطون �س ��يارة يف ّ
اخلط الأمام ��ي لأحد ،ولكن كانت
عالقتنا جيدة وحايل وا�ضحة .بك ّل الأحوال رجعت �إىل اخللف .وجدت �أنّ
ال�س� � ّيد �أجدر موجود يف «�آبادي»؛ تل ��ك القرية املليئة بالذكريات والقريبة
م ��ن كارون .ذهبت �إىل منزلنا (مركزنا) تلقائ ًّيا .املكان الذي كان لثالثة
�أو �أربعة �أيام خلت ملي ًئا بحما�سة و�ضو�ضاء ال�شباب والآن ...كدت �أ�صاب
باجلن ��ون .لقد �أ ّر َقني �ص ��مت البيوت وخل ّوها .كن ��ت وحدي فقط والبيوت
اخلالية .تلك ال�ص ��لوات والوالئم و�صفاء الإخوة جمي ًعا .م ّر ك ّل ذلك �أمام
خ�صو�صا
عيني ومل �أحتمل ر�ؤية مكان ك ّل �أولئك الأعزاء خال ًيا و�أبقى �أنا.
ً
ّ
�أمري .ح ًّقا �ش ��عرت �أنّ ظهري قد انك�سر .مل �أ�ستطع البقاء هناك �أكرث من
� 4أو � 5ساعات .ذهبت �إىل ال�س ّيد �أجدر وقلت له« :اكتب يل كتا ًبا� .أريد �أن
�أذهب �إىل تربيز!».
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 نحن � ًأي�ضا نريد الذهاب �إىل تربيز ،ا�صرب حتى نذهب م ًعا!
 كال! ال �أريد �أن �آتي معكم� .س�أذهب بنف�سي!منزعجا من ال�س� � ّيد ومل �أرد �أن �أكون معهم� .أ�ص ��ررت
كن ��ت م ��ا �أزال
ً
علي ��ه �أن يكتب يل كتا ًبا ففعل .تركت القرية بحال ال تو�ص ��ف ،وركبت يف
�سيارة متوجهة �إىل دزفول.
1
و�ص ��لت �إىل مق� � ّر كتيبتنا وه ًن ��ا وم�ض ��طر ًبا .كان عنا�ص ��ر «تعاون»
الكتيبة هناك ،وقد �س ّلمناهم �أغرا�ضنا قبل العملية .كان لدينا �أنا و�أمري
حقيب ��ة واح ��دة ،وحتى مالن ��ا كان واحدً ا ،وقد �س� � ّلمنا احلقيب ��ة م ًعا �إىل
الـ«تع ��اون» .ذهبت وقلت لهم« :ال �أملك م � اً�ال� .أريد جز ًءا من املال الذي
�س ّلمناه �إليكم» .نظر يف القائمة ور�أى �أنّ املال ُكتب با�سمينا م ًعا� .س�ألني:
«� ًإذا� ،أين «�أمري» مارالبا�ش؟».
 لقد ا�ست�شهد. عذ ًرا يا �أخي! ال �أ�ستطيع �أن �أ�س ّلمك �شي ًئا!رجعت خايل الوفا�ض ،ال ثياب وال مال ،وال � ّأي �شيء �آخر .يف تلك الأيام
كان والد ال�س ّيد �أجدر م�س�ؤول الدعم .ف ّكرت �أ ّنه من الأف�ضل �أن �أذهب �إليه:
«�س� � ّيد! �أعطني بدلة كاملة وج ّيدة .ال �أريد ثيا ًبا ع�س ��كرية .ال ب�أ�س �إن كان
ال�سروال ع�س ��كر ًيا ،لكن ليكن القمي�ص عاد ًيا» .ذهب وبحث يف امل�ستودع،
اً
وقمي�صا .ر�آين �أعرج فقال« :ملاذا تعرج؟».
�سروال
و�أخ ًريا ،وجد يل
ً
 ال �شيء ،وقعت على الأر�ض! ح ًّقا وقعت على الأر�ض؟ كال! احلقيقة �أنّ �شظية �أ�صابت رجلي. �أين تذهب بهذه احلال يا �سيد؟قلت �إ ّنن ��ي �أريد الذهاب �إىل تربيز ،ولهذا ال�س ��بب رجعت �إىل الفرقة.
 - 1هو المركز الذي يعنى با�س ��تالم الأمانات من �س�ل�اح و�أغرا�ض خا�ص ��ة بال�ش ��هداء ،و� ً
أي�ض ��ا ي�ؤ ّمن
الخدمات الطبية الالزمة� ،إ�ضافة �إلى ت�س ّلم �أج�ساد ال�شهداء تمهيدً ا لت�سليمها �إلى �أهلها.
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كان «حممد عاريف» هناك يعمل يف النقل ،وهو من عنا�صر م�سجدنا .قلت
له �إ ّنني عازم على الذهاب �إىل تربيز ،و�أبحث عن حافلة تق ّلني �إىل هناك.
ق ��ال يل« :بعد الظه ��ر تذهب حافلة �إىل تربيز» ,فبقي ��ت عندهم �إىل حني
موعد انطالقها .اقرت�ض ��ت منهم � ً
أي�ضا حوايل  100تومان� .أرادوا �إعطائي
الزما� ،إذ مل �أكن �أريد �ش ��راء �ش ��يء .ا�شرتيت فقط
�أكرث لك ّنني مل �أ َر ذلك ً
كيلوغرام ًا واحد ًا من البندورة واخليار لكي �أقتات به يف الطريق �إىل تربيز.
¤

انطلقنا .و� ّأي عودة كانت! مل �أكن �أعلم ما الذي �سيح�صل .رحت �أ�س�أل
علي �أن �أقول عندما �أ�صل؟!» ,وللم�صادفة كان
نف�س ��ي با�س ��تمرار« :ماذا ّ
�س ��ائق احلافلة �س ��عيدً ا خال ًفا حلايل� .ش ّغل ً
�شريطا �ش� � ّكل �سماعه عذا ًبا
بالن�س ��بة �إ ّ
يل و�أن ��ا على تلك احلال! .1مل �أ�س ��تطع التحم ��ل�« :أطفئ ذلك
ال�شريط»� .أطف�أه وقال�« :إ ّما ت�شغيل ال�شريط �أو الغيبة!».
 اغتب ما بدا لك.ب ��د�أ ال�س ��ائق باحلدي ��ث �أو بالغيبة ح�س ��ب قوله مع ال ��ذي يجل�س �إىل
علي .2مل ينت� � ِه الأمر عند هذا احل ّد،
جانب ��ه ،الأمر الذي كان �أقل وط�أ ًة ّ
وبعد �أن اغتاب ال�س ��ائق اً
قليل ،بد�أ بتجاوز ال�سيارات ب�شكل خطري .كنت
قد جل�س ��ت على املقعد الأمامي ور�أيت كيف يدخل على م�س ��ار ال�سيارات
الأخرى .عال �صوت ال�شباب« :يا �أخ! ُقد ال�سيارة ب�شكل �صحيح!».
 �أنا �أريد �أن �أقود بهذه الطريقة حتى �أ�صل �إىل تربيز! - 1في تلك الأيام ،كانت بع�ض المو�س ��يقى والأفالم الممنوعة في الفرقة تذاع في التلفزيون ،من بينها
م�سل�س ��ل "ال�س ��لطان والراعي" وقد �صدر تعميم من المق ّر يق�ضي بمنع �إذاعة �أفالم كهذه وبع�ض �أنواع
المو�سيقى .لكن �شريط ذلك اليوم زاد حالي �سو ًءا بالت�أكيد!
 - 2الحقيق ��ة �أ ّن ��ه م ��ن بين ك ّل �أولئك ال�س ��ائقين الذين كانوا ي�أت ��ون �إلى فرقتنا كان م ��ن النادر �أن نجد
�شخ�صا م�ستقي ًما .كان �سلوك بع�ضهم يغ�ضبني ،و�أفكر دائ ًما �أنهم ي�ستغلون طيبتنا .عندما ك ّنا في كتيبة
ً
الإمام الح�س ��ين Qو�ص ��ل الأمر لدرجة �أن نلزم ال�سائق ب�إكمال الم�سير بقوة ال�سالح .ومع �أنّ الحافلة
وك ّل �شيء تحت ت�صرفنا ،كان ال�سائق يقول �":سنخ�سر الحافلة! لن �أذهب �أكثر �إلى الأمام!".
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قاد بهذه ال�س ��رعة حتى و�ص ��لنا �إىل تربيز بعد حوايل � 13ساعة ون�صف
�صباحا عندما و�صلنا �إىل م�ستديرة «�ساعت» .عندما
ال�ساعة .كانت التا�سعة ً
أترجل من احلافلة قلت لل�سائق�« :إنّ عملك هذا كان مل�صلحتي لأنّ
�أردت �أن � ّ
لدي �أم ًرا واج ًبا �أقوم به ،وجنونك هذا �أو�صلنا ب�سرعة!» .ف ّكرت يف نف�سي �أ ّنه
ّ
يف الفر�صة املنا�سبة �س�أحت ّدث مع حممد ب�ش�أن هذا ال�سائق.
¤

ترجلت يف م�ستديرة «�ساعت» وات�صلت بـ«قدرت �أ�شريف» يف املعلومات،
وما �إن علم بوجودي هناك حتى جاء بنف�س ��ه �إ ّ
يل وا�ص ��طحبني معه .بعد
ال�س�ل�ام والقبالت كان �س� ��ؤاله الأول هوً �« :إذا ،ملاذا �أتي ��ت وحيدًا؟» .كان
«قدرت» يعلم جيدًا �أ ّنني و�أمري نكون دائ ًما م ًعا .بداية قلت« :هكذا� ...أتيت
لدي القدرة على التح ّمل �أكرث فقلت
وحدي!» .ولكن بعد ذلك ك�أ ّنه مل يكن ّ
بهدوء�« :إنّ «�أمري» ا�ست�ش ��هد!» .ب�س ��ماع هذا الكالم ركن «قدرت» ال�سيارة
جان ًبا و�أجه�ش بالبكاء .البكاء وحده كان ي�ستطيع �أن يهدئنا اً
قليل.
 �أريد �أن �أذهب �إىل البيت� .أو�صلني �إىل البيت. كال! ال تذهب �إىل البيت يا �س ّيد! ...الأف�ضل �أن نذهب �إىل بيت �أمري.انعطفنا وتوجهنا ناحية منزل «�أمري» الذي كان قري ًبا من مبنى حجري
يف و�س ��ط املدينة� .ص ��ادف �أن كان والد «�أمري» ال�س ّيد علي يف الزقاق ،وما
�إن ر�آنا حتى �أتى ال�ستقبالنا .ر�آين كيف �أعرج ،لك ّنه كان ينظر �إ ّ
يل بطريقة
�أخرى .مل يحدث �أبدًا �أن �أتيت �إىل باب منزلهم من دون �أمري .بعد ال�سالم
والقبالت قال بهدوء�« :س ّيد نور الدين! �أين �أمري؟ ماذا ح�صل؟».
 �س ّيد علي! ...مل يحدث �شيء ،لقد جرح �أمري! جرح! لو �أنّ «�أمري» جريح لذهبت �إليه وبقيت عنده ...مل تكن لتدعهوحيدً ا ...ال يكوننّ ...
مل �أ�س ��تطع �أن �أك ��ذب وال �أن �أقول احلقيقة .فقط قلت ب�ص ��عوبة�« :أجل!
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�س� � ّيد علي �أمري ,»...مل �أ�س ��تطع �أن �أرفع ر�أ�س ��ي .د ّوى �صوته يف �أذين بهدوء
اً
قائل�« :أحمد اهلل �أنّ �أحدكما ما زال موجودًا! ال�شكر هلل .»...لقد �أحرق قلبي
علمت خالة «�أمري» (زوجة �أبيه) باخلرب ملأ
�صوته املرجتف ودموعه .عندما ْ
1
نواحها و�صراخها البيت .وبد�أت بقراءة ق�صيدة اوخ�شاما  .بكينا جمي ًعا �أنا،
�أخو �أمري ،والده ،وقدرت ل�ساعات يف ذلك اجل ّو الكئيب والقا�سي.
ذهب ��ت من هناك �إىل املن ��زل ،حيث تك ّرر املنوال ذات ��ه .ما �إن ر�أتني
والدتي حتى �أجه�شت بالبكاء.
 يا �أمي ! ماذا ح�صل؟ب ��ادئ الأمر قالت« :ال �ش ��يء» .لك ّنه ��ا نظرت ثاني ��ة �إىل حايل وم�آيل
و�س�ألت بعد مرور دقائق« :ملاذا «�أمري» لي�س معك؟» ,قلت لها« :لقد جرح
�أمري» .لك ّنها مل ت�ص� � ّدق � ً
أي�ض ��ا ه ��ي الأخرى� .أخ�ب�رت والدتي باحلقيقة
فبد�أت بال�صراخ والعويل على فراق �أمري .يف الي ��وم الت ��ايل بد�أ ت�ش ��ييع
�أج�س ��اد �ش ��هداء عملية «والفج ��ر .»8مل يكن ث ّمة خرب ع ��ن «�أمري» وكانت
الأيام مت�ض ��ي ثقيلة علينا ونحن ننتظ ��ره .2مل جند ب ًّدا من التح ّدث �إىل
«م�شهدي عبادي» الذي يعمل يف الأهواز يف ق�سم �إخالء ال�شهداء� .أ�صبح
وا�ضحا �أنّ ج�سد «�أمري» نقل من منطقة العملية �إىل طهران ،ومن هناك
ً
�إىل م�شهد ،ثم �إىل الأهواز .يظهر �أنّ �شهرة «مارالبا�ش» �أ ّدت �إىل ارتكاب
هذا اخلط�أ� ...أخ ًريا� ،أعلمونا يف �أحد الأيام �أ ّنه ّمت �إر�س ��ال «�أمري» وعدد
من ال�شهداء الآخرين �إىل تربيز بوا�سطة القطار.
¤

كم ي�ش ّيب االنتظار الإن�سان ...بعد ا�ست�شهاد «�أمري» اختلط ليلي بنهاري.
� - 1أبيات تركية م�ؤلمة تقر�أ في م�أتم الأعزاء.
 - 2كان ا�س ��م «�أمير» في الهوية "هو�ش ��نك مارالبا�ش" .عندما كبر قام بنف�س ��ه بتغيير ا�سمه �إلى �أمير،
و�أ�ص ��بح الجميع ينادونه بهذا اال�س ��م .ل ��م تكن كلمة "مارالبا�ش" م�ألوفة في اللغة الفار�س ��ية .م�ض ��ى
يوما و�أقيمت عدّة مرا�س ��م ت�ش ��ييع .كنت �أظنّ �أن اال�سم �أثر في ت�أخير �إح�ضار ج�سد ال�شهيد
حوالي ً 15
وتب ّين �أنّ ظني في محله.
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كنت �أنام اً
ليل و�أنا �أف ّكر ب�أمري ،ودائ ًما ما �أراه ح ًّيا يف منامي� .أفرح بذلك،
ولك ��ن تتب� � ّدل �أفراحي �أحزا ًنا عندما �أ�س ��تيقظ .الآن ،حيث ج�س ��د «�أمري»
لدي فر�ص ��ة لأرى وجه �أع ّز �أ�ص ��دقائي
اجلمي ��ل يف الطري ��ق �إىل هنا ،كان ّ
للم ّرة الأخرية .ذهبت برفقة ال�س ّيد علي �إىل ّ
حمطة القطار .و�صل القطار
�أخ ًريا� .أنزلنا مب�ساعدة �آخرين توابيت ال�شهداء من القطار واحدًا واحدًا،
وو�ض ��عناها داخل �س ��يارات الإ�س ��عاف .كان «�أمرينا» املحبوب« ،هو�ش ��نك
مارالبا� ��ش» ال�ش ��هيد الأخري .مل يكونوا ي�س ��محون لأحد بالنظ ��ر �إىل وجه
ال�ش ��هداء ،لك ّنني مل �أع ِنت بكالم �أحد .لقد ا�شتاق قلبي لر�ؤية �أمري� .أزحت
ك ّل �ش ��يء جان ًبا ور�أي ��ت وجهه .كان هو .الوجه ذاته ال ��ذي ر�أيته يف حلظة
ال�شهادة ،ولك ّنه الآن �أ�صبح �أ�سود اللون ،وعرفت �أنهم �أطلقوا عليه ر�صا�صة
الرحمة� .1أخذوا ال�ش ��هداء �إىل الكل ّية التي كانت ًاّ
حمل لتجهيز ال�شهداء.2
إذن
�أردت �أن �ألتقط �صورة لأمري ،ولكنهم مل ي�سمحوا بذلك .ح�صلت على � ٍ
بالدخول �إىل رفاقي بالقوة! والتقطت �آخر �صورة لأمري يف هذه الدنيا.
¤

يف اليوم التايل كان الثلج يت�س ��اقط بغزارة يف تربيز .ذهبت بح ًثا عن
«يو�س ��ف حدادي» وهو �أحد الإخوة اجل ّيدين ،ويعمل يف م�ؤ�س�سة ال�شهيد،
وير�سم �صور ال�شهداء ب�شكل ج ّيد .قلت له �أريد �أن تر�سم يل �صورة �أمري،
فطلب مني �صورة له ،لك ّنني مل �أكن �أحمل واحدة معي.
كان يو�س ��ف  -وهو ابن مدينتي  -ق ��د ر�أى «�أمري» يرافقني قبل ذلك.
فر�س ��م على الورق ما علق يف ذهنه من وجهه .للإن�صاف فقد كان ر�س ًما
جيدً ا� .أخذته ون�س ��خته عدة ن�س ��خ ،ووزعتها على ال�شباب الذين �أتوا من
 - 1كنت مت�أكدً ا �أن «�أمير» ا�ست�ش ��هد في الدقائق الأولى ،ولكن يظهر �أ ّنه في تلك الليلة وبعد ان�س ��حاب
قواتنا �إلى الخلف تقدم العدو �إلى جانبهم و�أطلق ر�صا�صة الرحمة على ال�شهداء والجرحى الذين بقوا
هناك .قال البع�ض � ً
أي�ضا �إنّ ا�سوداد ب�شرة الأج�ساد يعود للق�صف الكيميائي على المنطقة.
 - 2يطلق عليها "معراج �شهدا" تجليال وتقدي�سا لل�شهداء.
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م�سجد حم ّلة �أمري.
يف ذلك اليوم العا�ص ��ف واملثلج ،بد�أ ت�شييع ال�شهداء� .أقيمت ال�صالة
يف �س ��احة «قونقابا�شي» ,وركب اجلميع يف احلافالت وتوجهوا نحو وادي
الرحمة .كانت حايل �س� � ّيئة .يف الق�سم ال�سفلي من وادي الرحمة ،املكان
الذي كان «�أمري» قل ًقا من امتالئه� ،ض ��عت بني املجتمعني حول قرب �أمري.
دفن هناك � ً
أي�ض ��ا ك ّل من رحيم افتخاري ور�ض ��ا كلولي ��ان .عادة ما �أقف
يف اخللف �أثناء مرا�س ��م دفن ال�ش ��هداء وتلقينهم .مل ي�سمح والد «�أمري»
بدفن ��ه .كان يحبني ك�أم�ي�ره ،و�أراد �أن �أكون �إىل جانب ��ه ،و�أن �أرى للمرة
الأخرية �صديقي و�أخي احلبيب� .أودعنا «�أمري» يف ح�ضن الرتاب يف ذلك
الطق�س البارد من �شهر �آذار من العام 1986م.

w
العم ��ل الوحي ��د ال ��ذي كن ��ت �أقوم ب ��ه يف تلك الأي ��ام هو امل�ش ��اركة يف
مرا�سم ت�شييع ال�شهداء وجمال�س عزائهم وزيارة قبورهم .بالرغم من �أنّ
خ�س ��ائرنا يف عملية «والفجر »8هي �أق ّل ن�س ��بة لعملية بدر � ،اّإل �أنّ م�ساحة
منطقة العملية وعديد القوات التي خا�ض ��ت اال�ش ��تباكات كانت �أكرب .من
جهة �أخرى  -وخال ًفا لعمليتي بدر وخيرب  -مل يكن هناك �شهداء مفقودو
الأثر ب�أعداد كبرية ،لذلك كان عدد ال�شهداء القادمني �إىل املدينة كب ًريا.1
علي� .أحيا ًنا كنت �أقول
كانت امل�شاركة يف مرا�سم عزاء «�أمري» �صعبة جدًا ّ
يف نف�س ��ي � ّأي قلب هو قلبي هذا و�أنا �أجل�س يف امل�ص� � ّلى حيث تقام مرا�سم
عزاء �أمري! يف و�سط مرا�سم العزاء كانت �أحوايل تنقلب.
 - 1في عملية«والفجر »8فقدنا فقط عددًا من عنا�صر �إحدى الكتائب الذين هاجموا م�صنع الملح ولم
ي�س ��تطيعوا ال�س ��يطرة عليه وبقوا هناك ،لكن ال العراقيون ا�ستطاعوا الو�صول �إليهم وال نحن .و�سقطت
�أج�س ��ادهم عل ��ى الملح فلم تت�آكل .عندما �س ��يطرنا عل ��ى المنطقة في عملية "يا مه ��دي" نقلنا �أولئك
ال�شهداء �إلى الخلف .من هنا ،لم يكن في عملية«والفجر- »8وخال ًفا للعمليات الأخرى -مفقودون كثر
با�ستثناء ال�شهداء الذين حملهم معه تيار نهر �أروند.
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كانت تلك الأيام من �أكرث �أيام حياتي مرارة .كنت �أ�ض ��ع �ص ��ورة «�أمري»
�أمام وجهي و�أح ّدق بها .كانت و�صيتي �أنا و�أمري -با�ستثناء الأمور التي لها
ُبع ٌد عائلي -و�صية واحدة ُكتبت ّ
بخطه وقمنا بن�سخها .انتهت جمال�س عزاء
�أمري ،وبد�أت �أف ّكر اً
قليل بجرح رجلي الذي مل يلتئم بعد� .س ��عيت ملعاجلته
ب�س ��رعة حت ��ى ال ي�ؤذيني عند رجوعي �إىل اجلبهة .من جهة �أخرى م�ض ��ى
�أكرث من �س ��نة على خطوبتي وعقد القران ،وبد�أت عوائلنا متار�س ال�ضغط
علي �أن �أف ّكر يف حياتنا امل�شرتكة .كان ذهني
�أن كفى هذا الو�ض ��ع ،و�ص ��ار ّ
م�ش ّو ً�شا .احرتت ماذا �أفعل .كنت قد قررت �أن �أبقى على ذلك الو�ضع حتى
نهاي ��ة احلرب ،ولكن مل َ
تر�ض عوائلنا به ��ذا الواقع .وكنت عندما �أف ّكر يف
1
ق�صاب و�أ�شعر باالرتباك!
نهاية احلرب �أتذ ّكر كالم ال�شهيد �أ�صغر ّ
من جهة حزين على فراق ال�ش ��هداء خا�ص ��ة �أمري ،وم ��ن جهة �أخرى
تو ّقع ��ات العائلة .مهما ف ّكرت كنت �أ�ص ��ل �إىل هذه النتيج ��ة؛ �أ ّنه يف حال
�أردت بدء حياة م�شرتكة والرجوع �إىل اجلبهة الح ًقا ،ف�إنّ �أموري �ستتعقد
�أكرث� .أخ ًريا ،ر�أيت احل ّل يف الذهاب لزيارة الإمام الر�ض ��ا Qلأعر�ض
عليه حايل وم�آيل.

 - 1قب ��ل عملي ��ة بدر عندم ��ا �أعلن الإمام التعبئة العامة ،ك ّنا �أحيا ًنا نتحدث مع �أ�ص ��غر ق�ص ��اب القائد
ال�ش ��جاع لكتيبة الإمام الح�س ��ين ،Qوالذي ا�ست�ش ��هد في عملية بدر وفقد ج�س ��ده هناك .كان �أ�صغر
يقول ":العراق � ً
عاما
أي�ض ��ا �أعلن التعبئة العامة وا�س ��تدعى جميع عنا�صره �إلى الجبهة ،من عمر  14وً 15
ً
عام ��ا" ،رحم اهلل �أ�ص ��غر كان في تلك الأيام يقدّم تحليل عن الحرب ويقول �":س ��تكون نهاية
حت ��ى ً 50
حربن ��ا مع العراق نهاية واح ��دة .فقواتنا تملك �إيما ًنا وغيرة وطنية كبيرة ولن ت�س ��مح للعراق �أن يبقى
في �أر�ض ��نا ،وفي المقابل لن ن�س ��تطيع نحن � ً
أي�ضا ال�س ��يطرة على العراق لأنّ القوى الأجنبية ال تريد �أن
ن�صبح بلدً ا قو ًّيا في المنطقة� .سوف يعطون العراق ال�سالح والعديد والتجهيزات لكي يقف في وجهنا".
هذه الكلمات قيلت في مجل�س خا�ص في الكتيبة قبل عملية بدر ب�ستة �أ�شهر .في ذلك اليوم كان محمد
باالبور ـ الذي ا�ست�ش ��هد هو الآخر � ً
أي�ض ��ا ـ حا�ض� � ًرا في الجمع .كانا يتوقعان �أن طرفي النزاع �س ��يتعبان
من هذه الحرب في النهاية ويوقفانها ،ولكن كان �أ�ص ��غر �آغا يعتقد �أن حقّنا وواجبنا و�س ��لوكنا وك ّل ما
لدينا يجب �أن يكون �إطاعة للأوامر .عجيب �أن �أتذكر كالم �أ�صغر في �أوا�سط �آذار من العام 1986م.
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و�صلت �إىل م�شهد باحلافلة .وحيدً ا وال �أملك �شي ًئا يف حقيبتي اليدوية
ال�ص ��غرية �س ��وى بع�ض من ثياب «�أمري» و�ص ��ور جتمعن ��ا .حجزت غرفة
وتوجهت نحو احلرم.
�صغرية يف نزل قريب من املقام ال�شريف ّ
 ال�سالم عليك يا غريب الغرباء...يف اليوم الأول �أعطيت نيجاتيف ال�صور التي ت�ضمني و�أمري �إىل ا�ستديو
الت�ص ��وير لكي يظ ّهرها مبقيا�س كبري� .أحببت �أن �أع ّلق �ص ��ورنا امل�شرتكة
على احلائط� .أعطيت امل�ص� � ّور � ً
أي�ض ��ا بع�ض �ص ��ورنا املنف ��ردة التي كنت
�أح ّبها لكي يطبعها على ورقة جن ًبا �إىل جنب .يف واحدة من ال�صور طبعت
�ص ��ورة «�أمري» على �صدري ،ويف �ص ��ورة �أخرى طبعتها على �صورة وردة.
كنت �أثناء وجودي يف الغرفة �أبقى �أح ّدق يف ال�صور� ،أح ّدق لدقائق طويلة
يف وجه «�أمري» اخلجول .ال�صور التي بها �أعزّي نف�سي .يف �أحد الأيام كنت
متوج ًها �إىل املقام ال�شريف و�أنظر �إىل
جال�سا على �شرفة الغرفة ال�صغرية ّ
ً
1
القبة الذهبية ،وقد ا�شرتيت فاكهة الـ«خر ُبزه»  .قطعتها بال�سكني وبد�أت
بتناولها ،لك ّنني كنت م�ض ��طر ًبا ب�ش ��كل كبري .رحت �أفكر �أنّ ا�س ��تمراري
بهذه احل ��ال وفراق «�أمري» �سي�س ��قماين .وبينما �أنا �أح� � ّدق بقبة احلرم،
لفت ��ت فج�أة حمامة بعيدة انتباهي�ُ .س ��حرت مبنظر هذه احلمامة الآتية
نحوي مبا�ش ��رة .تق ّدمت وتق ّدمت �إىل �أن و�ص ��لت �إىل �أمامي بال�ض ��بط.
ثنت جناحيها وجل�س ��ت �إىل جانب الـ«خر ُبزه»(ال�ش ّمامة) .عقدت عينيها
عيني .ال �أعلم ك ��م دقيقة بقيت �أنا واحلمامة على هذه
ال�ص ��غريتني على ّ
احلال ،يح ّدق �أحدنا يف عيون الآخر من دون �أن ي�ش� �تّت � ّأي �شيء حوا�سنا
يف تلك الدقائق .ال �أعلم �إذا كانت احلمامة م�أمورة �أم ماذا؟ لكن ك ّل ما
�أعلم ��ه �أ ّنه عندما فتحت جناحيها م ّرة �أخرى وطارت ،حملت معها جز ًءا
 - 1نوع من الفاكهة في �إيران وت�شبه ال�شمام.
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كب�ي ً�را من ح ��زين ووحدتي ...يف اليوم التايل ف ّكرت �أ ّنه من الأف�ض ��ل �أن
�أقوم بزيارة �س ��ريعة �إىل م�ست�ش ��فى الإمام الر�ضا .Qامل�ست�شفى نف�سه
ال ��ذي �أُدخلت �إليه يف خريف العام 1983م و�أن ��ا على تلك احلال املريعة،
و�ص ��ادف �أنّ م�ؤ�س�سة ال�شهيد يف تربيز � ً
أي�ضا طلبت ملف �إ�صابتي .ذهبت
�إىل امل�ست�ش ��فى والتقيت بذاك املمر�ض امل�س ��يحي نف�سه .مل ي�ص ّدق �أ ّنني
حت�سنت حالك كث ًريا».
اجلريح الذي كان هنا قبل �سنتني .قال يل« :لقد ّ
 �أين �أنت ِمنَ الذي ح�صل ،بعد ذلك اجلرح �أُ�صبت بجراح.كان �إن�س ��ا ًنا نبي�ًل�ااً وعطو ًف ��ا وق ّدم خدم ��ات ج ّي ��دة للجرحى .ذهبت
للقاء املمر�ض�ي�ن الآخرين � ً
أي�ض ��ا و�أخذت ن�س ��خة عن ملفي لكي �أو�ص ��لها
�إىل تربيز .يف م�ش ��هد ق�ض ��يت معظم �أوقاتي يف احلرم ال�شريف .يف تلك
الأيام ،كانت �أكرب حاجة م�شرتكة عند جميع املجاهدين هي االنت�صار يف
احلرب و�س�ل�امة الإمام .وكانت حاجاتنا العائلي ��ة �-إن ُوجدت -ت�أتي يف
املرتبة الثانية .مل نكن ن�س ��تطيع �أن نطلب من اهلل تعاىل حاجاتنا املادية
والدنيوية مقابل �شهادة �أو جرح �أعزائنا .على العك�س من ذلك ،ك ّنا ندعو
اهلل دائ ًما بعجز وافتقار�« :إلهي ،ال تخجلنا �أمام �أ�صدقائنا ال�شهداء».
حت�سنت حايل اً
قليل
مل �أ�ستطع املكوث يف م�شهد �أكرث من � 4أو � 5أيامّ .
وق� � ّررت الع ��ودة �إىل تربيز .ولأ ّنه مل يكن ثمة حافلة تذهب مبا�ش ��رة �إىل
هن ��اك يف تلك ال�س ��اعة ،ركبت حافل ��ة متوج ًهة �إىل حمط ��ة «خزانة» يف
طهران .يف حمط ��ة طهران ذهبت �إىل املرحا�ض وو�ض ��عت حقيبتي على
ّ
ف�سرقت! قلت يف نف�سي لو علموا ملن تعود الثياب
الرف ّ
املخ�ص�ص للثياب ُ
التي يف داخل احلقيبة ملا �أقدموا على �س ��رقتها .فقدت هناك و�إىل الأبد،
بع�ضا من ثياب «�أمري» التي �أخذتها معي �إىل م�شهد .فقدت � ً
ً
أي�ضا � 7آالف
توم ��ان من املال كان ��ت بحوزتي� .أذهلن ��ي الأمر ،لكن لي� ��س باليد حيلة.
بحث ��ت يف جيوبي فوجدت  30توما ًنا ذهبت بها �إىل منزل �أخي الذي كان
388

ي�س ��كن يف مدينة طهران �آنذاك .عندما ق�ص�ص ��ت عليهم ق�صتي قالوا:
«الل�صو�ص كرث يف تلك املنطقة .يجب �أن تنتبه �إىل �أغرا�ضك جيدً ا!» .كم
كان االختالف كب ًريا بني «هذا الوراء» و«ذاك الأمام»! نحن الذين ع�شنا
ل�س ��نوات يف مناطق احلرب ،ك ّنا حديثي العهد بحي ��اة املدينة لدرجة �أن
نخدع ب�سهولة.
يف تل ��ك الليلة علمت عائلة �أخي ب�ش ��هادة «�أم�ي�ر» ف�أقيم جمل�س عزاء
�آخر لأمرينا العزيز.
¤

حت�س ��نت قدمي ،ولكن
بقيت ع ّدة �أيام لأربعني �أمري .خالل هذه امل ّدة ّ
مل �أع ��د �أ�س ��تطيع البقاء �أكرث م ��ن هذا يف املدينة ،فال �ش ��يء فيها يه ّدئ
روع ��ي .انطلقت �إىل دزف ��ول يف �أواخر �آذار من الع ��ام 1986م  1حني بد�أ
الربيع يزهو بنف�سه يف تربيز.
*

* -الأيام الأولى من ال�سنة الهجرية ال�شم�سية .1365
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توجهت �إىل مكان متو�ض ��ع
يف الي ��وم الأ ّول من و�ص ��ويل �إىل دزف ��ولّ ،
كتيبة «�أبو الف�ض ��ل»؛ تلك الكتيبة التي ت�ضع�ضعت ب�سبب ا�ست�شهاد غالبية
عنا�ص ��رها يف عملي ��ة «والفج ��ر .»8انقب�ض قلبي لر�ؤية امل ��كان خال ًيا من
ال�ش ��باب .التقيت ال�س� � ّيد «�أجدر مواليي» قائد الكتيبة .قلت له�« :أريد �أن
�أرجع �إىل كتيبة الإمام احل�سني.»Q
 ال ،ال ميكن! لك ّنني ال �أ�س ��تطيع البقاء هنا �أكرث م ��ن هذا� .أريد العودة �إىل كتيبة«الإمام احل�سني».
�أ�ص ��ررت على العودة ،وهو �أ�ص� � ّر على الرف�ض� .أدركت �أنه لن يوافق.
ذهب ��ت �إىل مركز القيادة .طلبت نقلي �إىل كتيبة الإمام احل�س�ي�ن؛ قالوا
�أنت يف كتيبة «�أبو الف�ضل» ،وعليك �أن تعود �إىل هناك!
مل يبقَ يف كتيبة «�أبو الف�ضل» �سوى عنا�صر التجهيزات والربيد،1
وهم �أق ّل من ع�شرة �أفراد .كان ال�س ّيد �أجدر يعمل على �إعادة تنظيم
كتيبته.ومل يعد �أحد من قادة �سرية احلاج قلي الذي جرح يف نف�س ليلة
ا�ست�شهاد �أمري.2
 - 1تع ّر�ض ��ت الحاف�ل�ات التي نقلت عنا�ص ��ر كتيبة «�أبو الف�ض ��ل» �إلى الخلف �إلى ق�ص ��ف م ��ا �أدى �إلى
ا�ست�شهاد ال�سائقين وعدد من العنا�صر ،وتف ّرق من بقي من العنا�صر.
 - 2ر�أيت خالل الحرب عددًا كثي ًرا من القادة .عدا عمليات "بدر" حيث دخل جميع القادة في �ساحة
المعركة ب�س ��بب النق�ص في العديد ،لم �أر �أحدً ا كالحاج قلي يو�س ��ف بور وال�س ��يد �أحمد مو�س ��وي .كان
ال�س ��يد �أحمد مو�س ��وي كالحاج قلي ،رجلً ا�س ��تثنائ ًيا ،وقد �أ�صيب بجراح �ش ��ديدة في عملية م�سلم بن

التقيت ال�س� � ّيد «مهدي ح�س ��يني» م�س� ��ؤول املركز(املقر) .ما �إن ر�آين
حتى �س�ألني« :هل ا�ست�شهد �أخوك؟».
 نعم.كان ال�س ّيد ح�سيني يعتقد كالكثريين �أنّ «�أمري» �أخي .ثم قال يل« :ليتك
ذهب ��ت �إىل اخللف ،ففي الوقت احلايل لن نقوم ب� ّأي �ش ��يء» .قلت له لقد
�أخذت ق ��راري ،و�أريد �أن �أبقى يف املنطقة ،و�أخربته �أنّ «�أمري» لي�س �أخي.
�أجابني�« :إن كان �صديقك فهو �أقرب �إليك من �أخيك .لقد ر�أيتكم بنف�سي.
علي للرجوع �إىل اخللف ،و�أر�س ��ل � ً
أي�ض ��ا «نا�ص ��ر
مل تكن تفارقه!»� .أ�ص� � ّر ّ
بربور» حتى يرافقني �إىل تربيز .يبدو �أ ّنهم ف ّكروا ب�أمر ما لتكرمي عائلتي
وعائلة �أمري ،لك ّنني مل �أرجع بالرغم من حماوالتهم الكثرية .ذهب «نا�صر
بربور» وحده �إىل تربيز وق�صد منزل «�أمري» يرافقه «قدرت �أ�شريف».
¤

بالرغم من ر�أي ال�س ّيد «�أجدر» واال�ستقطاب يف مركز القيادة ،ذهبت
�إىل كتيبة الإمام احل�سني� .Qأر�سلوين �إىل �سر ّية «علي ت�شرتاب» الذي
التقيته فقط يف مع�سكر �شهداء خيرب .1ذهبت �إىل ال�سرية من دون كتاب
تعري ��ف �أو � ّأي �ش ��يء �آخر .فقد خدمت �س ��اب ًقا يف كتيبة الإمام احل�س�ي�ن
ل�سنتني متتاليتني ،ويعرفني ك ّل العنا�صر القدامى يف الكتيبة .يف البداية
علي للبقاء معهم ،لك ّنني كنت راغ ًبا باالن�ضمام �إىل
�أ�ص ّر «علي ت�شرتاب» ّ
الف�صيل .يف تلك املرحلة خ ّيم الهدوء على �أجواء الفرقة رغم التغيريات
الكثرية التي حدثت ،وكانوا �أحيا ًنا ير�سلون كتائب �إىل اخلطوط الأمامية.
عقيل عندما ك ّنا عائدين من تلة "�س ��لمان ك�ش ��ته" ،ومع هذا كان ك ّلما ا�س ��تطاع الكالم يقول لعنا�ص ��ره
�جاعا ،فهو لي� ��س فقط لم ي�أت على ذكر االن�س ��حاب والتراج ��ع ،بل كان يحثّ
قاوم ��وا ...كان قائ ��دً ا �ش � ً
عنا�صره دائ ًما على المقاومة.
 - 1كان عل ��ي ت�ش ��رتاب في ب ��در �أحد المعاونين في �س ��ر ّية خليل نوب ��ري ،وعندما تركن ��ا كتيبة الإمام
الح�سين بعد العملية� ،أ�صبح م�س�ؤول ال�سرية.
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ا�ستلمت كتيبة الإمام احل�سنيّ Q
اخلط الأمامي.
بعد �أيام ع ّدة
ْ
انتقلت �إىل الف�ص ��يل الثالث ،وكان مركز القيادة فيه �ش ��اغ ًرا
يومه ��ا
ُ
حتى ذلك الوقت .ر�أيت بع�ض الأ�شخا�ص الذين �أعرفهم؛ «قادر غفاري،
حي ��در مهديخ ��واه ورحيم غف ��اري» .تع ّرف ��ت � ً
أي�ض ��ا �إىل �أحدهم ويدعى
«جميد» ,وهو معاون يف �إحدى �س ��رايا كتيبة �س ��يد ال�ش ��هداء .Qجرح
أي�ض ��ا ّ
يف بدر � ً
وته�ش ��م فكه ،ف�صرنا نحن االثنان ي�ش ��به �أحدنا الآخر من
حي ��ث هيئة الوج ��ه! كان يف الف�ص ��يل � ً
أي�ض ��ا ثالثة من م�س� ��ؤويل «حركة
حمو الأمية»�« :ص ��ادقي ،جمي ��د بورناجي ،وكرميي»� ,إ�ض ��افة �إىل «جواد
بخت �ش ��كوهي» ,وهو من �أكرث العنا�صر �شغ ًبا يف الف�صيل ،و«ر�سول زارع
زاده» .لكن ،مل يخ ّفف �ش ��غبهم ومزاحهم من حزين ،و�شعروا هم بذلك.
لقد حملتني �ش� � ّدة احلزن على القيام ب�أعمال كثرية� .س ��معت �أنه ك ّل من
يقر�أ �س ��ورة الإخال�ص  40م ّرة على مدى  7ليال متتالية� ،أو يقر�أ ال�س ��ورة
الفالني ��ة  7مرات يرى ال�ش ��خ�ص الذي يريد يف ع ��امل الر�ؤيا .رحت �أقر�أ
هذه ال�سور ك ّل ليلة و�أت�ض ّرع �إىل اهلل �سبحانه كي �أرى «�أمري»� .أحيا ًنا كنت
�أراه ،و�أحيا ًنا كثرية �أخرى مل �أو ّفق لر�ؤيته.
م�ض ��ى على التحاقي بكتيبة الإمام احل�س�ي�ن Qحوايل ع�شرة �أيام
ومل ينتبه ال�س� � ّيد �أجدر لذلك بعد� .ش ��ي ًئا ف�شي ًئا بد�أ ي�ؤ ّثر ّيف احل�ضور بني
جمع ال�ش ��باب الط ّيبني وامل�شاغبني يف الف�ص ��يل الثالث .ك ّنا من�ضي �أكرث
�أيامنا يف لعب كرة القدم .التقيت �أكرث �ش ��باب الف�ص ��يل لأ ّول م ّرة ،ومع
ق�ص ��تي من بع�ض
ه ��ذا كان يتق� � ّرب مني ك ّل من يرى مظهري �أو ي�س ��مع ّ
ال�ش ��باب القدامى� .أحيا ًن ��ا ك ّنا نتح ّدث عن ال�ش ��هداء ،فيع ّلق �أحدهم �أن
ال�ش ��هيد الفالين هو من بلدتي ،و�إن �صادف �أن كنت على معرفة به� ،أبد�أ
باحلدي ��ث عن ذكريات الأيام التي ق�ض ��يتها �إىل جانبه ...كان ال�ش ��باب
يرغب ��ون كث ًريا باحلديث عن العمليات املا�ض ��ية وعن ال�ش ��هداء ،حتى �إنّ
وغ�صتي من خالل هذه الأحاديث،
العنا�صر امللتحقني حدي ًثا فهموا حزين ّ
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و�أ�ص ��بح اجلميع يعلمون كم �أح � ّ�ب «�أمري» .رغب �أكرثه ��م باالطالع على
�ألبوم �ص ��وري ،وكان جواد � ً
أي�ض ��ا قد ر�أى �ص ��وري �أنا و�أمري ،و�أدرك �ش ّدة
خا�صة عندما ر�أى ال�صورة التي طبعتها يف م�شهد ،وقد و�ضعت
تع ّلقي بهّ ،
�ص ��ورته على قلبي .منذ ذلك احلني �أ�صبح ال�شباب يذكرون ا�سم «�أمري»
دائ ًم ��ا بالتقدي ��ر واالح�ت�رام .وهكذاّ ،
توط ��دت عالقتي م ��ع الإخوة �أكرث
أو�ص بعد �شهادتك
ف�أكرث ،حتى طلب م ّني جواد بخت �شكوهي ذات يومِ �« :
�أن يعطوين هذه الدراجة!» ,وق�ص ��د دراجت ��ي الهوندا ،وكان لها حكايتها
اخلا�ص ��ة .1ولك ��ي ّ
يكف جواد عن طلب ��ه ذاك قلت له« :ي ��ا عزيزي! هذه
الدراج ��ة خطرية .لقد قتلت عددًا من الأ�ش ��خا�ص �إىل الآن� .ص� � ّدق� ،إذا
أي�ضا عليها ف�إنّ �أمرك �سينتهي � ً
كتب ا�سمك � ً
أي�ضا!».
لكن مل ي�ص ��رف جواد نظره عن املو�ض ��وع« :ما لك �أنت وملوتي! فقط
أو�ص �أن يعطوين هذه الدراجة عندما ت�ست�شهد!».
� ِ
�أع ��دت �ش ��رح الأمر له« :لقد و�ض ��ع «�أم�ي�ر» يده على ه ��ذه الدراجة،
والكثري من ال�شباب الذين ا�ست�شهدوا ركبوا عليها � ً
أي�ضا .الآن جاء دوري،
�إن �أعطيتك هذه الدراجة حت ًما �ست�ست�ش ��هد!» .مل يقتنع و�أ�ص ّر« :يجب �أن
تو�ص ��ي ب� ��أن يعطوا دراجتك جل ��واد!» ,فلم �أجد مهر ًبا من اخل�ض ��وع له!
جمعت الإخوة لكي �أخربهم بو�ص ��يتي .كان ج ��واد موجودًا ورحيم وقادر
وع ّدة �أ�ش ��خا�ص �آخرين .كتبوا �أ ّنه بعد ا�ست�ش ��هاد ال�س ّيد نور الدين عايف
ي ��رث «ج ��واد بخت �ش ��كوهي» دراجته الناري ��ة .عندما فرغن ��ا من كتابة
�ُ -1س ّلمت الدراجة التي �أح ّبها جواد للمرة الأولى من الحر�س �إلى �إبراهيم نمكي ،وقد �سلمها �إلى ح�سن
نمكي قبل �أن ي�ؤ�س ��ر في عملية خيبر� .أ�ست�ش ��هد ح�س ��ن لت�ص ��ل الدراجة �إلى كريم الذي �أعطاها لأخي
زوجته وهو عن�صر في الحر�س .في �أحد الأيام ج ّرني الكالم مع كريم �إلى الحديث عن دراجة �إبراهيم
و�أخبرن ��ي �أنها معهم .حينه ��ا كنت �أملك دراجة كاوازاكي .قلت له" :كريم! �أعطني هذه الدراجة� ،أريد
�أن �أح�ص ��ل عليها مهما كلف الأمر! �إ ّنها عابقة بذكريات ال�ش ��باب الذي ��ن رحلوا!" .بكل الأحوال اتفقنا
وحددنا موعدً ا ال�ستالم الدراجة ،ذهبت برفقة «�أمير» في �إجازة �إلى تبريز والتقيت ب�أخي زوجة كريم
و�س ّلمته دراجتي التي �أعطتنيها م�ؤ�س�سة ال�شهيد� ،إ�ضافة �إلى مبلغ من المال مقداره �ألف �أو �ألفا تومان،
و�أخذت تلك الدراجة.
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التفت �إىل جواد وقلت له« :جواد! مل �أرد �أن �أ�ص ّرح بهذا الكالم،
الو�صية ّ
لكن �س� ��أقول لك �أمام ال�ش ��باب �إ ّنه �س ��ي�أتي ي ��وم و�أزورك يف قربك راك ًبا
هذه الدراجة بذاتها! لن �أحرتمك يف ذلك اليوم ،و�س�آتي �إىل قربك بهذه
الدراج ��ة! وه�ؤالء ال�ش ��باب ي�ش ��هدون .1»...منذ ذلك احلني �ص ��ار جواد
ينتظر دائ ًما ح�ص ��ول ا�ش ��تباكات حتى �أ�ست�شهد خاللها ويح�صل هو على
دراجتي« :امري بازاري اود توت�سون ،منه بري د�ستمال يتي�ش�سني!».2
¤

يوم ��ا بعد يوم ب ��د�أت الألفة تزداد بيني وبني �ش ��باب الف�ص ��يل الذين
ً
�شخ�ص ��ا .ك ّنا �أحيا ًنا نذهب �إىل دزفول ون�س ��بح يف
بلغ عددهم حوايل ً 16
املاء ،ن�أكل حلم الكبد و�أثناء العودة ن�شرتي � ً
أغرا�ضا ّ
لنح�ضر منها طعام
أحب البندورة لذا �أ�ض ��حت حمفوظة دائ ًما
الغداء .عرف ال�ش ��باب �أ ّنني � ّ
يف الرباد البال�ستيكي؛ وي�شرتونها لأجلي ويقولون« :هذه البندورة لل�س ّيد
نور الدين! ال يلم�س� � ّنها �أحد!» ,وقد بذل جواد ق�صارى جهده يف ك ّل �شيء
واهتم بي كث ًريا .عاملني �أكرث ال�ش ��باب ك�أخيهم الأكرب ،ما راح يق ّلل من
ّ
�أحزاين املا�ض ��ية �ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا .طب ًعا مل تكن ذكرى «�أمري» �أم ًرا �أريد �أن
�أحموه من ذاكرتي .ال �أحد ي�ساوي «�أمري» بالن�سبة �إيل ،وبقي احلزن على
وغم .بقيت يف ك ّل ليلة �أقر�أ الأدعية وال�س ��ور
فراق ��ه خمتل ًفا عن ك ّل ه � ّ�م ّ
التي تع ّلمتها لع ّلي �أ�شاهده يف منامي� .أحيا ًنا عندما ال �أراه ،كنت �أمتع�ض
وال �أك� � ّرر قراءة ال�س ��ور بعد ذل ��ك! يف تلك الأي ��ام ازدادت روحيتي كث ًريا
بحيث �صرتُ �أ�ستيقظ من نومي عندما �أريد ،مهما كان نومي اً
ثقيل .لقد
�أ�صبحت عالقتي باهلل تعاىل عجيبة ولطيفة.
 - 1و�أت ��ى ي ��وم لي�س ببعيد حيث ذهبت �أنا وحيدر على الدراجة نف�س ��ها �إلى قبر جواد! راح حيدر يطرق
بيده على قبر جواد ويقول "جواد! انه�ض! لقد �أتى ال�سيد نور الدين على الدراجة."!..
 - 2مثل تركي ،ويعني ليت �سوق «�أمير» يحترق لأح�صل على منديل ،وهو كناية عن �أ ّنه فليقع � ّأي حدث
ولو كان كبي ًرا لأح�صل على �شيء مهما كان زهيدً ا.
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ذات ليل ��ة ر�أيت «�أم�ي�ر» يف املنام .حت ّدث �أحدنا مع الآخر كما العادة.
قلت له �ش ��اك ًيا�« :أم�ي�ر! لقد ذهبت �أنت وتركتني هن ��ا وحيدً ا يف مواجهة
املتاعب!» ,ر ّد اً
أي�ض ��ا �ست�أتي �إ ّ
قائل�« :س� � ّيد� ،أنت � ً
يوما!» .قفزت
يل بعد ً 15
من نوميّ � .أي منام كان هذا يا �إلهي؟! مل يكن ث ّمة � ّأي خرب عن العملية.
يوما �إىل �أمري؟
 يا عم ال يوجد �شيء هنا! كيف يل �أن �أذهب بعد ً 15الهدوء التا ّم يخ ّيم حال ًّيا على الكتيبة!
بداي ��ة �أخربتُ الق�ص ��ة لـ«قلي خاق ��اين» وهو طالب عل ��وم دينية .ثم
حت ّدث ��ت مع «ب ��درام �ش ��اكري» و«ح�س�ي�ن قوجاب ��ي» وهما من م�ش ��اغبي
الكتيبة .فهما الق�ض ��ية و�أجابا« :نحن ال نعل ��م متى تن ّفذ عملية»� .أخربت
الق�ص ��ة � ً
أي�ض ��ا لر�س ��ول زارع زاده ،وبعد ذلك ر�أيت �أ ّنه من الأف�ضل �أن ال
�أحت ّدث باملو�ضوع �أكرث من هذا ،و�أن �أنتظر اليوم اخلام�س ع�شر.
يف الي ��وم التايل �أخربونا �أ ّنهم �سري�س ��لوننا �إىل م�ش ��هد� .إن كنت قبل
هذا اخلرب �أحتمل �أن نذهب �إىل ّ
اخلط الأمامي بن�سبة  50%ون�شتبك مع
الع ��دو ،فقد انعدم هذا االحتمال مع �س ��ماعي خرب الذهاب �إىل م�ش ��هد.
اقت�ض ��ت العادة ب�أن ي�أخذوا العنا�ص ��ر الذين رجعوا حدي ًثا من العمليات
�إىل م�ش ��هد وال ي�ش ��غل بالهم �ش ��يء .حزمن ��ا �أمتعتنا وركبن ��ا احلافالت.
اجتمع جميع عنا�ص ��ر ف�ص ��يلنا بالإ�ض ��افة �إىل «�آقاقلي» و«علي ت�شرتاب»
يف حافلة واحدة .ت�أ ّكدت �أنّ �أعمال ال�شغب وامل�شاك�سة �ست�صل �إىل �أوجها
يف احلافلة .توقفت احلافلة يف منطقة «بل دخرت» ,وذهب جواد وا�شرتى
بع�ض ��ا منه � ً
«التمر الهندي» ,و�أح�ض ��ر يل ً
أي�ضا .حتى ذلك الوقت مل �أكن
قد تذ ّوقت التمر الهندي .قلت له« :ما هذا؟ �أو هل ميكن تناول �شيء بهذا
يحب التمر الهندي� .أنا � ً
أي�ض ��ا �أكل ��ت منه ووجدته
ال�س ��واد!» ,كان ج ��واد ّ
ً
لذيذا! ا�شرتوا الب�سكويت � ً
أي�ضا و�أ�شياء �أخرى من تلك التي يح ّبها الأوالد
عادة .واقع احلال �أ ّنهم يف مقتبل العمر ،ويف عمرهم ذاك كانوا يقومون
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باحل ��ركات ال�ص ��بيانية .مث�ًل�ااً يف احلافلة ،ي� ��أكل �أحدهم �ش ��ي ًئا ويرمي
باجلزء املتب ّقي على ر�أ�س اجلال�س �أمامه ،ليلتفت هو الآخر ويرمي �ش ��ي ًئا
على ر�أ�سه .تر�أ�س جواد وحيدر جمموعة امل�شاغبني .كان بيننا �شخ�صان
با�سم رحيم؛ �أحدهما «رحيم باغبان» والآخر «رحيم غفاري» الذي ق�ضى
جند ّيت ��ه يف اجلي� ��ش وبعد الفراغ منها جاء متط ّو ًع ��ا �إىل اجلبهة والتحق
قلت له� ،أعط ��اك جوا ًبا
بكتيبتن ��ا .مت ّي ��زت م�ش ��اغباته بفرادتها .مهم ��ا َ
معكو�س ��ا ،وكانت �أجوبته ت�ضحك ال�شباب .حتى �إنّ طريقة تناوله للطعام
ً
حد مل يعد بع�ض
مثرية م�ض ��حكة .ا�ش ��تهر رحيم باملزاح وال�ض ��حك �إىل ٍّ
الأخوة يثق به كث ًريا ،وراحوا يتهام�س ��ون ب�أ ّنه قادم من اجلي�ش ...،وكالم
من هذا القبيل.1
ق�ض ��ينا يف الطري ��ق �إىل م�ش ��هد �أوقا ًت ��ا ممتعة .تولىّ «ج�ل�ال زاهدي»
م�س�ؤولية قافلة م�ش ��هد ،وهو م�س�ؤول ال�سرية الثانية ومن الأفراد املعروفني
يف الفرقة ،ومت ّيز ب�إدارته القوية والنموذجية .كان «م�ص ��طفى بي�ش ��قدم»
م�س� ��ؤول ال�س ��رية الأوىل ،و«علي ت�شرتاب» م�س�ؤول ال�س ��رية الثالثة .ك ّنا يف
�سرية علي .انطلقنا ب�أربع حافالت .لكي ال يح�صل ازدحام حني التوقف عند
املطاعم املوجودة على الطريق ،ق ّرروا �أن يتم ّالتن�سيق بني ك ّل حافلتني على
حدة .تو ّلت الكتيبة م�ص ��اريف ال�س ��فر ،وقام الأخ جالل ب�إدارة امل�صاريف
وت�أمينها� .أخذنا معنا � ً
أي�ضا �أطعمة وفواكه مع ّلبة لتناولها على الطريق .كان
ذلك ال�سفر �سف ًرا عجي ًبا .توقفت احلافالت حيث �أراد ال�شباب؛ �إىل جانب
احلدائق اجلميلة واملروج اخل�ضراء التي افتقدناها اً
طويل.
 - 1كان البع�ض في الفرقة يعتقدون خط ً�أ ب�أن ال�ش ��باب الم�ش ��اغبين والمزوحين يفتقرون �إلى التقوى،
تماما .طب ًعا كانت
و�أنّ �أداءه ��م ل ��ن يكون جي ��دً ا في العمليات ،في حين �إنّ الق�ض ��ية كانت عك�س ذل ��ك ً
علي بحيث �صرت منذ ذلك
حياتي �إلى جانب رحيم والح ًقا ر�ؤيتي ل�شجاعته في الحرب قد تركا ت�أثي ًرا ّ
الوقت �أحب �أن �أبقى �أكثر مع ال�ش ��باب الم�شاغبين والمزوحين و�أ�صحاب الطرائف .لم �أعد �أوافق على
الحك ��م الم�س ��بق على البع� ��ض الذين كان طبعهم الم ��زاح ،وفي نهاية المط ��اف كان العمل ُيظهر مدى
�إخال�ص كل �شخ�ص!
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و�صلنا �إىل م�شهد وا�ستق ّرت قافلتنا يف ح�سينية قريبة من احلرم.
كن ��ت وجواد وحي ��در ورحيم نذهب م ًعا �إىل احل ��رم� .أحيا ًنا كان ي�أتي
معن ��ا � ً
أي�ض ��ا ك ٌّل من ر�س ��ول زارع زاده وحممد ن�ص ��رتي .اتفقن ��ا على �أن
نذه ��ب يوم ًّي ��ا ثالث م ��رات �إىل احلرم لن�ص� � ّلي جميع �ص ��لواتنا هناك.
كان للت�ش� � ّرف بزيارة الإمام الثامن Qمع ه�ؤالء الإخوة �صفاء من نوع
خا�ص .كالعادة ،اً
قليل ما كنت �أذرف الدموع يف احلرم ،وك ّلما ذهبنا �إىل
ّ
هناك ،يتوجه ال�ش ��باب �إىل ناحية الر�أ�س ال�ش ��ريف .كانت حالهم الفتة؛
بكا�ؤه ��م وت�ض� � ّرعهم ...تك� � ّررت هذه احل ��ال يف ك ّل م ��رة ،وكنت عندما
�أراهم �أحزن و�أفرح يف �آن؛ �أفرح لأ ّنني �ص ��ديق لأ�شخا�ص كه�ؤالء ،و�أحزن
لأ ّنني �أعلم �أنّ ه�ؤالء � ً
أي�ض ��ا �س�ي�رحلون .عند عودتنا من احلرم كنت �أرى
كيف �أنّ �ش ��ي ًئا مل يتغري عندهم من ناحية ال�ش ��غب� .أدبهم وعرفانهم يف
احلرم �شيء ،و�شغبهم يف اخلارج �شيء �آخر.
لي�ًل�اً  ،كان «بورخاين» ّ
ينظ ��م جمال�س العزاء يف احل�س ��ينية .التقطنا
�صو ًرا تذكار ّية كثرية يف احل�سينية ويف املدينة .ذات م ّرة �أتى «جواد بخت
�شكوهي» وقد ا�شرتى خا ً
متا .قال« :لقد دفعت يف مقابل هذا اخلامت 500
تومان!»� ,أجبته« :يا جواد! ما هذا الذي ا�شرتيت؟!».
 كال! �أنت ال تعلم �أ ّنه ...أ�سا�سا ال يعتربون هذا ال�شيء يف تربيز خا ًمتا.
 يا هذا! �أنت ال تعلم! � ًلقد خدعوك.
ذهبنا �إىل �سوق الإمام الر�ضا ،Qوبعد �شجار �أرجعنا اخلامت .راح
يحب � ً
أي�ض ��ا �أن ي�ش�ت�ري
جواد ينظر �إىل الألعاب كالأوالد ال�ص ��غار .كان ّ
يحب الألعاب.
لعبة .ربمّ ا تك ّلم عن ذلك ً
مازحا ،ولكنه ح ًّقا كان ّ
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يف الأ ّيام الثالثة �أو الأربعة تلك �صرفنا �أكرث �أموالنا� .أحببت �أن �أنفق
� ً
أي�ض ��ا �شي ًئا على ال�شباب� ،أولئك الذين �أعلم �أنّ �أكرثهم �سريحلون .كنت
مي�ض وقت طويل
�أ�س ��تطيع �أن �أتنب�أ � ّأي عاقبة �ستكون من ن�ص ��يبهم ،ومل ِ
حتى ا�ستُجيب دعا�ؤهم يف احلرم .يف ذلك الوقت مل �أغفل حلظة واحدة
ع ��ن املن ��ام الذي حلمت ب ��ه ،ورحت �أع� � ّد الأيام لأرى متى �س ��تنتهي تلك
الأيام اخلم�سة ع�شر و�أ�صل �إىل �أمري.
يف م�شهد ،وحرم الإمام الر�ضا Qاململوء بال�صفاء� ،أقيمت مرا�سم
العزاء لع ّدة مرات ،وت�ش� � ّكلت مواكب اللطم «�شاخ�س» ,وكانت حال ه�ؤالء
أي�ض ��ا يف تلك املرا�س ��م .ذهبنا � ً
ال�ش ��باب �أك�ث�ر جاذبية � ً
أي�ض ��ا �إىل «جنة
الر�ضا ,»Qو�أردنا زيارة رو�ضة �شهداء م�شهد ،لكن مل نو ّفق لذلك.
ات�صل الأخ جالل زاهدي من م�شهد مبق ّر القيادة ليطلب منهم �إر�سال
املزي ��د من املال �إلين ��ا بعد �أن نفد مالنا ،لكن� ،أت ��اه اجلواب ب�أن يتح ّرك
يف ذل ��ك اليوم حتديدً ا من م�ش ��هد ،ويرجع �إىل املنطق ��ة فلدينا عمل! ما
�إن انت�ش ��ر اخلرب حتى عال �ضجيج ال�ش ��باب .ذهبنا �إىل احلرم بح ًثا عن
البقية .مل ي�ش ��بع �أح ��د من الزيارة بعد .لقد �أتوا �إىل هنا وهم يح�س ��بون
�أ ّنه ��م �س ��يمكثون مل ّدة ع�ش ��رة �أيام ،وها هو �س ��فرهم يخت�ص ��ر �إىل �أربعة
�أيام .ا�ستغرق جمع ال�شباب وقتًا كث ًريا .ك ّل من ي�صل �إىل الأخ جالل كان
أ�سا�سا!...
يتمتم غا�ض ًباّ �« :أي �س ��فر هذا �إىل م�شهد؟! ملاذا �أح�ضرمتونا � ً
وهل ميكن زيارة م�ش ��هد بثالثة �أيام فقط؟!» .على ك ّل حال و ّدعنا الإمام
الر�ض ��ا Qوحتركت احلافلة .كان علينا �أن نتد ّبر �أمرنا مبا تب ّقى لدينا
من مال حتى الو�صول �إىل مق ّر الفرقة.
ترجلنا يف منطقة
و�ص ��لنا لي�ًل�ااً �إىل �إحدى مدن ال�ش ��مال اخل�ض ��راءّ .
حرجي ��ة مي ّر يف و�س ��طها نهر جمي ��ل لنتناول طعام الع�ش ��اء .بداية الأمر
�أقمنا الأذان وال�ص�ل�اة ،ثم ّ
ح�ضرنا �س ��مك التونة للع�شاء .منذ �أن �صدر
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الأمر بالعودة �إىل املنطقة بد�أ الأ�ش ��خا�ص الذين يعلمون مبنامي وق�ضية
خا�صة ،وراح �آقاقلي يحوم حويل
اخلم�س ��ة ع�شر ً
يوما يرمقونني بنظرات ّ
و�أنا �أ�ص ّلي ،و�أهدر فيلمه بالتقاط الكثري من ال�صور يل!..
كانت الطبيعة هناك مملوءة بال�ص ��فاء وكذلك حال ال�شباب� .صحيح
�أنّ الطع ��ام كان قلي�ًل�ااً ولك ّن ��ه لذيذ .جلن ��ا يف املكان اً
قليل م�س ��تخدمني
�باحا يدو ًّيا للإنارة ،ثم انطلقنا ،لكنّ ال�ضباب كان كثي ًفا لدرجة �أنّ
م�ص � ً
احلافالت ا�ضط ّرت للتح ّرك ببطء .و�صل الأمر لدرجة �أن قال ال�سائقون
ال ميكن اال�ستمرار بالقيادة بهذه احلال .تق ّرر �أن نبقى يف مدينة �صغرية
عل ��ى �آخ ��ر الطريق .كان ذل ��ك املكان ملي ًئا ب�أ�ش ��جار الليم ��ون والأفندي
واحلام�ض ،ومنظر �أ�ش ��جار الربتقال املتناث ��رة على جوانب الطريق كان
جمي�ًل�اً وخال ًبا بالن�س ��بة �إلينا نحن الذين ن�ش� ��أنا يف منطق ��ة باردة .لقد
ا�ستمتعنا بك ّل ذلك اجلمال� .شي ًئا ف�شي ًئا جت ّمع النا�س حولنا وعرفوا �أ ّننا
من تربيز ومن عنا�ص ��ر فرقة عا�ش ��وراء .عاملونا مبح ّبة ولطف كبريين
أ�سا�سا مل
حتى خجلنا من الذهاب �إىل دكاكينهم ل�ش ��راء � ّأي �شيء لأ ّنهم � ً
يقبلوا ب�أخذ املال منا .يف تلك الليلة حللنا �ضيو ًفا على كرم �أولئك النا�س
الط ّيبني ،ثم تناولنا فطورنا وانطلقنا من دون �أن ن�صرف اً
ريال واحدً ا.1
قرابة الظهر و�ص ��لنا �إىل طهران ،وتوقفت احلافالت �أمام مطعم يع ّد
الأرز بالكب ��اب .قالوا لنا« :لي�أخذ ك ّل �ش ��خ�ص �س � ً
�يخا واح ��دًا من الكباب
وقنينة مرطبات .ال تطلبوا �أكرث فال منلك اً
مال كاف ًيا!» .بهذا ال�ش ��كل تبلغ
تكلفة غداء ك ّل �شخ�ص  70توما ًنا ،وكان املال الذي بحوزتنا يكفي يف هذه
احلال .لكنّ �أحدًا مل ي�صغ لهذا الكالم ،وبد�أ ك ّل �شخ�ص بطلب ما ي�شتهي.
مل يكن باليد حيلة .قال �آقاقلي«:ال ب�أ�س بذلك! �س� ��آخذ اً
مال ممن ميلكونه
 - 1قاموا � ً
أي�ضا بخدمة الحافلتين اللتين لحقتا بنا ،وقد ا�صطحبت عوائل �شهداء تلك المدينة الإخوة
�إلى �أحد ق�صور فرح على �شاطئ البحر و�أح�سنت �ضيافتهم.
الفصل الثاني عشر :مصنع الملح 399

ونحت�سبه ،وما �إن ن�صل �إىل مق ّر فرقتنا �س�أرجع مالهم �إليهم» .جل�سنا �إىل
مائدة الطعام .هنا ،لفتتني �س ��يارة مر�سيد�س من الطراز اجلديد تتوقف
ويرتج ��ل منها رجل يرتدي بدلة بي�ض ��اء وربطة عنق حم ��راء ويدخل �إىل
املطعم .كنت والأخ جالل جال�س�ي�ن �إىل طاولة بالقرب من باب املطعم .ال
�أعلم مل توجه �إ ّ
يل ذلك الرجل مبا�شرة�« :أ ّيها ال�س ّيد!».
 �أجل! من هو م�س�ؤولكم؟! � ّأي خدمة؟ �أريده يف م�س�ألة!مل �أرد �أول الأم ��ر �أن �أع ّرف ��ه �إىل الأخ جالل� .أردت �أن �أرى ماذا يريد
منا .قلت لهّ :
«تف�ضل!».
 �أريد �أن �أدفع ثمن طعامكم!تفاج�أت عندما �س ��معت هذا الكالم� .أ�شرت �إىل الأخ جالل  ،وقلت له
هذا الأخ هو م�س� ��ؤولنا .قال الأخ جالل« :نحن �ش ��اكرون لك ،لكننا منلك
اً
مال ونحن �سنحا�سب».
 �أن ��ا ال �أقول لديكم م ��ا ٌل �أو لي�س لديكم مال � .مّإنا �أطلب الإذن منكملأدفع ثمن طعامكم.
مل يكن الأخ جالل يريد املوافقة ،ولكن �أجربنا ذلك الرجل على ذلك
ّ
فليتف�ضل ال�شباب ويطلبوا ما يريدون .م ّرة
بتم ّنيه علينا و�إ�ص ��راره ،وقال
�أخرى قلنا لل�شباب« :لي�أكل ك ّل �شخ�ص ما يحلو له!».
�خي« :يبدو �أ ّنك ��م ذاهبون باجتاه
�أثن ��اء ال ��وداع قال ذلك الرجل ال�س � ّ
الأهواز .ك ّل م�صاريفكم هي على عاتقي حتى ت�صلوا �إىل هناك!».
 �شك ًرا لك! لقد حت ّملت �أعباء الغداء! كال! �إنّ م�ص ��روفكم �إىل �أن ت�ص ��لوا الأهواز خذوه من هذه احلقيبة400

بلغ ما بلغ!
مت ّن ��ى علينا كث ًريا� ،إىل �أن �أخذنا يف نهاية الأمر عدة وريقات من فئة
الأل ��ف تومان .طلب م ّن ��ا �أن ن�أخذ �أكرث لك ّننا قلنا ل ��ه يكفي هذا املقدار.
نفد مالنا وك ّنا جميعنا جائعني،
تعجبنا ملا حدث ،فعندما َ
و ّدعناه وذهبّ .
كان مث ًريا للعجب و�صول ذلك الرجل يف تلك الظروف ،وحما�سن الأخالق
التي ظهرت منه واخلدمة احل�سنة!
عندما و�ص ��لنا �إىل مق� � ّر الفرقة كانت احلافالت الأخرى قد و�ص ��لت
� ً
أي�ض ��ا .راحوا يتفاخرون �أمام �شبابنا ببقائهم يف الق�صر على ال�شاطئ،
وبح�سن �ضيافة �أهايل تلك املدينة ال�شمالية .نحن � ً
أي�ضا �أخربناهم ق�صة
الرجل الذي �أر�س ��له اهلل تعاىل حتى يخدمنا بذاك ال�ش ��كل .بالن�سبة �إىل
اجلمي ��ع كانت �ض ��يافة عوائل ال�ش ��هداء و�أهايل تلك املدين ��ة �أم ًرا عاد ًّيا
�أم ��ام التعامل غ�ي�ر املتو ّقع من �ش ��خ�ص ال يظهر من �ش ��كله ومظهره �أ ّنه
أ�سا�سا.
مهت ٌّم باملجاهدين � ً
¤

ال تقا َرن الفرقة اليوم مع حالها قبل �أ�سبوع .عندما ذهبنا �إىل م�شهد
يعم الأرج��اء� ،أ ّم��ا الآن فال يكاد �أح��د ي�صل حتى يتناهى
كان الهدوء ّ
ترجلنا من احلافلة وجتاذبنا �أطراف
�إىل م�سامعه عبارةَ « :ا�سرعوا!»ّ .
احلديث اً
قليل مع �أ�صدقائناّ ،ثم هرعنا الرتداء ثيابنا وجتهيز �أنف�سنا.
مل يكن �أحد حتى تلك اللحظة يعلم ب�شكل قاطع �إن كان ث ّمة عملية �ستن ّفذ
�أم ال؟ .قرابة الظهر ا�ستلمنا �أ�سلحتناَ ،
وح�ض َر كا ّفة عنا�صر كتيبة االمام
احل�سني� .Qأ�صبح احلديث عن العملية جد ًّيا الآن ،و�صدر القرار بنقلنا
على وجه ال�سرعة �إىل منطقة العمليات .يف ذلك اليوم كان قد انق�ضى 13
يوما على ر�ؤياي لأمري« :هل ح ًقا �س�أذهب بعد يومني �إىل �أمري!؟».
ً
¤
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وتوجهنا �إىل جانب نهر �أروند .نف�س منطقة
ع�ص� � ًرا ركبنا احلافالت ّ
عملية «والفجر ،»8ونف�س القرية التي مكثنا فيها �أنا و�أمري وعنا�صر كتيبة
«�أبو الف�ض ��ل» قبل تلك العملية .تق ّرر اً
ليل �أن نبقى هناك .و� ّأي ذكرى مل
بت على حال عجيبة وقد الحت للجميع � ً
أي�ض ��ا.
حت�ض ��رين تلك الليل ��ةّ ...
بد�أت املدفعية العراقية تق�صف املنطقة ،وقرابة ال�صباح ا�شت ّدت غزارة
النريان �أكرث.
�باحا �إىل �شاطئ نهر �أروند باحلافالت ال�صغرية.
تق ّرر �أن نذهب �ص � ً
ب ��د�أت الق�ص ��ة .مل يواف ��ق � ٌّأي من ال�ش ��باب على اجللو� ��س �إىل جانبي يف
احلافل ��ة! وفت ��ح باب امل ��زاحُ « :انظ ��ر! ميكن �أن تق ��ع ه ��ذه القذيفة على
حافلتنا الآن ب�س ��بب ال�س� � ّيد!» .و�أنا �أ�س ��مع هذا الكالم ون�ضحك جمي ًعا.
�أ ّم ��ا �أن ��ا ف�أجيبهم« :ي ��ا عزيزي! حت ��ى الآن بقي يومان لك ��ي تكتمل ع ّدة
يوما! و�أنتم تر�س ��لونني منذ الآن �إىل هناك!» .كنت �أتف ّوه
اخلم�سة ع�ش ��ر ً
بهذه الكلمات و�أكاد �أ�ص� � ّدق �أنّ �شي ًئا ما �سيحدث .كانت قذائف املدفعية
تنفجر هنا وهناك قرب احلافلة ،لك ّننا و�صلنا �ساملني.
الحظن ��ا �أنّ احلرك ��ة بالق ��رب من نه ��ر �أرون ��د الفتة للنظ ��ر .انتقلنا
بالق ��وارب �إىل ال�ض ��فة الأخرى من النهر لن�س ��تق ّر يف الد�ش ��م هناك .مل
ن�أم ��ن م ��ن البعو�ض ،م ��ع �أ ّنهم وزع ��وا مراهم �ض ��د الل�س ��ع ،قمنا بدهن
الأجزاء التي مل ّ
تغطها الثياب من ج�سمنا بها ع�سى �أن ال يقرتب البعو�ض
منا ،لكن بال فائدة.
تق� � ّرر �أن نبق ��ى هناك حتى الليل .بالإ�ض ��افة �إىل ف�صيلنا-الف�ص ��يل
الأول -كان هناك � ً
أي�ض ��ا عنا�صر الف�صيلني الثاين والثالث .ر�أيت هناك
1
� ً
أي�ضا علي تريبارت�شي ،ر�سول �أفتابي ،ها�شم تاري وعدد �آخر.
 - 1االثنان من الم�ش ��اغبين في الجبهة .ك ّنا م ًعا في الثكنة؛ وقد مزّق ر�س ��ول جز ًءا من �س ��قف الخيمة
خارجا ويبد�أ بال�ص ��ياح؛
بمق ��دار ي�س ��مح ل ��ه ب�إخراج ر�أ�س ��ه من ��ه .وعندما يحل ال�ص ��باح يم ��د ر�أ�س ��ه ً
"كوكوكوكو كوكو!" فيجيبه ها�شم من خيمة �أخرى! طابت ذكراه.
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رب حمزن .لقد ا�ست�شهد «حممد �سبزي» نائب قائد
ع�ص� � ًرا و�ص� � َلنا خ ٌ
كتيبة الإمام احل�س�ي�ن Qوال�س ��يد «حممد وطني» ,وم�ي�ر حيدر بايدار
واثنان �آخران� .أحزن خرب ا�ست�ش ��هادهم اجلميع ،حتى �إنّ بع�ض ال�شباب
راحوا يقولون« :بعد هذا لن ُتن ّفذ العملية!».
هدف ��ت عملية «ي ��ا مهدي» �إىل تطه�ي�ر ذلك اجلناح ال ��ذي بقي حتت
�س ��يطرة العدو يف عملية «والفجر� .»8أراد العراق �أن يج ّفف تلك املنطقة،
ونح ��ن ك ّنا نريد �أن ن�أخذ زمام املبادرة قبله .تق ّدمت الفرق املوجودة على
اجلناحني �إىل الأمام .وبقي العدو متمركزًا و�س ��ط قواتنا يف منطقة متت ّد
�إىل  3كلم حيث ا�س ��تحدث �س ��واتر ا�س ��تق ّر فيها الكثري من عنا�صره� .إىل
جانب م�ص ��نع امللح يقع «مث ّلث املوت» ،1املكان الذي كان دائ ًما حتت نظر
العدو وعر�ض ��ة لنريانه الغزيرة .ي�ص ��ل مث ّلث املوت من �إحدى جهاته �إىل
منطق ��ة فرقة «كربالء ،»25وم ��ن جهة ثانية �إىل حم ��ور فرقتنا .لقد بنى
الإخ ��وة ج�س ��رين فوق نه ��ر �أروند� ،أحدهم ��ا يف منطقة فرقتي عا�ش ��وراء
و«كربالء ،»25والآخر يف منطقة فرقة الإمام الر�ضا .Qعربنا بالقارب
مبحاذاة هذه اجل�سور لن�صل �إىل الطرف الآخر من النهر .كانت منطقتنا
�أ�سو�أ من منطقة العراقيني؛ فالنهر من خلفنا ،واملياه املاحلة ّ
تغطي الأر�ض
حتى ّ
اخلط الدفاعي الأ ّول للعراقيني بارتفاع حوايل ن�صف املرت.
�أجنزت الت�ش ��كيالت� .أعطونا رحيم غفاري ب�ص ��فة رامي ر�شا�ش .ما
زال ��ت م�ش ��اغباته عالق ��ة يف ذهني .جاء �أح ��د الإخوة وق ��ال« :ال تعطونا
ه ��ذا الرامي! ال ميكن االعتماد عليه!» .يف ذلك اليوم ويف تلك الظروف،
�أوكلوا �إ ّ
يل م�س� ��ؤولية قيادة الف�صيل .مل �أرغب باملوافقة ،لكن ،ا�ستج ّدت
معطيات خا�صة �آنذاك وقبلت.2
لقد م�ض ��ى حتى ذلك الوقت  14ليلة على ر�ؤياي .كانت حايل عجيبة،
 - 1ورد في الف�صل الخام�س ع�شر بع�ض التف�صيل حول مثلث الموت.
ً
 - 2لم �أكن �أعلم �أنه بعد �ساعات �ستتغير الأو�ضاع ب�شكل �أ�ضطر فيه �إلى توجيه وقيادة محور ال�سرية �أي�ضا.
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ورحت �أف ّكر ماذا �سيحدث يف اليوم اخلام�س ع�شر؟!
اً
ف�صيل ج ّيدً ا؛ رحيم باغبان معاون
نظرت �إىل العنا�صر .كان ف�صيلنا
قائد الف�صيل ،الأخ �صادقي �أحد رماة الـ B7يف الف�صيل ي�ساعده بورناجي،
كرميي قنا�ص ،وكان بيننا � ً
عم من مدينة «�سراب»
أي�ض ��ا �شخ�ص ��ان ابنا ّ
م�ؤمنان وجا ّدان ،و ُيدعى �أحدهما «حجت» وهو طالب علوم دينية� .أر�سلوا
�شخ�ص ��ا يدعى «ح�س�ي�ن» ,وهو من بلدة «بندر �شرفخانه».
�إىل ف�ص ��يلنا ً
برزت يف �س ��ائر الف�صائل � ً
أي�ضا �شخ�ص ��يات �أمثال ال�سيد «حممد وطني
خطيبي» وهو م�س�ؤول ف�صيل ،ويتمتّع بالأهلية الكاملة لقيادة كتيبة � ً
أي�ضا،
وقد ا�ست�شهد �س ��ري ًعا� ،آقاقلي يو�سف بور و ...تق ّرر �أن نبقى اً
ليل وننطلق
يف اليوم التايل� ،أي يف اليوم اخلام�س ع�شر!
¤

حت ّركنا �ص ��باح اليوم اخلام�س ع�ش ��ر وو�ص ��لنا ظه ًرا �إىل ّ
اخلط ،كان
عب ��ارة ع ��ن جا ّدة حف ��روا بالق ��رب منها قن ��اة طولها ح ��وايل الكيلومرت
الواح ��د ،وامت� � ّدت �إىل حم ��ور فرقة «كرب�ل�اء »25وحم ��ور فرقتنا .كانت
القن ��اة مك�ش ��وفة لنريان العدوُّ ،
وخطنا قري ًبا م ��ن مث ّلث املوت .يف الواقع
كان ّ
خط التما�س طري ًقا ،متو�ض ��عنا نح ��ن يف طرف منها والعراقيون يف
يتم
طرفها الآخر ،وقد ُ�ص� � ّبت كومات من الرتاب على هذه الطريق ،ومل ّ
توزيعها فبقيت على حالها ،و�أ�صبحت تبدو وك�أ ّنها تالل �صغرية ملت�صقة
بع�ض ��ها ببع�ض ،وحت ّولت �إىل مكامن لنا وللعدو� .أحيا ًنا كان العدو ير�سل
عنا�ص ��ره �إىل تلك التالل و�أحيا ًنا �أخرى نفع ��ل نحن الأمر عينه .وهناك
ا�ست�ش ��هد حممد �س ��بزي ،وال�س ��يد حممد وطني قبل ي ��وم �أو يومني ،وقد
�أ ّثرت هذه احلادثة �س ��ل ًبا على معنويات اجلمي ��ع .لقد تق ّدموا �إىل الأمام
ل�ي�روا املنطق ��ة ويتع ّرفوا �إليها ع ��ن قرب ،فوقعوا يف كمني العدو وق�ض ��ي
عليهم .كانت امل�سافة بيننا وبني العراقيني حوايل  100م فقط .وبقينا يف
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مكان كهذا ريثما نبد�أ العملية اً
ليل.
كم ��ا العادة ،تك ّررت م�ش ��اهد ما قب ��ل العملية .بع�ض من�ش ��غل بكتابة
و�ص ��اياه ،وبع�ض يختلي بنف�س ��ه ،و�آخرون يو ّدع بع�ض ��هم ً
بع�ض ��ا .كم كان
م�شهودًا طلب امل�ساحمة وتقبيل الإخوة والوداع الأخري.
¤

ارتفع �ص ��وت الأذان عند غ ��روب ذلك اليوم الربيعي� .أ ّدينا �ص�ل�اتنا
وجت ّهزنا مبا�ش ��رة لالنطالق لتنفيذ العملية التي حملت ا�سم «يا مهدي».
حت ّركت كتيبة «علي الأكرب» قبلنا .اقت�ضت ّ
اخلطة �أن ن�ساعد هذه الكتيبة
التي �ست�صطدم بالعدو قبلنا .يف اجلهة الي�سرى للمنطقة حت ّركت �إحدى
�س ��رايا كتيب ��ة الإمام احل�س�ي�ن Qبقيادة م�ص ��طفى بي�ش ��قدم� .أخذنا
الق ��وات باجت ��اه القناة� .أثناء امل�س�ي�ر كان ��ت عيني على ال�ش ��باب عندما
الحظت غياب حممد ن�صرتي .بحثت يف الأرجاء ،لك ّنني مل �أجده� .أكملت
يتوجه
م�س�ي�ري م�ضط ًّرا .يف اللحظات الأخرية ،ر�أيت �شا ًّبا �صغري البنية ّ
نحونا ً
راك�ضا� .إ ّنه حممد� .صحت يف وجهه غا�ض ًبا�« :أين كنت؟».
 �س ّيد! �أردت �أن �أ�ص ّلي ركعتني .ف�أنا الليلة �س�أ�ست�شهد! ال تتف ّوه بهذا اجلنون! حت ّرك!قليل .ومتتم ��ت اً
�أ ّنبت ��ه اً
قائل« :م ّرة �أخرى ،مل يحدث �ش ��يء ويفكرون
بال�ش ��هادة!» ,لكن كان قلبي ي�شهد �أ ّنه يقول ال�صدق .ما زلت �أذكر بكاءه
عند ال�ضريح ال�شريف يف حرم الإمام الر�ضا Qقبل �أيام ع ّدة .وخطر
على بايل �أنّ حلظات ا�ستجابة تلك الأدعية قد حان موعدها.
كان ��ت حلظ ��ة التح ّرك نح ��و العدو .انطلقن ��ا وقد بد�أت اال�ش ��تباكات
و�أخ ��ذت �أ�ص ��وات االنفجارات ت�ش ��ت ّد �ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا .تق ّدم �أحد عنا�ص ��ر
�عت عن�ص� � ًرا �س ��مي ًنا ،ثم �أنا ،يتبعني بقية
املعلومات طابورنا وخلفه و�ض � ُ
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العنا�ص ��ر .ال�ش ��خ�ص الثاين يف الطابور كان من الق ّلة الذين ال يتق ّدمون
�إىل الأم ��ام يف مراح ��ل كهذه ،فو�ض ��عته �أمامي متع ّمدً ا حتى ال ي�س ��تطيع
الفرار .كان عنا�ص ��ر كتيبة «علي الأكرب» قد تق ّدموا قبلنا ،وها نحن نرى
الآن يف الطريق عنا�صرهم الذين ا�ست�شهدوا �أو �أ�صيبوا باجلراح .عجيبة
تلك امل�ش ��اهد! �أحوا�ض املياه املاحلة حتيط بنا واجلرحى تو ّزعوا يف هذه
الأحوا�ض وقد قطعت �س ��اق بع�ضهم ،وو�ضع بع�ضهم كوف ّيته يف فمه حتى
ال يلفت �ص ��راخه انتباه العدو يف بدايات الهجوم .لن �أن�س ��ى مظلوم ّيتهم
�أب ��دً ا ...بد�أت كتيبة «علي الأكرب» اال�ش ��تباك مع العدو ،ومت ّكن ثالثة من
عنا�ص ��رها من اخ�ت�راق منطقة العراقي�ي�ن من �إحدى الزواي ��ا ،ولكنهم
مل ي�س ��تطيعوا �إجن ��از الكثري .كان ر�ش ��ا�ش الع ��دو الثنائي يعم ��ل �أمامنا
بال�ض ��بط .ا�س ��تلقينا يف القناة ننتظر �أن يح ِّولوا الثنائي �إىل جهة �أخرى
لننه�ض �س ��ري ًعا .يف تلك اللحظات ،راقبت املنطقة جيدً ا .مل تكن ت�ش ��به
املناط ��ق الأخ ��رى على الإطالق؛ الأر� ��ض مغطاة مباء املل ��ح املذاب ،ويف
ح ��ال النهو�ض ،علين ��ا �أن نرك�ض حتى خ � ّ�ط دفاع العدو ب ��دون توقف �إذ
مل يكن بالإمكان االنبطاح � ً
أر�ض ��ا .كان قلبي يخفق ب�ش ��كل فظيع ،ورحت
�أدع ��و اهلل �س ��بحانه �أن ال يرانا رامي الثنائ ��ي و� اّإل انتهى �أمر اجلميع .يف
تلك اللحظات املقلقة� ،س ��معت �ص ��وت جهاز ال�س ��لكي .مل �أعرف من هم
لك ّنني غ�ض ��بت ،ورحت �أهم�س ب�ش ��فتي �أن« :يا هذا! اخف�ض ��وا ر�ؤو�سكم،
ال تك�ش ��فوا حمورنا!» .عندما د ّققت �أكرث وجدت �أ ّنه �أمني �ش ��ريعتي قائد
فرقتن ��ا واثنان من عنا�ص ��ر الربي ��د .ارتفعت معنويات ��ي عندما ر�أيته يف
ال�س ��احة منذ الدقائق الأوىل للهجوم وقب ��ل �أن نقتحم ّ
خط العدو .الحظ
ال�شباب وجوده � ً
أي�ضا ،ف�شعروا جمي ًعا بالراحة .خالل ثوان حت ّولت نريان
الثنائ ��ي �إىل جه ��ة حمور فرقة كربالء .25نه�ض ��ت �س ��ري ًعا و�ص ��حت يف
الإخوة � ً
أي�ض ��ا �أن« :انه�ض ��وا لنذهب!» .كان عن�ص ��ر املعلومات يرك�ض يف
�أول الطابور مفع ًما بالن�ش ��اط .ا�س ��تطاع �أن يعرب ج�سر امل�شاه فوق حو�ض
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امللح ،لكنّ ال�ش ��خ�ص التايل انزلقت قدمه وغا�ص ��ت يف الوحل وعلق .يف
تلك اللحظات امل�ض ��طربة حيث كنت قل ًقا من عودة الر�شا�ش الثنائي �إىل
الرماي ��ة باجتاهنا تو ّقف الرتل عن احلركة .مهما حاول ذلك ال�ش ��خ�ص
مل ي�ستطع �أن ي�سحب قدمه من الوحل.
 �أ�سرع ،ارم بنف�سك � ًأر�ضا حتى يعرب ال�شباب.
اً
م�ستعجل وهو ي�س�ألني�« :س ّيد! ماذا �أفعل؟!».
كنت
مل يك ��ن يري ��د الوقوع يف داخل احلو�ض فركلت ��ه بقدمي ووقع! مل يكن
�دي � ّأي ح ��ل �آخر ومل يك ��ن بالإمكان �أن نت�أخر ب�س ��ببه� .أردت الو�ص ��ول
ل� ّ
بال�ش ��باب �س ��ري ًعا �إىل ّ
خط الدفاع العراقي ،و�إن ح�ص ��ل �أمر ما لل�شباب
خالل هذا الوقت �أو انتبه العراقيون �إىل وجودنا �سوف لن يكون لو�صولنا
�إىل هناك � ّأي فائدة ،و�سن�ضطر �إىل مواجهة العدو من د�شمة �إىل د�شمة.
يف تل ��ك الأثن ��اء كن ��ت يف طريقنا نح ��و ّ
خط دف ��اع العدو �أ�س ��مع الآهات
ال�ض ��عيفة للجرحى ،و�أخجل من ك ّل تلك ال�ش ��هامة وذل ��ك الإيثار .قري ًبا
م ��ن ّ
اخلط ،انتب ��ه رامي الثنائي �إىل وجودنا فا�س ��تدار بر�شا�ش ��ه نحونا،
ولكن فات االوان ك ّنا قد و�ص ��لنا �إىل ّ
خط العدو .ر�أيت قائد ال�س ��رية التي
ا�ش ��تبكت قبلنا عند ّ
اخلط� .شرح يل تفا�صيل املنطقة ب�شكل �سريع وبد�أنا
بعملي ��ات التطه�ي�ر .لك ��ن ،كان عددنا اً
قليل� ،أ�ض ��ف �إىل ذل ��ك �أن  8من
�ش ��بابنا ا�ست�ش ��هدوا �أو جرحوا منذ بداية الهجوم .لق ��د �أبدى العراقيون
مقاوم ��ة كبرية يف ذلك اجلزء ،وكان طبيع ًّيا �أن يقاوموا بك ّل وجودهم يف
تلك القناة ،فمنطقتهم اخللفية عبارة عن م�س ��تنقعات ووحول ،ونرياننا
قطعت طريق الدعم عنهم .ولأن املعركة بد�أت اً
ليل وال ن�ستطيع �أن ن�أ�سر
�أحدً ا ،رحنا نرمي ك ّل عن�صر نراه.
م ��ن جهة �أخ ��رى كانت فرق ��ة «كربالء »25ت�ض ��غط عل ��ى العراقيني.
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اقت�ض ��ت اخلطة �أن نقوم نحن وهم بعزل القوات العراقية من الطرفني،
لكنّ مقاوم ��ة العدو الكبرية هناك �أعجزت �ش ��باب فرقة «كربالء »25يف
تلك اللحظات ما �ش� � ّكل خط ًرا علينا .كان ال ب ّد ب� ّأي �ش ��كل من الأ�ش ��كال
�أن تنك�س ��ر مقاوم ��ة العدو يف ذل ��ك املكان .متت ّد هذه القناة  30م ب�ش ��كل
م�س ��تقيم ،ثم تتع ّرج يف املنطقة التي يوج ��د فيها العراقيون .لهذا مل يعد
لعملية التطهري � ّأي فائدة ،فقد كان ك ّل �شخ�ص يخرج من القناة يتع ّر�ض
لإطالق النار حت ًما .ب�س ��بب حجم النريان الكثيف مل �أ�ستطع �أن �أق ّدر كم
تع�س ��رت الأمور للحظات
هو عدد العراقيني الذين جت ّمعوا داخل القناةّ .
و�أُ�س ��قط يف �أيدين ��ا! لك ��ن ،م ��ن بني �أ�ص ��وات و�ض ��جيج وابل الر�ص ��ا�ص
واالنفجارات ،د ّوى فج�أة �صوت يف املنطقة فتب ّدل امل�شهد .لقد �أبدع �شباب
الإعالم يف فرقة «كربالء »25حيث عمدوا �إىل �إذاعة «مار�ش» االنت�ص ��ار
عرب مكبرّ ال�ص ��وت ...اهلل �أكرب  ...ليعلن بحما�س ��ة خرب انت�ص ��ار جنود
الإ�س�ل�ام .ارتفعت معنوياتنا� .ض ��رب �شباب فرقة «كربالءّ »25
خط دفاع
العدو م ّرة �أخرى وبد�أوا يتق ّدمون .وتق ّدمهم يعني بالطبع فرار العراقيني
�أك�ث�ر ف�أكرث باجتاه حمورنا ،الأمر الذي �ص� � ّعب علين ��ا املوقف .حتى تلك
اللحظ ��ة حيث تق ّدمنا يف منطقة العدو ،ك ّنا م�ض ��ط ّرين لو�ض ��ع عدد من
العنا�صر كحرا�س على طول ّ
اخلط الذي مت تطهريه ب�سبب احتمال ت�سلُّل
العراقيني هناك.1
كان الو�ض ��ع �س� � ّي ًئا .اقرتبنا من اجل ��زء املتع ّرج من القن ��اة ،ومل يعد
ممك ًن ��ا التق� � ّدم �أكرث .يف ذلك امل ��كان جرح �أحد ال�ش ��باب� .أعرف ��ه� .إ ّنه
مت�ض
«داوود �أم�ي�ر حقي ��ان» ,بط ��ل املنتخب الوطن ��ي لكرة الطاول ��ة .مل ِ
�شخ�صا �آخر فوقع � ً
أر�ضا �إىل جانبه.
دقيقة واحدة حتى �أ�صابت ر�صا�صة ً
وقمت بتخريب �إحدى د�شم العراقيني
مل يعد ممك ًنا اال�س ��تمرار،
رك�ضت ُ
ُ
 - 1لم يكن عديد كتيبتنا مكتملً منذ البداية� ،أما عديد �س ��ريتنا �إذا ما كان مكتم ًال ي�ص ��ل مع عنا�صر
الهند�سة والإ�شارة والإ�سعاف الحربي �إلى  ،110بينما لم يتجاوز �سوى  70مجاهدً ا.
408

حد ما
حتى يت�س ّنى يل �إغالق القناة يف ذلك املكان .بهذا ارتاح بالنا �إىل ٍّ
من نريان العدو الغزيرة� .أغلقنا القناة ب�ص ّفني من �أكيا�س التد�شيم ،يف
حني بقي هذان اجلريحان يف تلك اجلهة من القناة .ناديتهما مرات ع ّدة
لكي ي�أتيا �إلينا ،لك ّنهما مل ي�ستطيعا احلراك.
 �شباب! تعالوا �إىل هنا لرنى ما ميكننا فعله.�أردت الرتاج ��ع �أك�ث�ر والتفكري يف ح� � ّل للعراقيني الذين احت�ش ��دوا يف
�اب املوجود �أمامنا!» .كان
القناة� .أتى �أحد ال�ش ��باب وقال« :لقد جرح ال�ش � ّ
لدينا م�سعف من مرند ف�أر�سلته �إىل تلك اجلهة وقلت له« :ا�سحب اجلريح
أح�ض ��ره و�ض� � ّم ْد جراحه هن ��ا»� .ألقيت من م ��كاين نظرة على
�إىل هن ��اِ � .
اجلريح .لقد �أ�صابت ر�صا�صة جبينه واخرتقت عينه وذقنه وا�ستق ّرت يف
�ص ��دره .كانت حاله �سيئة� .أكدت على امل�سعف اً
قائل« :لقد �أغلقت القناة.
�أح�ضره �إىل هنا!» .ذهب امل�سعف ومل ي�صغ ِلكالمي� .أراد �أن ي�ض ّمد جراح
اجلريح يف مكانه ،ف�أ�ص ��يب هو نف�س ��ه يف ذلك املكان؛ ر�صا�ص ��ة اخرتقت
جبين ��ه ،عينه ،ذقنه و�ص ��دره .حزنت لذل ��ك .كان املكان هناك م�س ��تو ًيا
ك�ص ��فحة اليد ،وك ّل من يذهب �إىل هن ��اك وميكث ولو اً
قليل يطلقون عليه
ل�شاب �آخر« :اذهب وا�سحبهما من قدميهما و�أح�ضرهما
النار حت ًما .قلت ٍّ
�إىل هنا» .ذهب ،ولكن ما �إن �أراد �أن يرفعهما حتى �أ�صابوه هو الآخر .كان
م�شهدًا م�أ�ساو ًّيا .بعد ذلك مل �أعد �أريد �إر�سال �أحد �إىل ذلك املكان ،و� ّألح
علي ال�شباب بالقول�« :س ّيد! لقد ُجرحوا! �إنهم ينزفون!».
ّ
 ليكن! لي�س باليد حيلة .لندعهم هناك!يف ذلك اجلزء � ً
أي�ض ��ا كان يوجد ع ّدة جرحى وبحال �سيئة .ر�أيت �أحد
�شباب الف�صيل الثاين هو «م�سعود و�صايل» وقد �أحلقوه بنا كعن�صر دعم.
ال �أعلم كيف �أ�ص ��ابته الر�صا�ص ��ة ،لكن ،خرجت جمي ��ع �أمعائه من بطنه
وا�ست�شهد� .أ�صيب رحيم باغبان بجراح ،وا�ست�شهد م�س�ؤول ف�صيل الدعم
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أي�ض ��ا .من بني �ش ��باب ف�صيل الدعم كان � ً
� ً
أي�ض ��ا «بدارم �شاكري» 1الذي
جرت م�ش ��اغباته على ك ّل ل�س ��ان يف كتيبة الإمام احل�س�ي�ن .Qتع ّقدت
�أمورنا يف ذلك املوقف .بد�أتُ �أ�س ��مع الإخوة يتهام�س ��ون عن االن�سحاب.
العراق ّيون � ً
أي�ض ��ا �أ�ص ��بحوا �أكرث ج ��ر�أة و�أرادوا �أن يتق ّدموا .خطرت على
ب ��ايل فكرة .قلت حلي ��در وقادر« :اذهبا �أنتما االثن ��ان �إىل الأمام وارميا
قنابل على العراقيني وا�ش ��تبكا معهم وج ًها لوجه حتى يت�ضاءل �ضغطهم
علينا وين�سحبوا اً
قليل �إىل الوراء!».
قال كالهما بتعجب�« :س ّيد! ح ًّقا ...هل تق�صد ما تقول؟!» .
 ال �أمزح! اذهبا وتغلغال بينهم وا�ش ��تبكا معهم حتى ّيخف �ض ��غطهم
اً
قليل!
كن ��ت �أعلم �أ ّنه عم ٌل �ص ��عب ،ولك ��ن ،مل يكن باليد حيل ��ة �أخرى .كان
علينا �إم ��ا �أن نرتاجع جمي ًعا �إىل اخللف �أو �أن مننع تق ّدم العراقيني حتى
لو اقت�ض ��ى الأمر خ�س ��ارة �شخ�صني �أو ثالثة .و�ص ��لت امل�سافة بيننا وبني
العراقي�ي�ن هناك �إىل حوايل � 15إىل  20م .خرج حيدر وقادر من القناة،
ولكنهما رجعا بعد دقائق يقوالن�« :س ّيد ،ذهبنا �إىل الأمام ،و�سحبنا �أ ّمان
القنابل ،ولكن وجدنا �أنه �إن رمينا القنابل بني ك ّل هذا احل�شد �سيقب�ضون
علين ��ا نحن االثن�ي�ن ويخنقوننا!» .كان جت ّمع العراقي�ي�ن كب ًريا لدرجة �أن
�أخاف ال�ش ��باب .مل يك ��ن باليد حيل ��ة� .أردت �أن �أرجع نح ��و اخللف عند
علي �أن
علي ت�ش ��رتاب قائد ّ
ال�س ��رية حتى يح� � ّدد يل تكليفي ،ولك ��ن كان ّ
�شخ�صا مكاين يف ذلك اجلزء من القناة ،اجلزء الذي �أغلقته قبل
�أ�ض ��ع ً
ذلك .ناديت «رحيم تريبارت�ش ��ي» .جاء وفهم املو�ض ��وع .قال يل بكل ثقة:
«�س ّيد! لن �أ�سمح ل ّأي عراقي �أن مي ّر من هنا ما دام ّيف عرق ينب�ض .على
العراقيني �أن يعربوا فوق جثتي لي�صلوا �إىل الآخرين!».
 - 1ا�ست�ش ��هد بعد عدّة �أ�ش ��هر في عملية كربالء ،5ووري الثرى في الجزء الأعلى من "وادي الرحمة".
طابت ذكراه ،كانت م�شاغباته تر�سم ال�ضحك على الأفواه.
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�أبدى رحيم �ش ��جاعة عظيم ��ة يف ذلك املوقف ،رحيم ه ��ذا الذي ك ّنا
دائ ًما قبل ذلك نرى منه املزاح والفكاهة .وقف وحيدً ا خلف ر�شا�شه وراح
يطل ��ق النار على ك ّل من يتجر�أ من العراقيني .يف تلك املحنة وجدت الأخ
ت�شرتاب ب�صعوبة و�أخربته مبا ح�صل ،قال يل«:افعل �أنت ما بدا لك!».
 ماذا �أ�س ��تطيع �أن �أفعل ،نحن هنا بحاجة �إىل عنا�صر يتق ّدمون �إىلالأمام .ولي�س لدينا عنا�صر!
 نحن � ًأي�ضا ال عنا�صر لدينا.
انتظرت حتى جاء � ً
أي�ض ��ا قائد الكتيبة ال�س� � ّيد ح�سن �شكوري .جل�سنا
لدقائق وت�شاورنا فيما بيننا .ك ّنا بو�ضع ا�ستطاعت فيه فرقة «كربالء»25
�أن ت�س ��يطر عل ��ى كامل حمورها ما �أدى �إىل ّ
حت�ش ��د جمي ��ع العراقيني يف
حمورنا .كان للعدو طريق �ضيقة �صاحلة للأفراد ت�ؤ ّدي بهم �إىل نقاطهم
اخللفي ��ة ،وما ع ��دا ه ��ذه الطريق ،ف� ��إنّ ك ّل الأج ��زاء املحيطة مب�ص ��نع
امللح عبارة عن م�س ��تنقعات .هذه امل�س� ��ألة زادت من ب�أ�س و�ش ّدة مقاومة
العراقيني ،فال طريق لهم لالن�س ��حاب .ارت�أى ال�س ّيد ح�سن �أن نخرج من
ذلك اجلزء من القناة ونرتاجع لنهاجم م ّرة �أخرى حم ّل جت ّمع العراقيني
م ��ن اجله ��ة املقابلة .لكن ،كان ل ��دي ّوجهة نظر �أخرى .قل ��ت �إ ّنه ك ّنا يف
الد�ش ��م ويف القناة ومل نتم ّكن من التغ ّلب على العدو ،ماذا �سن�ستطيع �أن
نفع ��ل �إن تركن ��ا القناة وخرجنا منها؟! يف النهاي ��ة كان القرار �أن �أرجع،
و�أن �أقوم الح ًقا مبا هو منا�سب بالنظر �إىل الظروف احلاكمة.
رجعت وحت ّدث ��ت �إىل الأخ جالل واحلاج «غالم زاهدي» -الذي كانت
رجله ت�ؤمله بعد �أن تع ّر�ض ��ت لاللت ��واء �أثناء الرك�ض .-1يف تلك اللحظات
ال�ص ��عبة خطرت فكرة عل ��ى بايل .قلت لهم« :يا حاج! �إذا ح�ص ��لنا على
قطعتي هاون  60ملم ف�إنّ جميع الأمور �ستُح ّل� .سن�ضرب العراقيني داخل
� - 1أعتقد �أ ّنه �أ�صيب قبل ذلك بر�صا�صة في رجله وقد ظهرت نتائجها الآن.
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القناة ،ثم يتق ّدم �شبابنا �إىل الأمام!».
تركتهم وذهبت �إىل الأمام و�أنا �أفكر بالهاون .كنت ً
عط�ش ��ا ب�ش ّدة .يف
حرا�سا على
الطريق جمعت حوايل ع�ش ��رة �أ�شخا�ص من الذين و�ضعتهم ً
امل�سار الذي مت تطهريه و�أخذتهم معي �إىل الأمام ،ومن بينهم ر�سول زارع
زاده ،حممد ن�ص ��رتي وجواد بخت �ش ��كوهي .عندم ��ا تق ّدمنا �إىل الأمام
�أكرث وقعت عيناي على بدرام .بدرام �أحد �أكرث �شباب الفرقة �شغ ًبا ،كان
أ�سا�سا.
�صامتًا هناك .طلبت منه ما ًء ووجدت �أ ّنه ال حول له وال قوة � ً
 ب ��درام! م ��اذا! ما ب ��ك! يجب �أن تك ��ون ه ّمة املرء عالي ��ة هنا ،لي�سهناك يف اخللف!
�أردت �أن �أ�شاك�س ��ه .مل �أ�ص ّدق �أ ّنه خائف لهذه الدرجة ،لكن ،قال �أحد
ال�ش ��باب يل�« :س ّيد! لبدرام ق�صة �أخرى! لقد ذهب �إىل د�شمة العراقيني
لريم ��ي قنبلة داخلها ،لك ّنهم ا�س ��تطاعوا �أن ي�أ�س ��روه وي�أخذوه �إىل داخل
الد�ش ��مة! عندما ر�أى ال�ش ��باب ذلك اندفعوا �إىل داخل الد�شمة وخ ّل�صوه
من �أيديهم!» .لقد كان بدرام حم ًّقا!
�شربت اً
قليل من املاء ،و�أخذت جميع احلرا�س �إىل الأمام .يف الطريق
ر�أي ��ت رحيم باغبان .ناداين�« :س� � ّيد!» ,قلت له« :نع ��م» ,وانتبهت �إىل �أنّ
ال�ش ��باب يتح ّدثون عن االن�س ��حاب .قال رحيم�« :أر�س ��لني �إىل اخللف مع
�أحد ال�شباب!».
 �أخ رحي ��م! هذا لي�س ممكن ًنا! ل�س ��نا الآن بوارد الرتاجع! نحن نف ّكربال�سيطرة على ّ
اخلط!
قال رحيم كالمه و�أ�ص� � ّر على �أن �أر�س ��له مع �أحد ما �إىل اخللف .قلت
له« :لكن ماالذي ح�صل؟».
 لقد �أ�صابت ر�صا�صة قدمي. �أين؟!412

�أراين مكان الر�صا�ص ��ة فم ��ا كان م ّني �إال �أن ركلته يف مكان �إ�ص ��ابته
بال�ضبط ،فارتفع �صراخه �أكرث!
 �أنا �أقول �إنّ ال�شباب ا�ست�شهدوا يف الأمام ،و�أنت ُجرحت فقط وتك ّررالقول خذوين �إىل اخللف!
�ش ��عرنا باحلزن كالنا .كان رحيم يت�ألمّ ب�ش ��دة .قال« :اقتلني يف هذا
املكان!» .1يف احلقيقة كنت �أنا � ً
أي�ضا �أ�ستطيع �أن �أعود �إىل اخللف يف ذلك
الو�ضع املت�أزم ،وهذه هي وجهة نظر القيادة ،لك ّنني ف ّكرت �أن �أتق ّدم �إىل
الأمام ،ع�سى �أن تحُ ّل عقدة هذه القناة امللعونة.
بع ��د ه ��ذا احلدي ��ث مل يفت ��ح �أح ��د �ش ��فتيه بال ��كالم ع ��ن الرتاج ��ع
واالن�سحاب .قلت لل�شباب« :تق ّدموا جميعكم �إىل الأمام! �أح�ضروا معكم
ك ّل ما متلك ��ون من قذائف الـ B7والذخائر لع ّلنا ن�س ��تطيع اقتحام ّ
اخلط
وال�سيطرة عليه!» .2رك�ضنا نحو القناة حتت نريان املدافع الغزيرة .كانت
غزارة نريان املدافع �ش ��ديدة من الطرفني .طب ًعا مل يكن للمدافع �ش ��غل
بالقن ��اة ،فقط ًعا يعل ��م كال الطرفني �أ ّنها مملوءة بعنا�ص ��ر من اجلهتني،
واقت�صرت املعركة يف داخل القناة على الر�صا�ص.
أ�شجع ال�شباب على احلركة .ا�شت ّدت
�أثناء امل�سري كنت �أ�صيح دائ ًما و� ّ
ؤو�سا منه ب�شكل كامل.
اال�ش ��تباكات حلظة بعد حلظة ،و�صار و�ض ��عنا مي� ً
 - 1الآن � ً
أي�ض ��ا م ��ا زل ��ت �ألتقي برحيم ،في ك ّل م ّرة نتحدّث فيها عن تلك الأيام يقول ":كم �أنت قا�س ��ي
القلب! لو �أ ّنك ركلتني في مكان �آخر في ذلك اليوم ،لقد ركلتني ب�ش ��كل �أح�س�س ��ت معه �أن الدنيا دارت
حول ر�أ�سي!".
 - 2الح ًقا كان ر�سول زارع زاده يتحدث ويقول" :عندما قلتَ �أح�ضروا ك ّل ما لديكم من قذائف ،جلبتُ
مع ��ي عددًا من القذائف الإ�ض ��افية وانطلقت ،لكن ،لأنّ حملي وتجهيزات ��ي كانت ثقيلة رميت قذيفتين
على الأر�ض بعد �أن تقدّمنا اً
قليل �إلى الأمام .في تلك اللحظة ر�آني محمد ن�ص ��رتي فعال �ص ��وته م�ؤ ّن ًبا
لي" :لماذا رميتها على الأر�ض! �أعطني �إياها �أنا �أحملها �إلى الأمام!"� .أخذتني الده�ش ��ة!! كان محمد
�صغير البنية وقد انحنى بهيكله ذاك مع ما يحمل من تجهيزات وحوالي  7قذائف �أح�ضرها معه ،وبذل
جهدً ا ليلتقط القذيفتين .كان عمل ن�ص ��رتي هذا عظي ًما عندي� .أخذت منه القذائف ب�سرعة وقلت �أنا
�آخذهم بنف�سي.
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عندم ��ا �أدرك العراقيون �أ ّننا ال ن�س ��تطيع التق ّدم �أكرث من هذا يف القناة،
�أ�ص ��بحوا �أك�ث�ر ج ��ر�أة وب ��د�أوا بالتح ��رك بوقاح ��ة اجتاهن ��ا .كان رحيم
تريبارت�ش ��ي وباقي الإخوة م�ش ��غولني كث ًريا .عندما �أدركت نية العراقيني
�أر�س ��لت «حجت» وع ّدة �أ�شخا�ص �آخرين �إىل جانب القناة و�أو�صيتهم �أن:
«ال ت�سمحوا للعراقيني �أن يتق ّدموا �إىل الأمام» .بد�أ الإخوة باال�شتباك و�أنا
عدت �إىل اخللف لتنظيم و�ضعية ال�شباب يف القناة .يف تلك الليلة رك�ضت
و�صرخت حتى �سمع �صوتي ك ّل الإخوة� .1أثناء هذه اجلوالت واال�شتباكات
كنت �أرى اخل�سائر التي حلقت بنا ،و�أدو�س بدون انتباه ،على �أيدي و�أرجل
الذي ��ن وقعوا يف القناة .ا�س ��تنزفنا العراقيون لأكرث من �س ��اعتني وبد�أت
معنويات �أفرادنا ترتاجع .مل نعلم �شي ًئا عن معنويات العراقيني ،يف حني
ك ّنا نرى مدى عنادهم .يف تلك اللحظات جاء علي ت�ش ��رتاب و�س� ��أل عن
الو�ضع يف املق ّدمة ف�أخربته �أ ّنني �أغلقت القناة.
 �أ�ستطيع �أن �أذهب و�أ�ستطلع املكان هناك.تق ّدم علي �إىل الأمام ومل �أعلم �أنّ ثق ًبا �صغ ًريا بقي بني الأكيا�س �أثناء
�إغالق القناة فنال ن�ص ��يبه هناك-ر�صا�ص ��ة واحدة -لريجع بعد دقائق
عدة وهو يعرج.
 ماذا ح�صل؟ �إ ّنك تعرج! ال �شيء! لقد �أ�صابتني ر�صا�صة من القناة التي �أغلقتها �أنت!بد�أ الي�أ�س يت�س� � ّلل �إىل اجلميع .فها هم عنا�ص ��ر م�ص ��طفى بي�شقدم
يخو�ض ��ون ا�ش ��تباكات يف الطرف الآخر ،وال قوات دعم �أخرى يف ّ
اخلط
 - 1الح ًقا تحدث داوود «�أمير» حقيقيان -الذي كان ع�ض� � ًوا في المنتخب الوطني لكرة الم�ض ��رب ،وقد
جرح تلك الليلة و�س ��قط � ً
أر�ض ��ا �أم ��ام العدو -تحدث عما ج ��رى في تلك الليلة قائلً" :لأن الر�صا�ص ��ة
ً
�أ�صابت ر�أ�سي ووجهي لم �أكن �أرى �شيئا .كنت كلما �أ�سمع �صوت ر�صا�صة قريبة �أعتقد �أن العراقيين قد
كالما عن ان�سحاب ال�شباب ،ولكن عندما كنت
�أتوا ليطلقوا علينا ر�صا�صة الرحمة �إذ �سمعت قبل ذلك ً
�أ�سمع �صراخ ال�سيد نور الدين كانت معنوياتي ترتفع و�أقول في نف�سي حيث يوجد هذا الرجل ال ي�ستطيع
�أحد �أن يطلق علينا ر�صا�صة الرحمة!".
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ير�س ��لونها مل�ساندتناً � .
أي�ض ��ا م ّرة �أخرى بد�أت تعلو هم�ساتٌ باالن�سحاب.
كنت �أحت ّرك ب�ش ��كل دائم يف القناة؛ �أذهب �إىل الأمام ل ّأطلع على الو�ضع
و�أرج ��ع �إىل اخللف لك ��ي �أجد اًّ
حل� .أهرول بني اخل ��وف والأمل ،ومل �أكن
م�س ��تع ًّدا لأترك القناة .يف تلك الظروف ان�صرف ذهني م ّرة �أخرى �إىل
�ض ��رورة ا�س ��تخدام الهاون .فج�أة تذ ّكرت الهاون ال ��ذي ر�أيته �إىل جانب
�رعا نحوه .التقطته .كان خمزن
رامي الر�ش ��ا�ش .مل �أنتظر ورك�ضت م�س � ً
الذخائر � ً
أي�ض ��ا قري ًبا من هناك وقد و�ض ��ع العراقي ��ون قبل ذلك قذائف
الهاون يف الأكيا�س .التقطت الهاون وحملت كي�س ذخائر على كتفي .كان
ثقي�ًل�اً  ،ولك ��ن يف تلك اللحظ ��ة تع ّلقت ك ّل �آمالنا علي ��ه .رحت �أرك�ض �إىل
ّ
اخلط اخللفي ومل �أ�س ��تطع �أن �أرى يف ظلمة القناة �أيدي و�أرجل ال�ش ��باب
قدمي ،هل هو �شهيد �أو جريح �أو �أحد الإخوة املنت�شرين
وهي ت�سحق حتت ّ
يف القناة ،وبني التعب والي�أ�س يطلق اً
وابل من الر�ص ��ا�ص .و�ضعت الهاون
على الأر�ض �إىل جانب الأخ زاهدي .جاء � ً
أي�ض ��ا احلاج غالم و�ص ��ديقه،
و�ض ��عنا اله ��اون وج ّهزناه ،وما �إن �أردنا �أن ن�ض ��ع �أ ّول قذيفة حتى انتبهنا
�إىل �أنّ �شظية �أ�صابت ر�أ�سه فلم يعد �صا ً
حلا لال�ستخدام! �ساءت �أحوالنا
و�ش ��عرنا بال�ض ��يق .يف تل ��ك اللحظ ��ة تذ ّكرت �أ ّنن ��ي ر�أي ��ت هاو ًنا يف جهة
العراقيني قبل �إغالق القناة .تق ّدمت يف القناة رغم التعب .ما زال رحيم
جال�س ��ا مع ر�شا�ش ��ه يف النقطة التي �أغلقت عندها القناة ،وي�ش ��تبك مع
ً
العدو� ،إ�ضافة �إىل قادر وعدد �آخر من الأفراد� .ألقيت نظرة على الطرف
الآخ ��ر من القن ��اة ،ر�أيت �أنّ الهاون يبعد ع ّنا م�س ��افة حوايل  15م ،وكان
�أق ��رب �إىل العراقيني منه �إلينا .قلت�« :أنا ذاهب نحو العراقيني لأح�ض ��ر
ذلك الهاونّ ،
غطوين �أنتم بالنريان.»...
خاف ال�شباب و�أ�صابهم القلق وحاولوا �أن يثنوين عن الأمر.
 كال يا �س ّيد! قط ًعا �سريمونك بالر�صا�ص. ال تذهب! ي�ستحيل �أن ت�صل �ساملًا �إىل الهاون!الفصل الثاني عشر :مصنع الملح 415

ك ّل �شخ�ص قال �شي ًئا من هذا القبيل� .أنا نف�سي كنت �أتو ّقع .حتى �إ ّنني
�احا
�أعلم �أ ّنه ميكن �أن �أقع �أ�س�ي ً�را يف �أيدي العراقيني .ف�أنا مل �أحمل �س�ل ً
لأك ��ون طليق اليدي ��ن ،لكن ،لي�س ث ّمة و�س ��يلة �أخرى حل ّل ق�ض ��ية القناة.
م ّرة �أخرى طلبت من ال�ش ��باب تغطيتي بالنار كي �أ�س ��تطيع الو�ص ��ول �إىل
أ�سا�س ��ا مل �أعد �أفكر ب�ش ��يء �آخر �س ��وى الهاون ،وال حتى باملنام
الهاونً � .
وكالم «�أمري» واليوم اخلام�س ع�شر!
خالل حلظة قفزت �إىل اجلهة الأخرى من فوق ال�ساتر� ،أحنيت ظهري
م�سرعا نحو العراقيني .التفتوا �إ ّ
يل� ،إال �أنّ كثافة النار التي رماها
ورك�ضت
ً
ال�شباب على اجلزء املتع ّرج من القناة مل ت�سمح لأحد منهم ب�أن يرفع ر�أ�سه
وي�ستهدفني ،وكان ر�صا�ص العدو الع�شوائي يعرب متح ًريا من حويل ...
انقطع نف�سي حتى و�صلت �إىل الهاون! �أخذته ورك�ضت باجتاه متو�ضع
�ش ��بابنا وقد امتزج ك ّل وجودي بالتعب واخلوف والأمل والتكليف .قفزت
اً
م�ستعجل لأنقل
من فوق الأكيا�س اله ًثا وو�صلت �إىل مكان متو�ضعنا .كنت
اله ��اون �إىل اخللف و�أج ّه ��زه .م ّرة �أخرى عربت م�ض ��ط ًرا فوق اجلرحى
وال�شهداء حتى �أ�ستبدل الهاون القدمي باجلديد .ته ّي�أت ك ّل الأمور لإطالق
�أول قذيفة .كانت امل�سافة مع العدو حوايل 40م ،وا�ستخدام الهاون يف تلك
أهم
الظروف ُيع ّد خماطرة كبرية،
خ�صو�ص ��ا القذيفة الأوىل التي تعترب � ّ
ً
قذيفة وميكن ت�ص ��حيح الرماية من خاللها .ر ّب�ض ��نا الهاون على الأر�ض
بزاوية قائمة تقري ًبا ،و�أر�س ��لنا عامل �إ�ش ��ارتنا �إىل الأم ��ام ليقوم بعملية
الر�صد� .أطلقنا القذيفة الأوىل فارتفعت يف ال�سماء  ...خفنا من �أن ترجع
�أدراجها وتقع فوق ر�ؤو�س ��نا ونهلك يف مكاننا! �أخ ًريا ارتفع �صوت انفجار
على مقربة منا .ذهبنا قلقني �إىل حم ّل متو�ض ��ع عامل الإ�ش ��ارة لنطمئن
�إليه .ما �إن ر�آين حتى قال�« :س� � ّيد! لقد وقعت القذيفة �إىل جانبي! انظر
ماذا حل بي!»� .أ�صيب امل�س ��كني بجراح جراء انفجار القذيفة ،وا�ستحال
جهازه الال�س ��يلكي �إىل قطع �ص ��غرية! قلت« :يف املقابل ا�ستطعنا حتديد
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زاوي ��ة الرمي»� .أطلقن ��ا القذيفة الثانية ووقعت �أمام رامي الر�ش ��ا�ش .مل
نزل قلقني من �أن ت�ص ��يب قذائف الهاون �ش ��بابنا ب�سوء .القذيفة الثالثة
كانت �أف�ضل من ال�سابقتني ووقعت يف جهة العراقيني .الرابعة ،اخلام�سة،
ال�ساد�س ��ة و ...راح احلاج غالم و�ص ��ديقه يطلقون القذائف و�أنا � ّ
أح�ضر
الذخائر لهم من الأكيا�س .ت�س ��اقطت قذائ ��ف الهاون يف القناة الواحدة
تلو الأخرى .خالل دقائق عدة بد�أت تهد�أ نريان العراقيني �ش ��ي ًئا ف�شي ًئا،
�أم ��ا نحن فلم نك � ّ�ف عن �إطالق القذائف .تع ّلق ��ت ك ّل �آمالنا على قذائف
اله ��اون هذه .رمينا ح ��وايل  80قذيفة داخل قناة العراقي�ي�ن! رمينا �إىل
درجة �أ�ص ��بح الهاون �س ��اخ ًنا ،ومل يبقَ �إال القليل حتى ينفجر هو نف�س ��ه.
يبدو �أنّ العراقيني ت�شتّتوا بالكامل.
يف ذلك الوقت و�ص ��ل ف�صيل «رحيم خطيبي» -الذي كان م�س�ؤوله قبل
ذلك م�ص ��طفى بي�شقدم -مل�س ��اندتنا ،فالتقطنا �أنفا�س ��نا اً
قليل .جت ّهزنا
لل ّتح ��رك من النقط ��ة ،وا ُتخ ��ذ القرار ب�إطالق ع� � ّدة قذائ ��ف  B7قبل �أن
نتح ّرك .خرج رماة الـ B7من القناة وا�س ��تهدفوا العدو من طرفيها .ر�أيت
�أحد �ش ��بان التعبئة -وكان ياف ًعا �ص ��غري البنية -يو�ص ��ل قذائف الـ� B7إىل
الرماة .ر�آه رامي الر�شا�ش العراقي و�أطلق عليه النار .لقد �أ�صابت ج�سده
�أم ��ام �أعينن ��ا املذهولة حوايل  18ر�صا�ص ��ة! كان امل�ش ��هد كبع�ض الأفالم
ال�س ��ينمائية بال�ضبط ،الر�صا�صات ت�صيب ج�سده النحيف فيهت ّز بعد ك ّل
�إ�صابة ،لك ّنه مل يقع �إىل الأر�ض وظ ّل مي�سك بقذائف الـ B7بيديه وال ي�سمح
أر�ضا! مل ّ
ب�س ��قوطها � ً
يكف الر�شا�ش العراقي عن رمايته� .شاهد الإخوة ما
يحدث ،فلم ي�س ��تطع حممد ن�ص ��رتي التح ّمل وقام لك ��ي يطلق النار على
رامي الر�ش ��ا�ش العراقي ،ولكنهم �أ�صابوه هو الآخر .ت�أ ّكدت �أنّ كليهما قد
ا�ست�شهد .يف تلك الأثناء هجم ال�شباب باجتاه العراقيني بنداء «اهلل �أكرب».
ا�س ��ت�أنف رماة الـ B7الرماية على العراقيني يف القناةَ .ه َد ْفنا �إىل �إخراج
من تب ّقى من العراقيني يف القناة ليذهبوا باجتاه امل�س ��تنقعات وجنحنا يف
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هذا العمل .كان رحيم وقادر وحيدر و�ش ��باب الف�ص ��يل الذين التحقوا بنا
يف وقت مت�أخر يرك�ضون �إىل الأمام ،لكن ،مل �أقدر على احلركة من �ش ّدة
التعب .لقد رك�ضت حتى تلك اللحظة حتى رحت �ألهث ومل �أعد �أ�سيطر على
قدمي ،لذلك بقيت يف مكاين .فج�أة �س ��طع ال�ض ��وء يف الأرجاء فقد �أطلق
ّ
العراقيون قنبلة م�ض ��يئة .ناداين الأخ زاهدي« :نور الدين! انظر هناك».
م ��ا �إن �أخرجت ر�أ�س ��ي من القناة حتى ر�أيت م�ش ��هدًا عجي ًب ��ا؛ العراقيون
يفرون � اً
أرتال باجتاه امل�ستنقعات .كان عددهم كب ًريا ،ما �أفرح اجلميع .يف
تلك الأثناء ر�أيت ر�سول يطلق النار ،ولكن هذه امل ّرة يف الهواء.
 ر�سول! لمِ َ تفعل ذلك؟! من فرحي!كان م�ش ��هدًا حما�س� � ًيا ح ًّقا .خ�ض ��نا يف تلك القناة طوال الليل معركة
حقيقي ��ة بك ّل ما للكلمة م ��ن معنى ،والآن رمينا بالعدو نحو امل�س ��تنقعات.
حت ّول ��ت الر�شا�ش ��ات نحو ال�س ��هل؛ مل يكن للعراقيني م ��كان ليحتموا فيه.
وب�سبب املعركة القا�سية التي واجهنا فيها العدو مل يكن �أحد يف ّكر بعملية
الأ�سر .راح جميع ال�شباب يرمون الر�صا�ص ويتق ّدمون �إىل الأمام .اتفقنا
ال�سيطرة على ّ
اخلط �سرن�سل لهم
�ساب ًقا مع فرقة «كربالء� »25أ ّنه مبجرد ّ
عالمة بوا�س ��طة امل�ص ��باح اليدوي .لكن ،ا�س ��تطاع ال�ش ��باب �أن ي�سيطروا
على املنطقة ب�أق ّل من ع�ش ��ر دقائق بعد �أن حو�صروا ملدة �ساعتني �أو ثالث
�س ��اعات ،وتوغلوا يف اخل � ّ�ط الأمامي �أكرث من الالزم .كم ��ا �إنّ الأخ الذي
من املفرت�ض �أن يتق ّدم �إىل الأمام وير�س ��ل العالمة �إىل فرقة «كربالء»25
�إما �أ ّنه ا�ست�شهد �أو ت� ّأخر يف ذلك� ،أو ن�سي الأمر ،فلم نر�سل � ّأي عالمة من
جانبنا �إىل �شباب كربالء 25الذين وظ ًّنا منهم �أنّ �شبابنا هم من عنا�صر
العدو ،بد�أوا بالرماية علينا .بد�أت هناك ا�شتباكات عنيفة ويف ذلك املكان
ا�ست�ش ��هد رامي الر�شا�ش البا�س ��ل رحيم غفاري وعن�صر �آخر .بعد دقائق
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عدة انتبهوا �أنّ ه�ؤالء ال�شباب هم من قواتنا وتوقف �إطالق النار.
كانت هذه امل ّرة الأوىل التي يقع فيها ال�ساتر الأول يف منطقة «املنقار»
ب�ش ��كل كامل يف �أيدينا� .أحيا ًنا يخطر على بايل �أنّ عملية «يا مهدي» هي
واحدة من �أكرث العمليات غربة ،عل ًما �أ ّنها �أ ّدت �إىل تثبيت جناحات عملية
«والفجر .»8لقد حت ّقق هدفنا هن ��اك ،وط ّهرنا منطقة عملية «والفجر»8
من وجود العدو ،وذلك بف�ضل امللحمة التي ّ
�سطرها اجلرحى ال�صابرون
يف تلك الأر�ض املاحلة ،و�شهامة وثبات امل�ستب�سلني يف القناة � ً
أي�ضا.
مي�ض ع�ش ��ر دقائق على ف ��رار العدو حتى �أدرك ��ت قواتهم اخللفية
مل ِ
�أ ّننا �سيطرنا على املنطقة ،فبد�أوا بق�صفنا باملدافع و�صواريخ الكاتيو�شا.
�أمطرونا بالقذائف وال�ص ��واريخ ب�ش ��كل كثيف للحظ ��ات ع ّدة ،بحيث كان
ينهم ��ر فوق ر�ؤو�س ��نا �أربعون قذيفة دفعة واحدة .لو ا�س ��تم ّرت احلال على
هذا املنوال النفرط عقدنا وما بقي من قواتنا �أحد ،لكنّ ال�شباب املرابطني
عل ��ى املدفعية تلك الليلة �أنقذونا� .أخرجوا مدافع الـ 230التي �أح�ض ��روها
�س ��اب ًقا �إىل اجلزي ��رة ،وح ��ان دورهم يف �إطالق �س ��ت قذائ ��ف متزامنة.
جلمت هيبة وقدرة هذا املدفع العراقيني ل�س ��اعة �أو �س ��اعتني .1ثم التقط
العراقيون �أنفا�سهم من جديد ،وبد�أ ت�ساقط القذائف و�صواريخ الكاتيو�شا
فوق ر�ؤو�س ��نا� ،إال �أنهم مل ي�ستطيعوا الت�صويب �إىل داخل القناة �إال ناد ًرا.
وبهذا مل يكن للعدو جمال لإحراز � ّأي تقدم حتى بهجومه املدفعي هذا .يف
الواقع انتهى عملنا يف تلك املرحلة لي�صبح ب�إمكاين �أن �أرتاح اً
قليل.
ع ��ادة يف ك ّل عملي ��ة وعندما يرتاح بايل من التفك�ي�ر فيها ،كنت �أجد
مكا ًنا �أنام فيه ل�س ��اعتني .يف تلك الليلة � ً
أي�ض ��ا ومن كرثة ما رك�ض ��ت يف
قدمي ،وكنت ح ًّقا بحاجة �إىل ا�سرتاحة.
القناة� ،ص ��رت �أ�ش ��عر بوخز يف ّ
ذهب ��ت �إىل جان ��ب الأخ جالل واحلاج غ�ل�ام؛ الأخوي ��ن اللذين كانا من
 - 1كان قوة قذائف ال� 230إلى درجة دفعت العراق �إلى تقديم �ش ��كوى في الأمم المتحدة �ض ��د �إيران
ال�ستخدامها مدافع  230في المعركة!
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الأعمدة الرا�سخة يف الكتيبة ،حيث املكان الذي نرمي منه قذائف الهاون
�أ�ش ��به بالد�ش ��مة .قلت لهم �أريد �أن �أرتاح .كنت عط�شانَ ب�ش ّدة� .أعطوين
�ش ��ي ًئا من املاء ال ��ذي �أخذوه من العراقيني ف�ش ��ربت ومن ��ت .كنت متع ًبا
ومره ًق ��ا �إىل درجة �أ ّنني ن�س ��يت �أنّ الليلة اخلام�س ��ة ع�ش ��رة التي حت ّدث
«�أمري» عنها انتهت على هذا ال�شكل.
¤

ا�س ��تيقظت قبي ��ل ال�ش ��روق� .أ ّديت �ص�ل�اة ال�ص ��بح ب�س ��رعة وتف ّقدت
القناة؛ املكان الذي حا�ص ��رنا فيه العراقيون م�ساء الأم�س� .أردت التق ّدم
�إىل الأم ��ام �أك�ث�ر ،ولكنّ تراكم اجلثث جعل من التح� � ّرك يف القناة �أم ًرا
�صع ًبا .خرجت من القناة وتق ّدمت �إىل الأمام مبوازاتها ،وبالرغم من �أنّ
خارج القناة كان عر�ضة لنريان املدافع �إال �أنّ التح ّرك هناك كان �أف�ضل
بالن�س ��بة �إيل من امل�ش ��ي بني ك ّل تلك اجلثث .ما زلت ال �أ�س ��تطيع يف هذا
اجل ّو املعتم �أن �أرى ما الذي حدث.
ّ
توغ ُلت �أكرث وو�ص ��لت �إىل ال�ش ��باب .هناك ر�أيت بع�ض �أج�ساد الإخوة
امل�ض� � ّرجة بالدماء� .أحزنتني �ش ��هادتهم .عدت من حيث �أتيت و�أنا �أف ّكر
بحرا�س ��ة املنطقة التي ط ّهرناها .يف طريق العودة ،وحتت �أ�شعة ال�شم�س
التي بد�أت ت�ض ��يء �س ��احة املعركة �ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا �أدركت ال ��ذي حدث يف
القناة .ذهل ��ت عندما ر�أيت جثث الأعداء املرتاكمة بع�ض ��ها فوق بع�ض.
لق ��د ا�ش ��تبكنا مع عدة �س ��رايا من العدو ب�س ��رية واحدة من �ش ��بابنا .مل
�أ َر قب ��ل ذلك الي ��وم ك ّل هذا العدد من جثث الأعداء بهذا الو�ض ��ع .جثث
بر�ؤو�س م�ش ��قوقة و�أج�س ��اد ممزقة مرتاكمة بع�ضها فوق بع�ض على مدى
النظر يف داخل القناة ،ويف امل�ستنقعات جثث الذين هلكوا �أثناء الفرار.
يف حلظات ال�ص ��باح الأوىل ،عال �صوت ا�شتباكات �شديدة من خلفنا.
عجيبة هي هذه اال�شتباكات! لقد زادتني حرية.
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 ما هذا � ًإذا!�س ��ري ًعا �أر�س ��لت ن�ص ��ف ال�ش ��باب �إىل اخللف و�أبقيت عل ��ى الآخرين
لتتم بذلك احلرا�سة يف اجلهتني .خ�شيت �أن
متمركزين باجتاه العراقيني ّ
يقوم العراقيون الذين ما زالوا يف املنطقة ب�شنّ هجوم معاك�س ال�ستعادة
النقاط التي خ�سروها .لقد �أ�سرنا يف �أول ال�صبح بع�ض العراقيني الذين
وجدناه ��م عالق�ي�ن يف امل ��اء ،والآن �ش ��غلت بالن ��ا هذه اال�ش ��تباكات غري
املتوقعة .كانت اال�ش ��تباكات �ش ��ديدة �إىل درجة �أ ّن ��ه �أحيا ًنا عندما يتق ّدم
�أح ��د الأط ��راف امل�ش ��تبكة على الت�ل�ال الرتابية كان يرتاج ��ع بعد دقائق
ب�ضغط من الطرف الآخر .كان رماة الـ B7من الطرفني يقفون بك ّل جر�أة
وي�ضربون موا�ضع الطرف املقابل .قلت ل�شخ�ص يقف �إىل جانبي�« :ص ّدق
�إنّ كال الطرفني ه�ؤالء هم من القوات ال�صديقة!».
 من �أين لك �أن تعلم؟! با�س ��تثناء �ش ��بابنا ف�إنّ �أحدً ا ال ي�س ��تطيع �أن يح ��ارب هكذا يف هذااملكان!
�أخ�ي ً�را بعد دقائ ��ق عدة خمدت هذه الن�ي�ران ،والح ًقا علمن ��ا �أنّ �أحد
الطرفني هو ف�ص ��يل فرج قلي زاده التابع لإحدى �س ��رايانا ،بينما الطرف
الآخ ��ر يتبع لفرقة «كرب�ل�اء� !»25أثناء هذه اال�ش ��تباكات ،و�أثن ��اء التق ّدم
والرتاج ��ع وق ��ع �أفراد من الطرفني بالأ�س ��ر ليتبني بذلك ما يح�ص ��ل .يف
تلك املعركة � ً
أي�ض ��ا ق ّدم �ش ��بابنا خ�س ��ائر ،وقيل �إنّ م�س� ��ؤول �إ�ش ��ارة فرقة
«كربالء »25ا�ست�شهد �آنذاك .كث ًريا ما يحدث يف العمليات خلل يف التن�سيق
م ��ن هذا الن ��وع .يف الليلة ال�س ��ابقة � ً
أي�ض ��ا عندما كان �ش ��بابنا يالحقون
العراقيني يف ال�سهل ،ا�ست�شهد رحيم غفاري و�آخرون بوابل من الر�صا�ص
�أطلقه عنا�صر من فرقة «كربالء .»25لقد �أحرقت قلبي مظلوميته .يف تلك
املرحلة ،اتخذت بع� ��ض الإجراءات للح�ؤول دون وقوع �أخطاء كهذه .غال ًبا
كان ُيتفق على كلمة �س ّر ،حتتوي كلماتها �أحر ًفا ال توجد باللغة العربية وال
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ي�س ��تطيع العرب تل ّفظها ،ولكنّ هذا الإجراء � ً
أي�ض ��ا مل يكن ذا ت�أثري كبري.
عندما تخرج يف ك ّل ثانية  8طلقات �أين �سيكون جمال هذه الكلمات؟
�أثن ��اء وجودنا يف املنطقة ك ّنا نرى �أ�ش ��ياء على الأر�ض زرقاء اللون مل
نعلم ما هي .عندما هد�أت الأو�ضاع اً
قليل �أعملنا فكرنا ملعرفة ماذا ميكن
�أن تكون هذه الأ�ش ��ياء املو ّزعة فوق �س ��طح الأر�ض .ن�ش ��ر ال�شباب اخلرب
بهدوء� .إ ّنها �أج�س ��اد ال�شهداء الذين بقوا فوق الأر�ض املاحلة منذ عملية
«والفجر ،»8يرتدون معاطف املطر الزرقاء ،وقد ظلوا لأ�ش ��هر عديدة يف
ع ��داد املجهولني (مفق ��ودي الأثر) .بقيت �أج�س ��ادهم يف الأر�ض املاحلة
وما زالت �س ��املة تقري ًبا� .آنذاك و�صلت �إحدى حافالت نقل اجلند وبد�أت
عملية الإنقاذ .طب ًعا كانت الأولوية لنقل اجلرحى و�إ�سعافهم ،ثم انطلقنا
لنلملم �أج�س ��اد ال�شهداء ..بعد الفراغ من عملية نقل اجلرحى جاء اثنان
م ��ن الإخوة و�أخربانا �أنّ ثالثة عراقيني جرح ��ى موجودون يف القناة .مل
يك ��ن ممك ًنا نق ��ل العراقيني �إىل اخلل ��ف .قال �أحد ال�ش ��باب�« :أنا �أذهب
لأطلق النار عليهم  ,»...لك ّنني عاجلته بالر ّد متعج ًبا« :لقد عاينت ّ
اخلط
�باحا ،مل يكن هناك �أي جريح عراقي! ر�أيت �أ�س�ي�رين فقط وقد وقعا
�ص � ً
يف املاء وهما يرجتفان من الربد».
 كال يا �س ّيد! ه�ؤالء موجودون يف قناتنا نحن.انطلقت �س ��ري ًعا وذهبت �إىل اجلهة التي حت ّدثوا عنها .عندما و�صلت
وجدت �أنهم من �شبابنا الذين جرحوا ليلة البارحة يف املكان عينه ،واحدً ا
تلو الآخر عندما �أراد ك ّل واحد منهم م�س ��اعدة اجلريح الذي �سبقه .كان
الذب ��اب ّ
يغطي �أج�س ��ادهم بكثافة كبرية! طيرّ ت الذب ��اب ومددت كوفية
فوقهم .كانوا �أحيا ًء .قلت لل�ش ��خ�ص الذي �أخربن ��ا عنهم« :هل تعلم من
ه�ؤالء؟!».
 كال!422

ع ّرفته �إليهم� .أحدهم كان اً
بطل وطن ًّيا يف كرة امل�ضرب ،و�آخر م�سع ًفا،
والثالث �أحد عنا�ص ��رنا � ً
أي�ض ��ا .و�ص ��ل قادر على وجه ال�سرعة وقال�« :إن
�شخ�ص ��ا
�س ��محت لنا �س ��ننقل ه�ؤالء اجلرحى �إىل اخللف ،فقط �أعطني ً
واحدً ا ي�ساعدين».
قلت لدينا نق�ص يف العديد ،ال �أ�س ��تطيع �أن �أعطيك م�س ��اعدً ا ،ولكن،
لدينا �أ�س�ي�ران عراقيان ت�س ��تطيع �أن ت�س ��تفيد منهما� .أك ��دت عليه » :دع
العراقيان يحمالن اجلرحى و�أنت �سر من خلفهما وراقبهما».
 يا �س ّيد! ما الذي كان �سيح�صل لو مل يكن لدينا ّخمك هذا؟!
كان قادر ميزح ،فقد بقينا ل�سنوات يف اجلبهة م ًعا وع�شنا م ًعا جتارب
خمتلفة.
¤

�باحا بات املحور حت ��ت ت�ص� � ّرفنا بالكامل .ذهب ��ت �إىل اخلطوط
�ص � ً
اخللفية لتف ّقد العنا�صر الذين �أوكلتهم مبهمة حماية ظهرنا .جاء �آقاقلي
� ً
أي�ض ��ا وراح يلتقط �ص ��و ًرا لل�شهداء .قلت يف نف�س ��ي« :انظر �إىل هذا! كم
هو (طويل البال)!» .ر�أى �آقاقلي �أ ّنني �أنظر �إليه .قال�« :س� � ّيد! هذا مكان
أ�سا�سا مل �أكن �أفكر
جيد اللتقاط ال�صور! هذا مكان مليء بالذكريات!»ً � .
ب�أهمية عمله .ابتعدت عنه بينما راح يلتقط ال�ص ��ور لل�شهداء فردًا فردًا،
وتوجهت نحو جواد بخت �شكوهي .كان تربطني به عالقة ج ّيدة ،و�سررت
لأ ّنه ما زال �ساملًا .قال« :ما �أخبار ال�شباب!».
 �إ ّنهم يف الأمام. ما هي �أخبار «ن�صرتي»؟ هو � ًأي�ضا يف الأمام!
أحب
كن ��ت �أدرك طبيع ��ة العالقة بني جواد وحممد ن�ص ��رتي ،ل ��ذا مل � ّ
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�أن �أخربه با�ست�ش ��هاده .1تركت جواد وجلت اً
قليل بني الد�ش ��م ،ويف طريق
العودة ر�أيته �أمام ج�س ��د حممد ن�ص ��رتي امل�ض� � ّرج بالدم ��اء .وقفت �أنظر
�إليهما .ر�أيت جواد يب ّل طرف �س ��جادة �ص�ل�اته بالعطر الذي ا�شرتاه قبل
�أي ��ام من م�ش ��هد وينظف وجه حممد بها .لقد �أوجع ب ��كا�ؤه قلبي .اقرتبت
اً
قليل وناديته« :جواد! ...لمِ َ بقيت هنا؟»� ,أجابني ب�صوت حزين ومهموم:
«لقد قلت يل �إنّ حممد ذهب �إىل الأمام .لقد ا�ست�شهد حممد  ...انظر!».
 �أن ��ا �أ�س� ��ألك ملاذا جئت �إىل هنا؟ ملاذا تركت الد�ش ��مة خالية وجئت�إىل هنا؟
�أردت �أن تكون لهجة كالمي م�صحوبة بال�ش ّدة حتى ي�ضطر �إىل مغادرة
ذلك املكان .دائ ًما عندما �أح�ض ��ر مواقف كهذه و�أ�ص ��رخ يف وجه ال�شباب
وخ�صو�ص ��ا �أ ّنني ج ّربت موق ًفا كهذا
دما.
و�أغ�ض ��ب ،كان قلبي ح ًّقا يبكي ً
ً
عند ا�ست�ش ��هاد �أمري ،والآن �أرى كم هي حال جواد بائ�س ��ة ،وللأ�س ��ف مل
�أكن �أعلم يف تلك اللحظة �أنّ فراقهم لن يدوم طويل.2
نه�ض جواد� .أنا � ً
�صباحا
أي�ضا انطلقت .كانت ال�ساعة حوايل العا�شرة ً
عندما ر�آين «كاظم لطفي» وقال يل�«:س ّيد! تعال وخذ مالك!» ,ثم ناولني
الق�صة هي �أ ّنه �صرفنا الكثري من املال
كمية من قطع الأموال ال�صغرية! ّ
يف م�ش ��هد .هناك وعندم ��ا ف ّكرت �أنّ ه�ؤالء ال�ش ��باب يحتمل �أن ال يكونوا
اهتماما لنفاد املال ،فنفد مايل هناك.
�إىل جانبنا بعد مدة ،مل �أعد �أعر
ً
عندما و�ص ��لنا �إىل دزفول ات�صلت باملنزل وقلت لهم ب�أن ير�سلوا يل اً
مال،
 - 1كانت �إجازتنا في �ش ��هر رم�ض ��ان ،وذهبت مع قادر ،حيدر ،ن�ص ��رتي وجواد و�شخ�صين �آخرين �إلى
مق ّرهم الذي كان في الم�س ��جد .كانوا يعدّون لحم الكبد و�أ�شياء �أخرى ،وقد �أدركت �أكثر عالقة هذين
ال�شخ�ص ��ين �أحدهما بالآخر عندما ر�أيت �س ��لوكهما ،عالقتهما الطاهرة الت ��ي �أبقتهما جن ًبا �إلى جنب
حتى نهاية عمرهما الق�صير.
 - 2بعد �أن تركنا ّ
الخط بقي جواد بخت �ش ��كوهي مع عنا�صر الكتيبة الذين جا�ؤوا الح ًقا �إلى المنطقة،
وبعد عدة �أيام ا�ست�ش ��هد �إثر �إ�ص ��ابته ب�شظية من قذيفة هاون .لقد �شيع مع �شهداء عملية م�صنع الملح
و�صديقه العزيز محمد ن�صرتي.
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وكان كاظ ��م لطفي ذه ��ب �إىل تربيز قبل العملية وتق� � ّرر �أن يقوم بزيارة
ق�ص�ي�رة �إىل منزلنا ،وهو من عنا�ص ��ر املعلومات يف عملية م�صنع امللح،
ف�أخ ��ذ املال من �أهلي و�أح�ض ��ره معه �إىل اخل � ّ�ط! كان مبجمله عبارة عن
قطع نقدية بقيمة  20و 50توما ًنا وقد �س� � ّلمني الآن هذا املبلغ� .ض ��حكت:
«ي ��ا ه ��ذا ،من �أين يل �أن �أج ��د مكا ًنا لهذا املال؟! ليت ��ك تركته يف ّ
اخلط
اخللفي».
 خطر على بايل �أن �أح�ضره �إىل الأمام و�أعطيك �إ ّياه!يف تل ��ك الأثن ��اء امت�ل��أت جيوبي بامل ��ال؛ �إنها م�ش ��كلة جدي ��دة .قلت
لل�شباب« :ك ّل من يلزمه املال �أنا �أعطيه!.»...
¤

ظه ًرا �أح�ض ��روا الـ«كوفته» 1على طعام الغداء ،ولأ ّنني �أحبها ،تناولت
ثال ًثا منها .بعد الغداء عال �صوت ال�شباب ،فقد ظهر �أنّ ال«كوفته» بائتة
ومل تالئ ��م معدتهم .تزعزعت الأو�ض ��اع .حتى الذي ��ن مل ي�أكلوا �أكرث من
ن�صف واحدة وقفوا يف ال�صف ينتظرون دورهم �أمام املرحا�ض .تعجبت
كيف �أ ّنه مل ي�ص ��بني �ش ��يء مع �أ ّنني �أكلت الكثري منها! �أعتقد �أ ّنه بعد ك ّل
هذه امل�ص ��ائب والبالءات التي ح ّلت بج�س ��مي ،واق ًعا مل تعد حايل كحال
�سائر النا�س العاديني!
مي�ض �ساعات ع ّدة على حلول الظهرية حتى ر�أيت �أربع نقاط بي�ضاء
مل ِ
تتح ّرك باجتاهنا من بعيد ،كانت ت�ش� � ّكل هذه النقاط هد ًفا ج ّيدً ا للعدو.
د ّقق ��ت اً
قليل و�أدركت �أنه ��م �أربعة علماء دين م ��ن املجاهدين ويعتمرون
جميعهم عمامات بي�ض ��اء .مل �أ�س ��تطع �أن �أهد�أ و�أنتظر و�صولهم .ذهبت
�إليهم ً
رك�ض ��ا .غ�ضبت ،وخ�شيت �أن ي�ستخدم العدو تلك النقاط البي�ضاء
للتهديف يف � ّأي حلظة ويبد�أ ب�إمطارنا بقذائفه .ما �إن اقرتبت منهم حتى
 - 1نوع من الطعام يح�ضر من اللحم المعجون بالبي�ض والبندورة و..
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�صرخت اً
قائل�« :أنتم ملاذا جئتم؟».
 جئنا لرفع معنوياتكم!م ّرة �أخرى قلت ب�صوت �أ�شبه بال�صراخ�« :إن �أردمت �أن ترفعوا معنوياتنا
فاحملوا متويننا �إىل اخلطوط الأمامية� ،أو�صلوا �إلينا ما ًء!».
ح ًّقا �أرهقنا العط�ش يف اخلطوط الأمامية ،ف�سيارة الدعم تق ّدمت يف
منطقة العملية قدر ا�س ��تطاعتها ،وو�ض ��عت �أكيا�س الفاكهة املع ّلبة واملاء
والثل ��ج واخلب ��ز يف املكان الذي و�ص ��لت �إلي ��ه ،لكن ،يف نقط ��ة بعيدة ع ّنا
توجهنا �أنا والإخوة علماء الدين �إىل مكان التموين ،ومل � ّ
أكف عن
ن�سب ًّياّ .
معاتبته ��م طوال الطريق .بداية نزعت عماماتهم ليحملوها ب�أيديهم ،ثم
�أعطيت ك ّل واحد منهم كي�س�ي�ن �أو ثالثة �أكيا�س ليحملوها على ظهورهم،
أي�ضا حملت ً
�أنا � ً
بع�ضا منها و�سرت بهم يف حالة ن�صف واقف �إىل الأمام.
بعد هذا وما �إن و�ص ��لنا �إىل ال�شباب �س�أل �أحدهم جالل زاهدي« :من هو
الأخ الغا�ضب �إىل هذه الدرجة؟!».
¤

يف اخل � ّ�ط االمام ��ي كان ع ��دد القوات قلي�ًل�اً  .ومبا �أنن ��ا مل نث ّبت بعد
مواقعنا ،ا�ضطررت لن�شر نقاط حرا�سة على امتداد ّ
اخلط تبعد الواحدة
عن الأخرى م�س ��افة  500م ،وو�ض ��عت عن�ص ًرا واحدً ا يف ك ّل نقطة .كانت
ه ��ذه امل�س ��افات مليئة بجثث العراقي�ي�ن .من جهة كنا قلق�ي�ن لقلة عديد
قواتنا ،ومن جهة �أخرى منزعجني لأ ّنهم ال ير�سلون �إلينا عنا�صر �آخرين.
ك ّنا جاهزين لتق ّبل �أ�ص ��عب الظ ��روف كي نحفظ املنطقة وال يذهب دماء
�شهدائنا الأعزاء هد ًرا.
وتوج ��ب علينا �أن نبقى م�س ��تيقظني يف
كان ��ت املدافع ال ت ��زال تعملّ ،
تل ��ك الليلة املقمرة .خربنا �س ��اب ًقا �أ ّنه كلما كانت امل�س ��افة التي تف�ص ��لنا
عن العدو من � 400إىل  500م �أمكن اال�ش ��تباك ب�س ��هولة معه ،ولكن ،كلما
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ق ّلت هذه امل�س ��افة تع ّقدت اال�شتباكات �أكرث .مع �أنّ ظروفنا كانت �صعبة،
لك ّنن ��ي مل �أكن �أعتقد �أن العراق ميكنه القيام بهجوم معاك�س وينجح به.
م� � ّرت ليلة �ص ��عبة .كان على الإخ ��وة �أن يبقوا م�س ��تيقظني ك ّل لوحده يف
م�س ��افات متباعدة ن�سب ًّيا بني جثث العراقيني ،و�أن ي�ؤ ّدوا نوبة حرا�ستهم.
رح ��ت �أتف ّقد الإخوة و�أف ّكر يف �أن يقوموا بدوريات بدل احلرا�س ��ة ،فيقوم
�شخ�صان م ًعا بدورية واحدة على م�سافة  1000م.
يف تلك الليلة مل �أمن حتى ال�صباح و�أنا �أقوم �أتف ّقد ال�شباب ما �أعانني
ج�س ��مي على ذلك� .أخربونا من قبل �أنّ اجلرافات �ست�أتي منت�صف الليل
لتعمل على و�ص ��ل �ساترنا ال�سابق ّ
بخط العراقيني فيت�ش ّكل يف هذه احلال
�صباحا
�س ��اتر واحد يف املنطقة ميت ّد حتى تقاطع مث ّلث املوت.
ُ
ا�ستيقظت ً
علمت �أنّ اجلرافات تقوم بعملها .تق ّدمت نحو اجلرافة
على �ضجيج عالُ .
الأوىل و�إذ ب�س ��ائقها يقف ��ز منها ويلوذ بالفرار .كان هناك �ش ��خ�ص �آخر
� ً
أي�ض ��ا �إىل جانب ��ه بد�أ هو الآخ ��ر بالرك�ض معه �إىل اخلل ��ف .اعتقد هذا
امل�س ��كني �أ ّنني عراقي! كان «ر�ض ��ا» وه ��و �أحد مهند�س ��ي الفرقة موجودًا
هناك� .س� � ّلم بع�ض ��نا على بع�ض وا�س ��تخربنا عن الأحوال و�س�ألته« :ملاذا
يف ّر هذان؟!» ,ناداهم ر�ض ��ا �أن« :هذا �أحد �ش ��بابنا» ,وفور عودتهما قلت
لهم ��ا« :منذ ليلتني ونحن يف هذا ّ
اخلط� ،أفهل يج ��ر�ؤ العراقيون �أن ي�أتوا
�إىل هنا!» ,على ك ّل حال �ضحكنا اً
قليل.
بالرغم من �أنّ �إن�ش ��اء ال�س ��اتر كان ج ّيدً ا �إال �أ ّنه �س ّبب لنا �أ�ضرا ًرا من
جهة �أخرى ،حيث مل نعلم �أنه �سي�ؤ ّدي �إىل �إزالة د�شمنا .كذلك ف�إنّ عددًا
من الد�ش ��م العراقية التي �س ��يطرنا عليها واململوءة بالأ�سلحة والذخائر
دُفنت حتت الرتاب .ف�س ��ارعنا �إىل �إخراج الأ�س ��لحة من الد�ش ��م املتبقية
قبل ا�ستكمال �إن�شاء ال�ساتر .يف تلك الليلة �أنهت اجلرافات عملها ،ونحن
ان�ش ��غلنا ببناء الد�ش ��م ونقل الذخائر والو�س ��ائل .الحظ الع ��دو حت ّركنا
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فراحت دباباته تطلق قذائفها علينا ،لكن من دون �أن ت�ص ��يبنا ب� ّأي �أذى،
�إذ كان ��ت تف�ص ��لها عنا م�س ��افة كبرية .ا�س ��تمررنا بعملن ��ا يف ظل حماية
مدفعيتن ��ا املقت ��درة .ك ّن ��ا عندما تعمل مداف ��ع الـ 230نخرج من د�ش ��منا
ونتم�شى بدون خوف.1
بقين ��ا اليوم الت ��ايل يف املنطقة .كان من املق� � ّرر �أن ت�أتي قوات �أخرى
وت�س ��تلم م ّنا ّ
اخلط .يف الواقع مكثن ��ا بعددنا القليل �أربعة �أيام هناك بعد
انتهاء العملية .يف تلك الليلة و�صلت قوات البديل فتجهزنا لرتك ّ
اخلط،
لكن ،بقي بع�ض ال�شباب ،ومن بينهم جواد بخت �شكوهي الذي نال �شرف
ال�شهادة يف اليوم التايل ،كما ا�ست�شهد عند ذلك ّ
اخلط �أحد علماء الدين
الأربعة � ً
أي�ضا ،و�آخر منهم نال �شرف ال�شهادة الح ًقا.
عدنا �إىل �شاطئ نهر �أروند ،وثيابنا ّ
خم�ضبة بالدم والرتاب .ك ّنا بحال
�سيئة .قبل � ّأي عمل ذهبنا لال�ستحمام .بعد ذلك �أرجعونا �إىل دزفول .كما
العادة ،خ ّيم ال�سكوت املرير علينا �أثناء العودة .ك ّنا �أربعة فقط! �أربعة من
�شخ�صا ،والبقية �إما ا�ست�ش ��هدوا �أو جرحوا .يف الطريق لتنفيذ
�أ�ص ��ل ً 18
وخ�صو�صا
العملية� ،أم�ضينا الوقت باملزاح وال�ض ��حك و�أحاديث ال�شباب
ً
بامل ��زاح املتعل ��ق مبنامي �أنا و�أمري .والآن يف طري ��ق العودة ترى ك ّل واحد
وقد غا�ص يف �أعماق نف�س ��ه وحيدً ا ...و�ص ��لنا �إىل دزفول� ،ألقى الأخ �أمني
�ش ��ريعتي قائد فرقتنا كلمة بعد �صالة الظهر .عندئذ فهمنا ما حدث يف
اجلزيرة� .ش ��رح لن ��ا �أنّ العراقيني قاموا بهجومهم ال�س�ت�رجاع اجلزيرة
فا�ضطرت القيادة لنقل قوات فرقة كربالء 25من املنطقة �إىل اجلزيرة،
قوات لت�ساعدنا� .شكر ال�س ّيد �أمني جميع
ومل ي�س ��تطيعوا �أن ير�س ��لوا �إلينا ٍ
الق ��وات ،وكانوا ح ًّقا عنا�ص ��ر جديري ��ن بالتقدير .وبهذا ال�ش ��كل ،تركنا
اجلبهة يف الأيام الأوىل ل�صيف العام 1986م وعدنا �إىل تربيز باحلافالت
 - 1ل ��م �أر �أب ��دً ا ه ��ذه المدافع عن قرب ،ولكني �س ��معت �أنها قوي ��ة وثقيلة �إذ كانوا يح�ض ��رون قذائفها
بوا�سطة �آلية �إلى محل الإطالق ،ولم يكن ممك ًنا القيام بهذا العمل يدو ًّيا.
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التي �أعطونا �إياها.
ط ��وال طري ��ق العودة كن ��ت �أمتنى �أن ن�ص ��ل ب�س ��رعة �إىل تربيز لع ّلي
�أحترر من هذا ال�سكوت الثقيل وامل ّر الذي خ ّيم على ج ّو احلافلة.
¤

و�صلت �أج�س ��اد ال�شهداء بالتزامن مع و�ص ��ولنا �إىل تربيز .هذه امل ّرة
ول�س ��بب ما ،كانت ق�صة ال�ش ��هداء حترق القلب �أكرث من � ّأي وقت م�ضى.
فقبل �أ�س ��بوع �أح�ض ��ر ه�ؤالء ال�ش ��باب الهدايا لأعزائه ��م عندما كانوا يف
م�ش ��هد ،والي ��وم ترجع �أج�س ��ادهم امل�ض� � ّرجة بالدم ��اء م ��ع الهدايا �إىل
املدين ��ة ،الأمر الذي ه ّيج نار القلوب �أكرث و�أكرث .لقد �ش� � ّيع ج�س ��د جواد
بخت �ش ��كوهي � ً
أي�ض ��ا مع �أج�س ��اد حممد ن�صرتي و�ستة �ش ��هداء �آخرين،
ودفنوا يف الق�سم الأعلى من وادي الرحمة.
كان ��ت ح ��ايل ال تو�ص ��ف .ذات يوم ،ذهب ��ت برفقة ق ��ادر وحيدر على
الدراجة النارية لزيارة قرب جواد .ك ّنا نبكي ون�ض ��حك يف �آن؛ نبكي لأ ّننا
فقدنا جواد الذي عرفناه من �أكرث �شباب اجلبهة عط ًفا وحنا ًنا ،ون�ضحك
ب�س ��بب كالمه وعهوده عندما كان يتمنى �أن �أ�ست�شهد حتى ت�صل دراجتي
النارية �إليه .لقد قلت له �س ��اب ًقا �س� ��آتي بهذه الدراجة �إىل قربك ،وها قد
�أتيت الآن .امتزجت الب�س ��مات بالدموع ،وال�ض ��حك بالبكاء .هناك قلت
ع�صي على املوت».
لهم« :الآن يعلم جواد كم �أنا
ّ
كان ع ��دد ال�ش ��هداء يف عملية «يا مهدي» اً
قليل ،لكن ا�س ��تم ّر ت�ش ��ييع
أياما ع ّدة لأ ّننا كنا قد وجدنا �أج�س ��اد ال�ش ��هداء التي
ال�ش ��هداء ودفنهم � ً
فقدناها يف عملية «والفجر ، »8لذا �أم�ض ��ينا �آنذاك �أكرث �أوقاتنا يف وادي
الرحم ��ة .يف تل ��ك الأي ��ام ،رحت غال ًب ��ا �أذه ��ب �إىل وادي الرحمة برفقة
حيدر .يف �أحد الأيام ذهبت �إىل قرب رحيم ،رامي الر�شا�ش ال�شجاع الذي
�س � ّ�طر تلك امللحمة يف القناة .ر�أيت امر�أة جال�س ��ة ف ��وق قربه وهي تبكي
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بحرقة عجيبة وتتك ّلم .لقد �أوجعت �أ ّناتها قلبي .فهمت من بع�ض كلماتها
�أنه ��ا تتح ّدث ع ��ن خطبة ابنها ،و�أدركت �أن رحي ��م كان خاط ًبا ،ومل يعلم
�أحد منا ذلك .كم كان بع�ض ال�شباب عظماء وغيورين ومل نعرفهم!
يوما .هذه امل ّرة � ً
أي�ض ��ا كما امل ّرات
ا�س ��تم ّرت هذه الإجازة حلوايل ً 20
ال�س ��ابقة ،ان�ش ��غلت بالدواء والأطباء من جهة ،وبق�ضايا العائلة من جهة
�أخ ��رى .لكن ،عل ��م اجلميع �أ ّنه ما دامت احلرب م�س ��تمرة و�أنا �أقف على
قدمي ،ال يجب عليهم �أن يتوقعوا مني �أكرث مما �أنا عليه.
ّ
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الفصل الثالث عشر

غواصو حبيب

u
مل جند �أحدً ا يف مق ّر الفرقة .يف مركز القيادة ،كانت ثالث �شاحنات
من وحدة النقل يف الفرقة جاهزة لالنطالق باجتاه «كرمان�ش ��اه»ّ .
غطوا
اجلزء اخللفي من ال�ش ��احنة ب�شاد ٍر حيث و�ض ��عوا التجهيزات ،وكان من
الوا�ض ��ح �أ ّنهم يب ّدلون مكان متو�ض ��ع الفرقة .ركب � ُ�ت و«يعقوب نيكربان»
رفيقي يف امل�ص� � ّلى منذ زمن -يف الق�س ��م اخللفي من ال�شاحنة .مل �أعد�أري ��د العودة �إىل كتيبة الإمام احل�س�ي�ن .Qقال يعقوب« :فلنذهب �إىل
كتيبة حبيب» .يف تلك الأيام �أخذ ا�سم الكتيبة يت�ألق بقيادة ال�سيد «جميد
�س ��يد فاطم ��ي» ,و�أ�ص ��بحت واحدة من الكتائ ��ب النموذج ّي ��ة يف الفرقة.
التح ��ق بكتيبة حبيب � ً
أي�ض ��ا عدد من ال�ش ��باب اجل ّيدي ��ن �أمثال فرج قلي
زاده« ،ح�سن ح�سني زاده» و...
كان للرك ��وب يف الق�س ��م اخللف ��ي م ��ن ال�ش ��احنة حكايته اخلا�ص ��ة.
نهتم ب�أنف�س ��نا يف تلك
ا�ش�ت�رينا قبل ذل ��ك البطي ��خ والـ«خر ُبزه» �إذ ك ّن ��ا ّ
الظروف ومل تكن �أو�ض ��اعنا �سيئة .قبل كرمان�شاه بحوايل  20كلم عربت
احلافلة م�ضيق «ت�شهارزبر» 1وانعطفت نحو الغابة حيث ظهرت من بعيد
خيام الكتيبة .بدا وا�ض � ً�حا �أنّ كتيبتي حبيب و«�أبو الف�ض ��ل» متو�ضعتا يف
مكان واحد ،و�أنّ عنا�ص ��رهما مي�ضون �أوقاتهم يف نف�س اخليام ويرتادون
م�سجدً ا واحدً ا� .سرعان ما ر�أينا احلاج قلي وعلي منكي وهما من عنا�صر
 - 1م�ضيق "ت�شهارزبر" هو المكان عينه الذي ح�صلت فيه عملية "مر�صاد" في العام 1988م.

يتوجب علينا الذهاب �إليه
كتيبة «�أبو الف�ض ��ل» ،ثم ال�س� � ّيد فاطمي ،الذي ّ
والتعريف ب�أنف�س ��نا .1عاملنا ال�س� � ّيد بلطف ،و�أدركت من اللقاء الأول كم
هو ّ
تركت روح ّية ال�س� � ّيد �أثرها على �أفراد الكتيبة � ً
أي�ضا،
منظم ودقيقْ .2
لت�صبح النظافة �سم ًة ملحيط الكتيبة وخيامها.
تولىّ «ح�سن كربالئي»« ,عبد العلي مطلق» و«حممد �سوداكر» م�س�ؤولية
ال�س ��رايا يف كتيبة حبيب ،وا�س ��تق ّرت هناك � ً
أي�ض ��ا وحدة من اجلي�ش من
منطقة «مياندو�آب».
�أحلقونا بف�ص ��يل «�إ�س ��ماعيل وكيل زاده» ,وهو م ��ن معاريف القدامى.
كان �إ�س ��ماعيل يخ ��اف م ��ن امل ��اء ،فرحنا نتح�ّي نّ الفر�ص لندفع ��ه �إليه.
اهتماما بالنظام � ً
أي�ض ��ا ،بينما ف�ص ��يله مليء بامل�ش ��اغبني.
وجدناه يويل
ً
يف الأيام الأوىل ،مل �أكن �أعرف �أحدً ا غري يعقوب و�إ�س ��ماعيلّ ،ثم تعرفت
�إىل �أ�ش ��خا�ص ع ّدة من بينهم «علي با�شايي» الذي �أعرف ابن ع ّمه «�أكرب
با�ش ��اي» املوجود معنا معرفة �سطحية ،لكن� ،سرعان ما ّ
توطدت عالقتي
ب ��ه .يف هذه الفرتة تر ّددت كث ًريا �إىل احلاج قلي يف كتيبة «�أبو الف�ض ��ل»،
وقد ازدادت حمبتي واحرتامي له بعد عملية «والفجر.»8
�شي ًئا ف�شي ًئا تع ّمقت عالقة ال�شباب بع�ضهم ببع�ض ،وبد�أت �أعمال
ال�شغب تظهر �أكرث ف�أكرث .يف تلك الأيام كانت البطاطا -التي نح ّبها
�صباحا يف �إبريق ال�شاي
كث ًريا -قليلة يف الكتيبة .ك ّنا ن�ضع ح ّبات منها
ً
 - 1بع ��د التحاقن ��ا بكتيبة حبيب �أدرجت �أ�س ��ما�ؤنا �ض ��من عديد الكتيبة .بالطبع كان لدي م�ش ��اكل في
مق� � ّر قيادة الفرقة �إذ لم يكون ��وا يعلمون متى ذهبت ومتى عدت .لأ ّنني ال �أذهب �إلى مركز التعبئة كلما
�أردت االلتحاق بالجبهة ،ولم �أح�صل على "�أمر االلتحاق" خالل م�شاركتي في الجبهة �سوى �أربع مرات
ا�س ��تم ّرت �إحداها �أربع �س ��نوات من العام 1984م حتى العام 1988م .كما �أنهيت خدمتي م ّرة �أو مرتين؛
م ّرة بعد كرد�ستان و�أخرى بعد عملية م�سلم ...
 - 2منذ ذلك الحين بقيت مع ال�س� � ّيد حوالي �س ��نتين ون�ص ��ف� .أ�س ��تطيع القول �إنّ ال�س� � ّيد فاطمي كان
من ك ّل الجهات ،قائدً ا كاملً بالقول والفعل .في ال�س ��نتين ون�ص ��ف ال�سنة تلك لم �أر حتى ربطة حذائه
مفتوحة �أو غير مرتبة ولو لمرة واحدة .بقي لمدة في الفرقة بعد انتهاء الحرب .وهو الآن يتابع درا�سته
في مرحلة الدكتوراه في اخت�صا�ص الجغرافيا المدنية.
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الكبري ون�سلقها ثم نتل ّذذ بتناولها م ًعا .يف �أحد الأيام ،قررت و�إ�سماعيل
ويعقوب الذهاب �إىل جتهيزات الفرقة للإغارة على البطاطا .ذهبنا
كي�سا من
وق ّدمنا �أنف�سنا على �أ ّننا م�س�ؤولو الدعم يف ال�سرايا ،وطلبنا ً
البطاطا .مل يعرفنا ال�شخ�ص املوجود هناك ،فذهب و�أح�ضر ما طلبناه.
وما �إن ا�ستلمنا البطاطا حتى و�صل الأخ «حميد باقربور» م�س�ؤول دعم
الكتيبة ،و�أخ�بروه ب�أ ّننا جئنا من ق�سم الدعم يف كتيبة حبيب ،لك ّنه
يعرفنا جيدً ا!
 ماذا؟ ه�ؤالء من دعم الكتيبة؟! حال دون ذهابنا وقال�« :س�أخربهم مبا فعلتم .»...قلت له�« :س ��تقول �إ ّنك �أح�ض ��رت ه� ��ؤالء لأ ّنهم �أرادوا احل�ص ��ول على
البطاطا؟! �إ ّنه ل�شيء م�ضحك! وما هي البطاطا حتى يكون للحديث عنها
تلك الأهمية!» .لكن �أ�ص� � ّر الأخ حميد على �إط�ل�اع الكتيبة بالأمر بعد �أن
ا�سرت ّد كي�س البطاطا .جتاهلت الأمر وقلت له« :اذهب و�أخرب من �شئت،
لكن على الأقل �أعطنا الكي�س!».
ويف النهاية �أخذنا ن�ص ��ف كي�س من البطاطا مبنتهى الوقاحة ورجعنا
�إىل خيمتنا .وهكذا عدنا لتناول البطاطا ك ّل �صباح!
ن�ص ��بوا ث�ل�اث خيام بع�ض ��ها �إىل جان ��ب بع�ض .واح ��دة منها للدعم
ف�ص ��لوها ع ��ن الأخري�ي�ن ب�س ��تارة ،واثنت ��ان يق�ض ��ي العنا�ص ��ر �أوقاتهم
وي�س�ت�ريحون فيهم ��ا .و ّزع ��وا يف �أح ��د الأي ��ام الـ«خر ُبزه»(�ش� � ّمام) على
ال�ش ��باب ،وبقي ��ت واح ��دة يف الدعم ق� � ّرروا �إبقاءها حتى الي ��وم التايل.
عندما ح ّل وقت النوم هم�س يف �أذين �أحد ال�شباب� :س ّيد! هيا بنا لنذهب
�اب يقوم بك ّل م ��ا يخطر على البال من
ون�أخ ��ذ الـ«خر ُبزه» .كان هذا ال�ش � ّ
�شغب ،لكن يف العملية تغ ّلب خوفه على �شغبه وولىّ هار ًبا .انتهرته ب�شدة:
«ما هذا الكالم؟ �إ ّنها للجميع!» ,ف�شعر امل�سكني باخلجل!
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عندما انت�ص ��ف الليل ذهبت مع يعق ��وب للإغارة على الـ«خر ُبزه» .مل
يك ��ن ب�إمكاننا �أخذها من الداخل و� اّإل عل ��م اجلميع ب�أمرنا .وقف يعقوب
كحار�س ورفعت �أنا زاوية اخليم ��ة والتقطت الـ«خر ُبزه» من داخل الرباد
البال�س ��تيكي .يف ذلك الوقت ر�آنا �أحد ال�ش ��باب �أثناء عودته من �ص�ل�اة
الليل ،فا�ست�ضفناه وق�ضينا ثالثتنا عليها! ّثم �ص ّلينا �صالة الفجر ورجعنا
�إىل �أماكننا.
�باحا عال ال�ص ��وت�« :أحد ما �أكل الـخر ُبزه!»� ,أما �أنا فكنت قا�س ًيا
�ص � ً
وقلت�« :أنا �أعلم من �أكلها! هل تريدون �أن �أخربكم من قام بهذا العمل!»,
�أخ ��ذ ذلك امل�س ��كني يق�س ��م �أن ال عل ��م له بذل ��ك ،وقال« :لق ��د �أخجلني
كالمك يا �س� � ّيد! �أردت �أن �آكلها ومل �أفعل!» .قال ال�ش ��باب« :ال ب�أ�س نحن
را�ضون ون�سامح من �أكلها ،قل لنا فقط من قام بهذا العمل!» ,بالطبع ،مل
نخربهم �أ ّننا من فعل ذلك.
¤

تق� � ّرر تنفيذ عملي ��ة يف تلك املنطقة يف مرتفعات «مبو» امل�ش ��رفة على
منطق ��ة «�س ��ربل ذهاب» .لقد ّمت التخطيط لل�س ��يطرة عل ��ى «مبو» مرات
ع ّدة ،لكن باءت جميع اخلطط بالف�شل .تقع هذه املرتفعات على احلدود
ب�ي�ن �إي ��ران العراق ويبل ��غ ارتفاعها ح ��وايل  4000م ،ما جعل من ت�س� � ّلق
�صخورها العالية اً
عمل �شا ًّقا جدً ا .ت�شرف هذه اجلبال على كامل منطقة
«�س ��ربل ذهاب» .بقينا حوايل �شهر ون�صف ال�ش ��هر يف تلك املنطقة التي
�أُطلق عليه ا�س ��م «ال�شهيد ريزه وندي» ،1وك ّنا نت�س ّلق اجلبال يوم ًّيا كجزء
من الربامج ال�ص ��باحية .كانت منطقة حرجية ،و�أ�ض ��فت عليها �أ�ش ��جار
اً
وجمال.
التني والف�ستق رون ًقا
 - 1بع ��د عملية كربالء 5وا�ست�ش ��هاد ال�ش ��هيد �أح ��د مقيمي� ،أطلقوا على تلك المنطقة ا�س ��م ال�ش ��هيد
مقيمي ،وبقي هذا اال�سم في ذاكرة �شباب فرقة عا�شوراء .الح ًقا تقدم المنافقون �أثناء عملية مر�صاد
حتى تلك المنطقة وعبروها ليتوقفوا في م�ضيق "ت�شهارزبر" حيث ّتم الق�ضاء عليهم.
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تزامن ��ت تلك الأيام مع الع�ش ��رة الأوائل من �ش ��هر حمرم .حتى ذلك
احل�ي�ن مل �أكن قد ر�أيت جمال�س عزاء �أردبيلية عن قرب� .أغلب عنا�ص ��ر
كتيبة «�أبو الف�ض ��ل» -التي يقودها ال�س ّيد �أجدر مواليي -هم من �أردبيل،
وق ��د التح ��ق �أكرث �ش ��باب �أردبيل بالكتيبة بع ��د ا�ست�ش ��هاد «كنجكاهي»-
املجاه ��د الأردبيلي املعروف -خالل عملية «والفج ��ر .»8لقد تع ّودنا على
مواك ��ب الع ��زاء الت ��ي يقيمها �أه ��ل تربيز ،لك ��ن ،كان الع ��زاء يف �أردبيل
خمتل ًفا ويوم عا�ش ��وراء �صاخ ًبا؛ الإخوة َيطلون وجوههم بالطني وي�ضعون
التنب على �أكتافهم ،ثم مي�شون م�سافة وهم يلطمون ر�ؤو�سهم و�صدورهم
بحما�س ��ة ،ليتوقفوا بعد م�سافة وي�س ��تم ّرون باللطم ب�شدة .بعد ذلك ت�أتي
ال�س ��رية الثانية لتقطع هذه امل�س ��افة ً
رك�ض ��ا ب�أرجل حافية على احلجارة
والأ�ش ��واك ودقائ ��ق التنب ،وعندما تتوقف تبد�أ �س ��رية �أخ ��رى باحلركة.
متي� �زّت جمال�س العزاء التي يقيمها املجاه ��دون يف ذلك الوادي اخلايل
ب�أنها الفتة وخال�صة و�آ�سرة للقلوب.
¤

ا�س ��تحدثوا يف ذل ��ك املوقع �إىل اجلهة ال�س ��فلى م ��ن خيمتنا ح ّمامني
ميدانيني يف�ص ��لنا عنهما قرابة  2كلم .يف �أح ��د الأيام ،خرجت ويعقوب
يف ال�ص ��باح الباكر بن ّية اال�س ��تحمام .عندما و�ص ��لنا مل جند احلمامات
ّ
ا�صطف عدد من ال�شباب ينتظرون دورهم� .أخ ًريا بد�أ الأخ
م�ضاءة ،وقد
1
م�س� ��ؤول احل ّمام عمل ��ه .كالعادة ،مل �أ�س ��تطع حت ّمل الوقوف بال�ص ��ف .
على ك ّل حال ا�س ��تحممت وانتظرت يعقوب يف اخلارج .ر�أيت يف الأطراف
القريبة من احل ّمام عددًا من البغال التي ي�س ��تخدمها ال�ش ��باب بكرثة يف
تلك املنطقة ،وي�ض ��عون عليها � اً
أجالل م�صنوعة من الأغطية عادة ب�سبب
 - 1حدث دائ ًما �أنه عندما يوجد �أمامي في ال�صفوف �أحد �شبابنا ،ي�سمح لي بتجاوزه ،و�إذا كان غري ًبا
يقبل � ً
أي�ضا بتجاوزي له بعد �أن يلقي نظرة على وجهي ور�أ�سي!
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ق ّل ��ة ال�س ��روج .تر ّكزت الغ ��ارات يف تلك الظ ��روف على ال�س ��روج� .أردت
ويعقوب الذهاب �إىل ق�سم املدفعية لزيارة �أحد �أبناء بلدتي ويدعى «علي
ح�س�ي�ن فالح» ,وك ّنا نكنّ االحرتام بع�ضنا لبع�ض ونتزاور من وقت لآخر.
وتوجه نحو �أحد
وبينما �أنا �أنتظر يعقوب ،خرج رجل م�س ��نٌّ م ��ن احلمام ّ
البغال ليعلو �صراخه فج�أة�« :أين �سرجي؟! .»...مل يكد ينطق بهذه الكلمة
حتى انفجر ال�شباب بال�ضحك .لقد �أتى هذا امل�سنّ �إىل احل ّمام راك ًبا على
�سرجا .ربط البغل اً
غافل �أنّ �أحدً ا ما �سي�أخذ
ظهر بغله ،وكان ي�ضع عليه ً
ال�سرج ولن يرحم حليته البي�ضاء .مل ّ
يكف ذلك امل�سنّ عن ال�صراخ وبدل
من �أن يقول «�أين �س ��رج بغلي» ,اخت�صر الكالم وراح ي�صرخ اً
قائل�« :أين
�شخ�صا خارج احل ّمام ،بد�أنا يومنا بال�ضحك!
�سرجي؟» .ك ّنا حوايل 30
ً
اعت ُِمدت البغال ك�أف�ض ��ل طريقة لنقل الو�سائل والتجهيزات والتموين
واجلرح ��ى يف املناط ��ق اجلبلي ��ة والوع ��رة .كذلك �ش� � ّكلت مرك ًب ��ا جيدً ا
يف الط ��رق الوعرة .يف ال�س ��ابق ،عندم ��ا ك ّنا يف «كرمن�ش ��اه» �أثناء عملية
«والفج ��ر� »4أطلق ��وا عل ��ى �إحدى الكتائ ��ب يف الفرقة -والتي كان ح�س ��ن
كربالئي م�س�ؤولها -ا�سم كتيبة «طليعة البغال»(قاطريزه) .كانت البغال
تتحرك يف طوابري ،وم�س�ؤولية ك ّل بغل تقع على عاتق ثالثة �أفراد �أعطاهم
ال�شباب �صفات :رئي�س القطيع ،وم�ساعد الرئي�س ،و�أمني �س ّر القطيع!
¤

بعد �ش ��هر ون�ص ��ف ال�ش ��هر تق� � ّرر �أن نع ��ود �إىل دزفول لأ ّن ��ه مل تنجز
� ّأي عملي ��ة م ��ن منطق ��ة «دربنديخ ��ان» .لق ��د احتفظوا حتى ذل ��ك اليوم
بالدج ��اج الذي �س� � ّلموه للكتيب ��ة ل ُيطهى يف �أي ��ام العملي ��ة .وعندما ت�أ ّكد
ع ��دم تنفيذه ��ا ،و�أ ّنه علين ��ا �أن نغادر املنطقة ،قام �ش ��باب الدعم بطهي
الدج ��اج .كان ذاك يومن ��ا الأخري يف املنطقة وقد حمل ال�ش ��باب الأواين
واخليام والو�سائل الأخرى �إىل ال�ش ��احنات� .أعطوين �صحو ًنا بال�ستيكية
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لأقوم بتق�س ��يم الطع ��ام .كان الطعام وف ًريا وقمت بتوزيعه على ال�ش ��باب
ً
حمتفظا بح�صة �أكرب خلم�سة �أ�شخا�ص من امل�شاغبني يف ف�صيلنا .قد ًميا
مظلوما»؛ لقد كنت من
قالوا «عند تق�س ��يم الطعام �إ ّما �أن تكون ظاملً ��ا �أو
ً
الظاملني! �أعطينا الطعام للجميع ،وبد�أنا نحن � ً
أي�ض ��ا بتناوله حتى و�ص ��ل
«علي با�ش ��ايي» ور�أى مائدتنا فقال�« :س ��تكون قا�ض ًيا عجي ًبا يا �س ّيد!» .مل
أ�ستح وا�ست�أنفت تناول الطعام مع �إ�سماعيل ووكيل زاده ويعقوب نيكربان
� ِ
و�شخ�ص�ي�ن �آخرين ،وقد �أخذنا لأنف�س ��نا � ً
أي�ض ��ا ما زاد من علب الع�صري
التي ُو ّزعت.
وتوجهنا �إىل دزفول التي و�ص ��لناها لي�ًل.اً � .أول عمل
ركبن ��ا احلافالت ّ
قمنا به هو ن�صب اخليام .وفيما نحن م�شغولون بتجهيزها ،عال �أنني �أحد
ال�شباب ي�شكو من �أمل يف �أ�سنانه .كان ذلك امل�سكني ي�صرخ من �ش ّدة الأمل،
فقال له �أحد �شباب الف�صيل امل�شاغبني�« :أنا �أعطيك دوا ًء ،ولكن ب�شرط!».
 ما هو هذا ال�شرط؟ بعد �أن ت�أخذ حبة الدواء هذه عليك �أن تذهب �إىل احل ّمام وترجع!مل نعرف َمل ا�شرتط عليه هذا ال�شرط� .أعطاه الدواء فتناوله وانطلق
نحو احل ّمام ،عندما رجع �س�أله ح�سن« :كيف �أ�صبحت؟!».
 مل يح�صل �شيء  ..مل يرتك �أث ًرا!�أعطاه حبة دواء �أخرى فتناولها وانطلق م ّرة �أخرى نحو احل ّمام .مننا
تلك الليلة ومل نلتفت �إىل �أنّ ذلك امل�سكني مل يرجع!
�باحا اتّ�ضحت امل�س� ��ألة للجميع .فقد اعتاد ال�شباب الوقوف باك ًرا
�ص � ً
�شخ�ص ��ا �أمام
يف طواب�ي�ر ينتظ ��رون دوره ��م .و�أحيا ًنا يقف ح ��وايل 20
ً
ك ّل ح ّمام .يف هذا ال�ص ��باح كانت �ص ��فوف احل ّمامات تتح ّرك با�س ��تثناء
واحد منه ��ا؛ فقد دخل �أحدهم ومل يخرج .بقي ال�ش ��باب يطرقون الباب
�شخ�ص ��ا
م ��ن دون �أن يلقوا جوا ًب ��ا ،فق ّرروا �أن يفتحوه .عند ذلك وجدوا ً
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ي�ستغرق يف النوم� .إ ّنه نف�س الأخ الذي ت�ؤمله �أ�سنانه .امل�سكني ،بعد �أن �ش ّد
حزامه �سقط يف �أر�ضه نائ ًما حتت ت�أثري حبتي «الفاليوم» اللتني تناولهما
بالأم� ��س! تعاون ال�ش ��باب ونقل ��وه �إىل داخل �إحدى اخلي ��ام ،ونام ليومني
ق�ص ��ته مادة د�سم ًة للمزاح بني ال�شباب .ك ّنا نوقظ ذلك
متتاليني ،وغدت ّ
امل�سكني لل�صالة وتناول �شيء من الطعام .اهلل �سبحانه فقط وهو يعلمان
يف � ّأي عامل كان يقيم �صالته .لقد غاب عن الوعي حتت ت�أثري «الفاليوم»
لدرجة �أ ّنه نام ون�سي �أمله.
¤

يف تلك الأيام رحت �أفكر كث ًريا باملا�ضي .كنت �أرى �أنّ العنا�صر اليوم
لي�س ��وا كعنا�ص ��ر عمليات بدر و«والفجر .»8لقد تراجعت روحية بع�ضهم
قيا�س ��ا م ��ع املا�ض ��ي ،ولكن ال ي ��زال هناك ع ��دد من العنا�ص ��ر القدامى
ً
يواظبون على �ص�ل�اة الليل ،وهم �أنف�سهم الذين ّ
ينظمون مرا�سم الدعاء
والتو�س ��ل ب�أهل البي ��ت .Rمن الوا�ض ��ح �أّ ّنه ال �أحد ي�س� � ّد الفراغ الذي
خ ّلفه ال�شهداء .بقي هناك م�سجد مبني من الإ�سمنت واحلجارة ،ورحت
�أرتاده �أحيا ًنا لأ�ص ّلي �صالة الليل.
¤

�أخربونا �س ��اب ًقا �أ ّننا �س ��نذهب �إىل �س� � ّد (دز) للتد ّرب على ال�سباحة.
يف تلك الأيام تناق�ش ��نا مع ال�س� � ّيد فاطمي حول �إحدى الق�ضايا .تق ّرر �أن
ي�س� � ّلموا عددًا من ك ��وادر الكتيبة بدالت ع�س ��كرية كورية� ،أ�ص ��ررنا على
ا�ستالمها قبل التدريب وال�سيد فاطمي يقول« :بعد التدريب!» .وجدت �أ ّنه
ال ميكن ح ّل هذه امل�س�ألة معه ،فذهبت �إىل «�أ�صغر علي بور» ,قائد �سر ّيتنا
يف تلك الأيام و�أحد �أ�صدقائي القدامى� .ضغطت عليه لي�ستلم جتهيزاتنا.
كان خمزن الدعم ملي ًئ ��ا بالتجهيزات من ثياب� ،أغطية ،مدافئ نفطية،
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أوان و ...لكنّ الإخوة يف الدعم يعملون فقط ب�أوامر ال�س ّيد فاطمي الذي
و� ٍ
�أ�شار �إليهم بت�سليم التجهيزات �إىل ال�سرايا بعد الو�صول �إىل �س ّد (دز).
ذات ليل ��ة ا�س ��تيقظت لأداء �ص�ل�اة اللي ��ل .كنت ويعق ��وب دائ ًما
م ��ا يوق ��ظ �أحدنا الآخر �إذا ا�س ��تيقظ قبله .ناداين .ذهبن ��ا نحن االثنان
ّ
لنتو�ض� ��أ .ويف طريقنا �إىل امل�ص� � ّلى قلت له« :لقد �أ�ش ��علوا نا ًرا �إىل جانب
عنابر(خمازن) الدعم!».
 رمبا يكون �شباب الدعم م�شغولني بتح�ضري ال�شاي. ال �أعلم!  ...ولكنهم ال ي�ستيقظون باك ًرا هكذا!�شخ�ص ��ا من�ش ��غلني بالدعاء
دخلن ��ا �إىل امل�ص� � ّلى .وجدن ��ا حوايل ً 20
واملناجاة من �ض ��منهم ال�س� � ّيد فاطمي� .ص ّلينا �ص�ل�اتنا ب�سرعة .كان يف
امل�ص� � ّلى عنا�صر يكربوننا �س ًّنا ،وكنت �أنزعج �إن علم �أحد �أ ّنني جئت �إىل
امل�ص ّلى لأداء �صالة الليل...
بعد ال�ص�ل�اة رجعنا �إىل خيمتن ��ا .يف تلك الأيام كنا ق ��د ه ّي�أنا مكا ًنا
نظي ًف ��ا خ ��ارج اخليمة من �ألواح الإ�س ��منت ،ع ��ادة ما نفر� ��ش غطا ًء فيه
وننام هر ًبا من احلرارة املرتفعة داخل اخليمة ،والتي تزيد عن احلرارة
خارجها .ما �إن �أردت اال�س ��تلقاء هناك حتى قفزت مبا�ش ��رة من مكاين:
«ال ق� � ّدر اهلل �أن تك ��ون ه ��ذه العناب ��ر حت�ت�رق!» .ناديت يعقوب ورك�ض ��نا
نحوه ��ا .كان هناك عنربان :واحد كبري ُو�ض ��عت فيه جتهي ��زات الكتيبة
م ��ن موكيت وثياب و ...ه ّب ��ت فيه النريان ،و�آخر �ص ��غري �إىل جانبه كان
خمز ًنا لأ�س ��لحة الكتيبة .رك�ض ��ت مرعو ًبا �إىل و�س ��ط ال�س ��احة و�صرخت
ب�أعلى �صوتي« :العنابر حترتق ...النار!».
مل يجبني �أحد! رك�ضت م ّرة �أخرى نحو اخليام .كنت ويعقوب ن�صرخ:
«انه�ضوا لقد �ش ّبت النار بالعنرب!  .»...ا�ستيقظ �أ�شخا�ص ع ّدة ولكنهم مل
ينتبهوا ملا يجري .تذ ّكرت امل�ص� � ّلني� .أ�س ��رعت �إىل امل�ص ّلى وما �إن دخلته
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حتى �ص ��رخت« :لقد �ش ّبت النار يف العنرب!» ,لكنّ �أحدً ا مل يقطع �صالته!
توجهت نحو ال�س� � ّيد فاطمي ووقفت مبا�ش ��رة �أمامه:
فما كان م ّني �إال �أن ّ
«�س ّيد! العنرب ي�شتعل!».
قطع �صالته اً
قائل« :ماذا ح�صل؟!».
 العنرب ي�شتعل الآن!قطع اجلميع �ص�ل�اتهم دفعة واحدة ورك�ضنا نحو العنرب .بد�أ عنا�صر
الدع ��م ي�س ��تيقظون .كانوا ينامون يف خيمة مال�ص ��قة للعن�ب�ر ،توجد يف
زاويتها �ص ��ناديق مملوءة بالر�ص ��ا�ص والقنابل! �س ��حبنا �شخ�ص�ي�ن من
�ش ��باب الدعم م�س ��تغر َقني بالنوم �إىل اخلارج ،وك�س ��رنا ق�ضبان اخليمة
وتعجبت كيف
و�أبعدناه ��ا عن النريان .امت�ل��أت اخليمة بدخان كثي ��فّ ،
�أ ّنهم مل ي�ستيقظوا واحلال هذه! لقد �صدق املثل حيث يقول�« :إنّ نوم الأخ
يعن ��ي موته!» .راحت النريان ت�ش ��ت ّد �أكرث ف�أكرث .يبتعد املخزن ال�ص ��غري
املليء ب�أ�س ��لحة الكتيبة وذخائرها حوايل املرتين عن احلريق ،لكنّ �أحدً ا
خ�صو�ص ��ا مع
مل يقرتب منه ل�ش� � ّدة احلرارة املنبعثة من املخزن الكبري،
ً
علمه ��م بوجود الذخائ ��ر .كان للعنرب دواليب ُيج ّر بها بوا�س ��طة قاطرة،
لكن ،مل تتوافر �آنذاك � ّأي واحدة ،وكان لبابه قفل كبري مل ن�س ��تطع فتحه
مهما حاولنا ،و�ص ��ادف �أنّ عنا�ص ��ر خمزن الأ�س ��لحة ذهب ��وا �إىل دزفول
و�أخذوا املفتاح معهم .ات�ص ��لوا باملق ّر كي ير�سلوا جرافات ،لكن ك ّل ذلك
نبال بالعنرب الكبري بالرغم
كان ه ��د ًرا للوقت ومل تنتظر النار �أح ��دً ا .مل ِ
من �أنّ النريان راحت تلتهم جميع جتهيزات الكتيبة املخزّنة فيه� .س ��يطر
القل ��ق على اجلميع من مو�ض ��وع الذخائر ،وا�س ��تعانوا بك ّل ما و�ص ��ل �إىل
�أيديهم لك�س ��ر قفل الباب :العمود ،املعول ...لكن مل تكن �ض ��ربات املعول
أي�ضا اً
ت�أتي بنتيجة .ا�س ��تخدم ال�شباب � ً
معول ذا ر�أ�سني و�ضربوا به القفل،
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لكن مل يكن يف ن ّيته �أن ينك�س ��ر! �أنا � ً
أي�ض ��ا �أردت املحاولة ،ف�أخذت املعول
من ال�ش ��باب و�ض ��ربت بر�أ�س ��ه العري�ض القف ��ل بك ّل قوتي ،فانك�س ��ر من
ال�ضربة الثانية.
يف ذلك احلني بد�أ يتزايد عدد ال�شباب .لقد ا�ستيقظ عد ٌد منهم على
�ص ��وت اجلرافات التي و�ص ��لت لت ّوها �إىل املكان .كما �أتى � ً
أي�ض ��ا «حممد
ر�ستمي» و�آخرون من كتيبة الإمام احل�سني Qللم�ساعدة� .أخذ ال�شباب
يرمون الأ�س ��لحة �إىل اخل ��ارج ليبعدوها عن الن�ي�ران .بذلنا جهدً ا كب ًريا
لإخ ��راج الذخائر من العنرب ال�ص ��غري .وبعد دقائق معدودة من انك�س ��ار
القفل ،عال �ص ��وت انفجار من العنرب الكبري امل�ش ��تعل .قالوا �إنّ يف زاوية
ذل ��ك العن�ب�ر قذائ ��ف  B7وقناب ��ل .و�ص ��لت الن�ي�ران � ً
أي�ض ��ا �إىل اخليمة
املجاورة ل ��ه واملليئة بالبطانيات اجلديدة و�أحرقته ��ا .بعد هذا االنفجار
مل يعد �أحد ي�س ��تطيع التق ّدم �إىل الأمام .كانت ال�شم�س ترتفع يف ال�سماء
عندما و�ص ��لت �س ��يارات الإطفاء من دزفول و�أخم ��دت النريان .لقد �أ ّدى
كثريون �صالتهم ق�ضا ًء يف ذلك ال�صباح!
بعد �ساعات ع ّدة ذهبنا ثانية نحو العنرب .ر�أينا منظ ًرا حمز ًنا بالفعل:
بطاني ��ات جديدة� ،س ��جاد ،موكيت ،املالب� ��س الكورية التي �أ�ص ��ررنا على
أوان� ،أحذية ع�سكرية ،خوذ معدنية ،احرتق داخلها
ا�ستالمها ورف�ض ��واٍ � ،
وبق ��ي قالبها اخلارجي عل ��ى حاله �إذ مل يكن ممك ًنا ثقبه �إال بالر�ص ��ا�ص
وال�ش ��ظايا! كان لل�س� � ّيد فاطمي �ش�أن ج ّيد يف �س ��وق تربيز ،ويح�صل على
م�س ��اعدات كثرية للكتيبة م ��ن هناك .وقف �إىل جان ��ب بقايا التجهيزات
املحرتق ��ة�« :أم�ي�ر خرمند»« ,حبي ��ب رحيم ��ي» ,احلاج «ف�ي�روز قادريان»
وال�س ّيد «يون�س �س ّيد فاطمي» �أخو قائد الكتيبة ،وع ّدة �آخرون .بد�أ «�أمري»
وهو من م�شاغبي الكتيبة يتح ّدث ب�شكل هزيل� .أراد �إغ�ضاب ال�س ّيد يون�س
فذهب باجتاهه ي�شري �إىل البقايا املحرتقة ويلطم على �صدره بلحن العزاء:
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«واوياله واوياله! �أين مكبرّ �صوتي! واوياله واوياله� ...أين الألب�سة الكورية
�آه �..آه!  .»..بحث ال�شباب بني التجهيزات ،مل يعد � ٌّأي من الثياب ناف ًعا بعد
بق�ص ال�سراويل لي�ستخدموها
بقطع �أخرى .قاموا ّ
احلريق� ،إال �إذا ُو�ص ��ل ٍ
ك�س ��راويل ق�ص�ي�رة ،و�أمري يقول« :ال ب�أ�س بذلك! �ستنفعنا هذه ال�سراويل
الق�صرية يف ال�سباحة عندما نذهب �إىل �س ّد دزفول!».
¤

بع ��د يوم�ي�ن ركبن ��ا احلافالت الت ��ي �أتت لتق ّلن ��ا �إىل �س� � ّد (دز) ،بعد
�أن ّ
و�ض ��بنا خيامن ��ا لنن�ص ��بها الح ًقا هناك .كالعادة واجهنا م�ش ��اكل مع
ال�سائقني ،كانت الطريق جيدة �إىل �أن و�صلنا �إىل م�سافة تبعد عن (دز)
نحو  3كلم ،حيث ا�ستحدث احلر�س طري ًقا بجانب اجلبال ،مل تكن �س ّيئة
لدرجة �أن ي�ش ��عر ال�س ��ائقون �أ ّنه ��م مكرهون على قطعها .عل ��ى � ّأي حال،
و�صلنا �إىل �س ّد (دز) مب�ش ّقة وعناء.
قب ��ل القي ��ام ب� ّأي عمل� ،س� � ّلموا الكتيب ��ة حوايل  150عن�ص� � ًرا ليكتمل
بذلك عديد ال�س ��رايا ،على الرغ ��م من �أنّ عددًا منهم ُي�س ��تبعد كالعادة
�أثن ��اء التدريبات .بالطبع ر�أينا � ً
أي�ض ��ا بني العنا�ص ��ر اجل ��دد �أفرادًا لهم
تاريخ ج ّيد �أمثال «حميد غم�سوار».
بد�أ التدريب على ال�س ��باحة .وال�سباحة الع�سكرية �أ�صعب من تلك التي
يجيدها اجلميع عاد ًة .كان «هادي نقدي» م�س�ؤول التدريب الع�سكري ،و�أتى
للم�ش ��اركة يف هذه التدريبات عدد م ��ن كوادر الكتيبة الذين ال يجيدونها.
كان «قدرت توفيقي» � ً
أي�ض ��ا يد ّرب العنا�ص ��ر .ن�ص ��بوا فوق املاء عددًا من
اجل�س ��ور ليت�ش ّكل �إطار ي�شبه حو�ض ال�س ��باحة ،وو�ضعوا حتت املاء �سالمل
و�ش ��باك مبوازاة ال�سطح وذلك لكي ال ينزل �أحد كث ًريا �إىل الأ�سفل �إذا ما
غا�ص يف املاء .و�صل عمق املاء يف مكان التدريب �إىل حوايل ثالثة �أمتار.
يف الأي ��ام الأوىل كان بع�ض ال�ش ��باب يخافون من امل ��اء فك ّنا ندفعهم
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�إليه ،وازداد خوف بع�ض ��هم � ً
أي�ض ��ا عندما �س ��معوا عن عمق املاء يف �س� � ّد
(دز) .كان من املق ّرر �أن يتد ّرب ه�ؤالء على ال�س ��باحة ليخ�ضعوا فيما بعد
لتدريبات �أ�صعب ،وميكن اال�ستفادة منهم كعنا�صر االقتحام.
�أثن ��اء وجودن ��ا يف �س� � ّد (دز) جاء وفد م ��ن عوائل ال�ش ��هداء للقائنا،
م ��ن بينهم والد علي با�ش ��ايي� .أم ّدنا ح�ض ��ورهم باملعنويات .حت ّدثوا عن
م�ش ��اكل احلياة يف املدينة ،والق�ضايا التي حتدث يف املدن ،ومل نكن نحن
1
مطلع�ي�ن عليها .وطب ًعا كان اال�س ��تماع لهذا الكالم ج ّيدً ا بالن�س ��بة �إلينا
من جهات ع ّدة .لقد �أ ّكدوا �أ ّننا منت�ص ��رون ال حمالة .كان احلاج «ر�ض ��ا
داروئيان» يقر�أ العزاء يف املجال�س احلما�سية التي �أقمناها ،وبعث ح�ضور
�آباء ال�شهداء يف جمعنا �شعو ًرا جديدًا لدينا .بقوا يف خيامنا و�شاركوا يف
املرا�س ��م ال�ص ��باحية خالل الأيام الثالثة التي كان ��وا فيها معنا .يف تلك
الأيام ع�شنا م�شاعر جميلة؛ �شعرنا �أنّ والدً ا موجودًا فوق ر�ؤو�سنا.
خا�ص ��ة مع وج ��ود عنا�ص ��ر �أمثال
كان ��ت كتيبتن ��ا كتيب ��ة ج ّي ��دة ح ًّقا ّ
احلاج ر�ض ��ا داروئيان ،فرج قلي زاده« ،ح�س ��ن وكيل زاده» ,وهو ابن �أخي
�إ�سماعيل وكيل زاده ومعاون قائد �سرية �سوداكر� ،أ�صغر علي بور�« ،صادق
�س ��بك د�ست» ,معاون �أ�صغر وغريهم الكثري .رغم �صغر �س ّنهُ ،ع ّد احلاج
ر�ضا من رجال احلرب الكبار .كان يف عملية «والفجر »8املعاون يف �سر ّية
الغ ّوا�ص�ي�ن ،لك ّنه �أتى �إىل ف�ص ��يلنا كق ّنا�ص ،و�أخذ على عاتقه م�س� ��ؤولية
توزيع ال�ش ��اي لل�ش ��باب .لقد تع ّرفت �إليه يف مع�س ��كر �ش ��هداء خيرب� .أما
�ص ��ادق فالتحق باجلبه ��ة منذ �أول احل ��رب ،وتع ّرفت �إلي ��ه خالل عملية
م�س ��لم بن عقي ��ل .كان للعنا�ص ��ر امل�ش ��اغبني مكانهم يف الكتيبة � ً
أي�ض ��ا:
 - 1ك ّنا عندما نذهب �إلى المدينة في ك ّل �إجازة نتعامل ب�ص ��دق مع الأ�ش ��خا�ص الذين يدّعون ادعاءات
كبيرة ،في حين �أ ّننا لم نكن نعلم � ّأي �أعمال لم يقوموا بها بعد! �أعتقد �أن بع�ض الم�س�ؤولين (الذين بقوا
دائ ًما في المدنية) لم يعرفوا قيمة المجاهدين قبل �أن تبد�أ حرب المدن وتُق�صف المدن ب�شدّة! مع �أنّ
بع�ضهم ما زالوا ال يعرفون �أو ال يريدون �أن يعرفوا قدرهم ...لك ّنهم ر�أوا في الق�صف �أ ّنه �إن منح العدو
الفر�صة ف�إ ّنه لن يرحم �أحدً ا ،و�سوف يهرق دماء ال�صالح والطالح والمنافق والحزب اللهي.
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لقد ب� � ّدل «�أمري» خردمند وع� � ّدة �آخرون املالب�س الكوري ��ة املحرتقة �إىل
«�شورتات» يلب�سونها �أثناء ال�سباحة.
خلقت املحبة والإيثار عند ال�ش ��باب ج� � ًّوا ج ّيدً ا .يف الظروف العادية،
بعيدً ا عن التدريب وحت�ضريات العملية ،يت�س ّلى ال�شباب بالأعمال املختلفة
م ��ن قبيل تنظيف الغرف ،حت�ض�ي�ر ال�ش ��اي ،غ�س ��ل الأواين وغريها ،وال
يعتربونه ��ا �أم� � ًرا ذا �أهمية كبرية� ،أما يف ظ ��روف مماثلة لدورة التدريب
يف �س ّد (دز) مل َيعتربوا � ّأي عمل �صغ ًريا :يخ�ضعون للتدريب من ال�صباح
�إىل الع�ص ��ر ويخرجون من املاء متعبني ومنهك�ي�ن كالآخرين ،فال يتب ّقى
لديه ��م �أدنى طاقة على احلركة .لكن ،عل ��ى الرغم من التعب والإنهاك،
كان بع�ض ��هم يه ّي ��ئ الطعام ويفر�ش البطانيات ويهت ��م بالآخرين .هناك
ميكن �أن ترى � ّأي ورود �أنتجتها هذه املحبة والعطف!
يف الأي ��ام الأوىل ،بد�أن ��ا التدريب عل ��ى م�س ��افة  300م تقري ًبا؛ نلب�س
�س�ت�رات جناة �صفراء اللون وننزل �إىل املاء ب�ص ��فوف منتظمة ،و�أحيا ًنا
نتد ّرب اً
ليل ،خا�صة يف الليايل املقمرة.
م ��ع التق� � ّدم يف التدري ��ب رحنا نتم� � ّرن على مه ��ارات جدي ��دة؛ منها
التح ّرك من دون �إثارة � ّأي �ضو�ض ��اء .لكن ،عندما يبد�أ ال�شباب بال�شغب،
ال ي�أخ ��ذون ظروف التدريب بعني االعتبار ،فكانوا ي�س ��عون غال ًبا لإغراق
املتد ّرب الذي �أمامهم يف املاء .وعلى الرغم من �أنّ ارتداء �س�ت�رة النجاة
وا�ضحا على �أغلب �أولئك الذين
يحول دون الغرق� ،إال �أنّ اخلوف كان يبدو ً
يخ�ضعون لأول م ّرة لهذه التدريبات ،ليه ّز �أركان رتل املتد ّربني فج�أة �أثناء
عال يف �س ��كون منت�صف الليل ،ويجربنا امل�س�ؤولون على
التدريب� ،صرا ٌخ ٍ
الرجوع �إىل اخللف و�إعادة التمرين من بدايته.
¤

م�ض ��ت الأيام والليايل مع برنامج مك ّثف من التدريبات والتمرينات.
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يف اللي ��ايل الت ��ي ال نتد ّرب فيها ك ّنا ننام باك ًرا من �ش� � ّدة التعب .عادة ما
ي�أخذون ال�ش ��باب �إىل اجلبال املجاورة يف الربنامج ال�ص ��باحي .بالقرب
من هناك توجد قريتان فيهما ب�ساتني مملوءة بال�صفاء .ك ّنا يف الربنامج
ال�صباحي غال ًبا ما ن�سري حتى ن�صل �إىل القرية وجنول يف ب�ستان الليمون
ثم نرجع �أدراجنا ،ون�س ��لك يف هذه الرحلة م�س ��ا ًرا �ض� � ّي ًقا ي�س ��مح مبرور
الأفراد فقط ،وال يوجد غريه .كان ال�شباب ي�صلون �إىل الب�ستان عطا�شى
وجائعني .وكث ًريا ما حدث �أن دعا �أ�صحاب الب�ساتني ال�شباب ليقطفوا ما
ب ��دا لهم من الثمار ،لك ّنهم ميتنعون عن ذلك؛ �إذ كانوا يراعون امل�س ��ائل
ال�شرعية بد ّقة لدرجة �أن ي�أخذوا ك ّل االحتماالت وامل�ستح ّبات على حممل
اجل ّد ويحتاطوا يف عملهم .كان الربنامج ال�صباحي ي�ستمر حلوايل �أربع
�س ��اعات ،ونتيج� � ًة لهذه التدريبات� ،أ�ص ��بح املتد ّربون ماهرين يف ت�س� � ّلق
اجلبال والغو�ص يف �آن! وبح�سب قول ال�شباب ف�إ ّنهم تد ّربوا على ك ّل �شيء
ما عدا التدريبات اجلوية.
أ�شخا�صا ك ّلما ف ّكرنا يف �أحوالهم �أكرث �شعرنا باخلجل �أمام
هنا عرفنا �
ً
عظمة �أرواحهم ونفو�س ��هم� .أحد ه�ؤالء «�أ�ص ��غر علي بور» م�س� ��ؤول �سر ّية
الغ ّوا�ص�ي�ن .علمت �أ ّنه يواجه م�ش ��اكل كثرية يف عائلت ��ه؛ والداه عجوزان
ومري�ضان ويعي�ش ��ان يف حم ّلة يف �ضواحي تربيز ،وزوجته وابنته تقطنان
يف من ��زل والديه .من جهة �أخرى كان زوج �أخت ��ه قد فارق احلياة حدي ًثا
فباتت م�س�ؤولية �أخته و�أوالدها تقع على عاتقه� .أثناء فرتة التدريب يف �س ّد
واجهت عائلته م�ش ��اكل �أخرى ما ا�ض ��ط ّره للقيام بزيارة ق�صرية
(دز)،
ْ
�إليهم .عندما رجع �س�ألته كيف �أ�صبحت احلال؟ كان حزي ًنا جدً ا .عندما
ح ّدثني عن �أخبار عائلته انقلبت �أحوايل .قلت له�« :أ�صغر! �أال ميكنك �أن
ت�ص ��رف النظر عن هذه احلرب وتك ّر�س نف�سك للحرب الأكرب يف املدينة
عند عائلتك؟».
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لدي م�ش ��اكل خلف اجلبهة،
�أطل ��ب منه �أن يبقيني على قيد احلياة ،لأ ّنه ّ
مت ف�إنّ عائلتي �س ��تبقى ...ولكن هذه امل ّرة كال! هذه امل ّرة ال �أريد
و�إن �أنا ّ
را�ض مبا ق�س ��مه اهلل يل،
م ��ن اهلل تعاىل �أن يبقيني على قيد احلياة� .أنا ٍ
ولك ّنني من الآن� ،أمتنى �أن �أ�ست�شهد.
�أردت �أن �أخرجه من حال ال�ض ��يق التي يعي�شها ،لكنّ �أ�صغر تغيرّ  .ظ ّل
يقول�« :س� � ّيد! �ص� � ّدق �أ ّنني �س�أ�ست�ش ��هد هذه امل ّرة» .لقد تغيرّ تعامله حتى
مع �ش ��باب ال�سر ّية امل�ش ��اغبني� .أحيا ًنا يتح ّدث عن �أ�ص ��دقائه ال�شهداء،
ويقول�« :ص ��ادق �آذري ،حميد بنهان و ...ه�ؤالء �أ�ص ��دقائي وا�ست�شهدوا.
والآن عندما �آتي �إىل هنا و�أرى ال�شباب �أتذ ّكر �أ�صدقائي ال�شهداء ،و�أكاد
�أ�ص ��اب باجلن ��ون!»� .أدرك ج ّيدً ا بع� ��ض حاالت �أ�ص ��غر ،وبالرغم من �أ ّنه
يكربين بحوايل �س ��نتني �إال �أ ّننا قريبان من بع�ض ��نا البع�ض� .أخربين عن
م�شاكله ،وكذلك ح ّدثته �أنا عن �أو�ضاعي .لكن� ،أين م�شاكلي من حياته؟!
�أين جهاد ال�س� � ّيد نور الدين من جهاد �أ�ص ��غر؟ بالرغم من �أ ّنني �أُ�ص ��بت
بجراح �ش ��ديدة مل ّرتني خالل �أق ّل من �سنة يف كرد�ستان ،ويف عملية م�سلم
يتح�س ��ن ج�س ��مي �أبدً ا بعدها ،و�ص ��رت �أع ��اين دائ ًما
ب ��ن عقيل حيث مل ّ
م ��ن �آالم اجل ��راح والتهابها� ،إال �أ ّنني كنت وحي ��دً ا ومع عائلة تع ّودت على
غيابي ،وزوجة مل �أبد�أ معها بعد حياتنا امل�ش�ت�ركة� .أما �أ�ص ��غر فله عائلة
كبرية تعقد ك ّل �آمالها عليه وعلى حقوقه القليلة ،وتعي�ش يف منزل �ص ��غري
يف �ض ��احية املدينة ،ي�س ��تلزم الو�صول �إليه م�سري �س ��اعة على الأقدام يف
الأز ّقة ال�ض� � ّيقة والطلعات وال�س�ل�امل .وعلى الرغم م ��ن هذا ك ّله مل يكن
�أ�ص ��غر ليبقى يف منزله واالهتم ��ام بعائلته فقط ،وهو يدرك احلاجة �إىل
ح�ضوره يف اجلبهة قائدً ا ل�سر ّية .فاجلبهة كانت حتتاج لـ«رجال!».
¤

يف تلك الأيام ا�ستلمنا ر�سائل من النا�س للم ّرة الأوىل .يبدو �أنّ ر�سائل
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كث�ي�رة ُتر�س ��ل �إىل اجلبهة من جان ��ب التالمذة والنا� ��س يف املدن ،لك ّنها
امل ّرة الأوىل التي نتل ّقى فيها ر�س ��ائل كهذه .لقد تركت هذه الر�سائل فينا
�أث ًرا كب ًريا ،وراح ال�ش ��باب يذرفون الدموع عند قراءة بع�ضها .كتبت فتاة
�ص ��غرية« :ا�ست�ش ��هد والدي .لقد وعدين �أن ي�أخذين �إىل كربالء لك ّنه مل
ي�ستطع� .أنتم �ستنت�صرون ب�إذن اهلل و�ست�أخذونني �إىل كربالء ً
عو�ضا عن
والدي  .»...وكتبت �أخرى�« :أنا م�ضطرة للعمل بحياكة ال�سجاد بالتزامن
م ��ع الدر�س .الأغرا�ض التي ا�ش�ت�ريتها لكم هي م ��ن الأجرة التي تلقيتها
مقابل عملي يف احلياكة» ,وكتبوا يف ر�س ��الة عن ل�سان امر�أة عجوز« :لقد
ا�س ��تطعت �أن �أر�س ��ل لك ��م خب ًزا بعد �أن �ص ��مت لعدة �أي ��ام» .انتقلت هذه
الر�س ��ائل م ��ن يد �إىل يد تاركة �أثره ��ا يف ك ّل من يقر�أه ��ا .و�أكرث ما ب ّدل
�أحوالن ��ا عندما علمنا �أنّ �أكيا�س الف�س ��تق والزبيب التي وزعت علينا هي
من ح�ضرة الإمام ،و�شعرنا حينها بامل�س�ؤولية �أكرث من � ّأي وقت م�ضى.1
¤

يف تلك الأيام كما دائ ًما ،بقيت �أعاين من م�ش ��اكلي اجل�س ��دية .كنت
عندم ��ا �أخل ��ع ثيابي للتدري ��ب ويرى ال�ش ��باب حايل تتب� � ّدل نظرتهم �إيل
فيخجلني �س ��لوكهم .ال �أجد نف�س ��ي م�س ��تح ًّقا للطفهم وحمبتهم ول�س ��ت
كم ��ا يعتقدون ،لكن كانت �أحوالهم تتغ�ّي�ررّ عندما يرون جراحي يف الأيام
الأوىل� .ص ��ار الأك�ث�ر قر ًب ��ا م ّن ��ي يقولون ممازحني�« :س� � ّيد! �أي ��ن املكان
ال�س ��ليم يف ج�سمك؟ لع ّل ما وراء �أذنيك فقط بقي �ساملًا؟!» .قال يل علي
مازحا يف �أحد الأيام ف�أجبته« :ال ب�أ�س! رمبا ي�أتي يوم
با�شايي هذا الكالم ً
وي�صاب ذلك املكان ب�شظية � ً
أي�ضا!».
 - 1في ذلك اليوم لم يقل �أحد �شي ًئا عن هذه المغلفات والعلب ،الح ًقا قالوا �إنها كانت من بيت الإمام،
ويبدو �أن حرم الإمام تحدثت عن هذا المو�ض ��وع وقالت �إنّ الإمام عمل معنا حتى ال�ص ��باح في تغليف
المك�س ��رات لإر�س ��الها �إلى الجبهة ،عل ُمنا بهذا المو�ض ��وع رفع معنوياتنا ب�شكل م�ض ��اعف و�س ّهل علينا
تح ّمل ال�صعاب.
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م ��ع تق� � ّدم التدريب الع�س ��كري املك ّث ��ف مل يع ��د اً
مقبول �أن ن�س ��بح يف
احلو� ��ض ال ��ذي �أقيم بوا�س ��طة اجل�س ��ور العائم ��ة على املاء ،بل اتّ�س ��عت
م�س ��افات التمري ��ن �إىل  200و 500م .كان ال�ش ��باب ي�ص ��ط ّفون يف رت ��ل
ليدخلوا املاء ويقطعوا هذه امل�س ��افة �سباحة .بلغت لياقة ال�شباب البدنية
ومهاراتهم م�س ��توى م ّكنهم من البقاء يف املاء من ال�ص ��باح حتى الظهر
�اعدة� .أحيا ًنا �أقاموا يف
من دون �س�ت�رة جناة وغريها من الو�س ��ائل امل�س � ِ
بع�ض الليايل تدري ًبا على احلرب الليلية .يف الأيام الأخرية تر ّكز الق�س ��م
الأعظم من التمرينات على كيفية التح ّرك ب�سكون ومن دون � ّأي �صوت �أو
�ض ��جة .كان الإخوة يدخلون �إىل املاء يف طابور ،ويقطعون �أحيا ًنا م�سافة
كيلوم�ت ً�را داخل املاء من دون �أن ي�ص ��در � ّأي �ص ��وت من �أحد .ك ّنا ن�س ��بح
�سباحة ال�ضفدع ،وتع ّلمنا حتريك �أيدينا من دون �إ�صدار �أدنى �صوت.
�إىل جانب هذه التدريبات املكثفة كانت العالقات اجليدة هي احلاكمة
يف الف�ص ��يل .كان يف ف�صيلنا � ً
أي�ض ��ا عدد من ال�شباب الأ�صغر مني �س ًّنا.
من بينهم حميد غم�س ��وار و�ص ��ديقه مو�سى�« ،س ��عيد بيمان فر» وحمرم
�آقاكي�ش ��ي بور .كان حميد غم�سوار �شديدً ا وذك ًّيا رغم �صغر �سنه ،وينطق
بكالم حكيم وعاقل ال يتنا�سب مع �س ّنه وحجمه ما كان يثري �إعجابنا! هو
من ال�سابقني يف اجلبهة وذو روحية عالية .م�ضت فرتة طويلة على وجوده
يف اجلبهة ،وكان �أكرث ما يح ّدثني عن الق�ضايا الع�سكرية.
كان حمرم �آقاكي�ش ��ي بور � ً
أي�ض ��ا ميزح معي .يقول« :هذا ال�س� � ّيد كلما
ن ��اداين ت�أكدوا �أ ّنه ال يناديني لأجل تناول الطع ��ام ،بل قط ًعا هو يناديني
للقيام بعمل ما .اً
مثل يقول �أخ حمرم؟ نعم ...هناك �شخ�ص مري�ض تعال
وانقله �إىل �أعلى! ...حتى الآن مل يحدث �أن قال ال�س ّيد اً
مثل� -أخ حمرم،�أعددنا اليوم فطو ًرا ج ّيدً ا تعال كي نتناوله م ًعا!» .يف بع�ض الأحيان يبالغ
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�أكرث يف ال�شغب ،فيقول لل�شباب« :ك ّل هذا يف ك ّفة وعندما يخاطبني اً
قائل
لقد افتقدناك ،يف ك ّفة �أخرى! �أقول له ماذا ح�ص ��ل؟ فيجيب ال�س� � ّيد �إنّ
�أحد ال�ش ��باب وقع من فوق ال�صخور وانك�سرت رجله ،ليتك كنت موجودًا
لتنقله �إىل اخللف!»� .ص ��ادف �أ ّنه كان �ضعي ًفا اً
قليل يف ال�سباحة ،فت�سمعه
دائ ًما يقول�« :س� � ّيد! �أعطوين ً
ر�شا�ش ��ا يف الياب�سة و�س�أفعل ك ّل ما تقولون،
لكن يف املاء دعوين و�ش�أين!» .حاولنا �أن ن�أخذه معنا ،لكنه ظ ّل ي�سبح �إىل
جانب ال�شباب مرتد ًيا �سرتة النجاة.
¤

على ك ّل حال ،حت� � ّدد زمان املناورة بعد انتهاء التدريبات .كان هناك
مكان �أ�ش ��به بجزيرة و�ضعوا عليه دو�شكا و�أ�سلحة �أخرى قبل م ّدة ،وتق ّرر
�أن نن ّف ��ذ املناورة فيه .بد�أت املناورة الليلية .دخلنا �إىل املاء على م�س ��افة
600م م ��ن اجلزيرة وبد�أ التحرك .كان له ��ذه املناورات ثمارها الكثرية،
فم ��ن خاللها يتع ّود العنا�ص ��ر عل ��ى النار ،ويرون ب�أنف�س ��هم �أ ّنه ميكن �أن
ي�شتبكوا مع عنا�صر العدو يف ظروف مماثلة. 1
ّ
و�ضبنا خيامنا بعد الفراغ من املناورة وانطلقنا باحلافالت نحو ثكنة
ال�ش ��هيد باكري يف دزفول .لق ��د تنامت املو ّدة والألفة بني ال�ش ��باب ،ومع
أحب التع ّرف �إىل �أحد ،و�أن �أ�صبح �صدي ًقا حمي ًما لأحد ،لكن ،كان
�أ ّنني ال � ّ
بع�ض ال�ش ��باب مثل حميد غم�سوار يغمرونني بلطفهم� .أخ�شى �أن ي�صبح
وغ�صة فراق
�أحدهم �ص ��دي ًقا حمي ًما يل ،ثم ي�ست�ش ��هد فتع ّذبني الوحدة ّ
ال�ص ��ديق م ّرة �أخرى .يف ه ��ذه الأثناء تق ّرر منح جميع العنا�ص ��ر �إجازة
يوما.
ملدة ً 15
 - 1بالرغم من �أن النيران التي تطلق على ال�ش ��باب في المناورة تبعد ن�س ��ب ًّيا عن مكان تحركنا للتقليل
من �إمكانية وقوع �إ�ص ��ابات �إلى الح ّد الأدنى ،ولكن ،بك ّل الأحوال ظلت هذه اال�ش ��تباكات تذ ّكر بظروف
ليلة العملية.
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¤

رجعن ��ا �إىل تربي ��ز .كالع ��ادة �أعطونا م�ؤون ��ة للطريق؛ فاكه ��ة معلبة،
خبزً ا ،زبي ًبا وف�ست ًقا .جل�ست مع �أ�صغر علي بور� .أذكر �أ ّنهم �أعطو ًنا مت ًرا،
مو�ض ًبا يف علب تزن الواحدة منها  5كلغ ،وكان ً
جا ًّفا �أ�ص ��فر اللون ّ
لذيذا
جدً ا .عندما و�صلنا �إىل تربيز كان قد بقي علبتان من التمر .قالوا لي�أخذ
التمر من يريد� .أخذ حميد علبة مل�س ��جد حم ّلته ،و�أنا � ً
أي�ض ��ا �أخذت علبة
لكي �أو�ص ��لها �إىل املق ّر .يف املنزل عندم ��ا تناولت والدتي من هذا التمر،
قالت« :نور الدين! �أنا مل �آكل مت ًرا كهذا قبل هذا اليوم ،ولن �آكل مثله بعد
اليوم!» ,ف�أجبتها« :لقد جاء هذا التمر من اجلبهة .»...
¤

كالع ��ادة �أم�ض ��يت �أغلب �أي ��ام الإجازة مع ال�ش ��باب .اعتدن ��ا �أن نح ّل
�ضيو ًفا على املق ّرات الأخرى وغال ًبا �ضيو ًفا على الع�شاء .يف �إحدى املرات
دعاين حميد غم�س ��وار �إىل م�س ��جدهم .كان مركز م�س ��جد ح�ض ��رة �أبي
الف�ض ��ل  Qيف الطبقة الثانية من مبنى امل�ص� � ّلى .وقد ا�شرتى ال�شباب
الفول � ً
أي�ضا .كان حميد عندما يق ّدمني �إىل �أ�صدقائه يقول :هذا الأخ هو
ال�س ّيد نور الدين بذاته الذي ح ّدثتكم عنه ،1في�شعرين باخلجل.
مب ��ا �أنّ جتهي ��زات كتيبتن ��ا قد نق�ص ��ت بع ��د �أن �أتى عليه ��ا احلريق،
فقد �أ�ش ��اروا علينا ب�ش ��راء التجهي ��زات الالزمة ل�س ��ر ّيتنا خالل الإجازة
و�إح�ض ��ارها معنا عند العودة �إىل منطقة العمليات .ك ّنا �أعددنا �إح�ص ��ا ًء
أوان ،و�أ�ش ��ياء �أخرى من لوازم املعي�ش ��ة.
بالتجهيزات� :س ��ماور ،موكيتٍ � ،
دفعن ��ا ثم ��ن هذه التجهي ��زات من مالنا اخلا� �ّ�ص ومن امل�س ��اعدات التي
 - 1لم �أكن �أ�ص� �دّق �أنه �س ��ي�أتي يوم �أتحدّث فيه عن حميد و�ش ��جاعته ومعنوياته ف ��ي حين �أني ابتعدت
ل�س ��نوات طوال عنه وعن �أ�صدقائي الآخرين ...ا�ست�شهد حميد في مرتفعات ماووت خالل عملية "بيت
المقد�س."3
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يق ّدمه ��ا النا� ��س .ك ّل واحد م ّنا ي�ش ��رح احلال لأبيه ،وبالطب ��ع ف�إنّ الوالد
الذي يق ّدم ابنه لن ميتنع عن تقدمي ماله يف هذا ال�س ��بيل .جمع ف�صيلنا
مقدا ًرا جي ��دً ا من املال .ذهبت برفقة فرج قلي زاده و�شخ�ص�ي�ن �آخرين
ّ
للتب�ض ��ع .ا�شرتينا �سماورين كبريين و�س ��فرة للطعام بطول  50م تقري ًبا.
كان يلزمن ��ا ح ��وايل  50م 2من املوكيت� .س� ��ألنا �أخو ال�ش ��هيد «رهربي»-
وهو م�س� ��ؤول يف م�ؤ�س�س ��ة اخلام�س ع�شر من خرداد -1عن مو�ضوع �شراء
التجهي ��زاتّ ،
واطل ��ع على تفا�ص ��يل الق�ص ��ة ،فب ��ادر �إىل جم ��ع املال من
2
العاملني يف امل�ؤ�س�سة ل�شراء املوكيت .لقد ا�شرتينا حتى لوازم «الرت�شي»
و�س� � ّلمناها للمنازل ليتم ّحت�ضريها .ج ّهزنا حوايل  50مرطبا ًنا من �أنواع
الكبي� ��س ،ح ��وايل مئتي ملعق ��ة ،ومئتني من ال�ص ��حون والأك ��واب .طب ًعا
فاق ذلك حاجة �س ��ريتنا ،وكان ال�ش ��باب من ال�سرايا الأخرى يق�صدوننا
لتعوي� ��ض ما نق�ص لديهم .ا�ش�ت�رينا جتهيزات كثرية لدرجة �أ ّننا مل جند
له ��ا مكا ًنا يف احلافل ��ة عندما عدنا �إىل اجلبه ��ة ،وو ّزعناها يف ك ّل مكان
خطر على بالنا .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أح�ضرنا �شاحنة من احلر�س لتنقل
املوكيت ومرطبانات الكبي�س والتجهيزات الكبرية وال�ضخمة �إىل مق ّرنا.
يف دزفول �أردنا -كالعادة� -أن نن�صب خيمتنا ،ولكنهم مل يوافقوا على
ذلك ،وجاء اخلرب ب�أ ّنه علينا �أن نق�ضي يومني يف م�صليات الكتائب الأخرى
يتم �إر�س ��النا �إىل حم ّل التدريب .قبل �إيفادنا �إىل التدريب ا�س ��تمعنا
ريثما ّ
ل ��كالم قائد كتيبتن ��ا .حت� � ّدث الأخ ال�س� � ّيد فاطمي عن �ش ��روط وظروف
التدريبات اجلديدة فقال« :يختلف هذا التدريب عن تدريبات �س ّد (دز).
لقد ح ّددنا حوايل �ش ��هرين ون�ص ��ف كم� � ّدة زمنية الزمة له ��ذا التدريب.
5( - 1حزيران /1963تاريخ مف�ص ��لي في الثورة اال�س�ل�امية بقيادة االمام الخميني ؛ خروج تظاهرات
كبيرة في مدن قم وطهران و..؛اتخذت الثورةابتداء من هذا التاريخ م�س ��ارا ت�ص ��اعديا ؛ تظاهرات؛
اعت�صامات ؛بيانات االمام وف�ضحه العمال ال�شاه ودعمه للجماهير ودعوته للتظاهر.)..
 - 2كبي�س من �أ�صناف مختلفة.
الفصل الثالث عشر :غواصو حبيب 451

وك ّل م ��ن يت � ّ�م �إر�س ��اله �إىل التدريب ال يحقّ له العودة حت ��ت � ّأي ظرف من
الظروف ،حتى و�إن �أ�صيب مبر�ض ف�إنّ طبي ًبا �سي�أتي �إىل مع�سكر التدريب
ملعاجلته» .كان على ال�شباب �أن يف ّكروا وي�أخذوا قرارهم .مل ين�سحب �أحد،
وكان اجلميع م�شتاقني وينتظرون تدريبات العملية.

v
انطلقن ��ا يف �أوا�س ��ط ت�ش ��رين الث ��اين م ��ن الع ��ام 1986م �إىل منطقة
التدري ��ب باحلاف�ل�ات .هن ��اك ،توج ��د بالقرب م ��ن نه ��ر «كارون» قرية
عرفت با�س ��م موقع «ال�ش ��هيد �آجاقلو» ,وقد خلت القرى املحيطة بها من
�س ��اكنيها منذ الأيام الأوىل للحرب املفرو�ض ��ة ،الأمر الذي نا�س ��بنا من
ناحية امل�سائل الأمنية .منازل القرية ال�صغرية املعدودة املبنية من التنب
والطني مل تعد �صاحلة لل�سكن ،فا�ستقررنا يف داخل اخليام.
يف الي ��وم الأول ذهبن ��ا �إىل امل ��اء بالقوارب .من املفرت� ��ض �أن نتد ّرب
على الغط�س ،لك ّنهم مل يح�ض ��روا بدالت الغط�س حتى ذلك احلني .يقول
قادتنا �إنّ هذه البدالت ُت�شرتى من كندا عرب و�سطاء وبثمن باهظ.
بع ��د يومني عل ��ى وجودنا يف املنطقة ،ب ��د�أ املطر يت�س ��اقط بغزارة يف
«خوز�س ��تان» .كان املط ��ر غزي� � ًرا لدرجة �أنّ ال�س ��يول غم ��رت بع�ض مدن
اجلنوب ،فراحت الفرق واملق ّرات تر�س ��ل �إمكاناتها �إىل املناطق املنكوبة،
و�أر�س ��لوا �أكرث م ��ن � 7آالف خيمة كم�س ��اعدات للنا�س� .ض ��اقت الظروف
علينا حتى �إنّ اخلبز مل ي�ص ��ل �إلينا لع ّدة �أيام! يف تلك الأو�ض ��اع �أفادتنا
كث ًريا التجهيزات التي ا�ش�ت�ريناها من املدينة .طب ًعا مل يخطر على بالنا
نق�ص ��ا يف اخلب ��ز ،و�إال لقمنا بتدب�ي�ر ملواجهة هذا
�أ ّن ��ه ميك ��ن �أن نواجه ً
النق�ص حال ح�ص ��وله .يف تلك الظروف � ً
أي�ض ��ا مل ي�سمح لأحد �أن يغادر
موقع «ال�شهيد �آجاقلو».
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�أ ّدى املطر الغزير �إىل ارتفاع من�س ��وب املياه يف كارون .ففا�ضت املياه
واجتاح ��ت ب�س ��اتني النخيل ،وقطع ��ت الطرقات يف املنطق ��ة ،ومن بينها
الطريق التي ن�س ��تخدمها� .س ��عينا قدر الإمكان للح� ��ؤول دون تق ّدم املياه
يل الع�صر|
نحو خيامنا .بالإ�ضافة �إىل كتيبة حبيب فقد ن�صبت كتيبة و ّ
� ً
أي�ض ��ا -وعنا�ص ��رها من زجن ��ان -خيامها يف ذلك امل ��كان� .أخذت املياه
ف�ش ��ل
تقرتب �ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا من اخلي ��ام ،و�إذا ما دخلتها كان ممك ًنا �أن ُت ِ
رف�ش ��ا �أو اً
جميع براجمنا� .أ�ض ��ف� ،أ ّننا مل منلك ً
�سدا يحول
معول لن�صنع ًّ
دون و�صول املاء .جاءت رافعتان �إىل املنطقة �إال �إنّ �إحداهما وقعت داخل
مي ��اه النهر الهائج! يف ذلك اليوم ،بدل �أن نتد ّرب على الغو�ص ،ان�ش ��غلنا
ببناء �س� � ّد �أمام املاء م�س ��تخدمني ال�ص ��حون والطناجر والأقدار وك ّل ما
كان يخطر على بالنا! رحنا منلأ الأواين بالرتاب لن�س� � ّد به م�س ��ار املياه.
ظروف �صعبة؛ فال�سيل قطع الطريق ،ومل يعد ممك ًنا �إي�صال
�أ�صبحنا يف
ٍ
الطعام .املروح ّيات � ً
أي�ض ��ا ال ت�ستطيع �إي�صال الطعام لأنّ ذلك ي�ؤ ّدي �إىل
انك�ش ��اف مكان التدريب .قالوا �إن حت ّملنا � 5أو � 6أيام ف�إنّ من�س ��وب املياه
�سينخف�ض خالل هذه امل ّدة وت�صلح الأمور .يف ذلك اليوم انهمكنا جمي ًعا
بالعمل من ال�ص ��باح حتى امل�س ��اء .م ��ن جهة كان حممد �س ��وداكر -وهو
قائد �إحدى �س ��رايا كتيبة حبيب -ميلأ �أكيا�س اخلي�ش بالرتاب مب�ساعدة
ال�ش ��باب ،ومن جهة �أخرى رحنا ن�صنع �س� � ًّدا �أمام املاء بالأواين والأيدي
العاري ��ة .لق ��د جنحنا تقري ًبا يف من ��ع املياه من التق� � ّدم .يف اليوم التايل
هد�أت املياه وابتد�أنا بالتدريب.
ا�س ��تخدمنا �أنب ��وب «ال�ش ��نوغر»� 1أثن ��اء التدري ��ب .يف املرحلة الأوىل
عندما ا�ستلمنا بدالت الغط�س كان بينها بدلتان فقط فيهما خم�س قطع:
 - 1ال�ش ��نوغر هو �أداة ت�ش ��به الأنبوب ن�ض ��ع �أحد طرفيها في فمنا في حين يبقى الطرف الآخر خارج
الماء ،وبهذا يمكننا �أن نتنف�س عندما نكون تحت الماء.
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كنزة� ،س ��روال ،قبعة ،قفازات وطب ًعا حذاء الغو� ��ص الـ«فني»� .1أما باقي
الب ��دالت فهي عب ��ارة عن قطعة واحدة م ��ن ال�س ��روال �إىل القبعة ،وكان
ارتدا�ؤها �أ�ص ��عب� .أخذتُ �أنا بدلة ذات خم�س قطع ،و�أخذ البدلة الأخرى
«رحي ��م �ص ��ارمي» الذي كان �آن ��ذاك معاون ال�س� � ّيد فاطم ��ي يف الكتيبة.
خ�ض ��ع اجلميع لتدريبات الغط�س حتى ال�س� � ّيد فاطمي نف�س ��ه .حتى ذلك
اليوم� ،شاركت وحدات الغط�س يف عمليات خيرب وبدر و«والفجر ،»8لكن،
اقت�ص ��ر عملها يف تلك العمليات على ال�سباحة فوق املاء ،يف حني �أنّ هذه
العملية تختلف عن �سابقاتها.
�أثناء التدريبات ،تع ّرفنا عمل ًّيا �إىل �أنبوب «ال�ش ��نوغر»؛ بنيته وطريقة
عمل ��ه .ميكن التن ّف�س من خالل هذا الأنبوب ،وعندما ينزل طرفه الآخر
حتت املاء متنع امل�ص ��ايف املوج ��ودة فيه دخول امل ��اء �إىل الفم ،لكن تغلق
هذه املياه م�س ��ار الهواء .عندها علينا �أن نطفو فوق �س ��طح املاء والقيام
بالزف�ي�ر ليخرج املاء من الأنبوب و ُيفتح م�س ��ار التن ّف�س .كان لون اجلزء
العل ��وي من الأنبوب -الذي يبقى فوق املاء ع ��ادة  -كلون املاء التي كانت
موحلة دائ ًما وبلون الرتاب! يجب �أن تبقى حوايل � 10سم من الأنبوب فوق
امل ��اء ،و�إذا ما حت ّرك العنا�ص ��ر يف طابور ،ميك ��ن �إذا د ّققنا النظر اً
قليل
مالحظة م�س�ي�ر حركتهم من خالل حركة الأنابيب .لكن ،طب ًعا لي�س من
ال�سهل ر�ؤية هذه الأنابيب فوق املاء.2
قال ��وا لن ��ا �إ ّنه ي�ص ��عب الغرق م ��ع ارتداء بدل ��ة الغط� ��س ،و�إنّ ك ّل من
يرتديه ��ا ي�س ��تطيع � ً
أي�ض ��ا �أن مي�س ��ك ب�ش ��خ�ص �آخر يف امل ��اء وينقذه من
الغرق .بعد ارتداء بدالت الغط�س ،ينزل الغ ّوا�ص حتت املاء بعد �أن يربط
� اً
خا�صة على خ�صره تتنا�سب �أوزانها مع وزن ج�سده .وقالوا للجميع
أثقال ّ
المخ�ص�ص للغط�س ي�شبه �أرجل البطة وي�س ّهل الحركة في الماء وي�س ّرعها.
 - 1الفين �أو الحذاء
ّ
 - 2الح ًقا و�أثناء التمرينات ،كانوا ي�ض ��عون قطعة م ��ن الخي�ش على الماء بحيث يكون الجزء العلوي من
الأنبوب تحت هذه القطعة فيبدو الأمر ،وك�أنّ قطعة من الخي�ش تعوم على الماء الأمر الذي ي�ض ّلل الرائي.
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�إ ّنه يف حال �ش ��عر �ش ��خ�ص ما �أ ّنه ينزل �إىل عمق املاء با�ستطاعته التخ ّلي
عن �أحد هذه الأثقال عرب �سحب قب�ضتها ليطفو من جديد على ال�سطح.
و�أ ّكدوا عليهم �أن ال يرتكوا �أ�سلحتهم يف املاء مهما حدث ،و�إذا ما واجهوا
خط ًرا ما فب�إمكانهم ترك الأثقال املو�صولة بهم فقط.
بد�أن ��ا من جدي ��د التدريب يف اليوم الذي انخف�ض فيه من�س ��وب املياه
يف نه ��ر كارون� .أتى «حمرم» معنا ومل ي�ش� ��أ مفارقتن ��ا ،وهو يعلم �أ ّنه � مّإنا
ح�س ��ن �أداءه
ميكنه البقاء يف ف�ص ��يلنا �إذا تد ّرب على الغط�س .حاول �أن ُي ّ
أي�ض ��ا .عادة ،مي ّدون �أثناء التدريب اً
بال�س ��باحة ،و�أن يتع ّلم الغط�س � ً
حبل
ي�ساوي طوله طول طابور العنا�صر ،فيه حلقات متباعد بع�ضها عن بع�ض
مب�س ��افات متنا�س ��بة .ك ّل عن�صر مي�س ��ك بحلقة من هذه احللقات ليبقى
العنا�صر مت�صلني بع�ضهم ببع�ض عرب هذا احلبل .وبالتايل ،يبقى جميع
املتد ّرب�ي�ن �أثن ��اء الغط�س على خ � ّ�ط واحد ،وكان ترك هذا احلبل �ص ��ع ًبا
اً
قليل .عندما غط� ��س حمرم ،دخل املاء �إىل رئتيه ،ف�أفلت يده من احلبل
وطف ��ا ف ��وق امل ��اء .يف تلك الأثن ��اء كنت يف الق ��ارب ال ��ذي يواكب حركة
املتد ّربني .عادة ما يتحرك �أثناء التدريب عدد من العنا�صر بقارب يبتعد
� 20إىل  25م عن الغوا�ص�ي�ن ،وذلك مل�س ��اعدتهم عند الل ��زوم� ،أو لإنزال
�أحدهم �إىل حتت املاء �إن طفا ال �إراد ًّيا.
قال يل حمرم« :تعال وا�سحبني».
 انزل �إىل الأ�سفل! ت�ستطيع �أن ت�أتي بنف�سك!�أردته �أن يتع ّلم .كنت �أعتقد �أ ّنه �إذا خرج �شخ�ص من املاء ب�سهولة
�أثناء التدريب فلن يتع ّلم الغط�س �أبدً ا .لكنه �إن ر�أى �أن لي�س باليد حيلة
�سي�سعى �سعيه ويجهد فيتع ّلم �شي ًئا .تركت «حمرم» و�ش�أنه ،وهو ي�صرخ:
«اختنقت ...اختنقت .»...كنت �أعلم �أنه لن يختنق �أب��دً ا وهو يرتدي
بدلة الغط�س.
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 دعه ي�صرخ بالقدر الذي يحلو له!�أخذ تيار املاء «حمرم» معه...
انتهى التدريب عند الظهر ،ليخرج العنا�صر من املاء ويذهبوا جمي ًعا
�إىل اخليام .ال طعام ب�س ��بب ال�س ��يل؛ وال حتى ك�س ��رة خبز واحدة ،لكن،
توافر الع�س ��ل بكميات كبرية ،فراح ال�ش ��باب ي�أكلونه ب�أيديهم ً
عو�ضا عن
طعام الغداء .حتى ال�س ��اعة ،مل يظه ��ر «حمرم» بعد ،ومل نذهب نحن يف
ويتوجب عليه �أن يخرج بنف�سه من املاء ب� ّأي
�أثره ،لأ ّننا يف و�ضعية تدريب ّ
�شكل من الأ�شكال .ح ّل الع�صر ومل نعلم عنه �شي ًئا .بد�أت �أقلق.
 يا �إلهي! � ًإذا �أين بقي حمرم هذا؟لقد ج ّر التيار حمرم امل�سكني �إىل منطقة تدريب الغط�س التابعة لفرقة
اخلا�صة بعدد
«كربالء »25وهو ي�صيح وي�صرخ .وقد م ّر مبناطق التدريب
ّ
م ��ن الفرق �إىل �أن التقطه ق ��ارب �إحدى الفرق من امل ��اء وعرفوا �أ ّنه من
قلقت عليه تلك الليلة� .أح�ضروه عند العا�شرة
عنا�ص ��ر فرقة عا�ش ��وراءُ .
اً
ليل .ذهبت لأطمئن �إليه .عندما ر�آين غ�ضب وراح يلومني .قال« :قل يل،
هل �أبي غطا�س؟ �أمي غطا�س؟ جئتم بي �إىل هنا لكي �أ�ص ��بح ّ
ا�سا؟!»,
غط ً
ونحن ن�ض ��حك ونحاول �أن نه ّدئه .ذكرت ا�س ��م �أخيه ال�شهيد جميد لع ّله
يقلع عن الكالم ال�س� � ّيئ والفارغ كرام� � ًة لأخيه ،لك ّنه مل يرا ِع حرمة �أخيه
� ً
أي�ض ��ا .قال« :اطلبوا م ّني �أن �أُفرغ حمولة �ش ��احنة كبرية� ،أفرغها خالل
ر�ش ً
ع�ش ��ر دقائق! لكن ،ماذا �أفعل حتت املاء؟ �أعطوين ّ
ا�ش ��ا على الياب�سة
لأواجه به وحدي �س ��رية من العراقيني ،لكن ماذا �أ�س ��تطيع �أن �أفعل حتت
غطا�س ّ
فعل ّ
امل ��اء .وه ��ل �أنا اً
غطا� ��س؟» .حاولت تهدئته ،قلت له�« :س� � ّيد
حم ��رم! ب ��ك ّل الأحوال عندما جئن ��ا �إىل هنا اتفقن ��ا �أن ك ّل من ي�أتي عليه
�أن يت ��د ّرب على الغط�س!» ,لك ّنه �أ�ص� � ّر على موقفه« :حت ��ى لو متّم جمي ًعا
خا�صة.
لن �أتد ّرب على الغط�س!» .للإن�ص ��اف ،فقد مت ّيز حمرم بخ�صال ّ
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اً
فمثل ال ميكن �أن يبقى �ص ��حن متّ�س � ً�خا حيث يكون هو ،لأ ّنه يغ�سل جميع
الأواين .ك ّن ��ا نح ّبه ون�س ��عى لن�س� � ّكن قلبه ونه ّدئ روع ��ه .بقينا جلزء من
الليل نتح ّدث ونتح ّدث حتى اقتنع اً
قليل وهد�أ.
¤

بقي � ُ�ت تلك الأي ��ام يف كتيبة حبيب يف ال�س ��رية الثانية .ت� �ولىّ الإخوة:
�أ�ص ��غر عل ��ي بور ،حمم ��د �س ��وادكر ،وعبد العل ��ي مطلق م�س� ��ؤولية قيادة
ال�س ��رايا يف الكتيبة ،و�أنا وفرج قليزاده و«علي ر�ض ��ا �سارخاين» م�س�ؤولية
قيادة الف�صائل يف �سر ّيتنا.
بعد �أيام عدة ،و ّزعوا عنا�ص ��ر ف�ص ��يل «علي ر�ض ��ا» ليبقى يف ال�سرية
ف�ص ��يالن :ف�صيل الأخ فرج ،وف�صيلي �أنا .ذهب ح�سن ح�سني زاده وعدد
من العنا�ص ��ر �إىل ف�ص ��يل ف ��رج ،وجاء علي ر�ض ��ا نف�س ��ه يرافقه حبيب
رحيم ��ي وباقي العنا�ص ��ر �إىل ف�ص ��يلنا� .أ�ص ��بح م�س� ��ؤولو املجموعات يف
ف�ص ��يلنا :ح�س�ي�ن ن�ص�ي�ري ،حبيب رحيمي ،ورحيم باغب ��ان .كان حبيب
مع ��اوين الثاين .ارتفع عديد عنا�ص ��ر ف�ص ��يلنا من � 35إىل  45عن�ص� � ًرا.
من بني ال�ش ��باب الذين �أذكرهم جيدً ا من ف�ص ��يل الغط�س ذاك« :حميد
غم�س ��وار� ،س ��عيد بيمان فر ،حممد �ص ��دقي ،ر�ض ��ا جودت ،غالمر�ض ��ا
ج�ش ��ني بور ،مازيار نوري ،1ر�ش ��يد رجنرب ،برويز جودت ،ايوب ن�ص�ي�ر
اوغلي 2وا�سماعيل اندروا».
مت ّيز �س ��عيد بيمان ف ��ر من بني الإخوة ب�ص ��وته اجلميل .عادة عندما
يخرج العنا�صر من اخليام ويقفون يف طابور للنزول �إىل املاء� ،أ�ضع �سعيد
يف �أ ّول ال�ص � ّ�ف و�أقول له�« :أن�شد!» ,فين�شد ب�صوته العذب تلك الق�صيدة
 - 1ا�ست�شهد وغالم ر�ضا في عملية كربالء.5
� - 2أ�ص ��يب في الليلة الأولى من عملية كربالء 5بجراح و�أ�ص ��بح م�شلولً .تابع درا�سته مبا�شرة و�أ�صبح
طبي ًبا ،وهو زميلي في العمل منذ �سنوات في جامعة تبريز للعلوم الطبية.
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املعروفة لل�ش ��اعر �ش ��هريار يف مدح الإمام عل ��ي Qوالتي كانت ُتبث يف
تلك الأيام من الإذاعة على �شكل ن�شيد:
علي يا طائر 1الرحمةّ � ،أي �آية �إلهية �أنت!
�ألقيت اًّ
ظل على العاملني ،كظ ّل الطائر الكبري!
علي!
�أيها القلب �إن �أردت �أن تعرف اهلل فانظر دائ ًما �إىل وجه ّ
بعلي!
باهلل �أق�سم ،لقد عرفت اهلل ّ
هو ين�شد ،وال�ش ��باب ير ّددون معه بع�ض �أبيات الق�صيدة� .أحيا ًنا ،ك ّنا
عندما ن�ص ��ل �إىل ح ّفة املاء ،نت�س ��ابق مع ف�ص ��يل فرج قلي زاده .هو يقود
ف�ص ��يله و�أنا �أقود ف�صيلي ،وي�سعى ك ّل م ّنا للتق ّدم على الآخر .وقد تركت
هذه املناف�س ��ة وامل�س ��ابقة ت�أثريها اجل ّيد على معنويات ال�ش ��باب� .شارك
اجلمي ��ع بالتدريب ب�ش ��وق وغرية .كان ��ت ظروف الغط� ��س يف ذلك اجل ّو
العا�صف ال ت�ص ّدق.
يف بع�ض نقاط نهر كارون توجد د ّوامات*� ،2سعينا �أن ال يقع ال�شباب فيها،
لأنّ اخلروج منها كان واق ًعا اً
عمل �ص ��ع ًبا .فال ّدوامة ت�ش� � ّد من يقع فيها �إىل
الأ�سفل بق ّوة كبرية ،ومن املمكن �أن يقع فيها جميع ال�شباب الذين مي�سكون
باحلبل ويتح ّرك بع�ض ��هم وراء بع�ض .وو�صلت ق ّوة بع�ض الد ّوامات لدرجة
�أن يعج ��ز حتى الق ��ارب عن الإفالت منه ��ا �إن علق بها .بعي ��دًا ع ّنا اً
قليل،
متو�ض ��عت قوات الوحدة البحرية ،وكتيبة الإمام احل�س�ي�ن  ،Qوكان يف
تلك اجلهة د ّوامة �أخافتنا جمي ًعا.
عرفنا تدريج ًّيا من �أين ت�ؤكل الكتف .عندما يقف ال�ش ��باب يف ال�صف
للنزول �إىل املاء �صرنا ن�ضع ثالثة من ال�شباب املاهرين و�أ�صحاب القدرة
البدنية اجليدة يف �أ ّول ال�صف و�آخره وو�سطه� .أحد ه�ؤالء الذين ن�ضعهم
 - 1هماى :طائر العنقاء الخرافي ،من ق�صيدة لل�شاعر االيراني �شهريار.
*  -يقال عنها :زوبعة البحر � ً
أي�ضا.
458

يف الأم ��ام هو �ص ��ديق حلميد غم�س ��وار .مت ّت ��ع بقدرات ج�س ��دية ج ّيدة،
لت عليه كث ًريا ،لك ّنني عرفت الح ًقا �أ ّنني �أخط�أت التقدير.1
وع ّو ُ
مل تك ��ن احلركة يف ط ��ول النهر وباجت ��اه تيار املاء �ص ��عبة جدً ا ،لكن
كان من ال�صعب علينا الغو�ص يف عر�ض النهر والتوجه �إىل ال�شاطئ .يف
الأيام الأوىل �س ��بحنا باجتاه تيار املاء .من�شي على ال�شاطئ ثم ننزل �إىل
غو�صا �إىل مكاننا الأول ،حيث نخرج من املاء ،ثم من�شي على
املاء ونرجع ً
احلاف ��ة م� � ّرة �أخرى لندخ ��ل �إىل املاء من نقطة �أخ ��رى .يف هذه املراحل
كان اخل ��روج من املاء �أكرث الأعمال �ص ��عوبة .فهو ي�س ��توجب � اً
أرجل قوية
قادرة على حتريك «الباملات» (الزعانف) ب�ش� � ّدة لن�صل �إىل �سطح املاء.
تدريج ًّي ��ا � ً
أي�ض ��ا �أتق ّنا ه ��ذا العمل؛ ال يج ��ب �أن نخرج جمي ًع ��ا من نقطة
واحدة ،بل على العنا�ص ��ر االقرتاب من ال�ش ��اطئ على �ش ��كل طابور .ويف
تلك احل ��ال ،كان عدم الدقة والتن�س ��يق -مهما �ص ��غر -كفيل بال�س ��ماح
ل�ض ��غط املاء ب�أن يف ّرق اجلمع .كان العنا�ص ��ر الأقوياء الذين ن�ضعهم يف
�أول ال�ص ��ف و�آخره وو�س ��طه يبذلون جهودًا م�ض ��اعفة عند الو�صول �إىل
ال�ش ��اطئ؛ ي�ض ��ربون بالزعانف بق ��وة لكي يتم ّكن املم�س ��كون باحلبل من
الو�ص ��ول �إىل ال�ش ��اطئ .غال ًبا ما كنت موجودًا �أنا � ً
أي�ض ��ا مع ال�شباب يف
املاء ،و�أحيا ًنا �أ�صعد القارب و�أواكبهم ل ّ
أنظم �أمورهم.
يف �أيام اخلريف تلك ،يف منطقة �آجاقلو ،حت ّمل ال�شباب ظرو ًفا قا�سية
ال ُت�ص� � ّدق وبك ّل �ص ��فاء و�إخال�ص .عندما نذهب �إىل ال�ش ��اطئ م�ش ًيا نحو
اجلهة العليا من النهر كي ندخل املاء من هناك ،يكون �أغلب ال�شباب حفاة.
لقد �أعطوا الف�صائل جوارب للغط�س ،2ولكنّ عددها مل يكن كاف ًيا .اً
فمثل
 - 1لق ��د خ ��اف ليلة العملية ورج ��ع .طب ًعا �أدركت خالل فترة التدريب �أن لدي ��ة قوة بدنية جيدة ،ولكنه
�ض ��عيف من الناحية المعنوية التي تعتبر ال�ش ��رط الأول للم�شاركة في �سرية االقتحام ،على العك�س من
ذلك كان يوجد �أ�شخا�ص كحميد غم�سوار الذي لم تكن بنيته الج�سدية قوية ،ولكن جر�أته و�شغبه تح ّوال
في �ساحة اال�شتباكات �إلى ال�شجاعة والمعنويات ،كم كان الفتًا للنظر رحمه اهلل!
 -2يطلقون على جوارب الغط�س هذه � ً
أي�ضا ا�سم حذاء الغط�س.
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�أعطوا الف�صيل الذي ي�ضم  35عن�ص ًرا ع�شرة �أزواج منها يتناوب ال�شباب
على انتعالها� .إ�ضافة لذلك ،مل تنا�سب هذه اجلوارب بع�ض ال�شباب ،فلها
كالأحذية العادية �أحجام و�أرقام .لذا كانت �ألب�س ��ة و�أحذية الغط�س ت�ؤذي
خا�ص ��ة من ه ��م يف مقتبل العمر .و�ش ��اهدت كيف يربط
�أغلب العنا�ص ��ر ّ
بع�ض ��هم �أحذيتهم باخليط حتى ال تفلت من �أقدامهم .يف هذه الظروف،
ك ّنا عندما ن�ض ��طر لقطع هذا امل�س�ي�ر ً
رك�ض ��ا وب�أقدام عارية يف كثري من
احلاالت ،تنغرز يف �أقدامنا الأ�ش ��واك والتنب و�س ��يقان الأع�شاب الياب�سة.
ليبد�أ ال�شباب �أثناء اال�سرتاحة بنزع الأ�شواك من �أقدامهم بالإبرة.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،ك�أنّ الطبيع ��ة �أرادت �أن متتحن �ص�ب�رنا وثباتنا،
فطوف ��ان مياه كارون ال ��ذي �أدى �إىل تو ّقف التدري ��ب يف الأيام الأوىل يف
منطقة �آجاقلو ثم هد�أ بعد ذلك ،بد�أ ثانية بعد يومني �أو ثالثة �أيام .ارتفع
م�س ��توى املي ��اه يف النهر وبد�أ بالتق ّدم يف املنطق ��ة املحاذية .غمرت املياه
مكان متو�ض ��ع عنا�صر الوحدة البحرية وعنا�ص ��ر املعلومات ،وحو�صرت
خيام الكتيبة باملياه .علمنا �أنّ املياه تتق ّدم نحو اخليام .جهدنا ملحا�صرة
�أط ��راف اخليام الأربعة بالرتاب كي ال يطالها املاء .التقط ك ّل واحد م ّنا
رف�شا اً
�باحا ورك�ض نحو اخليام م�صطح ًبا معه ً
ومعول وك ّل ما ميكن
م�ص � ً
ا�س ��تخدامه� .أثناء الطوفان ال�س ��ابق نقلنا الرتاب با�س ��تخدام ال�صحون
أي�ض ��ا كان عدد «الرفو�ش» اً
والأواين فقط .هذه امل ّرة � ً
قليل فلج�أ ال�ش ��باب
�سدا بوجه املاء.
�إىل �أكيا�س اخلي�ش والنايلون ميلأونها بالرتاب وي�ش ّكلون ًّ
رجع املاء الذي
يف تلك الليلة عمل اجلميع حتى ال�ص ��باح على حفر قناة ُت ِ
دخل �إىل مكان متو�ضعنا -بعد �أن عرب من فوق �ساتر قليل االرتفاع� -إىل
نهر كارون .حالت ال�سواتر يف منطقتنا دون تقدم املياه يف �أجزاء كثرية.
يف تلك الليلة عمل ال�ش ��باب حتى ال�صباح حتت �ضوء الفانو�س وامل�صباح
اليدوي �.أحد الذين بذلوا جهدً ا م�ضاع ًفا تلك الليلة كان حممد �سوداكر.
فمع �أ ّنه قائد ال�سرية� ،إال �أ ّنه واكب ال�شباب و�ساعدهم يف �أ�صغر الأعمال.
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ا�س ��تم ّر التدري ��ب على الغط� ��س يف ظروف �ص ��عبة :الأح ��وال اجلوية
وال�ص ��قيع القار�س و�صعوبة التدريبات من جهة ،وعدم و�صول الإمكانات
الغذائي ��ة من جه ��ة �أخرى ،ما جعل م ��ن هذه الدورة واحدة من �أ�ص ��عب
ال ��دورات التدريبية� .أثناء التدريب على الغط� ��س وقعت �أحداث ال ميكن
ت�ص ��ورها يف ظروف �أخرى .عادة كنا بعد ارتداء بدالت الغط�س والبقاء
�س ��اعات داخل املياه الباردة نفقد القدرة على التح ّكم بالت ّبول ،فتك ّررت
حاالت التب ّول الال�إرادي بيننا .كانت بدالت الغط�س حتول دون نفوذ املاء
منها و�إليها ،لكن ،اختلف الو�ض ��ع بالن�س ��بة �إىل بع�ض البدالت القدمية،
ف ��كان املاء ينف ��ذ �إىل الداخلّ ،
ليتلطخ ر�أ�س ووجه ال�ش ��باب بالطني �أثناء
الغو�ص وعند خروجهم �إىل ال�شاطئ .لذا كانوا عندما يخرجون من املاء
يذهبون �إىل اجل�سور املمتدة مبحاذاة ال�شاطئ ،يخلعون بدالت غط�سهم
ث ��م يدخلون �إىل املاء م� � ّرة �أخرى كي ينظفوا �أج�س ��ادهم ويط ّهروها .وال
�أ�ستطيع �إيجاد كلمات تعبرّ عن مدى �صعوبة النزول �إىل ذلك املاء البارد.
توج ��ب علينا
خ�ل�ال الأي ��ام الثالث�ي�ن الت ��ي ق�ض ��يناها يف التدري ��ب ّ
اال�س ��تحمام يف ذلك املاء البارد ب�س ��بب عدم توافر ح ّمامات يف املنطقة.
من�س ��ه ،ويف كثري
كان امل ��اء ب ��اردًا لدرجة �أن ت�ص ��يبنا رجفة قوية عندما ّ
من الأوقات ت�س ��مع �صرير �أ�سنان ال�شباب من �شدة الربد يف ذلك املكان.
يف تل ��ك الظروف كان عنا�ص ��ر الدعم ي�ص� � ّبون البنزين عل ��ى الدواليب
امل�س ��تعملة والأغ�صان الياب�سة وك ّل �شيء ميكن �أن ي�ستغرق وقتًا ليحرتق،
وي�ض ��رمون الن ��ار بها حتى ينعم ال�ش ��باب بالدفء قلي�ًل�ااً  .كانوا ينزعون
بذور التمر وي�ض ��عون اجل ��وز مكانها ليتناولها الغوا�ص ��ون عند خروجهم
م ��ن املاء ،ولكنّ ه�ؤالء مل يقووا �أحيا ًنا على فتح �أفواههم .ر�أيت عنا�ص ��ر
الدع ��م ملرات ع ّدة يفتحون �أفواه ال�ش ��باب وي�ض ��عون التمر فيها! يف ذلك
الو�ض ��ع كانت حايل �أنا نور على نور � ً
أي�ض ��ا! فبالإ�ض ��افة �إىل ك ّل امل�ش ��اكل
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خا�صة ب�سبب جراحي القدمية .خالل
التي عانينا منهاُ ،
ابتليت مب�ش ��اكل ّ
دورة الغط�س انكم�ش ��ت ع�ض ��لة فمي مرتني من �ش� � ّدة الربد ،ويف ك ّل م ّرة
لتتح�س ��ن ح ��ايل! عندم ��ا تنكم�ش ع�ض ��لة فمي،
احتج ��ت �إىل �أ�س ��بوعني
ّ
تلت�ص ��ق �أ�سناين بع�ض ��ها ببع�ض ،ومل يكن ليفتح ب� ّأي و�سيلة ،ال بالتدليك
وال بالق ّوة وال�ضغط .وال �أجد ب ًّدا من الر�ضوخ لذلك الو�ضع وال�صرب مل ّدة
يوم ��ا .يف ذل ��ك الوقت ،كنت �أ�ش ��عر ب�أمل عجيب يف ف ّك ��ي ،و�أتك ّلم من
ً 15
�فتي ،وطعامي الوحيد �آنذاك هو احلليب الذي �أ�ش ��ربه
خ�ل�ال حتريك �ش � ّ
بعد �أن ي�ض ��يف ال�شباب الع�س ��ل �إليه� .أحيا ًنا �أب ّل الب�سكويت باملاء و�أر�شفه
ر�ش ًفا .كان ك ّل �شيء يليق بامل�شاهدة خالل �أيام التدريب تلك حتى معركتي
اجلدي ��دة مع جراحاتي القدمي ��ة! وك�أنّ جراحاتي تفتح فاهها يف �ص ��قيع
نف�سا جديدًا وتنبعث من جديد .بالإ�ضافة �إىل انكما�ش
الليل والنهار لت�أخذ ً
ع�ض ��لة الفم ،1كنت كلما �أدخل �إىل املاء �أ�ش ��عر ك�أنّ �ش ��راييني الت�ص ��قت
بع�ضها ببع�ض و�أُ�صاب باليبا�س ...كانت ع�ضالتي تتق ّل�ص وت�ؤملني لدرجة
�أن �أعجز عن التنف�س� .إ�ض ��افة �إىل هذا ،عندما �أ�ضطر �إىل الغط�س حتت
امل ��اء �أثن ��اء التدريبات ،ولأنّ ج ��دار �أنفي قد �أزيل من مكان ��ه ،كانت املياه
تنزل من ثقب �أنفي �إىل داخل فمي! وكان بع�ض الذين يخ�شون دخول املاء
�إىل �أنوفهم ي�س ��تخدمون �س� � ّدة الأنف التي يبقونه ��ا مع ّلقة يف رقابهم فلم
ي�ش� � ّكل ذلك قل ًقا لهم� .أما �أنا فم�ش ��كلتي جتاوزت مو�ضوع اخلوف ،فو�ضع
�أنفي جع ��ل دخول املاء بنحو قهري ال مف ّر منه ،ومبجرد دخويل �إىل املاء،
ين�صب �إىل بطني مث ًريا بع�ض ال�صخب! لذا حاولت دائ ًما ا�ستخدام «�س ّدة
ّ
الأنف» .امتلك رحيم �صارمي واحدة �أف�ضل من تلك التي بحوزة الآخرين.
مل �أعلم من �أين ح�ص ��ل عليها .يف �أحد الأيام وجدت �أنّ حايل بدون �س ّدة
 -1ال �أعل ��م لماذا كان فمي ينكم�ش .مهم ��ا كان ،ف�إ ّنني �أحمل تلك الحال كذكرى من �أيام التدريب على
الغط�س قبل عملية كربالء ،4والآن في ف�ص ��ل البرد هذا �إن لم �أنتبه لنف�س ��ي �سوف تعاودني تلك الحال
م ّرة �أخرى .كما بقي التهاب عيني ذكرى من تدريبات بدر ولم يتركني �إلى يومي هذا.
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الأنف �ستكون �س ّيئة ،فق�صدت قائد الكتيبة ال�س ّيد فاطمي وقلت له�« :س ّيد!
عليكم �أن تعطوين �س ّدة �أنف».
 يوجد من هذه. �س ّيد! لدى رحيم واحدة من النوعية اجل ّيدة .خذها و�أعطني �إياها!بقية ال�س ّدات ال ميكن الوثوق بها كث ًريا!
ذهبت �إىل رحيم الذي كان واق ًفا هناك« :رحيم! لقد �أ�صدر
بعد ذلك ُ
ال�س ّيد �أم ًرا ب�أن تعطيني �س ّدة الأنف هذه!».
 �أج ��ل! كل �أغرا� ��ض ال�س� � ّيد نور الدي ��ن يجب �أن تكون م ��ن الدرجةالأوىل!
خا�ص ��تي لها �س � ّ�حابات يف �أكمامها
�ص ��حيح ما قال ��ه .فبدلة الغط�س ّ
و�أرجلها وميكن ارتدا�ؤها ب�س ��هولة ،يف حني لي� ��س لثياب الغط�س الأخرى
�س ��وى �س ��حاب واحد ،وعند ارتدائها كان ال ب ّد من م�ساعدة �شخ�ص �آخر
عل ��ى ذل ��ك .الزعانف � ً
أي�ض ��ا كان منها اجليد وال�س� � ّيئ .فالن ��وع الكندي
طري وميكن التح ّرك ب�س ��رعة و�س ��هولة من خالله ،بينما النوع الإيراين
ٌّ
ممن ميلكون زعانف
�أق ّل طراوة ،ويلزمه جه ٌد لتحريكه يف املاء .كنت �أنا ّ
ج ّيدة! �ش ��كاين رحيم عند ال�س� � ّيد فاطمي�« :إنّ جميع �أغرا�ض ال�س ّيد نور
الدي ��ن هذا هي �أغرا�ض منوذجي ��ة! ثيابه زعانفه و ...والآن يريد �س� � ّدة
خا�صتي!».
الأنف ّ
كان حم ًّق ��ا .واجهنا �أثناء تدريبات الغط�س م�ش ��اكل طبيعية كالطق�س
البارد و�ض ��عف �أحوالنا اجل�س ��دية من جهة ،وم�ش ��اكل يف الإمكانات من
جه ��ة �أخ ��رى ،كالنق�ص يف ثي ��اب الغط� ��س� ،أو نق�ص الطع ��ام الذي كان
م�ؤذ ًيا يف الأ�س ��بوعني الأ ّولني من التدريبات .لكن ،اختلف الو�ض ��ع ب�شكل
كامل بعد ذلك .بات الطعام ي�ص ��ل بكميات كبرية �إىل درجة �أنّ ال�شباب
�ص ��اروا غال ًب ��ا ي�أكلون اللحم ويبق ��ون الأرز� .أ ّما فيما يتعل ��ق بالإمكانات،
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فبالإ�ض ��افة �إىل امل�ش ��اكل التي واجهناها يف بع�ض البدالت ،ف�إنّ حجمها
اً
� ً
م�ستعمل وبقي من
أي�ضا مل يكن يف الأغلب منا�س ًبا للإخوة ،وبع�ضها كان
العمليات ال�سابقة� .أ ّما بالن�سبة �إىل الزعانف � ً
أي�ضا ،فقد ا�ضطر ال�شباب
�إىل ربطه ��ا ب�أرجلهم باخليط ��ان �أو احلبال حتى ال تنفل ��ت من �أقدامهم
�أثناء ا�س ��تخدامها .يف بع�ض الأحيان انفلتت الزعانف من �أرجل ال�شباب
وغ ��ارت يف الطني والوحل بالقرب من ال�س� � ّد .لذا كانوا دائ ًما ي�س ��حبون
�أرجلهم �س ��ح ًبا عل ��ى الأر�ض بالقرب من ال�ش ��اطئ بح ًثا عنه ��ا ،ف�إذا ما
ا�ص ��طدمت �أقدامهم بها ا�ستطاعوا �إخراجها .تق ّرر �أنّ ك ّل من يجد �شي ًئا
ي�س ��تخدمه لنف�س ��ه� .ص ��ادف �أن وجدن ��ا زعانف كثرية غرق ��ت يف الطني
والوحل ب�سبب وزنها.
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يف �أح ��د الأي ��ام ،وبينما �أنا جال� ��س يف القارب �أثن ��اء التدريب �أراقب
حركة ال�شباب حتت املاء من خالل مراقبة �أنابيب «ال�شنوغر» ,ر�أيت �أحد
ال�شباب يعلو فوق املاء ثم ينزل م ّرة �أخرى� .أمعنت النظر و�إذ به يعلو م ّرة
�أخرى وي�صرخ« :لقد اختنقت!».
 �أفلت يدك من احلبل.�أفلت يده من احلبل وذهبنا نحوه .ترك قب�ض ��ة الـ B7التي يحملها يف
املاء� .س ��حبناه �إىل القارب ووجدنا �أنّ م�صفاة �أنبوب «ال�شنوغر» ّ
تعطلت
فدخل املاء مبا�شرة �إىل فمه ورئتيه ،وراح يبكي بكا ًء �شديدً ا.
 � ًإذا ،ملاذا تبكي الآن؟ �س ّيد! لقد تركت الـ B7يف املاء! ...ال م�شكلة! دعنا نر ما ميكن فعله. �س� � ّيد! �أح�ض ��ر يل قب�ض ��ة الـ  B7من ال�س� � ّيد فاطمي ،و�أعدك �أ ّنني464

�س�آخذ ثال ًثا اً
بدل عنها من العراقيني!
كان ق ��اذف الـ B7الذي ترك ��ه زميلنا يف املاء من الن ��وع الكوري ،وهو
تق�س كث ًريا،
من �أف�ض ��ل الأنواع� .شرحت ّ
الق�صة لل�س ّيد فاطمي فقال« :ال ُ
ولك ��ن ،يف الوق ��ت عينه ال تكن ل ّي ًنا لدرجة �أن جتعل من ك ّل واحد يتع ّر�ض
لالختناق يرتك �س�ل�احه قبل ك ّل �ش ��يء» .بقي ذلك ال�ش ��اب لفرتة طويلة
يق ��ول يل يف ك ّل م ّرة يراين فيها�« :س� � ّيد� ،أ�ؤكد لك �أ ّنني على الوعد الذي
قطعته.»...
لزاما علينا
كانت �أ�سلحة ال�شباب بحوزتهم طوال فرتة التدريب .وكان ً
يف ك ّل يوم بعد انتهاء التدريب وبالرغم من التعب والربد� ،أن ن�ض ��عها يف
املازوت ّ
وننظفها حتى ال نواجه م�شكلة �أثناء العملية.
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بالرغ ��م من م�ش ��اكل التدريب ك ّله ��ا �إال �أنّ عالقة ال�ش ��باب وتعاملهم
بع�ض ��هم مع بع� ��ض كان عجي ًبا .مل نكن ن�ص ��در الأوامر لهم كم�س� ��ؤولني
و�أعل ��ى رتبة منهم ،ومل يكونوا هم ينظرون �إلين ��ا من هذا املنظار .عادة
عندما ك ّنا نلج�أ �إىل اخليام هر ًبا من برودة الطق�س يف اخلارجّ ،
نلتف حول
خ�ص ���ص
املدف�أة النفطية .كان ال�ش ��باب ح ًّقا طاهرين وخمل�ص�ي�ن .مل ُي ّ
وق ��ت الجتم ��اع جميع عنا�ص ��ر الكتيبة� .أحيا ًن ��ا ا�س ��تطعنا الذهاب لأداء
�ص�ل�اة اجلماعة ،لكنّ التو�س ��ل ب�أهل البيت Rمل يتو ّق ��ف �أبدً ا بالرغم
من �ض ��غوط التدريبات .كان ال�ش ��باب عادة يتناولون طعام ع�ش ��ائهم يف
التو�س ��ل .كان احلاج ر�ض ��ا
اخليم ��ة ،ثم نخف�ض فتيل املدف�أة ونقر�أ دعاء ّ
داروئيان وهو من القراء املحبوبني يف الفرقة ،يقر�أ العزاء يف جمع كتيبة
حبيب ،ولك ّنه �أحد عنا�صر �سرية «مطلق» ,ومل يكن يف ف�صيلنا قارئ عزاء
معينّ  .طب ًعا �أطلقت هذه امل�س� ��ألة العنان لأل�سنتنا .فعادة عندما نكون يف
جمل�س عزاء ،يكون اجلميع م�ستمعني ،وهو يقر�أ من العزاء ما يب ّدل اجل ّو
الفصل الثالث عشر :غواصو حبيب 465

الع ��ام يف اخليم ��ة .لكن ،عندم ��ا نخف�ض فتيل امل�ص ��باح وتظلم اخليمة،
يبد�أ ال�شباب بقراءة دعاء التو�سل .ك ّل واحد يقر�أ فقرة منه ويتح ّدث عن
�أحد ال�ش ��هداء بحرقة ،تارة عن الإمام احل�سني Qو�أ�صحابه وعائلته،
وط ��و ًرا عن �ش ��هيد يعرفه اجلمي ��ع .فلم يعد هناك م ��ن حاجة لقارئ كي
ُيبكي اجلمع ويحزنهم .عندما ي�ؤتى على ذكر ا�س ��م �ش ��هيد ،كانت قلوبنا
خلت �إىل جانبنا يف اخليمة
جمي ًعا حترتق� .أولئك الذين كانوا حتى �أ�شهر ْ
ويف الد�شمة ،وكان جم ّرد التفكري بهم و� ّأي نوع من الأ�صدقاء هم ،كفي ًال
ب�أن يزرع احلرقة يف قلوبنا ويجعلنا نذرف الدموع ل�ساعات .كان ال�شباب
�أنقياء وعالقات بع�ض ��هم ببع�ض خال�صة لدرجة �أن يقول �أحدهم �أحيا ًنا
�أثناء جمل�س العزاء�« :أنا قمت ب�أعمال خاطئة� ،أنا �أذنبت ،ادعوا اهلل يل
يا �شباب كي يعفو عني!».
عاما �أو
أتعجب .فماذا ميكن ملجاهد ال يتج ��اوز عمره � 17أو ً 18
كن ��ت � ّ
�أق� � ّل� ،أن يكون اقرتف من الذن ��وب �أو ارتكب من الأخطاء؟ �إىل � ّأي درجة
و�ص ��ل �أولئك حتى كانوا ي�ص ّرون على �أ�صدقائهم �أن يطلبوا لهم العفو يف
أ�سا�س ��ا يف حياتنا يف املدينة �أو
�ص ��لواتهم؟ �أخطاء ال نعريها � ّأي اهتمام � ً
نعتربها �شي ًئا ال يذكر ،كانت ت�شغل ذهن ال�شباب يف اجلبهة لفرتة طويلة.
�أحيا ًنا يح�صل �أن يتح ّدث �أحد ما عن م�شاكله احلياتية بني اجلمع .واحد
يتح ّدث عن مر�ض �أمه ويطلب من ال�شباب �أن يدعوا اهلل ل�شفائها و...
�أرواح املجاهدين الطاهرة كانت ُت�ص ��قل هناك وت�ص ��بح �أكرث طهارة
ونقا ًء� .أثناء دعاء التو�س ��ل كانت تعلو بع�ض الأ�ص ��وات .عادة كان ح�سني
ن�صريي يقر�أ الدعاء باك ًيا .وكان حميد غم�سوار وحبيب رحيمي 1ورحيم
عال � ً
والنقي كنت
أي�ضا .يف ذلك اجلمع اخلال�ص
يقر�أون الدعاء
ٍ
ب�صوت ٍ
ّ
�أنظر �إىل ال�شباب و�أغبطهم على حالهم �أكرث مما كنت �أبكي.
 - 1لقد ت�أ ّلق ه�ؤالء الثالثة (ح�سين وحميد وحبيب) بارتدائهم ثوب ال�شهادة.
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كانت �صالة اجلماعة تقام يف خيمة الف�صيل ب�سهولة.
 ال يوجد رياء هنا .من كانت قراءته يف ال�ص�ل�اة �ص ��حيحة فليتق ّدملإمامة ال�صالة.
�إذا كان ثم ��ة جماملة هنا ف�ل��أنّ قراءة اجلميع كانت �ص ��حيحة ،وك ّل
واحد يرغب بال�صالة خلف �صاحبه الذي يعتربه �أف�ضل منه.
أياما عدي ��دة يف احلرب وبني
م ��ع �أ ّنني حتى ذل ��ك الزمان �أم�ض ��يت � ً
املجاهدي ��ن ،لكنّ �أيام التدريب على الغط�س اختلفت عن ك ّل تلك الأيام.
فبالإ�ض ��افة �إىل ك ّل �ص ��عوباتها ،كان علين ��ا يف ك ّل م� � ّرة نخ ��رج فيها من
�تحم يف ذلك ال�ص ��قيع باملاء البارد .بعد ذلك ،ي�ص ��ل الدور
املاء �أن ن�س � ّ
�إىل �أعم ��ال �أخرى كم ّد البطانيات -التي كانت فر�ش ��ة نومنا� -أو جتفيف
الثياب .كان بع�ض ال�ش ��باب �أمثال حميد غم�س ��وار ي�ضرمون النار خارج
اخليمة منذ ال�ص ��باح الباكر ،وي�ض ��عون بدالت الغط�س -التي بقيت حتى
ال�ص ��بح خارج اخليمة يف ال�ص ��قيع -بالقرب منها حت ��ى تدف�أ اً
قليل فال
يت�أ ّذى ال�ش ��باب كث ًريا �أثناء ارتدائها .ال ميكن و�ض ��ع تلك البدالت داخل
اخليام لأنّ ك ّل �ش ��يء �سيتب ّلل و�ستزداد م�ش ��اكلنا حينها .كان خلع الثياب
الدافئة وارتداء بدالت الغط�س الرطبة التي تكاد تتج ّمد يف �ص ��قيع الليل
اً
كفيل ب�أن ي�ص ��يبنا ب�صدمة تكاد توقف قلوبنا عن اخلفقان! وك ّلنا ع�شنا
تل ��ك احلال! لذلك كان بع�ض ال�ش ��باب ي�ض � ّ�حون بنومهم وا�س�ت�راحتهم
لي�شعلوا نا ًرا و ُيخ ّففوا اً
قليل من ق�ساوة بدالتنا وبرودتها.
متو�ضعت كتيبة حبيب يف نقطة كتيبة ويل الع�صر التي كان عنا�صرها
من زجنان ،وكانت تف�ص ��ل بني الكتيبتني م�س ��افة  50م .هم � ً
أي�ض ��ا كانوا
يخ�ضعون لتدريبات الغط�س� .أحيا ًنا كان يدعو بع�ضنا ً
بع�ضا لتناول طعام
�تحكاما بني �أفراد
الفط ��ور ،وبهذا كانت املو ّدة والأخ ّوة ت�ص ��بح �أكرث ا�س �
ً
الكتيبتني.
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¤

�س ��عيت للبق ��اء جانب العنا�ص ��ر يف ك ّل الظ ��روف ،فلم يكن منا�س� � ًبا
بالن�س ��بة �إيل-كم�س� ��ؤول ف�ص ��يل -ع ��دم مواكب ��ة الإخ ��وة وامل�ش ��اركة يف
التمارين .مع �أ ّنني عانيت الكثري ب�س ��بب و�ض ��ع ج�س ��دي ،لكن ال يجب �أن
�أ�ض ��عف معنويات ��ي ومعنويات الإخ ��وة .يف ذلك املاء الب ��ارد ،حتى بع�ض
�لي فلم يقدروا
العنا�ص ��ر ال�س ��املني والأقوياء تع ّر�ض ��وا �أحيا ًنا ل�ش � ٍّ�د ع�ض � ّ
على احلركة �إال مب�س ��اعدة �آخرين .يف هذه الأو�ضاع كان بع�ض العنا�صر
ال�ض ��عاف البنية �أو الذين �أ�صيبوا بال�ش ��ظايا والر�صا�ص �أ�سو�أ اً
حال ،لكن
لي�س بالإمكان تعطيل العمل ،و�سري ًعا اقرتب موعد املناورة.
¤

تق� � ّرر �أن ينقلونا اً
ليل بال�س ��يارات �إىل الأمام لنغط�س يف املاء وننطلق
نحو ّ
خط العد ّو املفرت�ض وفق تعاليم الغط�س التي تد ّربنا عليها .و�ض ��عوا
م ��ن اجلهة الأخرى عنا�ص ��ر كعد ٍّو افرتا�ض ��ي ،عليهم با�س ��تخدام الـB7
َ
حتويل �س ��احة املناورة �إىل منوذج �ص ��غري عن مي ��دان القتال
والدو�ش ��كا
الواقع ��ي .علمنا �أنّ ال�س� � ّيد فاطمي وقائد الفرقة ال�س� � ّيد �أمني �ش ��ريعتي
يراقبان عملنا� .أرادا �أن يعلما �أكرث من � ّأي �شيء �آخر �إذا كان ّ
الغطا�سون
ي�صدرون �أ�صوا ًتا �أثناء حركتهم �أم ال.
دخلنا �إىل املاء يف عتمة الليل من املكان الذي ُح ّدد �ساب ًقا .كانت املياه
ب ��اردة كالعادة ،ورحن ��ا جمي ًعا نرجتف .ك ّنا قد قطعن ��ا حوايل  2كلم من
امل�س�ي�ر عندما انكم�ش ��ت ع�ض ��لة رجلي و�أُ�س ��قط يف يدي! لقد �س َل َب الأ ُمل
ال�سكونَ والأمانَ م ّني بحيث مل �أ�ستطع �أن �أحت ّرك .ا�شت ّد الربد وال�صقيع
و�أنا واقف يف مكاين ،فا�ضطررت �أن �أبقى هناك و�أكمل ال�شباب طريقهم.
�أثن ��اء التدريب تواكب الق ��وارب حركة الأفراد من اخللف لكي ي�س ��حبوا
العنا�صر العالقة يف املاء والعاجزة عن احلركة .انتظرت حتى �أتى قارب
و�سحبني �إىل �شاطئ �أ�شبه بجزيرة حيث املياه تنق�سم عنده �إىل م�سارين.
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طلب ��وا مني االنتظار هناك حتى ي�أتي القارب الذي يليهم فرياين الإخوة
وي�أخذونن ��ي معهم .ذهبوا وبقيت وحيدً ا ،و�أن ��ا يف غفلة عن �أ ّنه لي�س من
املق� � ّرر يف تل ��ك الليلة �أن ت�أت ��ي القوارب �إىل هذا امل ��كان! كان اجل ّو باردًا
وترك �أث ًرا عجي ًبا على ج�س ��مي املبلول باملاء! �أعلم �أنّ م�س�ي�ر الغط�س يف
املن ��اورة يبل ��غ حوايل  5كلم ،وق ��د قطعت حوايل  2كلم مع ال�ش ��باب منذ
احلادية ع�ش ��رة اً
ليل .لك ّنني الآن وحي ٌد يف ذلك املكان وال �ش ��يء يتح ّرك
بالق ��رب مني� .أعلم �أن بدل ��ة الغط�س حتميني من احليوانات ،لكنّ خويف
كان من الربد الذي �أخذ ينه�ش بدين كاملن�ش ��ار ومل تكن َق ْر َ�ص ُت ُه لتخمد.
مل �أع ��د �أ�س ��تطيع �أن �أحت ّك ��م بالرجفة يف ج�س ��مي .ف ّك ��رت يف �أن �أنطلق
مكان ما ،ولك ّنني احتملت �أن يراين �أح ٌد يف هذا الليل
لأ�ص ��ل بنف�سي �إىل ٍ
مرتد ًيا بدلة الغط�س فيخاف مني وي�صيبني ب�سوء .كذلك ،مل �أكن �أعرف
طريق العودة من الياب�س ��ة جيدً ا فقد �أتينا اً
ليل بال�سيارة .ا�ضطررت �إىل
البقاء هناك .كنت �أحت ّرك �ص ��عودًا ون � اً
�زول و�أقوم ببع�ض حركات الليونة
لع ّل ��ي �أحافظ على ج�س ��مي داف ًئا ول ��و اً
قليل .ا�س ��تبعدتُ �أن �أهلك يف تلك
الليلة من �ش� � ّدة الربد ،ولكنّ حت ّمل تلك ال�س ��اعات كان ح ًّقا �أم ًرا �صع ًبا.
�أخ�ي ً�را �أيقظني �ص ��وت قارب عند بزوغ �أول ال�ص ��باح .يبدو �أنّ ال�ش ��باب
بقيت يف الطريق ف� َ
أر�سل قار ًبا ل ُيق ّلني .كانت
�أخربوا ال�س� � ّيد فاطمي �أ ّنني ُ
حايل �س� � ّيئة لدرجة �أ ّنني مل �أ�ستطع التح ّرك مبفردي� .ساعدين ال�شباب
و�أو�ص ��لوين �إىل اخليم ��ة .بقي ��ت حتى الظه ��ر حتت عدد م ��ن البطانيات
من دون �أن يفارق اجلليد ج�س ��مي! من جهة �أخرى اعتقد ال�ش ��باب �أ ّنني
ل ��ذت بالفرار! فراحوا يقولون« :لقد ر�أينا فرار اجلميع! ما عدا م�س� ��ؤول
الف�صيل ،الذي ر�أيناه هنا � ً
أي�ضا!».
 يا هذا! �أق�سم باهلل مل �أهرب! �أ�صاب قدمي �ش ٌّد ع�ضلي .بل يا ليتنيا�س ��تطعت �أن �آتي معكم بقدمي هذه لأم�سك باحلبل وت�سحبوين وال �أبقى
�أجت ّمد من �ش ّدة الربد حتى ال�صباح هناك.
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الجرح في كربالء 4

u
يف �أواخر �أ ّيام التدريب ،جاء دور �شرح خريطة العمل ّية .ك ّنا نظنّ قبل �أن
نرى اخلريطة �أ ّنها عمل ّية ك�سائر العمل ّيات الأخرى؛ كـ«بدر» ,و«والفجر,»8
لك ��ن ،تبينّ لنا �أنّ عمل ّية «كربالء »4خمتلفة .وعرفنا من اخلريطة � ً
أي�ض ��ا
�أنّ � 10إىل  15فرق ًة �ست�شارك يف هذه العمل ّية .وقالوا لنا �إ ّننا �سنكون كتيبة
الغ ّوا�ص�ي�ن ،لك ّنهم مل يتك ّلموا كث ًريا عن املكان الذي �س ��تعرب منه الق ّوات.
م ��ع ك ّل هذا ،عندما نظرنا �إىل اخلريطة �س ��اورنا اخل ��وف ،لي�س اخلوف
روحا واحدة فقط ،ويف � ّأي وقت �أراد اهلل
من العد ّو ،فقد ك ّنا ن�ؤمن ب�أنّ لنا ً
ي�سرتجعها .لكنّ اخلوف كان من ف�شلنا ب�إجناز عملنا نظ ًرا ملوقع املنطقة
ال�ص ��عب ،ووجود م�ضيق تبلغ م�س ��احته  150م ،متركزت ق ّوات العد ّو على
كال �ض� � ّفتيه .كان علينا االنطالق من �ض� � ّفة نهر «عراي�ض» يف خ ّرم�شهر،
م�صنع للبرتوكيميائ ّيات
وامل�س�ي�ر م�سافة  7كلم داخل املاء حتى ن�صل �إىل
ٍ
يف الب�ص ��رة .ويف حال و�صولنا �إىل ال�ض ّفة من دون � ّأي ا�شتباك ،كان على
كتيبة حبيب �أن حتت ّل امل�صنع؛ وهو بنا ٌء �ضخم بدا على اخلريطة �صغ ًريا،
ويقع �أمام ّ
خط الدفاع العراقي الثالث ،ثم التح ّرك نحو «جزيرة الأ�سماك»
الت ��ي تقع �إىل جهة �إيران ،وااللتح ��اق بكتائب الفرق الأخرى .ما �إن انتهى
�شرح اخلريطة حتّى �س� ��ألت ال�س ّيد�« :سنتق ّدم قرابة  6كلم يف قلب العد ّو،
ف�إن ر�أونا� ،أو �أُ�ص ��يب �أحدهم وراح ي�صرخ ولفت �أنظار الأعداء �إلينا ،فهل
هن ��اك �إذن باال�ش ��تباك ونحن يف و�س ��ط املاء؟!» .يف اجلل�س ��ة الأوىل جاء
اجلواب بالنفي.

 �س ّيد! بهذه احلال �سريموننا وي�صيبوننا! �أجيبك فيما بعد.كان ينبغ ��ي �ش ��رح اخلريطة �أكرث ،واال�س ��تعانة باملناظري مهما �أمكن،
والتق� � ّدم �إن �أمكن � ً
أي�ض ��ا ،ومعاينة املكان الذي �س ��ننطلق منه عن قرب.
ان�ش ��غل بايل من ��ذ اجلل�س ��ة الأوىل تلك .فالأم ��ر هنا يختلف ع ��ن �أروند
و«والفج ��ر .»8فف ��ي �أرون ��د كانت �إحدى �ض� � ّفتي النهر يف يدنا ،وال�ض� � ّفة
الأخرى يف يد العد ّو� ،أ ّما هنا ،فعلينا الغو�ص م�سافة  6كلم تقري ًبا يف ميا ٍه
ت�ستق ّر ق ّوات العد ّو على جانبيها.
يف الأ ّي ��ام الأخرية حت ّدثت �إىل �ص ��ديقي «مهديقلي ر�ض ��ايي» وهو من
�ش ��باب املعلومات واال�س ��تطالع� .أح�س�س ��ت من كالمه ب�أنّ �أمر العمل ّيات
قد انك�ش ��ف .قال �إنّ العراق ّيني يغلقون امل�ض ��يق باحلواج ��ز احلديد ّية.1
ظننت من كالمه ومن �أو�ض ��اع املنطقة ب�أنّ هذه العمل ّية لن تن ّفذ ،لك ّنني
مل �أ�ص� � ّرح بظ ّني لأحد .حت ًما هو � ً
أي�ض ��ا مل يقطع �أملنا ،وقال �إنّ احتمال
�إجراء العمل ّية هو .50%
يف جل�سات التوجيه التالية� ،س�ألت �أكرث عن كيف ّية االنطالق واملواجهة.
ّ
واطلع ك ّل م�س�ؤول* 2عن توجيه العنا�صر على � ّ
أدق التفا�صيل .وقد ُطرحت
بتوجه
م�س�ألة اال�شتباك �أثناء امل�سري م ّرات ع ّدة ،ومل يقبل ال�س ّيد فاطمي ّ
الق ّوات و�س ��حبها �إىل ال�ض� � ّفة يف حال اال�شتباك ،لكنه قال يل يف اجلل�سة
الأخرية« :يف � ّأي مكان ا�ش ��تبكتم ،ا�ص ��عدوا �إىل ال�ض� � ّفة .ال �إ�شكال �إن مل
تكون ��وا قد و�ص ��لتم بعد �إىل م�ص ��نع البرتوكيماو ّيات ،لكن ا�ص ��عدوا �إىل
ال�ض ّفة ،وتابعوا تق ّدمكم نحوه من هناك».
ف�ص ��ل مهديقلي ر�ض ��ايي (في كتاب مذك ّراته "ل�ش ��كر خوب ��ان = فرقة الأخيار" تدوين مع�ص ��ومة
ّ -1
�سبهري) الکالم عن عمل ّيات اال�ستطالع لمعركة كربالء 4وعن ذلك الم�ضيق ب�شكل جميل جدً ا.
* -وغال ًبا ما يكون عن�صر ا�ستطالع ومعلومات.
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�إ ّنه ��ا الأ ّيام الأخرية للتدريب .وقد �أ�ص ��بح الآن �أغلب الإخوة ماهرين
تتوجه املجموعة يف طابور
وخرباء يف الغو�ص .وجر ًيا على العادة ،عندما ّ
نحو املاء ،ين�شد «�سعيد بیمان فر» الن�شيد الذي نح ّبه:
م ّرة �أخرى حما�سة الع�شق وال�صفاء
علي والبالء
قد ح ّل الكرب على ك ّل �أوالد ّ
فرجال اهلل و�صلت �أ ّناتهم �إىل حرم الكربياء
اً
مف�صول عن اجل�سد ب�سيف اجلفاء
وارت ّد الر�أ�س
ما دام �شوق احل�سني يف قلوبنا �سيكون نهج اخلميني رفيق دربنا
كان �س ��ماع هذا الن�شيد ،وعلى وجه اخل�صو�ص ب�صوت «�سعيد» -وهو
خا�صا يف النفو�س،
من ال�ش ��باب الذين خربوا اجلبهة ج ّيدً ا -ي�ضفي ج ًّوا ًّ
ويرف ��ع من معنو ّي ��ات الإخوة .قب ��ل �أ ّيام م ��ن العمل ّية� ،أت ��ت �إىل املنطقة
جمموع ��ة من ِق َبل مق� � ّر الفرقة على ما يبدو للت�ص ��وير .فتح� � ّدث �إليهم
�شخ�صانّ ،ثم �أ�ش ��اروا لهم �إ ّ
يل! تق ّدم املرا�سل نحوي ،وراح امل�ص ّور يدور
حويل ليلتقط �صورة لوجهي ّ
امله�شم ج ّراء الإ�صابة ،فلم �أدعه يفعل ذلك.
وك�أنّ عملنا �أ�ص ��بح فيل ًما! و�ص ��ل الأمر �إىل درجة �ص ��رت �أف ّر منهم وهم
يلحقونني �إىل �أن تركوين و�ش�أين. 1
¤

املرحل ��ة الأخ�ي�رة كانت تدري ��ب الق ّوات على ال�ص ��عود �إىل ال�ض� � ّفة.
�أخذنا الإخوة �إىل تلك الناحية من ال�ض� � ّفة االفرتا�ض ��ية املق ّرر خروجنا
من املاء عربها ،وقلنا لهم �إ ّنه يجب �أن يرفعوا �أ�سلحتهم �إىل الأعلى حتى
 1ـ طوال وجودي في فرقة عا�شوراء ،وفي زمن الحربّ ،تم ت�صويري في فيلم لم ّرة واحدة فقط من دون
علمي ،وكان ذلك في عمل ّية بدر .و�س ��معت من الإخوة فيما بعد �أنّ ذلك كان حين ان�س ��حابي بعد هجوم
العد ّو .وقد �شاهدت تلك الم�شاهد بعد ذلك في الفيلم الوثائقي "مر�آة العبرة".
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ال تتل� � ّوث بالوحل والطني ،وي�ص ��عدوا �إليها زح ًفا ع�ب�ر حتريك �أرجلهم.
كما �أ�شاروا لنا على اخلريطة �إىل النقاط يف ال�ض ّفة العراق ّية التي ينبغي
علينا الت�س� �لُّل منها زح ًفا �إىل �أن ن�ص ��ل �إىل ال�س� � ّد ون�ص ��عد ،ون ّبهونا ب�أنّ
العد ّو �س�ي�رمينا �إن مل نزحف .كان اً
عمل �ص ��ع ًبا .و�ص ��رنا عندما ي�ص ��ل
ممرغون بالوحل من
الإخوة �إىل ال�ض ّفة ن�شاهد مناظر عجيبة؛ جميعهم ّ
ر�أ�س ��هم �إىل �أخم� ��ص قدميهم� ،أ ّما هيئاتهم فتبدو م�ض ��حكة ،وكانوا هم
�أنف�س ��هم ي�س ��خرون من ذلك .و�إذا ر�أوا �أن ال �أثر للوحل والطني على وجه
�أحدهم ،يحملون عليه ومي ّرغونه .اختلفت �أو�ض ��اع التدريب وكرث املزاح.
ويتوجهون ال�ستبدال
فعندما كان الغ ّوا�ص ��ون يخرجون من املاء ب�صعوبةّ ،
مالب�سهم واالغت�س ��ال ،كان ك ّل من ي�صل �أ ّو اًل ينرث الطني على من خلفه.
وي�ستم ّر هذا العمل �إىل �أن ی�ست�سلم اجلمیع ویر�ضخوا.
نق�ص ��ا باملخ ّل�ل�ات �أو احلاج ّيات الت ��ي جلبناها من
مل تع � ِ
�ان �س ��ر ّيتنا ً
املدين ��ة ،وكانت ال ت ��زال موجودة ،لكن ،يف الأ ّيام الأخرية ُو ّزعت �س ��ر ّيتنا
على �سر ّيتني �أخريني .كان قائدنا الأخ �أ�صغر علي بور ،ومل ي�ستطع بج�سده
ال�ضعيف اجلريح �إمتام دورة الغو�ص بنحو ج ّيد على رغم جهوده احلثيثة.
ومن بني  350عن�ص� � ًرا ي�ش� � ّكلون عنا�ص ��ر كتيبة حبيب ويخ�ضعون للدورة،
�شخ�ص ��ا يعانون من �أو�ض ��اع م�ش ��ابهة ومل يو ّفقوا.
كان هناك قرابة الـ ً 30
ويبدو �أ ّنه اتّخذ القرار على م�س ��توى قيادة الفرقة بت�شكيل �سر ّية برمائ ّية،
و ّمت تعيني «�أ�صغر» قائدًا لها�ُ .ض ّم �أفراد ف�صيلنا �إىل �سر ّية مطلق ،وف�صيل
فرج قلي زاده �إىل �س ��ر ّية �س ��وداكر .ك ّل هذه التغي�ي�رات حدثت قبل �إنهاء
مما ت�س� � ّبب بقليل من الإرباك .وهكذا� ،ص ��ارت
ال ��دورة بيومني �أو ثالثةّ ،
كتيب ��ة حبي ��ب عبارة عن �س ��ر ّيتي غو�ص ،يت� �ولىّ قي ��ادة الأوىل عبد العلي
مطلق ،وال�س ��ر ّية الثانية حم ّمد �سوداكر .كما تق ّرر ل�سر ّية �أ�صغر علي بور،
ك�سر ّية ثالثة يف الكتيبة� ،أن ت�سري بالقوارب بعد و�صول الغ ّوا�صني �إىل ّ
خط
ممن بقي من العنا�صر يف �سرايا
الدفاع الأ ّول للعد ّو ،وت�ش ّكلت هذه ال�سر ّية ّ
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الغ ّوا�صني� ،إ�ضافة �إىل العنا�صر املوفدة حدي ًثا .من ف�صيلنا التحق «حمرم»
متو�س ��طا
و�شخ�ص ��ان �آخران بهذه ال�س ��ر ّية .كان يف ف�ص ��يلنا عن�ص ��ران ّ
ال�س ��نّ  ،يبدوان كم�س ّنني بني �ش ��باب املجموعة الذين ترتاوح �أعمارهم ما
عاما .وقد �أ ّكدتُ على هذين العن�ص ��رين ب�أن يلتحقا بال�سر ّية
بني  17وً 18
الربمائ ّي ��ة ،حيث �إ ّنهما �أخفقا يف التدريب على الغو�ص ،لك ّنهما مل يقبال.
يتم فيها تنظيم العنا�صر وتوزيعها ،ر�أيتهما يبكيان
يف تلك الأ ّيام التي كان ّ
ب�ش ّدة� .س�ألتهما« :لمِ َ تبكيان؟!».
 �س ّيد! لمِ َ تريد �إر�سالنا �إىل تلك ال�سر ّية؟! لأ ّنكما مل تتع ّلما كيف ّية الغو�ص ج ّيدً ا! �س� � ّيد! �س ��نكون يف هذه الأ ّيام القالئ ��ل املتب ّقية ح ّت ��ى نهاية الدورةحتت ت�ص ّرفك طوال الأربع والع�شرين �ساعة .فلي ّدربونا يف � ّأي وقت وقدر
ما ت�شاء من ال�ساعات .نعدك �أن نتع ّلم الغو�ص يف هذه املهلة املتبق ّية.
مل يك ��ن طلبهما منطق ًّيا ،قلت« :ال ميكن ،م�س ��تحيل!» ,لك ّنهما �أ�ص� � ّرا
عل ��ى �إمكانية ذلك مع �إرادتي .مل �أرغ ��ب يف �أن �أفقدهما الأمل ،ومل يكن
كاف ملتابعة التدريب ،لك ّنني تراجعت �أمام �إ�ص ��رارهما .قلت
هناك وقت ٍ
يف نف�س ��ي« :لنعمل على هذين ليوم واحد ول َرن ما �سيح�ص ��ل؟!» ,وهذا ما
جرى .كانت م�شكلتهما يف الغو�ص ،و� اّإل فهما يعرفان ال�سباحة.
يومذاك كانت دورة تدريب جميع العنا�ص ��ر ق ��د �أُنهيت .يف احلقيقة،
�أُعطي الإخوة ثالثة �أ ّيام لال�س�ت�راحة بعد التدريب املك ّثف ،وكان عملهم
الأ�سا�س ��ي حينها التم ّرن على احلفاظ على التوازن يف املاء ،وعدم الغرق
م ��ع حملهم الأ�س ��لحة والعتاد وهو �أثقل مما ميك ��ن لبدلة الغو�ص حت ّمله،
توجب عليه ��م احلفاظ على توازنهم بطريق ��ة �أو ب�أخرى .كان ميكن
ل ��ذا ّ
حد ما ،لكنّ الفرقة مل
للأحزمة البال�س ��تيك ّية �أن حت ّل هذه امل�ش ��كلة �إىل ٍّ
جت ��د مثل هذه الأحزم ��ة يف الأهواز رغ ��م التفتي�ش املك ّثف .لذا ا�ض � ُ�ط ّر
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الإخوة �إىل تقطيع �س�ت�رات النجاة ،وو�ضع الإ�سفنج املوجود داخلها حتت
بدل ��ة الغو� ��ص حول البطن ،ما ي�س ��اعدهم يف �أن يطفوا على �س ��طح املاء
فيحافظ ��وا عل ��ى توازنهم وال يغرقوا عند حملهم ال�س�ل�اح والعتاد .كانت
هذه املراحل حتتاج �إىل التمرين ،وقام بها معظم الإخوة.
فتوجب علينا �أن نعيد لهما
�أ ّم ��ا نحن ف�أعدنا تدريب ذينك الرجل�ي�نّ .
يف ظرف �ساعات برنامج تدريبات مك ّثفة ا�ستغرقت �ساب ًقا � 4أو � 5أ ّيام .مل
�أ�سمع كلمة «ال» ,من � ّأي �شخ�ص �أ�شرت له بالذهاب مع هذين العن�صرين
وتدريبهم ��ا ،وذلك على الرغم من حاجة اجلميع لال�س�ت�راحة يف هذين
اليوم�ي�ن .يف النهاية تق ّرر �أن يتناوب على تدريبهما ك ٌّل من �س ��عيد بیمان
فر ورحيم باغبان.
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يف تلك الليلةّ ،مت يف خيمة القيادة �إعطاء �آخر التعليمات لطاقم الكتيبة.
يف ه ��ذه الأثناء كنت �أف ّكر يف �أولئك الثالث ��ة الذين يتد ّربون يف خلوة املاء
و�صقيع �أواخر �أ ّيام اخلريف .ح ًّقا كان عمل الإخوة �إيثا ًرا م�ضاع ًفا.
جر ًي ��ا على الع ��ادة ،كان احلديث ع ��ن كيف ّية تق ّدم الق� � ّوات .فراحوا
دوما« :ال جتعلوا ق ّواتكم الأ�سا�س� � ّية يف مكان واحد ،وان�ش ��روا
يذ ّكرونن ��ا ً
الق ّوات الأ�سا�س� � ّية واجلديدة يف املق ّدمة والو�س ��ط واخللف» .و�أ ّكدوا على
العنا�ص ��ر � اّأل ي�صدر منهم � ّأي �صوت حتّى لو �أرادوا العط�س ،و� اّأل يخرجوا
من املاء ل ّأي �س ��بب كان وُ ...ك ّرر هذا الكالم على م�س ��امعنا م ّرات ع ّدة،
بحيث �أ�صبحنا جمي ًعا ن�ؤمن ب�أنّ �سعال �أحدهم �أو �إحداث � ّأي �صوت يعني
جمزرة ُتزهق فيها �أرواح الع�شرات!
تق� � ّرر �أن نذه ��ب ونعاين املنطق ��ة باملناظري .على � ّأي حال ،امل�ش ��اهدة
�أف�ض ��ل من عدمه ��ا ،مع �أنّ طريقة الهج ��وم مل تكن لتواف ��ق العقل! وعلى
اً
متفائل وم�ؤ ّم اًل ،و�أبثّ هذا الأمل يف نفو�س
الرغم من ك ّل هذا القلق ،كنت
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العنا�ص ��ر .ومع �أ ّنني علمت بانك�ش ��اف منطقة العمل ّية ،كما �إنّ تق ّدم �أكرث
من ع�ش ��ر كتائب من الغ ّوا�ص ��ة حما ٌل بنظ ��ري � ،اّإل �أ ّنني كن ��ت واث ًقا� ،أ ّنها
�س ��تكون حتفة عمل ّية بدر .يف بدر كنت مت�أ ّكدًا م ��ن اللطف واملدد الإلهي،
وكنت �أُح ّدث نف�سي هذه امل ّرة � ً
أي�ضا؛ ب�أنّ اهلل تعاىل �سيبطل كيد الأعداء.
انتهت اجلل�س ��ة تلك الليلة قرابة الواحدة ،فع ��دت �إىل اخليمة .ر�أيت
بع�ض الإخوة نائمني ،لكنّ بع�ض ��هم كـ«حبيب» و«ح�س�ي�ن» مل ي�ستطع النوم
ج ّراء التفكري بالأ�شخا�ص الثالثة الذين يتد ّربون يف اخلارج .واتفق �سعيد
ورحي ��م باغب ��ان على �أن يرجع الأول عند منت�ص ��ف اللي ��ل ،ليتابع الثاين
قادما ،فيما رحيم ي�ستع ّد للذهاب .نظرت
�أعمال التدريب .ر�أيت «�سعيد» ً
�إليهما؛ ر�أيتهما يرجتفان من الربد .ذهبت باتجّ اه املاء ،فر�أيت املتدر َبني
أي�ضا ويلوذان بال�صمت .مل �أتك ّلم معهما � ً
يرجتفان من �ش ّدة الربد � ً
أي�ضا،
توجهت �إىل �سعيد بال�س�ؤال« :كيف هو و�ضعهما؟».
بل ّ
 �إ ّنهما يق ّدمان �أدا ًء �أف�ضل م ّني!مل �أ�ص� � ّدق .ارتديت بدل ��ة الغو�ص ،وكذا �س ��عيد مل يرجع �إىل اخليمة،
وتوجهت هذه امل ّرة ورحيم نحو املاء .كاد قلبي ينقلع من مكانه من �ش� � ّدة
ّ
ال�ب�رد .مل �أن ��زل �إىل املاء بعد و�إذ بالرجفة ت�أخ ��ذين ،لكن مل يكن اً
مقبول
�أن �أبق ��ى يف موقع املتف� � ّرج من البعيد! نزلنا جمي ًعا �إىل املاء .قلت فليعربا
النهر ً
عر�ض ��ا .وهو �أمر بالغ ال�صعوبة ،ذلك �أنّ �سرعة نهركارون و�ضغطه
يحرفان الغ ّوا�ص عن م�سريه ،وقد يجرفانه مل�سافة  25م .لذا ف�أثناء العبور
ً
عر�ضا يتّ�ض ��ح ت�أثري ق ّوة التجديف بالزعانف و�سرعته ليتم ّكن العابر من
التغ ّلب على �سرعة املاء .كنت �أنظر حتت نور القمر ال�ضعيف ،و�إذ بي �أرى
رحيم و�س ��عيد ق ��د ت� ّأخرا عنهم ��ا .كان املاء يتجاذبهم ��ا �إىل هذه الناحية
وتلك� ،أ ّما ذانك العن�صران فمن �ش ّدة احلما�سة تع ّلما الغو�ص ج ّيدًا ،وكانا
بع ��د ك ّل تل ��ك التمارين ،يتق ّدمان يف منت�ص ��ف تلك الليلة الباردة ب�ش ��كل
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رائع� .أح�س�س ��ت بفرحة عامرة لتلك احلما�سة وال�شوق الذي ر�أيته منهما؛
�إىل �أين ميكن للإرادة �أن تو�ص ��ل الإن�سان؟!...و�صلنا �إليهما ،ور�أيت �أ ّنهما
يري ��دان التم ّرن �أك�ث�ر .قلت لهما« :عافاكم ��ا اهلل ,»..وعدت نحو اخليام.
كانت ال�ساعة الثانية والن�صف اً
ليل ،و�أذان ال�صبح يحني يف متام اخلام�سة
والن�صف ،و�أمامي ثالث �ساعات فقط لال�سرتاحة .وعزمت على الذهاب،
بعد �صالة ال�صبح ،مع هذين العن�صرين للتدريب.
¤

كانت �أحوال ال�ش ��باب يف ذلك اليوم الفتة .ذهب العن�صران للتمرين
من جديد� .أ ّما خارج املاء فان�ش ��غل ك ّل �ش ��خ�ص ب�أم � ٍ�ر ما؛ �أحدهم يح ّرر
ر�س ��الة ،و�آخ ��ر يكتب و�ص� � ّية! �آخر الو�ص ��ايا� ،آخر املطال ��ب� ،آخر جتارة
ومعامل ��ة يف ه ��ذه الدنيا� ...أحدهم يه ّيئ عتاده ،و�آخر ي�س � ّ�جل ت�س � اً
�جيل
�ص ��وت ًّيا ،بع�ض ��هم جل� ��س �إىل جان ��ب بع�ض �آخ ��ر وراح يتج ��اذب �أطراف
احلديث .يف الناحية الأخرى راح �ش ��باب �س ��ر ّية �أ�صغر علي بور يتد ّربون
على احلرب يف القنوات .فيما راح �آخرون يبحثون عن احل ّناء .ر�أيتها مع
ر�ضا داروئيان .مل �أعلم من �أين �أتى بها ،ويبدو �أ ّنه ف ّكر من قبل باحل ّناء
ليل ��ة الهج ��وم ،وها هو الآن يو ّزعها على ال�ش ��باب .لقد التفت الإخوة �إىل
� ّ
أدق التفا�ص ��يل ،حتّى �إ ّنهم �أح�ض ��روا خيطان ال�صوف! �سمعت �ساب ًقا �أ ّنه
�إذا ما ُ�ش� � ّدت خيطان ال�ص ��وف على الإ�صبع بعد و�ضع احل ّناء عليه ،ف�إ ّنه
ي�صطبغ ج ّيدً ا.
كان اجلميع يعلم ب�أنّ «احلاج علي �أ�ص ��غر زجناين» �س ��ي�أتي الليلة �إىل
الكتيب ��ة؛ وه ��و رادود كفي ��ف ،ووالد �ش ��هيد .واحل ��قّ �أنّ �أداءه كان ميزج
ب�ي�ن احل ّن ّية واحلميم ّي ��ة .ولأنّ جميع املجاهدين يع�ش ��قون مرث ّياته ،فقد
انتظروا قدومه ب�شوق.
ذهبت ،كم ��ا كان مق ّر ًرا ،مع العن�ص ��رين �إىل امل ��اء .ر�أيتهما يعمالن
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ب ��ك ّل قواهما .مل تكن درجة حرارة املاء ترتفع طوال النهار �س ��وى اً
قليل،
لك ّنهما كانا ينزالن �إىل املاء من دون �أن ينب�س ��ا ببنت �ش ��فة ،وذلك حتّى
حازما وقا�س� � ًيا .مل �أكن
ُيت ّم ��ا مترينهما .اعتربين معظم الإخوة �إن�س ��ا ًنا ً
كالأخ فرج قائد �إحدى جمموعات الغ ّوا�صة الأخرى .ت�ش ّددت مع الإخوة،
وعلى ح ّد قول بع�ضهم ك�أنّ يل قل ًبا من حجر ،لكنه يف تلك الظروف ،كان
ح ًّقا قلبي ينفطر عندما �أراهم يرجتفون من الربد �أو �أ�س ��مع ا�ص ��طكاك
�أ�س ��نانهم � ،اّإل �أ ّنن ��ي ال �أُظه ��ر ذل ��ك .يف ذل ��ك اليوم ،حني �أ�ص ��بح هذان
ال�شخ�صان ماهرين يف الغو�ص ،وعندما خرجنا من املاء ،الحظت �أنهما
دوما
�أُعدما احل ْول ،فجاء الإخوة و�ساعدوهما على خلع مالب�سهما .كنت ً
�أح ّدث نف�س ��ي� ،إن كان من املق� � ّرر �أن نفتح الطريق للق ّوات الالحقة ،فما
ال�ضري يف �أن نتم ّرن ب�ش ّدة ،فن�ؤ ّدي عملنا بالنحو الأف�ضل ونح ّقق �أهدافنا.
¤

�آن ��ذاك ،مع توافر الغداء بكرثة ومتام النعم ��ة ،مل يرغب �أحد بتناول
ويتنحى جان ًبا .لقد �أتونا بطعام ج ّيد،
الطع ��ام ،راح ك ّل واحد يلتقم لقمة ّ
وبقي يف مكانه ومل ُيرجع منه �شيء �إىل اخللف.
توجهت
يف تلك الأ ّيام ت�ش� � ّنج ف ّكي للم� � ّرة الثانية وت�أ ّذيت كث�ي ً�را .لذا ّ
فو ًرا �إىل غرفة الطوارئ القريبة من الكتيبة .وكان الطبيب الرتكي هناك
ُيراج ��ع ملعاجلة جميع �أنواع الآالم والأمرا�ض ،م ��ن �أمل الر�أ�س والتهابات
اجلي ��وب الأنف ّية  -اللذين كان معظم الإخوة ي�ش ��كو منهما � -إىل التهاب
الأذن وال ّلوزتني والك�سور و ...اقرتبت منه وقلت« :لقد ت�ش ّنج ف ّكي».
 ح�س ًنا ،افتح فمك لأرى!�شفتي� ،أ ّما �أ�سناين فقد الت�صق بع�ضها ببع�ض
ا�ستطعت فقط �أن �أفتح ّ
بق ّوة! �أعاد الطبيب مك ّر ًرا« :قلت لك افتح فمك!».
 لو كنت �أ�ستطيع فتح فمي ملا جئت �إليك!478

 �أح ًّقا ت�ش ّنج ف ّكك �إىل هذه الدرجة؟كان الأمر الفتًا بالن�سبة �إليه ،ف�س�أل« :لكن ،ماذا كنت ت�أكل طوال هذه
امل ّدة؟».
1
 ال �شيء! القليل من اخلبز املب ّلل بال�شاي! لمِ َ بقي ��ت �إىل الآن هنا .ينبغي نقل ��ك �إىل اخلطوط اخللف ّية� ...إىلامل�ست�شفى!
حت ّدثنا م ًعا ،فكان ي�ستمع �إىل كلماتي التي �أتل ّفظ بها من وراء �أ�سناين
امللت�صقة بع�ض ��ها ببع�ض ،وفهم ب�أ ّنني لن �أذهب �إىل � ّأي مكان .طلب �إ ّ
يل
�أن �أخلع قمي�ص ��ي ليعاينني .خلعته ،و�إذا بي �أراه وقد ا�سرت�سل يف البكاء
وه ��و ينظر �إىل ج�س ��دي ووجهي! �أحزن ��ه �أمري كث ًريا .ارتديت قمي�ص ��ي
لأخ ��رج ،مل يدعن ��ي! جل� ��س �إىل جانبي ،و�ص ��ف يل بع� ��ض الفيتامينات،
وراح يخاطبن ��ي م ��ن �أعم ��اق روح ��ه�« :أن ��ت تن ��زل �إىل املاء وقد �أ�ص ��اب
ج�س ��دك ما �أ�ص ��ابه! �أال تف ّكر ب�أ ّنه �س ��يتق ّيح يف الغد ...و�ستقع ً
مري�ضا!».
 ...كال ،فهذا املاء لي�س من تلك املياه! فهو ال ي�س ّبب الأذى جل�سد املرء!�أن ��ا �أن ��زل �إليه من �أجل اهلل ويف �س ��بيله ،وال �أظ ��نّ �أنّ اهلل يريد �أن يتق ّيح
ج�سدي يف هذا املاء.
ا�س ��تبقاين الطبيب عنده قرابة ال�ساعة ،وراح ي�س� ��ألني عن �إ�صاباتي
ومت ��ى كانت .مل ي�ص� � ّدق �أ ّنني التحقت باجلبهة من ��ذ �آذار العام 1981م،
و�أ�ص ��بت بج ��راح فوق ج ��راح� .إىل ذلك احلني ،كنت قد خ�ض ��عت �إىل ما
أ�سا�سا هذا ال يتما�شى
يقارب  22عمل ّية جراح ّية .مل ي�ص ّدق ذلك ،وقالً �« :
مع العقل! �أن يخ�ضع املرء �إىل ك ّل هذه العمل ّيات ويبقى �ساملًا!».
 �أ ّما �ساملًا ،فلم �أبقَ ! �أال ترى!...يوما ،وت�س� � ّبب �ض � ً
�غطا
 1ـ فيم ��ا بع ��د ،ومع تك ّرر هذه الحال التي كانت ت�س ��تم ّر بالح ّد الأدنى قرابة ً 14
�ش ��ديدً ا على �أ�س ��ناني وت�ؤثر على تناولي الطعامُ ،
ا�ضطررت لأن �أقتلع �س� � ّنين من �أ�سناني وذلك لأت ّمكن
على الأق ّل من �أكل �شيء في تلك الأ ّيام.
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عل ��ى ك ّل ح ��ال ،حاولت �أن �أ ّم ��د الطبيب باملعنو ّيات .وبعد �أن �ص ��رف
يل ال ��دواء ع ��دت �إىل اخليمة .وب�س ��بب حايل ال�ص ��ح ّية ومكوثي الطويل
يف غرفة الطوارئ ،ظنّ الإخوة ب�أ ّنني �س� ��أبقى فقالوا�« :س� � ّيد! لع ّلك تريد
البقاء هنا؟!».
ممن يتخ ّلف عن العمل ّيات� .س�آتي ب�إذن اهلل.
 ال! ف�أنا ل�ست ّكانت تلك امل ّرة الثانية التي �أُ�ص ��اب فيها بت�ش ّنج يف ع�ضلة ّ
الفك .ففي
امل� � ّرة الأوىل كنت قد و�ص ��لت للت� � ّو �إىل اجلبهة حني ابتُلي ��ت بهذا الأمر،
حت�س ��نت .وها �أنا الآن �أعلم بالتجربة ب�أنّ
وا�س ��تم ّر قرابة ً 14
يوما �إىل �أن ّ
وعلي �أن �أتك ّيف مع الو�ضع.
ّ
لدي عمل يف الأ ّيام القليلة الآتيةّ ،
¤

يوما مرا�سم خ�ضاب
بعد الظهر ،كان لدينا حفل خ�ض ��اب .مل �أ�ش ��هد ً
لليلة العر�س ،لك ّنه ليلة الهجوم كان الفتًا .راح الإخوة ي�ضعون احل ّناء على
�أ�ص ��ابعهم ويل ّفونها بخيطان ال�صوف حتّى تعلق وت�صطبغ ج ّيدً ا .ع�ص ًرا،
�أ�صبحت �أ�ص ��ابع معظمهم �صفراء وحمراء ...بع�ضهم و�ضع احل ّناء على
�أ�صابع قدميه � ً
أي�ضا.
فتوجه اجلميع نحو م�ص� � ّلى
عن ��د الغروب ،انق�ض ��ى وقت انتظارن ��اّ ،
الكتيب ��ة لأداء �ص�ل�اة اجلماعة الأخ�ي�رة قبل الهجوم .ويا له من م�ش ��هد
عجيب ،ما �إن يدخل الواحد م ّنا امل�ص� � ّلى حتّى ي�شرع بالبكاء .كما ح�ضر
� ً
فغ�ص
أي�ض ��ا �ش ��باب زجنان حني علموا بح�ض ��ور احلاج �أ�ص ��غر زجناين ّ
امل�ص ّلى باحلا�ضرين� .أ ّدينا �صالتي املغرب والع�شاء بحال معنو ّية عالية،
و�أ�ستطيع القول بجر�أة �إنّ من بني � 600شخ�ص ي�ؤ ّدون ال�صالة هناك كان
أ�سا�س ��ا ،كانت الع�ب�رة ت�أخذنا مبج ّرد النظر يف وجوه
هناك  500يبكونً � .
الإخوة ...فلع ّل هذا الأخ �سي�ست�ش ��هد بعد يومني ...وهذا �سي�ؤ�سر ...وهذا
يوما وهذا ..
لن يرجع ً
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لق ��د خ�ب�رت تل ��ك الأوقات القا�س ��ية مرا ًرا .ل ��ذا ،مل �أعد ن ��ور الدين
القا�سي القلب ذاك .ومل �أعد �أنتظر قارئ العزاء �أو � ّأي �سبب �آخر لأبكي.
بعد ال�ص�ل�اة �سجدنا جمي ًعا�ُ .أطفئت الأنوار ،فخال ك ّل واحد م ّنا بخالقه
على تلك احلال مل ّدة .ابت ّلت �س � ّ�جادات ال�ص�ل�اة بالدموع ،و�ش ��عرنا بخ ّفة
يف �أرواحنا �أكرث من ذي قبل .قر�أنا الدعاء جماع ًّيا ،ليملأ بعدها �ص ��وت
احلاج علي �أ�صغر الف�ضاء� .س�أله �أحد رواديد الفرقة�« :أتعلم يا حاج علي
�أ�صغر ماذا؟!» ,التفت احلاج �أ�صغر �إىل ذلك ال�صوتّ :
«تف�ضل».
 بع�ض ه�ؤالء ال�ش ��باب املوجودين هنا ،لن يكونوا بيننا بعد يومني �أوثالثة!
عند �س ��ماع ه ��ذه الكلمات� ،أُغ�ش ��ي على احلاج علي �أ�ص ��غر من فرط
البكاء .نرث الإخوة املاء على وجهه .اخت ّل انتظام املجل�س .كان ك ّل �شخ�ص
اخلا�ص ��ة� ،إىل �أن عاد �صوت رادودنا املحبوب يرنمّ �أبيا ًتا من
يعي�ش حاله
ّ
ق�صيدة «الغ ّوا�صني» ،1التي �صقلت �أرواحنا ب�سماعها ليلة الهجوم.
احت�ضن الإخوة بع�ضهم ً
بع�ضا ،وو�ضعوا ر�ؤو�سهم على �أكتاف بع�ضهم
البع�ض ،وراحوا يطلبون امل�س ��احمة ويو ّدع بع�ض ��هم البع�ض .العدد الأكرب
توجهت كن ��ت �أتذ ّكر رف ��اق اجلبهة
اختل ��ى يف الظلم ��ة بنف�س ��ه� .2أينم ��ا ّ
القدامى و�أ�صدقائي ال�شهداء .جت ّددت �أحزاين لفقدان «�أمري» وا�شتعلت
يف قلبي نار�« .أمري» اخلائن لل ِع ْ�ش ��رة� ،ش � ّ�خ�ص نتيج ��ة عمله ،وبعد ذلك
احللم� ،أخذ معه �أ�صدقاء �آخرين وتركني ...مل �أ�ستطع البقاء يف امل�ص ّلى.
ازدحاما
كن ��ت �أظ ��نّ ب�أ ّنن ��ي �أ ّول اخلارجني ،لك ّنني ح�ي�ن خرجت ر�أي ��ت
ً
كب ًريا! فحول امل�ص� � ّلى ،وبني ال�ش ��جريات ،يف ك ّل ناحية ،ر�أيت الإخوة قد
 1ـ ق�ص ��يدة "الغ ّوا�ص ��ون" الق ّيم ��ة والها ّم ��ة الت ��ي �أن�ش ��دها الح ��اج "�ص ��مد قا�س ��مبور" ف ��ي رث ��اء
غ ّوا�ص ��ي«والفجر »8وهذه ترجمتها�" :أ ّيها ال�ش ��باب الذين بقيتم في الجبهةـ �أ ّيها ال�ش ��باب الذين تعبتم
� ...أحدوك ��م �أنتم الذين ّ
تخ�ض ��بتم بدمائك ��م الطاهرة �إلى جانب نهر �أرون ��د ...ناموا قريري العين �إذ
نمتم خير نومة ،وقد �أح�سنتم التفكير حين ف ّكرتم ب�إعارة اهلل جماجمكم".
 2ـ علمت فيما بعد �أنّ فيل ًما �ص ّور لتلك المرا�سم المعنو ّية وما زال موجودًا.
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عقدوا خلوات مثنى وثال ًثا وفرادى� .ض � ّ�ج ب�س ��تان النخيل بالبكاء .و�صار
جمل�س العزاء ُيبثّ من امل�ص� � ّلى .طالت املرا�سم .لربمّ ا امت ّدت �إىل ثالث
�أو �أربع �س ��اعات ،لكنّ الإخوة بقوا على حالهم .ال � ّأظن �أنّ �أحدً ا نام تلك
الليل ��ة؛ فبعد جمل�س العزاء بد�أت الف�ص ��ائل تتزاور فيم ��ا بينها� ،إذ فيما
بعد �سي�صبح اجتماعها م�س � اً
�تحيل .ق ّدم �أفراد الف�صائل ال�شاي بع�ضهم
لبع�ض ،وحفالت اخل�ض ��اب ال تزال قائمة .تلك الليلة� ،أمكن ر�ؤية �أ�شياء
�أخرى يف وجوه بع�ض الإخوة؛ فقد تلألأ وجه حميد غم�س ��وار ب�ش ��كل غري
عادي ،فبدا وك�أنّ قم ًرا طلع من وجهه .لقد �شهدت الكثري من هذه الوجوه
ّ
يف حلظات الرحيل ،و�أعلم �أنّ هذه احلاالت والهيئات تظهر عندما ي�ضع
املرء ك ّل ما ميلك بني يدي اهلل ،ويرحل �ص ��اد ًقا .ومع �أنّ حميدً ا ان�س ��جم
م ��ع �ص ��ديقه مل� � ّدة � ،اّإل �أ ّنه مل يت�أ ّثر ب ��ه �أبدً ا .فقد جاءين �ص ��ديقه حينها
اً
قائل�« :س ّيد! لو تعفيني من الذهاب معكم!».
 ال �إ�شكال يف ذلك!كنت منتظ ًرا هذه اللحظة .ف�أمثاله يف اجلبهة ق ّلة ،لكن مل تخ ُل منهم.
وال ب� � ّد �أنّ حميد اقتنع بكالمي الآن ،حيث قلت ل ��ه مرا ًرا�« :أنت ورفيقك
هذا �أحدكما غري الئق بالآخر ...طريقكما خمتلف!».
دخل ��ت اخليم ��ة .ر�أيت اجلميع يقيم ��ون نافلة الليل .خ ��ارت قواي من
اجلوع .ف�س ��رعان ما كنت �أجوع ب�س ��بب تناويل للأطعمة ال�س ��ائلة� .ش ّغلت
ال�س ��ماور ،وو�ض ��عت فوقه مرطبا ًنا من الع�س ��ل ِل َيلني اً
قليل .فج�أة �س ��قط
املرطبان داخل ال�سماور! ومهما فعلت مل �أ�ستطع �إخراجه ،واجلميع ي�ؤ ّدون
�ص�ل�اة الليل .رحت �أقول بتلك الأ�س ��نان امللت�صقة بع�ض ��ها ببع�ض« :كفى
عم! فلي� ِأت �أحدكم و ُيخرج يل هذا املرطبان!»� .أ ّمت بع�ضهم �صالته
�صال ًة يا ّ
على جلبتي .جاء �إ ّ
يل حبيب رحيمي الذي كان دائم البكاء يف �صالته وقال
�سجادة �صالته كما العادة
يل�« :س� � ّيد! �أرى �أنّ �أعمالك ال تنتهي!» ,وو�ض ��ع ّ
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يف جيبه� .1أخ ًريا �أخرجوا املرطبان ف�أكلت القليل من الع�سل ،لأ ّنني �أردت
ً
م�ستيقظا �إىل جانب الإخوة حتّى ال�صباح.
البقاء
كانت ال�س ��اعة تقارب الثالثة بعد منت�ص ��ف الليل .بعد �ص�ل�اة الليل،
ا�ستدعيت جميع �شباب الف�صيل .ويا له من جمع عجيب! حني كنت �أتك ّلم
مع الإخوة ب�ص ��عوبة و�أعتذر منهم عن ك ّل �أوجاع الر�أ�س التي ت�س ّببت لهم
به ��ا ،والت�ش� � ّدد الذي مار�س ��ته عليهم ،والأذى الذي قد يكون �ص ��در م ّني
بح ّقهم و ...كانت الأكتاف تهت ّز من فرط البكاء� .أطف�أ الإخوة امل�صابيح
ليب ��د�أ جمل�س �آخر ...مل يك ��ن يف البني � ّأي مرث ّي ��ة �أو جمل�س عزاء ،وراح
ك ّل �ش ��خ�ص يديل بدل ��وه� ،أحدهم يتح ّدث عن �ص ��ديقه املفقود ...و�آخر
عن احل�س ��رات ،الأماين والآمال ،وك�أنّ الزمان واملكان فقدا مفهومهما،
وراح ��ا فقط ي�س ��تمعان �إىل �أ ّنات الغ ّوا�ص�ي�ن النابعة م ��ن �أعماق قلوبهم.
�أ ّما �أنا فلم �أعد ال�س� � ّيد نور الدين ذاك الذي كنته يف املا�ض ��ي .فلم ي�سبق
يل �أن ا�س ��تدعيت العنا�ص ��ر ،تك ّلمت معهم ،واعتذرت �إليهم� ،أو �شكرتهم
على ك ّل جهودهم ،وطلبت امل�س ��احمة منهم .ع�شت اً
حال ظننت فيها �أ ّنني
راحل ال حمالة .تي ّقنت �أ ّنني لن �أعود .ولهذا مل �أرد ل ّأي كالم �أن يبقى يف
�ص ��دري .عزمت على �أن �أج ّدد و�ص� � ّيتي ،لكنّ الفر�صة مل ت�ؤاتني .2تعبت
من �ش� � ّدة ما بكيت ،و�ص ��رت فقط �أنظر �إىل الإخ ��وة؛ �إىل وجوههم� ،إىل
قاماتهم املم�ش ��وقة� ،إىل �أ�ص ��ابعهم املح ّناة� ،إىل �ض ��حكاتهم وبكاءاتهم،
�إىل كالمه ��م ومزاحه ��م� ،إىل �ص�ل�اتهم وقراءتهم للق ��ر�آن ...كم كانت
عجيبة تلك ال�ساعات...
�سجادة �صالة حبيب رحيمي وما حدث لها .وكان حبيب
ق�صة ّ
 1ـ لقد تناقلت �أل�سن �شباب كتيبة حبيب ّ
دوما .وعند ا�ست�شهاده �أُ�صيب في ر�أ�سه ،ف�سال
ال�سجادة من مدينة م�شهد ،وبقيت برفقته ً
قد جلب هذه ّ
�سجادة ال�ص�ل�اة .وعلى ما يبدو �أنّ الأخ "�صمد قا�سمبور" �أن�شد له �أ�شعا ًرا
الدم منه على �ص ��دره وملأ ّ
و�سجادته
[بالآذرية وترجمتها] :حبيبي! ال ترحل ،ابقَ ! اكت ِو بنار الع�ش ��ق ...لقد امتلأت �س ��جدة حبيب ّ
بالدماء...
 -2و�ص ّيتي ال�سابقة ،كتبها «�أمير» لكلينا ،والحال �أنّ ظروفي الآن في البيت قد اختلفت حت ًما .وبالرغم
من هذا لم �أجدّدها.
الفصل الرابع عشر :الجرح في كربالء 483 4

وانبث ��ق فج ��ر تلك الليلة اال�س ��تثنائ ّية التي ما ع�ش ��ت مثله ��ا بعدُ� ،إىل
ح�ي�ن انتهاء احلرب .فلم يجتم ��ع �أبدً ا مثل الإخوة النموذج ّيني لف�ص ��يل
الغ ّوا�ص�ي�ن ذاك يف عمل ّية كربالء ،4وال ظ ��روف التدريب و ...كانت مثل
ذلك الزمن.
¤

يف ال�ص ��باح ،كانت �أ ّول �أعمالنا تو�ضيب �أغرا�ضنا وتغليفها وت�سليمها
بالغ�ص ��ة .مل يكن
لـ«تع ��اون» الكتيبة؛ العمل الذي كان دائ ًما ما ي�ش ��عرين ّ
نتح�س � ُ��س
الإخ ��وة اجلدد ّ
يتح�س�س ��ون من ت�س ��ليم الأغرا�ض بقدر ما كنا َّ
نح ��ن .رح ��ت �أنظ ��ر من البعي ��د �إىل �ص � ّ�ف الإخ ��وة و�أف ّك ��ر؛ � ٌّأي من هذه
الأغرا�ض لن تعاد �إىل �صاحبها؟ غال ًبا ما كانت هذه الأغرا�ض ُترجع �إىل
املدينة بعد ال�ش ��هادة �أو الأ�سر �أو اجلرح ،و ُت�س� � ّلم �إىل العوائل؛ يفتحونها
عند الت�س ��ليم ،وي�س � ّ�جلونها يف قائمة� ،أما امل�ش�ت�رك بني ك ّل املغ ّلفات فهو
الق ��ر�آن ،املالب� ��س ،و�ش ��ريط ت�س ��جيل ملجال�س ع ��زاء .ا�س ��تخدم الإخوة
القدامى �ص ��ندوق الذخائر الفارغ كخزانة ،فكانوا يقفلونه وي�س ّلمونه �إىل
ممن ق�ضوا فرتات طويلة يف اجلبهة ،فكانوا
«تعاون» الكتيبة .وه�ؤالء هم ّ
كما يتّخذ ال�شخ�ص يف املنزل مكا ًنا ي�ضع فيه �أغرا�ضه ،يتّخذون لأنف�سهم
زاوية يف الد�شمة لو�ضع خزائنهم فيها.
جمعن ��ا اخلي ��ام ،ورتّبن ��ا مكان متو�ض ��ع الكتيب ��ة� .أجنز ك ّل �ش ��خ�ص
�أعماله الأخرية ریثما ت�أتي الآليات التي �س ��تق ّلنا .يف ال�سابق ،ا�ستخدموا
ال�ش ��احنات لنقل الإخ ��وة �إىل اخلطوط الأمام ّية ،لكن ،عل ��ى ما يبدو �أنّ
ه ��ذه الطريقة ُك�ش ��فت ،لذا ،ج ��ا�ؤوا هذه امل ّرة مبقط ��ورات .ج ّهز الإخوة
�أغرا�ض ��هم ،وراحوا يركبون ك ّل �س ��ر ّية يف مقطورة .كنت �آخر من ركب.
بعد ذلك ،جاء دور م ّد ال�ش ��وادر فوقنا .ح ًّقا �إنّ اجللو�س يف �أماكن كهذه
يتط ّلب مهارة .كان ارتفاع ال�شادر عن �أر�ض املقطورة �أق ّل من مرت ،وكان
484

عل ��ى الإخوة �أن ّ
ينظموا �أنف�س ��هم يف ذلك الف�ض ��اء ال�ض� � ّيق .عاد �ص ��وت
الإخوة لريتفع جم ّددًا:
 �آي ،اختنقت! متى ن�صل. ما هذا الذي انغرز يف ظهري؟! �أخي! من بعد �إذنك �أزح �سالحك جان ًبا!خا�ص ��ة لأولئك
واق ًعا ،مل يكن بالإمكان التن ّف�س يف ذلك املجال املغلق ّ
الذي ��ن �ص ��عدوا قبل اجلميع وكان ��وا يف مق ّدمة املقط ��ورة� ،إذ �إنّ مكانهم
كان �أ�ش� � ّد �ض ��ي ًقا .ا�ض � ُ�طررنا لإحداث بع�ض الثقوب يف ال�شادر بوا�سطة
ّ
و�شي�ش(مدك) البندق ّية حتّى يت�س ّرب �إلينا بع�ض الهواء ،وكان
ال�سكاكني
ذلك جمد ًيا .يف ظلمة املقطورة ك ّنا ن�سمع عبارات مرحة وم�ضحكة.
 خايل! ناولني فنجان �شاي على ذوقك!كان الإخوة ينادون احلاج ر�ض ��ا داروئيان بـ«خايل» .لأ ّنه امل�س�ؤول عن
ال�سماور ،فطالبه اجلميع بتقدمي ال�شاي .وبد�أ الإخوة ميزحون وميرحون
وي�شاك�سون بع�ضهم ً
بع�ضا.
بهذه احلال ،عربنا خ ّرم�ش ��هر وو�ص ��لنا �إىل الطري ��ق امل�ؤ ّدية �إىل نهر
«عراي� ��ض» .تو ّقفت املقطورة قراب ��ة الثانية بعد منت�ص ��ف الليل� .أ ّول ما
نف�س عميق .والكثريون �س� ��ألوا مبا�ش ��ر ًة عن
فعل ��ه ك ّل م ��ن نزل هو �أخ ��ذ ٍ
املرحا�ض .ب ��د�أ بع�ض الأ�ش ��خا�ص ب�إنزال الأغرا�ض .دخل �شخ�ص ��ان �أو
ثالثة حتت ال�ش ��ادر لإح�ض ��ار الأغرا�ض من عمق املقط ��ورة � ،اّإل �أ ّنهما مل
ي�ستطيعا العودة! ح ًّقا ،لقد �آثر الإخوة على �أنف�سهم و�أم�ضوا زهاء الثالث
�ساعات يف عتمة ال�شادر و�ضيقه وج ّوه اخلانق.
بع ��د �إن ��زال احلقائب يف تلك الظ ��روف ،اختلطت الأغرا�ض بع�ض ��ها
ببع�ض .جاء �أحدهم وقال�« :إنّ �سالحه قد وقع �سه ًوا»َ .
تعال الآن وجد له
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�سالحه من بني مئات الأ�سلحة! على ك ّل حال ،و�صل ك ٌّل لأغرا�ضه بطريقة
�أو ب�أخرى .بعد ذلك �أمرت الإخوة بحمل باقي الأغرا�ض �إىل املق ّدمة �إىل
�أن جند �أ�صحابها.
عندما تق ّدمنا اً
قليل ،ر�أيت «ح�س ��ن خو�شبو» ي�سري بكتيبته .كان ح�سن
قائ ��د كتيبة «ال�س � ّ�جاد» ,وتع� � ّرف �أحدنا �إىل الآخر منذ م� � ّدة طويلة .كان
ك ّلما ر�آين يطلب م ّني االلتحاق بكتيبته .وقد �س�ألني تلك الليلة حني ر�آين:
«�س ّيد �إىل �أين �أنت ذاهب؟».
1
متوجهون نحو ّ
خط الدفاع الأ ّول!
 ترى �أ ّننا ّ �س ّيد مل تجُ بني!كان يق�ص ��د االن�ض ��مام �إىل كتيبت ��ه .قلت�« :أن ��ا الآن �أف ّكر يف الإخوة
والعملية� .إن عدت �ساملًا �آتي �إليكم».
 ما �أخبار البيت؟! مل �أتوا�صل معهم منذ م ّدة!و ّدع بع�ضنا ً
بع�ضا كما البق ّية ،لكنّ كالم ح�سن ذ ّكرين للحظة بالعائلة.
لقد م ّر قرابة ال�شهر ون�صف ال�شهر من دون �أن �أذهب �إىل البيت .وطوال
ف�ت�رة التدريب مل �أخرب عنهم �ش ��ي ًئا .هذا التو ّقف وال�س� ��ؤال عن الأحوال
� ّأخرين عن الإخوة .وجدتهم حملوا �أغرا�ض ��ي وم�ضوا بها ،وذلك كجميع
الت�ص ��رفات التي قاموا به ��ا من �أجلي و�أخجلوين به ��ا .رحت �أرك�ض �إىل
�أن و�ص ��لت �إليهم عند القناة .لقد ُبنيت د�ش ��م يف ب�ستان النخيل بالقرب
من ّ
اخلط الأمامي ،و�أ�شري �إىل �أماكن الف�صائلُ ،
وخ ّ�ص�صت ثالث د�شم
�شخ�صا ،ومل ُي�سمح �سوى للح ّرا�س
لك ّل ف�ص ��يل .تتّ�سع الد�شمة لقرابة ً 12
"ال�سجاد"
 1ـ حينذاك �أردنا الذهاب �إىل د�شمنا يف اخلطوط الأمام ّية ،فيما كانت كتيبة
ّ
تن ��زل يف القنوات الكب�ي�رة القريبة من ب�س ��اتني النخيل .وكان القرار �أن تبا�ش ��ر عملها
بالقوارب بعد اخرتاق ّ
اخلط من قبل الغ ّوا�صني.
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باخلروج منها.
كان موق ��ع ب�س ��اتني النخيل تلك يف خ ّرم�ش ��هر غري ًب ��ا ،فهي تبعد عن
املاء ّ
وخط الدفاع الأ ّول للعراق م�س ��افة  2كلم ون�صف .ا�سرتحنا و�ص ّلينا
ال�ص ��بح بني �أ�ش ��جار النخيل .مع انبالج ال�ض ��وء� ،ص ��ار بالإم ��كان ر�ؤية
عناقيد التمر ال�سوداء الكثرية املتد ّلية من فوق �أ�شجار النخيل ،والتي مل
يقطفها �أح ٌد بعد حتى ذلك احلني .كانت جميلة املنظر �إىل درجة �س ّولت
لنا �أنف�س ��نا قطفها ،لكن قيل لنا �إنّ قنبلة كيميائ ّية �ألقيت على الب�س ��تان
و�أُمرنا بعدم مل�سها .كما ّمت الت�أكيد علينا بعدم ال�سماح لأحد باخلروج من
الد�شم .وهذا ما نقلناه �إىل الإخوة الذين  -للإن�صاف -امتثلوا للأوامر.
لك ّنن ��ا عند ال�ص ��باح ر�أينا عنا�ص ��ر كتيبة االمام احل�س�ي�ن Qيجولون
اً
اً
ف�صيل بني النخيل.
ف�صيل
 ما الذي ح�صل؟! نحن ُنحب�س يف الد�شمة وهم يجولون براحة؟مل يع ��د بالإم ��كان بعد ذل ��ك �إبقاء �أح ��د داخل الد�ش ��مة .بقيت �أعني
الإخوة م�س ّمرة على �سالل التمر ،والظاهر �أنّ ق�ض ّية الق�صف بالكيماوي
مل تك ��ن ج ّد ّية .وكما بدا يل ،ف�إنّ حذاء «�أمري خردمند» هو احلذاء الأ ّول
الذي ُرمي نحو عناقيد التمر .ما �إن و�ص ��ل احلذاء �إىل ر�أ�س النخلة حتّى
ت�س ��اقطت ح ّبات النخيل علينا ّ
كزخات املطر .ما �أ�شهى ذلك التمر! فمع
ذلك ّ
الفك املت�ش� � ّنج مل �أتنازل عن �أكلها� .أكلت وملأت بطني منها مع ما
يف ذلك من �صعوبة.
خط ��رت يل فك ��رة ،هي �أ ّن ��ه من الأف�ض ��ل �أن �أقوم بجول ��ة يف املنطقة
لأ�س ��تطلع الو�ض ��ع .ففي املعابر املائ ّي ��ة ربطت الق ��وارب املليئة بالذخائر
�إىل �أ�ش ��جار النخيلُ ،
وغ ّطيت بالق�صب للتمويه .وبالطبع ،مع طلوع �ضوء
النهار ،بد�أت طائرات العد ّو بالق�ص ��ف ،لكن ،قيل لنا �إ ّنها تق�ص ��ف هذه
املنطقة ب�شكل روتيني.
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حينذاك �أ�ض ��حكنا علي با�شایي كث ًريا .كان ي�صدر منه كالم عجيب،
ويطل ��ق الن ��كات ،فتعلو �أ�ص ��وات الإخ ��وة بال�ض ��حك .كان ك ّل واحد يقول
ق�صة ،ذاك ي�س ��رد حكاية حدثت معه ،و�آخر يلقي نكت ًة
�ش ��ي ًئا .هذا يخرب ّ
على م�سامع اجلميع ...لقد �شبعنا من البكاء« :املوت موت ،وها نحن الآن
نطلق �ضحكاتنا �إىل حني!».
قراب ��ة الظهر ،انطلقنا نح ��و قرية يف منطقة العمل ّي ��ة .وجدنا بيوتها
خربة وجدرانها مته ّدمة .كما قدم عنا�صر �سائر الفرق �إىل املكان نف�سه،
ف�صيل على حدة� .أعجبني ج ّو القرية،
حيث راحوا يعطون التعليمات لك ّل
ٍ
متاما من خالل �أبواب بع�ض املنازل التي ال تزال
و�أمكن ا�ست�شعار روحها ً
على حالها .تذ ّكرت حينها قريتنا خلجانّ .مت ن�صب منظار يف �أحد بيوت
القرية الكبرية ،بيت ي�ض � ّ�م غر ًفا وا�سعة امتلأت بالعنا�صر .مل �أكن �أعلم
�إىل � ّأي فرق ��ة ينتم ��ون ،فقد ُنقل �إىل هناك �أحد املق� � ّرات الأربعة العاملة
يف العمل ّية.
�شي ًئا ف�شي ًئا ،بد�أت الأجهزة الال�سلك ّية تعمل ،ما �أوحى بج ّو اال�ستعداد
للعملي ��ة .من موقعنا� ،ألقينا نظرة على املنطقة ،و ّمت �ش ��رحها لنا ب�ش ��كل
ع ��ا ّم؛ �أين توجد و�إىل �أين �س ��نتق ّدم .بعد ال�ش ��رح والتوجي ��ه ،ذهبت �إىل
جمموعة من عنا�ص ��ر معلومات �إحدى الفرق املوجودة يف املنزل املجاور.
�أردت �أن �أعرف ماذا يفعلون .دخلت ف�إذا بي �أراهم جال�سني يتناولون ما
ل ّذ وطاب من الطعام .بعد التح ّية وال�سالم� ،س�ألوين بالفار�س ّية« :من � ّأي
فرقة �أنت؟».
 عا�شوراء. من الغ ّوا�صة؟! �أجل!احرتام ��ا م�ض ��اع ًفا .كان ��وا يعلم ��ون ب�أ ّنه جيء بعنا�ص ��ر
�أظه ��روا يل
ً
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الغ ّوا�ص ��ة �إىل القري ��ة لي�أخ ��ذوا التعليم ��ات الالزم ��ة .ق ّدموا يل ال�ش ��اي
والفاكه ��ة املع ّلب ��ة .بقيت عندهم طوال ال�س ��اعة الت ��ي ّمت خاللها توجيه
عنا�صر الكتيبة� .س�ألتهم عن الو�ضع يف املق ّدمة ،قالوا« :ك ّل �شيء ج ّيد!».
عندما تركتهم ،تبعوين و�شايعوينَ � .أخ َذنا �إىل هناك «رحيم �صارمي»,
وكان حينه ��ا املع ��اون يف كتيبة حبيب .وقد تق ّرر �أن يكون ال�س� � ّيد فاطمي
ليلة الهجوم مع الفرقة.
�أم�ض ��ينا وقتنا على ه ��ذا النحو �إىل الع�ص ��ر .تق� � ّرر �أن يتق ّدم طاقم
الكتيب ��ة �إىل الأمام ع�ص� � ًرا ال�س ��تطالع املنطقة .ن ّفذنا ذل ��ك بهدوء �إىل
�أن و�ص ��لنا �إىل خلف ال�س ��اتر .كان من املق ّرر �أن �أتق� � ّدم وحدي �أو برفقة
�كان ُزرع كال طرفيه
�شخ�ص�ي�ن م ��ع عنا�ص ��ر املعلوم ��ات .عربن ��ا م ��ن م � ٍ
بالألغام .تق ّدم بنا مهديقلي ر�ضايي �أحد �شباب املعلومات �إىل الأمام .يف
�أثناء امل�س�ي�ر ،ز ّل ْت قدمي و�سقطت � ً
أر�ض ��ا .حينذاك م ّرت قذيفة  B7من
توجهت �إىل مهديقلي اً
قائل« :لمِ َ
فوق ر�أ�سي! �أُطلقت من جهة العراق ّينيّ .
�أطلقوا الB7؟!».
 لقد �سمعوا �صو ًتا! وه ��ل نح ��ن قريبون منه ��م �إىل هذه الدرجة بحيث �س ��معوا �ص ��وت�سقوطي؟!
و�ص ��لنا �إىل �ض ّفة النهر وعاي ّنا املكان الذي �سرند منه يف املاء واجلهة
التي �سنتح ّرك بها.
 �ستنحدرون من هنا �إىل الأ�سفل ...ومن هناك �ستدخلون املاء...لقد ّ
خطط �ش ��باب املعلومات من قبل ملوعد حت ّركنا ونزولنا �إىل املاء،
بن ��ا ًء على حركة امل ّد واجلزر .وكانت امل�س ��افة بني املكان الذي �س ��ندخل
منه املاء وبني م�ض ��يق «�أ ّم الر�ص ��ا�ص» قرابة  2كلم ،وامل�س ��افة بيننا وبني
توجب علينا �أن ننزل املاء
العراق ّيني املوجودين مقابلن ��ا قرابة الـ 200مّ .
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قبل �س ��ائر الكتائب ،وبعد اجتياز  500م يف املاء ن�ص ��ل �إىل منطقة يوجد
العراق ّيون على كال �ض� � ّفتيها .كان جريان املاء بنحو ي�ساعدنا ،ولكن ،يف
الوقت املح ّدد للو�ص ��ول �إىل م�ص ��نع البرتوكيماو ّيات وف ًقا ّ
للخطة ،يتغيرّ
جريان املاء لت�ص ��بح حركتنا �أ�ص ��عب من ذي قبل .كان من املفرت�ض �أن
تبا�ش ��ر كتيبتان العمل من ذاك امل�س�ي�ر ،و� ّأي ت�أخري قد يت�س� � ّبب ب�س ��حب
الأخوة �إىل الأرا�ضي العراق ّية!
ك ّلما ّاطلعنا على تفا�صيل العمل ّية �أكرث ت�أ ّكدت لنا �صعوبة العمل وخطورته
�أكرث .طوال تلك الفرتة مل �أتك ّلم مع �أحد ب�ش�أن انك�شاف �أمر العمل ّية .فهمت
�أنّ ال�س� � ّيد فاطمي قد علم بذلك �ساب ًقا ،يف حني جهله الكثريون .عدنا �إىل
ّ
خط دفاعنا .ك ّنا نرت ّدد يف عدد من القنوات التي حفرت من ب�ستان النخيل
وحتى ّ
خطنا .ي�ص ��ل عمق هذه القنوات �إىل حوايل املرتين ،ويق ّل عر�ض ��ها
بالقرب م ّنا ،فال يتم ّكن الأ�شخا�ص من العبور فيها براحة ،بل عليهم ال�سري
جانب ًّيا حتى الو�صول �إىل ال�ساتر الرتابي.
عن ��د الغروب ب ��د�أ العد ّو بق�ص ��ف ّ
خط دفاعنا .وبعد هدوء الق�ص ��ف
علمنا ب�أنّ �أربعة من الإخوة قد ارتفعوا �ش ��هداء ،بقذيفة مدفع ّية �سقطت
ذهبت
عل ��ى �إحدى الد�ش ��م .يبدو �أنّ ه�ؤالء من ف�ص ��يل «فرج قلي ��زاده»ُ .
و�ألقي ��ت نظر ًة على ال�ش ��هداء ،و�س� ��ألت «�أمري خردمن ��د» ع ّما جرى .كما
�شاهدت احلاج ر�ضا داروئيان وهو عن�صر ح ّر يف ال�سر ّية .كان يف عمل ّية
«والفجر »8م�س� �� اًؤول عن �سر ّية الغ ّوا�ص�ي�ن ،وقد �أبلى بال ًء ح�س ًنا ،لك ّنه مل
يقبل امل�س�ؤول ّية بعد ذلك.
�ص ��رت واث ًقا من انك�ش ��اف العمل ّيات .ك ّنا م�س ��تع ّدين للهجوم ،والعد ّو
بقيت �ساعتان على موعد التح ّرك .ظننت �أ ّنه كان ال ينبغي
م�ستع ٌّد للدفاع! ْ
للإخوة النزول �إىل املاء ب�سرعة يف هذا الو�ضع .ارتدينا بدالت الغو�ص يف
الد�شم ،وو�ضعنا الأحزمة و�صففنا قطع «الكاوت�شوك» التي ا�ستخدمناها
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حلفظ توازننا .حملنا الزعان ��ف ب�أيدينا وجت ّهزنا لالنطالق .كانت حال
الإخوة الفتة جدً ا.
انطلقنا .كان على عنا�صر الغ ّوا�صة يف فرقة عا�شوراء النزول �إىل املاء
قبل �س ��ائر الق ّوات ،وااللتفاف خلف العد ّو .و�ص ��لنا �إىل حا ّفة املاء قرابة
التا�سعة اً
ليل وكان اجل ّو مظل ًما .كانت يف القناة �سر ّيتان من غ ّوا�صة كتيبة
حبي ��ب؛ وكانت القناة ملأى باملاء الذي بد�أ من�س ��وبه يرتفع ك ّلما اقرتبنا
تعجب ��ت لر�ؤية غ ّوا�ص ��ي فرقة �أخ ��رى يتح ّركون يف املاء
من نه ��ر �أروندّ .
مقابلنا ،وقد دخلوا النهر قبلنا .ما �أقلقني �أ ّنهم كانوا يتك ّلمون الفار�س ّية
ب�ص ��وت مرتفع� .أح�س�ست با�ضطراب يف قلبي .ومل نكد ندخل النهر حتّى
ارتفع فج�أة �ص ��وت من املاء؛ لقد ا�س ��تخدم العد ّو قذائ ��ف تبثّ يف البدء
الغاز على �س ��طح املاء مب�س ��احة ترتاوح ما بني الـ 50والـ 60مّ ،ثم ت�ش ��تعل
وحترق! تع ّر�ض الغ ّوا�صون الذين ي�سريون يف املاء على �شكل طابور لوابل
من ق�ص ��ف الع ��دو فقطعهم �إر ًب ��ا �إر ًبا يف حلظة .وتتالت حلظات �ص ��عبة
ال يعل ��م به ��ا � اّإل اهلل! ر�أينا العد ّو يرم ��ي بكا ّفة �أنواع النريان؛ الر�ش ��قات
املبا�ش ��رة ،والر�شا�ش ��ات و ...وقد �ش ��اهدنا غري م�ص� � ّدقني وابل النريان
عال يثري
ینهمر على الإخوة الغ ّوا�صني داخل املاء .انبعث من املاء �صوت ٍ
الرعب يف القلوب .كان �أنني الغ ّوا�صني املظلومني يت�صاعد غري ًبا من بني
دوي القذائف و�أزيز الر�ص ��ا�ص� .أح�س ��ب �أن نهر �أروند ا�ص ��طبغ يف تلك
ّ
ال�س ��اعات بلون الدماء! كذلك ُجرح ثالثة �أو �أربعة �أ�ش ��خا�ص من �شبابنا
عند دخولهم النهر ،لكن مل ينك�شف حمورنا.
مل يكن الإيران ّيون قد بد�أوا ب�إطالق النار بعد .بات عنا�ص ��ر الكتائب
الذي ��ن ينزلون املاء من الأعلى ومي ّرون م ��ن �أمام حمورنا ُيقتلون جمي ًعا.
وكنت قد �س ��معت �أنّ غ ّوا�ص ��ي  13فرقة با�ش ��روا العمل ،لك ّنني مل �أعرف
ُ
عدد الكتائب يف املاء حينها .يبدو �أنّ كتيبتني من الغ ّوا�صة باحل ّد الأدنى
كانتا يف منطقتنا يف تلك الأثناء .بعد دقائق الحظنا ب�أنّ كتيبة الغ ّوا�ص ��ة
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الأخرى التابعة لفرقة عا�ش ��وراء� ،أي كتيبة و ّ
يل الع�صر �أنزلت عنا�صرها
يف املاء ،وا�ستُ�ش ��هد يف تلك الليلة معظم عنا�ص ��رها و ُفقد بع�ض ��هم ،ومل
يخرج �س ��املًا منهم �س ��وى  40عن�ص� � ًرا .يا لها من ليلة عجيبة! .فال�شباب
الذين �أم�سكوا باحلبل وات�صل بع�ضهم ببع�ض يف ّ
خط واحد ا�ستُ�شهدوا �أو
ُجرحوا بنحو مر ّوع يف املاء� .أحيا ًنا تناهى �إىل �س ��معي �صراخهم و�أنينهم
فكان قلبي ينفطر لهم .كما كنت �أ�شاهد �أيادي الإخوة و�أرجلهم املقطوعة
تع ��وم على �س ��طح املاء .بقينا قرابة الربع �س ��اعة م ��ن الوقت حتت وط�أة
�أو�ضاع غري عاد ّية ،ومب�ش ��هد ال ُي�ص ّدق ،ر�أيت �أحد م�س�ؤويل ال�سرايا يف ّر
من املعركة .راح يجري ب�س ��رعة حني علقت رجله فج�أ ًة ب�ش ��ريط ،فتعثرّ
وانقل ��ب! يف املقاب ��ل ا�ستب�س ��ل هناك ق ��ادة �أمثال حم ّمد �س ��وداكر وفرج
قلي ��زاده ،فنزلوا �إىل امل ��اء غري مكرتثني لوابل نريان العد ّو التي ت�س ��قط
هناك! وراح �س ��وداكر بج�سمه الأقوى من �أج�س ��ام بقية عنا�صر الكتيبة،
ينق ��ل اجلرح ��ى بك ّل ب�أ�س من قلب النهر �إىل ال�ض� � ّفة� .إنّ ما قام به مي ّثل
ق ّمة ال�شجاعة والإيثار بالن�سبة �إىل قائد.
با�ش ��رت مدفع ّياتنا العمل ،وكان ��ت ال تزال �س ��اكتة .وك�أ ّنه ثبت لقادة
ال�ص � ّ�ف الأ ّول ب�أنّ الت�ساهل �أكرث من هذا �أ�شبه باخليانة .وما �إن با�شرت
مدفع ّياتن ��ا بالعمل حتّى هد�أت نريان العراق ّيني .مل يبقَ �أحد يف املاء على
امتداد جمال ر�ؤيتنا ح ًّيا .كما ا�ستُ�شهد ثالثة �أو �أربعة عنا�صر من كتيبتنا
� ً
أي�ض ��ا .لقد جرف النهر معظم ال�ش ��هداء نحو البحر� .أُ�ص ��درت الأوامر
�إلين ��ا باالن�س ��حاب وت ��رك املنطقة بهدوء .ول ��و �أُطلقت م ��ن جهتنا طلقة
واحدة النك�ش ��ف حمورنا بتمامه ،ولتغيرّ اتجّ اه النريان .وعلى ما يبدو مل
يلتفت العراق ّيون �إىل جت ّمع العنا�صر يف حمورنا ،و� اّإل لفقدنا القدرة على
التح ّرك واالنتقال.
حت ��ت وابل النريان ال�ش ��ديدة ،وقف ال�س� � ّيد فاطمي ف ��وق خربة وراح
يراق ��ب بد ّقة ما يحدث .بعد دقائق ق ّرر القادة �إدخال الزوارق ال�س ��ريعة
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مي ��دان العمل ،وذلك جلل ��ب �أنظ ��ار العراق ّيني نحوه ��م و�إجبارهم على
الفرار من املنطقة �إن �أمكن .بد�أ حت ّرك الزوارق ال�س ��ريعة ،وبد�أ مع هذا
التكتيك ان�س ��حاب الق ّوات الإيران ّية من املنطق ��ة .وبعد ما يقارب الأربع
�ساعات من بدء عمل ّية «والفجر ،»4راح الإخوة ين�سحبون من املنطقة.
ف ّكرت يف تلك الأو�ض ��اع �أن �أتّ�ص ��ل باملق ّر عرب جهاز الال�س ��لكي الذي
بحوزتي .وكان جميع القادة قد ُ�س� � ّلموا �أجهزة ال�سلك ّية م�ضا ّدة للماء .مل
يبقَ يف تلك الناحية � ّأي عن�صر .جل�ست يف القناة ورحت �أدير اجلهاز �إىل
ا�ص ��ا
هذه الناحية وتلك لألتقط املق ّر و�أنظر ماذا يقولون؟ فج�أة ر�أيت غ ّو ً
يرك�ض باتجّ اهنا �ش ��اه ًرا �س�ل�احه نحونا .ما �إن بد�أ ب�إطالق النار نحونا
حتّى �صحت فيه...« :ال تطلق! ماذا تفعل؟».
تو ّقف وقال بالفار�س ّية�« :أَ َولي�س هنا ّ
خط دفاع العراق ّيينّ !».
 ال ي ��ا عم! هنا ّخط دفاع فرقة عا�ش ��وراء! خ � ّ�ط العراق ّيني �إىل تلك
الناحية!
كان من الغ ّوا�ص ��ة املنت�ش ��رين يف املاء ،ويف �أثناء تلك النريان �س ��حب
نف�سه �إىل ال�ض� � ّفة .ظنّ �أ ّننا عراق ّيون .كنت واق ًفا يف القناة عندما و�صل
�إ ّ
يل .وكم ��ا يف الليايل ال�س ��ابقة ،ارتفع فيها من�س ��وب املي ��اه .تك ّلمت معه
قلي�ًل�اً  .امل�س ��كني كان ي�ش ��عر بالدوار ومل يك ��ن بحال ج ّي ��دة� .أخربته عن
الأو�ض ��اع وب�أم ��ر انك�ش ��اف العمل ّية ،لك ّنن ��ي يف تلك املعمع ��ة مل �أعلم من
عنا�ص ��ر � ّأي فرقة هو� .أراد االن�صراف .قال يلُ « :اخرج لكي �أم ّر» .كانت
القناة هناك �ض ّيقة جدً ا بحيث ال ميكن �سوى لنفر واحد املرور منها� ،أ ّما
خارج القناة فكان جحيم النريان ،واخلروج منها يعني اجلرح املحتّم.
 لمِ َ �أنا؟! ُاخرج �أنت لأم ّر �أنا!أي�ض ��ا .جتادلن ��ا اً
مل يقبل هو � ً
قليل �إىل �أن ق ��الً �« :إذا ،مت ّدد �أنت على
الأر�ض لأعرب من فوقك».
الفصل الرابع عشر :الجرح في كربالء 493 4

 ال �إ�شكال يف ذلك!يدي من حا ّفتي القناة لأ�س ��تطيع
مت ّددت على �أر�ض القناة ،و�أخرجت ّ
متاما
النهو�ض ب�سهولة .قام ليعرب من فوقي ،و�إذ بقذيفة مدفع ّية ت�سقط ً
على حا ّفة القناة ...ال�ش ��يء الوحيد الذي وعيته كان �ش� � ّدة ال�ضربة التي
�أ�ص ��ابت ر�أ�سي ،و�سقط هو الآخر فوقي ومل يعد يتح ّرك! ا�ستغرق الو�ضع
ب�ض ��ع دقائق حتى ا�س ��تفقت من �أثر ال�ص ��دمة .كان ر�أ�س ��ي ي�ؤملني بنحو
ظننت فيه ب�أ ّنه ّ
ت�شظى بتمامه .مل �أمت ّكن من احلراك لثقل ذاك الغ ّوا�ص
علي  ،ومهما فعلت مل �أ�ستطع القيام .ا�ستم ّر
الذي ا�ستُ�شهد حينها وهوى ّ
�أملي �ش ��ديدً ا .يف تل ��ك الأثناء تناهى �إىل �س ��معي نداء «�أم�ي�ر» خردمند.
كان له �ص ��وت فريد� ،أ�ستطيع متييزه من بني  100نفر� .صحت�« :أمري...
�أمري� ...أمري.»...
�سمع «�أمري» �صوتي ،وكان يبحث ع ّني ويناديني ،لك ّنه مل ي�ستطع العثور
عل � ّ�ي .ا�س ��تغرق الأمر فرت ًة حتّى اهتدى �إىل مكاين .رفع ج�س ��د ال�ش ��هيد
ع ّني و�ساعدين على النهو�ض .كانت حايل �س ّيئة.
 �أمري! �أ�شعر بد ّوار يف ر�أ�سي ...انظر ،ل َرن ما الذي �أ�صابه؟ �س ّيد! �أرين يدك!التفت �إىل يدي ،التي �أ�ص ��يبت ب�ش ��ظ ّية
�إىل تل ��ك اللحظ ��ة مل �أكن قد ّ
و�أنا �أ�ض ��عها عل ��ى حا ّفة القناة ،و� ّأي �ش ��ظ ّية هي! كانت �أ�ص ��ابعي الأربعة
النازف ��ة مع ّلق ��ة باجلل ��د فق ��ط  ،وتن ��زف ،لك ّنن ��ي ال �أ�ش ��عر ب� ��أمل فيها.
ويف املقاب ��ل �ش ��عرت بر�أ�س ��ي وك�أ ّن ��ه ّ
تقط ��ع �إر ًبا �إر ًب ��ا .نظ ��ر �إ ّ
يل «�أمري»
وق ��ال« :م ��ا من خطب يف ر�أ�س ��ك .ال ب ّد �أنّ �أ�ص ��ابعك هي الت ��ي ت�ؤملك!».
ال �شك �أنّ ع�صف االنفجار دفعني نحو حائط القناة بق ّوة ،وال ب ّد �أنّ وجع
ر�أ�سي �سببه تلك ال�ضربة.
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 َتعال لأنقلك �إىل اخللف!
 كال! ل ��ن �أن�س ��حب .انقلن ��ي �إىل �إح ��دى ه ��ذه الد�ش ��م ،لأنظر ماذا�سيحدث!
�اعدين على النهو�ض ونقلني �إىل د�شمة قريبة من املكان .و�صادف
�س � َ
�أن و�ض ��عوا فيها ثالثة �أو �أربعة جرحى � ً
أي�ضا .راح الإخوة يئ ّنون من �ش ّدة
الوج ��ع والوهن .مت� � ّددت �إىل جانبهم ،لك ّنني قلت له ��م« :باهلل عليكم ال
ت�ص ��دروا �أ�صوا ًتا! ٍّ
لكل م ّنا �أوجاعه ...فليتح ّمل ك ّل واحد م ّنا �أمله من دون
�أ�ص ��وات!� .»...إىل ذلك احلني مل يكونوا قد �ض ّمدوا يل يدي ،ومل �أكرتث
لها � ،اّإل �أنّ وجع ر�أ�س ��ي كاد يقتلني .بعد م ّدة جاء «�أمري» وقال �إنّ الو�ض ��ع
حت�سن ،و�إ ّننا �سيطرنا على ال�ساحل العراقي.
قد ّ
 � ًإذا ،باقون! اذهب و�أح�ضر يل ّبطان ّية لأرى �إن كان ميكنني النوم هنا.
�أح�ض ��ر «�أمري» يل ّ
بطان ّية ورتّب مكان ا�ستلقائي .متدّدتُ وجعلت يدي
حر�صا على �أن ال تنقطع! غلبني النعا�س .ال �أعلم
يف ح�ضني ب�أ�صابعها تلك ً
كم م�ض ��ى من الوقت .كنت م�ش ّو ً�شا .ر�أيت يف املنام ب�أ ّنني ُجرحت .وهذه
امل ّرة ر�أيت يدي وقد �أ�ص ��ابتها �ش ��ظ ّية وت�ؤملني كث ًريا .ا�س ��تفقت من �ش ّدة
الأمل .قيل يل ب�أنّ قذيفة �س ��قطت فوق الد�ش ��مة ،ف�أُ�صيب بع�ض اجلرحى
الآخرين بجراح فوق جراحهم ولك ّنني مل �أُ�ص ��ب ب�أذى .ا�ش ��تعلت النريان
يف د�شمتنا ،فراح بع�ض الإخوة ُيطفئوها من اخلارج ب�سعف النخيل حتّى
خم ��دت .بقيت م�ش� � ّو�ش التفكري و�أت�ألمّ  .رفعت ي ��دي �إىل حماذاة وجهي؛
�أ�صبحت ثقيلة وقد جت ّمد الدم والرتاب عليها .وها قد بد�أ حريق �أ�صابعي
يزيد من معاناتي.
قال يل الإخوة �إ ّنه حان وقت �ص�ل�اة ال�ص ��بح .قمت منحن ًيا ،وتي ّممت
بي ��د واحدة .ويا لهما من تي ّمم و�ص�ل�اة! �أ ّديت �ص�ل�اتي يف الد�ش ��مة من
جلو�س .كان «�أمري» وبع�ض الأ�ش ��خا�ص هناك� .س� ��ألتهم« :والآن ما الذي
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�سيحدث؟».
 قال ال�س ّيد �إ ّننا �سنن�سحب يف ال�صباح! الآن حيث تق ّرر االن�سحاب ،ف�إ ّنني �أن�سحب � ًأي�ضا.
توجه �إ ّ
يل علي ر�ض ��ا �س ��ارخاين وهو معاوين يف الف�صيل�« :س ّيد! َ
تعال
ّ
لأنقلك �إىل اخللف!».
 �أذهب وحدي!مل يرتكني علي ر�ض ��ا و�أ�ص� � ّر عل ��ى مرافقتي� .س ��اعدين ورجعنا حتّى
و�صلنا �إىل ذلك الق�سم الذي تتّ�سع فيه القناة .قلت« :علي ر�ضا عد �أنت،
فمن هنا �أ�ستطيع الذهاب وحدي».
 ماذا لو ذهبت و�سقطت قذيفة �أو � ّأي �شيء �آخر؟! ال! عد �أنت...�أر�س ��لته و�أكملت طريقي .يف اخللف ر�أيت عنا�ص ��ر �س ��رايا الهند�سة،
«حج ��ت» .م ��ا �إن ر�آين على تلك احل ��ال حتّى
ومعه ��م �ص ��ديقي الق ��دمي ّ
احت�ضنني .راح يق ّبلني ويبكي�« :س ّيد! ماذا ح�صل لك؟!».
 ال �شيء ...ترى...وه ��ذه امل� � ّرة مل يرتكني وق ��ال :تع � َ
�ال لأنقلك �إىل اخلل ��ف» .قلت« :ال!
أذهب وحدي».
�سر ّيتك هنا .وهم الآن بحاجة �إليكُ � .
مل �أرد ل ��ه �أن يتخ ّل ��ف ع ��ن عمله من �أجلي� .س� ��ألت ع ��ن طريق غرفة
الطوارئ ف�أر�شدوين �إليها.
هن ��اك� ،أفرغوا كي�س م�ص ��ل على جرحي ،وغ�س ��لوا الدم ��اء والرتاب
لوحا حتت يدي ول ّفوها ب�ضماد:
املتج ّمد على يدي �إىل ٍّ
حد ماّ .ثم و�ضعوا ً
ليتم نقلك �إىل اخللف!» .جل�ست يف م� ّؤخرة �س ّيارة
«اذهب واركب ال�س ّيارة ّ
الإ�س ��عاف املليئة باجلرحى ،وانطلقت .مل مت� � ِ�ش وقتًا اً
طويل حتّى تو ّقفت
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وترجلنا .و�ص ��لنا �إىل مدرج الطائ ��رات .يف الأهواز على ما �أظنّ  .وجدت
ّ
الباحة مليئة باجلرحى .والالفت للنظر �أنّ �أحدً ا مل يكن موجودًا با�ستثناء
عنا�ص ��ر من معلوم ��ات احلر�س والطاق ��م الط ّبي .وبر�أيي ف� ��إنّ هذا �أمر
أ�سا�س ��ا يف ك ّل العمل ّيات كان رجوع العنا�ص ��ر امل�شاركة يف العمل ّيات
مهمً � .
ممنوعا ،حيث ُيخ�شى للجرحى �أن يدلوا للنا�س مبعلومات من
�إىل اخللف
ً
دون انتب ��اه .عمل عنا�ص ��ر املعلومات هناك بد ّقة ومل ي�س ��محوا لأحد ب�أن
يتك ّلم مع اجلرحى .كما �أو�صونا بعدم التح ّدث �إىل �أحد .افرت�ش اجلرحى
�إحدى باحات املطار حيث ُغ ّطيت الأر�ض الإ�سمنت ّية بالبطانيات على م ّد
النظر .ويف ذلك االزدحام كان �أ�صحاب اجلراح البليغة يق�ضون نحبهم.
�أم�ضينا تلك الليلة هناك ،ويف ظهر اليوم التايل جاءت طائرة « 130ــ .»C
قلت �إليها على احل ّمالة .كنت ال �أزال �أرتدي بدلة الغو�ص .حتّى الق ّفاز
ف ُن ُ
ما زال يف يدي اليمنى ،وفيما بعد تذ ّكرت ب�أنّ ال�شظ ّية قد �أطاحت بق ّفاز
يدي امل�صابة.
و�ص ��لت الطائرة �إىل طهران ،ومن هناك نقلونا �إىل امل�ست�شفى .وفيما
ملتح و�س� ��ألني:
كن ��ت منتظ ًرا يف غرفة طوارئ امل�ست�ش ��فى ،جاءين رجل ٍ
«من عنا�صر � ّأي كتيبة �أنت؟».
 لمِ َ ت�سال؟راح ّ
ينظف يل وجهي و�س�ألني جم ّددًا« :كم حلق بكم من خ�سائر؟».
 وما دخلك �أنت؟اً
حماول �أخذ بع�ض املعلومات� .س� ��أل عن اجلبهة
كان يتك ّلم الفار�س� � ّية
و� ّألح يف ال�س� ��ؤال .جاء �أحد عنا�ص ��ر املعلومات ليخرجه فا ّدعى ب�أ ّنه ابن
عم تتك ّلم؟! �أنا تركي وهو ,»...ف�أم�س ��ك به
ع ّم ��ي .قلت« :ال! ع ��ن � ّأي ابن ّ
عنا�صر املعلومات و�أخذوه .بقيت منتظ ًرا يف امل�ست�شفى ،وكان املم ّر�ضون
جر ًيا على العادة ي�أتون �إ ّ
يل ويذهبون� ،إىل �أن حان دوري لإجراء العمل ّية.
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ج ��ا�ؤوا �إ ّ
يل باملق� ّ��ص« :علينا جتريدك من مالب�س ��ك!» .علت �ص ��رختي:
«ماذا تفعلون؟!».
نق�ص بدلتك! كيف �ستخلعها ويدك على هذه احلال؟!
 علينا �أن ّ �س�أخلعها ب� ّأي طريقة كانت ...فلي�س لديكم � ّأي فكرة عن ثمنها!نق�صها عليك.
 دعك منها يا ّعم! �ست�ؤملك يدك �إن مل ّ
يتم احل�ص ��ول على بدلة
ح ّدثت نف�س ��ي ب�أنّ ه�ؤالء ال يعلمون ب� ّأي جهد ّ
الغو�ص .وب�ص ��عوبة بالغة جدً ا ومب�س ��اعدتهم خلعت بدل ��ة الغو�ص و ُنقلت
�إىل غرفة العمل ّيات.
¤

عندما ا�س ��تعدتُ وعيي ،كانت رجالي ت�ؤملاين ،بالإ�ضافة �إىل احلريق
الذي �أ�ش ��عر به يف يدي .واتّ�ض ��ح يل ب�أ ّنهم �إىل تلك اللحظة مل يج ّردوين
من حذاء الغو�ص! ناديت �أحد �ش ��باب املعلوم ��ات الذين كانوا يف غرفتنا
وطلبت منه �أن يج ّردين منه .اقرتب ومهما حاول مل يفلح .كانت رجالي
ق ��د تو ّرمتا فالت�ص ��ق احل ��ذاء بهما بق� � ّوة .وبعد حم ��اوالت حثيثة ،ذهب
امل�س ��كني وجاء ب�ش ��خ�ص �آخر لي�س ��اعده .وهذه امل ّرة � ً
أي�ض ��ا ،مهما حاول
االثنان مل يفلحا يف جتريدي منه! طلبت منهما �أن يح�ض ��را يل وعا ًء من
قدمي يف
قدمي فيه ،ففعال .وبعد دقائق ع ّدة من و�ضع ّ
املاء البارد لأ�ضع ّ
املاء البارد جنحا يف املحاولة� .أرادا رمي احلذاء يف �س� � ّلة املهمالت ،فلم
�أدعهما« :اغ�ساله واتياين به� .أريد االحتفاظ به».1
بع ��د يوم�ي�ن من دخ ��ويل امل�ست�ش ��فى ،اتّ�ص ��لت مبن ��زل وال ��د زوجتي
و�أخربتهم ب�أ ّنني يف طهران .يف اليوم التايل جاءت العائلة لزيارتي ،وكان
�بت
مما ح�ص ��ل يل .قلت لهم ب�أن ال �ش ��يء مه ًّما ،و�إ ّنني �أُ�ص � ُ
اجلميع قل ًقا ّ
بي ��دي � ،اّإل �أنّ حقيق ��ة الأمر كان ��ت �أنّ يدي التهبت و�س ��رى االلتهاب من
�أ�ص ��ابعي �إىل ع�ض ��دي .ويف ذلك اليوم طلبت منهم ال�سماح يل باخلروج
 1ـ من بين الأ�شياء التي احتفظت بها كذكرى من �أ ّيام الحرب ،هو حذاء الغو�ص ذاك.
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م ��ن امل�ست�ش ��فى .ف ّك ��رت �أن �أذهب �إىل تربي ��ز ومتابعة عالج ��ي هناك.
فوافقوا على ذلك وعدتُ برفقة العائلة �إىل تربيز.
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و�ص ��لت �إىل تربي ��ز ،لك ّنن ��ي مل �أرغ ��ب بدخ ��ول امل�ست�ش ��فىّ .
ف�ض ��لت
اال�س�ت�راحة يف البيت .وقد تق ّرر �أن �أذهب من وقت لآخر لأغيرّ ال�ضماد.
ف ��كان «حميد ر�س ��تمي» 1و«حبيب �س ��يفي» ي�أتيان ك ّل ي ��وم وي�أخذاين �إىل
م�ستو�ص ��ف احلر� ��س الواق ��ع يف «�ش ��ارع اجلي� ��ش» لتغي�ي�ر ال�ض ��ماد .يف
م�ستو�ص ��ف ال�ش ��هيد به�ش ��تي حينه ��ا ،عمل مم ّر� ��ض ُيدعى «�إ�س ��ماعيل
فرهمند» �أ�س ��ماه الإخوة اّ
«اجللد �إ�س ��ماعيل» ,وذل ��ك �أ ّنه مل يكن يف قلبه
ذ ّرة �شفقة؛ ف�إذا ما ر�أى �أثناء ت�ضميد اجلرحّ � ،أي التهاب �أو تق ّيح  ،يفعل
م ��ا يلزم من �أجل �أن يخرج التق ّيح منه .وهو حت ًما يفعل ما يفعله بق�ص ��د
تعايف اجلريح ،فكان ينقذ كث ًريا من الإخوة من العوار�ض الالحقة لبع�ض
الإ�صابات � ،اّإل �أ ّنه كان ينتزع قلب املرء عند ت�ضميد جرحه! وهذا ما وقع
يل بال�ض ��بط يف امل ّرة الأوىل ملعاينته يل �إذ �ض ��غط ب�ش ّدة بكلتا يديه على
مكان �إ�صابتي فانتف�ض ��ت بك ّل جوارحي لك�أ ّنه و�صلني بالت ّيار الكهربائي!
املق�ص و�أدخل فيه ال�ش ��ا�ش وراح
ق ��ام بعدها بفتح �س ��طح اجلرح بر�أ� ��س ّ
علي من �ش� � ّدة الوجع� .إىل ذلك
يفرك ��ه من جمي ��ع النواحي بحيث �أُغمي ّ
الي ��وم ،مل �أكن قد غبت عن الوعي ج ّراء � ّأي ت�ض ��ميد جل ��رح! نرثوا املاء
على وجهي فا�س ��تعدت وعيي تدريج ًيا .كنت �أرجو �إ�سماعيل« :باهلل عليك
رويدً ا رويدً ا!» ,وهو يجيبني« :وباهلل عليك � ً
وبالنبي وبك ّل ما �أق�سمت
أي�ضا،
ّ
علي القيام به ،فا�ص�ب�ر اً
قليل» .ظ ّل هذا د�أبه
علي� ،أنا �أقوم مبا يجب ّ
ب ��ه ّ
مع �س ��ائر اجلرحى .كنت عندما �أق�صده و�أنتظر ريثما ي�أتي دوري� ،أ�سمع
�أنني اجلرحى وبكاءهم يتعاىل �أثناء ت�ضميده جراحهم .مل يعتد �أن ير�سل
املري�ض �إىل الطبيب فيما لو ر�أى �ش ��ظ ّية م�ستقرة يف اجلرح ،بل ي�سحبها
باملق�ص بنف�سه! كما �سحب من يدي قطعة من ق ّفاز الغو�ص!
ّ
 -1هو �أخو مح ّمد ر�ستمي الذي كان م�س�ؤول وحدات االحتياط في المحافظة.
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بعد ك ّل تلك الأوجاع واجلراحات التي �أُ�ص ��بت بها يف احلرب ،مل �أعد
�أحتم ��ل طريقة �إ�س ��ماعيل باملعاجلة .ا�ش ��ت ّد التهاب يدي ،وكاد �أن ي�ش� � ّل
قواي .ظ ّل احلاج حميد ي�أتي ك ّل يوم ب�س ّيارة ويق ّلني �إىل امل�ستو�صف حتى
قراب ��ة ال�ش ��هر� .آملني جرح «كربالء »4ب�ش� � ّدة ،وكنت �أحيا ًن ��ا �أت�ألمّ طوال
عيني ت�شتعالن.
فرتة ت�ضميد جرحي ،و�أ�شعر ب�أنّ ّ

v

ظ ّل هذا برناجمي اليومي حتى ّ
دق نفري عمل ّية «كربالء .1»5هام قلبي
خا�ص ��ة �أ ّنني �أعرف جيدً ا منطق ��ة العمل ّية ،وكنت
للذه ��اب �إىل اجلبهةّ ،
مطل ًع ��ا على ّ
ّ
حد ما .رح ��ت يوم ًيا �أتابع الأخبار التي �أفرحتني
اخلطة �إىل ٍّ
رغ ��م الدموع والأوجاع التي عانيتها ك ّل يوم �أثناء ت�ض ��ميد جرحي .وممّ ا
�س ��معته من و�س ��ائل الإعالم ،ظنن ��ت �أنّ عمل ّية «كربالء ،»5قد ع ّو�ض ��ت
خ�سارة عمل ّية «كربالء.2»4
ما و�صلني يف تربيز عن العمل ّية كان من خالل الأخبار� .إىل �أن ح�صلت
تدريج ًي ��ا على �إفادات من الإخوة الذين �ش ��اركوا يف العمل ّية .قالوا عندما
عربت �سرايا الغ ّوا�صة املاء ،بد�أت املواجهات .فارت�أى �أحدهم االن�سحاب،
وتق ّدم �آخر بق ّواته �إىل الأمام .و�أ�ص ��در ال�س� � ّيد فاطمي � ً
أي�ض ��ا �أوامره عرب
اجلهاز الال�سلكي بالتق ّدم .لكنّ بع�ضهم تر ّدد � ً
أي�ضا� .أخ ًريا ،و�صل ف�صيل
 1ـ بد�أت عمل ّية كربالء 5بنداء يا زهراء وذلك بتاريخ 1987/1/9م.
 2ـ في كربالء ،4لم ن�س� � ّلم �إلى العد ّو � ّأي منطقة ،بل �أخذنا بع�ض المناطق منه ،لكن ف�ش ��لنا في تحقيق
�أهداف العملية .غاية الأمر �أن ما ُبثّ في خارج الجبهة كان �أم ًرا مغاي ًرا ،وعمد المعادون للثورة و�أعداء
الخارج �إلى بثّ الكثير من الدعايات ال�س ��لب ّية حول كربالء .4وعندما كنت في الم�ست�ش ��فى في طهران،
مذياعا،
وبعد �إجراء العمل ّية الجراح ّية لي ،طلبت من مندوب م� ّؤ�س�س ��ة ال�ش ��هيد هناك �أن يح�ض ��ر لي
ً
تابع ��ت الأخبار من خالله .فكانت الإذاعات الأجنب ّية بعد كربالء 4ت�ض � ّ�خم الأمور حول هزيمة �إيران.
على �سبيل المثال تتحدّث في ال�صباح عن خ�سائر �إيران في هذه العمل ّية وتقول �إنّ �إيران قدّمت � 50ألف
عن�صر .وعند الظهر تزيد هذا العدد لي�صبح � 60أل ًفا ،وفي اليوم التالي جعلته � 65أل ًفا ...وعلى ما يبدو
�أ ّنه ��ا زادت الع ��دد �إلى � 80أل ًفا .هذا الأمر كان في الحقيقة ي�ؤلمنا .لكن بر�أيي ،ما حدث بلطف اهلل في
در�سا كبي ًرا ،وكانت نتيجته �أنّ عمل ّية كربالء 5المظفّرة قد �آتت ثمارها.
كربالء 4ع ّلمنا ً
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«فرج قليزاده» �إىل ال�س� � ّد ،واجتازه ما ب�ي�ن  10و 15نف ًرا واحت ّلوا املنطقة.
نقل الإخوة �أنّ الأخ فرج وعن�صر املعلومات يف تلك املجموعة الأخ «يو�سف
ح ّقايي» ا�ستب�سال ،فا�ستُ�شهد هناك الأخ يو�سف ح ّقايي.1
بعد �أ ّيام ع ّدة ،توافدت قوافل ال�ش ��هداء تدريج ًّيا �إىل املدينة ،و�ش ّيعت
�أج�ساد �ش ��هداء كربالء 4وكربالء 5م ًعا .كان عددهم كب ًريا ،من عنا�صر
كتيبة حبيب وكتيبة الإمام احل�س�ي�ن Qالذين �س � ّ�طروا بطوالت كربى.
�آنذاك ،و ّدعت تربيز الع�ش ��رات من �أبنائه ��ا؛ �أحيا ًنا بلغوا  40و�أحيا ًنا 50
و�أحيا ًنا � 60شهيدً ا يف اليوم .وكان بينهم قائد كتيبة الإمام احل�سنيQ
م�ص ��طفى بی�ش قدم الذي نال �أخ ًريا املكاف�أة على جهوده وا�ستُ�شهد .كان
وادي الرحم ��ة يغ� ّ��ص بالوفود ك ّل يوم .و�أنا الذي ب � ّ�ت وحيدً ا ومل يكن يل
أحب احل�ض ��ور يف ذلك امل ��كان املق ّد�س �أكرث
خا�ص وقتها ،كنت � ّ
�ص ��ديق ّ
من � ّأي مكان �آخر� .ش ��اركت يف ت�شييع �أج�س ��اد الإخوة بح�سرة ،فقد كنت
على معرفة ببع�ض ��هم ،واحرتق قلبي بنار فراقه ��م� .أكرث ما ب ّدل �أحوايل
من بني ال�ش ��هداء كان «�أ�صغر علي بور» ,الذي اختاره اهلل تعاىل لل�شهادة
�أخ ًريا يف «كربالء .»5هو ورفاق منهم�« :أحد مقيمي� ،أكرب با�شایی ،ح�سن
كربالئي ،غالم ر�ضا ج�شني بور ،بدرام �شاكري و.»...
دوما .بقيت �إىل �أربعني الإخوة
كنت �أزور قرب «�أمري» يف وادي الرحمة ً
يف تربيز ،وبرناجمي الأ�سا�س ��ي معاجلة يدي التي مل يخ ّفف من التهابها
أ�صبحت متيل �إىل ال�سواد ،فارت�أى الأط ّباء قطع �أ�صابعي ،لكنّ الأخ
�شيء� .
ْ
�إ�س ��ماعيل الذي عاني ��ت ما عانيت من �أمل ووجع حت ��ت يديه قد �أنقذين،
و�سيطر �شي ًئا ف�شي ًئا على التهاب اجلرح.
 1ـ لقد ُح ّررت المذ ّكرات الملحمية لمجموعة الغ ّوا�صين تلك بالتف�صيل ،في كتاب مذ ّكرات "فرج قلي
زاده" تح ��ت عنوان "همه دو�س ��تان من" [ك ّلهم �أ�ص ��دقائي] وذلك بقلم "غالم ر�ض ��ا قلي زاده" .وقد
ن�شرت هذا الكتاب م� ّؤ�س�سة حفظ ون�شر �آثار �شهداء الدفاع المقدّ�س في العام 2009م.
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يف �أواخ ��ر �ش ��هر �آذار من العام 1987م وبعد ثالث �س ��نوات على عقد
قراننا ،جنحت �أخ ًريا ب�إقناع عائلتي وعائلة زوجتي ببدء حياتنا امل�شرتكة
باحل ّد الأدنى من امل�صاريف ،ف�سافرنا يومني �أو ثالثة �إىل م�شهد املق ّد�سة.
�تعدا لالن�س�ل�اخ
مل يكن و�ض ��عي اجل�س ��دي ج ّي ��دً ا لك ّنني مل �أكن م�س � ًّ
ع ��ن اجلبه ��ة .يف امل ّدة التي كن ��ت فيها يف البيت ،كث ًريا ما ق�ص ��دت مق ّر
«م�س ��جد كزران» .حيث يقوم الإخوة هن ��اك اً
ليل ،بدور ّية يف املح ّلة ،ومن
بني ه�ؤالء «يعقوب نيك بریان ،ح�س�ي�ن �س ��عادتي ،احلاج ميالين ،ويون�س
بهجت نيا» .ونظ ًرا لو�ض ��عي اجل�سدي مل ي�س ��محوا يل مبرافقتهم كث ًريا.
ذات ليلة� ،أحببت البقاء معهم .كانت ال�ساعة قرابة احلادية ع�شرة اً
ليل،
حني �أوقفنا �س� � ّيارة ،وعند التفتي�ش وجدنا �أ�س ��لح ًة بحوزة الر ّكاب .قالوا
�إ ّنهم من عنا�ص ��ر حمكمة الثورة الإ�س�ل�ام ّية ،ولك ّنهم ال يحملون رخ�صة
بحمل ال�س�ل�اح� .صادرنا �أ�سلحتهم ،فتط ّور الأمر بيننا وه ّددونا ،لكننا مل
نرتاج ��ع وقلنا« :افعلوا م ��ا بدا لكم ،لكن اذهبوا �أ ّو اًل و�آتونا بالرخ�ص ��ة».
اً
وفعل غادروا و�أح�ضروها بعد �ساعة ف�س ّلمناهم �أ�سلحتهم .ولك ّننا ب�سبب
وجهوه �إلينا ظن ّنا �أ ّنهم �س ��يعملون عل ��ى �أذ ّيتنا .عدنا تلك
التهدي ��د الذي ّ
الليل ��ة �إىل املق ّر ،ومننا هناك .لكن ،ما كادت �أعيننا تغفو حتّى رنّ جر�س
الهاتف .قلنا يف �أنف�سنا� ،إ ّنهم هم �أنف�سهم لن يدعونا نرتاح .وقد وجدوا
منرتنا .رنّ جر�س الهاتف من دون تو ّقف� ،إىل �أن رفعنا ال�س ّماعة �أخ ًريا،
ل�ص ��ا دخل منزله! �أخذنا
وعلمن ��ا ب�أنّ مواط ًنا م�س ��كي ًنا �أراد �إبالغنا ب�أنّ ًّ
وتوجهنا فو ًرا �إىل املكان وا�س ��تطعنا م�س ��اعدته .كان الإخوة
منه العنوان ّ
يف املق ّر ف ّعالني يف �أمثال هذه الق�ضايا.
يف اليوم الثاين ق�صدت [مق ّر] امل�ص ّلى .وحني و�صلت �إىل هناك �شعرت
بقلق يعتمل يف �ص ��دري ،فلم �أ�س ��تطع البقاء� .أو�صلني الإخوة بال�س ّيارة �إىل
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البي ��ت .طرقت الب ��اب اً
طويل ،مل يفتح يل �أحد ،رغم الأ�ص ��وات التي كنت
�أ�س ��معها من خلف الب ��اب .مل يكن بحوزتي مفتاح� .أخ�ي ً�را ،فتحت زوجتي
توجهت �إليها قل ًقا« :منذ م ّدة و�أنا �أطرق الباب! لمِ َ مل تفتحي؟».
البابّ .
 كنت نائمة! لكن ما هذه اجللبة التي ت�أتي من املنزل؟!بد�أت بالتفتي�ش .فتّ�ش ��ت يف �س ��ائر �أنحاء املنزل ومل �أ َر �ش ��ي ًئا .خ ّمنت
علي الأمر وظننت �أنّ �أحدً ا يتك ّلم.
�أ ّنه قد يكون �صوت الهواء ،وقد ا�شتبه ّ
ل�صان قد اختبئا
فتّ�ش ��ت يف املرحا�ض ،لك ّنني مل �ألتفت �إىل احل ّمام؛ كان ّ
هناك حلظة قدومي ،وحني خلدت �إىل النوم تابعا عملهما!
بعد �أداء �ص�ل�اة الفجر� ،س ��معت طر ًقا على الباب .كان جارنا ال�س ّيد
تعجبت حني قال�« :س ّيد! لمِ َ مالب�سك يف اخلارج؟!».
«جليل»ّ .
�ألقيت يف البدء نظر ًة على اّ
علقة الثياب فوجدت �أنّ �سروايل ومعطفي
لي�سا عليها! خرجت �إىل الزقاق فر�أيت املالب�س ،والبطاقات و ...ما عدا
مبل ًغ ��ا من امل ��ال كان بحوزتي ،مرم ّي ًة على الأر�ض .بات الآن وا�ض � ً�حا ما
ح�ص ��ل .عدت �س ��ري ًعا �إىل البي ��ت وتف ّقدت حمتوياته لأجد �أ ّنهم �س ��رقوا
� ً
أي�ض ��ا حل � ّ�ي زوجتي الذهب ّية .ذهبت �إىل خمفر ال�ش ��رطة و�أطلعتهم على
الأمر � ،اّإل �أ ّننا مل ن�صل �إىل نتيجة ،وقالوا كان عليك االنتباه �أكرث.
بعد يومني �أو ثالثة من تلك احلادثة �ص ّليت ال�صبح يف امل�ص ّلى .و�أردت
�ش ��راء اخلبز والعودة �إىل البيت� .أحببت كث ًريا ا�ستخدام د ّراجتي النار ّية
التي تركتها منذ م ّدة �أمام امل�ص ّلى� .أخذت الد ّراجة ،وحيث �إ ّنني ال �أ�ستطيع
ا�س ��تخدام يدي لل�ض ��غط على املكابح ،رحت �أ�ض ��غط برجلي على املكابح
ال�سفل ّية ب�ش ّدة ليمكنني ال�سيطرة على الد ّراجة .ذهبت وا�شرتيت اخلبز،
لك ّنني تفاج�أت ب�س ّيارة جيب �أمامي على «تقاطع قطران» ,ومهما �ضغطت
على املكابح ال�سفل ّية مل تعمل .كذلك مل �أ�ستطع ال�ضغط على املكابح بيدي،
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لأ ّنني �أحمل اخلبز و�أقود بيدي ال�س ��املة .ف ّكرت يف �أن �أ�ص ��طدم ب�ش ��يء ال
�أت�أ ّذى معه .لك ّنني ا�ص ��طدمت بزاوية �س� � ّيارة اجليب فطرت ووقعت على
الر�ص ��يف! �ص ��رخت من �أعماق قلبي مت�ألمّ ًا من ي ��دي .حينذاك كان حم ّل
ّ
بطار ّي ��ات يف اجلوار قد فتح �أبوابه ،ف�أ�س ��رع �ص ��احبه �إىل مكان احلادث.
كما تو ّقف �سائق اجليب �إىل جانبي� .أعطيت منرة هاتف امل�ص ّلى ل�صاحب
املح ّل ليت�ص ��ل بالإخ ��وة هناك ففعل  ...قال لهم ب� ��أنّ حاد ًثا قد وقع لأحد
�أ�ص ��دقائكم .ف�أجابوه�« :أنت م�شتبه ،ف�صديقنا �ص ��احب الد ّراجة النار ّية
نائم هنا ،والآن ما هي موا�صفات �صديقنا الذي تتك ّلم عنه؟».
�أعطاه ��م �أو�ص ��ايف ،وحينم ��ا ا�س ��تيقنوا م ��ن د ّقتها ج ��ا�ؤوا على وجه
ال�س ��رعة؛ و�ص ��ل احلاج ميالين يرك�ض بخفة وخلفه �آخرون .كان احلاج
عم! �أميكن قيادة الد ّراجة بيد
غا�ض� � ًبا ،وما �إن و�صل حتّى �ص ��اح بي« :يا ّ
واحدة؟!»� ,أما �صاحب �س ّيارة اجليب ،وبدا للإن�صاف اً
رجل ودودًا ،فراح
ير ّدد دائ ًما« :ال �إ�ش ��كال �إن �أ�ص ��اب ال�س� � ّيارة �ش ��يء ،امله � ّ�م �أن تكون �أنت
بخري!»� .أ�ض ��حى ك ّل من ي�ص ��ل �إ ّ
يل يديل بر�أيه حول م ��ا فعلت« :يا �أخي!
وهل ُيعقل �أن تقود الد ّراجة بيد واحدة؟».
 �إن رغبت بتناول اخلبز الطازج قل ،فنحن ن�شرتيه لك!ق�ص ��دنا الطبيب جم ّددًا لنطمئنّ ب�أنّ يدي مل ُت�ص ��ب ب�إ�صابة ج ّد ّية،
وه ��ذا م ��ا كان .غاية الأمر �أ ّنن ��ي حت ّملت الأمل م ّدة �أط ��ول .بالطبع ،جاء
ذل ��ك اليوم الذي �أيقنت فيه ب�أنّ على اجلرحى متابعة �أمورهم ب�أيديهم،
و�أنّ �أغلب النا�س للأ�سف قد فقدوا فكرة وروح ّية امل�ساعدة...
¤

�أحيا ًنا كانت �آالم جراحاتي القدمية تثور وتتج ّدد! ذات م ّرة اجتاحتني
�أوجاع �شظ ّية ال تزال يف ركبتي منذ �إ�صابتي يف عمل ّية م�سلم بن عقيل .كنت
حينها يف م�س ��جد التوحيد الذي �أحببت �ش ��باب مق ّره ،وق ��د �أع ّد «حممود
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�ستّاري» �أخو كرمي الغداء مع الإخوة الآخرين .بعد تناول الغداء خرجت من
هناك قا�ص ��دًا املنزل .حينذاك ،عادة ما كان يقف حار�س و�سط مفرتقات
الطرق� .أردت عبور تقاطع «قره �آغاج» ,وكنت منذ م ّدة �أ�شعر بقليل من الأمل
علي يف تلك اللحظة ،بحيث مل �أعد �أ�س ��تطيع
يف ركبتي � ،اّإل �أنّ الأمل ا�ش ��ت ّد ّ
و�صلت �إىل قرب احلار�س! مل �أ�ستطع التقاط نف�سي من �ش ّدة
احلراك حني ُ
الأمل� .أطلقت بع�ض ال�س ّيارات الزمامري« :لمِ َ �أنت واقف؟».
 ال �أ�ستطيع امل�شي!عندم ��ا ر�أى احلار� ��س حايلّ ،
لف يدي حول رقبته و�س ��اعدين يف عبور
ال�شارع� .أوقف �س ّيارة �أجرة ،فركبتها ب�صعوبة بالغة لتق ّلني �إىل البيت .يف
البيت مل تحُ ّل امل�شكلة بل �ساءت .كاد الوجع يقتلني .حني ر�أت زوجتي حايل
ا�ست�أجرت �س� � ّيارة ونقلتني �إىل طوارئ م�ست�شفى الإمام .بعد املعاينة قال
الطبيب يل« :يجب �أن تخ�ض ��ع لعمل ّية جراح ّي ��ة» .تذ ّكرت قول الطبيب يف
غرفة العمل ّيات حني �س�ألته هل ك ّل هذه الوحدات من الدم التي يع ّلقونها يل
هي تعوي�ض عن الدماء التي نزفتها ،فقال« :عادة ي�س ��تغرق الأمر �شهرين
عيني� ،أ ّما رجلي
�أو ثالثة لتعوي�ض الدماء النازفة»� .أح�س�س ��ت بغ�ش ��اوة يف ّ
أحب ال�صراخ والأنني ،كدت �أ�صرخ
املت�أملة وك�أ ّنها ت�شتعل نا ًرا .و�أنا الذي ال � ّ
مت ركبتي وازر ّقت .لع ّل ال�شظ ّية التي ا�ستق ّرت يف
من �ش ّدة الأمل .لقد تو ّر ْ
ركبتي يف �شهر �أيلول وربمّ ا ت�شرين الأول من العام 1982م تريد �أن ت�ص ّفي
ح�س ��ابها معي! ُنقل ��ت �إىل غرفة العمل ّيات .فجاءين اجل� � ّراح وكان حديث
عهد بالعمل .حني ر�أى ال�ص ��ور وح ��ايل� ،أدرك ما يحدث .التقط الطبيب
متام ��ا يف املح ّل الذي ي�ؤملني .كان �أملي �ش ��ديدًا �إىل
حقن ��ة كبرية و�أدخلها ً
درجة مل �أ�شعر فيها ب�أمل الإبرة .بد�أ ب�سحب القيح من ركبتي ،فملأ حقنتني
�ش ��عرت بعدها براحةّ .ثم قاموا بتخديري و�س ��حبوا ال�شظ ّية والتق ّيحات.
كنت عندما �أ�ستعيد وعيي� ،ألوذ بال�صمت كعادتي .فطوال م ّدة �إقامتي يف
دوما �أرى اجلرحى يتك ّلمون حني �إفاقتهم من التخدير
امل�ست�شفيات ،كنت ً
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بكالم غري ذي معنى ،فيبد�أ من حولهم بال�ضحك .لذا� ،أخذت عهدًا على
نف�س ��ي ب�أن ال �أتك ّلم بكلمة � اّإل بعد �أن �أ�ستعيد وعيي بالكامل .وكان اجلميع
يعجبون حلايل .وقد ا�س ��تدام الأمر �إىل �آخر �س ��نوات احلرب .حتّى �إ ّنني
ُ�س ��ئلت�« :أ ّنى لك الرتكيز و�أنت ت�ستعيد وعيك؟» ,ف�أجيب �إ ّنها لي�ست امل ّرة
الأوىل التي �أخ�ضع فيها لعمل ّية ،وقد زادت العمل ّيات التي خ�ضعت لها عن
 20عمل ّية!
يف تلك الأ ّيام كان و�ض ��ع امل�ست�ش ��فى الذي �أُدخلت �إليه لإجراء عمل ّية
لركبتي �س� � ّي ًئا .والطعام الذي يق ّدمون ��ه �أين منه طعام اجلبهة .فالفطور
مث�ًل�اً عب ��ارة ع ��ن القليل من اخلب ��ز واجلنب ،والغ ��داء قلي� � ٌل من اخلبز
والبطاطا امل�سلوقة� ،أ ّما عند الع�شاء فيق ّدمون احل�ساء.
عندم ��ا ر�أيت ذل ��ك� ،أو�ص ��يت عائلتي ب�إح�ض ��ار الطعام م ��ن املنزل.
ف�ص ��اروا عاد ًة ما يح�ض ��رون يل املرق باللحم� ،أو الكباب بالأر ّز� ،إ�ضافة
�إىل ّ
املرطب ��ات .لق ��د اعتنيت بنف�س ��ي .من ح�س ��ن احل � ّ�ظ �أنّ جرحي مل
خا�ص ��ا .بعد �أن م�ضت ثالثة �أو �أربعة
يكن بحال ت�س ��تدعي ً
نظاما غذائ ًيا ًّ
رئي�س ��ا جديدً ا
�أ ّي ��ام مل �أذق فيها طعام امل�ست�ش ��فى ،قيل لنا ب�أ ّنهم ع ّينوا ً
له ،و�أ ّنه �س ��ي�أتي يف ال�ص ��باح لتف ّقدنا .ما �إن و�ص ��ل �إىل غرفتنا ونظر يف
الأطباق البال�س ��تيك ّية املو�ض ��وعة �أمام املر�ض ��ى واملحتوية على قليل من
اخلبز واجلنب �إ�ض ��افة �إىل فنجان من ال�شاي ،حتّى قال« :كيف هو و�ضع
الطعام هنا؟» ,قلنا« :ها �أنت ترى بنف�سك» .غ�ضب كث ًريا .رمى بالأطباق
جان ًبا وبد�أ بال�ص ��راخ .ويف ظرف دقيقتني جمع طاقم امل�ست�ش ��فى هناك
وق ��ال« :ما ه ��ذا الذي تق ّدمون ��ه للجرحى؟! ه�ؤالء لي�س ��وا �أ�س ��رى� ،إ ّنهم
جرح ��ى وجماهدون .وقد ج ��ا�ؤوا �إىل هنا ليتعافوا ويتق� � ّووا� ...إن ق ّدمتم
ه ��ذا الطعام للمج ّندي ��ن الإجبار ّيني ال ي�أكلون ��ه و ,»...عند الظهر ،تغيرّ
الو�ض ��ع ،فق ّدم ��وا للمر�ض ��ى الأر ّز بالكباب �أو الدج ��اج يف وعاء زجاجي،
م ��ع ّ
املرطبات .بحيث �ص ��ار املري� ��ض ال يرغب باخلروج من امل�ست�ش ��فى!
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وراح اجلميع يدعون للرئي�س اجلديد .لقد كان من قبل مدير م�ستو�ص ��ف
ال�ش ��هيد به�ش ��تي التابع للحر�س ،وقد ُنقل �إىل هن ��ا وكان غو ًثا للجرحى.
حت�سن جرحي و�أُذن يل باخلروج.
بقيت يف امل�ست�شفى ع�شرة �أ ّيام �إىل �أن ّ
¤

يف �أوا�سط �أ ّيار من العام 1987م ا�شت ّد �شوقي للجبهة بنحو ال يو�صف.
ال يوج ��د �أح ��د لريافقني .فالكتيب ��ة �أنهت قبل م ّدة �إجازته ��ا وعادت �إىل
اجلبهة .لذا ،ركبت حافلة دزفول وحدي ،للعودة �إىل ح�ضن اجلبهة.
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ّ

u
مل �أجد يف دزفول �أث ًرا لكتيبة حبيب؛ �س�ألت عنها ،فعرفت �أ ّنها انتقلت
�إىل ّ
خط «�ش ��لمجه» ,عندها ف ّكرت �أ ّنه من الأف�ض ��ل �أن �أذهب �إىل الثكنة
الت ��ي ه ��ي حمل جتهي ��زات احلرب .تقع ه ��ذه الثكنة على م�س ��افة  6كلم
م ��ن الأهواز على الطريق امل�ؤد ّية �إىل خ ّرم�ش ��هر ،وقد تع ّر�ض ��ت طريقها
الرتابية لق�ص ��ف عنيف .عرفت هناك �أ ّنهم �سيو�صلون الطعام �إىل كتيبة
علي ،وذهبت �إىل هناك يف
حبيب يف �آلية تويوتا ،فلم �أف ّوت هذه الفر�صة ّ
نف�س تلك الآلية.
و�ص ��لنا �إىل منطقة ّ
خط الدفاع الثاين حيث متو�ض ��عت �س ��ر ّيتان من
كتيبة حبيب� .أردت الذهاب �إىل هناك لأنّ غالبية ال�شباب الذين �أعرفهم
اخلط الأمامي يف �س ��ر ّية علي با�ش ��ايي ،لكن ،كون ��ه ّ
كان ��وا يف ّ
خط دفاع
أحب هذا ّ
اخلط ،وال
أ�سا�س ��ا � ّ
جعلن ��ي �أعدل عن ه ��ذا الأمر .ف�أنا مل �أكن � ً
�أ�ستطيع البقاء فيه الرتفاع احتمال الإ�صابة هناك ،و� ً
أي�ضا ب�سبب �أجوائه
املحزن ��ة .لكنّ املان ��ع الأهم كان الإمكانات البدائي ��ة يف هذا ّ
اخلط .ف�أنا
مل �أعد كال�س ��ابق �أ�س ��تطيع النوم حتى على احلجارة! �ص ��رت عندما �أنام
�أتق ّلب طوال الليل من جنب �إىل �آخر ،و�أ�س ��تيقظ بعد �س ��اعة ب�سبب الآالم
التي �أعاين منها ج ّراء الإ�صابات القدمية.
�يت تلك الليلة يف ق�سم الإ�ش ��ارة يف كتيبة حبيب التي التحق بها
�أم�ض � ُ
الكثري من العنا�ص ��ر ،ومل �أكن �أعرف منهم �إال اثنني �أو ثالثة� .صادف يف

تلك الأيام �أن ك ّنا يف �ش ��هر حزيران ،وهي �أيام امتحانات ،لكنّ الأ�ساتذة
املوجودين هن ��اك مل يقبلوا بالتق ّدم �إىل اخل � ّ�ط الأول لإجراء امتحانات
للأخوة برغم ك ّل حماوالت امل�س�ؤولني .ربمّ ا �أ�صابهم اخلوف بعد �سماعهم
نب�أ ا�ست�شهاد اثنني من ال�شباب هناك .لقد جا�ؤوا �إىل هذا ّ
اخلط ،لك ّنهم
غري م�س ��تع ّدين للتق� � ّدم �أكرث� .أخربتهم �أ ّنني �س� ��أذهب �إىل ّ
اخلط الأ ّول،
ف�أعطوين �أوراق االمتحانات لأعطيها لل�ش ��باب ثم يعيدها �أح ٌد ما عندما
اخلط الأول ح ��وايل  13كلم عن ّ
يرج ��ع من هناك .يبعد ّ
اخلط الأمامي.
�صباحا يف �آلية التويوتا التي �أو�صلت املاء والثلج وغري
توجهت �إىل هناك ً
ّ
ذلك مما يحتاجونه.
�أ ّول �ش ��خ�ص ر�أيته هناك ه ��و �أحد �أ�ص ��دقائي القدامى ويدعى فرج،
1
وكان معاون علي با�ش ��ايي .كان هناك � ً
أي�ض ��ا �ص ��ديقي حميد غم�س ��وار
مع �أخ من الإ�ش ��ارة وعدد �آخر من الأفراد .بعد ال�س�ل�ام واالطمئنان عن
الأحوال �س�ألوين�« :س ّيد ،هل �ستبقى هنا؟».
 ل�س ��ت �أعل ��م بعد� ،س� ��أبقى � 5أو � 6أ ّيام ،لكن ،ربمّ ��ا ذهبت قبل ذلكأحب ّ
خط الدفاع هذا.
لأ ّنني ال � ّ
�أخربوين هم � ً
يوما ،و�سيعودون بعد
أي�ض ��ا �أ ّنهم جا�ؤوا �إىل هنا منذ ً 12
� 7أو � 8أي ��ام لأ ّن ��ه من املق ّرر �أن ت�س ��تلم كتيبة �أخرى ه ��ذا ّ
أعطيت
اخلطُ � .
مكان واحد ،لذا
�أوراق االمتحانات لفرج قلي زاده .تع ّذر جمع ال�شباب يف ٍ
كان عل ��ى ك ّل واح ��د منهم تقدمي االمتحان يف الد�ش ��مة التي يوجد فيها.
كان الأ�ساتذة قد �أو�صوا بالإجابة عن �أ�سئلة االمتحان وال داعي لتح�صيل
عالمة �أعلى من  ،18وعندما ر�أى ال�ش ��باب الأ�سئلة قالوا« :ال ميكن � اً
أ�صل
يف هذه االمتحانات احل�صول على عالمة �أعلى من .»!18
 - 1كان ال�ش ��هيد حميد غم�س ��وار �ص ��ديقي في الجبهة ،وتع ّرفت بعد الحرب �إلى والده المرحوم الحاج
علي غم�س ��وار و�أ�صبحنا �أ�ص ��دقاء ،وقد تو ّفي في �شتاء 2006م على �أثر مر�ض �أ�صابه .كان الجلو�س معه
يرفع من معنو ّياتنا حتى �آخر �أيام عمره ،ويذ ّكرنا برفاق الجبهة الطاهرين ،ح�شره اهلل مع ال�شهداء.
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بد�أتُ بعد �س ��اعة جولة تفقد ّية لل�شباب يف د�شمهم الواقعة قرب مث ّلث
طرق يتع ّر�ض ب�شكل دائم لنريان العراقيني .كان ف�صيل علري�ضا �سارخاين
متمو�ض ًعا يف اجلهة الأخرى من املث ّلث ،وقد ُحفر خندق بعد املثلث بقليل
ي�ص ��ل �إىل مكم ��ن يقع على م�س ��افة  40مرتًا بعد اخل � ّ�ط الأمامي ،ويبعد
عن الأعداء م�س ��افة � 20أو  30م .وبالتايل ،ي�س ��تطيع ال�ش ��باب املوجودون
في ��ه ر�ؤية الد ّبابات املحرتقة؛ د ّباباتنا من جهتنا ،ود ّبابات العراقيني من
اجلهة الأخرى .قالوا �إنّ العراقيني كث ًريا ما يعربون من قرب هذا اخلندق
فريونه ��م ويطلقون النار عليهم ،وبدورهم كان العراق ّيون ي�س ��تهدفونهم
عندما يتّجهون ناحية الد ّبابات املحرتقة ،لذا �ص ��ارت الطريقة الوحيدة
للنجاة هي العبور من هناك بطريقة «م�ش ��ية القرف�ص ��اء» .كانت منطقة
علري�ضا �سارخاين من �أ�سو�أ املناطق لأنّ العراقيني يرون بو�ضوح الآليات
والتجهيزات املوجودة فيها ويق�ص ��فونها ب�شدة ،فتتزايد خ�سائرنا ب�شكل
كبري يف هذا املث ّلث لدرجة �أنّ ال�ش ��باب �ص ��اروا ي�سمونه «مث ّلث ال�شهادة».
بالفعل كان ّ
خط الدفاع يف �ش ��لمجه مكا ًنا خط ًريا .مل �أعرب املث ّلث ،وكنت
�أرى ال�ش ��باب يف ف�ص ��يل �س ��ارخاين من بعيد .ذهبت �إىل د�ش ��مة يف هذه
اجله ��ة من املث ّلث وهناك ر�أيت احلاج ميالين .كان من الوا�ض ��ح �أ ّنه نام
بعد �ص�ل�اة ال�صبح وا�ستيقظ الآن .وقد �أ�ص ��بحت ال�ساعة التا�سعة و�أراد
ال ّذه ��اب لتن ��اول طعام الفطور .م ��ا �إن ر�آين حتى ن ��اداين« :لوري،1» ...
مل يع ��د يناديني با�س ��مي منذ �أح ��داث «لورل وهاردي» 2وم ��ا قمت به �أنا
وال�ش ��هيد عبد احل�سني �أ�س ��دي .كان لقا ًء حا ًّرا� .س ّلمت عليه ودخلت �إىل
د�شمته .هناك ر�أيت � ً
أي�ضا حبيب رحيمي الذي تربطني به معرفة قدمية،
ف�سررت كث ًريا ،وبد�أنا ن�ستذكر املا�ضي� .س�ألني ال�شباب با�ستمرار «�س ّيد،
 - 1حتى في هذه الأيام حيث نعمل م ًعا في جامعة العلوم الطبية ال يناديني با�سمي �أحيا ًنا!
 - 2ورد تف�صيل عن هذه الأحداث في الجزء الأول من الكتاب ،الف�صل ال�ساد�س.
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طويل يف ّ
�س ��تبقى �أم ال؟!» ,وكان جوابي واحدً ا« :ال �أ�س ��تطيع البقاء اً
خط
الدفاع ،لك ّنني �س� ��أمكث ب�ض ��عة �أي ��ام لأنّ الإخوة جمتمع ��ون هنا»� .أخذنا
احلديث حتى الثانية ظه ًرا عندما �أر�س ��ل علي با�ش ��ايي �أحدهم يف �أثري
يدعوين لتناول طعام الغداء ،ف�أخربته �أ ّنني �س�أذهب م�سا ًء �إىل منطقته،
عنده ��ا قالوا يل�« :س ��نلعب الليلة هنا م ��ع العراقيني بالألع ��اب النارية».
فغادرت املكان وذهبت �إىل علي با�شايي .ما �إن ر�آين حتى �صاح بي �« :اًأول
اجل�س اً
قليل يف مكان ما يا عزيزي وتناول طعام الغداء ،ثم اذهب للتنزه
حيث �شئت!» .كنت اً
أحب ه�ؤالء الأ�صدقاء و�أ�ست�أن�س بهم لدرجة �أ ّنني
فعل � ّ
كن ��ت �أرغب بر�ؤيتهم جمي ًعا يف ال�س ��اعات الأوىل لو�ص ��ويل �إىل املنطقة،
إخال�صا و�صد ًقا يف ك ّل الدنيا؟!
أنا�سا �أكرث منهم � ً
و�أ ّنى يل �أن �أجد � ً
تناولنا طعام الغداء عند الثانية والن�ص ��ف تقري ًب ��ا .كان اجل ّو معت ًما
اً
قليل داخل الد�ش ��مة؛ يف النهار يدخل نور �ضعيف من الك ّوة؛ �أ ّما يف الليل
فكانوا بالطبع ي�ض ��يئون امل�ص ��باح .مل �أ�س ��تطع البقاء كث ًريا فيه ف�أخذت
طعام ��ي �إىل اخلارج وجل�س ��ت �أم ��ام الباب ،عندها �ص ��اح بي ال�ش ��باب:
«امل ��كان هن ��اك خط�ي�ر� ،س ��تت�أذى �إن بقي ��ت!» ,وكان ��وا يف ذل ��ك الوقت
يق�ص ��فون ب�ش� � ّدة املث ّلث الذي ال يبعد عن الد�ش ��مة �أكرث من  30م .قالوا
�إنّ العراقيني يق�ص ��فون هذا ّ
اخلط ب�ش ّدة بعد فرتة الغداء عندما يذهب
ال�شباب للو�ضوء هناك حيث �صهاريج املياه ،لذا �صاروا ي� ّؤخرون �صالتهم
اً
قليل .وكان بع�ض ��هم كالأخ علي ،يذهب �إىل م�ص� � ّلى �ص ��غري قرب د�شمة
علري�ضا �سارخاين م�س�ؤول الف�صيل لي�ص ّلي.
من ��ذ الي ��وم الأول ،عرف ��ت �أنّ �أك�ب�ر م�ش ��كلة يعاين منها ال�ش ��باب يف
ه ��ذا اخل � ّ�ط هي ق ّلة املراحي� ��ض .كان هناك مرحا� ��ض واحد فقط قرب
د�ش ��م ف�ص ��يل حبيب رحيمي و�آخر قرب املث ّلث� .أ ّما يف ف�ص ��يل علري�ضا
�س ��ارخاين فلم يكن هناك واح ��د ،وك ّل من تطر�أ علي ��ه حاجة كان يبتعد
اً
قليل ويق�ضيها.
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 ميكننا بناء مرحا�ض با�ستخدام الأ�شياء الب�سيطة املتوافرة ،وهذالي�س بالأمر ال�صعب.
كنت ك ّل يوم �أقول لهم هذا الكالم لكن مل ُيعمل به .وظ ّل الذهاب �إىل
املرحا�ض �أم ًرا �شا ًّقا.
¤

يف �أحد الأيام� ،أردت الذهاب �إىل احلاج ميالين .كانت اال�ش ��تباكات
متوجه �إىل د�ش ��مة ال�شباب� ،سمعت فج�أة �صوت قذيفة
عنيفة .وبينما �أنا ّ
 B7وغرقت يف الغبار والرتاب! ُذهلت ،ثم انتبهت بعد دقائق �أنّ رامي الـ
 B7وق ��ف على �س ��اتر ترابي و�أطلق قذيفة م ��ن دون �أن ينظر �إىل اخللف.
كانت النريان اخللف ّية للـ B7حترق حتى م�س ��افة ع�ش ��رة �أمتار .من ح�سن
حظي �أ ّنني مل �أت�أ ّذ .ذهبت نحوه وو�ضعت يدي على كتفهُ ،
فذهل ومل يكن
ق ��د انتبه يل حت ��ى تلك اللحظة .قلت ل ��ه« :يا �أخي ،كي ��ف يرمون قذيفة
�آر.بي.جي؟».
 باجتاه العد ّو طب ًعا! �أال ينظ ��رون �إىل اخلل ��ف ليت�أكدوا �إن كان هن ��اك �أح ٌد ما �أو ذخائرمث�ًل�اً ؟! �أال يجب �أن ينتبه الرامي للنريان اخللفية؟ لو �أ ّنك �س ��هوت اً
قليل
لكنت احرتقت!
ُ
�أخذ يعتذر مني عندما قلت له هذا الكالم ،كان من ال�س ��ادة � ً
أي�ض ��ا،
وقد ا�ست�شهد الح ًقا .لقد ذ ّكرتني النريان اخللفية بالأحداث التي �أ�صبت
فيه ��ا ل ّ
وتوجهت �إىل د�ش ��مة احلاج
أول م ّرة ،وكانت �إ�ص ��ابة بالغة .تركته ّ
ميالين .كان العراق ّيون قد بد�أوا بق�ص ��ف املنطقة ب�ش ��كل عنيف مبدافع
هاون 60ملم ،1ف�أ�س ��رعت �إىل الد�ش ��مة
اخلا�ص ��ة بالتجهيزات وانتظرتُ
ّ
 - 1تمتاز قذائف  60ملم ب�أ ّنها ال ت�صدر � ّأي �صوت قبل �أن ت�صيب الهدف ،وكانت ت�سقط فج�أة وتنفجر.
بينما كان للقذائف الأخرى �صوت تع ّودنا عليه ،وك ّنا نعلم متى ت�سقط القذيفة وفي � ّأي مكان تقري ًبا.
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هناك حتى يهد�أ الق�ص ��ف اً
قليل .الحظت خالل تل ��ك الأيام القليلة التي
�أم�ض ��يتها هن ��اك �أنّ العراقيني يق�ص ��فون املنطقة م ّرة عن ��د الواحدة �أو
الثاني ��ة ظه ًرا وم ّرة عند الغ ��روب ،وبالتايل مل يكن �أحد ي�س ��تطيع النوم
ظه� � ًرا .ويف اللي ��ل � ً
أي�ض ��ا ال يهد�أ الق�ص ��ف حلظ ��ة واحدة .و�إ�ض ��افة �إىل
هذي ��ن املوعدي ��ن ،كانوا يق�ص ��فون � ّأي �آلية تعرب يف هذا اخل � ّ�ط .بعد �أن
هد�أ الق�ص ��ف ،تابعت طريقي باجتاه د�شمة احلاج ميالين .كان ال�شباب
يف تلك املنطقة يخو�ض ��ون ا�ش ��تباكات عنيفة � ً
أي�ض ��ا .كان حبيب رحيمي
م�س�ؤول الف�صيل -قد و�ضع اثنني من رماة الدو�شكا يف د�شمتني يعمالنمداورة ،وبينهما يف د�ش ��مة ثالثة رامي ،B7وكان �أحيا ًنا يقف ويطلق النار
باجت ��اه رامي الدو�ش ��كا يف جهة الأع ��داء عندما ي ��راه .كان حبيب رجل
حرب ،و�إن�س ��ا ًنا طاه ًرا وحم ًّبا ومن �ش ��باب اجلبه ��ة املم ّيزين .مل �أعرف
�أ ّنها �آخر �أيام حياته ..ا�س ��تم ّرت اال�ش ��تباكات عنيفة ملدة �س ��اعة تقري ًبا،
وملّا هد�أت اً
قليل دخل ال�شباب �إىل د�شمهم .لقد كان عمل احلرا�س �صع ًبا
ج ًّدا يف مثل هذه الأوقات.
¤

يف �أحد الأيام ،ذهبت واحلاج ميالين وال�س ��يد «�إ�س ��ماعيل كهنمويي»
لن�ستحم .وملّا و�صلنا �إىل «قناة ال�سمك» ر�آنا العراق ّيون 1ف�أمطروا املنطقة
ّ
بقذائف املدفعيات والهاون .احتمينا بال�س ��واتر الرتابية ،وملّا ر�أيت �ش� � ّدة
الق�صف قلت للحاج ميالين�« :أتعلم� ،سي�صيبنا �شيء من هذه ال�شظايا!».
 ال لن يح�صل �شيء.ما �إن وقفنا لنتابع طريقنا حتى وقعت حولنا بع�ض القذائف ،فت�أكدنا
�أ ّنهم ي�شرفون على الطريق وك ّل منطقة قناة ال�سمك .ق ّررنا نحن الثالثة
 - 1قبل �أن �أذهب �إلى ّ
الخط الأمامي ر�أيت العراقيين من خلف ال�س ��واتر الترابية العالية الموجودة في
الخطين الثاني والثالث� .أما هم ،فلم يكونوا ي�ستطيعون ر�ؤية ّ
الخط الأول ب�سهولة لكنهم يرون الطريق
المو�صلة �إليه ب�شكل جيد ،وبمجرد �أن يروا �أحدً ا يعبر من هناك ي�ستهدفونه.
ِ
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الذهاب �إىل اجلهة الأخرى .عربنا الطريق ً
رك�ض ��ا ،وما �إن و�ص ��لنا حتى
�س ��قطت قذيفة يف نف�س املكان الذي ك ّنا فيه! عندها قال احلاج ميالين:
«لو �أ ّننا بقينا هناك ملا بقي م ّنا �شيء!» .فعاتبت نف�سي يف تلك اللحظات:
«ملاذا اال�ستحمام ما دام �أين �س�أغادر بعد يومني �أو ثالثة؟!».
�أعر�ض ��نا عن فكرة اال�س ��تحمام ،وو�ص ��لنا �إىل ّ
اخلط حتت النار بعد
�ساعتني �أو ثالث �ساعات من الت�أخري .بعد طعام الغداء عدنا �إىل حديث
مي�ض وقت
املرحا�ض .كان العراق ّيون قد بد�أوا الق�ص ��ف م ��ن جديد .مل ِ
طويل حتى انت�ش ��ر يف ّ
اخلط خرب مزعج؛ لقد �أ�ص ��يب اثنان من ال�شباب:
احلاج ميالين وال�س ��يد �إ�سماعيل كهنموييُ .ج ِرح ال�س� � ّيد يف قدميه� ،أ ّما
احلاج ميالين فقد �أ�ص ��يب يف بطنه �إ�صابة بالغة� .أ�سعفوهما ب�شكل �أ ّويل
و�س ��حبوهما �إىل ّ
اخلط اخللفي ،بينما كان العد ّو ال يزال يق�صف املنطقة
بعن ��ف� .س ��معت �أ ّنهم مل يكون ��وا دقيقني يف ط ��وارئ اخل � ّ�ط الثالث لدى
معاجلة ال�س� � ّيد �إ�سماعيل ،و�ض� � ّمدوا جرحه بحيث مل يعد الدم يجري يف
قدمه .ملّا و�ص ��ل �إىل الأهواز كانت قد ازر ّقت فقرروا قطعها .بعد �إجراء
العملي ��ة وقطع القدم الأوىل ،عرف �أ ّنه ��م يريدون قطع قدمه الثانية فلم
ي�س ��مح لهم بذلك .انزعجنا ملّا �سمعنا بهذه الأخبار خا�صة �أنّ �سبب قطع
قدم ال�س� � ّيد هو �إهمال وتق�صري بع�ضهم .كما �أن احلاج ميالين كان كثري
املزاح ،ويرفع من معنو ّيات ال�ش ��باب ب�إ�ضحاكهم .لقد افتقدناه كث ًريا .يف
تلك الأيام ،كان احلاج ميالين معاون حبيب رحيمي م�س�ؤول الف�صيل.
¤

عندم ��ا كنت يف هذا اخل � ّ�ط ،ذهبت م ّرتني �أو ثالث مع ال�ش ��باب �إىل
املكمن .كانت تلك املنطقة خطرة� .أخربوين �أنّ �أحد ال�ش ��باب ا�ست�ش ��هد
هناك يف عملية كربالء5؛ لك ّنهم مل ي�ستطيعوا �سحب ج�سده الطاهر بعد؛
برغم املحاوالت املتعددة لذلك.
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بقيت هناك � 5أو � 6أيام .وملّا قررت العودة ،ف ّكرت �أ ّنه من الأف�ض ��ل �أن
�أتف ّقد ال�ش ��باب و�أخربهم �أ ّنني �أريد العودة يف الغد لع ّلهم يريدون �إر�س ��ال
ر�س ��الة ما .عرفت هناك �أ ّنه ��م �أجنزوا امتحاناتهم وه ��ي ما تزال معهم
ف�أخذتها لإي�صالها �إىل ّ
اخلط اخللفي .وبينما �أنا متّج ٌه �إىل �إحدى الد�شم،
التفت
و�إذ ب�أحدهم يطلق قذيفة  B7من جديد و�أغرق يف الغبار والرتابّ .
و�إذا به الأخ نف�سه .قلت له« :هذه �أول م ّرة �آتي بها �إىل هذا ّ
اخلط يا �أخي!
دعني �أرجع �ساملًا� .إ ّنها امل ّرة الثانية التي تفعل فيها ذلك!».
ذهبت �إىل د�شمة علري�ضا �سارخاين قال يل�« :س�أكتب ر�سالة و�آخذها
�باحا �إىل د�ش ��مة الأخ علي» .عندما ح ّل امل�س ��اء �س� ��ألت« :كم �شخ�ص
�ص � ً
يوجد يف املكمن؟» ,قالوا« :ثالثة».
�أردت يف تل ��ك الليل ��ة الذهاب �إىل هناك فلربمّ ا كان لديهم ر�س ��الة �أو
�أمانة يريدون �إي�ص ��الها .كان طريق املكمن عبارة عن خندق قليل العمق
وحتت نظر العراقيني .وعندما عربت اخلندق ً
رك�ضا بو�ضعية القرف�صاء،
�سقطت قذيفتان فيه ،ومل �أ�ص ��ب ب�سوء .و�صلت �إىل املكمن ،وبعد التحية
وال�س�ل�ام ،ر�أيت ال�ش ��باب ينظرون بد ّقة واهتمام �إىل الأمام .فقلت لهم:
«ماذا ح�صل؟» ,قالوا« :العراق ّيون يتحركون هناك».
د ّققت النظ ��ر .بالفعل ميكن ر�ؤية العراقيني .ف ّكرت يف نف�س ��ي�« :آمل
�أن ال يكون ��وا قد ر�أوين عندما �أتي ��ت �إىل هنا» .قلت لهم�« :إذا كان لديكم
ر�س ��الة �أو � ّأي �شيء ما تريدون �إي�ص ��اله ف�أنا ذاهب يف الغد �إىل املدينة».
لكن بقوا م�ش ��غولني بتحركات العد ّو فكان جوابهم�« :س� � ّيد ،ها هم! خلف
الد ّبابة ،لقد جاء العراق ّيون!».
 هكذا يكون الكمني يا عزيزي! �إذا و�ص ��لوا ف�س ��نطلق النار عليهم...الأمر لي�س خمي ًفا لهذه الدرجة.
مع �أنّ الو�ض ��ع يف مث ��ل هذه الظروف خميف بالفع ��ل� ،إال �أ ّنني مل �أرد
لل�ش ��باب �أن يفق ��دوا معنوياتهم ،لذا بد�أت �أح ّدثهم عن «كمني �ش ��لمجه»
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و«خمف ��ر زيد»�« :أنتم مل تروا الكمائن هناك ،كان العراق ّيون قريبني م ّنا
لدرجة �أ ّننا �أخذنا منهم �أ�سرى � ً
أي�ضا!� .»...أردت بهذا احلديث التخفيف
من ح ّدة املوقف عليهم.
كان املكمن كب ًريا ن�سب ًّيا ،حفروه ب�أبعاد مرتين ون�صف املرت ،و�أحاطوا
جوانبه ب�أكيا�س تد�ش ��يم ت�ص ��ل �إىل ال�س ��طح .و�ض ��عوا يف داخله �صندوق
طلقات دو�شكا وقنابل ،وث ّبتوا يف جهاته الأربع قواذف .B7
وبينم ��ا �أن ��ا �أحت ّدث مع ال�ش ��باب و�إذ ب�ش ��يء ما يقع فج� ��أة يف املكمن!
اً
مذهول! فوجئت
ا�ض ��طرب الثالثة وقف ��زوا �إىل اخلارج� ،أ ّما �أنا فوقف ��ت
لدرجة �أ ّنني مل �أعد �أعرف ما يجب �أن �أفعله .ما وقع يف املكمن كان قنبلة
م�ض ��يئة كادت حترق �سقفه� .أ�صبت بالتوتر خو ًفا من �أن تنفجر الذخائر
املوجودة والت�ص ��قت بحائط املكمن! فج�أة رمى �أحد ال�شباب من اخلارج
بخوذته على القنبلة ونام عليها و�صاح بي« :اخرج! هيا ب�سرعة.»...
رك�ضت �إىل اخلارج ثم �سحبته من قدميه .هنا جاء علري�ضا �سارخاين
و�آخ ��رون وتعاون ��وا على �إخماد النار .كان من الوا�ض ��ح �أنّ �أحد ال�ش ��باب
(يف الكم�ي�ن) ذهب و�أخربهم مبا جرى عندما قفز �إىل خارج املكمن .ال
�أدري � ّأي كرامة ح�ص ��لت فلم ت�ش ��تعل الذخائر املوجودة ،لكنّ بطن ذلك
الفدائي 1احرتق .عندما خرجت من الد�شمة قلت له« :لي�س ذنبك ،فقد
�آن �أجلي اليوم!».
خا�ص ��ة عندم ��ا ر�أيت احلرق يف بط ��ن الأخ .وقفت
انزعجت ملا حدث ّ
على م�سافة قريبة من املكمن� .أردت �أن �أرى خطوة العراقيني التالية؛ ويف
الوقت نف�س ��ه كنت غا�ض ًبا و�أريد االنتقام منهم ملا جرى .لك ّنني ف ّكرت �إن
�أنا قمت بعمل ما ف�س ��يت�أ ّذى �شبابنا يف املكمن لعدة �أيام فقررت �أن �أعود.
وللعودة من الكمني ،ال ب ّد من العبور من اخلندق الذي ينتهي �إىل نفق ُحفر
متاما رمى العراق ّيون قذيفتني �أو ثالث قذائف
حتت �سواتر ترابية .هناك ً
 - 1ر�أيته بعد الحرب وكان يعمل في غرفة التجارة .ن�سيت ا�سمه للأ�سف.
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ه ��اون 60ملم .د ّقتهم �أ ّكدت �أ ّنهم ي�ش ��رفون ب�ش ��كل كبري على ذلك اجلزء
من اخلندق .مل تنل مني �ش ��ظايا القذائف� .إذ �أ�سرعت نحو الد�شمة ،وما
�إن �أردت الدخ ��ول حتى وقعت قذيفة �أمام مدخله وامتلأ بالغبار والرتاب!
عندها قال يل علي با�ش ��ايي�« :س� � ّيد� ،أتعلم� ،سن�صاب بالأذى ب�سببك� ،إن
�أردت الذهاب يا عزيزي ف�أ�سرع بذلك وادفع عنا �ش ّرك.»!...
قلت« :ال تخف! �إن مل �أذهب يف الغد ف�س�أذهب بعد غد!».
يف تل ��ك الليلة ،مت ّكنت من النوم بعد ك ّل القذائف التي الحقتني .و� ّأي
نوم! ا�س ��تم ّر العراق ّيون يف ق�صف ّ
اخلط ،لكن ،مل يقعد �شبابنا «عاطلني
من العمل» ,وراحوا ير ّدون على النار بالنار!
غرقت يف نوم عميق لدرجة �أ ّنني مل �أعلم حتى ال�ص ��باح �أنّ د�ش ��متنا
امت�ل��أت بالغب ��ار والرتاب ب�س ��بب قذيفتني �س ��قطتا على �إحدى الد�ش ��م
القريب ��ة منها .قال ال�ش ��باب �إنّ االنفجار كان �ش ��ديدً ا لدرجة �أنّ �أكيا�س
التد�شيم تزعزعت من مكانها� .أردت النوم ثانية بعد �أن �ص ّليت ال�صبح،
لك ��ن -كعادت ��ه -مل ي�س ��مح يل الأخ علي بذلك .كان يقول« :اجل�س ��وا بعد
ال�ص�ل�اة تناولوا فطوركم .حتادثوا وتف ّقدوا بع�ض ��كم ً
بع�ض ��ا» .و�أنا كنت
�أ�ص� � ّر على اخللود �إىل النوم و�أجيبه« :ال! �س� ��أنام! وم ��اذا ميكن �أن يفعل
امل ��رء يف خ � ّ�ط الدف ��اع! �أين ميك ��ن الذهاب؟» ه ��ذه هي احلقيق ��ة .تلك
املنطقة هي من �أ�سو�أ خطوط الدفاع ،وال ت�ستطيع هناك ممار�سة حياتك
الطبيعية خارج الد�شمة.
قبل �أن �أغادر يف ذلك اليوم ،قررت الذهاب �إىل «نوك» ،1وهي منطقة
أحب زيارتها .توجه ��ت �إىل هناك مع حبيب رحيمي
معروفة يف �ش ��لمجهّ � ،
وعلري�ضا �سارخاين .تقع نوك يف ّ
خط فرقة �أخرى ،ومن املعروف �أنّ �أ�ش ّد
اال�ش ��تباكات كانت جتري يف تلك املنطقة من �ش ��لمجة التي ت�ش ��به املنقار
الذي يخرتق قلب العراقيني .عرفت عندما و�ص ��لنا �إىل هذه املنطقة ملاذا
 -1ومعناها بالعربية المنقار.
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هي �أكرث �ش ��هرة من غريها .لقد تب ّدلت �أر�ض ��ها ال�صافية �إىل �سوداء من
كرثة الق�صف ،وامتلأت بالتجهيزات والد ّبابات والذخائر ّ
املحطمة ،حتى
�إنّ ال�ش ��ظايا مزّقت الأ�س ��لحة واجلثث م� � ّرات وم� � ّرات! عرفنا من خالل
العمالت النقد ّية املتناثرة �أنّ للعراقيني قتلى هناك � ً
أي�ض ��ا .ك ّل �شيء كان
خرا ًب ��ا .وك�أنّ زل � اً
�زال عظي ًما �أ�ص ��اب املنطقة فقلبها ر� ًأ�س ��ا على عقب...
هناك ،اختلطت م�شاعرنا� .آملنا امل�شهد ،لك ّننا �سررنا لأنّ �إخوتنا ا�ستطاعوا
احلفاظ على هذه الأر�ض مبقاومتهم البا�س ��لة .ف ّكرت �أ ّنه لو ُق ّدر ل�شلمجة
لروت الكثري عن ب�سالة �ش ّباننا و�شهادتهم ومظلوم ّيتهم...
�أن تتك ّلمِ ،
عدن ��ا عند الظه ��ر� .أخربونا �أنّ �س ��يارات �ستو�ص ��ل بعد ف�ت�رة طعام
الغ ��داء فقررت �أن �أع ��ود فيها .عندما انتهينا من تن ��اول الطعام قال يل
علي با�ش ��ايي�« :س ّيد ،مبا �أنك �سرتجع اليوم ،ا�س ��مح �أن ت�أتي معي لنبني
املرحا� ��ض م ًعا» .وعندما بد�أنا بالعمل قلت له�« :أتعلم يا علي ،لن ترتكني
�أرجع من هنا ما مل �أُ�صب!».
فقال مبت�س� � ًما« :و�أين �ست�ص ��اب يا عزيزي!» ,ويق�صد �أ ّنني م�صاب يف
ك ّل �أنحاء ج�سدي و ،...قال ذلك و�أتى ب�أربعة �أو خم�سة �أكيا�س خي�ش وقال
يل�« :أنت املأ هذه و�س� ��أذهب لأح�ضر غريها من علي ر�ضا» .بقيت و�أحد
عنا�ص ��ر الإ�ش ��ارة .تناولنا املجرفة وبد�أنا العمل م ًع ��ا .كان ال ب ّد من حفر
حفرة يف الأر�ض لت�ص ��ريف الف�ضالت فيها ،كما وجدنا يف املنطقة بع�ض
الألواح املعدنية فا�س ��تخدمناها يف بناء املرحا� ��ض .مل نعلم �أنّ العراقيني
ر�أوا «عل ��ي» وهو يعرب مث ّل ��ث الطرق ،وبينما ك ّنا نعمل بج � ٍّ�د واجتهاد ،و�إذ
بقذيفتي هاون 60ملم ت�س ��قطان يف املنطقة بينما كنت �أحمل �أحد �أكيا�س
متاما ،وكانت
اخلي�ش؛ واحدة قرب الأخ عن�ص ��ر الإ�ش ��ارة ،والثانية خلفي ً
�ش ��ظيتان من ن�ص ��يبي! واحدة يف ذراعي والأخرى خلف �أذين ،وحل�س ��ن
ّ
احلظ مل ي�صب عن�صر الإ�شارة ب�سوء .بد�أت الدماء ت�سيل من ر�أ�سي ،ومل
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�أنتبه �إىل اجلرح الذي يف يدي .هنا جاء علي ور�أى ما �أ�صابني فقال يل:
 �آها� ،س ّيد ،مل يكن غري خلف �أذنك �ساملًا ،وها قد �أ�صيبت � ًأي�ضا!
 �أجل ،والآن وقد ُجرحت ،دعوين �أرجع!...عندما ر�أى ال�ش ��باب �أنّ جرحي لي�س عمي ًقا� ،أخذوا الأمر على �س ��بيل
املزاح � ً
أي�ض ��ا� ...أو�ص ��لوين �إىل امل�س ��عفني الذين بد�أوا مبعاجلتي� .أخذوا
قمي�ص ��ي و�ض� � ّمدوا به اجلرح الذي يف ذراعي ،و�ض� � ّمدوا ر�أ�سي ف�صرت
وك�أ ّنن ��ي �أ�ض ��ع عمامة .ق ��ال يل امل�س ��عف« :انه�ض لرنج ��ع �إىل ّ
اخلطوط
اخللف ّي ��ة»� .أردت البقاء يف تلك الليلة ،لكن ازداد النزيف يف ر�أ�س ��ي عند
الع�صر تقري ًبا ،و�صار ي�ؤملني �أكرث ف�أكرث فوافقت على الرجوع معهم� .أ ّما
يدي ف�إ�ص ��ابتها مل تكن بليغة ،ومل تكن ت�ؤملن ��ي ما مل �أح ّركها على الرغم
من وجود �شظ ّية فيها مل ي�ستخرجوها حتى فيما بعد.
و�صلنا �إىل طوارئ ّ
اخلط الثاين .مل �أرغب بالرتاجع �أكرث .كانت ت�شغل
بايل ر�س ��ائل وامتحانات ال�ش ��باب الذين مل يت�س ��نّ يل �أن �أو ّدعهم ،والتي
وعدتهم ب�إي�ص ��الها .ف ّكرت �أن �أعود عندما يتوقف النزيف ،لكن مل يقبل
امل�س ��عفون بذلك وقال ��وا« :عليك العودة الآن» .وهكذا ،مل �أ�س ��تطع الوفاء
بوعدي بعد ك ّل الذي جرى ،و�أجربت يف  10حزيران 1987م على مغادرة
املنطقة على منت �سيارة �إ�سعاف ،واالنتقال �إىل م�ست�شفى يف الأهواز ،هو
نف�س امل�ست�شفى الذي ُنقلت �إليه يف عملية كربالء.4
�أدخل ��ت �إىل غرفة العمليات .ا�س ��تخرجوا ال�ش ��ظ ّية الت ��ي خلف �أذين
ّ
وقطبوا اجلرح الذي يف يدي و�ض ��مدوها من دون �أن ي�ستخرجوا ال�شظية
منه ��ا .مل يكن اجل ��رح العميق الذي �أ�ص ��بت به يف �أ�ص ��ابعي يف كربالء4
حت�س ��ن بالكامل  ،لذلك مل تكن حركة ي ��دي طبيعية .بقيت يومني يف
قد ّ
امل�ست�شفى على هذه احلال ثم نقلوين �إىل طهران حيث انتظرت يف وحدة
�إخالء اجلرحى �إىل �أن عدت �إىل تربيز بالطائرة.
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كالعادة ،يف تربيز مل �أقبل بالذهاب �إىل امل�ست�ش ��فى ل�ش� � ّدة مللي منه،
و�ص ��ار �أه ��ل بيتي يعرفون ما يفعل ��ون يف مثل هذه احل ��االت .كنت ُمنه ًكا
و�أ�ص ��بت بدوار يف ر�أ�س ��ي .ارتدي ��ت ق ّبعة ّ
غط ��ت ّ
وتوجهت �إىل
ال�ض ��ماد ّ
املنزل .و�صلت عند الظهر و�س ّلمت على زوجتي .مل �أرفع الق ّبعة عن ر�أ�سي
فارتابت يف الأمر� .س�ألتني« :ملاذا ال ترفع الق ّبعة عن ر�أ�سك؟».
 هكذا!مل يك ��ن اله ��واء باردًا لي�ب ّ�رر تغطية ر�أ�س ��ي .وملّا �أ�ص� � ّرت زوجتي على
معرفة ال�س ّر يف ذلك �أخربتها �أ ّنني �أ�صبت.
يوم ��ا على ذهابك
عنده ��ا قالت يل�« :أُ�ص ��بت! لك ��ن مل ِ
مي�ض بعد ً 15
وعودتك؟!».
لقد ا�س ��تغربت امل�س ��كينة ،ويح ��قّ لها ذلك ،لكنّ ه ��ذه الأمور حمتملة
يف احل ��رب .مل يخ � ُ�ل منزلنا ذلك الي ��وم من الزوار .جاء �أف ��راد العائلة
والأق ��ارب لعيادتي .و�أكرثهم زاروين لل�س�ل�امة من الإ�ص ��ابة ال�س ��ابقة،
فت�ضايقوا حني علموا ب�إ�صابتي اجلديدة� .أ ّما الأ�شخا�ص الأكرث ح�سا�س ّية
فكانوا يندمون ملجيئهم .كالعادة ،دفع الف�ض � ُ
�ول اجلمي َع ملعرفة �أين كنت
يوما وماذا جرى معي.
خالل اخلم�سة ع�شر ً
عندما ح ّل امل�س ��اء انقب�ض قلبي .ات�ص ��لت ب�أخ يف امل�ص ّلى وطلبت منه
�أن ي�أخ ��ذين �إىل املركز .كانوا جمتمعني وعرفوا �أ ّنني �أ�ص ��بت من جديد.
�س� ��ألوين عن اجلبهة ورحنا من ��زح م ًعا؛ كانوا ي�ض ��حكون على حايل و�أنا
�أ�ض ��حك على حالهم! �س� ��ألني �أحدهم عن احلاج مي�ل�اين فعرفت ب�أنهم
جهلوا �أخباره� .أجبت« :لقد �أ�صيب احلاج ميالين وال�سيد �إ�سماعيل قبلي
بثالثة �أيام يا عزيزي!» .بد�أ ال�ش ��باب البحث عنه يف اليوم التايل �إىل �أن
وجدوه يف النهاية يف �أحد م�ست�شفيات طهران.
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عل ��ى � ّأي حال ،ك ّنا نق�ض ��ي �أغلب �أوقاتنا يف امل�ص� � ّلى عن ��د مكوثنا يف
ر�سمت يف املركز
املدينة ،وقد ر�ضيت عائلتي بهذا الو�ضع تع ّودًا �أو ق�س ًرا.
ُ
خارطة �ش ��لمجة وخطوط الدفاع مع العراق ،و�ش ��رحت لل�شباب العمليات
مما ي�سمعون ،ولأ ّننا
تعجب الذين مل يروا املنطقة ّ
التي ُن ّفذت يف املنطقةّ .
ال منتلك معلومات من الأقمار ال�ص ��ناعية ،مل ن�ستطع ّ
اطالعهم على ك ّل
تفا�ص ��يل املنطقة .كانت الربامج التلفزيونية �ض ��عيفة � ً
أي�ضا ،ومل يح�صل
�أن �أع ّد �أحد فيل ًما �ش � اً
�امل يظهر ب�ش ��كل ج ّيد ما يقوم به الأخوة .خال�صة
الأمر� ،إنّ الأفراد الذين كانوا يف املدينة وال يعرفون اجلبهة ج ّيدً ا� ،صاروا
نوعا ما عندما روينا لهم ما ك ّنا نرى ون�سمع.
يفهمون الظروف �أكرث ً
بعد ع ّدة �أيام ،ان�سحبت كتيبة حبيب من ّ
خط �شلمجه .لكن قبل ذلك،
جعت بخرب ا�ست�ش ��هاد اثنني من �أ�صدقائي القدامى .لقد ا�ست�شهد علي
ُف ُ
با�ش ��ايي يف  17حزيران يف ّ
خط �ش ��لمجه بعد �أن �أ�ص ��يب ب�ش ��ظ ّية عندما
كان ذاه ًبا ليتو�ض� ��أ .كان من املق ّرر يف تلك الأيام �أن يح�ض ��ر �إىل املدينة
حجهم،
احلج ،مع ال�ش ��باب العائدي ��ن� ،إذ ّمتت املوافقة على ّ
ليذهب �إىل ّ
�أ ّما هو ،فقد م ّر يوم تاله �آخر وملّا يعد ،لكنه �سبق اجلميع �إىل بيت اهلل...
وبعد ثالثة �أيام على �ش ��هادته ،نال حبيب رحيمي � ً
أي�ض ��ا و�س ��ام ال�شهادة
والتحق ب�أخيه جميد.
كنت �أدعو اهلل تعاىل بقلب مك�سور �أن يعينني على حت ّمل فراق �أعزّتي
ومينحني ال�صرب واجل َلد...
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بد�أنا ن�س ��مع �ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا �أنّ مه ّمة فرقة عا�شوراء �س ��تكون من الآن
ف�ص ��اعدً ا يف الغ ��رب .يف مت ��وز�-آب من العام 1987م ذهب � ْ�ت �إىل هناك
ع� � ّدة كتائب م ��ن بينها كتيبة الإمام احل�س�ي�ن ،Qو�ش ��اركت يف عملية
«ن�ص ��ر 1»7يف منطق ��ة «�سرد�ش ��ت» .ف ّكرت يف تل ��ك الأي ��ام دائ ًما بكالم
ال�شهداء .لقد �أ�صبح ما كانوا يتداولونه حول احلرب �أم ًرا واق ًعا ،ف�أيامها
طالت ،ومل ي�ستطع العراق ّيون حتّى اليوم توجيه �ضربة قوية لنا ،وال نحن
ا�س ��تطعنا توجيه �ض ��ربة قا�ضية لهم� .أ�ضف �أنّ خ�س ��ائر العراق ّيني كانت
ُتع ّو�ض ب�سرعة عرب الدعم الذي يق ّدمه لهم حلفا�ؤهم يف اخلارج و�أعداء
اجلمهورية الإ�س�ل�امية :طائرات جديدة� ،أ�س ��لحة جدي ��دة ،وحتى ق ّوات
جديدة ...2بينما تظهر اخل�سائر الب�شرية وا�ضحة عندنا.
ك ّنا نطرح يف اجلل�سات م�س�ألة �س ّد الفراغ الذي يرتكه ال�شهداء ،و�أ ّنى
�ادي �أو بروح ّيتهم القتال ّية
ذل ��ك ،فاملجاهدون اليوم؛ �إن بح�ض ��ورهم امل � ّ
و�إميانهم وت�ضحياتهم ،ال ي�شبهون املجاهدين يف ال�سنوات الأوىل للحرب
على الإطالق .اجلبهة التي جذبت مبعنو ّياتها الكثري من التعبويني فرت ّبوا
أنا�سا �سماويني ،فقدت اليوم جاذب ّيتها املعنو ّية
يف ح�ضنها وجعلت منهم � ً
 - 1بد�أت عملية ن�ص ��ر 7بنداء يا فاطمة (عليها ال�سالم) في 1987/8/5م في غرب محافظة �سرد�شت
في �أيام عرفة وعيد الأ�ضحى.
 - 2ر�أينا بين الأ�س ��رى العراقيين طوال مدة الحرب جنودًا م�أجورين من  15دولة �أجنبية � ً
أي�ض ��ا ،وهذا
دليل على الدعم المطلق للدول الأجنبية للعراق ،وعلى مظلومية ال�شعب الإيراني العظيم.

�أم ��ام ال ّدنيا ولذائذه ��ا ،ومل يبقَ على عهد املقاومة املكتوب بالدم �س ��وى
�أولئ ��ك الذين ذاقوا تل ��ك احلالوة الإلهية .كان �أك�ث�ر الأفراد املوجودين
ممن لديهم جتربة طويلة يف اجلبهة ،وقد �أ�ص ��يب بع�ضهم
يف املركز هم ّ
بجراح ح ّدت من فعال ّيتهم وعطائهم .و�أنا كذلك .فلم �أكن اً
مثل �أ�ستطيع
ال ّنوم يف اجلبهة ليلة كاملة ب�ش ��كل مريح .ظهري ي�ؤملني من جهة وبطني
ال�س ��نوات ّ
الطويلة التي ق�ض ��يتها يف اجلبهة
م ��ن جه ��ة �أخرى! بعد ه ��ذه ّ
واجلراحات التي �أنهكت ج�س ��دي ّ
وغطت  70%منه ،اقرتب موعد ذهابي
لي� ��س �إىل ّ
اخلط الأمامي وال �إىل املن ��زل ،بل �إىل وادي الرحمة! لكن �أراد
اهلل �أم ًرا �آخر وبقيت �ش ��اهدً ا على مظلوم ّية �شبابنا وغربتهم يف اجلبهة،
يف وقت ال بدين �س ��اعدين على البقاء هناك ،وال حياة املدينة ا�س ��تطعت
احتمالها هنا.
يف كرد�س ��تان ،ع ��ام 1981م ،كان وزين يزيد عن ال� �ـ 80كلغ و�أنا يف 17
ظللت يف
من عمري� ،أ ّما يف خريف العام 1986م فقد �أ�صبح وزين  55كلغُ .
�أغلب الأوقات �أعاين من التهابات جراحي املتك ّررة ،لك ّنني كنت �أت�ص�ّب�رّ ،
ومل �أت ��وانَ حلظ ��ة واحدة ع ��ن �أداء التكليف .كان ما �أراه يف املدينة �أ�ش� � ّد
إيالما من تلك اجلراح �أحيا ًنا .لقد بد�أ ال�ش ��رخ يكرب بني اجلبهة واملدينة
� ً
مع مرور الأيام ،و�ص ��ار ال�شباب ي�ص ��ابون بالي�أ�س ويعر�ضون عن اجلبهة
عندم ��ا يرجع ��ون منها ،ويرون ع ��دم اهتمام امل�س� ��ؤولني ب�ش� ��ؤون احلرب
أ�شخا�صا يخاطبون رفاقهم بال حياء:
املفرو�ضة .ك ّنا ن�صادف تلك الأيام �
ً
«تري ��دون الذهاب �إىل اجلبهة؟! دعكم منها ولنذهب نت�س � َّ�ل م ًعا» ,ور�أينا
�أبناء بع�ض امل�س� ��ؤولني مي�ضون اخلدمة الإلزامية(خدمة العلم) يف فريق
اخلا�ص مب�س� ��ؤويل الإدارات املختلفة يف املدينة .مل تكن مثل هذه
احلماية
ّ
الأمور حت�ص ��ل فقط يف �س ��نوات احلرب الأخرية ،لك ّنها ازدادت �أكرث مع
مرور الوقت ،1وهذا ما ق�صم ظهورنا.
� -1أذكر عندما كنت في كتيبة الإمام الح�س ��ين �أنّ عددًا من الم�س� ��ؤولين جا�ؤوا لزيارتنا قبل �أيام على
بدء عملية "يا مهدي" وكنا في م�ص ��نع الملح ،ومن بينهم م�س� ��ؤولو محافظات ،قائمقاميات وبلديات.
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يف �أواخ ��ر �ص ��يف العام 1987م كنت يف دزفول عندم ��ا قالوا �إنّ كتيبة
حبيب �س ��تذهب �إىل ثكنة ال�ش ��هيد القا�ض ��ي .و�ض ��عنا �أمتعتن ��ا يف �آليتي
«تريلر» وذهبنا نحن يف احلافالت .طلب الأخوة يف احلر�س من ال�سائقني
عدم التو ّقف بعد مدينة «ميانه» ,لكنّ ال�ش ��باب �أ�ص� � ّروا على الذهاب من
داخل املدينة ،فحينذاك �س ��يتم ّكنون من �شراء ما يحتاجونه � اًأول ،وتف ّقد
عوائلهم ثان ًيا .خ�ض ��نا يف احلافلة ً
نقا�ش ��ا �س ��اخ ًنا حول مو�ض ��وع متامية
ال�صالة وق�صرها يف ثكنة ال�شهيد القا�ضي.
مل يكن بناء هذه الثكنة قد اكتمل بعد؛ فبع�ض الأبنية يفتقر �إىل املياه
وبع�ض ��ها �إىل الكهرباء ،لذا �أجربنا على ا�س ��تخدام امل�ص ��ابيح يف الليل.
عندما و�ص ��لناها جلنا يف �أرجائها فوجدناها حماطة بالأ�سالك ال�شائكة
م ��ن ك ّل اجلوان ��ب ،وكان يف اجله ��ة اخللفي ��ة منها حديقة غري م�س� � ّيجة
تف�ص ��ل بينها وبني �إحدى التالل .مل جند هناك � ّأي خمرج ج ّيد للهروب
يف النهار.
رغ ��ب اجلميع بالذه ��اب �إىل تربيز ب�س ��بب قربها من الثكن ��ة� ،إذ مل
تتجاوز امل�سافة �إىل هناك الن�صف �ساعة ،لكنّ ،مت منع الدخول واخلروج
أ�سا�سا،
من على م�سافة  100م من احلار�س ،بل و ُفر�ض عدم التق ّدم �إليه � ً
ذهب ��ت كل مجموع ��ة منهم �إلى ف�ص ��يل ،وزارن ��ا منهم اثنان من ر�ؤ�س ��اء البلديات .عندم ��ا ك ّنا نتناول
طعام الغداء طرحنا بع�ض الم�ش ��اكل التي نعاني منها ،وانتقد ال�ش ��باب �أو�ض ��اع المدينة والم�س� ��ؤولين؛
ق ��ال �أحده ��م� :أنتم ترون ال�ش ��باب هنا في � ّأي ظروف يعي�ش ��ون وف ��ي � ّأي حرب قا�س ��ية يقاتلون ،مع كل
ذلك ،عندما يذهب ه�ؤالء �إلى المدينة ويرون الو�ضع هناك ي�صيبهم الي�أ�س! وال يكفي �أنكم �أنف�سكم ال
تر�س ��لون قوات �إلى الجبهة بل ت�أخذون عنا�صرنا � ً
أي�ضا!"� ،أكمل الثاني" :كيف ي�ستطيع ه�ؤالء المقاتلون
�إدارة الحرب وف ًقا لتوجيهات الإمام وتوجيهات قادتهم ،و�أنتم ال ت�س ��تطيعون �إدارة مدنكم ب�شكل جيد،
مازحا" :نحن دخلنا في حرب مدن� ،إن �ش ��اء اهلل عندما
وه ��ي بعي ��دة عن �أجواء الحرب؟" ،وقل ��ت �أنا ً
تنتهي الحرب �س ��وف نرجع ومعنا �أ�سلحة ال B7والدو�ش ��كا و�أي �إدارة �أو م�صلحة ال يكون النا�س را�ضين
عنها �س ��وف نطلق عليها النار"� ،أجابني �أحدهم بكالم عرفت بعد �س ��نوات �أ ّنه كان من �ص ��ميم الواقع:
"عندما ترجعون �إلى المدينة �سوف يقوم بع�ض الم�س�ؤولين بتوظيف بع�ضكم كمرافقين لهم ويكملون
�أعمالهم ،وعندها لن ت�ستطيعوا حتى �أن تطلقوا قذيفة ."B7
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وال�سبب هو قرار االنطالق �إىل الغرب بعد ثالثة �أو �أربعة �أيام .كان بع�ض
الأه ��ايل ي�أتون لر�ؤي ��ة �أبنائهم بعدما عرفوا بو�ص ��ول الفرقة �إىل الثكنة،
لكن ،مل ي�س ��مح لهم احل ّرا�س باالقرتاب من الثكنة � ً
أي�ضا ،فكانوا يكتفون
بال�س�ل�ام على �أبنائهم م ��ن بعيد .يف تلك الليلة عرف ��ت �أنّ �أفراد عائلتي
ينتظرون �أمام املدخل .ذهبت لر�ؤيتهم ،لكنّ احلار�س منعني .قال يل �إ ّنه
من غري امل�س ��موح يل االقرتاب �أكرث! عندها ذهبت من طريق اكت�ش ��فتها
�صباحا .احتجت �إىل ن�صف �ساعة ل ّ
ألتف حول الثكنة عرب احلديقة و�أ�صل
ً
�إىل خارجها حيث تفاج�أ بي احلار�س ،وقال يل�« :أخربين كيف خرجت؟».
 هذا املو�ضوع ال يعنيك.بقيت مع عائلتي لفرتة وظ ّل احلار�س يراقبني ليعرف من �أين �س�أعود.
عندما و ّدعتهم كان ال�س� � ّيد فاطمي قد و�ص ��ل حل�سن ّ
حظي ،و�أخربته �أنّ
احلار�س ال ي�س ��مح يل بالدخول ،فطلب منه �أن يدعني �أدخل وال يعرت�ض
طريقي م ّرة �أخرى .وهكذا عدت �إىل الثكنة.
ق�س ��موها �إىل عدة غرف ،ومع �أ ّنها
ّ
خ�ص�ص ��وا هناك لك ّل كتيبة قاعة ّ
خا�صة مع
افتقرت �إىل املياه والكهرباء� ،إال �أ ّنها ظ ّلت �أف�ضل من اخليامّ ،
تدنيّ درجات احلرارة.
¤

توجهنا نحو «رحمانل ��و» ,وهي قرية قريبة من بحرية
بع ��د � 5أو � 6أيام ّ
ّ
وامل�سطحات
�أرومية .مل تكن طريقها ج ّيدة يف البداية� ،إذ حتيط بها الكتل
ال�ص ��خرية الكبرية واجلبال الت ��ي كان يذهب ال�ش ��باب �أحيا ًنا �إليها ،ثم
ا�س� �تُحدثت له ��ا طريق فيما بعد با�س ��تخدام اجلرافات .ن�ص ��بنا اخليام
هناك ،فقد تق ّرر �أن من�ضي ال�شتاء يف تلك املنطقة.
ا�ش ��ت ّدت برودة الطق�س ،وبد�أت الثلوج تت�س ��اقط يف �ض ��واحي تربيز.
كنت يف ع�ص ��ر �أحد الأيام يف اخليمة اخلا�ص ��ة بالقيادة وجالل زاهدي،
ح�س ��ن ح�س�ي�ن زادة ،ف ��رج قل ��ي زاده وع ��دد �آخر م ��ن الأف ��راد ،نتبادل
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�أط ��راف احلديث ونحت�س ��ي ال�ش ��اي ،وق ��د ّ
غطينا اخليم ��ة ببطانية لكي
نحتمي من الربد القار�س ،وو�ض ��عنا يف طرفيها �صندوقي ذخائر فارغني
ا�ستخدمناهما لأمتعتنا ،وك ّنا نخلع �أحذيتنا قربها.
فج�أة �س ��معنا �ص ��و ًتا عجي ًبا .لقد تدحرجت �ص ��خرة من �أعلى اجلبل
ووقعت على اخليمة .مل ي�س ��تطع �أحد فعل �ش ��يء للح�ؤول دون �س ��قوطها،
فقط �ص ��ار اجلميع ي�صرخون« :ابتعدوا»� .صادف �أن ك ّنا جمي ًعا جال�سني
يف �أطراف اخليمة فلم ي�صب �أحد ب�سوء واحلمد هلل ،لكنّ اخليمة ُمزّقت
وك�أ ّنها ُ�ش ّقت ب�س ّكني �إىل ن�صفني! قلبت ال�صخرة اخليمة ر� ًأ�سا على عقب
فخ ��رج اجلميع منها م�ض ��طربني .من �أين جاءت هذه ال�ص ��خرة ؟ ماذا
كان �سيح�ص ��ل ل ��و �أ ّنها وقعت على ال�ش ��باب؟ ...يبدو �أنّ اثن�ي�ن �أرادا �أن
ميزحا وح ّركاها فتدحرجت و�سقطت على اخليمة...
¤

بالن�س ��بة �إىل الإخوة ،كان للبقاء يف «رحمانلو» ح�س ��ناته و�س ��يئاته يف
الوقت ذاته .من ح�س ��ناته ق�ص ��ر امل�س ��افة �إىل تربي ��ز �إذ مل تكن تتجاوز
ال�س ��اعة �أو ال�ساعة والن�ص ��ف ،ما جعل التوا�صل مع �أُ�س ��رهم اً
�سهل� .أ ّما
من �سيئاته ،فهو �أنّ هذه العوائل كانت تعرف بكل �أمر يقع يف «رحمانلو».
فمثل� ،إذا ُو�ضعت ّ
اً
خطة ما يعلم الأهايل بها .كما �إنّ الظروف هناك – ال
�س� � ّيما املناخية الباردة  -كانت �صعبة بالن�سبة �إىل الأفراد الذين اعتادوا
عل ��ى مناطق اجلن ��وب .اعتق ��دت �أنّ الذين ي�س ��تطيعون العمل يف الغرب
ه ��م الأخ ��وة يف فرقة عا�ش ��وراء الذين �أتوا من تربي ��ز و�أرومية وغريهما
م ��ن مدن �آذربيجان ،مع �أنّ قدامى هذه الفرقة �أم�ض ��وا �س ��نوات ع ّدة يف
اجلنوب ومل يكونوا معتادين على برودة الطق�س هنا.
أهم هذه الربامج
يوم ًّيا كان لدينا يف «رحمانلو» برامج �صباحية� .أحد � ّ
اجل ّيدة التي واظبنا عليها من بداية احلرب حتى نهايتها هو قراءة �آيات
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من القر�آن الكرمي وترجمتها� ،إ�ضافة �إىل قراءة و�ص ّية �شهيد �أو �شهيدين
من فرقة عا�شوراء .كان هذا الربنامج املخت�صر يرفع كث ًريا من معنويات
ال�ش ��باب لأنّ �أغلبهم تع ّرفوا �إىل ه�ؤالء ال�ش ��هداء ،لذا كانوا يت�أ ّثرون �أكرث
بو�صاياهم .وطاملا احتوت عددًا من النقاط امل�شرتكة« :ال ُتخ ُلوا اجلبهة،
ال ترتك ��وا الإم ��ام وحيدً ا� ،إ�ض ��افة �إىل الدعوة �إىل العبادة و�ص�ل�اة الليل
واجلهاد و.»...
يف هذه الظروف ،كان و�ضع بع�ض الأفراد ي�ستحقّ امل�شاهدة .بع�ضهم
مرتّب ،و�آخرون ُجعلت فداهم!ُ ،مف�ش ��كلون ي�سدلون طرف القمي�ص فوق
البنطال وطرفه الآخر حتته ،وكانوا ي�ضعون املعاطف على �أكتافهم..
بعد ذلك ،ي�أتي موعد ت�س� � ّلق اجلبال .مل يكن املكان منا�س� � ًبا للرك�ض،
فا�ستع�ضنا عنه بالت�س ّلق يوم ًّيا ،وكان بع�ضهم ي�ستغ ّل تلك الفر�صة فين�سحب
خل�س ��ة ليم�ضي �إىل املدينة وي�شرتي الطعام �أو الفواكه� ،أو يذهب للحالقة
�أو اال�س ��تحمام .كنت واحدًا م ��ن ه�ؤالء الذين يقومون مبث ��ل هذه الأمور،
ّ
ي�صطف ال�شباب
ويهربون ل�س ��اعات خالل النهار �أو طوال اليوم ،فعندما
يف طابور ليت�س ��لقوا اجلبل يكفي �أن تبقى �أنت يف اخللف و !..بعد �ش ��هادة
علي با�ش ��ايي وحبيب رحيمي� ،أ�صبح جالل زاهدي م�س�ؤول ال�سر ّية ،وفرج
قليزاده معاونه ،وبقي ح�س ��ن ح�س�ي�ن زاده املعاون الثاين .وبعد كربالء،5
�أ�ص ��بح ال�س� � ّيد فاطمي م�س� ��ؤول اللواء ،وحممد �س ��وداكر م�س� ��ؤول «كتيبة
حبيب» ,ومطلق معاون م�س� ��ؤول الكتيبة .لقد ان�س ��جمت مع �أفراد ال�سر ّية
وان�س ��جموا هم مع ��ي .كانوا �أحيا ًنا يجتمعون يف مكان م ��ا و�أبد�أ باحلديث
معهم ،وكالعادة ي�ض ��حكون عندما �أتك ّلم معهم� ،إ ّما من �شكل وجهي ،و�إما
من نف�س حديثي!
¤

�أحيا ًنا ك ّنا من�ش ��ي ونت�س� � ّلق اجلب ��ال يف الليل .و�أحيا ًن ��ا كانوا ي�أخذون
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ال�ش ��باب عند الظهر �إىل مكان �أبعد من خط ّ�س ��كة (تربيز-عجب�ش�ي�ر)
احلديدية التي مت ّر قرب «رحمانلو» حتى ي�صبح احتمال ر�ؤيتهم �ضعي ًفا.
وعند امل�س ��اء ،يرتكونهم لي�ستك�شفوا ب�أنف�س ��هم طريق العودة ،ك ّل ف�صيل
وح ��ده .وعادة ما كانوا يرجعون �إىل املع�س ��كر ب�س ��هولة لأ ّنهم تع ّرفوا �إىل
املنطقة .اعتُمدت مثل هذه الأ�س ��اليب الكت�شاف نقاط ال�ضعف يف حركة
1
الأفراد ،وكانت ف ّعالة!
ارتفع يف املنطقة جبل �ش ��اهق بالقرب من بحرية �أرومية ي�شرف على
تربيز و�آذر�شهر من جهة ،وعلى بناب ،عجب�شري ومراغه من جهة �أخرى.
بدا منظر البحرية من هناك رائ ًعا ،و�إذا كانت لأحد عينان �ساملتان مثلي،
ف�إ ّنه ي�س ��تطيع اال�س ��تمتاع كث ًريا بر�ؤية تلك املناظر! ت�ستغرق امل�سافة بني
املع�س ��كر وذلك اجلبل ال�شاهق حوايل الأربع �ساعات ،وقالوا �إنّ املنطقة
التي �س� �تُن ّفذ فيها العمل ّية اجلديدة �ش ��بيهة بهذا اجلبل ،لكن فيها املزيد
من ال�ص ��خور ،له ��ذا عمدنا �أغل ��ب الأوقات للتد ّرب على ت�س� � ّلق اجلبال.
�أحيا ًن ��ا قمن ��ا هناك مبناورات ،فيتمو�ض ��ع بع�ض ال�ش ��باب يف قمة اجلبل
برناجما ج ّيدً ا لرفع اجلهوزية.
ويطلق ��ون النار على البق ّية ،واعترب ذلك
ً
لكن ،كان بع�ض ��هم ي�ص ��اب ب�ض ��يق يف التنف�س عندما يت�س� � ّلق اجلبل فال
الزم ��ا خلو�ض حرب يف
يكم ��ل طريقه� .ش� � ّكل مثل هذه التدريب ��ات �أم ًرا ً
املناط ��ق اجلبلي ��ة ،وقد قمنا يف تل ��ك املنطقة ب�أكرث من ع�ش ��ر مناورات،
ال�سهلة.
بينما مل نكن نن ّفذ �أكرث من واحدة �أو اثنتني يف املناطق ّ
¤

يف �آخ ��ر �أي ��ام �إقامتنا يف رحمانل ��و حني بد�أنا بجم ��ع �أمتعتنا للذهاب
 - 1في �إحدى المرات� ،ض� � ّلت �إحدى ال�س ��رايا الطريق في الم�س ��اء وكان المطر غزي ًرا .و�ص ��ل ال�شباب
عند ال�ص ��باح �إلى �إحدى القرى وما �إن ر�أى النا�س ق ّوات ع�س ��كرية حول القرية حتى �أ�ص ��ابهم الخوف
ولم يخرج �أحد منهم من منزله ،فذهب �أحد ال�ش ��باب و�أخبرهم بما جرى ،واطم�أنّ �أهل القرية �إليهم
و�س ��اعدوهم على �إيقاد النار لتجفيف مالب�س ��هم .ز ّودوهم بالماء والطعام � ً
أي�ضا و�أر�شدوهم �إلى طريق
العودة �إلى المع�سكر.
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�إىل منطقة العمل ّية راحوا يق ّدمون لك ّل كتيبة الكباب اللذيذ الذي ت�شتهر
به مدينة تربيز .وعندما و�ص ��ل الدور لكتيبتنا وذهبت لأح�ض ��ر الكباب،
�أخ ��ذت كمية تزيد عن حاجة الف�ص ��يل .ر�آين ج�ل�ال وعاتبني كث ًريا على
ذلك ...فقلت له« :ما يعنيك يف املو�ض ��وع؟ مل �أح�ض ��رها لك يا عزيزي،
بل �أح�ضرتها يل!» ,كان لتناول املزيد من الكباب نكهة خا�صة � ً
أي�ضا .لقد
�شفيت غليلي يف الع�شاء ويف فطور اليوم التايل � ً
أي�ضا.
يف تلك الأيام �أر�سلوا �إلينا جمموعة من عنا�صر املعلومات ،وقد �أ�ضفى
ح�ض ��ورهم بيننا ج ًّوا من الأن�س؛ فعندما �س�ألت �أحدهم اً
مثل�« :أين تعمل
�أيها ال�س ّيد؟» ,كان جوابه�« :أنا موظف يف البلدية� ،أكن�س الطريق من �أول
ال�سوق حتى جمرى املاء.»...
وملا �س�ألت �آخ َر عن عمله �أجاب:
 �أنا �أعمل يف م�ص ��لحة الزراع ��ة ،وي�أتي النا�س م ��ن القرى لي�أخذواالأدوية من عندنا!
بع�ض ��ا اً
الالفت �أ ّننا �ص ��حبنا عددًا منهم ،وراح ميازح بع�ض ��نا ً
قائل:
«ج ّيد ،لقد �أ�ص ��بح لنا مع ��ارف يف ك ّل مكان ،و�س ��نتم ّكن بعد احلرب من
تي�سري �أمورنا!».
اجتمع ��وا كلهم يف ف�ص ��يل علري�ض ��ا �س ��ارخاين ،و�ص ��ادف �أن ��ه مت ّيز
باالن�ضباط.
¤

ك ّل �ش ��يء كان ُينب ��ئ بقرب موعد العمل ّية ،خا�ص ��ة الطعام واملناورات
الليلي ��ة .لق ��د ُن ّفذ ع ��د ٌد منه ��ا و ّمت التخطي ��ط لأخرى يف بع� ��ض اجلبال
ال�شاهقة الواقعة على طريق فرعي مي ّر قرب بحرية �أرومية.
يف ذل ��ك اليوم وبعد �أن تناولنا طعام الغداء ،ذهبت مع جالل زاهدي
�رحا حول
�إىل مق ّر قيادة ال�س ��ر ّية .كان حممد �س ��وداكر هناك ،وق ّدم �ش � ً
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املناورة الليلية :مكان متو�ضع ال�سرايا ،طريقة التح ّرك وغري ذلك .وكان
على طاقم ال�س ��رية تو�ض ��يح هذه التفا�صيل لعنا�ص ��رهم ،ثم ُح ّدد موعد
ب ��دء املن ��اورة بعد الغروب عندما يح ّل الظالم .مل تكن الثلوج تت�س ��اقط،
لك ��نّ برودة الطق�س ا�ش ��ت ّدت .بد�أنا بت�س� � ّلق اجلب ��ل .ك ّلم ��ا تق ّدمنا �أكرث
ازدادت �س ��رعة الري ��اح لدرجة �أ ّنها كادت توقعنا �إىل الأ�س ��فل ...حت ّرك
عنا�ص ��ر كتيبتنا يف طابور قرب املاء؛ و�س ��لكت ك ّل �س ��ر ّية امل�س ��ار املح ّدد
لها .اقت�ضت ّ
اخلطة �أن نت�س ّلق اً
جبل ُيفرت�ض �أنّ «العد ّو» متو�ضع يف ق ّمته،
وبالت ��ايل علينا �أن نتح ّرك يف الأخاديد ونقطع ال�ش ��يارات واملنخف�ض ��ات
التي ُل ّغمت �أو ُن�ص ��بت فيها الكمائن .كان املحور الذي نتح ّرك فيه و�سط
حموري �س ��ر ّيتني .و�أثناء عبورنا املنخف�ض نحو �أعلى اجلبل ،بد�أ ال�شباب
بتفج�ي�ر الألغام و�إطالق النار من �أ�س ��لحة الدو�ش ��كا ،فاحرتقت مالب�س
اثنني من العنا�ص ��ر ،لكن �س ��رعان ما �أُخمدت النار .لقد �أخط�أوا عندما
بد�أوا التفجريات �أثناء عبورنا من املكان ،وال �أعلم �إن كان ال�س ��بب اً
خلل
يف اجلدول ��ة الزمني ��ة ّ
للخطة �أم �أنّ م�ش ��كلة ما قد وقع ��ت .على � ّأي حال،
ّمتت املناورة ،وعرفنا كيف تكون املعركة يف املناطق اجلبلية.
يف طريق العودة ،تق ّرر �أن يرجع العنا�صر �إىل خيامهم يف طوابري،
واح��دً ا بعد �آخ��ر ،لكن ،مل يكن الأم��ر بهذه الب�ساطة .كان امل�شي يف
تلك املنطقة �صع ًبا ب�سبب احلجارة وال�صخور املنت�شرة على الرمال،
�إ�ضافة �إىل م�شكلة ال�صوت الذي ك ّنا ن�صدره .ومقابل ك ّل خطوة �إىل
الأم��ام نرجع خطوتني �إىل اخللف .ت� ّأخرتُ عن ال�شباب ومل �أ�ستطع
ال ّلحاق بهم ب�سبب معاناة نظري ،وقدمي مل ت�ساعدين على اجل ّد
بال�سري ،لكنّ جالل زاهدي ظ ّل قربي وتابعنا طريقنا م ًعا .بد�أت حايل
ت�سوء �أكرث ب�سبب ا�شتداد ال�صقيع ،وت�أ ّذى وجهي وعيناي كث ًريا لدرجة
عيني �أ�صبحتا جمرد ثقب يف
قدمي ،وك�أنّ ّ
�أ ّنني مل �أعد �أعلم �أين �أ�ضع ّ
وجهي .ولأ ّنني ج ّربت م�شكلة انقبا�ض ع�ضلة الفم يف ال�سابق ،خفت
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�أن تعاودين هذه احلال يف هذا الربد القار�س .عندما ر�أى جالل حايل
�أم�سك بيدي بك ّل �شهامة وقال« :هيا بنا �س ّيد ،لنذهب م ًعا»� .أعطيته
يدي من دون تر ّدد ،و�ألقيت بثقلي على كتفه اً
فتح�سن و�ضعي بع�ض
قليل ّ
ال�شيء .ت� ّأخر الأخ جالل يف الو�صول ب�سبب حركتي البطيئة ،وكان
عليه �أن ي�صل قبل البق ّية ويتح ّدث معهم .اعتذر م ّني وقال�« :س�أذهب
�أنا و�أنت انزل الهوينا .»1هكذا �أ�صبحت وحيدً ا م ّرة �أخرى .يف الأحوال
الطبيعية �أقطع هذا امل�سار خالل  5دقائق ،لك ّنني احتجت �إىل ن�صف
�ساعة لأ�صل �إىل ال�شباب ،وقعت خاللها � ً
أر�ضا ثالث �أو �أربع مرات حتى
�سال الدم من ركبتي .زاد ال�صقيع من �سوء و�ضعي و�أخذ الدمع يخرج
من عيني ،ومت ّكنت من الو�صول بالتو ّكل على اهلل ،ومل �أكن �أ�ستطيع
قدمي� .أ�صبحت كاجلندي املنهار! تق ّدم الأخ
�أن �أرى حتى ما حتت
ّ
منزعجا« :ليتني مل
وركبتي املد ّماة قال
يدي
جالل باجتاهي ،وملا ر�أى ّ
ً
ّ
�أتركك .مل �أكن �أعلم �أنّ حالك �س ّيئة لهذه الدرجة!» .ف�أخربته �أ ّنني ال
�أ�ستطيع حت ّمل الطق�س البارد!
يف اليوم الت ��ايل عادت التق ّيحات �إىل وجهي ،وجت ّدد �أملي وانقب�ض ��ت
عيني � 40إىل  60نقطة من التق ّيحات؛
ع�ضلة فمي! كانت تخرج يوم ًّيا من ّ
لكن فقط خالل النهار �أ ّما يف الليل فال .رمبا يح�ص ��ل ذلك نتيجة الربد
ً 2
وال�صقيع الذي يجتاح ج�سدي لي ًال ف�أ�سمع �صداها نهارا.

v
بع ��د املن ��اورة بيومني �أو ثالثة �أيام ،تق ّرر االنط�ل�اق �إىل املنطقة التي
�س� �تُن ّفذ فيه ��ا العمل ّي ��ة .تغيرّ ت م ��ن جديد �أو�ض ��اع و�أحوال ال�ش ��باب يف
� - 1أي انزل على مهل.
 - 2القيح الذي كان يخرج من عيني هو من ذكريات الحرب ،ولم تعالج هذه الم�شكلة �أبدً ا ب�شكل كامل
ومازالت م�ستمرة حتى اليوم ،وهي تتفاقم �أكثر في الطق�س البارد.
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الكتيبة .بد�أ بع�ضهم بتجهيز �سالحه و�آخرون بكتابة ر�سالة �أو و�ص ّية .لقد
�أ�ص ��بحت «رحمانلو» الآن نقطة انطالق �إىل �س ��احة �أخرى� .ساءت �أحوال
ّ
الطق�س عند االنطالق ،و�أراد ال�شباب �إقامة جمل�س عزاء ،ف�أح�ضروا من
تربيز -القريبة -ك ّل ما يحتاجونه .قبل العمليات �أَ ْ�ض َف ْت فرق اللطم على
�أرواحنا نكهة فريدة.
منذ ال�ص ��باح الباكر ب ��د�أ الك ّل بجم ��ع العتاد والأمتع ��ة ،فاملوعد كان
�شخ�ص ��ا لوداعنا ما بني
عند احلادية ع�ش ��رة .جاء من تربيز حوايل ً 20
علماء دين وم�س� ��ؤولني ،وليتهم ذهب ��وا لتنفيذ العمل ّية مع الأخوة بدل من
�أن ي�أت ��وا لوداعهم! �أذكر من ه�ؤالء �إم ��ام جمعة تربيز واملحافظ و�أفرادًا
م ��ن النياب ��ة العامة وغريهم .وق ��د لب�س اجلميع اجلزم ��ات لأنّ املنطقة
اخلا�ص ��ة ب�إمام جمعة
كان ��ت موحلة ،ويب ��دو �أنّ �أحدً ا لب�س خط�أً اجلزمة
ّ
تربيز ال�ش ��يخ «ملكوتي» .ك ّنا منزعجني من �أغلب امل�س�ؤولني ،وهناك قال
كالما زاد من انزعاجنا! يف املقابل ،تناول �أحد
�أحدهم ،علم �أم مل يعلمً ،
العلماء الذي كان �أ ًبا ل�ش ��هيدين ،وهو ال�شيخ «ر�ضايي» قر�آ ًنا بيده ،وجعل
ال�ش ��باب يعربون من حتت القر�آن بك ّل حمبة .انهمك امل�ص� � ّورون بالعمل
� ً
أي�ض ��ا ،وفوجئت ب�أحدهم يطلب �إجراء مقابلة معي ومل يرتك يل فر�ص ��ة
للتفك�ي�ر ،لكنّ انقبا�ض ع�ض ��لة فمي �أثار حفيظة املرا�س ��لني .ويف حني مل
ي�س ��تطع �أحد �إدراك و�ضعي املزري� ،أح�ضر يل ال�شباب الذين ذهبوا �إىل
يتح�سن اً
قليل.
تربيز احلليب معهم لع ّل و�ضعي ّ
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جت ��اوزت ال�س ��اعة احلادية ع�ش ��رة ومل نتح ّرك من مكانن ��ا بعد .لقد
ا�س ��تلزم �ص ��عود  40عن�ص� � ًرا يف احلافلة مع حقائبهم و�أ�سلحتهم الكثري
اخلا�صة ب�سبب
من الوقت .و ّد َعنا امل�س� ��ؤولون وهم جال�سون يف �سياراتهم
ّ
وتوجهنا نحو بوكان.
غ ��زارة الأمطار وعادوا! �أما نحن فو ّدعن ��ا رحمانلو ّ
532

وبعدها و�صلنا �إىل قرية �صغرية فيها مق ّر للحر�س حيث كانوا بانتظارنا.
�صعدوا يف ال�شاحنات التي �أح�ضروها من قبل وتابعنا طريقنا م ًعا.
م ��ا بعد بوكان ،ا�ش ��ت ّدت برودة الطق�س �أ�ض ��عا ًفا م�ض ��اعفة ،وعندما
نزلن ��ا من احلافلة عرفنا من ال�ص ��قيع الذي لفح وجوهنا �أ ّننا يف منطقة
جبلي ��ة .كان ��ت ال�س ��اعة الثالثة بعد الظهر ،و�أُعطي ال�ش ��باب �س ��اعة من
الوقت لل�ص�ل�اة وتناول طعام الغداء� .ص� � ّلى �أغلبنا يف اخلارج لأنّ املكان
مل يكن منا�س� � ًبا �إذ �أعطيت غرفة واحدة لك ّل كتيبة! كان املركز يف و�سط
القرية ،ومل ي�س ��مح عنا�ص ��ره للأهايل باالقرتاب منه �أثن ��اء وجودنا .مل
تك ��ن املواجهات يف كرد�س ��تان قد انتهت بعد ،ويبدو �أ ّنه وقع ا�ش ��تباك يف
املنطقة قبل يومني .بالطبع عاملنا النا�س بلطف و�أرادوا �أن ي�س� ��ألونا من
�أين جئنا و�إىل �أين نذهب.
و�أخ ًريا َفرزوا ل�س ��ر ّيتنا �شاحنة (بيك �آب) ذات خلفية مغطاة بخيمة
(ت�شادر) بارتفاع مرت ،وته ّي�أ ال�شباب للتح ّرك .كان ال�صعود يف ال�شاحنة
وحت ّمل تلك الظروف �أم ًرا �ص ��ع ًبا ج� � ًّدا ،وقد ج ّربناه من قبل ،لكن ،لي�س
باليد حيلة .جل�ست قرب ال�سائق لأ ّنني امل�س�ؤول عن العنا�صر يف ال�شاحنة.
كان ترك ًّيا ومن �سكان تاك�س ��تان� .س�ألني�« :إىل �أين نذهب؟» ,قلت�« :أَ َومل
يخربوك �إىل �أين نذهب؟.
 بلى �أخربوين .هل املكان ج ّيد هناك؟ �أجل؟ ج ّيد ج ًّدا! كم تبعد املنطقة هناك عن العراق ّيني؟ امل�سافة كبرية بيننا وبينهم! ال تخف!1
كانوا قد �أبلغونا من قبل �أن ال نخرب ال�سائقني �أين نذهب وملاذا.
� - 1أكث ��ر ال�س ��ائقين كانوا عندما يعلمون �أ ّننا ذاهبون �إلى منطق ��ة عمليات يمتنعون عن الذهاب ،وقد
ح�ص ��ل مرات عدة �أن ترك ال�سائق الآلية وقال" :لن �أذهب! �أنتم خذوا ال�شاحنة واذهبوا!" ،وبما �أنه ال
الفصل السادس عشر :االنهيار 533

انطلقنا عند الرابعة وو�ص ��لنا م ��ع �أذان املغرب �إىل «بانه» .لقد حت ّمل
ال�شباب تلك الظروف بك ّل �شهامة بالفعل ،حتى �إ ّنه مل يكن ممك ًنا للنا�س
معرف ��ة �أنّ م ��ا حتمله ال�ش ��احنة هو �س ��ر ّية تعبئة؛ الثلوج ّ
تغط ��ي الأر�ض،
وال�ص ��قيع يلفح �سطح وجوانب ال�شاحنة ،و�أنا �أجت ّمد بردًا ملج ّرد التفكري
مبا يعانيه ال�ش ��باب يف اخللف .ومع �أ ّننا �ش ّغلنا جهاز التدفئة �إال �أنّ الربد
ظ ّل ينخر عظامي!
و�ص ��لنا �إىل جادة �س ّيد ال�ش ��هداء ،وهو �ش ��ارع الت�أمني .ا�ستغرق عبور
هذا ال�ش ��ارع حوايل ال�س ��اعة ب�سبب �ش� � ّدة انحداره ،ونحن نرى القنابل
امل�ضيئة التي يرميها العراق ّيون� .س�ألني ال�سائق« :ما هذا؟».
 قنابل م�ضيئة. قنابل م�ضيئة؟ العراق ّيون رموها �أم الإيران ّيون؟ ال! �شبابنا هم الذين رموها! �إ ّنهم ين ّفذون مناورة! وملاذا ين ّفذونها يف الليل؟ لأنه ال ميكن تنفيذ مناورة يف النهار! يجب �أن تكون املناورة يف الليل.جدا عن خطوط الدفاع كي ال يخاف ،وحل�س ��ن
قل ��ت له �إ ّننا بعي ��دون ًّ
ّ
احلظ مل يكن يعرف �ش ��ي ًئا عن املنطقة ف�ص� � ّدق كالمي �سري ًعا� .صادف
يف تلك الأيام �أن كانت الأو�ض ��اع �س ّيئة ،ور�أينا يف طريقنا �شاحنة مقلوبة
ورافع ��ات و�آل ّيات �إيفا .كان ذلك الطريق الرتابي �ش ��ديد االزدحام ،وقد
ذهب ��ت �إىل املنطق ��ة ع ّدة �س ��رايا قبلنا وم ��ن املق ّرر جميء ق� � ّوات �أخرى
بعدنا .عندما و�صلنا �إىل ج�سر �س ّيد ال�شهداء اقرتبنا �أكرث من ال�س ّيارات
املتق ّدمة علينا .كان يف الطريق عدد من �أفراد ال�ش ��رطة الع�سكرية ،وقد
مت التن�س ��يق امل�سبق معهم ف�أر�شدونا �إىل الطريق ال�صحيح .تابعنا �سرينا
ي�س ��تطيع �أحد قيادة ال�ش ��احنة الآن� ،أردت �أن �أخفف من قلقه فقلت له �إنّ المكان الذي نذهب �إليه بعيد
عن العراقيين و...
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حتى و�ص ��لنا �إىل ج�س ��ر �آخر �ص ��غري فوق نهر غزير ،حتيط به الأحراج،
وقد و�ض ��عوا حتته �أنابيب �إ�سمنتية (ع ّبارات دائرية) .عربنا هذا اجل�سر
ال ��ذي يبع ��د عن ج�س ��ر �س� � ّيد ال�ش ��هداء � 6أو  7كلم فو�ص ��لنا �إىل املنطقة
واد حيث نقطة
الت ��ي مترك ��زت فيها فرقة عا�ش ��وراء .تو ّقفنا يف منح ��در ٍ
متركزنا .قال �س ��ائق ال�ش ��احنة �س� ��أبقى معكم الليلة و�أعود يف ال�صباح.
�أراد �أن يعطيني وثيقة ال�شحن لنو ّقعها له ما ي�ستلزم بقاءه حتى ال�صباح.
طلبت منه �أن ال يبقى� .س�أل :ملاذا يجب � اّأل �أبقى؟
 �إذا بقيت هنا قد يح ّل �ش ��يء ما ب�س ��يارتك ،لأنّ امل�س ��افة بيننا وبنيالعراق ّيني ال تزيد عن � 1أو  2كلم!
ما �إن �سمع هذا الكالم حتى �أرجع ال�شاحنة وقفل عائدً ا لينجو بروحه.
كانت جتربة جميلة ،حت ّدثنا طوال الطريق .قلت له« :ومل تخاف �إىل هذه
الدرج ��ة! �أنت تعلم �أ ّننا �أقوى من العراق ّيني ،نح ��ن نهاجمهم دائ ًما وهم
ال يق ��درون على الهجوم علينا� .ض ��ع نف�س ��ك �أنت مكان ه�ؤالء ال�ش ��باب.
�إ ّنهم يقاتلون حتت الثلج ويف الربد و »...ف�أجابني بك ّل �ص ��راحة« :ال �أيها
ال�س� � ّيد! نحن ال ن�س ��تطيع �أن ن�ض ��ع �أنف�س ��نا مكانكم .نحن لدينا حياتنا،
لدينا عوائل! »...وك�أ ّننا نحن ال حياة وال عوائل لدينا!
¤

ا�س ��تقررنا يف مع�س ��كر «ال�ش ��هيد داوود �آب ��ادي» ,حتيطن ��ا م ��ن جهة
مرتفعات «�س ��ركلو» ,ومن اجلهة الأخرى مرتفعات «كوالن» .وقد �س ��بقنا
�إىل هناك عن�ص ��ران �أو ثالثة من ك ّل ف�ص ��يل لن�ص ��ب خيام ف�ص ��ائلهم،
لك ّنهم مل ينجحوا ب�س ��بب الثلوج التي و�ص ��ل ارتفاعها �إىل ن�صف املرت �أو
�إىل م�ت�ر واحد يف بع�ض الأماكن� ،إ�ض ��افة �إىل برودة الطق�س ال�ش ��ديدة.
لذا ن�ص ��بوا خيم ��ة واحدة فقط لل�س ��ر ّية ،و� ّأي خيمة! خيمة ت�س ��ري املياه
�إىل داخلها ف�أ�ص ��بح ال�شباب كامل�ش� � ّردين .قرب اجل�سر ،متو�ضع عنا�صر
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فرق ��ة �أخرى  ،وكان هناك � ً
أي�ض ��ا عنربان �أو ثالثة عرفن ��ا فيما بعد �أ ّنها
خا�ص ��ة بعنا�ص ��ر املعلومات يف تلك الفرقة ،وقد طلبوا م ّنا املبيت يف �أحد
ه ��ذه العناب ��ر حتى يتد ّب ��روا �أمرنا يف �ص ��باح اليوم الت ��ايل .كان من بني
عنا�ص ��رنا «�ص ��مد قا�س ��مبور» و«كرمي حممديان» ,و�أحدهما ي�شبه الآخر
كث ًريا؛ لدرجة �أ ّننا �ص ��رنا نخطئ بينهما وهما يخادعان ال�ش ��باب �أحيا ًنا
على �س ��بيل املزاح �أ ّنهما �إخ ��وة � .أما �أنا فعمدت �إىل من ��اداة ُك ٍّل منهما بـ
«�أخي» من دون ت�سمية.
ذهب ��ت وحمي ��د غم�س ��وار �إىل العنرب فوجدن ��اه ملي ًئا باملي ��اه .مل تكن
املياه تتقاطر من �س ��قفه ،بل كانت تتدفق منه ب�ش ��كل متوا�ص ��ل ،لكن ،مل
يتح�س ��ن
يكن لدينا خيار �آخر� .أ�ش ��علنا «مدف�أة عالء الدين» لع ّل الو�ض ��ع ّ
اً
قليل ،لكن بال نتيجة .لقد حا�ص ��رتنا املياه من جهة وال�ص ��قيع من جهة
�أخرى .خرجنا من العنرب لأنّ الربد ا�شت ّد لدرجة �أ ّنه �إذا بقي �أحد هناك
بال حراك ف�س ��وف يتج ّمد .قالوا �إنّ الطق� ��س يف املناطق الأمامية بنف�س
الربودة .يف هذه الظروف ،تق ّدمت �آل ّيات ال�س ��يمرغ �إىل �أعلى الت ّلة مثرية
الكث�ي�ر من ال�ضو�ض ��اء ،ومل تك ��ن �آل ّيات �أخ ��رى غري التويوتا وال�س ��يمرغ
ت�س ��تطيع ال�ص ��عود .ف ّكرنا بالتق ّدم ،لكن بال فائدة ،ك ّل املناطق بع�ض ��ها
مثل بع�ض؛ ثلج ،ثلج ،مياه و�صقيع!
اخلا�ص بالكتيبة ،والثانية لل�سر ّية،
كان هناك خيمتان ،واحدة للدعم
ّ
لكن ،مل تكن ت�س ��تخدمها .نقلنا عددًا من العنا�صر بالآل ّيات �إىل الأمام.
وبع ��د ذهاب دفعت�ي�ن �أو ثالث ج ��اء الأمر بع ��دم ا�س ��تخدام الآل ّيات لأنّ
العراق ّيني ي�س ��معون �صوتها ،فتق ّرر �أن يتق ّدم بقية العنا�صر عند ال�صباح
يف طوابري .كنت قد رافقت املجموعات التي ذهبت بالآل ّيات ،ولأنّ مهمتي
الإ�شراف على عملية نقل الأفراد فقد بقيت مع �أفراد ال�سر ّية .مل يتم ّكن
�أحد من اال�س�ت�راحة حتى احلادية ع�شرة اً
ليل ،فحيثما ذهبت جتد املياه
والثلوج .كان هناك مكان واحد لال�ستلقاء؛ حتت ال�سماء وفوق الثلوج! مل
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يكن ممك ًنا �إيقاد نار واال�س�ت�راحة خو ًفا من �أن يرانا العراق ّيون ،و�أم�ضى
ك ّل ال�ش ��باب تلك الليلة يف ظ ّل هذه الظروف ال�صعبة� ،أما العراق ّيون فلم
يك ّف ��وا عن �إط�ل�اق النار حتى ال�ص ��باح .كانت �ص ��واريخ مدفعياتهم تقع
بعيدة عنا ،ومل نكن نحن قد تع ّرفنا بعد �إىل املنطقة ب�شكل ج ّيد.
مع �إ�ش ��راقة ال�ش ��م�س ،ا�س ��تطعنا �أن نرى املنطقة حولنا .ك ّنا يف مكان
ي�ش ��به ال ��وادي والثلوج حتا�ص ��رنا من ك ّل مكان .و�ص ��لت �أخب ��ار تقول �إنّ
بع�ض الآل ّيات ال ت�ستطيع �إكمال م�سريها ب�سبب نفاد الوقود ،و�إنّ الطريق
�إىل هنا �أغلقت ب�س ��بب الثلوج ،والوحول ّ
تغطي الطرقات ،ما ت�س ّبب � ً
أي�ضا
ب�سقوط عدد من الآل ّيات قرب النهر.
وقفت على اجل�سر فر�أيت حممد جتاليي وقد نفد الوقود من �آل ّيته ومل
ي�س ��تطع �إكمال الطريق .نظرت فر�أيت على وجه املاء ً
نفطا �أو [ربمّ ا كان]
بنزي ًنا! �س�ألت ال�شباب« :من �أين ي�أتي هذا النفط على �سطح النهر؟» ,لكنّ
�أحدً ا مل يكن ميلك جوا ًبا .ق ّررت �أن �أتابع طريقي لع ّلي �أ�صل �إىل امل�صدر
الذي ي�أتي منه النفط .و�صلت �إىل مق ّر عنا�صر املعلومات التابعني لإحدى
الفرق .كانوا جم ّهزين ب�شكل ج ّيد ولديهم ك ّل �شيء .دعوين لتناول طعام
الفط ��ور ،ف�أكلت معهم قلي�ًل�ااً وتبادلنا �أطراف احلديث؛ كانوا غا�ض ��بني
من ال�شباب يف ف�صيلنا لأ ّنهم �أغاروا على اخلبز واجلنب الذي ميلكونه.
�صهريجا يتّ�سع لـ � 10أو
تركتهم وذهبت �إىل خلف املقر .وجدت هناك
ً
� 12أل ��ف ليرت .اقرتبت �أكرث ،فر�أيت فيه ثق ًبا يبدو �أنّ �ص ��اروخ مدفعية �أو
قذيفة هاون �س� � ّبباه� .شيء ما كان يت�س ّرب من هذا الثقب ،لكن مل �أعرف
ما هو ب�س ��بب الثلج املحيط بال�صهريج .تو ّقعت �أن يكون بنزي ًنا ،وت�أ ّكدت
م ��ن ذلك عندم ��ا ّ
نظفت حوله وازداد �س ��يالن البنزين .ذهبت لأح�ض ��ر
خ�شبة و�سكي ًنا وعدت ب�صحبة بع�ض ال�شباب .نحتنا اخل�شبة ولففنا عليها
ً
خيطا و�أدخلناه ب�ص ��عوبة يف الثقب كي مننع ت�س ��رب املزيد من البنزين،
ثم ذهبت لأح�ضر غالو ًنا ،وملا عدت ر�آين �أحد �أفراد الفرقة فتوجه نحوي
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وقال« :ماذا تفعل؟».
 �أريد �أن �آخذ بع�ض البنزين. ال ميكنك ذلك. ملاذا ال ميكنني ذلك. هذا البنزين لنا. عف ًوا! نحن من حافظنا على هذا البنزين ،لقد كاد ينفد.جا�ؤوا و�ألقوا نظرة على ال�صهريج ،فوجدوا �أ ّنه قد نق�ص ثالثة �آالف
ليرت وظنوا �أ ّننا �أخذناهم .راحوا يقولون لن نعطيكم حتى ليرتًا واحد.
غ�ض ��بت كث ًريا ،فقلت لهم« :عزيزي! منذ متى و�أنا �أ�س ��عى لإ�صالحه.
لق ��د �أ�ص ��لحنا ه ��ذا الثقب ب�ص ��عوبة كب�ي�رة ك ��ي ال تخ�س ��روا املزيد من
البنزين».
 �سلمت يداك ،لكن ،لن نعطيكم حتى ليرتًا واحدً ا.ذهب و�أح�ض ��ر جنزي� � ًرا ل ّفه على �ص ��نبور ال�ص ��هريج و�أقفله وذهب!
وعدنا نحن � ً
أي�ضا.
 ح�س ًنا! تظنون �أ ّننا ال ن�ستطيع حت ّديكم!ذهبت و�أح�ض ��رت عددًا م ��ن الغالونات الفارغة وع ��دت مع عدد من
ال�ش ��باب .لقد ظ ّنوا �أ ّنهم ب�إقفالهم ال�ص ��نبور لن ن�ستطيع احل�صول على
البنزين ،لكننا ملأنا الغالونات من فتحة ال�صهريج ،ورجعنا ب�سرعة مللء
فتي�سر �أمر ال�شباب.
خزّانات الوقود ّ
�أح�ض ��روا لنا طعام الفط ��ور عند احلادية ع�ش ��رة .مل يكن بالإمكان
خا�ص ��ة �أنّ حرارة املدافئ �س ��تذيب الثلوج
البقاء داخل اخليمة يف النهار ّ
وي�سوء الو�ضع �أكرث .تناولنا طعامنا يف اخلارج .جاء الأمر بالتح ّرك عند
وتوجب
الثانية ع�شرة .لقد �أخذوا الليلة املا�ضية بع�ض العنا�صر بالآل ّياتّ ،
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عل ��ى البق ّية الآن �أن يقطعوا تلك امل�س ��افة نف�س ��ها �س�ي ً�را عل ��ى الأقدام،
جدا ،لكن م ��ع هذا مل تكن
فذهب ��وا يف طواب�ي�ر .مل تكن الطري ��ق طويلة ًّ
احلركة يف اجلبال وبني الثلوج مهمة �س ��هلة .كانوا قد �ش ّقوا در ًبا متع ّر ًجا
يف اجلبل لت�س ��هيل حركة الأفراد .لو ذهبوا ّ
بخط م�س ��تقيم لكان �أق�صر،
لكنّ ارتفاع الثلوج و�ص ��ل �إىل حوايل ن�ص ��ف املرت �أو املرت ،فكانت الطريق
ثلجا هي الأف�ض ��ل .وظ ّلت �آل ّيات التويوتا التي مت� � ّر من هناك ُتق ّل
الأق ��ل ً
بع�ض الأفراد .لقد ع�ش ��نا بالفعل ظرو ًفا قا�س ��ية؛ مل نخلع اجلزمات من
الليل حتى ال�ص ��باح ،وراحت املياه تت�س� � ّرب من معظم الأحذية ،ومل يكن
م�ستبعدً ا �أن تتج ّمد قدما �أحدنا يف هذا ال�صقيع.
و�ص ��لنا ب�ص ��عوبة �إىل مق ّر كتيبة حبيب� .ش ّمر ال�شباب عن �سواعدهم
وبد�أوا بتنظيف الثلوج ليتم ّكنوا من ن�صب اخليام .كان الثلج قد حت ّول �إىل
جليد فا�ض ��ط ّروا �إىل ا�ستخدام املعاول لتك�سريه .ا�ستمررنا يف هذا العمل
حتى الع�ص ��ر حني بد�أنا بن�ص ��ب اخليام ،ولأنّ الأر�ض موحلة ،ا�ضطررنا
لو�ض ��ع قطع نايلون عليها ثم مددنا بطانية عليها ،لكنّ الو�ضع مل يختلف
مي�ض ن�صف �ساعة حتى و�صلت الرطوبة �إىل البطانية و�سرعان
كث ًريا .مل ِ
ما تب ّللت .غيرّ نا موديل اخليمة ،و�ض ��عنا حولها نايلو ًنا وبطان ّيات وحفرنا
يف و�س ��طها حف ��رة �ص ��غرية ،لتتجمع فيه ��ا املي ��اه! لكن ،ا�ض ��طررنا بعد
�س ��اعة �إىل حفر قناة �ص ��غرية من و�س ��ط اخليمة �إىل خارجها لت�صريف
ه ��ذه املياه .لقد �أحاطت �س ��واقي املياه باخليمة م ��ن ك ّل مكان .مل ن َر مثل
هذا امل�ش ��هد من قبل! واجهتنا �ص ��عوبات كثرية ،لكن ،ه� � ّون الأمر علينا
�أنّ ال�ش ��باب املوجودين بيننا هم �أ�شخا�ص طاهرون وطيبون .املياه يف ك ّل
مكان ،وكلما �صعدنا اجلبل �أكرث ،ر�أيناها تخرج من �أكرث من ناحية فيه.
لو مل يكن هناك حرب لكان امل�شهد �أكرث روعة.
ن�ص ��بنا اخليام يف مكان �أ�شبه بالتلة ،لذا ك ّنا عندما نذهب من خيمة
�إىل خيمة نتعرث ونقع ون�صل �إىل الأ�سفل بعد ثالثة �أو �أربعة «ت�شقلبات».
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ا�ستم ّر ت�ساقط الثلوج �أربعة �أو خم�سة �أيام متوا�صلة ما ت�سبب ب�إغالق
يوما! مل ي�س ��تطيعوا �إي�ص ��ال �شيء لنا خالل هذه امل ّدة ،ال
الطرق ملدة ً 13
طعاما .كانوا ي�ؤ ّمنون لنا القليل منه فقط بوا�س ��طة مروحيات
بنزي ًن ��ا وال ً
كانت ترمي �صناديق الطعام يف املنطقة.
ع�ش ��نا و�ض ًعا �ص ��ع ًبا� .إىل متى ي�ستطيع الإن�س ��ان ال�صمود بني الثلوج!
عادة ما ت�ص ��ل الق ّوات �إىل منطقة العمل ّية قب ��ل موعدها بثالثة �أو �أربعة
�أي ��ام على الأق ّل ثم تن ّفذ العمل ّية ،لكنّ الأمور اختلط بع�ض ��ها ببع�ض الآن
وال ميكن القيام ب�ش ��يء؛ ال�ش ��باب عاطلون من العمل ،و�أخذوا يخرتعون
لأنف�س ��هم اً
عمل ب�س ��بب امللل الذي كانوا يعي�ش ��ونه رغ ًما عنهم :بع�ض ��هم
راح يحف ��ر يف الأر�ض وي�س ��تم ّر يف احلفر حتى ي�ص ��ل �إىل املاء ،و�آخرون
ي�ص ��نعون �أنبو ًبا ل�س ��حب هذه املياه ،وكانت للإن�ص ��اف م ��ا ًء اً
زالل ،وك ّنا
نغ�س ��ل ب ��ه �أوعيتن ��ا .ذهبنا عدة م ��رات � ً
أي�ض ��ا �إىل الوادي ،ر�أيت دُ�ش� � ًما
ال �أعل ��م �إن كان ��ت ق ��د ُبنيت يف �أ ّول احل ��رب �أم فيما بع ��د .يف العادة ك ّنا
جنول هنا وهناك مع «�صمد قا�سمبور» ,وهو �أحد عنا�صر املعلومات ومن
كرد�ستان .كان ق�صري القامة ،وال يظهر منه غري ر�أ�سه عندما �أُ ْغ ِرقه يف
الثلج .لقد �أخذ �ص ��مد لنا �ص ��ورة ما زالت معي حتى اليوم� .ص ��عبت هذه
خا�ص ��ة ّ
املدخنني الذين عانوا
الظ ��روف على بع�ض �أكرث من بع�ض �آخرّ ،
من قحط يف ال�س ��جائر .كانت املروحي ��ات ترمي لنا اخلبز والتمر فنقوم
ب�إعداد «القي�ساوا».1
¤

ُفتحت الطريق �أمامنا باجلرافات حتى املق ّر القريب من اجل�سر ،لكن
يوما .م ّرت الأيام
بقيت طريق �س� � ّيد ال�ش ��هداء مغلقة حتى بعد � 12أو ً 13
ثقيلة علينا ،ف ُو ِ�ض ��ع برنامج �صباحي لت�س ّلق اجلبال .كان الأمر م�ضح ًكا؛
 - 1نوع من الأطعمة المحلية هو عبارة عن تمر مقلي بالزيت.
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تدب احليوي ��ة يف �أقدامن ��ا ،ثم بع ��د قليل نغ ��رق يف الثلوج
من�ش ��ي حت ��ى ّ
ونتج ّم ��د .ف�إمكاني ��ة احلراك بقوة انتفت ب�س ��ببني :وج ��ود بع�ض اله ّوات
والفجوات ّ
املغطاة بالثلج ،واحتمال �أن يقع �أحدنا فيها ،وقد ح�صل م ّرات
ع ّدة �أن وقع بع�ض ال�ش ��باب يف احلفر� .ص ��نع كرات الثلج ودحرجتها �إىل
الأ�سفل كانت من الت�سايل غري امل�ؤذية يف تلك الظروف.
جاءت الطائرات العراقية م ّرات ع ّدة ل�ش ��نّ غارات لك ّنها مل ت�س ��تطع
حتديد هدفها بدقة ،وكانت دفاعاتنا قوية � ً
أي�ض ��ا لذا مل ي�ص ��ب �أحد م ّنا
ب�سوء .كنت يف �صباحات تلك الأيام �أجول يف املنطقة مع �صمد قا�سمبور.
�شخ�ص ��ا عاد ًّي ��ا يف الفرق ��ة� ،إال �أ ّنه كان دائ ًم ��ا قري ًبا من
مل يكن �ص ��مد ً
ال�ش ��باب .نزلنا م ًعا �إىل �س ��فح اجلبل ،وكان يجري من �شقّ بني احلجارة
ماء زالل ينع�ش الروح.
ذهب ال�ش ��باب ّ
�باحا ليح�ض ��روا ال�سجائر
املدخنون يف �أحد الأيام �ص � ً
ورافقتهم .م�ش ��ينا حوايل  13كلم حتى و�صلنا �إىل �إحدى القرى الكردية
وا�شرتوا ال�س ��جائر من هناك .باعونا علبة �سجائر «هُ ما» ال�صغرية مبئة
توم ��ان! وجدنا النا�س يعي�ش ��ون حياتهم العاد ّية يف تل ��ك القرية العراقية
التي �س ��قطت ب�أيدينا خالل احل ��رب ،لك ّنهم كانوا م�س� � ّلحني ،وقد اتخذ
عنا�صر من «مق ّر رم�ضان» مرك ًزا قرب القرية� .أجنزنا املهمة وعدنا بعد
الظه ��ر .كم حت ّمل ه�ؤالء من مرارات يف �س ��بيل ال�س ��جائر! كان ك ّل ثالثة
�أ�شخا�ص يدخنون �سيجارة واحدة فقط هي ن�صيبهم يف اليوم.
¤

يف �أحد الأيام قالوا لنا�« :س ��تذهبون غدً ا لر�ؤية ّ
اخلط» .كان يجب �أن
توجهنا
نقوم بذلك يف النهار عندما يكون اجل ّو �صاف ًيا حتى من ال�ضبابّ .
�إىل هناك يف يوم كانت ظروف الطق�س فيه م�س ��اعدة .رافقنا �إىل هناك
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مهديقلي ر�ض ��ائي وهو من عنا�صر اال�ستطالع واملعلومات ومن ال�سابقني
يف ه ��ذا العم ��ل ،وقد �أ�ص ��يب يف كربالء 5بجراح عميقة مل يعد ي�س ��تطيع
طي �إحدى قدميه و�أ�صبح يعرج .كانت تربطني به عالقة ج ّيدة،
ب�س ��ببها ّ
وكنا ن�س� ��أله � ّأي �شيء يخطر على بالنا حول املنطقة� .أخربنا مهديقلي �أنّ
العراق ّي�ي�ن موجودون يف �أعلى جب ��ل «قامي�ش» ,وي�ش ��رفون علينا ،و�أنّ يف
ه ��ذه اجلهة مدينة «ماووت» 1العراقية التي حت ّررت يف عملية «ن�ص ��ر.»4
تتم ّي ��ز «ماووت» ب�أبنيتها اجلميل ��ة ،وكان �أحدها اً
معقل للمنافقني وقد مت
�إخ�ل�ا�ؤه .ب ��دت احلركة خفيفة يف املنطقة ود�أب عنا�ص ��رنا على الذهاب
�إىل هناك يف الليل .كانت فقط املناطق املنخف�ض ��ة والأخاديد مبن�أى عن
�أعني العراق ّيني .وقد وجد �ش ��باب املعلومات واال�س ��تطالع طر ًقا للذهاب
�إىل مرتفع ��ات قامي� ��ش العالية ،رغ ��م �أن املنطقة خط�ي�رة ،والعد ّو يطلق
الن ��ار على ك ّل من يراه .مل تكن حركة الآل ّيات �س ��هلة يف النهار خو ًفا من
�أن يراه ��ا الأعداء� ،أما يف الليل فكانوا يطفئون الأنوار وي�س ��تعينون ب�أحد
الأفراد لإر�شادهم �إىل الطريق.
مير نهر كبري �أ�س ��فل «قامي�ش» �أُطلق عليه «قلعة ت�ش ��والن» .كان �شباب
املعلومات يقولون� :سنبني فوق «قلعة ت�شوالن» ج�س ًرا لتتم ّكنوا من العبور.
بنا ًء على قولهم علينا �أن ن�سري ك ّل الليل للو�صول �إىل �سفح قامي�ش.
بدا العمل يف تلك املنطقة �ص ��ع ًبا؛ لكنّ ك ّل �شيء تو ّقف ب�سبب ت�ساقط
الثلوج .لقد �ش� � ّقوا طري ًقا من مع�س ��كر ال�ش ��هيد داوود �آبادي حتى ّ
اخلط
(املحور) الذي ك ّنا فيه ،ومتر الطريق بق�سم منها يف اجلبل؛ وقد ُحفرت
باجلراف ��ات ،وخرجت من قلب اجلبل مياه عذبة �ص ��افية ووافرة ،كتلك
التي لأجله ��ا تحُ فر الآبار العميقة يف املدن .كانت الأر�ض هناك خ�ص ��بة
بربكة هذه املياه اجلوفية والثلوج والأمطار التي تت�ساقط فيها با�ستمرار،
 - 1ورد الحدي ��ث عن المعارك واال�س ��تطالع في ماووت وجب ��ال قامي�ش في كتاب (فرقة الأخيار-ج)2
ومف�صل � ً
أي�ضا.
ب�شكل الفت ّ
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وم�ل��أت �أ�ش ��جار اجلوز والعنب املنطقة .رحنا ن�ش ��رب من ه ��ذه الينابيع
ونغ�س ��ل فيها �أوعيتن ��ا و�أمتعتنا و�س ��ياراتنا ،كما ّ
وغطت املي ��اه جز ًءا من
الطري ��ق لك ّنها مل ُتع ��ق حركة ال�س� � ّيارات .مل �أ َر قبل ذل ��ك اليوم منظ ًرا
كمنظر ذلك ال�شارع وذلك النبع� .إ�ضافة �إىل النهر الكبري والغزير «قلعة
ج ��والن» ,فقد تك ّون ع ��دد من الأنهر ال�ص ��غرية بفعل ذوب ��ان الثلوج كان
منظرها يحيي الروح.
ا�ستق ّرت هناك كتائب «�أبو الف�ضل العبا�س» ،Qالإمام احل�سني،Q
ال�سجاد Qوحبيب ،لكن مل تتجاوز العمل ّية مرحلة التخطيط .كنت � ّ
أف�ضل
اخلا�صة
املجموعات امل�شاغبة؛ لذا مل �أكن يف امل�ساء �أبقى كث ًريا يف اخليمة
ّ
بقيادة ال�سر ّية ،ومل تكن العنا�صر امل�شاغبة قليلة بيننا � ً
أي�ضا ومنهم ح�سن
ح�سينزاده� ،صمد قا�سمبور وغريهما ...ويعترب جالل زاهدي الوحيد الذي
ُيع ّد بيننا من �أهل الفكر؛ كان يكرث من احلديث عن ق�ضايا املدينة وم�شاكل
احلرب واملجتمع ،و�أحيا ًنا يروي بع�ض ما ح�ص ��ل يف عملية «ن�ص ��ر »7التي
ن ّفذتها كتيبة الإمام احل�سني ،Qويح ّدثنا عن املواجهات التي خا�ضوها
وعن �شجاعة ال�شهداء ومظلوم ّيتهم...
�أم ��ا «فرج قلي زاده» فج ّل حديثه تر ّكز على امل�س ��ائل الع�س ��كرية .ويف
مقابل ه� ��ؤالء الذين ال يف ّكرون كث ًريا يف بطونهم ،كان ك ّل تفكريي وه ّمي
يف الطعام لأ ّنني ال �أ�ستطيع ال�صمود يف ذلك الربد القار�س �إال �إذا تناولته
أحب جالل العمل يف التجهيزات كن�صب اخليام ،حفر الد�شم
با�ستمرارّ � .
و�إح�ض ��ار الطعام وتوزيعه ،وبرع يف هذه الأعمال ...من �ض ��من �س ��ر ّيتنا
� ً
أي�ضا كان حمرم �آقاكي�شي بور� ،سعيد بيمانفر� ،إبراهيم فرهمند ،حميد
غم�سوار ،كرمي حممديانٍّ ،
ولكل منهم عدد من الأ�صدقاء من امل�ص ّلى �أو
املح ّل ��ة التي ي�س ��كنون فيها .كنت يف �أغلب الأي ��ام �أذهب بعد تناول طعام
الع�ش ��اء �إىل ف�ص ��يل «علي �س ��ارخاين» حيث ين�شط ال�ش ��غب .لقد ن�صبوا
خيمتني ملت�ص ��قتني الواحدة بالأخرى ،و�أم�ضينا هناك �أوقا ًتا ا�ستثنائية
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بالفع ��ل .هذا يقول �إنّ املياه تنبع من هنا ،ذاك يولول لأنّ فرا�ش نومه قد
تب ّلل ،و�آخر يرثثر مع �ص ��ديقه ،وفالن يتح ّدث عن العمل ّية ،وبع�ض يعي�ش
يف عامل ��ه اخلا�ص .لكن ،ظ ّل هناك �أم ٌر حم�س ��و ٌم ،وه ��و �أنّ كل واحد م ّنا
ألواحا
كان ي�س ��تيقظ من نومه مب ّل اًل! فمع �أ ّنهم و�ض ��عوا يف �أر�ض اخليام � ً
خ�ش ��بية وب�سطوا فوقها قطع نايلون ثم بطانية ،لكنّ ك ّل �شيء ّ
يرتطب ،ما
جعلهم يف ك ّل يوم م�ض ��ط ّرين ل�س ��حب النايلون وجمع املياه التي ت�أتي من
جهات اخليمة الأربع وتتج ّمع يف الو�سط لتغمر الألواح اخل�شبية.
غال ًبا ما �أكلنا «القي�س ��اوا» يف تلك الظروف ،وكان �صمد قا�سمبور هو
ال ��ذي يقوم ب�إعدادها .عرفناه �ش ��اع ًرا ويحب قراءة العزاء � ً
أي�ض ��ا ،ومن
�أ�شعاره ق�صيدة «غوا�صالر» التي �أن�شدها للغوا�صني يف عملية «والفجر،»8
والتي �أ�ص ��بحت الذكر الذي يجري على �أل�س ��ن ال�ش ��باب .كان الأخ �صمد
�شخ�صا عزيزً ا علينا.
ً
عادة ما �أقام ال�شباب ال�صالة جماعة ،وكان جالل زاهدي ي ؤ� ّمها �أحيا ًنا
يف خيمتنا ،و�ص ��مد قا�س ��مبور �أحيا ًنا �أخرى .لي�س ب�س ��بب ق ّل ��ة العلماء يف
مو�سع .وكان
الكتيبة ،لكن ،لعدم �إمكانية �إقامة ال�ص�ل�اة جماعة على نحو ّ
ال�ش ��باب ي�ص ّلون �صالة الليل � ً
أي�ض ��ا يف خيامهم ،وال يخجل �أحد من البوح
بذلك ،لك ّنها ما انف ّكت �أم ًرا �شا ًّقا ب�سبب ق ّلة التجهيزات والربد ال�شديد.
ك ّل �ص ��باح ،كان �أحد الأفراد يقوم بتنظيف الثلج حول اخليمة ،و�آخر
يرفع املياه املتج ّمعة فيها ،و�آخر يغ�سل الأوعية...
من م�ش ��اكلنا الأخرى الها ّمة املرحا�ض .فال�ش ��باب ينتظرون يف �صف
طوي ��ل �أم ��ام املرحا�ض القريب م ّن ��ا لدرجة �أنّ ك ّل م ��ن يخرج من هناك
كان يرجت ��ف من الربد ب�س ��بب الفرتة الطويلة التي انتظرها .ك ّنا ن�ش ��عل
املداف ��ئ لتدفئ ��ة اخلي ��ام ،ومل تك ��ن ت�س ��تهلك الكثري من النف ��ط؛ � 4أو 5
غالونات تقري ًبا لك ّل �سر ّية .وعندما يختلط النفط باملاء ّ
يتقطع ا�شتعالها،
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أ�سا�س ��ا �أن �ش ��عرنا بالدفء الكامل يف تل ��ك املنطقة اجلبلية؛
ومل يحدث � ً
وكان اجلميع يعاين من ت�ش� � ّقق يف يديه وقدميه و�ش ��فتيه من �ش� � ّدة الربد
والرطوب ��ة .يف مث ��ل هذه الظروف كن ��ا نظنّ �أ ّنه ال ميك ��ن تنفيذ العمل ّية،
وخا�صة �أنّ اجلميع بد�أوا ي�شعرون بالإرهاق.
¤

يف �أحد الأيام ،وبهدف تن�ش ��يط ال�شباب� ،ص ��در قرار بالذهاب �س ًريا
على الأقدام من اخليام �إىل املكان الذي ك ّنا فيه �س ��اب ًقا ثم العودة .كان
الطق�س ج ّيدً ا عندما انطلقنا ،لكنّ الثلوج بد�أت بالت�ساقط بعد �أن قطعنا
م�س ��افة  2كلم تقري ًب ��ا .مل يكن معظم ال�ش ��باب يرت ��دون مالب�س كافية،
وكان ��ت جواربهم عاد ّية ،يف ح�ي�ن �أنّ جوارب ال�ص ��وف وحدها ميكن �أن
جتعل �ش ��ي ًئا م ��ن ال ��دفء لأقدامنا يف اجلزم ��ات  .وقد �أعطوا ال�ش ��باب
معاطف مطر بال�ستيكية زرقاء اللون ،لكن ،مل تكن لها � ّأي فائدة يف هذا
ال�صقيع� .أما �أنا ،ف�أ�صبح و�ضعي مزر ًيا لدرجة �أنّ الأخ �صمد عندما ر�أى
حايل� ،أعطاين �س�ت�رة طويلة من ال�صوف كان يرتديها ف�شعرت بالدفء
اً
قليل� .صار الثلج ينهمر على ر�ؤو�سنا ووجوهنا لدرجة كاد البخار اخلارج
مي�ض وقت طويل حتى ّ
ابي�ض ��ت حلى ال�ش ��باب
م ��ن �أفواهن ��ا يتجمد ،ومل ِ
ُ
وحواجبه ��م .عدن ��ا �إىل اخلي ��ام ،ويف الطري ��ق �أنهكت ومل �أعد �أ�س ��تطيع
حتريك �أ�صابعي ،وانقب�ضت ع�ضلة فمي ف�صار منظر وجهي �أكرث غرابة.
لقد �أُنهك عدد من العنا�ص ��ر � ً
أي�ضا وباتوا عاجزين عن �إكمال م�سريهم،
الع�صي واملعاطف لإي�صالهم �إىل اخليام،
فقام ال�شباب ب�صنع ح ّمالة من
ّ
علي
�أم ��ا �أنا فقد حملني «حمرم �آقاكي�ش ��ي بور» على ظه ��ره ،وكان يتمتم ّ
طوال الطريق اً
قائل�« :س ّيد! �أ�سقمك اهلل!».
بع ��د قليل قال يل�« :س� � ّيد ،من الآن ف�ص ��اعدً ا ،الطعام من ن�ص ��يبك
والعمل من ن�ص ��يبي .»...كنت �أ�س ��مع ما يقول ،لكن ال �أ�ستطيع �أن �أجيبه.
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فع�ضلة فمي قد انقب�ضت وذقني تو ّرمت وبد�أت ت�ؤملني لدرجة �أ ّنني ن�سيت
عذابات ��ي ال�س ��ابقة .رحت �أحيا ًن ��ا �أهم�س يف �أذن حم ��رم فقط لأرفع من
«جعلت فداك يا حمرم!» .امل�س ��كني حم ��رم ،كان اً
رجل غيو ًرا
معنويات ��هُ :
وحملن ��ي عل ��ى ظهره مع �أنّ الواحد منا يف تلك الظروف كان يج ّر نف�س ��ه
علي ،لكنه كان ميازحني �أحيا ًنا ويقول يل:
ب�ص ��عوبة .ومع �أ ّنه كان يتمتم ّ
«�س ّيد ،ما ر�أيك يف �أن �أتركك الآن يف قعر الوادي!...اممم ،وماذا ع�ساي
�أفع ��ل؟! فم ��ن جهة �أنت م�س� ��ؤويل ،ومن جهة �أخرى رفيق امل�س ��جد! كيف
�أتركك و�أذهب.»...
ريا و�ص ��لنا �إىل اخليام؛ بعد �أربع �س ��اعات من ال�س�ي�ر م�س ��افة 6
و�أخ ً
وتوجهنا مبا�ش ��رة �إىل الطبيب الذي قام مبعاينة
كلم حتت املطر والثلجّ ،
اجلميع ،لكن ،مل ي�س ��تطع فعل الكثري؛ ف�أغلب ال�ش ��باب مر�ضى ،والفارق
الوحيد هو يف �ش ّدة املر�ض بني فرد و�آخر.
مل ُيفت�ضح �أمر العمل ّية ،لكن ،انهارت قوى ال�شباب يف هذا الف�صل من
فتم �إلغا�ؤهاُ .فتحت الطريق وجاء
ال�س ��نة بعدما حا�ص ��رهم الربد والثلج ّ
الأم ��ر برتك املنطق ��ة ،ويف نف�س تلك الأي ��ام بد�أ «مق ّر رم�ض ��ان» بتنفيذ
عملي ��ة �أخرى انطال ًقا من املنطقة الواقعة خلف نقطة متركزنا ،من دون
�أن ن�شارك نحن بها.
تركن ��ا ك ّل �أمتعتنا وخيامنا يف مع�س ��كر ال�ش ��هيد داوود �آبادي وذهبنا
�س�ي ً�را عل ��ى الأقدام �إىل املكان ال ��ذي كانت تنتظرنا فيه ال�ش ��احنات .مل
�أعد �أقوى على ال�سري ل�ش ّدة املر�ض ،فحملني من جديد �أحد ال�شباب على
ظهره ،وا�س ��تغرق م�س�ي�رنا ثالث �س ��اعات تقري ًبا .راحت الثلوج تت�ساقط
م�ص ��حوبة بري ��اح عاتي ��ةّ ،
فغط ��ى اجللي ��د ظه ��ور ال�ش ��احنات واحم ّرت
وجوهنا من ال�صقيع ،لكن ،مل يجد العنا�صر خيا ًرا �سوى ال ّركوب يف هذه
ربادات املتح ّركة .كالعادة �أجل�س ��وين يف الأمام قرب ال�س ��ائق ،لكن ،مل
ال ّ
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�أكن وحدي؛ ُح�ش ��رنا �أنا وح�سن ح�سني زاده املري�ض � ً
أي�ضا ،و�إحدى عينيه
كعيني ،وجالل امل�صاب من قبل .مل نكن نعلم �شي ًئا عن و�ضع ال�شباب يف
اخللف ،لكن ،مل نتو ّقف عن التفكري بهم دائ ًما .مل تتجاوز �س ��رعة الآلية
الـ  60كلم يف ال�س ��اعة ،وكان اهلل وحده يعلم حالهم يف ظ ّل ذاك الطق�س
العا�صف وهم من دون خيمة تقيهم املطر والثلج املت�ساقط بغزارة.
ُقط ��ع الطريق ج ّراء انهيار جبلي ،فا�ض ��طررنا للتوقف �أربع �س ��اعات
تقري ًبا قبل �أن يفتحوها ونكمل م�س�ي�رنا .ا�س ��تغرقت امل�س ��افة حتى «بانه»
� 6س ��اعات اً
بدل من ال�ساعة ون�صف ال�س ��اعة ،كما تو ّقفنا لإقامة ال�صالة
� ً
أي�ضا �إال �أنّ املكان مل يكن جيدً ا ،لذا ّ
ف�ضل �أغلب ال�شباب التي ّمم وال�صالة
يف �أماكنهم يف ال�شاحنات� .صحيح �أ ّننا مل نن ّفذ العمل ّية� ،إال �أنّ ال�صعوبات
التي واجهناها يف تلك الظروف تعادل تنفيذ ب�ضع عمليات.
و�ص ��لنا �إىل م�شارف «بوكان» عند الواحدة بعد منت�صف الليل ووجدنا
احلاف�ل�ات يف انتظارن ��ا .كان ك ّل م ��ن ينزل من ال�ش ��احنة وي�ص ��عد �إىل
احلافل ��ة كمن يخرج من اجلحيم ويدخل �إىل اجلنة ،وال مبالغة يف ذلك!
لقد غاب عن الوعي يف ال�ش ��احنة �أربعة من ال�ش ��باب ،وكانوا ي�صفعونهم
عل ��ى وجوههم ليوقظوهم .ح�ص ��ل ذلك مع �أ ّننا ك ّن ��ا نحن الثالثة الذين
جنل� ��س يف الأم ��ام نب ّدل �أماكنن ��ا مع ال�ش ��باب الذين ت�س ��وء حالهم لكي
ي�شعروا بالدفء اً
قليل ،لكنّ الربد �أنهك اجلميعّ ،
وازرق وجه بع�ضهم من
�ش ّدة ال�صقيع ف�أ�صبحوا عاجزين حتى عن م�سح �أيديهم بع�ضها ببع�ض...
بالقرب من احلافالت �أ�س ��رع عدد من العنا�ص ��ر ي�ساعدون ال�شباب على
النزول اًّ
كل على حدة ملّا ر�أوا حالهم .يف احلافلة اختلفت امل�ص ��يبة ،فقد
بد�أ ال�ش ��باب ي�شعرون بوخز يف الأيدي والأرجل ب�سبب انتقالهم من مكان
بارد �إىل مكان دافئ.
حت ّركت احلافالت ،وتو ّقفت بعد بوكان بقليل �أمام مطعم �صغري .ك ّنا
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جائعني لأ ّننا مل نتناول طعام الغداء وال الع�شاء يف ذلك النهار .ق ّدموا لنا
الكب ��اب ،لكن ،بكم ّيات قليلة � ً
أي�ض ��ا ،فنال ك ّل واح ��د منا لقمة �أو لقمتني.
تابعن ��ا طريقنا عل ��ى هذه احلال حتى و�ص ��لنا مع �أذان الفج ��ر �إىل ثكنة
ال�ش ��هيد القا�ض ��ي .كنت مره ًقا وك�أ ّنني ن ّفذت �أكرث من ثالث عمليات يف
ه ��ذه الأيام القليلة .عندما ُتن ِّفذ عملية ما ،ت�ش ��عر بال�ش ��وق واحلما�س ��ة،
ت�ش ��تبك م ��ع العدو ،ترك� ��ض ،تعرق و� ...أ ّم ��ا هناك فقد بقين ��ا يف الثلوج
وال�ص ��قيع م ��ن دون �إمكانات كافي ��ة ،وال �أبالغ �إذا قلت �إ ّن ��ه من بني 300
عن�ص ��ر من �أفراد الكتيبة� ،أ�ص ��اب املر�ض  200منهم .يب ��دو �أنّ الأهايل
علموا �أ ّننا �س ��نكون يف الثكنة عند ال�صباح ،فوجدنا حوايل �ألفي �شخ�ص
ينتظ ��رون �أبناءهم هناك ،وكانت هذه �إحدى م�ش ��اكل قرب امل�س ��افة من
املدينة .فقد جاء عدد من العوائل منذ امل�ساء ونامت يف ال�س ّيارات تنتظر
�أبناءها ،وكانت عائلت ��ي من بينها .ر�أونا دخلنا الثكنة باحلافالت ،لكن،
ال�سماح لأي فرد باخلروج ،فعادوا خايل الوفا�ض.
كان القرار بعدم ّ
مي�ض يومان حتى �أعطوا ال�ش ��باب �إجازات
بع ��د ك ّل هذا التّ�ش ��ديد مل ِ
(م�أذوني ��ات)� ،أما �أنا ،فكان يل هنا ق�ص ��ة �أخرى .مل �أكن �أ�س ��تطيع �أكل
�شيء وبقيت يف طوارئ الثكنة ،ومن هناك نقلوين �إىل م�ست�شفى يف تربيز
حي ��ث �أعطوين عددًا من احلق ��ن ،و�أرادوا �إبقائي يف امل�ست�ش ��فى ،لك ّنني
ف�ضلت الذهاب �إىل البيت .لقد و�صلت �إىل املنزل � ً
ّ
أي�ضا بعد يومني مثلهم،
غاية ما يف الأمر �أ ّنني ق�ضيتها يف طوارئ امل�ست�شفى بينما هم يف الثكنة.
¤

�ساء و�ض ��عي بالكامل يف �إجازة الثالثة �أو اخلم�س ��ة �أيام .ثم �أ�صابني
االنهي ��ار ،وفق ��دت ما تب ّقى م ��ن ق ّوتي بعد �ص ��قيع تلك اجلب ��ال .عندما
و�ص ��لت �إىل البي ��ت مل يعرف ��وين يف البداية! كان كل م ��ن ر�آين يقول يل:
«م ��اذا جرى حتى ح� � ّل بك ما ح ّل بك؟» .كدت �أم ��وت اً
فعل .لقد ارتفعت
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حرارتي وبقيت يف ال�س ��رير �شه ًرا اً
كامل .تدهورت �صحتي ب�شكل ال مثيل
ل ��ه ب�س ��بب الربد ؛ تو ّرم وجهي ،وانقب�ض ��ت ع�ض ��لة فمي ومل يب ��قَ �أ ٌمل �إال
و�ش ��عرت به! وعلى عك�س امل ّرات ال�س ��ابقة ،مل ُينع�ش ��ني � ّأي دواء �أو عالج
�أو غذاء ،وكنت فقط �أ�س ��تطيع احت�ساء ال�سوائل .لقد ا�سو ّد مكان اجلراح
التي �أُ�ص ��بت بها والعمليات التي �أجريت يف ج�س ��دي ،و�أ�ص ��بحت قدماي
ت�ؤمل ��اين وحترق ��اين لدرجة �ش ��عرت معها �أ ّنن ��ي �أكاد �أم ��وت .حت ّملت ومل
�أت� ��أ ّوه ،لك ّنني مل �أعد قاد ًرا على متابعة هذا الن�ض ��ال بعد � 7س ��نوات من
قدمي ك ّل ليلة بزيت الزيتون و�أدوية من
الآالم واجلراح .كانت �أمي ُتد ّلك ّ
الأع�ش ��اب وتل ّفها مبنديل من احلرير لتدف�أ اً
قليل ،وكذلك حتاول تدليك
م ��كان اجلراح وتد ّفئها ليتح�س ��ن جريان الدم فيه ��ا .يف ك ّل يوم يزورين
طبيب من م�ؤ�س�س ��ة ال�شهيد ليعطيني احلقن التي �أحتاجها ويطمئنّ �إ ّ
يل.
لقد بذلت �أمي وزوجتي من اجلهود يف تلك الأيام ما ال ُيق ّدر بثمن.
وتوجهوا �إىل �سل�س ��لة
ع ��اد ال�ش ��باب م ��ن �إجازتهم خ�ل�ال هذه امل ��دة ّ
جب ��ال م ��اووت لتنفيذ عملية بي ��ت املقد�س 1،2وملّ ��ا �أغادر ال�س ��رير بعد!
ا�س ��ت�أت لأ ّنني مل �أ�ش ��ارك يف هذه العمل ّية ،وقلت ل�س ��عيد بيمانفر ،رحيم
باغبان ،ح�س ��ن ح�س�ي�ن زاده و�آخرين ممن جا�ؤوا لعيادت ��ي« :هني ًئا لكم!
نحن حت ّملنا �أعباء العمل ّية و�أنتم قمتم بها!»� .أخربين ال�شباب �أ ّنه مل يعد
هناك الكثري من الثلج يف املنطقة .لقد ا�ست�شهد يف تلك العمل ّية عدد من
إيالما على
�أ�ص ��دقائي الأعزاء؛ لكنّ �ش ��هادة جالل زاهدي كانت الأكرث � ً
قلبي� ،ص ��ديقي القدمي ورفيقي يف اجلهاد الذي حت�ض ��رين ذكراه دائ ًما
عندما �أتك ّلم عن احلرب� .أخربوين � ً
أي�ض ��ا �أنّ «مريحاجي همايون» جرح
وكانت ق�ص ��ة �إ�ص ��ابته م�ض ��حكة .قالوا �إ ّنه عندما �أ�صيب يف عينه ور�أ�سه
من �أثر ال�ش ��ظايا ،حملوه على ظهر دا ّبة لي�سحبوه �إىل اخلطوط اخللفية،
فوقع ��ت قذيف ��ة قربها و�أ�ص ��يبت امل�س ��كينة ب�ش ��ظايا و�س ��قطت على الأخ
 1بد�أت عملية بيت المقد�س في  1988/1/15بنداء يا زهراء (عليها ال�سالم) في �شمال ال�سليمانية.
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همايون � ً
أي�ض ��ا! ر�أى ال�شباب الدا ّبة حتت�ضر فاقرتبوا منها ل ُينهوا حياتها
�شخ�ص ��ا حتتها اكت�ش ��فوا �أ ّنه همايون
بر�صا�ص ��ة ويريحوها ،عندها ر�أوا ً
�صاحبنا وقد خ�سر �إحدى عينيه.
حري بنا �أن نبكي ملا حمله ّ
ال�ش ��باب من �أخبار م�ؤملة ،لك ّننا ك ّنا نخفي
ّ
دموعنا خلف �ضحكاتنا ً
عزما
حفاظا على جهوز ّيتنا للحرب .وكنت �أملك ً
قدما يف احلرب .ومع �أ ّنني ع�شت
يحول دون �ش ��عوري بالعجز عن
امل�ضي ً
ّ
ظرو ًفا قا�سية� ،إال �أ ّنه مل ي�شغل بايل �سوى تلك اجلبال و�أولئك الأ�شخا�ص
الذين �أحببتهم فردًا فردًا ،والذين كان خرب �ش ��هادة �أحدهم ي�ؤملني �أكرث
من ك ّل اجلراح التي �أ�صابت ج�سدي.
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م� � ّرت تل ��ك الأ ّيام ثقيل ًة عل � ّ�ي و�أنا �أرى النق�ص ي ��زداد يف عديد فرقة
عا�ش ��وراء 1وال �أق ��وى عل ��ى الذهاب �إىل اجلبه ��ة ،وعندما ب ��د�أتُ �أمتاثل
لل�ش ��فاء �ص ��رت �أتر ّدد �إىل وادي ال ّرحم ��ة -مكاين ّ
املف�ض ��ل يف املدينة -
كان ��ت ذكرى ال�ش ��هداء والأ�ص ��دقاء الأعزاء هي عزائي الوحيد وال�س ��ند
الذي يق ّويني ويعينني على حت ّمل هذه امل�صاعب ومقاومتها.
يف ربي ��ع الع ��ام 1988م ا�س ��تق ّرت الفرقة يف ثكنة ال�ش ��هيد القا�ض ��ي،
وكنت �أذهب �إىل هناك � ً
أي�ض ��ا ،وكث ًريا ما ترددتُ �إىل املنزل ب�س ��بب قربه
من الثكنة .يف تلك الأيام� ،أ�ص ��بح فرج قليزاده م�س�ؤول �سر ّيتنا ،وهو من
عدد من العمل ّيات
العنا�صر القدامى واملخ�ضرمني يف احلرب ،و�شارك يف ٍ
يوك ُل �إ َّ
يل مه ّمة
الكبرية على الرغم من �صغر �س ّنه .مع هذا ،كان غال ًبا ما ِ
التح ّدث �إىل عنا�صر ال�سر ّية ،وكان عددهم كب ًريا .وحينها يكون لكالمي
«ق�ص ��ة»� !...إذ يبد�أون بال�ضحك مبج ّرد �أن �أبد�أ احلديث معهم! و�أ�ستم ّر
 - 1النخفا�ض عدد عنا�ص ��ر تبريز جذور عميقة �أه ّمها م�س� ��ألة "حزب خلق م�س ��لمان"(حزب ال�شعب
وجه �ض ��ربة كبيرة �إلى المدينة ،و�س ّبب الفرقة بين النا�س ،وجعل الكثير منهم يعي�شون
الم�س ��لم) الذي ّ
ح ��ال الالمب ��االة تجاه الثورة� .أ�ض ��ف �إلى ذل ��ك الأعمال المرائية والت�ص ��رفات التي ت�س ��تبطن النفاق
والتي تذ ّوقت طعمها �شخ�ص� � ًّيا في مواقف مختلفة ،ومن الطبيع ��ي �أن يتقاع�س النا�س العاد ّيون عندما
يواجهون مثل هذه الت�صرفات لم ّرات عدّة ،وال يخاطرون ب�أنف�سهم في �سبيل الثورة .لو �أنّ �إن�سا ًنا عاد ًّيا
ه ��و الذي يق ��وم بمثل هذه الأعمال لأمك ��ن تح ّمل الأمر ،لك ��ن الطا ّمة الكبرى هي �أنّ ع ��ددًا من ه�ؤالء
المنافقين كانوا في مواقع م�س� ��ؤولية وفي مراكز عليا وها ّمة! وقد �أدّت هذه الأ�سباب مجتمعة �إلى ذلك
النق�ص في العدد حتى �إنّ عدد ك ّل العنا�صر في تبريز لم ي�صل في ربيع العام 1988م �إلى ثالث كتائب،
لكنّ ه�ؤالء كانوا يعملون من �صميم قلوبهم و�أرواحهم ،ويرفعون ر�أ�س فرقة عا�شوراء عال ًيا على الدوام.

ف�أح ّدثه ��م ع ��ن العمل ّيات التي �ش ��اركت به ��ا ،و�أر ّكز كث ًريا على �أ�س ��اليب
التح ّرك وم�شاركة العنا�صر وح�ضورهم يف العمل ّيات .لقد �أثبتت التجربة
يل حتى تلك اللحظة� ،أنّ دور العنا�ص ��ر يف العمل ّية ال ي ّقل �أهمي ًة عن دور
القائ ��د؛ القائد مع ّر�ض لل�ش ��هادة �أو الإ�ص ��ابة منذ اللحظ ��ة الأوىل لبدء
العملية ،لذا على العن�ص ��ر �أن ينتبه جيدً ا وبد ّقة كبرية لتفا�صيل العملية
ولأوامر قائده .لكن ،يف الوقت نف�سه يجب � اّأل يع ّلق ك ّل الآمال عليه ،بل �أن
يتم ّكن من اتّخاذ القرار يف حال �أ�صيب القائد ب�سوء ويكمل العمل ،وهذه
م�س� ��ألة يف غاية الأهمية .لقد ح�ص ��ل م� � ّرات عدة �أن كنت �أن ��ا مع �أربعة
�أو خم�س ��ة �أ�ش ��خا�ص من يجد احللول للم�ش ��اكل التي تواجهنا يف مراحل
ح�سا�س ��ة من العمل ّيات ،وفيها يو ّدع بع�ض ��نا ً
بع�ضا عادة ثالث مرات� .أ ّول
م� � ّرة عندما ننطل ��ق �إىل املنطقة الأ�سا�س ��ية ،وامل ّرة الثاني ��ة عندما نتّجه
نحو العدو ،وامل ّرة الثالثة عندما ينف�ص ��ل عنا�صر املجموعات عن ال�سر ّية
يتم تذكري الأخ ��وة يف املرحلة الثالثة �أن يفرغوا
ليب ��د�أوا بتنفيذ العمليةّ .
مطرتهم �إذا مل تكن مملوءة بالكامل .وكان م�س� ��ؤول التدريب الع�س ��كري
هادي نق ��دي يقول �إ ّنه �إذا كانت مطرتك غري مملوءة باملاء بالكامل قبل
االنطالق ملواجهة العدو ،ف�سي�س ��مع العراق ّيون �صوت املاء عندما ترك�ض
وك�أ ّن ��ك تقول لهم« :ته ّي�أوا �أ ّيه ��ا العراق ّيون ،نحن قادمون �إليكم!» ,ك ّنا يف
البداية ن�ض ��حك من قوله ،ث ��م فهمنا الح ًقا �أ ّنه كالم واقعي .فالعن�ص ��ر
ّ
يو�ض ��ب ك ّل �أمتعت ��ه ب�ش ��كل ج ّي ��د و ُيحكم �إغ�ل�اق جعبته ،لك ��ن ،ال ميكنه
التح ّكم ب�ص ��وت املطرة غري اململوءة باملاء ب�ش ��كل كامل! وعندما يرك�ض
�س ��وف يثري هذا ال�صوت ال�ص ��ادر من املطرة انتباه ق ّوات العد ّو يف نقطة
املكمن املتق ّدمة عن خطوطه الأمامية ،وميكن لهذه امل�س�ألة ال�صغرية �أن
ُتف�ش ��ل العمل الذي من املمكن �أن تقوم به كتيبة واحدة؛ حتى لو قامت به
كنت �أنقل هذه التفا�ص ��يل والنقاط الها ّمة والعمل ّية
حينئذ خم�س كتائبُ .
عدد من
�إىل العنا�صر� .أحيا ًنا كان هادي نف�سه يقول�« :س ّيد ،لقد د ّربت يف ٍ
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ال ّدورات حتى اليوم ،لك ّنني مل �أ�س ��تطع يف  8عمليات �ش ��اركت بها تطبيق
يتم
�ش ��يء ّ
مما �أقوله!» .و�س ��بب ذلك هو �أنّ ظروف العملي ��ة تختلف عما ّ
تعليمه يف التدريبات ،وعلى العنا�صر �أن ميتلكوا من التجربة واخلربة ما
مي ّكنهم من و�ضع خطة تتنا�سب مع الواقع الذي يواجهونه.
لدي وته ّمني و�أذ ّكر بها العنا�صر
هاج�س ��ا ّ
امل�س� ��ألة الثانية التي �ش ّكلت ً
ب�ش ��كل دائم هي �سالح الإ�شارة .يف العادة ي�ستفاد من العنا�صر الكفوئني
واخلرباء يف �س�ل�اح الإ�ش ��ارة يف املراكز ،وقد تلحق بهم �ض ��ربات قا�سية
ب�س ��بب ق ّلة خربة عن�ص ��ر الإ�ش ��ارة .يف عملية م�س ��لم بن عقيل ،تع ّر�ضنا
لنريان قواتنا يف مرتفعات «�س ��لمان ك�ش ��ته» .قلت لعن�صر الإ�شارة ات�صل
بهم وقل لهم �أن ال يطلقوا النار ،وهو يجيبني« :ال �أعرف كيف �أت�ص ��ل!».
ال �أعلم �إن كانت معنو ّياته انخف�ض ��ت �أم  ...لكن كان عن�صر الإ�شارة بال
فائدة! �أحيا ًنا �أخرى كان عنا�ص ��ر الإ�ش ��ارة يفتحون الأجهزة الال�سلكية
ويتم ك�ش ��فنا
على مقربة من الأعداء فتك�ش ��ف �أ�ص ��وات الأجهزة املنطقة ّ
كما ح�صل يف كرد�ستان.
�أردت بذكر هذه التفا�ص ��يل �أن يعرف ال�شباب �أه ّم ّية عملهم ويلتزموا
اجلد ّية ،وطاملا �أن�صتوا باهتمام ملا �أقول .بعد هذه الأحاديث التي حر�صت
على �أن ال تتجاوز الربع �ساعة يف كل يوم ،ك ّنا نت�سلى م ًعا ون�شاك�س خا�صة
مع الأ�صدقاء الذين كنت معهم �ساب ًقا؛ وبالطبع عندما �أن�سجم اً
قليل مع
ال�شباب �أتك ّلم براحة �أكرب معهم .حت ّدثنا عن عمل ّية بدر وكيف ا�ستطعنا
ال�س ��يطرة عل ��ى املق ّر رغم قلة الع ��دد ،لأ ّننا هاجمنا الع ��د ّو ومل يتقاع�س
ّ
�أحد .التقاع�س يعني هن ��ا �إما �أ ّنني �أخاف و�أريد احلفاظ على حياتي� ،أو
�أ ّنني �س ��بق �أن ج ّربت الر�ص ��ا�ص وال�ش ��ظايا والنار وقررت االنتظار ب�ضع
دقائق ليتق ّدم الآخرون� ،أعود بعدها للتق ّدم عندما تهد�أ النريان ...وكال
احلالني تعتربان خيانة .كنت �أ�سعى لإفهام العنا�صر �أنّ من يهاجم العد ّو
ويطلق عليه النار �سيلقي يف قلبه الرعب.
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يف ربي ��ع 1988م ،م ��نّ اهلل عل � ّ�ي ب� ��أول �أبنائ ��ي .كان ��ت فت ��اة �أ�ض ��فى
ح�ض ��ورها على حياتنا القا�سية يف تلك الأيام لط ًفا و�صفا ًء ،وج ّدد حزين
على �أ�ص ��دقائي ال�ش ��هداء الذين كنت �أرى مدى حم ّبتهم وعاطفتهم على
�أبنائهم .تن ّقلت يف تلك الأيام بني الثكنة واملدينة ،وقد �أ�صبح الو�ضع �سي ًئا
يف املنطقة .لقد دخلت �أمريكا ب�أ�س ��اطيلها �إىل اخلليج الفار�سي و�صارت
ت�ش� � ّكل تهديدً ا فعل ًّيا ،وو�ص ��ل الأمر لدرجة �إ�س ��قاطها طائ ��رة «�إيربا�ص»
و�س ��عوا من دائرة عملياتهم
تق ّل م�س ��افرين �إيرانيني ،1كما �إنّ العراق ّيني ّ
وجل�أوا �إىل الأ�س ��لحة الكيميائية� .إ�ض ��افة �إىل ك ّل ذل ��ك� ،أ ّدى النق�ص يف
املتط ّوعني �إىل �أن يكملوا عديد الكتائب من ق ّوات اخلدمة الع�سكرية ،كما
ُ
يوما.2
وطرحت من جديد ق�ض ّية القرار ،و�أعطوا مهلة � 15أو ً 16
¤

يف �أح ��د �أيام متوز احل ��ا ّرة 3جاءين �أخو زوجتي وعل ��ى وجهه �إمارات
اخلوف وقال« :لقد قبلت �إيران بالقرار!».
 ماذا تقول؟انفعلت ب�ش� � ّدة� .أق�س � َ�م �أ ّنه �سمع ذلك ب�أذنيه .مل �أ�ص� � ّدق ،ومل �أعرف
ماذا �أفعل ل�ش ��دة انزعاجي .مل �أ�س ��تطع البقاء يف مكان واحد وراحت ك ّل
ال ّذكريات جتتاح تفكريي .مت ّلكني الي�أ�س لدرجة �أ ّنني �شعرت �أ ّننا نخ�سر
ثمرة �س ��نوات طويلة من العم ��ل اخلال�ص .عدتُ �إىل املن ��زل ووجدت �أنّ
اخلرب �ص ��حيح اً
فعل ،وها هم يتح ّدثون عن ذلك يف الإذاعة والتلفزيون.
جل�ست وا�ستمعت �إىل بيان الإمام وقلبي ّ
دما،
يتفطر �أملًا وعيناي تقطران ً
 - 1في  3تموز �سنة 1988م ا�ستهدف الأ�سطول الأمريكي "فن�سن�س" طائرة �إيربا�ص �إيرانية على متنها
 298م�ساف ًرا مدن ًّيا و�أ�سقطها في الخليج الفار�سي.
 - 2قرار االمم المتحدة رقم ...598القا�ضي بطلب وقف �إطالق النار بين �إيران والعراق.
 - 3في  18تموز 1988م قبلت �إيران القرار  598ال�ص ��ادر عن مجل�س الأمن الدولي ،وبد�أ ر�س ��م ًيا وقف
�إطالق النار بين �إيران والعراق في � 18آب 1988م.
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وعندما قال الإمام �إ ّنه جت ّرع ك� ًأ�سا م ّرة �شعرت بالأ�سى وبكيت .لن �أن�سى
طع ��م تل ��ك اللحظة املرير حت ��ى �آخر حلظة يف حيات ��ي .انزعجت كث ًريا،
وب ��د�أت �أف ّكر بالعنا�ص ��ر الذين �أعر�ض ��وا عن اجلبه ��ة و�أولئك الذين مل
أهم من ذلك ،ب�أولئك
أ�سا�سا باجلبهة ب�سبب عدم مباالتهم ،وال ّ
يلتحقوا � ً
امل�س� ��ؤولني اّ
طلب ال�سلطة الذين �أو�ص ��لوا الأمور �إىل مرحلة ا�ضط ّر فيها
الإم ��ام �أن يقبل بالقرار ويق ّدم هذه الر�س ��الة .كان ك ّل من يتك ّلم معي يف
تلك الأيام ي�ش ��عر مبدى غ�ض ��بي ،وكنت �أغ�ض ��ب �أكرث عندما �أرى �شباب
املركز ،امل�س� ��ؤولني والعنا�ص ��ر الذين طاملا � ّأجلوا التحاقهم باجلبهة منذ
بداية احلرب!! ها قد انتهت احلرب الآن ومل يذهبوا �إىل اجلبهة بعد!
 � ّأي عنا�ص ��ر �أنت ��م؟ ...ملاذا قع ��دمت؟ ملاذا تفركون �أيديكم بع�ض ��هاببع� ��ض وح�س ��ب؟ منذ متى تحُ � � ّل الأمور بالقع ��ود لتُح ّل الآن ب ��ه؟ ...هيا
فلتذهبوا...
كان جوابه ��م جاه ��زً ا« :نحن عنا�ص ��ر مثلن ��ا كمثل غرين ��ا! .»..كانت
كلمات ��ي تنبع ��ث من حرق ��ة قلبي لدرج ��ة �أ ّنهم �أر�س ��لوا يف الي ��وم التايل
جمموعة من العنا�صر �إىل اجلبهة ،لكن ،بال فائدة! للأ�سف مل يكن ذلك
يف الوقت املنا�سب!
¤

ذهبت يوم اخلمي�س �إىل وادي الرحمة .مل �أعد �أ�س ��تطيع التح ّمل .لقد
جنن ��ت .كنت �أل ��وم �أولئك الذين �ألتق ��ي بهم ،وقد ذهب ��وا �إىل اجلبهة يف
وق ��ت من الأوقات وع ��ادوا �إىل منازلهم وحياته ��م الطبيعية وك�أنّ احلرب
قد ح ّققت �أهدافها وك ّل �شيء قد انتهى .و�أنظر �إىل �صور ال�شهداء و�أقول:
«�إله ��ي ،فلتحف ��ظ دماء ه�ؤالء ال�ش ��هداء .ك ��م تعبتم م ��ن اجلبهة ورحلتم
ب�سرعة.»...
كانت �أيام �ص ��يف العام 1988م �ص ��عبة بالن�س ��بة �إىل �أمثايل؛ ب�س ��بب
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الأخبار ال�س ��يئة التي ت�ص ��ل من املنطق ��ة .فقد ذهبت كتيب ��ة حبيب �إىل
هجوما وا�س� � ًعا
رحمانلو عندما و�ص ��لت الأنب ��اء ب�أن اجلي�ش العراقي بد�أ ً
من كرد�ستان ،وق ّواتنا ان�سحبت من حلبجه .كنت قرب النهر يف رحمانلو
عندما �س ��معت من الإذاع ��ة �أخبار الهجوم الوا�س ��ع للجي�ش العراقي من
جهة اجلنوب ،لك ّنهم مل يق ّدموا تفا�ص ��يل كاملة عن اخلرب� .س ��معت من
ال�ش ��باب �أنّ العراق ّيني تق ّدموا واحت ّلوا املناطق التي كانت تخ�ض ��ع �ساب ًقا
واحرتقت �أملًا لذلك .ذلك الرجل ال�صلب ،ال�س ّيد نور الدين
ل�سيطرتهم،
ُ
الذي ق ّلما يبكي ،مل ت�سعفه دموعه للبكاء الآن!
عندما �س ��معت �أخب ��ار التّعبئة العام ��ة يف الأهواز وق ��د �أخذ املحافظ
و�إمام اجلمعة الأ�سلحة هناك وذهبوا �إىل خطوط الدفاع ترافقهم جموع
النا�س� ،سكنت نف�سي اً
قليل .يف تلك الأيام ذاتها �سمعت � ً
أي�ضا خرب مقتل
�أح ��د القادة العراق ّيني الكب ��ار داخل دبابة ،ثم خرب موت �أحد قادتهم يف
ح ��ادث ّ
حتطم طائ ��رة و�إعالن العراق احلداد العام ثالث ��ة �أيام .ومع ك ّل
هذا ،ظ ّلت الأخبار ال�س ��يئة هي الطاغية .يف هذه الأجواء ،و�صلت بيانات
عن حت ّرك املنافقني وك ّن ��ا يف حال جهوزية ف�أعطونا الأمر بالتح ّرك �إىل
منطقة الغرب .كانت احلما�س ��ة ت�سيطر على اجلميع ،وهنا و�صلت �أوامر
متناق�ضة .يف البداية قالوا �ستذهبون �إىل اجلنوب ،ثم حت ّدثوا عن «بانه»,
مت�ض �س ��اعة حتى بد�أت ُت�س ��مع �أخبار عن «كرمان�شاه»� .أما �أنا فج ّل
ومل ِ
م ��ا �أردته هو االلتحاق ب� �� ّأي طريقة بالكتيبة التي �س ��تقوم بالتحرك ،لذا
غيرّ ت مكاين حتى حلول الظهر ثالث مرات! ذهبت من كتيبة حبيب �إىل
كتيبة الإمام احل�س�ي�ن Qحيث �أوكلوا �إ ّ
يل مهمة معاون م�س�ؤول ال�سرية
الثالثة «�أيوب ر�ض ��ائي» ,وك ّنا قد �شاركنا م ًعا يف عملية بدر .ما �إن جمعت
ع ّدتي وعتادي حتى �أُخبرِ نا �أنّ كتيبة الإمام احل�س�ي�ن Qلن تذهب �إىل
املنطقة ،عندها تركت �س�ل�احي وعتادي يف اخليمة وخرجت� .سمعت �أنّ
كتيبة حبيب �ستذهب �إىل ّ
ي�سجلون
فتوجهت �إىل �أحد العنابر التي ّ
اخلطّ ،
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فيها الأ�س ��ماء� .أردت �أن �أ�ش ��طب ا�س ��مي من كتيبة الإمام احل�سني
املعني عن ت�س ��جيل الأ�سماء ذلك
و�أ�س � ّ�جله يف كتيبة حبيب ،وعندما ر�أى ّ
�صاح بي�« :إىل �أين �ستذهب يف النهاية يا عزيزي!».
�ص ��رت يف كتيبة حبي ��ب ،وجئنا �إىل تربيز لنذهب �إىل كرمان�ش ��اه من
املطار ،لكن كتيبة الإمام احل�س�ي�ن Qذهب ��ت � اًأول ،وال �أدري ماذا جرى
حتى �ألغيت الرحلة حني جاء دورنا .بد�أت كتيبة الإمام احل�سني Qالعمل
يف نف�س اليوم وبقينا نحن حيث ك ّنا .لقد رغبت كث ًريا بامل�شاركة يف احلرب
�ض� � ّد املنافقني� ،أولئك الذين ا�ستغ ّلوا الواقع ب�شكل �س ّيئ ومل يرحموا حتى
�أبناء وطنهم ،وعندما �سمعت خرب هجوم املنافقني قلت لل�شباب �إنّ العراق
يريد �أن يبعد عنه �ش ّر املنافقني .قالوا يل« :ومن �أين تعلم ذلك».
 �س ��وف ت ��رون الآن! لقد �أغلق العراق ح ��دوده ،واملنافقون ُيقتّلون يفالغرب جماعات و�أفرادًا.
وه ��ذا م ��ا كان ،وبد�أت الأخبار ال�س ��ا ّرة ت�ص ��ل هذه امل� � ّرة .لقد ذهب
الكثري م ��ن املتطوعني �إىل املنطق ��ة ،وك�أنّ اهلل تعاىل � ً
أي�ض ��ا �أعمى قلوب
وعقول املنافقني فظ ّنوا �أ ّنهم ي�ستطيعون الو�صول �إىل طهران من الطريق
الأ�سا�س ��ي خالل ب�ض ��عة �أيام! لكنهم وقعوا يف كمني جنود الإ�سالم و ّمتت
حما�صرتهم يف م�ضيق «ت�شهارزبر» والق�ضاء عليهم يف عملية «مر�صاد».1
Q

¤

كنت يف تلك الظروف �أتابع بد ّقة ك ّل التفا�ص ��يل و�أ�س� ��أل � ّأي �ش ��خ�ص
ق ��د ميتلك معلومة ع ّم ��ا يقع من �أحداث� .أخربين ال�ش ��باب �أنّ العراق ّيني
ا�س ��تخدموا يف «الفاو» ال�س ��يانور وغريه من �أ�س ��لحة كيميائية ،وقالوا �إنّ
�أج�س ��اد اجلميع يب�س ��ت يف حلظ ��ة واحدة :ال�س ��ائق خلف املق ��ود ،رامي
 -1ب ��د�أت عملية مر�ص ��اد بنداء يا عل ��ي(ع) في 1988/7/27م غرب البالد في مدن �إ�س�ل�ام �آباد وكرند
غرب ،وفيها طويت �صفحة المنافقين وم�أجوري العراق.
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توجه ��ت �إىل اجلبهة جموع
املدفعي ��ة ق ��رب املدف ��ع ،و ...يف تلك الأي ��ام ّ
املتطوع�ي�ن من ك ّل �إيران ،و�أغلقت �أكرث الإدارات وامل�ص ��انع �أبوابها حتى
املجل�س (جمل�س ال�ش ��ورى) ،و�س ��معنا بخرب ح�ض ��ور رئي� ��س اجلمهورية
ال�س� � ّيد اخلامنئ ��ي �إىل اجلبهة فارتفعت معنو ّياتن ��ا �أكرث .مل يعد يف ثكنة
ال�ش ��هيد القا�ض ��ي مو�ض ��ع قدم من كرثة املتط ّوعني ،حتى �إنّ مقر اللواء
غ�ص بالقوات � ً
أي�ض ��ا ،فلم تعد هناك حتى
يف �ض ��واحي «بناب» و«ملكان» ّ
خيام لهم فبقي �أغلبهم حتت ال�شم�س املحرقة؛ بع�ض راح ي�سبح يف املاء،
مذياعا
و�آخ ��رون يلعبون كرة الق ��دم� .أما �أنا فكنت حيثما ذهب ��ت �أحمل
ً
و�أتابع �أخبار االنت�ص ��ارات يف عملية مر�صاد .قالوا �إنّ املروحيات �أنزلت
 500عن�ص ��ر يف املنطقة ،وكانت تلك الأخبار تثلج �ص ��دورنا .كان التلفاز
يبثّ �صو ًرا لآليات املنافقني وقتالهم ،وعلمنا �أنّ نهايتهم اقرتبت.
بعد ع ��دة �أ ّيام ،ع ��ادت الكتيبة الوحيدة امل�ش ��اركة يف عملية مر�ص ��اد
من فرقة عا�ش ��وراء �-أي كتيبة الإمام احل�س�ي�ن� -Qإىل «رحمانلو» .مل
يح�ص ��ل خالل ك ّل احلرب �أن ذهبت فرقة ال�س ��تقبال كتيبة� ،أ ّما الآن فقد
ذهب اجلميع لأول و�آخر مرة ،ال�ستقبال �شباب كتيبة الإمام احل�سنيQ
يف «رحمانلو» ,ومب�شاركة بع�ض الأهايل الذين �سمعوا بعودتهم يف املدينة.
مل يك ��ن هن ��اك الكثري من اخل�س ��ائر يف الكتيبة� 5 ،أو � 6أخوة ا�ست�ش ��هدوا
يف �آخ ��ر �أي ��ام احلرب ،وثالثة �أو �أربعة ُجرحوا .لقد ُ�س ��ررت بر�ؤية الإخوة
خا�صة �أ ّنهم عادوا مرفوعي الر�أ�س ومنت�صرين ،وعندما �سمعت �أخبارهم
عن العملية ،خ ّفت ح ّدة انزعاجي ب�س ��بب عدم امل�شاركة فيها .ك ّنا جمي ًعا
نرغب ب�س ��ماع �أخبار هذه املعركة م ��ع املنافقني ،1لكنّ حز ًنا غري ًبا يجتاح
قلبي و�أنا �أن�ص ��ت �إىل ذكري ��ات الإخوة حول املعركة .ف ّك ��رت لو �أنّ جموع
 - 1قال ال�ش ��باب �إنّ المنافقين كانوا يقاتلون مثل المم ّثلين؛ ي�ض ��عون ّ
الر�شا�شات على الآليات ويتركون
تماما وم ��ن دون � ّأي تح�ص ��ين ،وكان طيارونا يق�ص ��فونها بال هوادة،
ه ��ذه الآليات في و�س ��ط الطريق ً
ف ُقت ��ل �أغلبهم داخل تلك الآليات .وق ��د ظهرت �أهمية طائراتنا ومروحياتنا �أكثر عندما �ص� �دّت هجوم
المنافقين قبل �أن ي�صل مجاهدونا �إلى المنطقة.
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ه�ؤالء املتطوعني �ش ��اركت يف احل ��رب منذ بدايتها ل�ض� � ّيقنا اخلناق على
العد ّو باحتالل الب�صرة حيث ن ّفذنا �أكرب العمل ّيات والنتهى ك ّل �شيء .لكن،
للأ�سف ،التحق بع�ض باحلرب بعد املوافقة على القرار!
بقينا لأ�س ��بوعني يف حال جهوز ّية ننتظر الأوامر اجلديدة لدرجة �أ ّننا
مل نخل ��ع اجلزمات حتى .مل يكن العمل بوقف �إط�ل�اق النار قد بد�أ حتى
انته ��ك العراق ّيون القرار .لكن ،يف النهاية ه ��د�أت طبول احلرب ،وتق ّرر
�أخذ القوات �إىل ّ
خط الدفاع لتتمركز هناك ،وذهبت �أنا يف �إجازة.
¤

أهتم بعالجي و�أبحث
يف اخلتام انتهى ك ّل �شيء .يبدو �أنّ الوقت حان ل ّ
عن عمل ،و�أحمل ً
بع�ضا من �أعباء الأزمات التي �أثقلت كاهل عائلتي ،من
هنا �سعيت لإثبات �إجناز خدمتي� .ساب ًقا� ،سعيت خالل الفرتات الفا�صلة
بني العمل ّيات للح�ص ��ول على بطاقة الإعفاء من اخلدمة الع�سكرية ،وقد
ح�ص ��لت عليها من خالل الأحداث اليومية التي واجهتها .قانون ًّيا ي�س ��هل
�إعفائي من اخلدمة الع�س ��كرية ب�س ��بب اجلراح التي �أُ�ص ��بت بها� ،إ�ضافة
�إىل �أنّ ال�س ��نوات الطويلة التي ق�ض ��يتها يف اجلبهة ميكن احت�سابها اً
بدل
ع ��ن اخلدمة الع�س ��كرية (الإلزامية) ،لكنهم يف البداي ��ة مل ي�أخذوا هذا
الأم ��ر بع�ي�ن االعتبار! فقد ذهب ��ت �إىل ال ّلجنة الطب ّي ��ة يف اجلي�ش مرات
دوما خايل الوفا� ��ض �إىل �أن دخلت بنف�س ��ي يف �أحد
ع� � ّدة ،لك ّنني ع ��دت ً
علي
امل ��رات �إىل غرفة الطبيب .قلت له �إنّ التقرير
ّ
اخلا�ص بي يفيد ب�أ ّنه ّ
الذه ��اب �إىل اخلدم ��ة .نظر �إ ّ
يل م�س ��تغر ًبا وقال« :من كت ��ب التقرير؟».
ت�ص ّفح ّ
امللف فعرف �أ ّنه هو من كتبه! �أر�سلني �إىل مق ّر الدرك و�صادف �أن
كان م�س� ��ؤول املخفر �أحد العنا�ص ��ر ممن كانوا معي يف كرد�ستان ويدعى
«يون�س» .عرفني وت� �ولىّ متابعة ملفي .قالوا يل هناك« :لقد تغ ّيبت ثالثة
�أ�ش ��هر ،يجب �أن نح ّول ملفك �إىل ال�ش ��رطة الق�ضائية! �سي�ش ّكلون حمكمة
هن ��اك ويكتبون تقري ًرا يفي ��د �أ ّنك كنت يف اجلبهة .عندها جتلب لنا هذا
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التقرير لنتابع مو�ضوع البطاقة».
كان م�س� ��ؤول ال�شرطة الق�ضائية رجل دين .نظر �إىل التقرير ،ثم نظر
�إ ّ
يل وقال�« :أين كنت خالل هذه املدة؟ ملاذا تغ ّيبت؟».
وجرحت هناك � ً
أي�ضا.
 كنت حينها يف بدرُ ، من قال لك �أن تذهب �إىل اجلبهة؟انزعج ��ت من �س� ��ؤاله وقلت ل ��ه« :ذهب ��ت �إىل اجلبهة بن ��ا ًء على �أمر
الإمام!» .فقال بوقاحة« :ح�س ًنا! فلي� ِأت الإمام و ُيجب!».
غ�ضبت كث ًريا! ما زال الإمام ح ًّيا ويت�ص ّرف ه�ؤالء بهذه الطريقة! قلت
له« :اكتب خمالفتي مهما كانت� ،إ ّما �أن �أُ�سجن و�إ ّما �أن �أدفع غرامة!».
قال�« :سوف ُت�سجن �ستة �أ�شهر! �شهرين عن ك ّل �شهر غياب!».
قلت له بع�ص ��ب ّية« :ال م�شكلة!»� ,أكمل اً
ّ
�سنغ�ض
�شاب ج ّيد
قائل« :لأ ّنك ّ
الطرف عن مو�ض ��وع ال�س ��جن ،و�س� ��أكتب لك غرامة �ألف ��ي تومان» .كتب
ذل ��ك وقفلت عائدً ا .مل �أكن �أمتلك املال الكايف� .أخربت �أبي مبا جرى يف
امل�ساء ،فا�ست�شاط امل�سكني غ�ض ًبا وقال« :انظروا ،لقد ذهب اً
حامل روحه
على ك ّفه ،عا�ش يف اجلبل وال�ص ��حراء ،وج ��اء الآن ليدفع غرامة لأ ّنه مل
يذهب �إىل اخلدمة الع�س ��كرية!»� .أخ�ي ً�را ّمت ت�أمني املبلغ املطلوب .ذهبت
�باحا �إىل امل�صرف ثم توجهت مبا�ش ��رة �إىل ال�شرطة الق�ضائية .كنت
�ص � ً
�أ ّول الوا�صلني .جاء من بعدي � 7أو � 8أ�شخا�ص ،ثم و�صل رجل الدين ذاك.
علي عندما �ص ��ار بقربي لك ّنن ��ي مل �أجبه .دخلت ،فقال يل:
�ألقى التح ّية ّ
«اخرج!» ,خرجت وانتظرت حتى �أجنز ك ّل �أولئك �أعمالهم وذهبوا .كانت
ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف حني �سمح يل �أمني ال�س ّر بالدخول .قال
بني ،تعرف �أنّ رد التح ّية واجب!».
يل« :يا ّ
 �أجل.�صباحا لكنك مل تر ّد علي!
 لقد �ألقيت عليك التحية ً لقد �سمعت � ًأي�ضا �أ ّنه يجب �أن ال ن�س ّلم على اثنني ،املنافق والكافر...
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و�أنت بر�أيي �إن�سان منافق!
�أخ ��ذ يح ّدق يف وجه ��ي ،فقلت وقد كاد قلبي ينفج ��ر من الغيظ« :لقد
جئتم �إىل هنا بربكة الإمام واملجاهدين .و�أنتم هنا تت�س� � ّلطون لأنف�سكم!
هل �س ��محوا لك ��م بالو�ص ��ول �إىل هذه املنا�ص ��ب زمن الطاغوت (ال�ش ��اه
املخل ��وع)؟ ل ��و كنتم تعملون هن ��ا يف زمن الطاغوت ل�ص ��رمت من رجاله!
تت�ص� � ّرفون معنا به ��ذه الطريقة والإم ��ام ما زال موج ��ودًا!؟ ...اكتب يل
التقرير لأذهب!».
�أراد �أن يخ ّفف ع ّني فقال �إ ّنه يط ّبق القانون ،و�إىل ما هنالك من هذه
الأقاويل.
�أخذت الر�س ��الة يف اليوم التايل �إىل الفوج .هناك عاملوين باحرتام؛
�كري الع�س ��كر ّيني الآخرين .يبدو �أنّ يون�س �أخرب
�إذ عادة ما يحرتم الع�س � ّ
زمالءه ببع�ض ما جرى يف كرد�ستان ،لذلك انزعجوا كث ًريا عندما علموا
مبا ح�ص ��ل معي يف ال�شرطة الق�ضائية ،و�أق�س ��م ال�شخ�ص الذي �أر�سلني
�إىل ال�ش ��رطة الق�ض ��ائية �أ ّن ��ه لو كان يعل ��م �أ ّنهم �سيت�ص� � ّرفون معي بهذه
تي�سرت �أموري وح�صلت
الطريقة ،ملا �أر�س ��لني �إىل هناك � ً
أ�سا�سا .وهكذا ّ
هناك على البطاقة ،1لك ّنني مل �أ�س ��تطع اجللو�س مكتوف اليدين .ذهبت
�إىل مكتب �إمام اجلمعة يف املدينة .ا�ستقبلني ابن ال�شيخ ملكوتي و�س�ألني
ع ��ن حاجتي فقلت له �إ ّنني �أريد ر�ؤية ال�ش ��يخ� .أخ ��ذين �إىل �إحدى الغرف
وانتظرت هناك حتى جاء ال�ش ��يخ و�أخربته بالق�ض ��ية .قلت له �إنّ امل�س�ألة
لي�س ��ت يف الغرامة ،لكن يف قوله« :يج ��ب �أن ي�أتي الإمام ويجيب عن هذه
الأ�س ��ئلة» ,قال ال�ش ��يخ ملكوتي« :ي ��ا بني ،هناك الكثري م ��ن �أمثال ه�ؤالء
الأغبي ��اء! دعك منه ��م!» .فكان لقائي به بال نتيجة .ن�ص ��حني ال�ش ��باب
 -1لقد قال � ً
كالما الفتًا�" :أتعلم! �أنا عن�صر في الدرك ،و�أعمل هنا منذ �أيام الطاغوت� .أتقا�ضى
أي�ضا ً
م ��الً م ��ن الحكوم ��ة و�أعمل ،وال يه ّمن ��ي �أتكون ه ��ذه الحكومة لل�ش ��اه �أم للإمام .واجبي ه ��و العمل هنا
أحب �أولئك الذين و�صلوا �إلى منا�صبهم في ظ ّل الثورة ويقومون
و�س�أقوم بعملي طالما �أنا هنا .لكنني ال � ّ
بهذه الأعمال!".
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عندما علموا بالق�ض ��ية ب�أن �أطلع م�س� ��ؤول التعبئة الأخ «ح�س ��يني» عليها.
فتوجهت �إليه و�أخربته مبا جرى .و�ص ��فت له ذلك
وبع ��د ع ّدة �أيام ر�أيتهّ ،
العامل فعرفه ب�سرعة وقال يل« :ما قاله لك ال يعترب �شي ًئا يا عزيزي! لقد
تعجبي.
ر�أيت منه �أمو ًرا ي�صغر �أمامها هذا الكالم!»� ,أثار ذلك ّ
ثم �أخربين �أ ّنهم �أر�س ��لوا يف �أحد الأيام عددًا من علماء الدين للتبليغ
يف ثكنة ال�ش ��هيد باكري يف دزفول ،وقال« :عادة ما نر�س ��ل العلماء لإقامة
�صباحا �إىل جهة القوات املتمو�ضعة يف ال�ضفة
توجهنا ً
ال�صالة �أو التبليغّ .
الأخ ��رى لنهر «�أروند» ,وعند تقاطع طرق «�أندي�ش ��مك» جله ��ة الـ«�أهواز»
�س� ��ألني ذاك الع ��امل نف�س ��ه� :أخ ح�س ��يني� ،إىل �أين نذهب؟ قل ��ت له�« :إىل
الفاو» ,وما �إن �س ��مع با�س ��م الفاو حتى قال� :أخ ح�سيني� ،أنا مل �آت �إىل هنا
لأذه ��ب �إىل «الف ��او» ,بل جئت لأذهب �إىل دزفول ،دعنا نرجع ولتو�ص ��لني
�إىل الفرقة!» ,عندها قلت له�« :أيها ال�ش ��يخ ،طريقنا نحن من هناّ ،
تف�ضل
�أنت بالنزول واذهب �إىل اجلهة الأخرى من الطريق� .ستو�صلك � ّأي �سيارة
من مث ّلث الطرق �إىل دزفول بـ  50توما ًنا!» نزل ،و�أكملنا طريقنا .بقيت مع
ال�ش ��باب يومني �أو ثالثة ،وذهبت �إىل ّ
اخلط مع عدد من العلماء الآخرين
وعدت .وهناك ،يف خيمة القيادة ر�أيت ذلك ال�شيخ! ك ّنا قد �أر�سلنا العلماء
وفق برنامج حم ّدد �إىل كتائب �سيد ال�شهداء ،القا�سم� ،أبو الف�ضل ،التجهيز
و ...ومل يبقَ �سوى ذلك ال�شيخ الذي قال يل�« :أخ ح�سيني ،دعني �أذهب �إىل
درو�سا يف الأخالق!» .1قلت له�« :أيها
كتيبة الإمام احل�س�ي�نQلأعطيهم ً
درو�سا يف
ال�شيخ ،تريد �أن تذهب �إىل كتيبة الإمام احل�سني Qلتعطيهم ً
الأخالق ،لقد �أنهى ك ّل ال�ش ��باب يف الكتيبة هذه الدرو�س!» .عندما �س ��مع
هذا الكالم قالً � :إذا �س� ��أعود �إىل تربيز!» ورجع .مل تتجاوز فرتة بقائه يف
 -1كان ��ت كتيب ��ة الإمام الح�س ��ين Qمن �أ�ش ��هر الكتائب في تبريز ،حيث كانت ت�ض � ّ�م ك ّل العنا�ص ��ر
ّ
ال�ش ��جعان والمعروفي ��ن .وكان ��ت �أكث ��ر الكتائب �ش ��هرة و�ش ��عبية ب�س ��بب قادتها و�ش ��هدائها و�ش ��جاعة
عنا�صرها ،والبرامج العظيمة التي كانت تقيمها في تبريز.
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دزفول يف هذه الظروف � 6أو � 7أيام ،لك ّنه �أخذ فيها تقري ًرا وذهب يف تلك
احلج ب�سبب ذهابه �إىل اجلبهة! �س ّيد� ،أنت تواجه �إن�سا ًنا
ال�سنة نف�سها �إىل ّ
كهذا! احكم بنف�سك� ،أتريد متابعة الق�ضية؟».
بالطبع �أعر�ضت عن متابعة الق�ضية!
¤

كان مق ّر اللواء يف ملكان .احتاج املعنيون �إىل يومني �أو ثالثة ليخرجوا
ملف ��ي م ��ن مالك الفرق ��ة لأح�ص ��ل �-أخ ًريا-على بطاق ��ة نهاية اخلدمة
بتاري ��خ 1988/10/17م ،وكان ق ��د تب ّقى يل فرتة ثالثة �أ�ش ��هر �إجازة مل
�أ�س ��تفد منها .وهكذا ُطويت [�إدار ًّيا] �صفحة � 77شه ًرا يف اجلبهة ب�أ ّيامها
احللوة وامل ّرة.
عدت �إىل املدينة� .صرت فيها غري ًبا .ال �أدري ماذا �أفعل؟ �أين �أذهب؟
ك ّل الأماك ��ن مل تكن يل! كنت �أجل�س يف املنزل و�أف ّكر؛ لقد �أ�ص ��بح «�أمري»
�ش ��هيدً ا .و�أ�صبح �صادق �ش ��هيدً ا .حميد غم�سوار ا�ست�شهد يف عملية «بيت
املقد�س� .»3أ�ص ��غر علي بور ،علي �أكرب مرت�ض ��وي ،احلاج ر�ضا داروئيان،
احلاج علي با�ش ��ايي و ...لقد ا�ست�شهد ك ّل �أعزائي .كدت �أختنق من كرثة
التفكري .كنت �أتناول الألبوم الذي يحوي �ص ��ور اجلبهة� ،أنظر �إىل �ص ��ور
�أ�صدقائي فتتج ّدد حرقة قلبي عليهم� .أتذ ّكر كرد�ستان ولياليها ّ
امل�ضطربة
وج�س ��دي الذي اح�ت�رق هناك بالكام ��ل� ،أف ّكر باجلنوب ،وب�أخي ال�س� � ّيد
�صادق الذي ا�ست�شهد �أمامي ،ب�أمري الذي �سيبقى �أمل �شهادته يف قلبي ما
بقيت ح ًّيا ،بالعمل ّيات ،واجلهود التي بذلها ال�شباب يف الغربة عن الوطن
والأهل ،بالدماء التي ُ�س ��فكت ظل ًما على �أر�ض �إيران ،بالغ ّوا�ص�ي�ن الذين
منوذجا اً
كامل للإميان ،وبك ّل اجلراحات والآالم التي حت ّملناها...
كانوا
ً
والآن ج ��اء الي ��وم ال ��ذي مل �أف ّكر فيه �أب ��دً ا(مل اتوقع ��ه)؛ لقد انتهت
احلرب وبقينا �أحياء.
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لقد انتهت احلرب القا�سية بعد � 8سنوات ،لك ّنني ما زلت �أعاين عددًا
م ��ن الأمرا� ��ض الناجتة عن اجلراح التي �أ�ص ��بت بها خ�ل�ال احلرب .يف
العام 1984م ُط ِرحت لأ ّول م ّرة م�س� ��ألة �سفري �إىل اخلارج لعالج ع�صب
عيني والتق ّيحات التي تخ ��رج منها ،وطلبت ال ّلجنة الطب ّية املعن ّية ب�إيفاد
طرحت
اجلرح ��ى للعالج يف اخلارج ،مبل ��غ � 27ألف تومان مل �أكن �أملكه.
ُ
يف �أحد الأيام هذه امل�س� ��ألة يف م�ؤ�س�سة ال�ش ��هيد مع الأخ «رهربي» فقال:
«�سن�ؤ ّمن نحن املبلغ ،وتابع �أنت املو�ضوع» .لك ّننا ك ّنا يف ذلك الوقت ّ
نخطط
لعملي ��ة بدر ،ومل �أكن م�س ��تع ًّدا للذهاب للعالج وعدم امل�ش ��اركة بها .كما
�إنّ ال�ش ��عور بالي�أ�س انتابني نتيجة كالم الأطباء عن احتمال فقد الب�صر
بعيني ب�س ��بب �ص ��عوبة و�ض ��ع ع�ص ��بها والتقيحات .كذل ��ك انزعجت من
طلبهم املال؛ و� ً
أي�ض ��ا من ت�ص ّرفاتهم يف م�ست�شفى «م�صطفى اخلميني»,
ف� ّأجلت املو�ضوع حتى عام 1989م.
يف ربي ��ع العام 1989م بد�أتُ العمل يف جامعة العلوم الطبية يف تربيز،
مي�ض �ش ��هران حتى �أخربين �ص ��ديقاي كرميي و�ص ��ادقي -وهما من
ومل ِ
م�س� ��ؤويل حمل ��ة حم ��و الأم ّية -ب� ��أنّ رئي�س ال ��وزراء �آنذاك «مري ح�س�ي�ن
مو�س ��وي» �س ��وف ي�أتي �إىل املدينة .ولأ ّنهما يعلمان مب�س� ��ألة عالجي حيث
كانا من عنا�صري �أيام اجلبهة ،طلبا م ّني كتابة ر�سالة له حول املو�ضوع.
كتب ��ت الر�س ��الة ،ويف لقاء ل ��ه يف املحافظة م ��ع املجاهدي ��ن واجلرحى،

�أخربته بامل�س�ألة -وج ًها لوجه -باخت�صار و�أعطيته الر�سالة .عندما �أنهى
زيارته ،ذهبت مع الأ�ص ��دقاء �إىل املطار ثانية ،و�س� � ّلم � ً
أي�ضا على اجلميع
فردًا فردًا .عندما و�صل �إ ّ
يل قال�« :أنا �أذكر ر�سالتك ،و�س�أجيبك عليها».
وللإن�ص ��اف فقد ات�ص ��لوا بعد يوم�ي�ن �أو ثالثة من مكت ��ب رئي�س الوزراء
بحمل ��ة حمو الأمية –وكنت قد �أعطيتهم رقمها -وقال يل ال�ش ��باب �إ ّنهم
وتوجهت �إىل هناك.
يريدونني يف طهران .جمعت �أوراقي ّ
يف طه ��ران ذهب ��ت �إىل مكتب رئي� ��س الوزراء� .أخ�ب�روين هناك �أ ّنهم
�أعطوا �أم ًرا بتقدمي ك ّل التّ�س ��هيالت الالزمة لت�سريع �سفري �إىل اخلارج،
لزاما عل � ّ�ي الذهاب ثانية �إىل م�ست�ش ��فى «م�ص ��طفى اخلميني».
ف�ص ��ار ً
�س ��اب ًقا ،كانت ال�س ��يدة كروبي رئي�س ��ة امل�ست�ش ��فى قبل �أن ي�س ��تلم حم ّلها
الدكتور «ل�ش ��كرية» ,وقد كتبت ر�س ��الة لها قلت فيها �إنني �س�أ�شكوهم يوم
القيامة لأ ّنهم طلبوا م ّني املال مقابل �إر�س ��ايل �إىل اخلارج ،وت�س� � ّببوا يف
عيني ،و�صادف �أن ر�أيتها هناك ،وقد علمت
�أن �أخ�س ��ر الب�صر يف �إحدى ّ
بالق�ض ��ية ف�س� ��ألتني« :هل �ش ��كوتني؟»� .ش ��رحت لها الق�ض ��ية من جديد
و�أ�ضفت �أنّ الر�سالة التي كنت قد كتبتها لها كتبتها لل�س ّيد مو�سوي � ً
أي�ضا،
وهو يعمل الآن على ح ّل الق�ض ��ية .على � ّأي حالّ ،
ح�ض ��رت ك ّل �شيء خالل
يومني �أو ثالثة �أيام :البا�سبور ،و ...لكن وقع ٌ
حدث � ّأجل مو�ضوع ال�سفر.
¤

كان خ�ب�ر مر� ��ض الإمام ث ��م وفاته يف  4حزي ��ران عام 1989م �أ�س ��و�أ
حدث ميكن �أن يقع .لقد ع�شت حينها ظرو ًفا نف�سية �صعبة� .إلهي! � ّأي �أمل
�أ�ص ��عب؟ �أمل فراق �أ�صدقائي ال�شهداء؟ �أم �أمل هذا اجل�سد املع ّذب الذي
يجب �أن يتج ّرع ب�ص�ب�ر مرارة ما يراه يف املدين ��ة؟ والآن �أمل وداع الإمام
الذي نح ّبه ب�إخال�ص ومن �أعماق قلوبنا و�أرواحنا ،والذي ك ّنا م�س ��تع ّدين
و�صحته ب�أعمارنا؟!
لنفدي حياته ّ
ِ
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لقد طرحوا ا�سمي م ّرات ع ّدة خالل احلرب للذهاب �إىل �سوريا و�إىل
احل � ّ�ج .وخ�ل�ال �أحداث مق� � ّر زيد يف ّ
خط �ش ��لمجه ع ��ام 1984م طرحوا
عدد من العنا�صر
احلج ،كما طرحت �أ�سماء ٍ
ا�سمي ّ
للتوجه لأداء فري�ضة ّ
القدام ��ى � ً
أي�ض ��ا .ذهب بع�ض ��هم ،وكنت ممن تخ ّلفوا خ�ش ��ية �أن �أخ�س ��ر
أ�سا�سا بالذهاب
فر�صة امل�شاركة يف العملية� .إ�ضافة لذلك ،مل �أكن �أرغب � ً
احلج يف تلك الفرتة وب�أن ينادوين بـ«احلاج» .بعد بدر ،طرحوا ا�سمي
�إىل ّ
لل ّذهاب �إىل �س ��وريا ،لك ّنني مل �أذهب � ً
أي�ض ��ا .وطوال احلرب ،ذهبت مع
الفرق ��ة م� � ّرة �أو مرتني �إىل م�ش ��هد .لكن ،ك ّل ذل ��ك مل يزعجني ،ما كان
يزعجن ��ي ويحرق قلبي �أنّ ا�س ��مي ُطرح م ّرات ع ّدة للق ��اء الإمام �إال �أ ّنني
مل �أذه ��ب! كنت ك ّلما ج ��رى حديثٌ عن لقاء الإمام �ش ��عرتُ باخلجل من
الذهاب للقائه ،وقلت يف نف�سي :ماذا فعلت لأقف �أمام الإمام! ...هذا هو
ال�سبب الذي جعلني �أخ�سر اللقاء به واحتفظت به �س ًّرا لنف�سي .والآن...
بعد وفاة الإمام� ،ص ��ار قلبي يحرتق �أ�س ًفا لأ ّنني خ�سرت فر�ص اللقاء
دوما بهذه امل�س� ��ألة
ب ��ه .مل ��اذا مل �أ َر الإمام حتّى ملرة واحدة ...كنت �أفكر ً
تعجب من حويل .و�أت�س ��اءل ط ��وال الوقت :ما هو
و�أبك ��ي لدرجة �أث ��ارت ّ
ح ��ال املجاهدين يف زمان النبي الأك ��رم  Pوالإمام علي ،Qيواجهون
الع ��د ّو على مر�أى من الإمام Qوالنبي ،Pوي�ص ��مدون �أمامه ويقاتلون
وي�ست�ش ��هدون ويراهم Pو ...الآن �أنا �أف ّك ��ر يف حالنا ،و�أقول� ،إلهي� ،أنت
ترى �أ ّننا ذهبنا �إىل اجلبهة يف زمن الغيبة فقط بنا ًء لأمر نائب الإمام |،
ومل ن َر �إمامنا حتى� .س ��معنا �صوته فقط ،ومل نرتاجع حلظة عن اجلبهة،
وكان هناك فر�صة للقائه ،لكن ...ملاذا مل �أذهب؟ ملاذا مل �أره؟ يف �إحدى
الليايل ،بكيت كث ًريا قبل �أن �أنام ،ور�أيت حل ًما عجي ًبا .ر�أيت الإمام رحمة
اهلل عليه يف غرفة عاد ّية ،وال�ش ��هيد «�أمري» البا�ش يجل�س قربه من جهة،
و�أنا �أجل�س يف اجلهة الأخرى ،وهو مي�س ��ح بيده على ر�أ�س ��ي ور�أ�س «�أمري»
ويقول يل« :ال تنزعج كث ًريا ،لي�س املعيار والهدف �أن ترى ،املعيار هو �أداء
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�باحا بحال عجيبة من ال�سعادة والراحة وك�أنيّ
التكليف» .ا�س ��تيقظت �ص � ً
أق�صر يف احلرب وقمت بعون
�أكاد �أطري من الفرح ،وبد�أت �أ�شعر �أ ّنني مل � ّ
اهلل بواجبي.
¤

بعد امل�ش ��اركة يف مرا�س ��م ذك ��رى مرور �أ�س ��بوع على وف ��اة الإمام يف
«جماران» يف طهران ،بد�أتُ � ّ
أحت�ض ��ر �ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا للذه ��اب �إىل �أملانيا،
وح� � ّدد موع ��د ال�س ��فر يف الأ ّول من مت ��وز .ولأ ّنني كنت بانتظ ��ار مولودي
ُ
الثاين فقد رغبت بت�أخري ال�س ��فر ،لكن ذلك مل يكن ممك ًنا ،وكنت �أتوقع
�أن �أعود ب�إذن اهلل يف وقت مبكر.
توجهنا �إىل �أملانيا وكان على منت الطائرة جرحى �آخرون من كرمان،
ّ
طهران وهمدان� .أقمنا هن ��اك يف مدينة «كولن»� .أخربين �أحد اجلرحى
الذين التقيت بهم �أ ّنه م�ض ��ى على و�ص ��وله � 12ش ��ه ًرا ،وقال �آخر �إ ّنه �أتى
منذ � 18ش ��ه ًرا ،فعرفت �أنّ �أمامي اً
عمل كث ًريا ،وال ب ّد من البقاء ثالثة �أو
�أربعة �أ�ش ��هر على الأقل .قال ال�شباب �إ ّنهم ال يعطون املري�ض بعد العملية
وحدات من الدم ،لذا يحتاج �إىل فرتة نقاهة طويلة ن�سب ًّيا ليتعافى بدنه.
�أخذوا يل موعدً ا من طبيب بروف�سور يدعى «هاملن» �إىل ما بعد �شهرين،
لك ّنن ��ي مل �أرغب بالبقاء حتى ذلك الوقت .كانوا يعطون لك ّل جريح � 12أو
 15مار ًكا يوم ًّيا ،ومل نكن يف �ضائقة مادية ،لك ّنني كنت قل ًقا على عائلتي.
مل مت� ِ��ض �أي ��ام قليلة على و�ص ��ويل �إىل �أملاني ��ا حتى ات�ص ��لت بي زوجتي
و�أخربتن ��ي وهي تبك ��ي �أنّ ابنتي الثانية قد ُولدت ،لكن هناك م�ش ��كلة يف
قدمها .زاد هذا اخلرب من ا�س ��تيائي وانزعاجي وبد�أت �أفكر بالعودة �إىل
�إيران يف �أ�س ��رع وقت ممكن .قلت لل�ش ��باب �إنّ ح ��ايل طارئة وال ميكنني
االنتظ ��ار فرتة �ش ��هرين ،فق� � ّرروا التح� � ّدث �إىل الطبيب وق ّدم ��وا موعد
الزيارة .ا�ستم ّرت جل�ستي مع الربوف�سور «هاملن» �ساعتني ون�صف ال�ساعة
حتى عرف بالتف�صيل م�شكلتي ال�صحية ،وتق ّرر  -بعدها -م�شاركة فريق
ِ
الفصل الثامن عشر :اآلالم التي لم
تنته 567

املتخ�ص�صني يف العني ،الأذن والفم والأنفّ ،
والفك والوجه،
من الأطباء
ّ
يف العمل ّية اجلراح ّية التي �س�أخ�ض ��ع لها .قال �إنّ هناك م�شكلة يف ع�صب
العني ،لكن ميكن معاجلتها ،و�سيجرون عملية حلدقة العني .لكنّ امل�شكلة
الأك�ب�ر ه ��ي يف التق ّيحات القدمية الت ��ي تخرج من عين ��ي ،وت�أزمت منذ
العام 1982م حتى اليوم ،ويجب معاجلتها ب�أ�سرع ما ميكن.
يف النهاي ��ة �أدخلوين امل�ست�ش ��فى و�أجروا يل عملية �ص ��عبة ا�س ��تغرقت
حوايل � 5ساعات.
¤

عندم ��ا عدت �إىل وعيي ،انتبهت �إىل �أ ّنه ��م �أجروا يل عملية يف الأنف
وحدق ��ة الع�ي�ن ،وقالوا �إ ّنهم �س ��يجرون يل عمل ّية �أخرى بعد �ش ��هر� .أثناء
وج ��ودي يف امل�ست�ش ��فى تعرفت �إىل �أ�ش ��خا�ص ع ّدة .كان مع ��ي يف الغرفة
فت ��ى من طهران ير�أ�س والده �أحد البنوك .مل تكن �أ ّمه و�أخواته ملتزمات
�بي ي�ش ��اهد التلفاز
باحلج ��اب ،لك ّنهم كانوا يهت ّمون بي .كان ذلك ال�ص � ّ
تعجبي من ه ��ذا الأمر� ،أخ�ب�رين �أ ّنه ال
ب�ش ��كل م�س ��تم ّر ،وعندما الح ��ظ ّ
جما ًنا يف املنزل لذا هو ي�س ��تغ ّل فر�ص ��ة وجوده
ميكنه م�ش ��اهدة التلف ��از ّ
يف امل�ست�شفى! �إ�ض ��افة �إىل املر�ضى الإنكليز والأمريكيني ،كان يف الغرفة
� ً
تركي من �أهل ال�س� � ّنة ا�س ��تفدت كث ًريا من وج ��وده معي.
أي�ض ��ا مري� ��ض ّ
كان يخربين مبواقيت ال�ص�ل�اة وي�س ��اعدين يف اختي ��ار الأطعمة احلالل
ويعطين ��ي �أدويت ��ي� .أت ��ى �إىل امل�ست�ش ��فى � ً
أي�ض ��ا مر�ض ��ى م ��ن املنافقني
أنا�س ��ا م�س ��اكني! �أذكر �أنّ ال�شباب يف
و�أح�ض ��روا معهم جمالتهم .كانوا � ً
«خانه �إيران» ق ّدموا وجبات طعام يف ذكرى �أربعني الإمام اخلميني{،
ال�س ��لطة الذين ف ّروا من �إيرانُ ،يح�ضرون معهم
فكان املنافقون وطالب ّ
القدور لي�أخذوا الطعام! �أكرثهم عانى من �ضائقة مالية كبرية .ر�أيت يف
فرانكفورت � ً
أي�ض ��ا �إيرانيني يفت�شون يف النفايات .لقد الحظت �أنّ الأملان
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ال يتعاملون ب�شكل ج ّيد مع الإيرانيني ،لك ّنهم يتعاملون ب�شكل �أف�ضل بكثري
مع اجلرحى الأفغان الذين �أ�صيبوا يف حربهم �ضد الرو�س.
¤

بعد �ش ��هر� ،أجروا يل عملية ثانية و�ض ��عوا خاللها �أنبو ًبا رقي ًقا ي�ص ��ل
حدقة العني بالأن ��ف وع ّلموين كيف �أهزّه لتخرج منها التق ّيحات ،وق ّرروا
�إج ��راء عملي ��ة �أخ ��رى � ً
يوما �س ��محوا يل باخل ��روج من
أي�ض ��ا .وبع ��د ً 65
امل�ست�ش ��فى� .أخ ��ذوين �إىل «خانه �إيران» ,وهو فن ��دق جميل يقع بني كولن
وفرانكفورت ،تف�ص ��ل بينه وبني اجلبل حديقة حتيط به من ك ّل اجلهات،
التفت �إىل �أ ّنهم ا�ش�ت�روا خرو ًفا
ي�ص ��ا للجرح ��ىّ ...
خ�ص ً
وقد ا�س ��ت�أجروه ّ
ليق ّدموه �أ�ض ��حية مبنا�سبة عيد الأ�ض ��حى� ،إال �أنّ �أحدً ا مل ي�ستطع ذبحه،
وكن ��ت قد ج ّربت ذلك يف اجلبهة من قبل حيث كانوا يح�ض ��رون للكتيبة
ثالثة �أو �أربعة خراف ،وك ّنا نقول وقتها على �س ��بيل املزاح �إ ّننا �سنرتكهم
�إىل ما بعد العملية حني يق ّل عدد الأفراد! ّ
ح�ض ��رنا الأ�ض ��احي مب�ساعدة
�اب من «همدان» مبت ��ور القدمني ،وذبحناها يف الفناء ،ومت حت�ض�ي�ر
�ش � ّ
طعاما لل�ش ��باب .كانت القن�ص ��لية الإ�س ��رائيلية تقع قرب ذلك
حلومه ��ا ً
الفندق ،وكانوا يذيعون فيها مو�س ��يقى فاح�ش ��ة طوال الأربع والع�ش ��رين
�س ��اعة ،فقام �ش ��بابنا بالر ّد عليهم بتوجيه مكبرّ ال�ص ��وت ناحيتهم وبثّ
الأنا�شيد الفل�سطينية عربها.
أحب �أن �أكون يف
بد�أ �ش ��هر حم ��رم ،وكنت
ً
منزعجا ج ًّدا .كنت دائ ًم ��ا � ّ
تربيز يف الع�ش ��ر الأوائل من حمرم ،مع �أ ّن ��ه كان لأيام حمرم يف اجلبهة
خا�صة طوال ال�سنوات التي ق�ضيتها هناك؛ ال مثيل لها يف � ّأي زمان
نكهة ّ
�أو م ��كان .عندما ع ��دت ملراجعة الطبي ��ب ،وعرفت �أ ّنهم ي�س ��تبعدون �أن
لدي دافع كبري للبقاء .ولأ ّنني كنت � ً
�أب�صر بعيني ثانية ،مل َّ
أي�ضا قل ًقا
يتبق ّ
على عائلتي وطفلتي ال�صغرية �أ�صررت على الذهاب �إىل طهران ،فقبلوا
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قطعت لهم عهدً ا ب�أن �أعود بعد �شهرين ملتابعة العالج.
بذلك بعدما
ُ
¤

يف تربيز قال الأطباء �إنّ م�شكلة قدم طفلتي لي�ست مع ّقدة و�ستتح�سن
مع العالج .ذهبت بعد �ش ��هر ملراجعة الأطباء فقال ��وا �إ ّنه ال فائدة كبرية
ُترجى من الأنبوب املوجود يف عيني وا�ستخرجوه .مل �أعد �أف ّكر يف الذهاب
�إىل �أملاني ��ا؛ فمن جه ��ة كانت تكلفة العالج مرتفع ��ة ،ومن جهة �أخرى مل
يكن للعمليات والعالج � ّأي نتيجة.
م ��ا ت ��زال اجلراح التي �أُ�ص ��بت بها يف وجهي ت�ؤملني؛ منذ تلك ال�س ��نة
وخا�ص ��ة يف الف�ص ��ول الباردة، ،كذلك كانت م�شكلة انقبا�ض
وحتى الآن ّ
ع�ض�ل�ات الفم تتك ّرر عندما ال �أعتني بنف�س ��ي ج ّي ��دً ا يف الطق�س البارد.
و�أعاين يف تلك الأيام لدرجة �أ ّنني ا�ض ��طر لفتح فكي بالقوة كي �أ�س ��تطيع
تناول الطعام.
¤

كان ��ت حملة «راهيان نور» فر�ص ��ة يل لأمت ّكن ثانية من تقبيل مو�ض ��ع
�أقدام �أ�ص ��دقائي ال�ش ��هداء بع ��د ك ّل ما م� � ّر من ال�س ��نوات .لقد طرحت
مرات ع ّدة م�س� ��ألة املذ ّكرات يف منا�سبات خمتلفة ،ومل �أعتقد �أ ّنها مه َّمة
يف هذا الزمن .مل تكن م�س� ��ألة �إجراء مقاب�ل�ات واحلديث عن مذ ّكرات
احل ��رب قد طرحت بعد .واحلقيق ��ة �أ ّنني بقيت دائ ًما �أعاين من عوار�ض
اجلراح التي �أ�صبت بها ،ويف �إحدى الليايل من عام 1994م ،ر�أيت ال�س ّيد
عل ��ي اخلامنئي يف املنام يحمل يف يديه �أورا ًقا يقر�أها ويبكي ،وكنت معه
يف نف� ��س الغرفة .قال �أحده ��م �إنّ هذه الأوراق تت�ض ��من مذ ّكرات جريح
و�ص ��لت درجة جراحه �إىل  70%و�أم�ض ��ى يف اجلبهة � 80ش ��ه ًرا ويقول
�إ ّن ��ه مل يق ّدم �ش ��ي ًئا يف احلرب ...لقد �ش ��غل هذا املن ��ام ك ّل تفكريي حتى
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ظنن ��ت �أنيّ ل ��ن �أ ّمت واجب ��ي جتاه ه� ��ؤالء النا�س وما ج ��رى يف احلرب �إال
بكتابة هذه املذ ّكرات ،لذا رويت تفا�صيل � 8سنوات من حياتي يف اجلبهة
لتبق ��ى تل ��ك اللحظات التي ال مثي ��ل لها ح ّية مع الزم ��ن .مذ ّكرات ليايل
كرد�س ��تان اخلطرية ...مذ ّكرات م�س ��لم بن عقيل وال�شظايا التي �أخذت
«�ص ��ادقنا»ّ ,
وخطت م�ص�ي�ري مع هذه اجلراح اخلالدة ...مذ ّكرات بدر
ومواجهة الأج�س ��اد للدبابات و�شجاعة الأن�صار الكربالئيني الذين بقيت
�أج�سادهم الطاهرة على �ضفاف نهر دجلة ...مذ ّكرات «والفجر »8وتلك
الليلة الغريبة التي حفرت يف قلبي �أمل فراق �أمري ...مظلوم ّية �أ�صدقائنا
و�ش ��هادتهم يف م�صنع امللح يف �ش ��لمجه؛ ذكرى رحيم وحبيب وحممد و..
ذكرى الغ ّوا�ص�ي�ن الذين �أخجلوا نهري ال ��كارون و�أروند بغريتهم وعظمة
�أرواحه ��م .ذك ��رى اجلبال ّ
املغط ��اة بالثلوج واجلليد ..ذك ��رى ك ّل الأخوة
الأ�شاو�س الذين ا�صطفاهم اهلل �شهداء ،والذين �أع�شق جراحي لأجلهم،
ومن ذكراهم �أ�ستم ّد العزمية وال�صرب يف حت ّمل ك ّل هذه الآالم.
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ملحق
الصور
ملف ّ

 -1الجبال الواقعة في �ضواحي مهاباد ،بعد �شهور ع ّدة على �إلتحاقي بالحر�س،
ولم �أكن قد ج ّربت الجراح بعد� ،أوائل العام 1981م.

 - 2كرد�ستان ،مركز التلفزيون في مهاباد�-أكثر المراكز راحة -حيث كنت هناك
لحظة تح ّول ال�سنة � 22آذار عام 1981م .من الي�سار :ال�سيد نور الدين عافي.

 -3مهاب ��اد ،من اليمي ��ن ،... :ميرفندر�س ��كي ،يون�س ،نور الدي ��ن عافي، ... ،
وجه ميرفندر�س ��كي �ض ��ربات ع ّدة للعد ّو بوا�س ��طة المدفع 106ملم
 ...لقد ّ
قدمي باللهيب الخلفي لهذه
هذا ،لك ّنني احترقت من ر�أ�س ��ي حت ��ى �أخم�ص ّ
المدفعية عندما �أردت رفع قذيفة و�ض ��عها يون�س على ظهر الآلية في �شباط
� -آذار (ا�سفند) 1982م.

 -4قرية خلجان ،مركز الم�س ��جد ،من اليمين� :أخي الأ�ص ��غر ال�ش ��هيد ال�س ��يد
عيني في �أيلول 1982م.
�صادق عافي الذي ا�ست�شهد �أمام ّ

 -5كرد�ستان1982 ،م ،من الي�سار :ال�سيد نور الدين عافي قرب قائد مجموعة
ر�أ�س الحربة الذي ا�ست�شهد في كرد�ستان.

 -6ربيع 1983م .بعد الإ�صابة في عملية م�سلم بن عقيل عدت الى الجبهة بهذا
الوجه ،و�إلى جانبي ال�شخ�ص الذي كتب الفتة ا�ست�شهاده بيده ،وا�ستخدموها
بعد �شهادته .كان يعمل في م�ؤ�س�سة ال�شهيد.

1984 -7م ،مع�س ��كر �ش ��هداء خيبر ،حيث كنت �أع ُّد ال�ش ��اي ،و�أ�ش ��تري الوقود
ب� ّأي ثمن كان .وفي هذه ال�ص ��ورة �أ�شعل النار لإعداده .ال�شخ�ص الثالث في
ال�ص ��ف الأول من اليمين :ال�ش ��هيد ه ّمت �آقايي ير�سم �صلي ًبا ،وفي ال�صورة
ثالثة �شهداء �آخرين.

 -8ال�ص ��ورة عند �ضريح ال�ش ��هيد الكبير الدكتور م�صطفى �شمران ،وقد ذهبنا
لزيارته في جنة الزهراء بعدما �أخذنا �إجازة.

 -9مع�سكر �شهداء خيبر ،جمع ال�شباب الطاهرين في ال�سر ّية الثالثة في كتيبة
الإمام الح�س ��ين� ،Qصيف العام 1984م .وقو ًفا من اليمين :علي �أبقايي،
ال�ش ��هيد بهمن غفاري� ،ص ��مد فرجي ،فرج قليزاده ،ال�شهيد �أيوب ر�ضائي،
مق�ص ��ودي ،نا�صر حجازي ،ال�شهيد همت �آقايي ،علي ر�ضا جاويد ،ال�شهيد
رحيم افتخاري ،ال�شهيد يو�س ��ف فداكار ،محمد ميالني ،يون�س بهجت نيا،
جلو�س ��ا من اليمين :الجريح
ال�س ��يد نور الدين عافي� ،أ�ص ��غر �أ�س ��فهالنيً .
علي نمكي (ابن خالي)� ،أ�ص ��غر غربي ،ال�ش ��هيد ،...ر�ضا محبوبي ،مو�سى
غفاري ،حمزة ،... ،...ال�شهيد عبد الح�سين �أ�سدي ،علي ر�ضا فغاني.

ودي لل�ش ��باب� ،أ ّول
 -10د�ش ��م تح ��ت الأر�ض في ثكنة �ش ��هداء خيب ��ر ،اجتماع ّ
�ش ��خ�ص من اليمي ��ن فرج قليزاده ،ال�ش ��خ�ص ال�س ��اد�س من ال�ص ��ورة �أنا،
وال�سابع ال�شهيد ح�سن كربالئي1984 ،م.

بالزي الع�سكري العراقي حيث ارتديته م ّرات
 -11ثكنة �ش ��هداء خيبر ،ال�صورة ّ
عدة خالل الحرب1984 ،م.

جلو�سا من اليمين� :أنا ،مو�سى غفاري (�أ�ستاذ اللغة
 -12مع�سكر �شهداء خيبرً ،
الذي كان يتح ّدث مع المرا�س ��لين الأجانب) ،ال�ش ��هيد محمد ر�ض ��ا با�صر،
ال�ش ��هيد �أيوب ر�ض ��ائي ،كري ��م ددا�ش زاده� ،أ�ص ��غر �أ�س ��فهالني .وقو ًفا من
اليمين :ال�ش ��هيد يو�س ��ف فداكار (الجريح الذي ا�ست�ش ��هد حدي ًثا)� ،ص ��مد
فرجي ،ر�ضا محبوبي� ،أ�صغر غربي� ،صيف 1984م.

 -13ثكنة �ش ��هداء خيبر حيث كان لي مع الدراجة النارية الكثير من الذكريات
الحلوة والم ّرة1984 ،م.

1985 -14م ،بعد �أن �أ�ص ��بحنا �أ�ص ��دقاء� ،ص ��رت و�أمير مارالبا�ش نم�ض ��ي كل
�أوقاتن ��ا م ًعا ،وكان معي في الم�ست�ش ��فى عندما �أج ��روا لي عملية في عيني،
بالفعل لقد قا�سمني �أحزاني و�أفراحي.

 -15م�ست�ش ��فى فاطمة الزهراء Oفي طهران ،و�إلى قربي الجريح الهمداني
الذي كانوا ي�ضعون في فمه �ص ًّفا من الأخ�شاب1985 ،م.

 -16ان ��ا وال�ش ��هيد �أمير مارالبا�ش ق ��رب الرادودين (الم ّداحي ��ن) التبريزيين
الطاهرين اللذان ت ��ركا �أث ًرا كبي ًرا على معنويات المجاهدين :الحاج بيوك
�آ�ساي�ش (والد �شهيد) والحاج مق�صود بوررادي (� ٌأب ل�شهيدين)1985 ،م.

 -17ال�ش ��خ�ص الثاني من اليمين ال�ش ��هيد محمود دولتي الذي �أ�صبح في عداد
المفقودين في عملية بدر1985 ،م .كان العديد من ال�شباب في ثكنة �شهداء
خيب ��ر ينام ��ون على ال�س ��واتر الترابي ��ة لأنها كان ��ت �أكثر ب ��رودة ،وفي هذه
ال�صورة ك ّنا قد جمعنا البطانيات و...

� -18أنا و�أمير قرب الهور نكتب و�صيتنا الم�شتركة قبل عملية بدر� ،آذار 1985م.

 -19ثكنة �ش ��هداء خيبر ،قائد فرقة (عا�ش ��وراء  )31البا�س ��ل الأخ مهدي باكري
وال�ش ��هيد �أ�ص ��غر ق�ص ��اب عندما كانا يتفقدان كتيبة الإمام الح�سين،Q
�صيف 1984م.

 -20مجاهدو كتيبة الإمام الح�سين Qالبوا�سل ي�ستمعون �إلى حديث قائدهم
التوجه لتنفيذ عملية بدر ،وفي و�سط ال�صورة �أنا وال�شهيد
�أ�صغر ق�صاب قبل ّ
علي �أكبر مرت�ضوي (ي�ضع كوفية على رقبته)� ،آذار 1985م.

 -21قائد قلوب المجاهدين في فرقة عا�ش ��وراء الأخ مهدي باكري الذي ارتقى
�شهيدً ا في عملية بدر.

 -22م ��ن الي�س ��ار �ش ��هداء عملي ��ة بدر الثالثة :ال�ش ��هيد قا�س ��م هري�س ��ي الذي
ا�س ��تطعنا �سحبه �إلى ال�ض ��فة الأخرى من نهر دجلة ب�ص ��عوبة بعد �إ�صابته،
ال�ش ��هيد �أ�ص ��غر ق�ص ��اب عبد اللهي وال�ش ��هيد علي تجاليي ،وك ّنا مع ه�ؤالء
الثالثة حتى �آخر لحظة في تلك ال�ضفة من دجلة.

� -23أحد المجاهدين البوا�س ��ل ف ��ي كتيبة الإمام الح�س ��ين Qداوود نظافت
الذي ا�ست�شهد في المواجهات العنيفة التي جرت في منطقة همايون �أثناء
عملية بدر.

 -24قبل �س ��اعات على االنطالق لتنفيذ عملة بدر ،ال�شخ�ص الثاني من اليمين:
ال�ش ��هيد علي تجاليي ،م�س� ��ؤول المعلومات في مق ّر خات ��م الأنبياء Pالذي
التحق بعديد كتيبة الإمام الح�س ��ين Qتعبو ًّيا .من الي�سار :ال�شهيد �أ�صغر
ق�ص ��اب م�س� ��ؤول كتيبة الإمام الح�س ��ين ،Qال�شهيد م�ص ��طفى بي�شقدم
(م�س�ؤول �سر ّية)� .آذار 1985م.

 -25م�س� ��ؤول �سريتنا البا�س ��ل في كتيبة الإمام الح�سينQ؛ الم ّداح المخل�ص
ال�شهيد خليل نوبري الذي التحق بقافلة ال�شهداء في عملية بدر.

 -26ال�ش ��هيد �صمد زبرد�ست الذي ُقطع حبله ال�ش ��وكي في الحرب والتحق بعد
�سنوات بالرفيق الأعلى.

 -27في د�ش ��متنا في مع�س ��كر �ش ��هداء خيبر؛ ال�شهيد ح�س ��ن كربالئي ي�ضع لي
و�ضعت له عط ًرا.
عط ًرا ويقول� :سيد ،لقد ا�ست�شهد كل من
ُ

 -28ال�ش ��هيد ال�سيد علي �أكبر مرت�ضوي (بابا) الذي �شهدتُ لحظة ا�ست�شهاده،
و�أ ّكدت لعائلته �شهادته...

 -29بعد عملية بدر ،لم �أعد �أ�ستطيع تح ّمل البقاء في كتيبة الإمام الح�سين،Q
فالتحقت و�أمير (ال�شخ�ص الأول من جهة اليمين) بكتيبة «�أبو الف�ضل»Q
وكان م�س�ؤول الكتيبة ال�سيد �أجدر مواليي (ال�شخ�ص الأول من جهة الي�سار)،
الهور 1985م.

 -30خ � ّ�ط الدف ��اع في جزيرة مجن ��ون حيث بقيت لم ��دة مع �ش ��باب كتيبة «�أبو
الف�ض ��ل» .Qال�ش ��خ�ص الثاني من اليمين ال�ش ��هيد �أمي ��ر مارالبا�ش ،ثم
ال�شهيد رحيم افتخاري و�أنا ،قبل عملية «والفجر1986 ،»8م.

 -31ب�ستان نخيل على �ضفاف نهر �أروند ،قبل �أيام من تنفيذ عملية «والفجر  ،»8من
اليمين :محمد تجاليي ،ال�شهيد �أمير مارالبا�ش� ،... ،أنا� ،...،شباط 1986م.

 -32ثكنة ال�شهيد باكري ،قبل عملية «والفجر  ،»8وفي ال�صورة ثالثة من ال�شهداء
الخم�سة الذين ا�ست�شهدوا م ًعا في العملية ،ال�شهيد رحيم افتخاري ال�شخ�ص
الأول الواقف على اليمين ،ال�شهيد مهدي محمدي ال�شخ�ص الثاني الجال�س
على اليمين ،ثم ال�شهيد ر�ضا كلوليان .ومن وراء الكاميرا �أمير الذي التقط
هذه ال�صورة1986 ،م.

 -33اللواء �أمين �ش ��ريعتي-الذي �أ�صبح م�س�ؤول فرقة عا�شوراء بعد �شهادة الأخ
مهدي -خطي ًبا في عنا�صر الفرقة قبل البدء بعملية «والفجر .»8

التوجه لتنفي ��ذ عملية
� -34آخ ��ر �ص ��ورة التقطه ��ا ل ��ي �أمير .قبل �س ��اعات م ��ن ّ
«والفجر� ،»8شباط 1986م.

� -35آخر �صورة التقطتها لأمير قبل �شهادته ،...كانون الثاني 1986م.

� -36آخر �صورة لأمير في التابوت عندما �أح�ضروه �إلى المدينة� ،شتاء 1986م.

 -37ذهبت �إلى م�شهد بعد �شهادة �أمير،
ق�ص�ص ��ت م ��كان القلب في �ص ��ورة
ل ��ي وو�ض ��عت �ص ��ورة �أمي ��ر مكانها،
والتقطوا ال�صورة من جديد ...كان
�أمي ��ر معي ف ��ي كل م ��كان ،ولم �أكن
�أ�ستطيع ت�ص ّور بعده ع ّني �أبدً ا.

 -38ربيع 1986م ،بعد عملية والفجر ،8في �إحدى الح�س ��ينيات في م�شهد حيث
كان �ش ��باب كتيب ��ة الإمام الح�س ��ين Qم�س ��تق ّرين ،وفي ال�ص ��ورة الكثير
من ال�ش ��هداء :وقو ًفا من اليمين� :أول �ش ��خ�ص حتى ال�س ��اد�س هم �شهداء،
جلو�سا من اليمين في ال�صف الثاني :ال�شخ�ص الأول
ثم ر�س ��ول زارع زادهً .
والثاني والرابع والخام�س �ش ��هداء ،ال�س ��ابع ال�سيد نور الدين عافي ،الثامن
جلو�سا من
ال�ش ��هيد محمد ن�ص ��رتي ،التا�سع ال�شهيد جواد بخت �ش ��كوهيً ،
اليمي ��ن في ال�ص ��ف الأمامي :ال�ش ��خ�ص الثالث والرابع �ش ��هداء ،الخام�س
ال�ش ��هيد بدرام �شاكري� ،إ�ض ��افة �إلى ثالثة �شهداء �آخرين في هذه ال�صورة
ا�ست�شهد �أكثرهم بعد ب�ضعة �أيام في عملية يا مهدي.

 -39فرق ��ة لط ��م في ح ��رم الإمام الر�ض ��ا Qفي م�ش ��هد ،ربي ��ع 1986م ،من
الي�س ��ار ،...:ال�س ��يد ن ��ور الدين عافي ،... ،ال�ش ��هيد جواد بخت �ش ��كوهي،
ال�شهيد محمد ن�صرتي و...

 ... -40ر�أيت �شا ًّبا ق�صير القامة يتوجه نحوي� ،إ ّنه محمد ن�صرتي ،قال� :سيد،
لقد ذهبت لأغت�س ��ل غ�س ��ل ال�ش ��هادة لأ ّنني �س�أ�ست�ش ��هد الليلة ...وا�ست�شهد
بالفعل في مواجهات م�صنع الملح!

1987 -41م� ،أنا ويعقوب نيكبيران ،ومن خلفنا موقع ال�شهيد مقيمي في كرمان�شاه
حيث ا�ستقرت كتيبة حبيب ،وتبدو الخيام والعنابر وا�ضحة في ال�صورة.

1987 -42م ،من اليمين :يعقوب نيكبيران� ،صادق �سبكد�ست ،ال�سيد نور الدين
عافي ،...،المداح ال�شهيد الحاج ر�ضا داروبيان وعلي حاجي بابايي.

 -43وحي ��دً ا ف ��ي اله ��ور� ،أفرغت �أحد الج�س ��ور العائمة وا�س ��تخدمته ك�س ��فينة
لأ�صطاد ال�سمك...

 -44من اليمين ال�ش ��هيد الحاج علي با�ش ��ايي ،اللواء ال�سيد مجيد �سيد فاطمي
م�س�ؤول كتيبة حبيب� ،إ�سماعيل وكيل زاده.

� -45سنة 1986م ،خيمة كتيبة حبيب� ،س ّد دز �أثناء التدرب على تعلم ال�سباحة،
وقو ًف ��ا من اليمين في ال�ص ��ف الأ ّول :محرم �آقاكي�ش ��يبور� ،س ��عيد بيمانفر،
ال�شهيد حميد غم�س ��وار (في و�سط ال�صورة) ،ال�شهيد �أحمد رنجير (ي�ضع
كوفية على رقبته).

 -46خري ��ف 1986م� ،أثناء الت ��د ّرب على الغو�ص ،من اليمين� :س ��عيد بيمانفر،
الحاج بهزاد بروين قد�س (الفنان والم�ص ّور في الحرب) و�أنا.

 -47غوا�صو كتيبة حبيب في عمليات كربالء  4و 5في �آخر �أيام خريف 1986م،
موقع ال�ش ��هيد �أجاقلو ،من الي�س ��ار وقو ًفا :ال�ش ��هيد حبيب رحيمي ،ال�س ��يد
نور الدين عافي ،ال�ش ��هيد ح�س ��ين زكي ،الجريح �أيوب ن�صيراوغلي ،بهنام
رحيمي ،رحيم باغبان� ،أيوب جديري ،ال�شهيد �أحمد رنجبر ،ال�شهيد �أحمد
محموديان ،محمد �صدقي ،ال�شهيد مازيار نوري.

 -48من الي�س ��ار ال�ش ��هيد ح�سن وكيل زاده ،محمد �س ��وداكر الذي يحكي �شباب
كتيبة حبيب الكثير عن ب�سالته ،محمد نيكنف�س ،ال�شهيد محمد حقوقي.

 -49ال�شهيد �أ�صغر عليبور الذي
تركت �شهادته في كربالء5
�ألـ ًم ��ا كبي� � ًرا ف ��ي قلب ��ي...
كانت حرب �أ�ص ��غر ال مثيل
لها م ��ع الظروف الخا�ص ��ة
التي كانت تحيط به.

1986 -50م ،عندم ��ا كن ��ت
غوا�صا وقد انقب�ضت ع�ضلة
ً
فم ��ي ،وتج ��ددت �آالمي في
المياه الباردة ،لك ّنها كانت
آالما حلوة بالن�س ��بة لي ،وال
� ً
ُتن�سى...

� -51شتاء 1987م ،رحمانلو� ،إحدى �آخر فرق العزاء التي �ش ّكلها مجاهدو كتيبة
حبي ��ب ،قب ��ل االنطالق �إلى منطقة العملية ،ال�ش ��خ�ص الراب ��ع من اليمين:
ال�سيد نور الدين عافي.

� -52شتاء 1987م ،مرتفعات ماووت ،حيث بقينا محا�صرين في الثلوج وال�صقيع
يوم ��ا ،ال�ش ��خ�ص الثاني من اليمين :ال�س ��يد نور الدي ��ن عافي ثم الحاج
ً 15
�صمد قا�سمبور ،ح�سن ح�س ��ينزاده� ،أمير خردمند ،وقد حفرنا �ساقية حول
الخيمة وحا�صرتنا المياه والثلوج.

 -53ال�ش ��هيد جالل زاهدي الذي نال ال�ش ��هادة تقدي� � ًرا لعطاءاته الكبيرة ،في
جبال ماووت في عملية بيت المقد�س 2في �شتاء 1988م.

 -54لحظة ا�ست�ش ��هاد الحاج علي با�شايي في ّ
خط الدفاع في �شلمجه ،حزيران
1987م.

 -55حين قبل بي المرحوم �أكبر �أ�شرفي �صه ًرا له ،ليلة خطوبتي عام 1984م.

� -56أن ��ا وزوجتي مع�ص ��ومة �أ�ش ��رفي في ح ��رم الإمام الر�ض ��ا Qحيث بد�أنا
حياتنا الم�شتركة1987 ،م.

� -57أن ��ا و�أخ ��ي ميررحي ��م قرب �أم ��ي .لقد تح ّملت ال�س ��يدة نمكي �ألم �ش ��هادة
عزيزها �صادق وجراحي المتتالية بك ّل �صبر ،وكانت كالجبل ال�شامخ.

 -58خريف 2010م ،في ب�س ��تان �أبي في �س ��ردرود ،قرب والدي ال�س ��يد ح�س ��ين
عافي الذي تح ّمل الكثير في الحرب ولم ينك�سر �أبدً ا.

� -59س ��نة 2001م ،مع عائلت ��ي ،الزوجة التي وقفت جانبي ك ّل �س ��نوات الحرب
و�شاركتني ك ّل م�شاكلي ،وبناتي :ن�سرين� ،إلهام وزهراء.

 -60ذهب ��ت بعد نهاية الحرب ع ّدة م ّرات لزيارة تلك التربة الطاهرة مع حملة
راهي ��ان ن ��ور ،و�إلى جانبي الحاج �ص ��مد �إق ��دام نيا ،رفيق الجهاد �س ��اب ًقا،
وزميلي في العمل حال ًيا.

 -61و�ص ��يتي التي ت�ش ��ترك في العديد من نقاطها مع و�ص ��ية �أمي ��ر .وقد كتبت
بخط �أمير العزيز قبل عملية بدر.

سلسلة سادة القافلة:

تصدر عن دار المعارف اإلسالمية الثقافية

 . 1تراب كو�شك الناعم

 . 2كاوه -معجزة الثورة

 . 4القدم التي بقيت هناك  . 5قائدي

. 7وداع ال�شهداء

� . 8س�أنتظرك..

 . 3كتيبة كميل

 . 6هاجر تنتظر

 . 9همت..فاحت القلوب

 . 12قا�سم �سليماين (ذكريات وخواطر)

 . 10حفلة اخل�ضاب

 . 11فرقة الأخيار

� . 13سالم على ابراهيم

 . 14ن�سائم الذكريات النديّة  . 15جوهرة هامون

 . 16الهداية الثالثة

 . 17ملحمة ت ّلة برهانى

� 18أولئك الـ  23فتى

 . 19تلة جاويدي و�س ّر ا�شلو

 . 20نور الدين ابن ايران

قريبا:
يصدر
ً
 . 1دا  -أماه (ج / )1دا  -أماه (ج)2
 . 2گلستان يازدهم
 . 3دسته يك
 . 4كوچه نقاش ها

