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l إشارة

�ضبع���ون �ضفحة ُكتبت عل���ى وقع �لر�ضا�س؛ وغطته���ا م�ضحٌة من 

دخ���ان �لألغام ونار �ملد�فع؛ تاأّلق �ل�ضهيد يف كتابتها موثًقا جانًبا من 

�ملعنوي���ة و�لبطول���ة؛ و�ملظلومية يف �آن.. وتي�ّضر ل���ه �أن ي�ضّطر مرحلة 

ُف ب�ضالته  عمله م�ضعًفا يف �حلرب ومقاتال. يٌد ُت�ضّمد جريًحا ثّم ت�ضِ

وتكتب ذكر�ه بعٍن د�معة من �أمل �لفر�ق وتاأّخر �لّلحاق.. 

»جبه���ة فكة«؛باقة مذك���ر�ت مو�ّضحة بلون �ل���دم؛ معطرة باأريج 

�ل�ضه���ادة؛ �إذ� م���ا تلّم�ضَت �ضحر ن�ضو�ض���ه، وَج���ْدَت �ضم�ًضا م�ضرقة 

يف ز�وي���ة قلبه. ما �أجمل كتابته! فه���ا هو قد خّط يف 1986/7/29يف 

جبهة مهر�ن: 

»�ل�ضاع���ة 6:03 ؛ ُقّدم���ت �لأ�ضاحي. �نطلقت �لق���و�ت ب�ضعادٍة ل 

تو�ض���ف �إىل لقاء �ملحبوب..فكم من عا�ضٍق �ضيلتقي �ليوم مبع�ضوقه! 

�أفّكر �لآن يف �لأ�ضخا�س �لذين �ضيختارهم �هلل للقائه. بثو� �ملو�ضيقى 

�لع�ضكرية، و��ضتعّد �أبطال �مللحمة. 

  ي���ا �إله���ي! ل�ض���ُت جدي���ًر� مبر�فقته���م، ولكن���ك ق���ّدرت يل هذه 

�ل�ضع���ادة. فاأنت �جلو�د و�أنت �لرحيم �لك���رمي. ف�ضرُب �ملحتاج �أمام 

�لك���رمي كماٌل ل���ه، �أما �ضرب �لك���رمي على �ملحتاج عندم���ا ياأتي بابه 

فلي�س كذلك. �إلهي �ضاحمني و�عُف عن زّلتي!

ا �ضرية عاب�س وركب عنا�ضرها �حلافالت .. وّدعت  �نطلقت �أي�ضً

ح�ضن م�ضرور وقّبلته وكذلك وّدعت حممد مهدي حقاين..نحن �لآن 

يف حق���ل �ألغام �لعدو، و�ضري���ٌط �ضائك َينُع تق���ّدَم م�ضرنا. توّغلت 
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�لدبابات. �أحد �لإخوة ��ضطدم بلغم،.. «.

"جبه���ة فكة"؛ قر�أها �ل�ضيد �لقائد ب�ضوٍق وعرفان؛ وعّدها وثيقًة 
هاّم���ة ع���ن �أو�ضاع �جلبهة و�أخ���الق �لتعبوّي���ن، ور�أى �أن ما �متازت 

به م���ن �ضال�ضة وو�ضوح ق���د ز�د من قيمتها �لتوثيقي���ة،.. د�عًيا �إىل 

ترجمتها ون�ضرها..

l �شكر وتقدير

���ا �ل�ضباب؛ �لإ�ضد�ر  ن���ا �أن نقّدم للق���ر�ء �لأعز�ء؛ وخ�ضو�ضً ي�ضرُّ

�ل�)27( يف �ضل�ضلة »�ضادة �لقافلة« وجمموعة �أدب �جلبهة؛ ول ي�ضعنا 

�إّل �أن ن�ضكر كل من �ضاهم يف هذ� �لعمل:

§ معد �لن�ضخة �لأ�ضلية )ل�ضكر27 ( ونا�ضرها، ونخ�س �ملرتجمة 
�لأوىل للن�ضو����س: رن���ا �ضبز بو�س؛ �لتي بذلت جه���ود� و��ضحة على 

�لرغم من �ضعوبة �لنقل..

§  فري���ق �ملر�جعة و�لرتجم���ة؛ ونخ�س بالذك���ر: �إيان فرحات 
ورقي���ة كريي يف تدقيق �لرتجمة و�ل�ضياغة؛ عدنان حمود، وجنوى 

�ملو�ض���وي يف �لت�ضحي���ح �للغ���وّي و�لتحرير �لعام؛ حي���ث جرت بلورة 

ا  �لرتجمة �لأوىل وُدققت لغويا. وقد ت�ضافرت �جلهود لتقّدم ن�ضو�ضً

عربّية �أكرث و�ضوًحا ومتا�ضًكا بلغة �ن�ضيابّية جميلة. 

§ �ملخرج �لفني: علي عليق. 
§ و�ل�ضكر مو�ضول ل���د�ر �ملعارف �لإ�ضالمية �لثقافية يف بروت؛ 

نا�ضر �لن�ضخة �لعربّية.

مركز املعارف للرتجمة

�ضعبان 1440ه�



l كلمة الناشر

ُتَع���دُّ ح���رب �إي���ر�ن و�لعر�ق ث���اين �أطول ح���رٍب �ضهده���ا �لقرن 

�لع�ض���رون. ثمانية �أعو�ٍم من �حل���رب �لطويلة �بتد�أت بعدو�ن م�ضّلح 

�ضام���ل من قب���ل قو�ت نظام �ض���د�م �لربية و�جلوي���ة و�لبحرية على 

ت���ر�ب �إير�ن يف �ضيف �لع���ام 1980م، و�نتهت بقبول �لطرفن بقر�ر 

جمل�س �لأمن �لدويل رقم 598 وذلك يف �ضيف 1988م.

وخالًف���ا للط���رف �ملعت���دي يف ه���ذه �حل���رب، �ل���ذي كان يقاتل 

م�ضتن���ًد� �إىل جي�ٍس قويٍّ جمّه���ز ومدّرع على ط���ر�ز جيو�س �ملع�ضكر 

�ل�ضرق���ي، ويحظى بدعم لوج�ضتي م���ن 28 دولة مد�فعة عن �ضد�م، 

ف���اإن �لطرف �لآخ���ر يف هذه �حل���رب؛ �أي �لق���و�ت �لإير�نية، كانت 

غالبي���ة مقاتليه تفتقد �ملوؤهالت و�مله���ار�ت �لع�ضكرية �لالزمة، وقد 

ج���اوؤو� من خمتلف فئ���ات �ملجتم���ع و�أطيافه، و�رت���دو� لمة �حلرب 

ودخل���و� يف مو�جهة مع �لعدو تلبيًة لن���د�ء زعيمهم �لديني وقائدهم 

�لثوري دفاًعا عن كيان �لوطن و�لثورة.

وقد ��ضتقطبت موؤ�ض�ضة »�لتعبئة« ]�لب�ضيج[ �لتابعة للحر�س �لثوري 

�لإ�ضالم���ي هوؤلء �ملقاتل���ن �مل�ضّحن و�ل�ضت�ضهادي���ن، و�أخ�ضعتهم 

للتدري���ب و�لتاأهي���ل �لع�ضك���ري. و�نطالًق���ا م���ن ه���ذ�، ُعرف���و�  بن 

�لإير�نين بقو�ت �لتعبئة ]�لب�ضيجين[.

 ه���ذ� �لكتاب »جبهة فّكة« ي�ضم بن دّفتي���ه ذكرياٍت مدّونة بقلم 
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�أحد هوؤلء �ملقاتلن �لتعبوين خالل فرتة ح�ضوره يف �ضاحات �لقتال 

�ضد �لعدو مد�فًعا عن �ل�ضعب �لإير�ين.

ولد ال�سيد حممد �ضكري، كاتب هذه �لذكريات، يف كانون �لثاين 

ع���ام 1963م، وكان طالًبا يف �ل�ضنة �لر�بعة يف جامعة طهر�ن للعلوم 

�لطبّي���ة. �أ�ضت�ضهد يف �ضهر �آذ�ر عام 1987م خالل �ملرحلة �لتكميلّية 

لعمليات »كربالء 5« يف منطقة �لعمليات �ضرق �لب�ضرة.

ق���د ت�ضاهم ق���ر�ءة ه���ذ� �لكتاب يف �لتع���رف �إىل حج���م �لتعتيم 

�لإعالم���ي �ل���ذي مار�ضته و�ضائ���ل �لإع���الم �لغربية و�ل�ضرقي���ة �إز�ء 

�حلدث �لتاريخي �لأبرز يف �لقرن �لع�ضرين؛ دفاًعا عن �ضد�م ح�ضن 

طو�ل �ضنو�ت �حلرب �ل�ضرو�س...

مركز الن�شر 27

طهران- اأبريل 2013م



وليد كربالء

هك���ذ� �ضاءت �لأق���د�ر �أن يهاجر �أجد�ده قب���ل �ضنو�ت من ولدته 

 يف كربالء 
1
م���ن �إي���ر�ن �إىل �لعر�ق؛ ويولد ال�س���يد حممد �س���كري

�ملقد�ضة يف 1963/1/8م. فيم�ضي �ضنّيه �لثماين �لأوىل بجو�ر مرقد 

�لإم���ام �حل�ضن و�أخيه �أبي �لف�ض���ل �لعبا�س قمر بني ها�ضمL يف 

حي »باب �خلان« يف كربالء. 

يف �لعام 1971م قام �لنظام �لعر�قي �لبعثي بتهجر عائلة �ضكري 

و�لعائ���الت �لإير�نّي���ة �لأخرى �ملقيم���ة يف �لعر�ق. فلج���اأو� �إىل �أحد 

خميم���ات حمافظ���ة فار�س ملدة 6 �أ�ضهر، ومن ث���م �أقامو� يف طهر�ن 

)�ضارع �إير�ن - حي �ضقابا�ضي(.

يف �لأ�ضه���ر �لأوىل م���ن جميئه �إىل �إير�ن، و�جه ال�س���يد حممد 

م�ضاع���ب كث���رة. ولأنه ولد يف كربالء ول يتقن �ض���وى �للغة �لعربية 

فق���د و�جه يف �ملدر�ضة م�ضكل���ة �للغة؛ �إّل �أن و�لدت���ه �ل�ضبورة كانت 

تعّلم �أولدها �للغة �لفار�ضية �إىل جانب تعليمهم �لأحكام �لدينية. 

كان ال�س���يد حمم���د و�إخوت���ه يتمتع���ون بقدر ع���اٍل م���ن �لذكاء 

و�لفطن���ة، حيث تعلم���و� �لفار�ضي���ة من و�لدته���م ب�ضرع���ٍة قيا�ضّية، 

و�أ�ضبح���و� يف عد�د �لطالب �ملتفوقن يف �ملدر�ضة. ويف فرتة ت�ضعيد 

1 - تم اعتماد اللون األخضر لإلشارة إلى أسماء األشخاص الذين استشهدوا في هذه 
العمليات أو غيرها من العمليات الالحقة.
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�ل�ضعب �لإي���ر�ين للثورة �لإ�ضالمية بقيادة �لإم���ام �خلميني، �ن�ضم 

ال�س���يد حممد و�ضائر �أفر�د �أ�ضرت���ه �إىل �ضفوف �لث���و�ر، وكانو� يف 

مو�جهة م�ضتمرة مع عنا�ضر �لنظام �مللكي ب�ضبب قرب منزلهم من 

مكان �ملظاهر�ت و�ل�ضطر�بات، وب�ضبب �أحد�ث يوم �جلمعة يف 17 

، حّولت عائلة �ضكري 
1
�ضهريور، و�لذي �أطلق عليه »�جلمعة �ل�ضود�ء«

منزلها �ىل ملجاأ للنا�س �لعزل.

ويف �ل�ضنة نف�ضه���ا وعلى �أعتاب �نت�ضار �لث���ورة �لإ�ضالمية، كان 

�لنظ���ام �مللك���ي يعمل على �إبع���اد �لثو�ر ع���ن �ضاحة �لن�ض���ال ب�ضتى 

�لطرق، كان ال�س���يد حممد ورفاقه يعملون على جمع �لوقود و�ملوؤن 

�ل�ضرورية للنا�س و�إي�ضالها �إىل منازلهم.

وبع���د �نت�ضار �لث���ورة �لإ�ضالمية، �ت�ضع نطاق ن�ضاطات ال�س���يد 

حممد يف م�ضجد �لإمام �لر�ضاQ �لذي كان يوؤّم �ضالة �جلماعة 

في���ه �آية �هلل �ضي���اء �آبادي. بع���د ح�ضوله على �ضه���ادة �لثانوية عام 

1980، توجه ال�سيد حممد خلدمة �لعلم، ومل يكد ينهي فرتة خدمته 

�لع�ضكرية حتى تلقى خرب ��ضت�ضهاد �أخيه �لأكرب �ل�ضيد علي. 

م���ا �إن �أنهى �خلدمة �لع�ضكري���ة حتى �أقدم بد�فع ��ضت�ضهاد �أخيه 

ا للقتال يف جبهات �حلق �ضد �لباطل. وكان يويل  عل���ى �لتطوع تعبويًّ

�لدر�س �أهمية كبرة �إىل جانب ح�ضوره �مل�ضتمر يف �ضاحات �لن�ضال، 

لعتق���اده باأّن �ل�ضباب �ملوؤمن يج���ب �أن يكونو� متعلمن وملتزمن يف 

�آن مًعا، لهذ� �ضارك يف �ضف �لختبار �ل�ضنوي لدخول �جلامعة عام 

1983، و��ضتطاع �أن يح�ضل على �ملرتبة �ل�ضاد�ضة �لتي �أّهلته لدخول 

على  النيران  بإطالق  الملكي  النظام  قوات  سببتها  التي  المجزرة  بسبب   -  1
المتظاهرين في ساحة »جالة«.
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جامعة طهر�ن للعلوم �لطبّية. 

كان وجهه �لربيء و�بت�ضامت���ه �لد�ئمة يف �جلامعة يلفتان �أنظار 

�لط���الب باأطيافهم �ملختلف���ة �إىل منبته �ل�ضال���ح و�أخالقه �لطيبة. 

فاإىل جانب �هتمامه بدر��ضته �جلامعية يف كلية �لطب، كان ي�ضارك 

يف �جلبهة عندما تقت�ضي �حلاجة ب�ضفة م�ضعف يف كتيبة »�لطو�رئ 

« �لتابعة لفرقة »27 حمم���د ر�ضول �هلل«. يف حن �أن �أغلب 
1
�ل�ضحي���ة

�أ�ضاتذته يف �جلامعة كانو� يعار�ضون فكرة وجوده يف �جلبهة، وذلك 

لإيانه���م باأن هذ� �ل�ضاب �ضيكون له م�ضتقبل باهر يف جمال �لطب، 

و�أن���ه �ضي�ضبح و�حًد� من �لنخب �لعلمية يف بل���ده، لهذ� �ت�ضل �أحد 

�لأ�ضات���ذة بقائد كتيبة »�لطو�رئ �ل�ضحية« للفرقة وطلب منه ب�ضدة 

منع ال�سيد حممد من �مل�ضاركة يف �لعمليات.

م���ا �إن علم جمتب���ى ع�ضكري، قائ���د كتيبة »�لط���و�رئ �ل�ضحّية« 

بالأم���ر حتى ��ضتدعاه وقال له:« ُ�نظر يا �أخي! يقول �لإمام �خلميني 

�إن �حل�ض���ور يف جبهات �لقتال و�جب كفائي، ونحن لدينا عدٌد كاٍف 

من �مل�ضعفن ول�ضنا بحاجة �إىل ح�ضورك ]حالًيا[. �رجع �إىل �جلامعة 

وتابع در��ضتك«.

�قتن���ع ال�سيد حممد بكالم �ل�ضيد ع�ضكري وغادر �لكتيبة، ولكن 

بع���د فرتة ب�ضيطة عمل م�ضعًفا يف كتيب���ة عمار �أثناء �لعمليات، وكان 

ذل���ك عن طريق �أخيه ح�ضن، �أحد �لكو�در �لقيادية يف كتيبة حبيب. 

عندما ر�أى جمتبى ع�ضكري ليلة بدء عمليات كربالء5، ال�سيد حممد 

وهو ي���ر من حتت �لقر�آن �لك���رمي ليتجه نحو �خلط���وط �لأمامية، 

��ضتوقف���ه قائ���اًل: »قل يل يا �ل�ضيد، �أمل يكن م���ن �ملقرر �أن تعود �إىل 

1 - أو كتيبة الرعاية الصحيّة.

وليد كربالء
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�جلامع���ة لتكمل در��ضتك؟« فاأجابه ال�سيد حممد: »�أنتم كان لديكم 

ع���دد كاٍف من �مل�ضعف���ن ومل تكونو� بحاجة يل، �أما هنا فهم يعانون 

من نق�س يف �مل�ضعفن ويحتاجونني«. 

وعندم���ا حاول �حلاج ع�ضكري �أن يكل���م قائد �لكتيبة ليمنعه من 

�لذهاب، طاأطاأ ال�س���يد حممد ر�أ�ضه وقال: »�أيها �حلاج �ملحرتم يف 

هذه �ل�ضحر�ء ويف هذه �لليلة �ضُيحّدد م�ضري. قدري لن يكون كما 

تفك���ر وتري���د... �إن بلدنا �ليوم يحتاج لدمائن���ا �أكرث من حاجته �إىل 

در��ضتنا«.

�حلق يقال �إن ال�س���يد حممد كان م���درًكا متاًما ملا �ضي���وؤول �إليه 

م�ضره. كان يح���ب �أن يناديه �جلميع يف �جلبهة ب� »يا �ل�ضيد« ولي�س 

 )Rيا دكتور«... وكان يفتخر بن�ضبه  )�نت�ضابه �إىل �لأئمة �لأطهار«

وولدت���ه باأر����س كربالء. و�أخ���ًر� ��ضت�ضهد هذ� �ملقات���ل �ل�ضاب يف 3 

�آذ�ر 1987 يف �ضح���ر�ء �ضلم�ض���ة، مرتدًي���ا و�ضاح���ه �لأخ�ضر �خلا�س 

بال�ض���ادة... وبدمائه �لزكية، ��ضتطاع �أن ي�ضاهم بفتح طريق كربالء 

للز�ئرين. 

كان يتمن���ى دوًما �أن يقط���ع ج�ضده كموله علي �لأك���رب �إرًبا �إرًبا، 

فتحققت �أمنيته... ت�ضلمت عائلته جثمانه �ملقطع بعد م�ضي ع�ضرين 

يوًم���ا على ��ضت�ضهاده. ويف يوم ت�ضييع �جلنازة �ضلى على جثمانه �آية 

�هلل ال�سيد حممد �ضياء �آبادي، وو�ر�ه �ل�ضهيد ال�سيد اأحمد بالرك 

يف �ل���رثى. وبهذ� متكنت ه���ذه �لنخبة �لعلمي���ة يف �لبلد من حتقيق 

�لنجاح �لباهر يف �لمتحان �لأكرب. 



جبهة فكة





ذك���ري  ع���ن  الأحب���������ة  ان�ش���غال  رغ�����م 

اإل اأنن���ي اأق���ّدم لهم اآلف التحية وال�ش���الم

حافظ الشيرازي

يف ي���وم 1986/5/7 وبع���د �لنته���اء م���ن عملي���ات »و�لفجر8« يف 

. كنا ق���د ق�ضينا �ثني 
2
 عدنا �إىل ثكن���ة دوكوهه

1
�ضب���ه جزيرة �لف���او

ع�ض���ر يوًما يف تلك �ملنطقة؛ خم����س ليال منها يف �أحد �خلنادق ذ�ت 

. خالل هذه �ملاأمورّية �رتقى ت�ضع���ة �ضهد�ء لكتيبة عمار 
3
�جلد�ري���ن

ب���ن يا�ضر �لتابعة »لفرقة 27« يف �ضبي���ل �لإ�ضالم و�لثورة �لإ�ضالمية؛ 

 عند غروب �ل�ضم�س 
4
خم�ض���ة منهم ُفقدو� �أثناء عبورهم نه���ر �أروند

حيث ��ضطدم قاربهم بالأمو�ج ]�لعاتية[ وفقد تو�زنه، وتعّطل حمركه 

بعد هجوم  1984م  عام  شباط   9 مساًء  البرمائية  »والفجر8«  عمليات  بدأت   -1
القوات اإليرانية على المضيق المائي للعدو البعثي في شبه جزيرة الفاو، وحققوا 

انتصاًرا بعد معركة دامية استمرت 78 يوًما.

2- تقع ثكنة دوكوهه في شمال محافظة خوزستان وتبعد عن مدينة أنديمشك 
عشرة كيلومترات، وُعّدت المقر الرئيسي لقوات »فرقة 27« طيلة سنوات الحرب 

الثماني.

3-  هي خنادق فوق األرض، تكون محاطة بساترين ترابيّين.

4- يوجد طريق مائي يفصل الحدود البرية اإليرانية عن العراقية، ويسمى الشق 
الشرقي الواقع في األراضي اإليرانية  »أروندرود«، ويشتهر الشق الغربي الواقع 
في األراضي العراقية بـ»شط العرب«، حيث استطاعت القوات اإليرانية عبور هذا 
جزيرة  شبه  إلى  الوصول  من  وتمكنت  البرمائية،  »والفجر8«  عمليات  في  النهر 

الفاو داخل األراضي العراقية.
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ما �أدى �إىل غرق ه���وؤلء �لأعز�ء.. كانو� يطلبون �لنجدة منادين »يا 

ح�ض���ن« و»يا زهر�ء«... وقد مت حتديد م���كان �لقارب �لغارق عندما 

�أطلق �ل�ضهيد كاو�س���ي �لنار، وبع���د طول عناء متك���ن �ل�ضباب من 

�إنق���اذ ثالث���ة منهم،  »يكانه« و»ح�س���ن لعامي« كانا م���ن بينهم، 

�أم���ا بقية �ل�ضب���اب �ملجاهد فقد نالو� و�ضام �ل�ضه���ادة. فارقنا �أربعة 

�ضهد�ء �آخرون يف �خلطوط �لأمامية، كان من بينهم �ضديقي �لعزيز 

و�لغايل ر�سول اأ�س���د نيا... ل�ضت مطلًعا عل���ى عدد �جلرحى ب�ضكل 

دقيق، ولكّن �ضتة من �ل�ضباب جرحو� عند �رتطامهم بالألغام؛ منهم 

ر�ضول �ضاحلي �لذي �أ�ضيبت قدمه �لي�ضرى بانفجار لغم وُبرتت من 

�ملف�ض���ل... كما ��ضت�ضهد ر�ضول �أ�ض���د نيا �إثر �إ�ضابته ب�ضظايا قذيفة 

هاون 120ملم �أثناء عودته من �أحد �لكمائن. 

بع���د م���رور �ثني ع�ض���ر يوًما، �نتقل���ت كتيبة عمار ب���ن يا�ضر �إىل 

، كي تاأخذ ق�ضًطا من �لر�حة وت�ضتعيد قو�ها... كانت 
1
مع�ضكر كرخه

�ل�ضيار�ت و�حلافالت تقل �لقو�ت �إىل مدينة �أندي�ضك لال�ضتحمام 

وتعيده���م �إىل �ملع�ضكر عند �ل�ضاعة �خلام�ضة ع�ضًر�. لزمُت مكاين 

يف �ملع�ضك���ر برفق���ة حمم���د �أبري�ضم ب���اف وحيدر �أحم���دي وحبيب 

خو�ش رو�ش. قر�بة �ل�ضاعة �خلام�ضة ع�ضًر� قدم ر�سا جانفزا مع 

عدد من �لقو�ت، وقامو� بجمع �أمتعة �ل�ضباب يف �ملع�ضكر، وقالو� �إن 

�لربنامج قد تغر، وتقرر منح �لقو�ت �إجازة )ماأذونّية( يف �لغد.

 �أم�ضين���ا تلك �لليل���ة يف �ملع�ضكر، ويف �ليوم �لت���ايل �أعلنو� �أنهم 

بعد �إقامة جمل�س تاأبن ل�ضهد�ء �لكتيبة �ضيقومون بعد �لظهر ب�ضر�ء 

1 - يقع معسكر كرخة الميداني غرب محافظة دزفول، وكانت كتائب »فرقة 27« 
تجري مناوراتها العسكرية في ذلك المكان.
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تذ�كر �لقطار ]لعودة �جلنود �إىل �أهاليهم[. ولكّني �أنا ورفاقي حم�ضن 

قيا�ضي وحم�ضن �ميدى وحممد �بري�ضم  باف ور�ضا جانفز� مل نفكر 

مطلًقا بهذه �لإجازة، وقد تناهى �إىل �لأ�ضماع وبطريقة غر مبا�ضرة 

من خ���الل عنا�ض���ر كتيبة حبيب ب���ن مظاهر و�أخي ح�ض���ن �حتمال 

�إلغ���اء تلك �لإجازة، ولكّن �خلرب بقي بال تاأكيد. من جهة �أخرى فاإن 

�ل�ضباب قد هياأو� �أنف�ضهم لالإجازة و�رتدو� ثيابهم �ملدنية.

مل يت�ض���ح �لأمر حت���ى قر�بة �ل�ضاع���ة �ل�ضاد�ضة ع�ض���ًر�، حينها 

، لت�ضكيل خط 
1
علمُت بانتقال �إحدى كتائ���ب �لفرقة �إىل منطقة فكة

وكلت �ملهم���ة �إىل كتيبة حبي���ب. ولكن نظًر� 
ُ
دفاع���ي ]هناك[، وق���د �أ

ملغ���ادرة عدد م���ن قو�ت �لكتيبة قب���ل يوم يف ماأذوني���ة، ومنهم قائد 

�لكتيبة ح�ضن حمقق وم�ضاعده... فكان من �ملوؤكد �أن كتيبتنا �ضتتجه 

هي نحو منطقة فكة.

عن���د �ل�ضاع���ة �ل�ضاد�ضة ��ضطّف���ت قو�ت �لكتيب���ة يف �أرتال، وتال 

�لأخ مالك �آيات من �لقر�آن �لكرمي، ثم �أعلن قائد �لكتيبة �لأخ ر�ضا 

ي���زدي يف خطابه، �أنه عل���ى �لكتيبة �أن ت�ضتعد للذه���اب �إىل منطقة 

فك���ة... و�جلدير بالذكر �أن���ه بالرغم من �أن �لقو�ت كانت قد عادت 

من عملي���ات �لفاو لتّوه���ا وتهي���اأت لالن�ضر�ف يف ماأذوني���ة، لكنها 

تقّبلت هذه �ملهمة بكل رحابة �ضدر.

غادرنا كرخه وتوجهنا �إىل مع�ضكر دوكوهه، حيث �أقمنا يف مبنى 

تاب���ع لكتيبة عمار موؤلف م���ن خم�ضة طبقات. يف ي���وم 1986/5/9م 

قام���و� بت�ضليح كافة �لق���و�ت وُو�ضعت يف حال���ة �لتاأهب و�ل�ضتعد�د. 

بجانب  اإليرانية  خوزستان  محافظة  غرب  شمال  الصحراوية  فكة  منطقة  تقع   -  1
المنطقة الحدودية لمحافظة ميسان العراقية.
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��ضُتدعي���ت �لق���و�ت بعد �ضالتي �ملغ���رب و�لع�ض���اء... وقد ��ضطفت 

ا �أم���ام مقر �لكتيبة. وقبل �أن تركب  ت�ض���ع حافالت ور�ء بع�ضها بع�ضً

�لق���و�ت �حلافل���ة، ��ضطحبني �لأخ حممدي جانًب���ا، وهو من �لق�ضم 

�لإعالمي يف كتيبتنا، و�أخذ مني وعًد� بال�ضفاعة؛ فتعاهدنا �أن ي�ضفع 

ا ب�ضيًطا وطيب �ل�ضريرة...  �أحدنا لالآخر حال ��ضت�ضه���اده. كان �ضابًّ

�ضع���دت �إىل �لطبقة �لثانية للمبنى، وب���د�أت بكتابة و�ضيتي، وكذلك 

�ن�ضغ���ل حممد ح�ضن تنه���ا بكتابة و�ضيت���ه. عندما قارب���ت �ل�ضاعة 

�لتا�ضعة وخم�س و�أربعن دقيقة ركبت �لقو�ت �حلافالت متجهة نحو 

فك���ة... كان �ضب���ب �إر�ضالها �إىل فكة هو �لهج���وم �لعر�قي على هذه 

�ملنطق���ة، وتوغله فيها بعم���ق �ضبعة كيلومرت�ت تقريًب���ا. �لأمر �لذي 

�ضيك���ون ل���ه تد�عيات���ه �لوخيمة يف ح���ال مو��ضلة �لتق���دم. يف بادئ 

�لأمر، ول�ضد �لهجوم �لعر�قي ومنعه من �لتقدم تدّخل لو�ء »�لفرقة 

10 - �ضي���د �ل�ضهد�ء« و��ضتبك مع �ضتة �ألوية عر�قية، لهذ� مل تتمكن 

من حتقيق �لن�ضر. �أما يف �لهجمات �لتالية ومب�ضاركة قو�ت �أخرى، 

مت حتري���ر خم�ضة كيلوم���رت�ت من �أر��ضينا �ملحتل���ة، يف تلك �لأثناء 

ولأجل �حلفاظ على �ملناطق �ملحررة كنا بحاجٍة �إىل كتيبة عمار.

يف ي���وم 1986/5/10 و�ضلن���ا �إىل حمّط���ة )نقط���ة( دعم �ملحور 

حو�يل �ل�ضاعة �لو�حدة �ضباًحا... ق�ّضمت �لف�ضائل وُو�ضع كل و�حد 

منه���ا يف د�ضمة خم�ض�ضة كمخب���اأ للدباب���ات... كان �لطق�س بارًد� 

و�مل���كان يطغى عليه �لأ�ض���و�ك و�لأحجار و�حل�ض���ى... وقد ح�ضرو� 

���ا يف م���كان �ضيق و�ضغ���ر، وفر�ضو� له���م ب�ضاًطا و�أعطو�  35 �ضخ�ضً

كل �ضخ�ض���ن منه���م كي�ًضا و�ح���ًد� للنوم... كان حمم���د ح�ضن تنها 

�ضريكي يف �لكي�س... �أم�ضينا �لليلة مب�ضاعبها. ومع ذلك كانت ليلة 
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جميل���ة. ��ضتيقظت عن���د �أذ�ن �لفجر، تو�ضاأت و�ضلي���ت، و��ضتيقظ 

ل �مل�ضوؤول���ون ور�ضا جانف���ز� �أن يتيّمم �ل�ضباب  ���ا. ف�ضّ �ل�ضب���اب �أي�ضً

لل�ض���الة. عند �ل�ضاعة �ل�ضاد�ض���ة �ضباًحا توجهت �ضرية رجائي نحو 

�خلط���وط �لأمامية، ر�فقها �لأخ �آب���رودي، �أما �أنا فبقيت مع �ضريَتي 

... بعد فرتة م���ن �لوقت �أو�ضلو� ف�ضيل �لهجرة �إىل 
1
باهرن وبه�ضتي

م���كان يتو�فر فيه �ملاء و�لظل، ثم ��ضتقر ف�ضيل �جلهاد على م�ضافة 

ق�ض���رة منهم. ُظهر ذل���ك �ليوم وبعد �إقامة �ل�ض���الة باإمامة ر�ضا 

جانف���ز�، �ضبح �ل�ضباب يف مي���اه �لنهر قلياًل، ث���م ��ضرتحنا يف خيم 

لو� على �ل�ضباب كثًر�. عند �ل�ضاعة  عتاد لو�ء »ذو �لفقار« حيث تف�ضّ

�لثالثة بع���د �لظهر �أعلنو� حال �ل�ضتنفار وطلبو� من حاملي قو�ذف 

�ل� �آر بي جي و�لر�ضا�ضات وم�ضاعديهم �أن يكونو� م�ضتعدين. حتدثت 

م���ع حمم���د هاديان، ثم ق���ررت مر�فقته���م. كان مق���رًر� �أن حت�ضر 

�لقو�ت يف مهلة ع�ضر دقائق فقط، ولكّن تاأخر عدة دقائق �أدى �إىل 

�إر�ضال �ضرية باهرن �إىل منطقة �لعمليات.

 بن �ضرية رجايي 
2
خربنا ع�ض���ًر� بوقوع ��ضتباكات وجًها لوج���ه

ُ
�أ

ر�ضل���ت �ضرية باه���رن مل�ضاعدتهم. وبعد ط���ول �نتظار، 
ُ
و�لبعثي���ن. �أ

ا �إىل منطقة  وق���رب غروب �ل�ضم����س، ُ��ضتدعيت �ضرية به�ضت���ي �أي�ضً

�لعملي���ات. باخت�ض���ار، �أ�ضب���ح و�ضع �ملح���ور �مل���وكل لكتيبتنا حتت 

1 - تتشّكل كتيبة عمار بن ياسر من ثالث سرايا من المقاتلين التعبويين، والتي 
سميت بأسماء ثالثة من شهداء الثورة اإلسالمية البارزين وهم: محمد على رجائي، 
السابق،  ايران  وزراء  رئيس  باهنر،  ومحمد جواد  السابق،  ايران  رئيس جمهورية 
الذين استشهدوا في  اإليرانية،  القضائية  السلطة  والدكتور محمد بهشتي، رئيس 
صيف العام 1981 في تفجير مقر حزب »جمهوري اسالمي« الذي دبرته مجموعة  

»مجاهدي خلق« اإلرهابية.

2 - معارك بالسالح األبيض.
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ح�ضار �لق���و�ت �لعر�قية مبا ي�ضبه ح���دوة �لفر�س، فكنا يف مو�جهة 

مع �لعر�قي���ن من جهات ث���الث؛ �ملقدمة و�مليمن���ة و�ملي�ضرة. كانت 

كاف���ة قو�ت �لكتيبة متكث يف قنو�ت مل يعرف ما �إذ� كان قد �أ�ض�ضها 

 .� �لبعثي���ون �أم �جلي����س. ولكنها كان���ت قنو�ت معق���دة ومت�ضعبة جدًّ

ا عدد من  مترك���زت �ضرية رجايي يف نهاي���ة �لقناة و�ن�ضم �إليها �أي�ضً

قو�ت ف�ضيل �لهجرة.

 �أو�ضلو� قو�ت �ل�ضرية ب�ضاحنات تويوتا �إىل مكان قريب من خنادق 

�ملوؤن ومقر �ل�ضرت�حة، حيث كانت تقف �ضيار�ت �لإ�ضعاف �ملخ�ض�ضة 

لنقل �جلرحى. دخلنا �لقناة وبد�أنا بالتقدم بظهور منحنية... وخالل 

�مل�ضر كانت �أعد�د من قو�ت  كتيبة قمر بني ها�ضم �لتابعة لفرقة علي 

بن �أبي طالب تتمركز على طول �خلط مب�ضافات فا�ضلة. كانت تنفرج 

�أ�ضاريرهم كلم���ا �أخربناهم باأننا ننتم���ي �إىل فرقة ح�ضرة �لر�ضول. 

مل يك���ن با�ضتطاعة رت���ل �ل�ضرية �لتقدم ب�ضهول���ة ب�ضبب �ضيق �لقناة 

ا. كان ف�ضيل �لهجرة ممتًد� على  و�نبطاح قو�ت قمر بني ها�ضم �أر�ضً

طول �لكمن، وكان ر�ضا جانفز� وبع�س من �لقو�ت وكذلك �هلل �آبادي 

وبازوك���ي، موجودين يف �ملقّدمة، وكن���ت �أنا وحممد هاديان وحم�ضن 

قيا�ض���ي وحممد ر�ضا �ضد هز�ري، ن�ضّكل نهاية �لطابور. وكان �ل�ضيد 

�أحمد ح�ضيني بالقرب منا. �أر�د ر�ضا جانفز� �أن ي�ضطحبني معه �إىل 

ل �أن �أبقى معه. فاتني  �لأم���ام، ولكن حممد هاديان رف�س ذلك وف�ضّ

�أن �أذكر ب���اأين ر�أيت ر�ضا �آبرودي يف مقر �ل�ضرت�حة، وكانت يده قد 

�أ�ضيبت بع�ضف �لنفجار ومل يعد با�ضتطاعته �لتقدم، ف�ضّلمني حينها 

 ..
1
خوذته وع�ضبته

العمليات،  إلى  التوجه  قبل  التعبوي  المقاتل  كان  المفروضة،  الحرب  - خالل   1
يربط رأسه بعصبة قماشية مكتوب عليها أسماء األئمة األطهار ]للتبرك[ .
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يف تل���ك �لليلة، كان يتحتم على كل �ضاّب �حلر��ضة ملدة �ضاعتن. 

كن���ت �أن���ا وحم�ض���ن قيا�ضي يف ذلك �خلن���دق، حيث و�ض���ع ر�أ�ضه يف 

حجري و�أ�ضلم نف�ض���ه للنوم... كان �لربد قار�ًضا �إىل درجة �أين كنت 

�أرتع�س من �ضدة �لربد طبًعا ولي�س من �خلوف. كانت قذ�ئف �لهاون 

و�ملدفعي���ة تنه���ال ب�ضدة وب�ض���كل مبا�ضر، ور�ضا����س �لدو�ضكا ينهمر 

كاملط���ر. بعدها علم���تُ با�ضت�ضهاد �ل�ضيد عل���ي د�ن�ضور يف نف�س تلك 

�لليل���ة فور �إ�ضابت���ه بقذيفة مدفعي���ة. وقد كان �ضائ���د �لدبابات يف 

�لكتيبة رغم فقده لإحدى يديه.

يف �لي���وم �لتايل، �ضلين���ا �ل�ضبح من جلو����س يف �لقناة... قر�بة 

�ل�ضاع���ة �ل�ضابع���ة و�لن�ض���ف، ��ضتدت ن���ر�ن �لبعثين فج���اأة... مل 

تكن �لق���و�ت �لعر�قية قد بد�أت �لهجوم �مل�ض���اد بعد، لكن �لق�ضف 

�ملدفعّي )�لإ�ضناد �لن���ارّي �لتمهيدّي( كان ي�ضتّد مع مرور �لوقت... 

تاأّهب���ت قو�تنا و��ضتعّدت للرد على وقاحات �لبعثين بكل �ضجاعة... 

متو�ضع���ُت �إىل جان���ب حمم���د ح�ضن تنه���ا، ومكث كاظ���م ب�ضري 

يف �أح���د �خلنادق �لأخ���رى. بعد مدة من �لوق���ت �أخربونا �أن �ضباب 

�لكمن ق���د ��ضتبكو� ]مع �لعدو[. كان حجم �لن���ر�ن �ملت�ضاقطة على 

روؤو����س �ل�ضب���اب كثيًفا للغاية، فمّكنت �لق���و�ت �لعر�قية من �لزحف 

و�خل���روج من خمابئه���ا �لقذرة و�لتق���دم باجتاه قو�تن���ا. ومع مرور 

�لوق���ت ت�ضاع���دت حدة �ل�ضتب���اكات وتاأجج���ت نار �ل�ض���وق وع�ضق 

�لو�ضال يف قلوب عا�ضقي لقاء �لباري تعاىل...

بلغت �ل�ضتباكات ذروتها عند �ل�ضاعة �لعا�ضرة و�أخذ عدد �جلرحى 

يزد�د تدريجًيا... كان بيات -ر�ضول �ضرية رجائي- �أول م�ضاب قمت 

بت�ضميد جر�حه، فقد �أ�ضيب ب�ضظايا يف �ضدره و�َضاِعِده... بعد ذلك 
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ر�أي���ت كالًّ من �ل�ضي���د �ضعيد �ضرين، مهدي حقيق���ي، لطيفي، و�أحد 

�مل�ضعفن يرت�جعون بعد �إ�ضابتهم بجروح... رحُت �أنا وحممد ح�ضن 

تنها نطلق بع�س �لهتافات )�لثورية( من حن لآخر لتدب يف �أرو�حنا 

�حلما�ضة ولنتذّكر �أننا ل�ضنا وحدن���ا، فَمْن َيْبَتِغ مر�ضاة �هلل وُيجاِهْد 

يف �ضبيل���ه عا�ضًقا له، لن يكون وحيًد� �أبًد�. كنا نهتف مًعا: �هلل مولنا 

ول موىل لكم، �هلل ين�ضرنا ول نا�ضر لكم... 

�إله���ي! كم كن���ت �أ�ضعر باخلجل و�أن���ا �أردد تل���ك �لهتافات ب�ضوق 

ولهف���ة، فاأن���ا ل �أ�ضتطي���ع �أن �أعّد نف�ضي م���ن منا�ضري���ك و�أحبائك 

وع�ضاق���ك، ولك���ن، ل ذن���ب يل... فق���د منحتن���ي لطف���ك و�ضمْلتني 

بف�ضل���ك وح�ضرت هذ� �لعب���د �لفقر �مل�ضك���ن، بلطفك وكرمك مع 

ْحَبْبَتُهم يف حم�ض���رك، ليتنّبه )ليتوّجه( 
َ
�لذين بيَّ�ض���َت وجوههم و�أ

�أكرث ل�ضوء حظه وتق�ض���ره.. �إلهي! حبيبي! ما �أفقرين �إىل رحمتك 

وما �أبعدين عن �أحبائك.. �ضيدي! �أنت �لعامل باأن ل�ضاين يلهج مبدح 

ع�ضاق���ك ومتجيدهم، رغم ما ي���الأ كياين من نقائ�س وعيوب... ل 

�أعل���م �إن كان���ت �أفعايل ت�ض���ادق �أقو�يل، �أنت �لأعلم ي���ا رب... ربي 

�أ�ضكرك ب���كل جو�رحي، �أرغب يف �ضكرك، ولك���ن عملي قا�ضر �أمام 

قويل، فاأ�ضاألك �لتوفيق بينهما.

��ضتح���ال �ل�ضتب���اك يف �لكم���ن �إىل مو�جه���ة وجًه���ا لوج���ه بن 

�لطرف���ن. من ناحي���ة �أخ���رى كانت �لدباب���ات �لعر�قي���ة ت�ضتهدف 

�لقن���اة ب�ضكل دقيق، و�ضار �لطرفان يرت��ضقان بالقنابل �ليدوية من 

م�ضافات قريبة، فتز�يد عدد �ل�ضهد�ء و�جلرحى �أكرث و�أكرث. وبينما 

كن���ُت من�ضغاًل بت�ضمي���د �إ�ضابة �أحد �جلرح���ى �إذ بح�ضن �ضعيد نيا 

ق���د جاء و�ضرخ بن���ا قائاًل �إن �لعر�قين يتقدمون وق���د �حتلو� ق�ضًما 
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م���ن �لقناة... عليكم بالرت�جع و�لن�ضحاب ب�ضرعة... لكن �أحًد� من 

�لقو�ت مل يرغب بالن�ضحاب حتى خطوة و�حدة؛ ��ضتمرو� يقاومون 

بب�ضال���ة ومل ُتنهك �أرو�حه���م.. �ضاهدت يارجانلو يخ���رج من �لقناة 

حام���اًل �لآر بي جي بيده، وكان عر�ض���ة لر�ضد �لعدو وقن�ضه. �أطلق 

�ض���اروخ �لآر ب���ي جي باجت���اه دباب���ات �لبعثين ب���كل �ضجاعة، وعاد 

ز�حًف���ا �إىل �لقناة ومل ُي�ضب. �زد�د ن�ضاط �ل�ضباب وظلو� يف حترك 

م�ضتم���ر. كن���ت �أرى كالًّ من حي���در �أحمدي  وحم�ض���ن �أميدي وتنها 

وحمم���د �أبري�ضم باف وباقري وعلي د�ر�بي م���ن حويل... يف حدود 

�ل�ضاعة �لعا�ض���رة و�لن�ضف �ضعرت بالتعب. كّنا قد قطعنا �لأمل من 

��ضرتجاع �جل���زء �ملحتل من �لقناة من �أي���دي �لعر�قين. يف �لوقت 

نف�ض���ه لحظت �أنهم �أر�ضلو� ق���و�ت جديدة من َحَملة �لآر بي جي �إىل 

�لأم���ام. يف �لبد�ية كان ف�ضيل �أمر �أربابي يتق���دم بعزم و�إر�دة... 

ع���اد يل �لأمل من جديد و�نت�ضى قلبي فرًحا بروؤيتهم... عندما �أر�د 

�أح���د رماة �ل� �آر بي جي �لرت�ج���ع، �أخذ علي د�ر�بي �لقاذف من يده 

وتق���ّدم هو. ع���اد د�ر�بي بعد دقائ���ق د�مي �لوجه؛ ق���ال �ل�ضباب �إن 

عينيه �أ�ضيبتا بزعانف )فر��س( �لآر بي جي وقد تاأذت كلتاهما. 

كان �لع���دو ق���د رّكز عدًد� م���ن دباباته يف و�ٍد كب���ر على �جلناح 

�لأين م���ن �لقناة، به���دف حما�ضرة قو�تنا وقط���ع �لطريق عليها. 

تنّب���ه �ل�ضب���اب لالأمر. ��ضطح���ب نا�ضر توحيدي ع���دًد� من رماة �ل� 

�لآر ب���ي جي، �إىل ذلك �جلناح وبد�أ با�ضطياد �لدبابات. كان عبا�س 

ا ومتكن من �إح���ر�ق دبابتن..  بي���ات موجوًد� يف ذلك �جلن���اح �أي�ضً

وكذلك قام بقية �ل�ضباب مبهاجمة �لدبابات... �ضهدت بنف�ضي فر�ر 

�لدبابات ومالحقة �أحد �ل�ضباب لها...
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عند �ل�ضاع���ة �حلادية ع�ضرة فقدُت قدرتي على �لعمل. من جهة 

ا، فا�ضطررت للعودة  �أخرى نفدْت �أدو�ت �لإ�ضعاف من حقيبتي �أي�ضً

�إىل مقر �ل�ضرت�حة.

 مكث���ت حت���ى �لع�ض���ر يف »نقطة دعم �ملح���ور«، بعده���ا �أعددُت 

حقيب���ة �لظه���ر وُع���دت �إىل �لقناة برفق���ة م�ضاعَدْي طبي���ب وثالثة 

ر�ضل���و� للم�ضاعدة؛ تل���ك �لقناة �لت���ي �أ�ضحت 
ُ
م�ضعف���ن كان���و� ق���د �أ

مذبًح���ا لأعز�ئنا. يف �جلانب �لآخر من �لقن���اة ر�أيُت حممد ح�ضن 

تنها بجانب �ل�ضهيد باب���اي، وقد �أغم�س عينيه عن �لدنيا ومتاعها. 

ويف ناحي���ة �أخرى م���ن �لقناة كان ح�ضيني���ان مطروًحا على �لأر�س. 

كان �ضامل���و و�ضهي���د �آخر ممددين عل���ى �أر�س �لقن���اة، بينما �ضقط 

جناربا�ضي يف ناحية �أخرى منها. ر�أيت جثة �أمر �ربابي على مقربة 

من �أحد �خلن���ادق �ملوجودة على ين �لقن���اة، كانت �لر�ضا�ضة قد 

�أ�ضابت ر�أ�ضه و�أغم�س عينه بكل طماأنينة... وقفت �أنا وعبا�س بيات 

عن���د ر�أ�ضه، تاأملت���ه قلياًل، ومن ثم قّبلت جبين���ه... تناولت �ل�ّضبحة 

�لت���ي كانت يف جيب���ه و�أعطيتها لعبا�س بناًء لطلب���ه. كنت قد �أخذت 

بطاقة هوية حممد ح�ضن تنها وجناربا�ضي م�ضبًقا... قدمنا �ضهد�ء 

�آخري���ن يف �لكمن نف�ضه وعن���د �أول �لقناة؛ �ل�ضي���د متوليان وبهمن 

بابايي وحممد ح�ضن تنها وجميد فا�ضل... كانو� جميًعا من مقاتلي 

ف�ضيلنا وقد نالو� و�ضام �ل�ضهادة.

 �أ�ضيب ر�ضا جانفز� بيديه وبطنه. مل يحتمل فر�ق �أحبته �خُلّل�س 

فالتحق به���م �ضريًعا بعد �أي���ام ق�ضاها يف �مل�ضف���ى. كذلك ��ضت�ضهد 

حممدي من ق�ضم �لإعالم ]�حلربي[، و�ضهد�ء �آخرون �أعرف منهم: 

عمو ح�ضن وخاكي وقا�ضم وكيلي و�ضجاعي و�ل�ضيد عبا�س و...  
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غاب���ت �أكرث م���ن �أربعن زه���رة من ريا����س �أحبتن���ا. خالل هذه 

�لعملي���ات �أ�ضيب حممد هاديان بع�ضف �نفج���ار �لقذ�ئف، وكذلك 

ُج���رَح حم�ض���ن �أفخمي وبدري ومه���دي حقيقي و�ضري���ن و�ضعيد نيا 

وحم�ضن �أميدي و�ضابري وعلي د�ر�بي وكثٌر من �لرفاق �لآخرين...

عند غروب �ل�ضم�س جاوؤو� مبدرعة من طر�ز )بي. �م. بي( جلمع 

�ضيبت 
ُ
�ل�ضه���د�ء... مل نك���ن قد �نتهينا بع���ُد من نقل �جلثث ح���ن �أ

بقذيف���ة مدفعية و��ضتعل���ت فيها �لنر�ن. �حرتق���ت جثتا �ل�ضهيدين 

تنها وبابايي �إىل جو�ر بع�ضهما �لبع�س وتفحمتا. ُجرح زند ب�ضري 

ونا�ض���ر توحي���دي ومق�ضودي ور�ض���ول �ضجاعي وعلم���ي وملك جان 

وفالح، �إثر تعر�ضهم لل�ضظايا... 





جبهة الفاو





﴿... ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديال﴾1

بعد خم�ضة �أيام من متركزن���ا يف جبهة �لفاو- �لب�ضرة، �ت�ضلو� 

بالوحدة �ل�ضحي���ة و�أبلغوهم بحاجتهم �إىل فريق �إ�ضعاف لإر�ضالهم 

مع دورية ��ضتطالع �ملنطقة... كان مقرًر� �أن تر�ضل دورية �ل�ضتطالع 

من طرف �ضري���ة به�ضتي.  ُحدد وقت �لنطالق عند �ل�ضاعة �لثامنة 

و �لن�ض���ف م�ض���اًء. كنت متحم�ًض���ا للغاية للم�ضارك���ة يف هذه �ملهمة، 

ح���ن ح�ضوري ل�ضالة �ملغ���رب قال ر�ضا �آز�دي: بّلغ���و� �ضكري باأين 

�ضاألتح���ق بهذه �لدوري���ة... �أنهيت �ل�ضالة ب�ضرع���ة، وكانت باإمامة 

�أم���ر �آذري. خرجت من �ملرت�����س م�ضطرًبا ونادي���ت باأعلى �ضوتي 

»جانفز�«. ��ضتغربت ملاذ� نادي���ت جانفر�؟ يف �لوقت �ملحدد و�ضلت 

�إىل مرت�����س �مل�ضوؤول���ن يف �ضري���ة به�ضتي. كانت فرق���ة �ل�ضتطالع 

تت�ض���ّكل من: حمم���د هاديان وعلر�ضا زند ب�ض���ري وح�ضن قديري 

وجنف قل���ي ومالك ور�ض���ا �ضديقي وعامل �لال�ضلك���ي وعن�ضر من 

�لتخريب )�لهند�ضة(  و�أنا كم�ضعف.

توجهنا م�ضرعن نحو تلك �جلهة من �ل�ضاتر �لرت�بي قبل �ل�ضاعة 

�لتا�ضعة، وبعد �جتياز حقل �لألغام �نتظمت يف �ضفوف �لقو�ت. فكان 

 وحممد هاديان عل���ى جو�نبه ي�ضتطلعان 
2
ب�ض���ري يف مقدمة �لرتل
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2  - او الطابور
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حميط �ملنطق���ة من خالل منظار �أ�ضعة ما حت���ت �حلمر�ء. تقدمنا 

�ألًف���ا و�أربًع���ا وع�ضري���ن قدًما �إىل �لأم���ام، ولكن توقفن���ا عدة مر�ت 

َب���ْت كمائ���ن يف بد�ية �لطري���ق ويف حميط حقل  يف �لطري���ق. مت ُن�ضِ

�لألغام وعند نهايته حلفظ �ضالمة �لقو�ت. كان �لهدف من �نطالق 

�لدوري���ة هو تعّرف �مل�ضوؤولن �إىل �ملنطقة؛ فنحٌو من �ل�ضتطالع كان 

�أم���ًر� منطقًيا ]و�ضرورًيا[. توقفنا ملدة ربع �ضاعة عند نهاية �لطريق، 

ث���م ُعدنا �أدر�جنا عند �ل�ضاعة �لعا�ض���رة م�ضاًء. كنت �أمزح مع ر�ضا 

�ضديق���ي طو�ل �لطريق، وكان حممد هادي���ان من�ضجًما معنا وي�ضاأل 

عن �أحو�لنا ويقول باللغة �لعربية »كيف حالك؟«... يف طريق �لعودة 

�ضرُت �أع���دُّ �خلطو�ت، و�حد، �ثنان، ثالث���ة،...... ت�ضعمئة وثمانية 

وت�ضع���ون �ألًفا،... �نته���ى �لعّد ذهاًبا، ول �أثر حلق���ل �لألغام، ظننت 

�أين رمّب���ا �أخطاأت يف �لعّد.. وبعد فرتة ق�ض���رة ��ضرت�ح �لرتل، �أّما 

علي ر�ضا زند ب�ضري وحممد هاديان فتابعا �لتقدم لعّلهما يجد�ن 

حقل �لألغ���ام ويحّدد�ن موقع���ه. كانت عين���اي تالحقانهما وعندما 

و�ضال �إىل م�ضافة خم�ضن قدًما من �لرتل، حّدقت يف �ل�ضماء، فوقع 

نظ���ري على جن���م �لدب �لأكرب. فج���اأة �أثار �نتباه���ي �ضوت �نفجار 

م���رّوع، ظننت �أن �ل�ضوت �ضادر من قذيفة �أو �ضاروخ مدفعي، ولكن 

ح���ال �لذهول �لتي �أ�ضابت �ل�ضباب و�لنر�ن �لتي كانت ت�ضتعل �أمام 

ناظ���ري حي���ث ب�ضري و هادي���ان موجود�ن نّبهت���اين �إىل �حلادثة، 

و�أنهما قد وقعا يف فخ �لألغام.

من���ع ح�ضن قدي���ري �لقو�ت من �لتق���دم. بقين���ا يف �أماكننا مدة 

ع�ض���ر دقائق. ومع �أننا كن���ا ن�ضمع �أ�ضو�ت تاأّوه و�أن���ن �إل �أننا تريثنا 

لن���درَك حقيقة �لأمر. بعده���ا توّجهت �إىل مكان �حلادثة مع عن�ضر 
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�لهند�ض���ة، �أخذن���ا حيطتنا كي ل ن�ض���اب بلغم م���ا. تقدمنا ب�ضرعٍة 

نحوهما بعد �أن عّطلنا لغًما كان يحول بيننا وبينهما. وعندما و�ضلُت 

�إليهما كان ظهر حممد هاديان يحرتق وهو ملقى على وجهه. مّزقُت 

قمي�ضه. ثم ر�أيت من �لأف�ضل �أن �أ�ضعف ب�ضري. مل يحتمل حممد 

ف���ر�ق �حلبيب �إذ كان �ضوق �للقاء يحت���م �نفتاق �لروح من �جل�ضد. 

ذهب���ُت �إىل ب�ضري، كان ي�ضدر �أنيًنا، رمبا مل يكن �أنيًنا، بل جنوى 

1[ �ضاألته �أين �أ�ضبت؟
ل تدركها �أ�ضماع غر �ملجازين ]�لغرباء

مل يجب، كررت �ضوؤ�يل. 

قال: بيدي ورجلي. 

حيثما كنت �أ�ضع يدي تلّطخت دًما و�ن�ضغلت يف ت�ضميد جروحه. 

يف تل���ك �لأثن���اء �أطلق���ت ق���و�ت �لكم���ن �لأول قنبلت���ن م�ضيئت���ن، 

فاغتنمت �ل�ضوء �ملنبعث منهما و�ضمدت جر�حه ب�ضرعة... يف تلك 

�للحظ���ات مل �أك���ن �أفكر باأي �ض���يء، بل كنت �أتاب���ع عملي غر مباٍل 

للو�ضع �لذي نحن فيه. كنُت قد �ضارفت على نهاية عملي عندما �أتى 

�ل�ضب���اب لنقل ب�ض���ري و�إرجاعه �إىل �خللف. مل يكون���و� قد و�ضلو� 

�إىل �لناحي���ة �لأخرى من �ل�ضات���ر �لرت�بي، حتى �نقطع �ضوت �أنينه. 

كان ق���د نزف كثًر� وكنت �أح�س بر�ئحة �لدم يف �أنفي. ركبنا �ضيارة 

�لإ�ضعاف ب�ضرعة وتوجهنا نحو وحدة �لطو�رئ، كان �لظالم د�م�ًضا. 

��ضتم���ررت بت�ضميد �إ�ضابات���ه �لأخرى د�خل �ضي���ارة �لإ�ضعاف، ز�د 

م�ض���ر �ضيارة �لإ�ضع���اف �ملتعّرج على �لطرق �لوع���رة �لو�ضع �ضوًء�. 

بع���د حو�يل ن�ض���ف �ضاع���ة و�ضلن���ا �إىل وح���دة �لط���و�رئ، و�أدخلنا 

ب�ضري مب�ضاعدة �ضبان �لوحدة �إىل �لعنرب. تدخل طبيب �لطو�رئ 

1 - األذن الواعية.
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وفريقه، ولكن و�ضعه �ل�ضحي منذ �لبد�ية كان ينبئ با�ضت�ضهاده. مل 

تظهر عيناه �أي رّد فعل كما �متالأت رئتاه بالدم و�لغذ�ء �لذي مل يكن 

ق���د �بتلعه بعد، مل ي�ضتجب قلبه حلقن���ة �لأدرنالن، ويف �لنهاية وقع 

م���ا كان مقدًر�... وقف���ت عند ر�أ�ضه وقّبلت مو�ض���ع �ضجوده ملع�ضوقه 

ومعب���وده... بعد قليل ج���اء �أمر �آذرمي مبحمد هادي���ان �إىل وحدة 

�لط���و�رئ، ولكن حمم���د كان قد فارق �حلياة قب���ل و�ضولهم بكثر. 

قّبلت جبهته وودعتهما.

يا �إلهي، يا �ضيدي، وددت �أن �أ�ضع قناًعا على وجهي �أخفي به �ضّدة 

حزين و�أملي، لكني مل �أ�ضتطع ومل يقَو قلبي على ذلك. �ضعرت �أن هذ� 

�لقن���اع �ضيكون �أب�ضع و�أقبح من وجهي بكثر. لي�س من �لإن�ضاف �أن 

�أظه���ر حزين على فر�ق �ضديقي حممد بهذ� �ل�ضكل، تذكرت �أيامنا 

 ويف ثكنة دوكوهه...
1
مًعا يف جبهة »كاين ر�س«

2
ي�شرخ احلجر حزًنا يوم وداع الأحبة

Å ي���وم �ل�ضب���ت 1986/6/13 عن���د �ل�ضاعة �لعا�ض���رة و�لن�ضف 

م�ض���اًء وّدع���ت �ثنن من �أع���ّز �أ�ضدقائي حممد هادي���ان وعلي ر�ضا 

ب�ض���ري. يف �ليوم �لتايل �أخربت مهدي هاديان با�ضت�ضهاد �ضقيقه، 

��ضتقب���ل �خلرب برباط���ة جاأ�س و�ضالب���ة. ح�ضل عل���ى �إذن مغادرة 

مبر�فق���ة �ضديقيه �أكرب بديع عار����س وح�ضن قديري لإقامة مر��ضم 

1 - تقع منطقة »كاني رش« الجبلية في غرب البالد في محافظة كردستان اإليرانية. 
وقد تولّت كتيبة عمار لفترة مهمة الدفاع في تلك المنطقة.

2 - مصراع بيت لسعدي الشيرازي الشاعر اإليراني المعروف از سنگ ناله خیزد روز 
وداع ياران.
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�لت�ضيي���ع و�لعز�ء ل�ضقيقه. كال �لعزيزين ق���د رحال تاركن �بنتيهما 

�ل�ضغرت���ن �للتن تبلغ���ان من �لعمر ثالثة �أ�ضه���ر. مل ي�س يومان 

على تلك �لفاجعة، حتى فجعنا بخرب �آخر.

Å  يوم �لثنن 1986/6/15

كاملعت���اد، توجه���ت �إىل �جلبهة حيث �ضرّية به�ضت���ي لأم�ضي وقًتا 

مع �ضباب �لر�ضد و�حلر��ضة. �ل�ضاعة تقارب �لو�حدة و�لن�ضف بعد 

منت�ضف �لليل. كنُت يف مرت��س �حلر��ضة �أحتدث مع ر�ضول �ضلطاين 

وجمموعة �أخرى من �ل�ضباب �لذين كانو� يحر�ضون �ملنطقة. عندها 

و�ضل حم�ض���ن �أبري�ضم باف مرتبًكا وطلب من���ي �أن �أر�فقه ب�ضرعة. 

حملت حقيبة �لإ�ضعافات �خلا�ضة بر�ضويل وحلقت به م�ضرًعا. خالل 

�لطري���ق �ضاألته ما �لأمر، �أجاب مرتب���ًكا �أن حم�ضن كا�ضاين �أ�ضيب 

بر�أ�ضه يف مرت��س دو�ضكا وو�ضعه خطر للغاية. �أثناء �لطريق فتحت 

ب�ضرعة حقيب���ة �لإ�ضعافات وجهزت و�ضائل �لت�ضميد، عندما و�ضلت 

�إليه كانو� قد غطو� وجهه بكوفية ومنعو� �ل�ضباب من �لقرت�ب منه. 

دنوت منه وقمت بقيا�س نب�ضه، ولكن ل نب�س له. كان وجهه ملطًخا 

بالدم���اء وقد فارقت روحه �حلياة، لتب�ضر �لنور من جديد يف مكان 

�آخر. كان �حلاج مه���دي طائب يقول: �إن �نتقال �لإن�ضان من �حلياة 

�لدنيوي���ة �إىل �حلياة �لأخروية �أ�ضبه بالقفزة �لتي تنقل �لإن�ضان من 

منح���در �أو ه���ّوة �إىل مكاٍن �آخ���ر. و�إّن �ضعوبة ه���ذه �لقفزة تكمن يف 

حلظ���ة �تخاذ �لق���ر�ر. �ل�ضعوبة ت���ربز يف �لقر�ر، و�خل���وف يتجلى 

يف تل���ك �للحظة فقط وبعدها يتنعم �لإن�ض���ان بالطماأنينة و�لر�حة، 

يتنف����س �ل�ضعد�ء، ويلوم نف�ضه م���ر�ًر� وتكر�ًر�؛ ملا مل ي�ضرع �ملجيء. 

�ضهد�ءنا �لأعز�ء �لذين بذلو� �أرو�حهم مر�ضاة ملحبوبهم، ��ضتقبلو� 
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�ضعوبة هذه �للحظة برحابة �ضدر.

�ضع���دُت �إىل �ضيارة �لإ�ضعاف ور�فقنا ح�ضن توكلي، �أخذ يكلمني 

وقلب���ه مل���يء باحل�ضرة و�لأمل، وق���ال: »�إن كا�ضاين ق���ال لهاديان، ل 

ب���د �أن نرح���ل مًعا ه���ذه �ملرة«. بع���د ��ضت�ضهاد هادي���ان، قال ح�ضن  

لكا�ضاين مزًحا كيف بقيت وتركت هاديان يغادر وحده؟

ولك���ن مل ي����س يومان عل���ى هذ� �حلدي���ث حتى رح���ل كا�ضاين 

ا.  ا... ما زلُت �أذكر �ضالته يف منت�ضف �لليل، كان �ضاًبّا خمل�ضً �أي�ضً

عند و�ضولنا �إىل نقطة �لطو�رئ، كان هناك تباطوؤ يف نقل جثمان 

�ل�ضهيد �إىل �لد�خل، ولكن بعد �إدخاله علمنا �أن �لر�ضا�ضة مل ت�ضب 

ر�أ�ضه، ولكنها عربت من حتت �إبطه �لأين و�أ�ضابت قلبه. 
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Å يوم اجلمعة املوافق 1986/7/26  

 ال�شاعة العا�شرة والن�شف

توجه���ت كتيبة حبي���ب �إىل منطقة مهر�ن. فقمن���ا بتوديع �ضباب 

�لكتيب���ة. وّدعُت كاًل من: ال�سيد حممد مدين وحممد مهدي حقاين 

ومه���دي كرييان و�إبر�هيم خلج وع���ادل ومقدم وجمال موحدي فر 

وغالم���ي و�حلاج حميد و�أخ���ي ح�ضن وعدًد� �آخر م���ن �لأ�ضدقاء... 

 
1
�أفلح �لأخو�ن حم�ضن �أميدي و�أمر هادي بالنتقال �إىل كتيبة حبيب

فان�ضما �إىل �ضرية عاب�س ُم�ضعَفْنِ لنقل �جلرحى. يف �لبد�ية رغبت 

يف �للتح���اق بكتيب���ة حبي���ب يف �أق���رب وقت ممكن، ولك���ن كان ثمة 

�حتم���ال با�ضتدع���اء كتيبة عمار من جبهة �لف���او للتوجه �إىل منطقة 

مه���ر�ن، فح�ضمت �أم���ري يف �لنهاية. قر�بة �ل�ضاع���ة �لعا�ضرة �أن�ضد 

�ل�ضباب مرثية و�نطلقت �حلافالت نحو منطقة مهر�ن. 

 Å الإثنني 1986/7/29، ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهًرا

ح �لأخ ح�ض���ن �ضكري ]مر�حل[ �لعمليات لق���و�ت �ضرية عاب�س  و�ضّ

�لتابع���ة لقيادته، وح�ضبما كان يق���ول �ضتقوم كتيبتي حمزة و�ل�ضهادة 

1  - كتيبة حبيب بن مظاهر إحدى كتائب عمليات فرقة »27 محمد رسول الله،« 
ومشّكلة من ثالث سرايا مسماة بأسماء أصحاب سيد الشهداء في كربالء؛ وهم 
عابس بن شبيب الشاكري، قيس بن مسهر، والحر بن زياد الرياحي، حيث كانت 

مهمة إعادة تحرير مهران إحدى مهام كتائب الدفاع في عمليات »كربالء1«. 
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بالهج���وم �أوًل، وم���ن ث���م تت���وىل كتيبة حبي���ب ما تبقى م���ن مر�حل 

�لعملي���ة م���ع مت�ضيط �ملنطقة �إىل عمق خم�ض���ة كيلومرت�ت من مرقد 

... كان حترك �لكتيبة  يف �أخدودين، ف�ضرية قي�س 
1
»�إمام ز�ده ح�ضن«

كان���ت تتحرك يف �جلناح �لأي�ض���ر، و�أما �ضرية عاب����س فكانت تتقدم 

ا مهام ف�ضائل  ع���رب �جلناح �لأين تتبعها �ضرية �حل���ر. حّددت �أي�ضً

�ل�ضر�ي���ا فكانت مهمة �ضرية عاب�س �لرئي�ضي���ة هي �ل�ضيطرة على تلة 

»غيت�ض���ي 177«، حيث �إنه من �ملحتمل �أن يكون �لعدو قد ن�ضب هناك 

�أربع���ة �إىل خم�ضة من �لأ�ضلحة �لر�ضا�ض���ة ذ�ت �ملا�ضورة و�ملا�ضورتن 

)دو�ضكا وثنائي(.

Å ال�شاعة اخلام�شة و�شت واأربعون دقيقة ع�شًرا

��ضطفت ق���و�ت �لكتيبة عند حافة نه���ر »كاوي«. قّدم عامل �لدين 

�ملر�ف���ق للكتيبة بع�س �لإر�ضاد�ت و�ملو�ع���ظ بخ�ضو�س ليلة �لهجوم، 

وجتهزت �لق���و�ت خلو�س �ملعركة ب�ضكل تام. توكلي���ان و�ضماو�تي �إىل 

جانبي... بع���د خطاب �ل�ضيد نوري عامل �لدي���ن �ملر�فق للكتيبة، قر�أ 

 مرثية تفاعل �جلميع معها، فامت���الأت �أجو�ء �ملنطقة 
2
�حل���اج بخ�ضي

باأنن �أ�ضو�تهم �لد�فئة.. �ل�ضباب يلطمون على �ضدورهم. وقد هيئت 

عدة �أ�ضاٍح كي تكون �متد�ًد� لنهج �لنبي �إبر�هيم Q �لذي قدم �بنه 

1 - تقع مقبرة السيد حسن عند مدخل مدينة مهران. والسيد حسن أحد أحفاد 

اإلمام موسى بن جعفرQ، وقعت اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة بين قوات 
التعبئة  والجيش البعثي في أول يوم من عمليات »كربالء1«.

الذي حضر في جبهات  المقاتلين األبطال  الله بخشي، كان من  2 - الحاج ذبيح 

القتال طيلة فترة الدفاع المقدس، وقدم نجله وزوج ابنته شهداء للثورة اإلسالمية، 
ثم انتقل إلى رحمة الله في عام 2011.
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�لعزي���ز قرباًنا يف �ضبيل مر�ض���اة �هلل تعاىل... دم���وع �لقلوب �لتو�قة 

ا  �إىل �للق���اء تر�فق �ملرثية، و�لأ�ضدقاء و�لأ�ضحاب يوّدع بع�ضهم بع�ضً

ا... ويطلب���ون �ل�ضفاعة... فِمْن َبْعِد �ملكوث مًعا  ويقّبلون بع�ضهم بع�ضً

لي�س معلوًما �إن كانو� �ضيلتقون ثانيًة �أم ل، لذ� يجب �غتنام �لفر�ضة... 

فلرمبا ي�ضرع �أحدهم بلقاء �ملحبوب، فال بد من تقبيله و�ضّمه، وتو�ضيته 

باأن يبّلغ �ملحبوب �لتحية و�ل�ضالم ويذكرنا عنده...

Å ال�شاعة ال�شاد�شة وثالث دقائق

ُقّدمت �لأ�ضاحي...

�نطلقت �لق���و�ت ب�ضعادٍة ل تو�ضف متوجهة �إىل لقاء �ملحبوب... 

فكم م���ن عا�ضٍق �ضيلتق���ي �ليوم مبع�ضوق���ه... من �ملق���رر �أن ي�ضتقر 

... �أت�ضاءل من �ضيختاره �هلل 
1
هوؤلء �لع�ضاق يف منطقة »�ضنك �ضكن«

للقائه؟ من �ضي�ضبق �لآخرين ويكون يف ثلة �ل�ضابقن... 

قامو� ببث �ملو�ضيقى �لع�ضكرية و��ضتعّد �أبطال �مللحمة. 

ي���ا �إله���ي! ل�ض���ت جدي���ًر� مبر�فقته���م، ولكن���ك ق���ّدرت يل ه���ذه 

�ل�ضعادة... فاأنت �جل���و�د... و�أنت �لرحيم �لكرمي... ف�ضرب �ملحتاج 

�أمام �لكرمي كمال له، �أما �ضرب �لكرمي على �ملحتاج عندما ياأتي بابه 

فلي�س كذلك... �إلهي �ضاحمني و�عُف عن ذّلتي!

���ا �ضرية عاب�س وركب عنا�ضرها �حلافالت متجهن  �نطلقت �أي�ضً

�إىل منطقة »�ضنك �ضكن«. وّدعت ح�ضن م�ضرور وقّبلته وكذلك وّدعت 

1 - في صيف عام 1986، كان يقع المقر التكتيكي لفرقة 27 محمد رسول الله P في 

مصنع قديم ألحجار البناء يدعى »سنك شكن«، حيث قام قائد الفرقة من هناك 
بتوجيه القوات في عمليات »كربالء1« لتحرير مدينة مهران المحتلة.



جبهة فّكة44

حممد مهدي حقاين. �أنا يف �ضيارة �لإ�ضعاف وح�ضن �أمامنا يف �ضيارة 

�أخرى برفقة جمموعٍة من �لقو�ت.

Å ال�شاعة ال�شاد�شة واأربعون دقيقة ع�شًرا

مل نخرج بعد من �جلادة �لرت�بية و�لغبار و�لرت�ب يالآن �ملكان، 

ا يق�ضم ب�ضرر حو�فر  �إن���ه لغبار وتر�ب مقد�س... �لقر�آن �لكرمي �أي�ضً

خي���ول �جلهاد وبغب���ار وتر�ب َعْدِوه���ا فيقول  ]و�لعادي���ات �ضبًحا.. 

فاملُغر�ت �ضبًحا ...[. 

ر�أيت جعفر نباتي يف �إحدى �ل�ضاحنات.

Å ال�شاعة ال�شاد�شة وخم�شون دقيقة

و�ضلن���ا �إىل ج���ادة دهلر�ن - مهر�ن �ملعب���دة، وتوجهنا بعد ذلك 

نح���و منطقة »�ضنك �ضك���ن«. يف �ضيارة �لإ�ضعاف؛ �أن���ا و�ضعيد يزدي 

و�ضائق���ان �ثن���ان؛ �ضماو�ت���ي وتوكلي. ن�ض���ل �إىل »�ضن���ك �ضكن« بعد 

� بحيث  دقائق، وكتيبة حم���زة م�ضتقرة هناك. �ملنطقة مزدحمة جًدّ

�إنه لو �ضقطت قذيفة و�حدة ل قّدر �هلل، ملّزقت عدًد� منهم ون�ضرتهم 

يف �له���و�ء دون �ض���ك... بع���د �ضاعة جاء �لأخ غالم���ي و�أعطى قو�ت 

�لف�ضي���ل �لتابع له بع�س �لن�ضائ���ح و�لتوجيهات، كان يقول: �إن �أحد 

عو�م���ل �لهزية هو عدم �للت���ز�م باأو�مر �لقائد، يج���ب �أل تتباعد 

�لقو�ت عن بع�ضها �لبع�س، و�أن ل تتفرق يف �ملنطقة، ولُتْبَ �ل�ضو�تر. 

�نتبهو� �إىل مدرعاتك���م ول تقفو� حتت نر�نها، كي ل ت�ضابو� عبًثا. 

و�ملالحظ���ة �لأخرى ه���ي �أن �أغلب مو�جهاتنا �ضتك���ون مع �مل�ضاة من 

�لعدو لأننا �ضن�ضطدم بهم يف �لوديان.
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Å ال�شاعة ال�شابعة وخم�س وع�شرون دقيقة

طلبو� من قو�ت �لكتيبة �لتجمع، فمن �ملقرر �أن يلقي �حلاج حممد 

 كلمة يف �لق���و�ت. جاء وق���ال: �إن حياتنا برمته���ا تهدف �إىل 
1
كوث���ري

�حلف���اظ على نهج �حل�ض���ن Q.. يجب �أن تق���ّدرو� هذه �للحظات 

لأنه���ا لن تتكّرر. يجب �أن حُتفظ هذه �ملف���رد�ت �لثالث يف �أذهانكم؛ 

�ل�ض���رب و�لثبات و�لتوكل على �هلل، ليت���م �لق�ضاء على �لعدو. ثّم ختم 

حديثه قائاًل: »�إن �لإمام �خلميني يريد ملحمة ]حقيقية[، لذ� ينبغي �أن 

تخلقوها. �أنتم �أبطال �مللحمة موجودون هنا لُتدخلو� �ل�ضرور �إىل قلب 

قائ���د �لأمة بجهادكم. �إن �ضاء �هلل �ضنقف جميًعا غ���ًد� �أعلى تلة 177 

و�ضرنى »�إمام ز�ده ح�ضن«. �ضنحتاج �إىل �ضرعة فائقة يف �لعمل« وختم 

كالمه باأنه يجب �أن تدخل �لبهجة و�ل�ضرور قلوب عو�ئل �ل�ضهد�ء.

Å ال�شاعة ال�شابعة وخم�س واأربعون دقيقة 

�لق���و�ت من�ضغلة برتتي���ب معّد�تها، ومن �ملحتم���ل �أن �أتوجه �إىل 

�خلط���وط �لأمامي���ة برفقة »�لف�ضيل موح���دي« ملو�كبة �لعمل، حيث 

�إن حم�ض���ن �أمي���دي و�أمر ه���ادي كانا من�ضّمن �إىل ه���ذ� �لف�ضيل. 

م���ن جهة �أخ���رى طلب مني حممد مهدي حق���اين �أن �ألتحق بف�ضيل 

غالم���ي. مل يت�ضح �لأمر حل���ّد �لآن، ول �أعلم مع �أي ف�ضيل �ضاأكون؟ 

�ل�ضباب يلتقطون �ض���وًر� تذكارية وي�ضجلون هذه �للحظات كي تبقى 

يف ذه���ن �مل�ضتقبل وتخّلد يف ذ�ك���رة �لأ�ضدقاء. ي�ضاألني ماهرو ز�ده 

���ا: »هل ت���دّون �ملذكر�ت حلظ���ة بلحظة؟«  وكان �ضغ���ر �ل�ض���ن ن�ضبًيّ

1 - محمد اسماعيل كوثري، كان قائد فرقة »27 محمد رسول الله P« منذ صيف 
عام 1985 الى 2001، وبعد إحالته إلى التقاعد من خدمة القوات المسلحة، بدأ 

عمله في البرلمان االيراني ممثاًل ألهالي العاصمة طهران.
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وعندم���ا �أجبته قّدر عملي هذ� و�ضجعني على �ل�ضتمر�ر فيه. عيناي 

تتفح�ض���ان �لأ�ضدق���اء من ب���ن ه���وؤلء �لأ�ضحاب ورفق���اء �ل�ضفر. 

�أ�ضرتق �لنظر بن �حلن و�لآخر �إىل ح�ضن وحممد مهدي وعدد �آخر 

من �لأ�ضدقاء. �أحّب �أن �أر�هم، و�أن حتفظ عيني �ضورهم...

Å ال�شاعة ال�شابعة وت�شع وخم�شون دقيقة

�أطل���ق �لع���ر�ق �أول قنبلة م�ضيئة. فاخلوف ي���الزم �لباطل د�ئًما 

وير�فق���ه.. قّبلت وج���ه حممد مهدي وطلبت من���ه �أن يو�ضل �ضالمي 

لالأ�ضدقاء �إذ� رحل...

Å ال�شاعة الثامنة والن�شف

ق���ال �أمر ه���ادي من �لأف�ض���ل �أن ن�ضّل���ي. فتهي���اأت لل�ضالة �أنا 

وحم�ض���ن �أميدي و�أم���ر هادي و�ضلينا باإمام���ة �أميدي. ولكي �أمتكن 

من تدوين �ملذكر�ت حلظة بلحظة �أعطاين �أمر هادي �ضاعته..

Å ال�شاعة العا�شرة وع�شرون دقيقة

�نتقلن���ا بال�ضاحنة �إىل منطقة �لعملي���ات، �أنارت �لقنابل �مل�ضيئة 

�ضماء �ملنطقة. جمدًد� خوف وهلع و��ضطر�ب...

Å ال�شاعة العا�شرة واأربع وثالثون دقيقة

 
1
و�ضلن���ا �إىل �ل�ضات���ر �لرت�ب���ي �لأول، حي���ث كانت كتيب���ة حمزة

1- أظهرت كتيبة حمزة سيد الشهداء الكثير من شجاعتها خالل عمليات »كربالء1« 
وذلك بقيادة محمود أميني، وهي إحدى كتائب الهجوم التابعة لفرقة »27 محمد 

.»P رسول الله
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م�ضتقرة خلف���ه تنتظر بدء �لعملي���ات ]�لع�ضكرية[. ب���د�أت فرقة »10 

�ضيد �ل�ضهد�ء« �لهجوم من جهة �لي�ضار جلبهتنا. حيث �أطلقو� عدًد� 

كب���ًر� من �لقنابل �مل�ضيئة جتاهها. �لليل متوهج كالنهار. ل ي�ضاهد 

�أي قلق �أو ��ضطر�ب لدى �ل�ضباب، بل حما�ضة بالغة و�ضوق كبر ليلة 

�ملعركة. �لأخ ماه���رو ز�ده جال�ٌس �إىل جانبي وي�ضجعني جمدًد� على 

تدوي���ن ]�لأحد�ث �جلارية[. م���ّر �لأخ جمال موحدي م���ن قربنا للتّو 

وكان غارًقا بالتفكر يف تنظم �ضفوف ف�ضيله...

كلم���ا �أنظر �إىل �ل�ضباب �أت�ضاءل: يا �لهي! هل حانت �للحظة �لتي 

تتباه���ى فيها بخليفتك على �لأر�س؟ ي���ا روح �لروح، عندما عر�ضت 

�آدم عل���ى �ملالئكة وجت���ر�أو� بال�ضوؤ�ل عن خلق���ك، وقالو�:  �أجتعل يف 

�لأر����س من يف�ضد فيه���ا؟ �أجبتهم قائاًل: �إين �أعلم م���ا ل تعلمون... 

و�لآن ي���ا �إلهي! �أرهم خلقك، فخلقك هن���ا يف �ضاحة �لوغى، يف ليلة 

مهولة مرعب���ة يج�ضدون عظمة ما خلقت، ير�ضم���ون �أجمل �بت�ضامة 

على وجه �ملوت �لقاهر...

 �ل�ضب���اب ي�ضرتيحون قلياًل عند �ل�ضات���ر ويف حال �نتظار... يبعد 

�ل�ضات���ر �لرت�بي ع���ن مرك���ز �إد�رة �لغابات قلي���اًل �إىل �لأمام. يكن 

�لق���ول �إننا م�ضتقرون قبالة مرقد »ح�ض���ن ز�ده«. �ل�ضتباكات خفيفة 

ول �أدري ما �ل�ضبب! بيد �أن �لقنابل �ل�ضوئّية ل تنفّك ُتطلُق يف �ل�ّضماء 

با�ضتمر�ر... �أظنهم يريدون �إنارة �أفئدتهم �ملظلمة مب�ضابيح خافتة 

غافلن عن �أن �لظلمة قد تغلغلت يف قلوبهم. �لآن مرت عدة ر�ضا�ضات 

دو�ضكا من فوق �ل�ضاتر، وهذ� �أول �أزيز ر�ضا�س �أ�ضمعه ]�لليلة[. 

Å ال�شاعة العا�شرة وخم�شون دقيقة

م���ر �ضقيقي ح�ضن �لآن من �أمامنا، مل تكن �ملرة �لأوىل �لتي يّر 
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فيها م���ن هنا، ولكن ل �أدري مبا يجول يف ر�أ�ضه. نام حم�ضن �أميدي 

و�أمر هادي بجانبي م���ن دون �أي جزع �أو توتر. خلف �ل�ضاتر ينتظر 

عدد كبر من �لقو�ت ]بجهوزية تامة[..

Å ال�شاعة احلادية ع�شرة واأربعون دقيقة

كنت ب���ن �ليقظة و�لنوم عندما مر مهدي كرييان برفقة �ضرية 

�حلر من �أمامنا...

Å عند منت�شف الليل

�نطل���ق »�لف�ضيل �لثالث« �ل���ذي كنُت �أر�فق���ه. ولكننا عدنا مرة 

�أخ���رى بعد دقائ���ق �ىل مو�ضعنا خل���ف �ل�ضاتر �لرت�ب���ي. �أح�ضر يل 

�ضقيق���ي ح�ضن جعب���ة. �إذ مل يكن بحوزت���ي �أي »جتهيز«]عتاد[. كان 

م���ن �ملفرت����س �أن �أجهزه���ا يف حم���ور �لعملي���ات. وعلى ح���د تعبر 

ح�ض���ن... تقدمت كتيب���ة �ل�ضهادة �إىل �لأمام، غ���ر �أن كتيبة حمزة 

تاأخ���رت ب�ضبب تعر�ضها لكمائن �لعدو، ول تز�ل تو�جه عو�ئق حتول 

دون تقدمها...  تقرر �أن �أعمل مع م�ضعف مبتدئ ينتمي �إىل �لف�ضيل 

�لثال���ث.. تت�ضاع���د �أ�ض���و�ت �ل�ضتب���اكات بن �لعدو و�ضب���اب كتيبة 

حمزة، وقد نقلو� �أحد �ضهد�ء كتيبة �ل�ضهادة �إىل �خللف.

Å   ال�شاعة الواحدة واإحدى ع�شرة دقيقة

حت���رك �لف�ضيل �لثالث ]من جدي���د[، ولكن مل نلب���ث �أن تقدمنا 

ب�ضع خطو�ت حتى �أعادونا �إىل �ل�ضاتر �لرت�بي مرة �أخرى..
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Å ال�شاعة الواحدة وخم�س وع�شرون دقيقة

غادرن���ا �ل�ضاتر �لرت�بي و�نطلق���ت �لكتيبة... �أ�ضاه���د �لدبابات 

وه���ي تتقدم من حولنا. نحن �لآن عند معرب �لألغام �لعر�قية. توجد 

�أ�ضالك �ضائكة تعيق حركتنا لالأمام. تقدمت �لدبابات وتعّر�س �أحد 

�ل�ضب���اب للغم �أحدث �نفجاًر�... مررن���ا ببع�س خنادق �لعدو وكانت 

حت���رتق.. ر�ئحة �لأج�ضاد �ملحرتقة ت���وؤذي �لأنوف... مل مت�س �ضوى 

دقائ���ق معدودة حتى �ُضم���ع �ضوت �نفجار لغم �آخ���ر... �أ�ضيب بع�س 

�ل�ضباب بجروح، لذ� �رتاأى �لقادة �ضحب �لقو�ت من �ملنطقة �مللّغمة، 

ومو��ضلة �مل�ضر يف �أرتال من طريق مهر�ن دهلر�ن �ملعّبدة. تعاونت 

مع ح�ضن وحم�ضن �مي���دي و�أمر هادي وعدد �آخر من �مل�ضعفن يف 

ت�ضمي���د جر�ح م�ضابي �لألغ���ام �ملنفجرة ما ت�ضب���ب يف تاأخرنا عن 

�للحاق برتلنا.

كن���ت �أعرف من ب���ن �مل�ضابن جم���ال موحدي وكيائ���ي. كيائي 

�ل���ذي كان مّد�ًحا ب���رتت رجله �لي�ضرى من ركبت���ه، و�أ�ضيب بجروح 

�أخ���رى يف يده �ليمنى ووجه���ه.. كما كان جمال يت���اأمل بع�س �ل�ضيء 

ب�ضب���ب �جل���ر�ح يف بطن���ه و�ضاق���ه. عندما كن���ت منهم���ًكا بت�ضميد 

�جلرحى ناد�ين �أحدهم با�ضمي وهو على �لنقالة... �إنه حممد ر�ضا 

حبيب بناه... كان �أحدهم م�ضاًبا بر�أ�ضه، كما �إن خم�ضة �أو �ضتة من 

�مل�ضابن كانو� عموًما يف حال جيدة. بعد م�ضي ن�ضف �ضاعة تقريًبا 

و�ضلت �ضيارتا �إ�ضعاف وقمنا بنقل �جلرحى �إليهما.

كان���ت �لكتيبة قد �بتع���دت عنا ]كثًر�[ ومل ن�ضتط���ع فعل �أي �ضيء 

�ض���وى �لنتظار... وبعد دقائق و�ضلت قو�ت �لهند�ضة �حلربية ومعها 

�جلر�ف���ة، وبعدما �ضاألناه���م قالو�: »من �ملق���رر �أن نعمل مع »كتيبة 
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حبيب« تقدمنا برفقتهم �إىل �لأمام... يف �لطريق تو�لت �إىل م�ضامعنا 

�أ�ض���و�ت �نفجار �لقذ�ئف و�ملد�فع، وكانت ن���ر�ن �لدو�ضكا وغرها 

م���ن �لأ�ضلحة �خلفيفة مت���الأ �ملنطقة بحًثا عن �أج�ض���اد ]لتحرقها]! 

تقدمن���ا ب�ضع مئات م���ن �لأمتار حتى و�ضلن���ا �إىل �ضرية �حلر، �لتي 

كانت قد ��ضتقرت يف قناة منخف�ضة �لعمق.

�ضاهدت من بن �لرتل �ضدهز�ري وحممد عزيزي و�قفن بجانب 

�أحد �جلرحى...  تقدمُت ]نحوهم[ و�ضاألت: »من يكون؟«. �لتفت �إيّل 

�ضد هز�ري و�أجابني مرتبًكا؛ �إنه �أحد �ل�ضباب ول �أعرفه... �أدركت 

�أنه �أحد �لأ�ضدقاء دون �ضك. عندما دققت ]يف وجهه[ وجدته ال�سيد 

حممد م���دين م�ضاًب���ا ب�ضاقه، مل تك���ن �إ�ضابته بليغ���ة ولكنه تهاوى 

ب�ضبب �ضعف بنيته... حينها مازحت ال�سيد حممد قلياًل ويف �لوقت 

نف�ضه ربطت �ضماًد� �آخر على جرحه �حتياًطا.

��ضتطاعت �ضرية عاب�س وفق مهمتها �حتالل �لتلة �مل�ضتهدفة من 

دون وق���وع ��ضتباكات عنيف���ة، وبعد قليل �ت�ضل���ت �ضرية عاب�س عرب 

�لال�ضلك���ي وطلبت قو�ت �حتياطي���ة لتعزيز �ل�ضيط���رة على موقعها 

يف �لتل���ة، ]عندها[ حتركت كتيب���ة حبيب و�لتقي���ت مبهدي كرييان 

يف �لطري���ق. وبعد �ل�ضالم �أخربت���ه باإ�ضابة ال�سيد حممد مدين، مل 

ي�ضّدقن���ي ]يف �لبد�ية[، وحتى ل يقلق �أخربت���ه �أن �إ�ضابته �ضطحية. 

يف �لوق���ت نف�ض���ه �أخربوين باإ�ضاب���ة �أخي ح�ضن و�حل���اج حميد وذو 

�لفقاري... وعلى حد تعبر عزيزي �أن قو�ت �لبعثين كانت تق�ضف 

�ملنطق���ة بقذ�ئ���ف �لهاون عي���ار 60 ملم ب�ضدة، غ���ر �أن �أخي ح�ضن 

وبينم���ا هو يف حقل �لألغ���ام �أ�ضيب ب�ضظايا �لألغ���ام يف يده �ليمنى، 

لكن بعدها علمت �أن �إ�ضابته ب�ضيطة، وكان يتاأمل بع�س �ل�ضيء.
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Å يوم الثالثاء 1986/7/30 

ال�شاعة الثالثة �شباًحا

�أ�ضرنا جندين بعثين. تكلمت معهما بلغتهما ب�ضعوبة، و�ضاألتهما 

عن حمل �ضكنهما و�إىل �أي لو�ء �أو فرقة ينتميان؟ كان �أحدهما يقول 

�إن جمي���ع عائلت���ه يف �إي���ر�ن، و�إنهم ط���ردو� من �لع���ر�ق عام 1971 

وي�ضكنون حالًيّا يف مدين���ة كرج. كان هذ� �لأ�ضر من مدينة �لنجف 

�لأ�ض���رف وكان �لآخر من �ملو�ضل، ولكنه مل يتكلم �إل قلياًل ونحن مل 

ن�ضاأل���ه ]كثًر�[... فاأحد �ل�ضباب �لذي ق���ام باأ�ضرهما كان يقول: »يف 

� ويتو�ّضالن �إلينا ك���ي ل نقتلهما«. تقدمت  �لبد�ي���ة كانا خائفن ج���ًدّ

نحوهما وقّبلتهما كي �أخفف من خوفهما وقلقهما. فتنف�ضا �ل�ضعد�ء 

و�أنزل �أيديهما �لتي كانت مرفوعة فوق ر�أ�ضيهما... ولكني ��ضطررت 

�أن �ألزمهما حدودهما و�أفهمهما �أل يتماديا كثًر�...

كالهم���ا كان م���ن »�لل���و�ء 75«، وكان �أحدهما يق���ول »�إن �لقو�ت 

�ملر�فق���ة لنا ق���د لذت بالفر�ر، و�إنن���ا �أردنا ت�ضلي���م �أنف�ضنا ]للقو�ت 

�لإير�ني���ة[«. حينم���ا كن���ا من�ضغل���ن بالأ�ضرى ناد�ين �حل���اج ح�ضن 

حمق���ق، و�أخ���ربين باإ�ضابة �أح���د �ل�ضب���اب و��ضمه تر�ب���ي، �ضمدت 

ج���رح قدمه، وكان  جرًح���ا ب�ضيًطا... قررن���ا �أن ن�ضتعن بالأ�ضرين 

حلمل ال�سيد حممد مدين وحمم���ود تر�بي، فحمال �جلريحن على 

�أكتافهما وتر�جعنا مًعا.  

قمن���ا مب�ضاعدتهم���ا كي ل يتعب���ا، وحمل���ُت ال�سيد حممد بنف�ضي 

�أكرث من ن�ضف �لطري���ق. كنت �أ�ضر م�ضرًعا حتى �نقطعت �أنفا�ضي 

يف نهاي���ة �لطريق. كذلك �ضاعدُت تر�ب���ي بع�س �ل�ضيء، وكان حملُه 

�أكرث ر�حة، �إذ كان بو�ضعه �لوقوف...
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Å ال�شاعة الرابعة �شباًحا

�أّدينا �ضالة �ل�ضبح و�ض���ط �لطريق، ثم تابعنا �ل�ضر. و�ضلنا �إىل 

�جل���ادة �ملعّبدة عند طلوع �ل�ضباح تقريًب���ا... كانت �ضيارة �لإ�ضعاف 

ق���د و�ضلت للت���ّو. �ضع���دت �إليها م���ع �جلريحن و�لأ�ضري���ن وكذلك 

حمم���د عزي���زي وح�ضن فهيمي. ترجلن���ا من �ضي���ارة �لإ�ضعاف عند 

مف���رتق �لطريق �ملوؤدي من جه���ة �إىل نقطة �لط���و�رئ، و�ملو�ضل من 

�جلهة �لأخرى �إىل منطقة »�ضنك �ضكن«. توّجه �جلريحان �إىل نقطة 

�لطو�رئ، ونحن بدورنا توجهنا و�لأ�ضرين �إىل »�ضنك �ضكن«.  ولكننا 

�آنذ�ك و�جهنا م�ضكلة عدم وجود مقر وخميم خا�س بالأ�ضرى. نقلنا 

�لأ�ضري���ن من منطقة »�ضنك �ضك���ن« �إىل مقر قيادة فاطمة �لزهر�ء

Q، ث���م عدنا من هناك �إىل �ملق���ر �لقريب من �إد�رة �لغابات. كان 

���ا، �أطلعته على م���ا تو�فر لدي من  �حل���اج حممد كوث���ري هناك �أي�ضً

ا...  �أي�ضً
1
معلومات. كما �لتقيت باحلاج حممد ح�ضن ممقاين

عدن���ا بالأ�ضرين �إىل »�ضنك �ضكن« ثانيًة، يف ذلك �لوقت كانو� قد 

�أح�ضرو� لتّوهم �إىل هناك �ضتن �إىل �ضبعن �أ�ضًر�. كان ح�ضن م�ضرور 

م�ضوؤول �ضوؤون �لأ�ضرى. فاأخذ ي�ضاألهم عن �أ�ضمائهم ورتبهم �لع�ضكرية، 

وق���ام �أحد �لأ�ضرى برتجمة كالمه. هناك قمنا بت�ضليم �لأ�ضرين. يف 

خ���ارج �ملكان �ملخ�ض�س لالأ�ض���رى، ُوجد ثالثة جرح���ى، �ثنان منهم 

ا، فقمنا بنقلهما �إىل نقطة �لطو�رئ، حيث  كانت حالهما حرجة ن�ضبًيّ

�، وكان �لأطباء مع م�ضاعديهم منهمكن مبعاجلة  كانت مزدحمة جًدّ

. �أثناء جت���و�يل يف نقطة 
2
�جلرح���ى وه���م يرتدون �ملعاط���ف �لبي�ضاء

1 - محمد حسين ممقاني، مؤسس الوحدة الصحية في فرقة 27 محمد رسول الله 
P، واستشهد خالل هذه العمليات. 

2- غالبًا ما يكون ارتداؤها اتقاًء من البرد ومنًعا لتسرّب الماء.
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�لطو�رئ �لتقيت بعلي ر�ضا ز�رع، وكان منهمًكا بعمله. �ُضررنا بالّلقاء، 

و�ضاألت���ه عن حال باقي �لأ�ضدق���اء. قال �إن �أبطح���ي موجود يف نقطة 

�لطو�رئ وبقية �ل�ضباب يعملون يف �خلطوط �خللفية. مل �أمكث هناك 

طوياًل، وّدعتهم وعدت �إىل منطقة »�ضنك �ضكن«.

Å ال�شاعة احلادية ع�شرة والن�شف

ع���دت �إىل �ملنطق���ة ب�ضي���ارة حتمل �مل���و�د �لغذ�ئي���ة، كان جميع 

�ل�ضب���اب بخر. ر�أيت هناك حممد مه���دي حقاين ومهدي كرييان 

وكانت حالهما جيدة وكذلك ح�ضن. �أما �حلاج حميد  فقد �أعيد �إىل 

�خلل���ف... لقد �أدت �لكتيبة مهمتها بنجاح بالرغم من حدوث بع�س 

�لتاأخ���ر. كان من �ملفرت�س �أن تب���د�أ �لعمليات عند �ل�ضاعة �حلادية 

ع�ض���رة لياًل، ولك���ن �أرجئت بع����س �لوقت ب�ضبب ع���دم �نتهاء مهمة 

ا ب�ضح���ة جيدة وغر م�ضاب  كتيب���ة حمزة. ب���د� �إبر�هيم خلج �أي�ضً

بجر�ح،  مع �أنه متنى �ل�ضت�ضهاد يف مهر�ن. وح�ضبما ذكر �ل�ضباب، 

مل يتج���اوز عدد �ضهد�ء �لكتيبة خم�ضة �ضه���د�ء حتى �ل�ضاعة �لثالثة 

و�لربع ع�ضًر�.

Å ال�شاعة الثالثة والربع

كنا ن�ضرتيح �أنا و�أمر هادي وحم�ضن �أميدي وعدد �آخر من �ضباب 

�ضري���ة عاب����س يف ظل �إحدى �ملدرع���ات. �آنذ�ك �أ�ضح���ت تلة »ح�ضن 

ز�ده« �لبي�ضاء يف قب�ض���ة قو�ت �لكتيبة، وكذلك مرتفعات قالويز�ن 

بت�ض���رف �لق���و�ت �لأخرى. حينه���ا قال ر�ض���ول �إنه ق���د ر�أى �إحدى 

�لدبابات �لعر�قية تتجه نحون���ا وبقربها حافلة نقل من طر�ز »�آيفا« 
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مليئ���ة بالقو�ت، ولكن بعد عدة دقائق �حرتقت �لدبابة و�حلافلة �إثر 

�إ�ضابتهما بقذيفة »�آر بي جي11«...

Å ال�شاعة ال�شابعة وت�شع ع�شرة دقيقة ع�شًرا

جل�ض���ت بجان���ب حم�ض���ن �أمي���دي و�أمر ه���ادي... عن���د �ل�ضاتر 

�لرت�ب���ي يف �خلطوط �لأمامي���ة، يقع مرقد »�إم���ام ز�ده ح�ضن« على 

ي�ضارنا و�لتلة »177« على ييننا. تلك �لتلة �لتي ��ضتولت عليها �ضرية 

عاب�س... �ضتتو��ضل �لعمليات هذه �لليلة يف حمور فرقة حممد ر�ضول 

�هلل وذل���ك عن طري���ق كتيبة مالك وكتيب���ة �أن�ضار �لر�ض���ول. �ليوم 

ق�ضف���ت طائر�ت �لعدو �خلطوط �خللفي���ة للكتيبة لأكرث من �ضت �أو 

�ضب���ع مر�ت... ويف �ملقابل، رّدت طائر�تن���ا بق�ضف �ل�ضاتر  �لرت�بي 

�لأمامي لقو�ت �لعدو...

Å الأربعاء 1986/8/1

ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف �شباًحا                                              

تعر�ضت جبهتنا لو�بل من نر�ن قذ�ئف �لهاون 120 ملم �أطلقها 

�لع���دو، يف هذه �لأثناء جرح �ثن���ان �أو ثالثة من �ل�ضباب. �لغريب يف 

�لأم���ر �أن���ه مل ت�ضدر �أي حت���ركات هامة من قبل �لبعثي���ن... ]يبدو 

�أنهم[ ��ضت�ضلمو� ب�ضهولة �أمام قوة �إيان �ضبابنا...

Å ال�شاعة ال�شابعة �شباًحا

�قتي���دت جمموع���ة من �لأ�ض���رى �إىل �خلط���وط �خللفي���ة، كانت 
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عالمات �لذل���ة و�لهو�ن بادية على وجوههم... تقّدم �ل�ضباب �إليهم. 

بع���د قليل جاء �أحد �أفر�د �لكتيبة �إىل �خلطوط �لأمامية و�ضاأل عني، 

 قد طلبن���ي لأم���ر م���ا. �أر�د �أن �أزّوده 
1
ق���ال �إن �حل���اج مه���دي طائب

مبعلومات عن �لأ�ضرى. ثم ذهب���ت �إىل �حلاج مهدي... كان يتحدث 

م���ع �ضتة من �لأ�ضرى يف �أحد �خلنادق، وقد �ضاعدته بع�س �ل�ضيء... 

كان �لأ�ضرى ينتمون �إىل لو�ء 65 �لتابع للفرقة �لثالثة، وح�ضب زعمهم 

فق���د جاوؤو� بهم �إىل مه���ر�ن يف �لليلة �ملا�ضي���ة ول يعرفون �ضيًئا عن 

�ملنطق���ة. ل �أعلم م���اذ� يجول يف روؤو�ضهم ومب���اذ� يفكرون. بلغ عدد 

�لأ�ض���رى ثالثة وخم�ض���ن �أ�ضًر�، ت�ضعة منهم م���ن �ل�ضباط و�لرتباء 

و�لبقية جنود... �ضادرنا ما كان بحوزتهم من �أغر��س..

Å ال�شاعة التا�شعة �شباًحا

�ضنت طائرتان حربيت���ان تابعتان للقو�ت �لإير�نية هجوًما مكثًفا 

عل���ى �لعر�قي���ن، حيث �ألقت �لطائ���رة �لأوىل خم����س قنابل وعادت 

ب�ض���الم �إىل �خلطوط �خللفية... نقلن���ا �لأ�ضرى ب�ضيارتي �ضحن �إىل 

�ملخيم ور�أيت هناك �أكرث من مئتن وخم�ضن �أ�ضًر�، كان من بينهم 

و�ح���د وع�ضرون �ضابًطا م���ن ذوي �لرتب �لعليا حيث كانو� جاثن يف 

ا و�ضّلمنا على  �ضفوف �ضبه عر�ة... هناك �لتقيت مبح�ضن نيلي �أي�ضً

بع�ضنا �لبع�س، ق���ال �إنه يف �لق�ضم �لإعالمي ملقر �لنجف، وقد جاء 

بعدد من �لأ�ضرى ]�إىل �ملخيم[. 

عند عودتي من �ملخيم �إىل »�ضنك �ضكن«، علمت بخرب ��ضت�ضهاد 

�ضديق���ي �لعزيز رجب علي دو�ضت، �ل���ذي كان حلو �ملع�ضر وقد �أِلَف 

1 - الحاج مهدي طائب: أحد علماء الدين المجاهدين، وكان مقيًما في مدينة قم 
المقدسة، وكان مساعد قائد كتيبة حبيب بن مظاهر.



جبهة فّكة56

�لأ�ضدق���اء �ضريًع���ا. كان من �أه���ايل قرية كار�آباد م���ن تو�بع مدينة 

دماون���د. كان �ضاًبّا طيب �لقل���ب وب�ضيًطا، وكنت قد �أحببته كثًر�... 

ا �ضمع���ت بنباأ ��ضت�ضهاد �حل���اج حممد ح�ضن ممقاين.  حينه���ا �أي�ضً

كان حزين ل يو�ضف وقد تاأملت كثًر� لفر�قه... ل �أعرف من �ضيمالأ 

ا، ولطاملا بقيت عيناه متورمتن  مكانه... كان �إن�ضاًن���ا طيًبا وخمل�ضً

ب�ضب���ب قلة �لنوم وطول �ل�ضهر، كان حنوًنا و�لب�ضمة ل تفارق �ضفتيه. 

مل �أر من���ه �أن���ا و�لآخرون �ضوى �خل���ر و�ملحبة و�ضف���اء �لقلب. تاأمل 

�ضباب �لوحدة �ل�ضحية لفر�قه �أكرث من غرهم.

Å ال�شاعة الثالثة والن�شف ع�شًرا

�أع���ادو� �لكتيب���ة �إىل �ملع�ضكر كي ت�ضرتيح بع����س �لوقت وت�ضتعيد 

تنظي���م �ضفوفه���ا وتع���اود �لهج���وم �إذ� ل���زم �لأمر. يف �لي���وم نف�ضه 

حت���ررت مدينة مهر�ن من بر�ثن �لبعثي���ن �لقذرة. كانت عبارة »يا 

�أب���ا �لف�ضل �لعبا�س« كلمة �ل�ضر يف عمليات كربالء �لأوىل.. حتررت 

..
1
مهر�ن ودخل �ل�ضرور قلب �لإمام

Å اخلمي�س 1986/8/2 

 بهدف 
2
��ضتع���ّدت كتيبة حبيب لالنطالق �إىل منطق���ة قالويز�ن

1 - بعدما استولت القوات اإليرانية على شبه جزيرة الفاو في شباط عام 1985، قام 
صدام حسين بتنفيذ مخطط عسكري جديد يدعى »استراتيجية الدفاع المتحرك« 
احتل وقتها مدينة مهران الحدودية المهجورة غرب ايران، وعّدها عوَض مدينة الفاو 
المحتلة، وقال: على القوات اإليرانية أن تعيد الفاو لنا مقابل مدينة مهران، ولكن ردًّا 
على تصريحات صدام، قال اإلمام الخميني الراحل: يجب تحرير مدينة مهران المحتلة. 

2 - االسم الرسمي لهذه المرتفعات هو قلعة آويزان، لكن أهالي المنطقة وخالل 
الحدود  على  المرتفعات  هذه  وتقع  »قالويزان«.  بها  يتلفظون  كانوا  محاورتهم 

اإليرانية ـ العراقية.
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ر�ضلت �إىل �خلطوط �لدفاعية. عند �ل�ضاعة �لثامنة 
ُ
�لدفاع عنها. و�أ

م�ض���اًء ركب���ت �لق���و�ت �ل�ضاحن���ات �لكب���رة، وقد تز�م���ن حتركها 

م���ع �أذ�ن �ملغ���رب... كانت قالوي���ز�ن منطقة عملي���ات �لفرقة »25 

كرب���الء«. وبح�ضب ق���ول �ل�ضباب، فاإن ه���ذه �لفرقة كان���ت قد �أدت 

مهمته���ا على �أح�ضن وج���ه و�أجنزت �ملهمة �لتي تقت�ض���ي ثالثة �أيام 

 و�حٍد، عربت �لقو�ت م���ن )حميط( مهر�ن و�جتهت 
ٍ
يف ظ���رف يوم

�إىل ي�ض���ار �ملنطق���ة... مل يكن يوجد �أي خط دفاع���ي حمّدد للكتيبة 

يف منطق���ة �لعمليات، ول حتى �ضو�ت���ر تر�بية. وكانو� بحاجة للكتيبة 

لتاأمن �جلر�فات.

كان���ت �لق���و�ت �لعر�قية قد �ضّخم���ت �إعالمًيّا عملّي���ة �ضيطرتها 

على مدينة مهر�ن، وعّدتها مك�ضًبا مقابل �ضيطرة قو�تنا على �لفاو. 

ولك���ن بعون �هلل تعاىل بعد ثالث���ة �أيام متتالية من �لعمليات ��ضتطاع 

جي�س �لإ�ضالم ب�ضعار »يا �أب���ا �لف�ضل �لعبا�س« �أن ي�ضتعيد �ملنطقة.. 

�، قّدمت كتيبة حبيب  كان ع���دد �ضهد�ئنا يف هذه �لعمليات قلياًل جًدّ

�ضبع���ة �ضه���د�ء و�ضبع���ة وخم�ضن جريًح���ا، وكان هذ� ح���ال �لكتائب 

� ل�ضيطرته���م على منطقة  �لأخ���رى... كان �ل�ضب���اب منده�ض���ن جًدّ

مهر�ن بهذه �ل�ضهولة...

ترجلن���ا م���ن �ل�ضاحن���ات �لكبرة وحترك���ت �لكتيب���ة برتل و�حد 

�إىل �لأم���ام.. يف تل���ك �لليل���ة تق���ّدم �حل���اج حمم���د كوث���ري �لرتل. 

كان���ت �ملنطقة تق�ض���ف ب�ضكل عنيف من قبل �ملد�ف���ع �لعر�قية، �أّما 

قو�تن���ا فكانت تو��ضل تقّدمها حتت ه���ذه �لنر�ن �لكثيفة... بعد �أن 

�ضرنا حو�يل �ل�ضاعة توقفت �لق���و�ت عند �ل�ضاتر �لرت�بي ]لت�ضرتيح 

قلي���ال[، وبع���د �إقامة �ل�ضالة طلبو� من كل عن�ض���ر �أن يحفر لنف�ضه 

خندًق���ا. وقد و�جهتنا م�ضكلة �أ�ضا�ضي���ة يف حفر �لأر�س؛ فرت�ب هذه 
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�ملنطق���ة كان ناعًم���ا، ويعود جم���دًد� )يتهاف���ت( �إىل د�خل �خلندق 

م���ع كل حماولة حفر. لك���ن يف �لنهاية ��ضتطعت �أن���ا و�إبر�هيم خلج 

�أن نرت���اح قلياًل يف حفرة �ضغرة ما بن �ل�ضات���ر �لرت�بي و�لطريق. 

بعدها �أدركت �أن هذ� هو �لطريق �لذي �ضينتهي بعون �هلل تعاىل �إىل 

...Q كربالء �ملقد�ضة حيث ملتقى ع�ضاق �لإمام �حل�ضن

كربالء! كربالء! �إىل متى �ل�ضرب على فر�قك... �إىل متى �ضي�ضتمر 

�لعدو يف جهله لع�ضقك ومع�ضوقك مم�ضًكا بك يف قب�ضته... �إىل متى 

يتحم���ل �لتعبويون �لأعز�ء �أ�ضرك؟ كربالء! �أن���ت �لنور!... �أنت �لنار 

�مل�ضتع���رة يف قلوبن���ا!... �أنت �مل�ضعل... �ضمع �لقل���وب �ملحرق منذ �أن 

خلق���ت...  بوركت با�ضت�ضهاد �حل�ضن Q و�أ�ضحابه على تر�بك... 

�حرتق قلب زين���ب و�ل�ضبايا و�أ�ضحت قلوبهم م�ضاعل على �أر�ضك... 

و�لآن �أتب���اع �حل�ضن Q و�مللب���ون لند�ء زينب يف طريقهم للو�ضول 

�إليك، ياأتون���ك ]ملّبن ملهوفن[ م�ضرعن مهرول���ن... يا كربالء، يا 

مظه���ر �حلب و�ل�ضفاء، �فتحي �أح�ضان���ك و�ضّمي �لفر��ضات �ملقبلة 

 Q إلي���ك، �أل ت�ضمع���ن ند�ءه���م؟ �أل�ضنته���م تلهج بذك���ر �حل�ضن�

وقلوبهم مفعمة بحبه، يقولون �إن حب �حل�ضنQ �أتى بهم �إىل هذ� 

�لو�دي وكلهم ��ضتياق وهيام...

Å اجلمعة 1986/8/3 

ال�شاعة الثانية �شباًحا

يف هذه �لفرتة، قامو� بتنظيم �ضفوف �لقو�ت وحتريكها... كذلك 

عمل���ت �جلر�فات باأق�ضى �ضرعة ممكن���ة، �إذ ل بد من �إنهاء �لعمل 

قب���ل طلوع �ل�ضم�س... بد�أنا بحف���ر �خلنادق خلف �ل�ضو�تر �لرت�بية، 
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قم���ت �أنا وحم�ضن �أمي���دي و�أمر هادي بحفر خن���دق و�حد. عندما 

بزغ نور �ل�ضب���اح، �أخذت �لنر�ن بالت�ضاقط علينا كاملطر، �إذ كانت 

�لقو�ت �لعر�قية تق�ضف �ملنطقة ب�ضدة.

كان���ت ن���ر�ن �لعدو تتوق���ف كل فرتة دقيق���ة �أو دقيقت���ن، ولكن 

�ضرعان ما تلبث �أن تتجدد، وكانت �ملالئكة تهبط ل�ضتقبال �ل�ضهد�ء 

�ملخ�ضبن بالدماء وتعرج بهم �إىل �لعر�س �لإلهي يف �ضماء �لعّلين... 

��ضته���دف �لق�ضف �ملت���و�يل و�مل�ضتم���ر �إ�ضعاف معنوي���ات �لقو�ت. 

كانت �لطائر�ت �حلربية �لعر�قية من طر�ز »مر�ج-�ف1« تق�ضف 

�ملنطقة ب�ض���كل متو��ضل، ولرمبا حّلقت �أكرث م���ن مئة مرة يف �ضماء 

 مرة �أو �ثنتن... من 
ً
�ملنطق���ة، وقد تعر�ضت مو�قعهم للق�ضف خطاأ

جهة �أخرى �أنهك �حلر �ل�ضديد يف �ملنطقة �ل�ضباب و�ضاقو� به ذرًعا 

حي���ث ل مالذ ول ملج���اأ منه هن���اك... كانت �حل���ر�رة �ضديدة �إىل 

درج���ة �أن بع�س �ل�ضباب قد �أ�ضيبو� با�ضطر�بات نف�ضية... �أ�ضلحت 

موؤن �ليوم �لأمر و�أنقذت �ملوقف.

بع���د �لظهر ��ضت�ضه���د �ثنان �أو ثالث���ة من �ضب���اب �ل�ضتخبار�ت 

)�ملعلوم���ات( �إثر �إ�ضابتهم ب�ضظايا ]�لق�ضف �ملدفعي[. وقد �ضاركت 

طلق �ضاروَخْي ماليوتكا 
ُ
ثالث مروحيات عر�قية يف ق�ضف �ملنطقة. �أ

باجتاهه���ا، ولكن، �أخطاآ �لهدف. ُجرحت �ضفتا �إبر�هيم خلج جرًحا 

�ضطحًيّا، �ضّم���دُت جرحه. مع هذ� �لو�ضع �ُضلم���ت م�ضوؤولية �ل�ضرية 

�إىل ح�ضن.

عن���د �لع�ض���ر تابعن���ا حفر �خلن���دق بع���د �أن خفت ح���ّدة نر�ن 

ا، وعن���د �أذ�ن �ملغرب و�لع�ضاء  �ملدفعية و�أ�ضب���ح �لطق�س بارًد� ن�ضبًيّ

كنا قد �أمتمنا عملنا.
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Å ال�شاعة الثانية والن�شف �شباًحا

�أيقظ���وين من �لن���وم و�أخربوين بنوبتي يف �حلر��ض���ة، مل ُيعلمونا 

م�ضبًق���ا باأوقاته���ا. وقد ��ضتم���رت �حلر��ضة حت���ى �ل�ضاعة �خلام�ضة 

�ضباًح���ا. يف تل���ك �لأثناء، ق�ضفت �لقو�ت �لبعثي���ة �ل�ضو�تر �لرت�بية 

بالأ�ضلح���ة �خلفيفة و�لثقيلة، وكن���ا يف �ملقابل نت�ضّدى لهم بال�ضالح 

�خلفي���ف ب���ن �حل���ن و�لآخ���ر. ع���دت �إىل �خلندق ومل مت����سِ على 

��ضرت�حت���ي �ضاع���ة و�ح���دة حتى �نطلق���ت �ضرية عاب����س. كانت ثمة 

مناط���ق مرتفعة عل���ى ي�ضارنا، حي���ث �أوجد �لبعثيون هن���اك قنو�ت 

وخن���ادق للتجم���ع، و�ض���ارو� يتعر�ضون لن���ا من خالله���ا بن �حلن 

و�لآخ���ر. ذهبو� بن���ا �إىل تلك �خلنادق، وم���ا ز�ل �لبعثيون يق�ضفون 

���ا تهدد حياة  �ملرتفع���ات با�ضتم���ر�ر، وكانت �لكمائ���ن �لعر�قية �أي�ضً

�ل�ضباب من خالل �لقنا�ض���ة و�لر�ضا�ضات �ملتو�ضطة )جرينوف(... 

ذّكرتن���ي �لنر�ن �ل�ضدي���دة يف هذه �ملنطقة بجبه���ة فكة، ولكنها مل 

تكن ب�ضدة نر�نها.

 ��ضت�ضهد حممد تقي عبدي و�أ�ضيب �لبع�س �لآخر بجروح. بقينا 

يف ه���ذ� �ملكان حت���ى �ل�ضاعة �ل�ضاد�ض���ة و�لن�ضف ع�ض���ًر� من دون 

�لقيام باأي عمل ذي �أهمية، مل يهد�أ �لقنا�ضة �لعر�قيون. نفد �ضربنا 

و�ضقن���ا ذرًعا، ولكن بحمد �هلل مل ي�ض���ب �أي منا... �جتهت �لقو�ت 

من جديد نزوًل، و�ضّلمو� منطقتنا �إىل فرقة علي بن �أبي طالب.

نزلنا م���ن �ملرتفعات �أرتاًل متفرقة و�لتقي���ت باإ�ضماعيل معرويف 

وحمت�ض���م يف �ضفوف �لرتل. عندها عاتبني �إ�ضماعيل لأين مل �أخربه 

بالتحاق���ي بكتيبة حبيب، وقال �إنه م���ن �ملحتمل م�ضاركة كتيبة عمار 

يف عملي���ات �لليل���ة �ملقبل���ة، و�إنه���م �ضيقوم���ون بتم�ضي���ط �ملرتفعات 
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وتطهرها ]من عنا�ضر �لعدو[. 

ومررنا  �لآل��ي��ات..  ركبنا  �لأق���د�م  على  �ل�ضر  من  وق��ٍت  بعد 

�ملدمرة  �لطينّية  �لبيوت  خلفنا  وتركنا  ]�ملحررة[  مهر�ن  مبدينة 

حترير  �أن  �إل  �لقلوب،  نياط  تقطع  فيها  �لأنقا�س  كانت  و.... 

�ملنطقة كان بل�ضًما لها...

�نتقلنا بال�ضاحنات �لكبرة، وهناك تلقيت خرب ��ضت�ضهاد �حلاج 

 وحزنُت كثًر� لفقد�نه.. فعلى حّد تعبر �لأخوة لقد 
1
ر�ضا د�ضت���و�ره

. لطاملا �أجهد نف�ضه 
2
ا �آخر �ضديٍق من �أ�ضدقاء �حلاج همت رحل �أي�ضً

يف �لعم���ل وح�ضر د�ئًما ب���ن �ل�ضباب، وكان قد ز�ر �ل�ضباب عند »تل 

ا. كما �أ�ضيب بجروح قائد �لكتيبة �حلاج ح�ضن حمقق. 177« �أي�ضً

 

Å يوم ال�شبت 1986/8/4

ال�شاعة العا�شرة والن�شف م�شاًء

و�ضلن���ا �إىل �ملخيم وكنا بانتظ���ار كتيبة عم���ار لالن�ضمام �إليها، 

حلق �ضب���اب �لكتيبة بنا. فرحت كثًر� ]حينه���ا[، ولكم ��ضتقت 
ُ
وق���د �أ

���ا. كان حزيًنا لرحيل  ل���كّل ف���رٍد منهم. �لتقيت ب�ر�ض���ا �آبرودي �أي�ضً

�حل���اج ممقاين، وت���اأمل جمي���ع عنا�ضر وح���دة �لط���و�رئ �ل�ضحية 

لفقدهم له، و�أب���دو� حزنهم عليه، فكان���ت وجوههم مكفهرة خالية 

من �لبت�ضامة...

1 - محمد رضا دستواره، نائب قائد فرقة »27 محمد رسول الله P« استشهد في 
عمليات تحرير مدينة مهران.

2 - محمد إبراهيم همت، القائد الشجاع لفرقة 27، استشهد في آذار عام 1984 
أثناء عمليات خيبر البرمائية جنوب جزر مجنون.
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عن���د ذهابنا �إىل وحدة �لط���و�رئ �ل�ضحية �أخربون���ا با�ضت�ضهاد 

م�ضوؤوله���ا �لتابع لفرقة �ضيد �ل�ضه���د�ء... يف هذه �لعمليات ��ضت�ضهد 

كثر من قادة �لإ�ضالم وعرجو� �إىل �ل�ضماء.. 

ي���ا �لهي! �إن هوؤلء �لأعز�ء ق���د جاهدو� وعانو� �لأمّرين يف �ضبيل 

تعزيز حدود �لإ�ضالم.. �للهم �ح�ضرهم مع قادة �ضدر �لإ�ضالم... يا 

�إلهي! لقد بذلو� مهجهم يف �ضبيلك، �أنت �لعامل باأنهم تفانو� لأجلك، 

فبعّزتك �أحيي ذكر�هم على �لدو�م...



جبهة شلمشة





1987/1/15م ال�شاعة احلادية ع�شرة والن�شف ظهًرا

 مل �أك���ن �أنوي �لكتاب���ة، ولكن ما ع�ضاين �أفع���ل، ف�ضور �لأحبة ل 

تف���ارق خي���ايل، ومل �أجد جلروحي بل�ضًما �ض���وى كتابة جزٍء من هذه 

�مللحمة.

1987/1/8 م ال�شاعة العا�شرة و�شبع ع�شرة دقيقة 

ُجّه���زت �لكتيب���ة لالنط���الق م���ن مع�ضك���ر كرخ���ة عن���د �ل�ضاعة 

�لعا�ض���رة و�ضبع ع�ض���رة دقيقة. وقد �ضّلم �ل�ضب���اب حقائبهم. وحيث 

�إن هويتي مل تختم بخت���م �ملغادرة، بالرغم من م�ضاعي �ل�ضيد ر�ضا 

ي���زدي، قائد كتيبة عمار، حلل �مل�ضاألة، فقد �أجربت على �لعودة �إىل 

طهر�ن لإجناز �ملعامل���ة، وكان ل بد من حتمل م�ضاق �ضت وع�ضرين 

�ضاع���ة من �ل�ضف���ر ذهاًبا و�إياًبا. و�ضلت �إىل طه���ر�ن حو�يل �ل�ضاعة 

�ل�ضابع���ة �ضباًح���ا، وبعد �إنهاء م�ضكل���ة �لهوية، ركب���ت �حلافلة عند 

�ل�ضاعة �ل�ضاد�ضة ع�ضًر� وعمدُت �إىل منطقة ]�لعمليات[. 

Å ال�شاعة الثامنة وت�شع ع�شرة دقيقة �شباًحا

و�ضلت �إىل ثكنة دوكوهه عند �ل�ضاعة �لثامنة وت�ضع ع�ضرة دقيقة 

�ضباًحا. �ضاأل���ت �حلاج �أ�ضفهاين م�ضوؤول �إم���د�د�ت ]متوين[ �لكتيبة 

ع���ن �لقو�ت، ولكن���ه مل ي�ضتط���ع م�ضاعدتي لأن �لق���و�ت قد حتركت 
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]وغ���ادرت �حلامية �إىل منطقة �لعمليات[. مل �أكن �أعرف كيف �أ�ضل 

�ليهم؟ ��ضتف�ضرت من م�ضوؤول �ضوؤون �ل�ضتقطاب ]�لنت�ضاب[ للفرقة، 

ا.  ق���ال �إن �حل���اج كوثري، منع دخ���ول �لقو�ت �إىل �ملنطق���ة منًعا باًتّ

�أحلحت عليه باأنه���م ينتظرونني، و�أن ر�ضا يزدي، على علم بالأمر، 

لكن���ه مل يقبل. من جهة �أخرى فاإن م�ض���وؤول �نت�ضاب وحدة �لطو�رئ 

�ل�ضحية قد �أتلف �أع�ضابي...

�أخرجني �ضوت �ملو�ضيقى �لع�ضكرية عند �ل�ضاعة �لتا�ضعة �ضباًحا 

عن طوري فكدت �أ�ضاب باجلنون؛ �إذ ل �ضبيل لأ�ضل �إىل �ل�ضباب. كنت 

�أريد �أن �أ�ضرخ و�أنادي: يا �إلهي ملاذ� يجب �أن �أتخلف عن �لعمليات... 

�إلهي �أتو�ضل �إليك، �إلهي! قطعت كل هذه �مل�ضافة لأجلك فاأغثني...

حت���ى �لظهرة؛ مل يكن بو�ضعي فعل �ضيء غ���ر �لتح�ضر و�لتاأمل. 

كان قلبي يعت�ضر �أملًا وحزًنا. �أخربوين بو�ضول �حلاج نوري �إىل وحدة 

�لطو�رئ �ل�ضحي���ة، وقالو� �إنه �ضيع���ود �إىل �ملنطقة يف �ليوم نف�ضه. 

فرحت كثًر� بهذ� �خلرب وبالأخ�س عندما �أخربين �أن قو�ت فرقتنا 

مل تب���د�أ بالعملي���ات بعد. حمدت ربي كثًر� وغ���ادرت �لثكنة ب�ضيارة 

�لإ�ضعاف عن���د �ل�ضاعة �ل�ضاد�ضة ع�ضًر�. كانت �لقو�ت قد ��ضتقرت 

يف مع�ضكر كارون وبد� �أنها �ضتقوم بالعمليات غًد�. و�ضلنا �إىل وحدة 

�لط���و�رئ �ل�ضحية يف كارون عند �ل�ضاع���ة �لعا�ضرة و�لن�ضف لياًل. 

� لدرجة �أنه �أوقف �ل�ضيارة بجو�ر مركز  كان �حل���اج نوري متعًبا ج���ًدّ

�ضرطة طريق �لأه���و�ز وغفا قلياًل. بعدما �أخرجنا معد�ت �لإ�ضعاف 

م���ن �ل�ضيارة، �أخربون���ا بتحرك كتيب���ة عمار وتوجهه���ا �إىل منطقة 

�لعملي���ات، ومبا �أن �حلاج ن���وري كان على علم بظ���رويف، لذ� �أ�ضرع 

بت�ضغيل �ل�ضيارة ]و�ض���ار ب�ضرعة[ كي ل نتخّلف عن �ل�ضباب ]�أكرث من 
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هذ�[. دعوت له كثًر�... عل���ى طريق �أهو�ز- خرم�ضهر وقبل مدخل 

خرم�ضه���ر، كانت قو�ت �لفرق���ة ت�ضتقر عند ج���ادة �ضفوي �لرت�بية 

خل���ف �ل�ضد وهي يف حال ترق���ب و�نتظار. يبدو �أنه���ا كانت �لطريق 

�لوحي���دة لالإمد�د�ت. �حت�ضدت كافة ق���و�ت �لفرقة يف عنابر كبرة 

مك�ضوف���ة كان���و� ق���د �أعدوها م�ضبًق���ا. �لتحقُت بكتيب���ة عمار حو�يل 

�ل�ضاعة �لثاني���ة ع�ضرة و�لن�ضف م�ضاًء. فرحُت كثًر� بالتحاقي بهم 

وحمدت �هلل �لذي غمرين بلطفه وكرمه. 

يف �لليلة ذ�تها توّجهْت كتيبة حبيب �إىل �خلطوط �لأمامية، ر�أيت 

هن���اك �ل�ضي���خ ح�ض���ن وال�سيد حممد مدين ومه���دي حقاين وح�ضن 

م�ض���رور وعبا����س ب���اك ر�د، ووّدعتهم جميًعا ... ب���ن حلظة و�أخرى 

كن���ت �أ�ضعر �أن ��ضم »�ضلم�ضة« يه���زين.. كنت �أ�ضعر �أين �أعرفها منذ 

زمن طويل، و�أن هناك �ضيًئا يربطني بها..

�أم�ضيت �لليل مع �ضب���اب ]ف�ضيل[ �لهجرة �أمثال: �ل�ضيد مرت�ضى 

م���دين - �ل�ضيد �أحمد بالرك - �أمر وفاي���ي - عبا�س بيات - حميد 

ح�ضيني���ان - عبا����س بهاردو�ض���ت وهوبخت وغرهم م���ن �لأحبة... 

�أثن���اء �للي���ل قامو� بتبديل �أماكن �ل�ضب���اب يف �لعنابر �أكرث من مرة. 

عند طلوع �ل�ضباح ورغم تلبد �ل�ضماء بالغيوم ر�حت طائر�ت �لعدو  

حت���وم يف �لأجو�ء م���ر�ًر� وتك���ر�ًر� وتق�ض���ف بع�س �ملو�ق���ع. جتاوز 

عدد طلعات �لطائر�ت �حلربي���ة ذ�ك �ليوم وحتى �ل�ضاعة �لعا�ضرة 

وع�ضري���ن دقيقة، �لثالثمئ���ة طلعة. كنا نرى فجاأة ث���الث �أو �أربع  �أو 

حتى �ضت طائر�ت حتّلق فوق روؤو�ضنا. كانت نر�ن �مل�ضاد�ت �جلوّية 

تغط���ي �ملنطقة با�ضتمر�ر، وقد �ضهدنا عن���د �لظهرة �ضقوط �إحدى 

�لطائر�ت...
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 كما �أبلغونا �أن كتيبة حبيب قد ��ضتقرت خلف �حل�ضن و��ضتطاعت 

�أن تت�ض���دى للعدو ب�ضجاعة، �أخربوين باإ�ضابة �ل�ضيخ ح�ضن، يبدو �أنه 

ق���د �أ�ضيب ب�ضظاي���ا قذيفة هاون. حتركت كتيبت���ا مالك وحبيب مًعا، 

وكانت كتيبة عمار �لكتيبة �لثالثة �ملفرت�س م�ضاركتها يف �لعمليات، وقد 

تهياأت لالنطالق مع حلول �لظالم. ركبت �لقو�ت �لآليات و�نطلقت... 

يف �لطريق ر�أينا �لعديد من جثث �لبعثين. و�لقنابل �لعنقودية �مل�ضيئة 

ما فتئت تنر �ملنطقة ومل تتوقف للحظة و�حدة. �جتزنا بحرة تربية 

، كان �ملاء يغمر �ملنطقة بتمامها، و�لطريق �لوحيدة �ملوؤدية 
1
�لأ�ضماك

�إىل منطقة �لعمليات متر من و�ضط �ملاء..

بعد م�ض���ّي وقت، ترجلت �لقو�ت من �ل�ضي���ار�ت وبد�أت بال�ضر، 

طو�ل �لطري���ق كانت قذ�ئف �ملدفعية و�له���اون تت�ضاقط من حولنا، 

 ،
2
ولك���ن وهلل �حلم���د مل ي�ض���ب �إل �لقليل من���ا. كان �ل�ضي���خ حممد

م�ضاًبا بجرح �ضطحي يف ركبته. و�نفجرت قذيفة هاون بالقرب من 

�لرت���ل، ولكن بع���ون �هلل مل ت�ضفر عن وقوع �ضحاي���ا... و�ضلنا قرب 

�حل�ض���ن حيث ت�ضتقر كتيبة حبيب، وهن���اك �أ�ضيب حممد �ضريفي، 

معاون قائد �لكتيبة، بر�ضا�ضة يف بطنه.   

�أ�ضبحت كتيبة حبيب يف و�ضع �ضّيئ للغاية، فالقو�ت كلها حمت�ضدة 

خلف �أحد �ل�ضدود، و�لأر�س مليئة بالوحل �لذي غطى �أرجلنا �إىل ما 

1 - في أواسط السبعينيات قامت القوات العراقيّة بحفر قناة ضخمة يبلغ طولها 30 
كيلومترًا شرق مدينة البصرة، وكان يبدو أن األحواض ستستخدم لتربية األسماك، 
ومألوا القنوات بمياه نهر كتيبان، ولكن في عام 1982، قامت قوات العدو بهدم 
جدار القناة من عدة جهات وأطلقت المياه نحو السهول الحدودية وبذلك أحدثت 

بحيرة صناعية في تلك المنطقة. 

2 - أطلق الشهيد )المؤلف لهذا الكتاب( على نفسه اسم »الشيخ محمد« تواضًعا 
منه؛ وقد أصيب في ركبته في هذه العمليات.
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ف���وق �حلذ�ء �لع�ضكري، و�لقذ�ئ���ف حت�ضد بن �حلن و�لآخر عدًد� 

م���ن �جلرحى، وقد ��ضتّد �زدح���ام �لقو�ت خلف �ل�ضد فاأعاق �ملرور. 

فق���و�ت كتيب���ة حبيب كان���ت قد ��ضتق���رت يف خنادق �نفر�دي���ة، �أّما 

�ضبابنا باتو� خارجها عر�ضًة لالإ�ضابة ب�ضظايا �لقذ�ئف...

كان���ت �ل�ضاع���ة �حلادي���ة ع�ض���رة م�ض���اًء عندم���ا ��ضتدعوين من 

مقدم���ة �لرت���ل. فنا�ض���ر توحيدي، قائ���د �ضرية به�ضتي، ق���د �أ�ضيب 

بخ�ض���ره وكتفه �إثر تعر�ضه لع�ضف �لنفج���ار. ��ضطررنا لنقله �إىل 

�خلط���وط �خللفية... عرثُت بع���د مدة على خندق ف���ارغ فا�ضرتكت 

فيه م���ع هوبخت وعبد�لعلي هو�ضيار. مل ي����س على نومنا فيه �أكرث 

من �ضاع���ة �أو �ضاعتن حتى ��ضتيقظنا على �أ�ض���و�ت �لنر�ن �لثقيلة 

و�لقذ�ئ���ف، كان �لق�ض���ف �ضدي���ًد�، �إىل درجة �أنه  ي�ضل���ب �لإن�ضان 

��ضتقر�ره  ور�حته..

�أعدو� �ضرية به�ضتي للتقدم، و�أثناء �لتحرك �نفجرت قذيفة هاون 

و�ضط �ل�ضباب فا�ضت�ضهد عدٌد منهم. كان �ضبابنا يت�ضاقطون �لو�حد 

تل���و �لآخر، و�أ�ضو�ت �ل�ضتغاثة تعلو م���ن كل جانب، ومل يكن بو�ضعنا 

�أن نفعل �ضيًئا؛ فتقدمي �مل�ضاعدة يف ذلك �ملكان كان م�ضتحياًل، ولكن 

مهم���ا كان �لأمر فقد توّجب �إخ���ر�ج �لقو�ت من خلف �ل�ضد. �لتقيت 

يف �لطريق ب�الأخ قره كوزل���و، �أحد م�ضعفي ف�ضيل �جلهاد، فناد�ين 

قائ���اًل:« �أ�ضيب���ت كلتا �ضاَق���ْي بال�ضظايا، �ضاعدين«. ب���د�أت بت�ضميد 

جر�ح���ه، كان ل ينف���ك عن �ل�ضوؤ�ل هل �لن���زف �ضرياين �أم وريدي؟ 

كنت �أحاول طماأنته ب���اأن �ل�ضظية �أ�ضابت ع�ضلة فخذه، و�أن �إ�ضابته 

لي�ضت خطرة. بعد ت�ضميد جر�حه مل يعد هناك مكان �آمن للمكوث 

فيه، لذ� �أقنعته باأنه ل بد من �لنهو�س بنف�ضه، و�أن ل ينتظر �لنقالة 
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و�مل�ضعفن. كان ]�لنهو����س[ �ضعًبا عليه، ولكن بعد جهد جهيد متكن 

م���ن �لوق���وف وتوكاأ على كتف���ي وبد�أ ي�ضي خطوة تل���و خطوة.. عند 

منت�ضف �لطريق �لتقينا ب�ضعيدي؛ وهو �أحد م�ضعفي ف�ضيل �جلهاد، 

ف�ضاعدن���ا للو�ضول �إىل �ضيارة �لإ�ضعاف. بعد ذلك نقلنا �ل�ضهيد قره 

كوزلو �إىل �خلطوط �خللفية.

تقدم رتُل �ضرية به�ضتي �إىل �لأمام بعد عبوره �ل�ضد... كان �ل�ضيء 

�لوحي���د �لذي مل يفارق خيايل طو�ل �لطري���ق، هو �لثاأر لدماء هوؤلء 

�ل�ضب���اب... فال تز�ل �أ�ض���و�ت ��ضتغاثتهم و�أنينه���م يف �أذيّن، ولكننا 

عجزن���ا ع���ن م�ضاعدته���م... تقّدمن���ا �إىل �لأم���ام وتركن���ا �ل�ضهد�ء 

و�ملجروح���ن يف ذ�ك �ملكان مطروحن على �لأر����س... ولكن مبا �أن 

�ملنطقة ما ز�لت حتت �ضيطرة قو�تنا، ف�ضيتم �إخالوؤها يف وقت لحق. 

ط���و�ل �مل�ض���ر؛ كان���ت ر�ضا�ضات �لدو�ض���كا تخرق رت���ل �ل�ضباب 

و�لقذ�ئ���ف تت�ضاق���ط على جانب���ي �لطريق بن �حل���ن و�لآخر. كان 

�ل�ضيد �أحمد بالرك ومرت�ضى جيتكري ينتقالن ما بن مقدمة �لرتل 

وجو�نب���ه. ويف و�ضط �لطري���ق �أ�ضابت قذيفة خ���ط �لرتل و��ضت�ضهد 

�لبع����س منه���م و�أ�ضيب �آخرون... بع���د مرورنا بال�ضو�ت���ر �لرت�بية، 

�نتهين���ا �إىل �ضد �آخر، حي���ث توّجب علينا �ل�ضتق���ر�ر عنده و�لدفاع 

في���ه. كان���ت فرقة »25 كرب���الء« حتر����س �ل�ضد من �جله���ة �ليمنى، 

وكتيبة مالك من �جلهة �لي�ضرى.

��ضتهدف���ت بع����س ر�ضا�ضات �لدو�ض���كا قو�تنا عن���د جناح �جلهة 

�لي�ض���رى، وتو��ضل �لق�ضف، � ��ضطرنا �إىل �إخماد تلك �لنر�ن قبل 

طل���وع �ل�ضم����س و�إل كانت �ضتت�ضب���ب لنا مبتاعب جم���ة. بد�أنا بحفر 

�خلن���ادق؛ �أن���ا وعبا�س بي���ات وح�ض���ن وجهانديده، حفرن���ا خندًقا 
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م�ضرتًكا. طلع �لنهار و�لدو�ضكا ما ز�لت ت�ضتهدف �ضبابنا، ومعد�تنا 

� فكن���ا نقت�ضد يف ��ضتخد�مه���ا. مع مرور �لوقت  �حلربي���ة قليلة جًدّ

ظّل �لق�ضف ي�ضتد علينا و�لقو�ت تت�ضاقط ما بن �ضهيد وجريح...

قبل �ل�ضاعة �لعا�ض���رة �ضباًحا، �ضّنت قو�ت �لعدو هجوًما م�ضاًد� 

حم���دوًد� ولكنها ��ضطّرت للرت�جع ب�ضرع���ة ب�ضبب ت�ضدي �ل�ضباب. 

فاإحدى دباب���ات �لعدو ��ضتطاعت �لت�ضل���ل �إىل م�ضافة خم�ضن مرًت� 

من �ل�ضد، ومل نكن قد �نتبهنا �إليها... يف تلك �لأثناء رمى ثالثة من 

�لعنا�ض���ر -�ملوجودين د�خلها- باأنف�ضه���م �إىل �خلارج خوًفا ورعًبا. 

�أخ���ذ �ل�ضي���د �أحمد ب���الرك قنبلة يدوي���ة وب�ضجاعة تام���ه ذهب �إىل 

�لناحي���ة �لأخرى لل�ضد ورماها نحو �لدبابة وعاد �ضاملًا. كلما �قرتبنا 

م���ن وقت �لظهرة �زد�دت نر�ن قذ�ئف �لهاون �ضدًة وقوة، وقّدمنا 

�ملزي���د من �ل�ضهد�ء و�جلرحى. �أ�ضي���ب �ل�ضيد م�ضطفى رعيت، يف 

خ نظر« هناك  بطنه وعندما ذهبت لت�ضميد جرحه، ر�أيت »حميد َفرُّ

���ا. ثم بعد وق���ٍت �أ�ضيب مرت�ضى جيتك���ري يف بطنه وعبد �لعلي  �أي�ضً

ا ول �أحد  ���ا. �أخذ عدد �جلرحى يزد�د تدريجًيّ هو�ضيار يف كتفه �أي�ضً

معن���ا ينقلهم �إىل �خلطوط �خللفي���ة، مل ي�ضلني �أي خرب عن �ل�ضيد 

مرت�ضى مدين، ومل �أكن �أعرف �ضيًئا عن و�ضعه �ل�ضحي.

كان���ت �ل�ضاعة قد جتاوزت �حلادية ع�ضرة حينما ظهرت دبابتان 

خلفن���ا، ومل يكن معلوًما �إن كانتا للعدو �أم لن���ا. ��ضتقّرت �لدبابتان، 

وحينم���ا بد�أنا باإطالق �لنار عليهما، ف���رت �إحد�هما، حينئذ عرفنا 

�أنه���ا عر�قي���ة وكانت تن���وي حما�ضرتنا من �خللف. م���ا فتئت ثالث 

طائ���ر�ت مروحية حتلق فوق روؤو�س �ل�ضب���اب ب�ضهولة تامة ومن دون 

ا. �أي ر�دع، ومل ن�ضتطع �لت�ضدي لها. ��ضت�ضهد حميد ح�ضينيان �أي�ضً
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تر�جع���ت �جلبهة �ليمن���ى �لتي كانت بقيادة فرق���ة »25 كربالء«  

ب�ضبب نفاد �لذخائر �حلربية و�أ�ضبح جناحنا خالًيا من �لّدفاع، لهذ� 

جت���ر�أ �لعدو على �ضن هجوم �أكرث �ضر�وة م���ن هذه �لناحية. عندما 

قارب���ت �ل�ضاع���ة �لثاني���ة ع�ضرة ظه���ًر� �أ�ضيَب �ل�ضي���د �أحمد بالرك 

ا. وكان ق���د توىل قيادة �ل�ضرّية بعد  بر�ضا����س �لدو�ضكا و�ضقط �أر�ضً

�إ�ضابة مرت�ضى جيتكري. �خرتقت �لر�ضا�ضة رئته �ليمنى وخرجت 

من ظهره... ذهبت �إليه، كان���ت �أنفا�ضه متقطعة، وجفونه منقب�ضة 

ويتاأمل ب�ضّدة. �ضمدت جر�حه ب�ضا�س فازلن وذهبت مع عبا�س بيات 

و�ضعيد نيا وحميد ح�ضن���ي لإ�ضعاف �جلرحى. و�ضعنا �جلرحى على 

بطانية ونقلناهم �إىل �خلطوط �خللفية. كان �ل�ضد قد تهّدم من عّدة 

�أماك���ن و�أ�ضبحنا يف مرمى نر�ن �لع���دو. قطعنا تلك �ملناطق بند�ء 

»ي���ا علي يا عل���ي«، وتقدمنا. عن���د و�ضولنا �إىل نهاي���ة �ل�ضد، وجدنا 

بع����س �جلرح���ى و�ضهد�ء ق���د تناث���رت �أ�ضالوؤهم. �بت���د�ًء من ذلك 

�مل���كان و�إىل �لأمام كانت �لأر����س م�ضتوية و�ضارت حتت نظر �لعدو. 

�ضّلمت �ل�ضيد �أحمد لل�ضباب. كنت �أنوي �لرجوع ولكنه �عرت�س قائاًل 

�إن �لوقت قد تاأخر.

ظننت �أنه منعن���ي نظًر� لو�ضعه �ل�ضحي، ولكنه قال �إنه قد حان 

وقت �لرت�جع ولو تاأخرنا قلياًل، لن نتمكن من �إ�ضعاف بقية �جلرحى. 

ا، وقد نقل���ه ح�ضن جهان بور، �إىل  قب���ل ذلك �أ�ضي���ب �لأخ رهرب �أي�ضً

�خلط���وط �خللفية. وقد نقلنا �ل�ضيد �أحم���د و�ل�ضيد رعيت و�ضكاري 

�مل�ض���اب يف ر�أ�ض���ه وذلك مب�ضاعدة عبا�س وثالث���ة من �ل�ضباب. كنا 

يف ماأم���ن من ن���ر�ن �لعدو مل�ضافة حمدودة، ل���ذ� ��ضرتحنا قلياًل يف 

و�ضط �لطريق، ولكن فوجئنا بعد ذلك بوجود عدد كبر من �ل�ضباب 
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�مل�ضاب���ن. لهذ� كان ل بد من نقل �جلرح���ى �إىل �خلطوط �خللفية 

يف �أ�ضرع وقت ممكن لأن �ملكان مل يعد �آمًنا لال�ضرت�حة فيه... نقلنا 

بع����س �مل�ضابن مب�ضاعدة عب���د �هلل �أميني وحمي���د ح�ضني وعبا�س 

ويعق���وب ز�ده وب���الرك. و�لآن نحن يف مرمى ن���ر�ن �لعدو متاًما... 

ي���ا زه���ر�ء! �أغيثين���ا... م���ا �نفّك���ت �أل�ضنتنا تله���ج بند�ء ي���ا علي يا 

زه���ر�ء با�ضتمر�ر. كلما تقدمنا ع�ضرة �أمتار كنا ننبطح على �لأر�س 

مالم�ض���ن تر�به���ا بنح���ٍو ل �إر�دي، ن�ضرتيح لدقيق���ة �أو دقيقتن ثم 

نو��ض���ل �ل�ضر ثانيًة. عربن���ا و�حًد� �أو �ثنن م���ن �ل�ضو�تر �لرت�بية، 

وحينه���ا �أ�ضيب حميد ح�ضني وقد فارقنا. ويب���دو �أن عبد�هلل �أميني 

�ل���ذي كان قد توجه لنجدة �ل�ضي���د رعيت، �أ�ضيب بقذيفة هاون على 

بع���د ثالثن مرًت� من مكان وجودن���ا، وذلك �أثناء عودته وقد تال�ضى 

ج�ض���ده متاًم���ا، كما �أ�ضي���ب يعق���وب ز�ده يف �ضاقه. �آن���ذ�ك مل يبق 

برفقتي غر عبا�س و�ل�ضيد �أحمد بالرك.

كنا كلم���ا طلبنا �مل�ضاعدة م���ن �أحد ما، عجز ع���ن ذلك.. وفيما 

ن���رى ع���دًد� كب���ًر� م���ن �ل�ضباب مب���ن فيه���م �جلرح���ى يرت�جعون 

مهرول���ن م�ضرعن نحو �خلل���ف، وكانت طلق���ات �لدو�ضكا وقذ�ئف 

�لهاون تنهم���ر عليهم با�ضتمر�ر. كان �ل�ضباب ي�ضقطون �أمام �أعيننا 

دون �لتمك���ن من �لنهو�س مرة �أخرى. ي���ا �لهي! �أنت �ل�ضاهد علينا، 

فاأنت ترى كم م���ن �إ�ضماعيل يذبح يف �ضاحتك، من �ل�ضعب �أن نرى 

ا �أن ت�ضاهد كل  �لأ�ضاحي يف م�ضهد رق�ضة �ملذبوح، من �ل�ضعب �أي�ضً

ذل���ك و�أنت مكتوف �ليدين غر قادر على تقدمي �مل�ضاعدة. يا �لهي! 

هوؤلء �لأحبة كانو� يلهجون با�ضمك يف �آخر حلظات حياتهم ول يرون 

�ض���وى وجه���ك �لكرمي، يا �له���ي! يف تلك �للحظ���ات ويف هذ� �ملوقف 
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ه���ل ت�ضتطي���ع �ملالئكة ومن يف �لعر����س �أن يرو� مثل تل���ك �مل�ضاهد؟ 

�أم �أنه���م �أغم�ضو� �أعينه���م و�أد�رو� وجوههم كي ل يرو� �حرت�ق هذ� 

�لكم �لهائل من �لفر��ضات �مللونة.. �أيتها �ل�ضمعة �مل�ضيئة... �أعرف 

ا... �للهم لك �حلمد �أن  �أنك �حرتقت حتى �حرتقت ]تال�ضيِت[ �أي�ضً

قّدرت ما كنت تريده لنا.

مل يع���د با�ضتطاعتنا حمل �ل�ضيد �أحمد عل���ى �لنقالة وطلبنا منه 

�أن ينه����س م���ن مكانه لكنه عجز ع���ن ذلك. وقد حاولن���ا �مل�ضتحيل 

لإيقاف���ه على رجلي���ه، لكنه مل ي�ضتطع، جلاأنا للتّو�ض���ل باأمه �لزهر�ء 

O وذّكرن���اه باأنها بالرغم من �ضلعها �ملك�ضور وع�ضدها �جلريح، 

مل تت���و�َن ع���ن �لدفاع ع���ن �لإمامة و�لولي���ة، �أما �أن���ت ولكونك من 

جن���ود �لزهر�ء O، فيجب �أن تخجل منها ول تقف �أمامها موقف 

�جلندي �ملخزي. �أثارت فيه �لغرة و�حلمّية، حينها نه�س من مكانه 

فاأم�ضكته من جانب وعبا�س من �جلانب �لآخر وم�ضينا. 

مل ينقط���ع ع���ن �أل�ضنتن���ا ذك���ر �لزه���ر�ء O حلظ���ة. يف تلك 

�ل�ضحر�ء �مل�ضتوية نطقنا بكلمات مل يعلمها �ضوى �هلل تعاىل؛ يف�ضل 

ا. جرح  �أل �أ�ضّجله���ا فينك�ضر �لقلم... كان رحيم مقدم برفقتنا �أي�ضً

�أحم���د وكان نزيف �ضدره ل يتوقف، ولكن مل يعد لدينا وقت للتوقف 

ا وتر�جع �إىل  وت�ضمي���ده. �أ�ضيب حم�ض���ن �أبري�ضم باف، بكتف���ه �أي�ضً

�خلل���ف، كما �إن ع���دًد� كبًر� من �ل�ضب���اب مل ن�ضتط���ع نقلهم وبقو� 

خلف �ل�ضد، كان منهم هوبخت �لذي �أ�ضيب بر�أ�ضه ورجله، و�ل�ضهيد 

ا... كان �حلاج �ض���ر �فكن يكرّب  جمي���د �ضفري وباقي �لأحب���ة �أي�ضً

بالرغم من �إ�ضابت���ه، ومل يعد ملكان ول �ل�ضيد مرت�ضى مدين و.... 

ا قد �أ�ضيب بجروح يف بطنه وطلب  كان م�ضطف���ى عرب �ضرخي �أي�ضً
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�لع���ون، ولكنه بقي هناك م���ع �ضفاء قلبه ولطافت���ه. كان مالك �آخر 

فرد من قو�تنا �لتي ��ضتطاعت �لرت�جع من دون �أي �إ�ضابة.

بقيت مع �ل�ضيد �إىل �أن �أو�ضلته �إىل م�ضفى �ل�ضهيد بقائي وتركته 

هناك...

Å وصية الشهيد السيد محمد شكري

�لهي حبيبي �أنت �ل�ضاه���د باأن حّب �حل�ضنQ و�ل�ضيدة زينب 

O يتاأّجج يف قلبي �لذي ينادي هاتًفا بحب �لتعبوين، �لذين بذلو� 

مهجه���م يف �ضبيلك. �ضالم �هلل ور�ضوله �ضيدنا حممدP على �أمهات 

�ل�ضه���د�ء �للو�تي يرتع���رع يف �أح�ضانهن �لفيا�ض���ة باحلّب و�حلنان 

فر��ض���اٌت حترتق وتذوب، فر��ضات يف ح���ّب �هلل تعاىل. �ضالمي �إىل 

�أمي �لتي رّبتني على هذ� �لنحو ومنحتني ن�ضيًبا من عطفها وحنانها 

غ���ر �أين مل �أ�ضتطع �أن �أرّد ذرة م���ن �أف�ضالها... يا �إلهي! �ضاحمني، 

كما و�أطلب م���ن و�لدتي �أن تعفو عني وت�ضاحمني. فكما هتفِت ب�اهلل 

�أكرب عند نع�س �أخي علي وهزمِت �لعدو ب�ضوتك هذ�، �أود �أن تهتفي 

ثانيًة عن���د نع�ضي لتوّجه���ي باإر�دت���ك �حلديدّية )�ل�ضلب���ة( �ضربًة 

�أخرى للعدو. �أهدي �لتحي���ة و�ل�ضالم �إىل و�لدي �حلبيب �لذي تعب 

كثًر� من �أجلي، و�أطلب منه �أن يكون حافًظا حلرمة دم �ل�ضهد�ء يف 

كّل زمان ومكان، كما �أطلب منه �أن ي�ضاحمني.

�أو�ضي �أخو�تي �أن يقتدين بالدرة �ملنرة وحاملة لو�ء كربالء وَعَلَم 

�ضالبته���ا، �ل�ضيدة زين���ب، و�أن يتذكرن م�ضيبتها دوًم���ا. �إذ� بكن، 

فليبك���ن مل�ضيبة �ل�ضيدة زينب، و�إذ� حاربن حلفظ حرمة �ل�ضهد�ء، 

فليقتدي���ن ب�ضجاعته���ا. وليُك���نَّ كاجلب���ل يف مو�جه���ة �مل�ضائب، ول 

ي�ضمحن حلّب �لدنيا �أن يتغلب على نيل مر�ضاة �هلل تعاىل.
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فلرّب���ن �أبناءهن على �أح�ضن وجه حتى ي�ضبحو� زينة �لإ�ضالم. 

َذّك���ر �إخوتي �لأحبة �أن �لدفاع ع���ن �لثورة �ل�ضالمية هو مبد�أ ولية 
ُ
�أ

�لفقي���ه، دفاٌع عن كيان �لإ�ضالم ودفاٌع عن دين �هلل. وت�ضّدو� للعدو 

ب���اأي لبا�ٍس جاء ومتظه���ر، و��ضمدو� بكّل قّوٍة و�ضالب���ة. و�علمو� �أن 

�أعد�ء �ل�ضالم يظهرون باأ�ضكال و�ألو�ن متعددة. فاجعلو� طريقكم، 

طريق �لإمام �خلميني �لر�حل كي ل ت�ضّلو� وتتيهو�.. قّدمو� دماءكم 

�حل���رة هدية لإحياء علم �لت�ضّيع، وبذلك تكونون قد �قتديتم ب�ضرة 

حممد و�آل حممد. 

كما �أو�ضي �أ�ضدقائ���ي �لأحبة �أن يعملو� ل�ضالح �لإ�ضالم و�لثورة 

�لإ�ضالمي���ة �أينم���ا كانو�... �أحبائ���ي �لب�ضيجّي���ون! ل ُتهملو� م�ضاجد 

�هلل، و�علم���و� �أن هلل �ملالئك���َة يف �ل�ضم���اء و�لب�ضيجي���َن يف �لأر�س. 

ا لديكم مهم���ة �ضعبة، حيث تقع  �أ�ضدقائ���ي يف �جلامعة! �أنت���م �أي�ضً

عل���ى عاتقكم م�ضوؤولية بناء هذ� �ملجتمع. �ملجتمع �لإ�ضالمي بحاجة 

�إىل �خت�ضا�ضين ملتزمن. ف���ال قيمة لأحدهم دون �لآخر. فا�ضعو� 

لكت�ض���اب وحت�ضي���ل كلت���ا �لف�ضيلتن. ف���اإىل جانب حت�ضي���ل �لعلم 

�حر�ضو� عل���ى �لوجود يف �أو��ض���اط �ملجتمع و�ل�ضاح���ات �ل�ضيا�ضية، 

و�ضونو� دماء �ل�ضهد�ء لأنها م�ضوؤولية كبرة يف �أعناق �لباقن.
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Å خارطة منطقة عملّيات �ضمايل فكه.
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Å منطقة عملّيات فكة؛ هذه �ل�ضورة لل�سيد حممد �سكري

Å متوز/يوليو 1986، منطقة عمليات �ضمايل فكة.

�أول يوم لإ�ضتباك قو�ت كتيبة عمار و�لعدو �لغا�ضم.
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Å متوز/يوليو 1986، منطقة عمليات �ضمايل فكة

عنا�ضر من كتيبة عّمار يف خنادق �ملنطقة
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Å حزير�ن/يونيو 1986، منطقة عمليات �ضمايل فكة

�أحد قو�ت كتيبة عّمار �أثناء حفر �خلندق.
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Å خارطة عملّيات »و�لفجر 8« �لربمائّية يف �ضبه جزيرة �لفاو.
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Å حزي���ر�ن/ يوني���و عام 1986، منطقة �لف���او �لدفاعية، �لو�قفون من جهة 

�ليم���ن: �ل�ضهي���د كل حممدي، ... ، علي ني���ازي، ر�ضا يزدي، قائ���د كتيبة عّمار. 

�جلال�ض���ون م���ن جهة �ليمن: ...، ر�ض���ا �ضديقي، �ل�ضهيد �ل�ضي���د حممد �ضكري، 

حممد ر�ضا �آبرودي.

	  
	  

	  

Å كان���ون �لث���ان/ يناي���ر ع���ام 1986، �ضاحة �ملر��ض���م �ل�ضباحّي���ة ملع�ضكر 

»دوكوهه«. �لتحاق قو�ت �حلر�س �لثوري بفرقة حممد ر�ضول �هلل )�س(.
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Å منطقة و�لفجر 8 للعمليات �لع�ضكرّية، 

من جهة �ليمن: �ل�ضهيد ر�ضا جانفز�، �ل�ضهيد عطاء بحر�ئي

	  
	  

	  

Å من جهة �لي�ضار: �ل�ضهيد �ضيب �ضرخي، �ل�ضهيد عطا بحر�ئي، �ل�ضهيد 

غالم رز�ق
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Å �ضبه جزيرة �لفاو، منطقة عملّيات و�لفجر 8.

�لدعم يف كتيبة عمار،  �ل�ضهيد فرهاد جهانديده، م�ضوؤول  �ليمن:  من جهة 

�ل�ضهيد �أمر كره ك�ضا، نائب �لكتيبة.

�ل�ضهيد  �لق�ضر،  �أم  �لفاو  طريق  �أول  عند   ،1986 �ضباط/فرب�ير   9
�آذري، معاون قائد كتيبة عمار )يف �لو�ضط( �إىل جانب عنا�ضر من  ح�ضن �ضيخ 

�ضرّية به�ضتي، ُقبيل بدء �لعمليات �لع�ضكرّية ب�ضاعات.

Å



87 صور ووثائق

	  
	  

	  

Å قادة كتيبة عمار بن يا�ضر يف عمليات و�لفجر 8.

من جهة �ليمن: �ل�ضهيد �أمر كره ك�ضا، نائب قائد �لكتيبة، �ل�ضهيد �إبر�هيم 

�إ�ضفهاين، قائد �لكتيبة، �ل�ضهيد ح�ضن �ضيخ �آذرى، �مل�ضاعد �لثاين لقائد �لكتيبة.

	  
	  

	  

Å �آذ�ر/مار�س عام 1986، مع�ضكر »دوكوهه«.

مبنى قو�ت كتيبة عمار، عودة عنا�ضر �لكتيبة من عمليات و�لفجر 8. 
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�ل�ضهيد  طريق  مدخل  »�روندرود«،  �ضو�حل   ،1986 فرب�ير  8�ضباط/ 

�ضفوي، كلمة �ل�ضّيد حممد كوثري، قائد �لفرقة -27 حممد ر�ضول �هلل)�س( يف 

مقاتلي كتيبة عّمار بن يا�ضر.

Å من �ليمن: م�ضعود تر�بي، م�ضوؤول �لإ�ضارة يف كتيبة عمار، �ل�ضهيد �إبر�هيم 

�إ�ضفهاين، قائد كتيبة عمار، حممد �ضريفي، �ل�ضهيد مرت�ضى عبا�ضي.

 Å



89 صور ووثائق

	  
	  

	  

	  
	  

	  

Å �ضباط/ فرب�ير 1986، مدينة م�ضهد �ملقد�ضة،

Å �ضورة 1: من جهة �ليمن: �ل�ضهيد فرهاد جهانديده، �ل�ضهيد �أكرب بديع 

عار�س، �أبري�ضم باف، حممد رئي�ضي.

Å �ضورة2: �ضورة تذكارّية لعدد من عنا�ضر كتيبة عمار يف �ضحن �لإمام 

ثاين  �أربابي،  �أمر  �ل�ضهيد  �لي�ضار:  جهة  من  يقف  �ضخ�س  ثاين  �لر�ضا)ع(، 

�ضخ�س يقف من جهة �ليمن: علي �أكرب نظري.
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Å �آذ�ر/ مار�س عام 1986، �ضبه جزيرة �لفاو، منطقة عملّيات و»�لفجر 8«، 

طريق �لفاو - �أم �لق�ضر، �لأول من جهة �ليمن: �ل�ضهيد ح�ضيني، �لر�بع: هادي 

�أمري يليه �ل�ضهيد مرت�ضى جيتكر.

و»�لفجر  عملّية  بد�أ  قبل  »�روندرود«،  �ضو�حل   ،1986 عام  فرب�ير  �ضباط/   8

�إبر�هيم  �ل�ضهيد  ل�ضكري،  جميد  �آبرودي،  غالمر�ضا  �ليمن:  جهة  من  ب�ضاعات.   »8

�إ�ضفهاين، قائد كتيبة عّمار،...، �ل�ضهيد �أمر كره ك�ضا ونائب قائد �لكتيبة،...

 Å
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Å معاهدة قو�ت كتيبة عمار بن يا�ضر �ل�ضهد�ء ُقبيل �لبدء بعمليات و�لفجر 8.
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Å حممد هاديان �لقائد �ملقد�م ل�ضرية �ل�ضهيد به�ضتي،

�إ�ضت�ضهد عند �خلطوط �لدفاعية �لأمامية يف منطقة �لفاو.
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Å خارطة عملّيات كربالء 1
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Å متوز/ يوليو عام 1986، عملّيات كربالء 1، مدخل مدينة مهر�ن �ملحررة، 

من جهة �لي�ضار: �ل�ضهيد �أكرب بديع عار�س،...،...، �ل�ضهيد �أميدي.

30حزير�ن/ يونيو عام 1986، منطقة عملّيات كربالء 1. حمور �مامز�ده ح�ضن

Q، �ضاعات قبل �إطالق قو�ت فرقة بعثت، �مل�ضاد�ت على �خلطوط �لدفاعية.

 Å



95 صور ووثائق

	  
	  

	  

	  
	  

	  

Å متوز/ يوليو عام 1986، خميم كرخه

من جهة �ليمن: �ل�ضهيد �ضيد حممد �ضكري، �ضيد حممد مدين، �ضيد ح�ضن 

�ضكري.

Å متوز/ يوليو عام 1986، خمّيم كرخه، من جهة �ليمن: �ل�ضهيد حميد 

حاج مال ح�ضيني، �ل�ضهيد �ضيد حممد �ضكري، ... ، �ل�ضهيد نظري



جبهة فّكة96

	  
	  

	  

Å خارطة عملّيات كربالء 5 يف منقطة �ضلم�ضة �حلدودّية.



97 صور ووثائق

	  
	  

	  

	  
	  

	  

21 �ضباط/ فرب�ير عام 1987، خميم كارون

كتيبة عمار بن يا�ضر و�ضرّية �ل�ضهيد به�ضتي.

Å كانون �لثاين/ يناير عام 1987، خميم كارون، من جهة �ليمن: �ل�ضهيد 

حممد كل�ضتاين وح�ضن كل�ضتاين

 Å



جبهة فّكة98

	  
	  

	  

1986، نهر »دز«، �ملناور�ت �لبحرّية لكتيبة  كانون �لأول/ دي�ضمرب عام   Å

عّمار قبل �لبدء بعملّيات كربالء 5، ثاين �ضخ�س من �ليمن: �ل�ضهيد �أحمد بالرك.

	  
	  

	  

21 �ضباط/ فرب�ير عام 1987، خميم كارون.

قو�ت كتيبة عمار. ر�ضا يزدي، قائد �لكتيبة �أثناء �إعطاء �لتعليمات قبل �لبدء 

بالعمليات �لع�ضكرّية. 

 Å



99 صور ووثائق

	  
	  

	  

Å �ل�ضهيد �جلليل �ل�ضيد �أحمد بالرك

��ضت�ضهد �أثناء عمليات كربالء 5 �لتكميلّية.



جبهة فّكة100

	  
	  

	  

Å �آذ�ر/ مار�س عام 1987، خميم كارون، يف �لو�ضط: �ل�ضهيد �ل�ضيد حممد 

�ضكري، يوٌم قبل بدء عملّيات كربالء 5.

	  
	  

	  

Å �آذ�ر/ مار�س عام 1987 خميم كارون، �آخر �جتماع لعنا�ضر كتيبة عمار قبل 

�لبدء بعمليات كربالء 5، �أول �ضخ�س على �ليمن: �ل�ضهيد �ل�ضيد حممد �ضكري.



101 صور ووثائق

	  
	  

	  

	  
	  

	  

�ضباط/ فرب�ير عام 1987، خميم كارون.  21

�ل�ضيد حممد �ضكري قبل ��ضت�ضهاده ب�ضاعات .

Å �آذ�ر/ مار�س عام 1987، خميم كارون، عنا�ضر من كتيبة عمار يطالعون 

�ل�ضحف �ليومّية.

 Å



جبهة فّكة102

	  
	  

	  

Å جن�ضّية �ل�ضهيد �ل�ضيد حممد �ضكري يف �ضجل نفو�س حمافظة كربالء.



103 صور ووثائق

	  
	  

	  

Å �لبطاقة �لتعليمّية لل�ضف �لر�بع يف ثانوّية �لهدف عام 1981 . 

	  
	  

	  

Å �لبطاقة �لتعليمية لل�ضهيد �ل�ضيد حممد �ضكري يف ثانوية »22 بهمن« يف طهر�ن.



جبهة فّكة104

	  
	  

	  

	  
	  

	  

Å بطاقة �ل�ضهيد �ل�ضيد حممد �ضكري ملز�ولة مهنة �مل�ضعف يف عام 1981  

25Å كانون �لأول/ دي�ضمرب عام 1979

�ضهادة �إمتام �لدورة �لتدريبّية يف جلنة �لثورة �لإ�ضالمّية. 



105 صور ووثائق

	  
	  

	  

Å ��ضتمارة �نت�ضاب �إىل حر�س �لثورة �ل�ضالمية �لير�نية.



جبهة فّكة106

	  
	  

	  

Å كتابات من َوْجد �لقلب - بخط �ل�ضهيد �ل�ضيد حممد �ضكري.



107 صور ووثائق

	  
	  

	  

Å ر�ضالة �ل�ضهيد �ل�ضيد حممد �ضكري �إىل و�لديه. 



جبهة فّكة108

	  
	  

	  

Å من َوْجد �لقلب - 

بخط �ل�ضهيد.

	  
	  

	  

Å  بخط �ل�ضهيد



109 صور ووثائق

	  
	  

	  

عمليات  بدء  قبل  �لعهد  وثيقة  على  بالدم  عمار«  »كتيبة  عنا�ضر  توقيع   Å

»كربالء 5«، وقد ��ضت�ضهد �أكرث من ثالثن �ضخ�ضًا من �ملوّقعن على هذه �لوثيقة.

)�لق�ضم �لول(



4
القدم التي بقيت هناك

3
تحيا كتيبة كميل

2
كاوه - معجزة الثورة

1
تراب كوشك الناعم

8
سأنتظرك

7
وداع الشهداء

6
هاجر تنتظر

5
قائدي

12
قاسم سليماني

11
فرقة األخيار

10
حفلة الخضاب

9
هّمت... فاتح القلوب

سلسلة سادة القافلة



24
الفصيل األول

23
زقاق نقاشها

22
الروضة الحادية عشرة

21
دا )أماه( 

16

الهداية الثالثة

15

جوهرة هامون

14

نسائم الذكريات الندية

13

سالٌم على إبراهيم

20

نور الدين ابن إيران

19

ة جاويدي وسّر أشلو
ّ
تل

18

أولئك الـ23 فتى

17

ملحة تلة برهاني

28

لقاء يف فكة

27

جبهة فكة

26
ة مَّ

ُ
...كان أ

25
أمر النار بيدك



يصدر قريًبا:

• مالق��ات در فكه )لق���اء في فكة- بقلم �ضعي���د عالميان؛ �ضيرة 	
�ل�ضاب �لمبدع �ل�ضهيد غالم ح�ضين �أف�ضردي( 

• من زنده ام )�نا على قيد �لحياة-بقلم مع�ضومة �آباد؛ ذكريات 	
�يام �ل�ضر(

قيد الترجمة

• وقت��ی مهتاب گم ش��د )عندما �فتق���د �لب���در -بقلم حميد 	
ح�ضام؛ ذكريات �لجريح �ل�ضهيد علي خو�س لفظ(

• در هال��ه از غب��ار )في هالة م���ن �لغبار- بقلم كل عل���ي بابائي؛ 	
�ضيرة �لقائد �حمد متو�ضليان(

• خدا حافظ س��االر )ود�ًع���ا �أيتها �ل�ضيدة -بقل���م حميد ح�ضام؛ 	
ذكريات مختارة من حياة �ل�ضهيد �لقائد ح�ضين همد�ني بل�ضان 

زوجته(.




