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ــادي"  ــه "ابوه ــد اتج ــت وق ــن الصم ــات م لحظ
ــاس مع  ــث "خطوط التم ــدى حي ــى الم ــه إل بعيني
ــتعيد خاللها  ــه يس ــي، كأن ــدالً من وجه ــدو" ب الع
ــريط ذكريات حفرت في روحه مشاعر مختلفة  ش
ــة، نظرات  ــن نظراته الثاقب ــفه م ــك أن تستش يمكن
ــيس  ــراءة ما في روحه من أحاس ــاعدك على ق تس

مختلفة، ربما عنوانها األهم إحساس المنتصر. 
ثم أعاد النظر إلى من حوله وبدأ يتحدث بنشوة 
المنتصر المؤمن بعدالة قضيته عن واقعة أسماها 

بالمعجزة.! 
ــا عميقا ثم قال : ذات  وهنا اخذ "ابوهادي" نفس
ــتهداف  ــنا بعد اس مرة كنا 13 مجاهدا وجدنا أنفس
ــي  ــا ف ــابقة لموقعن ــة س ــي ليل ــدوان ف ــران الع طي
ــذي يتفوق  ــوى العدوان ال ــرة مع ق ــة مباش مواجه
ــة،  حينها لم  ــا مضاعف ــدة وعتادا أضعاف ــا ع علين
ــنواجههم بما  ــر معنوياتنا رغم علمنا بأننا س تتأث
ــدود وإن كان  ــخصي مح ــالح ش تبقى لدينا من س
ــا عدا قطعة  ــف، وبدون رصاص م ــبه تال معظمه ش

واحدة بها ثالثون رصاصة. 
في موقف كهذا قال : لم يكن أمامنا غير االلتجاء 
ــى، رفعنا اكفنا  ــبحانه وتعال ــوي الجبار س إلى الق
ــاده المؤمنين.  ــذل عب ــة بأنه لن يخ ــا ثق ــه وكلن إلي
ــض وتواصينا بالصبر  ــن أزر بعضنا البع ــددنا م ش
ــة  الالزم ــط  الخط ــا  ووضعن ــود،  والصم ــات  والثب
للمواجهة وكما لو أننا جيش مكتمل وقمنا بعملية 
ــة باتجاه العدو أجبرته على التقهقر، حتى  ضاغط
ظنوا أننا كُثر، فطلبوا التعزيز وتم بالفعل تعزيزهم 
ــيط المنطقة  بمقاتلين كُثُر مع تغطية جوية وتمش
ــنا بعد  ــع أنفس ــا بتوزي ــم قمن ــف المدافع..ث بقذائ
ــا عملية  ــاص،، ثم نفذن ــات الرص ــمنا طلق أن تقاس
ــح الظالم  ــي جن ــة ف ــم المحصن ــراق لمواقعه اخت
ــم فقتلت وأصابت  ــا رصاصاتنا في صدوره وأفرغن
ــي صفوفهم بلبلة  ــر الذي خلق ف ــر منهم األم الكثي
ــات  االتهام ــادل  وتب ــض  البع ــم  ببعضه ــكوكاً  وش
ــى مواجهة  ــورت األمور إل ــة وتط ــة والعمال بالخيان
ــوع الكثير من  ــبب في وق ــم البعض مما تس بعضه
ــب أحد  ــن لم يص ــا نح ــا، فيم ــات والضحاي اإلصاب
ــالمين نبتهل ونستغفر  منا ورجعنا إلى مواقعنا س

ونحمد الله على مؤازرته لنا .
ــته  ــو في َغْمرِة حماس ــادي"ـ  وه ــل " ابوه يواص
ــن المعارك  ــك الواقعة م ــال : تعتبر تل ــه قائ ـ حديث
ــا إال أنه  ــر المفاجأة فيه ــم عنص ــي رغ ــة الت المهم
ــب  ــكل جيد حس ــم التخطيط والتحضير لها بش ت
ــت النتائج  ــالح، ولذلك كان ــن الس ــا م ــاح لدين المت
ــراق موقع  ــريع الخت ــث الوقت الس ــة من حي مذهل
ــهيد  ــقوط أي ش ــدف دون س ــق اله ــدو وتحقي الع
ــرة من القتلى في  ــا, باإلضافة إلى األعداد الكبي من

صفوف المرتزقة. 
ــرده لنا "ابوهادي"  قائد ميداني  علق على ما س
ــة لتحقيق  ــط الموضوع ــادة تكون الخط ــه :ع بقول
ــرأة  ــد الج ــذكاء، وتعتم ــى ال ــداف بمنته ــذه األه ه

والمباغتة.. األمر الذي تترتب عليه نتائج مذهلة. 
ــيرنا نحو  المواقع التي يسيطر  أخيرا واصلنا س
ــج  ــن برنام ــتهدفة ضم ــدون والمس ــا المجاه عليه
ــتغرقت الطريق من المدينة حتى  الزيارة حيث اس

مواقع المجاهدين أكثر من 4 ساعات تقريبا. 
ــيارة الدفع الرباعي الطريق المؤدي  ــلقت س تس

إلى أحد المواقع المقابلة للعدو..
دخلنا الموقع وكان في استقبالنا مشرف الموقع 
وجماعته، كانت التعليمات بعدم التجمع في مكان 
ــع على امتداد  ــع أفراد الموق ــد، فتم توزيعنا م واح

الموقع. 
ــة الحرب وظروف  ــد الموقع طبيع ــرح لي قائ يش
ــماعه إذا  ــكا في س ــت منهم ــا كن ــة، وفيم المواجه
بأصوات انفجارات مدوية من صوب جبهة مجاورة، 
أعقبها أصوات تحليق منخفض لطائرات حربية. 

ــه  التموي ــزام  بالت ــا  علين ــات  التنبيه ــددت  ش
ــي وفتحت  ــت عين ــا، أغمض ــي خنادقن ــاء ف والبق
ــتودع الكئيب للذكريات القبيحة لحظة  ذاك المس
ــل العنقودية المحرمة دولياً  قصف صنعاء بالقناب

عند بدء العدوان في عامه األول.
موجة من الغبار مألت أجواء المكان، وعلى الرغم 
ــي منها إال أني دعوت الله أن يضاعف  من تحسس
هذه العاصفة الرملية، ال لشيء وإنما ألنها ستمنع 

ــتطالعية وتحجز عنا عين  عنا راصد الطائرة االس
ــبب  ــنا متباطئا ثقيالً بس قناصة العدو . كان تنفس
ــلكي الخاص بالموقع  ــاع الحرارة، وحده الالس ارتف

الذي حافظ على نشاطه.. 
 مر النهار مسرعا على خير وبدأنا نعيش أجواء 
ــيء من الترقب الحذر، لحظة تفاقم فيها  الليل بش
تمشيط العدو لكل المناطق المجاورة له بالقصف 
ــتمر  مس ــق  تحلي ــه  رافق ــوائي،  العش ــي  المدفع

للطائرات. 
ــا نجتر أدفأ ذكرياتنا في أحلك  وفيما كنا جميع
ــة  ــروع لقذيف ــا دوي م ــا، أيقظن ــاعاتنا وأصعبه س
ــا!!! أوصانا المجاهدون  ــكنت بالقرب من مدفعية س

بالتزام التسبيح واالستغفار وذكر الله كثيرا. 
كنا نأخذ أمور الحياة في الجبهات مأخًذا سهًال، 
ــية أمام الذين  لكن الواقع اثبت كم هي صعبة وقاس
ــرى حلقت  ــي قذيفة أخ ــا مثلي.. هاه ــم يعتادوه ل
فوق رؤوسنا متعدية موقعنا إلى قرية مجاورة آهلة 

بالسكان!!! 
لم أصدق أوال ما رأيته! لم استوعب ما حدث!!! 

ــة وتطاولهم  ــة المرتزق ــاعتها وقاح ــم أصدق س ل
ــي الجيش  ــدر، ليس بمقاتل ــى الغ ــم عل وتصميمه

واللجان الشعبية وإنما الغدر بسكان المنطقة.
على خاصرة خط النار الحي بين قواتنا والقوات 
المعادية أحسسنا أن الزمن توقف.. بين كل قذيفة 
ــدو علينا، أحيانا  ــرى كان يطلقها الع مدفعية وأخ
ــرا ، وأحيانا  ــرين مت تقصر فتغدو مدة حياتنا عش
ــرا، وما  ــين مت ــى خمس ــالً لتمتد إل ــول قلي ــد تط ق
ــور الحتمية التي قد يكون  ــافة العب بينهما هي مس
ــر، والحياة  ــظ عاث ــرد نصيب وح ــوت فيها مج الم
ــرعة  ــيقاننا وس نظنها للحظة مرهونة بعضالت س
ــا، حتى أنّه كان يخّيل إلينا للحظة عندما  خطواتن
ــظايا قاتلة من  ــاقط القذائف وتتطاير منها ش تتس
ــرعة الّضوء  ــرعة تفوق س ــا أنّا قد نجري بس حولن
ــاعية خلفنا ككالب مسعورة  ــبق الشظايا الس فنس

ضربها الجوع. 
ــرار القصف المدفعي على الموقع راودنا    من تك
الشك أننا أصبحنا مكشوفين أمام العدو وصار من 
ــهل بمكان استهدافنا، فجاءت التوجيهات من  الس
المجاهدين بتغيير مواقعنا، كإجراء احترازي ليس 
ــبيح  ــنتنا تلهج بالتس ــى الله وألس ــا عل إال.. توكلن
ــجار  األش ــون  بط ــوب  ص ــا  انطلقن ــتغفار،  واالس
والصخور كسهم أطلق من نشاب، وصوت القذائف 
يدوي خلفنا وأمامنا ال يعلوه سوى صوت أنفاسنا 
ــبيل للتوقف والتفكير،  ودقات قلوبنا ، حينها ال س
ــبقتنا للطرف اآلخر منتظرة  فعيوننا وعقولنا قد س
ــدي  أي ــن  ع ــن  مبتعدي ــرة  األخي ــزة  القف ــز  نقف أن 
عزرائيل الطويلة وعينيه الواسعتين، وأي تمهل أو 
ــرة الطويلة المفرحة  توقف في هذه الرحلة القصي
ــة األخرى مرة  ــك لن تصل الجه ــة يعني أن المحزن

أخرى أبداً.
ــة، وتلك كانت  ــا نحن زوار الجبه ــك كان حالن ذل
ــاعرنا الوجلة إزاء كل الصعاب والمتاعب التي  مش
ــي الخطوط  ــد المجاهدين ف ــا ونحن نتفق واجهتن

األمامية من المواجهة مع قوات المعتدي. 
ــن  ــع م ــة أن نرف ــا للجبه ــداف زيارتن ــن أه كان م
ــنا واقعهم  ــا عايش ــن لم ــن، لك ــات المقاتلي معنوي
ــة  ــا عظم ــاهدنا بعيونن ــع، وش ــا وق ــادي كم الجه
ــه في  ــون ب ــذي يتحل ــان ال ــوة اإليم ــجاعة وق الش
مواجهة الموت، كانت معنوياتنا هي التي ارتفعت، 
ــهيرة للرئيس  ــة المقولة الش ــا أدركنا حقيق وحينه
الشهيد صالح الصماد في حق المجاهدين.. حين 
ــال " نفض الغبار من على نعال المجاهدين خير  ق

من كل مناصب الدنيا"
ــفوح الجبال يعرّفنا القائد     على المرتفعات وس
ــى مرمى حجر من  ــي "أبوعلي " ونحن عل الميدان
مواقع العدو، بأن غالبية المجاهدين الذين يشرف 
عليهم في ريعان شبابهم بين العشرين والخمسة 
ــكرية تدربوا  ــون خبرة عس ــن عاما، يمتلك والثالثي
ــتمر أكثر  ــكرات تدريبية تس على بعضها في معس

من ستة شهور أحيانا. 
نافيا الشائعات التي تقول بأنه يتم الزج بأطفال 

في المعركة أو حتى شباب قليلي الخبرة. 
ــان: هؤالء  ــة واطمئن ــكل ثق ــي " ب ــول "أبوعل  يق
ــا بكثير،  ــوى من ــيكونون أق ــباب س ــون الش المقاتل

مفعمين بالحياة والطاقة والحيوية. 
ــاهد ونلمس قوة  ــي الميدان نفتخر عندما نش  ف
ــال ويركضون  ــم، يصعدون إلى الجب كل واحد فيه
مسافات طويلة ويخوضون المعارك الشرسة بقوة 

جسدية عالية. 
ــون  ــا يقاتل أبطالن ــي":  ــد "ابوعل القائ ــل   ويكم
ــس مقاتلي  ــى عك ــزع عل ــان ال يتزع ــدة وإيم بعقي
ــس إال..  ــع المال لي ــن يقاتلون بداف ــة الذي المرتزق
ــي المجاهدين وهي أنهم  ــد ميزة أخرى ف كما توج
ــم التي  ــف عن أرضه ــع أي أرض تختل ــون م يتماه
ــع كل األجواء  ــون م ــا،  يتكيف ــش فيه ــادوا العي اعت
ــذا بحد ذاته  ــوس المتفاوتة، وه ــات والطق والمناخ

مكسب كبير وأحد عوامل النصر. 
ــي"  "أبوعل ــد  القائ ــة  عالق أن  ــح  الواض ــن  م
ــع يلقي عليه التحية  ــن ممتازة ، الجمي بالمجاهدي

بحرارة العناق كأنه أب لهم.
ــرد قائالً :  ــه بالمجاهدين؟ ف ــن عالقت ــألناه ع  س
ــؤوال  ــدان معركة، وكوني مس ــي مي ــن جميعاً ف نح
ــم، فمهما يكن  ــون دائماً بجانبه ــم عليَّ أن أك عليه
ــة إلى اهتمام  ــم ظروفه الخاصة وبحاج فلكل منه
ــؤول يجب أن  ــو أني مس ــيء، حتى ول ــم كل ش رغ

أتصرف معهم كإخوة في جانب معين. 
مضيفاً : نحن في أرض المعركة ويجب علينا أن 
ــرآن، فالكلمة الطيبة، واالطمئنان  نلتزم بأخالق الق
ــم، والقائد عليه  ــر كبير في التخفيف عليه لهما أث
ــرف  ــة وأال يتص ــات القرآني ــذه الصف ــع به أن يتمتّ
بعجرفة مع أحد ، وفي أوقات الجد يكون حازماً وال 

يسمح بالخطأ أبدا".
ــأت بين  ــة أخوية نش ــة عالق ــى أن ثم ــيراً إل مش
ــى االحترام المتبادل والثقة  المجاهدين، مبنية عل

والتضحية معا في وجه العدوان ومرتزقته.
ــا  ــي يجترحه ــوالت الت ــر بالبط ــا أفك ــا أن   وفيم
المجاهدون في ميادين الدفاع عن األرض والعرض 
ــنوات أربع من  ــدى س ــى م ــيادة عل ــة والس والكرام
ــى اليمن،  ــعودي األمريكي عل ــدوان الس ــر الع عم
ــن اللتين  ــارة المدرعتي ــن الزمالء زي ــرح كثير م اقت
احرقهما المجاهدون عندما تجرأت قوات المرتزقة 
ــق  ــي الطري ــاورة.. وف ــة المج ــي الجبه ــق ف التعم
ــا  تعزيزات مهولة من المجاهدين الذين لبوا  التقين
ــيتم  ــد الغازي ومرتزقته، والذي س نداء الجهاد ض
ــباب في  ــم ش ــات، معظمه ــى الجبه ــم عل توزيعه

مقتبل العمر. 
ــل واحد منهم ويده على الزناد متجها نحونا  أقب
ــوالت المجاهدين  ــيد ببط ــي يش ــمع زميل حين س
ــالة  ــف أن آمال عامة الناس معقودة بهمة وبس وكي
وشجاعة المجاهدين، وأن تحرير البالد من القوات 
ــة ال يقوى  ــة لبالدنا مهمة صعب ــة والغازي المعتدي

على تنفيذها غير الشباب المؤمن. 
ــة صخرة صلدة  ــك المجاهد على حاف جلس ذل
ــدره قائالً  ــالحه إلى ص ــت بالقرب منا، وضم س كان
ــق بعدالة قضيته الثابت على المبدأ  لنا بنبرة الواث
ــاً، واآلن كما  ــت هذه الحرب، يافع ــدة : "دخل والعقي
ــة بقائي  ــي!!! طيل ــعر رأس ــزو البياض ش ــرى يغ ت
ــوت، إال وفتح  ــاً أمام الم ــددت باب في الجبهة ما س
ــده، تحالف أكثر من 22  ــدوان علينا براكين حق الع
دولة طالبوا ومازالوا يطالبون برأس كل يمني، حياً 

أو ميتاً. 
ــة  ــة مهان ــدوان ضعيف ــا الع ــا، أراده أُمن ــن  اليم
ــام ذلك  ــن المجاهدين أم ــا نح ــمة، وجريمتن مقس
التحالف اآلثم أنها موطننا وبيتنا وأرجوحة قلوبنا 
ــا" .. وبهكذا  ــا وعنه ــم يكن له ــل إذا ل ــن أقات ، "فلم

جملة أنهى المجاهد حديثه!!!
ــا بنوع من  ــد آخر يتحدث إلين ــم إليه مجاه انض
ــن  ــو م ــة ال تخل ــر وبلهج ــق بالنص ــان المطل اإليم

اإلحساس بالعزة والكرامة:
ــن، حينها  ــم وط ــرق لك ــد القريب سيش ــي الغ ف
ــالة  ــوال صمود وبس ــة: "ل ــم موارب ــيتمتم بعضك س

المجاهدين لما كنا هنا نستطيب بعض ما لدينا."
مجاهدون من شتى ربوع البالد، تثلمت سيوفهم 
ــي وتعز  ــاحل الغرب ــور الس ــن ثغ ــذودون ع ــم ي وه
ــيوف  والبيضاء ومارب ونهم وصعدة وحجة، كل س

األعراب والعالم مجتمعة.
ــة األبطال في  ــوا  بأننا وكاف ــتطرد قائال : ثق واس
ــرق  ــنكون غدكم المش ــزة والكرامة س ــات الع جبه
بمشيئة الله، وإن كتب الله لنا الشهادة، فقد تركنا 
ــوا بعدنا: "اليمن  ــكتم بها لن تضل فيكم ما إن تمس
ــواحلها  ــم اليمن فهي بس ــم تركنا لك ــب" نع الحبي
ــهولها ووديانها،  ــا وس ــا وجباله ــا وحقوله وجزره
تناديكم جميعا بال استثناء لتتمسكوا بها وتذودوا 

عنها أطماع وأحقاد المتربصين ..
ــر صدح  ــكان لمجاهد آخ ــى الم ــوت من أقص ص
ــدق إلى  ــة ونحن من خن ــوام أربع ــول: أع ــا يق عالي
ــل إلى واٍد،  ــى أخرى ، ومن جب ــر، ومن جبهة إل آخ
ــع الخيانات وغدر  ــش إلى جوع، ومن وج ومن عط
ــين بالمال المدنس إلى خذالن  المرتزقة المهووس

المجتمع الدولي. 
ورغم ذلك نحن على ثقة بالنصر والتمكين..

ــن، فاذكرونا  ــنهديكم خلود الوط ــا قريب س  وعم
ــية،  ــئتم، صورنا المنس ــوا إن ش ــم، وارفع ــي غدك ف
ــال ألهلنا، ورددوا على أرواحنا، بعضاً من  وكونوا أه

أعظم التراتيل والدعوات المباركة.
ــرد أحاديثهم لنا وكما  ــى المجاهدون من س انته
ــم األخيرة وهم متأهبون  ــو أنهم قدموا لنا وصاياه ل

للذهاب إلى الجبهة.. 
ــت واثقة من الحياة  ــز في وجوههم أنها كان األمي
ــر،  ــر في وجه بيادر الش ــم أعاصي ــر.. وكأنه والنص
ــرب كما يجب،  ــتعدون للح مدربون كما يجب، مس
ــجع بكثير من حدود المعقول،  أقوى مما يجب. اش

هؤالء هم مقاتلو جيشنا ولجاننا الشعبية. 
ــيقى من وزن  ــم على الحصى موس صوت نعاله
ــهم؛  خاص.. أصغي  إلى قلوبهم أيضا، وإلى أنفاس
ــى أرض أخرى  ــمع أفكارهم وهي تبحر إل فأكاد أس
ــتمد منها المعنى لما  ــغف، تس ــتعير منها الش تس
ــن الوطن  ــبيل الدفاع ع ــي س ــون عليه ف ــم قادم ه

وسيادته.
ــع  ــض يجم ــدأ البع ــا.. وب ــج زيارتن ــى برنام انته
ــث األمن واألمان  ــداً إلى أهله وبيته حي أمتعته عائ
ــك ليس إال  ــم!!! بيد ان كل ذل ــا نزع ــتقرار كم واالس
ــرف، كانت من أهم الدروس  ــي ميادين العزة والش ف
ــا من المجاهدين هي األجواء  والعبر التي تعلمناه
ــتها  ــكل على ممارس ــرص ال ــي يح ــة الت الروحاني
ــر والصمود  ــجاعة والصب ــم في الجبهات.. الش وه
والثبات ، تغليبهم مصلحة الوطن وأمنه واستقراره 

على المصالح الشخصية.. 
ــب علينا أن  ــم يج ــم وتضحياته ــام بطوالته وأم
ــم وثباتهم معنويا وماديا، وأن نرعى  ندعم صموده

أسرهم وأسر الشهداء والجرحى. 
ــدوان  الع ــنوات  س ــدى  م ــى  عل ــم  أنه ــر  ولنتذك
ــف بالتصميم..  ــات.. والضع ــم بالثب يواجهون األل
ــلموا يوماً..  ــّدي.. لم يستس ــروف الحرب بالتح وظ
ــوا وعلّموا كيف يكون طعم النصر والفوز..  بل تعلّم

ونحن في الجبهة التربوية كنّا معهم وسنبقى. 
ــي فيما يخص  ــت انتباه ــة  لفت ــاك مالحظ  وهن
القيادات المرتبطة بميادين القتال ارتباطا مباشرا 
ــدو  ــذكاء.. متوق ال ــديدو  ــم ش أنه ــم  ــت فيه الحظ
الذاكرة.. سريعو البديهية، منطلقون في أحاديثهم 
ــون في علوم  ــون متخصص ــاتذة جامعي كأنهم أس
ــي. وما أن تعرفهم  ــة والخطابة واإلعالم الحرب اللغ

عن قرب فإنك «إما أن تحبهم أو تحبهم جًدا». 
ــي  ه ــخصيتهم  ش ــي  ف ــم  األه ــة  الصف ــا  وربم
ــروك بها. .  ــودة التي يغم ــري والم ــم الفط تواضعه
ــتطع  ــن ما لم أس ــريعا، لك ــتوعبته س ــك اس كل ذل
ــر روح الدعابة والمرح  ــتيعابه حتى اآلن هو س اس
ــامة الجذابة التي  ــون بها وتلك االبتس التي يتمتع
ــنوات  ــم أن ُجلهم أمضوا س ــم رغ ــارق وجوهه ال تف
ــاص ولهيب  ــت أزيز الرص ــن أعمارهم تح عديدة م

النار متنقلين من جبهة إلى أخرى .

٤٨٤٨ ساعة في أحضان الجبهات..  ساعة في أحضان الجبهات.. 

مواقـف وحكايات يف البطولة والثبات
ــرددي نت ــن  ل ــات  الجبه ــا  "اعيــادن

ــاد الجه ــن  ميــــادي ــي  ف ــاما  النش ــز  ع
ــيدي نتش ــم  بك ــدي  ميــــ ــي  ف ــال  ابط

ــاد"  رم ــم  حيلوهـ ــزو  الغ ــوش  جي ــوا  دق

ــى الليث  ــدع عيس ــوت المب ــذا الزامل بص ــاع ه ــى إيق عل
ــق وزارة التربية والتعليم باتجاه إحدى الجبهات  انطلق فري
ــاً في أصعب  ــا، ليحّل ضيف ــعار #اعيادنا_جبهاتن ــت ش تح
ــة حياة  ــل أخبار الجبهة؛ بل لمعايش ــات القتال ال لنق جبه

المجاهدين عن كثب. 
ــوات المرتزقة ، كان  ــاك على بعد مئات األمتار عن ق   وهن
ــا لقاء مع عدد من المجاهدين المرابطين على المرتفعات  لن
ــفوح الجبال، مقاتلين في ريعان شبابهم، نذروا حياتهم  وس

للدفاع عن قضية مقّدسة.
شغلتنا ثمة أسئلة فضولية ونحن نلتقي بعضهم مفادها: 
ــاركون فيها؟ كيف  ــاذا يش ــذه الحرب؟ ولم ــاذا تمثّل لهم ه م

يقضون أوقاتهم في تلك البقعة النائية من األرض؟ 

ــي الطريق إلى الخطوط األمامية من المعركة كان " ابو  وف
ــيارته حيث أوصلنا إلى  ــادي" المعني بنقلنا على متن س ه
منتصف الطريق على أمل أن يسلمنا لشخص آخر يوصلنا 
ــخص  ــي لحظات انتظار ذلك الش ــود، وف ــى هدفنا المنش إل
استغللنا وجوده وطلبنا منه أن يحكي لنا بعضا من تجاربه 
وحياته الجهادية في مقارعة قوى العدوان، فابتسم الرجل، 
ــا نظرة  ــو ينظر إلّين ــودودة وه ــامته ال ــعت دائرة ابتس واتس
ــعر  ــخصيا أش ــارئ المتفحص.. تلك النظرة جعلتني ش الق
ــؤال المناسب..  ــت بأنني لم أطرح الس باإلحراج!!! وأحسس
ــامته دفعاني  ــق ابتس ــذي راف ــه والود ال ــماحة وجه لكن س
ــاء الناتج عن  ــو من الحي ــيء ال يخل ــام معه بش إلى االبتس

اإلحساس بأنني أمام خبير عسكري، من نوع استثنائي ..
ــي بكثير  ــال ل ــك الجو ق ــي ذل ــات أو ف ــك اللحظ ــي تل ف
ــه عالمات  ــمت على وجه ــودة بعد أن ارتس ــن األدب والم م
ــاج  ــن تحت ــيرتنا كمجاهدي ــن مس ــث ع ــة: إن الحدي الجدي
ــرد كل  ــهر طويلة إذا ما أردنا س ــى أيام وليال، بل إلى أش إل
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