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  مقدمه

ی باشد، جنگ فرهنگی جنگ ایران و عراق قبل از اینکه یک جنگ نظام

داد و نظام مقدس   نمیچرا که اگر انقالب اسالمی رخ.و ایدئولوژیک بود

جنگی در کار قطعاً . گرفت  نمیجمهوري اسالمی با محوریت والیت فقیه پا

و ظلم خواهی   عدالتنظام اسالمی به خاطر ماهیت دینی و به تبع آن. نبود

 فرهنگی خود را به منظور گیري تهاجم همان ابتداي شکل اش از ستیزي

دشمنان . ي تحت ستم، علیه قدرتهاي استکباري آغاز کردهابیدارسازي ملت

انقالب براي براندازي نظام اسالمی و جلوگیري از گسترش آن به دیگر 

یکی از آنها جنگ ایران و عراق بود . بردند مختلفی را به کارهاي  کشورها شیوه

  .    شدکه در بدترین شرایط به ما تحمیل 
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سالحهاي ترین  یافته و مجهز به پیشرفته صدام حسین با ارتشی سازمان

اي آنها،  روز دنیا و با پشتیبانی قدرتهاي استکباري شرق و غرب و اقمار منطقه

این . اهداف سیاسی خاص، به میهن ما تجاوز کرد  کشورگشایی وي با انگیزه

 نظام نو پاي ي پنجه درپنجهو مشکالت داخلی ها  حالی بود که انواع دسیسه در

گونه آمادگی و مقاومتی براي مقابله با ارتش عراق  اسالمی افکنده بودند و هیچ

طولی نکشید که چند شهر مرزي و هزاران کیلومتر مربع از . وجود نداشت

خاك کشورمان اشغال شد و فرصتی براي بازسازي ارتش و تربیت نیروي 

رایطی بیرون راندن دشمن جز با در چنین ش. آموزش دیده وجود نداشت

ها   رزمندهي نامهبه همین خاطر در کار. پذیر نبود فشانی و ایثارگري امکان جان

 ي  طاهرین و پیروي از واقعهي عناصري چون ارتباط با خدا، توسل به ائمه

همین عناصر بودند که به آنها . خورد  میچیز دیگر به چشم عاشورا بیش از هر

دادند و عشق به شهادت را در وجود آنها  ایثارگري میو سلحشوري ي روحیه

فضاي فرهنگی و معنوي جبهه خیلی زود به پشت جبهه . کردند تقویت می

به عبارتی دفاع . سرایت کرد وگستره دفاع مقدس را تا مرزهاي شرقی رساند

مقدس در یک بستر صد در صد روحانی و معنوي در سراسر کشور جریان 

. شد ارزشهاي دینی استوار بود و جهاد در راه خدا تلقی میداشت و بر مبناي 

ممکن است باور کردن اند  کسانی که دفاع مقدس را از نزدیک ندیده

به خصوص سرداران، برایشان قدري دشوار باشد و ها   رزمندهمجاهدتهاي

سازي و یا اغراق  هنگام خواندن خاطرات آنها تصور کنند که نویسنده اسطوره

بنابراین نویسندگی در وادي دفاع مقدس کاري بس دشوار است و . کرده است

در این کار سعی شده بخشی از زندگی و خاطرات . بضاعت این قلم اندك
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مظفري و پدر بزرگوارشان جانباز حاج  شهیدان ابراهیم و حسن خواجه

این قطعاً .  تحریر درآیدي مظفري با روایت داستانی به رشته قربانعلی خواجه

آنچه نگارش یافته بر اساس مصاحبه با خانواده، . نیست آنها يهاابلیتتمام ق

باشد و  مظفري می هاي شهیدان خواجه همرزمان و مراجعه به دست نوشته

 کار ي مایه مظفري دست هاي قربانعلی خواجه همچنین واکاوي افکار و اندیشه

باشد که   میمقاومت و پایداريهاي  قرار گرفته که الحق و االنصاف او از اسوه

آن او .  قوي برخوردار بودتحلیلدر زمان جنگ از روحیه بسیار باال و قدرت 

 که شهادت فرزندان خود را با اطمینان پذیرفت و  مطیع امر والیت بودچنان

اینک بعد از چندین سال هنوز همان روحیه را دارد و کوچکترین تغییري در 

طلبکارانه به نظام اسالمی نگاه نکرده او هرگز . شود ایمان و اندیشه او دیده نمی

  . داند خود را بدهکار نظام میچنان   هماست و

نمودم و یا مصاحبه رزمندگانی که نام آنها در متن آمده یا شخصاً با آنها 

 آنکه با. ام مظفري استناد کرده اینکه خاطرات آنها را به نقل از قربانعلی خواجه

شنایی داشتم ولیکن براي هر چه مظفري از نزدیک آَ با شهیدان خواجه

 بارها و بارها در خصوص تمامی زوایاي زندگی، رفتار ،تر شدن به آنها نزدیک

  مطرح و پاسخشانم ي متعددي را با پدر و مادر محترهاو شخصیت آنها پرسش

را به کار  شخصی خود  هاي تجربه هاهمچنین در فضاسازی. دریافت نمودمرا  آن

  .گرفتم

خداوند سبحان را که توفیق داد در این سال مبارك، این  حمد و سپاس 

امید آنکه خوانندگان محترم نگارنده را از نظرات خود . کار به انجام برسد

  . محروم نسازند
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در خاتمه از تمامی کسانی که بذل عنایت فرموده و در به ثمررسیدن 

  : جملهاز. شود قدردانی می این کار دست نگارنده را گرفتند کمال تشکر و

 به کمیته تالیف و پژوهش بنیاد شهید و ایثارگران استان سمنان

  .خصوص شهرستان شاهرود

  .که کار را نقد و بررسی کردنداي   دوستان نویسنده

اختیارمظفري که خاطرات خود را در  همرزمان شهیدان خواجه

  .گذاشتند

مظفري و همسر محترمشان که همکاري  آقاي خواجه  و جناب حاج

  .  انه داشتندمجد

  عباس خواجه شاهکوهی
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1  

آباد  قرن«تنها وسیله نقلیه    . در کنار میدان ایستاد   » دوژ کامانکار «بارکش  
1

 «

همان یک وانت لکنته   
2

وانت . کرد  بود که هم مسافر و هم بار مردم را جابجا می       

ه چند تا مسافر عقبش نشسته بودند اما او توي راه سـوار شـد         . آمد  از گرگان می  

یک خروار گرد و خاك     . از عقب وانت پرید پایین    . از  روستا  تر     کمی پایین  ؛بود

گرفته تـا گـرد و خـاك    کوبی    شالی از غبار کارخانه  . روي لباسهایش نشسته بود   

در گوشـه میـدان     اي    عـده . نگاهی بـه اطـراف انـداخت      . لباسش را تکاند  . جاده

وسـتانش خـسته شـده بـود        تکراري د ي  هایکی از آنها که ازحرف    . ایستاده بودند 

فقط به چنـد تـا   . صدایش کرد تا ساعتی با او سرگرم شود ولی او توجهی نکرد     

گـاوچران   قـدري جلـوتر،   . خدا قوت پاسخ داد و به سمت منزل حرکـت کـرد           

گـاوچران کـه گاوهـا را از جنگـل          . آمد  روستا را دید که از دور به سوي او می         

                                                
1

.کیلومتري شرق شهرستان گرگان در حاشیه جنگل 17  روستایی زیبا در-

2
ه فرسود- 
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زیـر لـب ترانـه    کـه    در حـالی ده وآورده بود آنها را در مدخل روسـتا رهـا کـر     

سـالم مـش    «:نزدیک که شد با انـرژي گفـت       . رفت  خواند به سمت منزل می      می

   .»! خدا قوت!قربان

! خیلی شنگلی!خدانگهدار-

تبرش را کـه روي دوشـش بـود بـه زمـین      . گاو چران در کنار او ایستاد 

چـرا  «:ي قربـان انـداخت و گفـت    ي خـسته   سپس  نگاهی بـه چهـره   . عصا کرد 

.».یاد امشب دیگه بارون می. خوشحال نباشم

با آنکه روز بیست و سوم شهریور بود، گرما چنـان شـدت داشـت کـه                 

 در آن منطقـه، روزي کـه هـوا     طبق یک باور عامیانـه . انگار وسط تابستان است 

قربان با همین باور نگاهی به آسـمان        . غیر عادي گرم شود بارندگی در پی دارد       

ی که ساعتی پیش در گوشه و کنار پیدا شده بودنـد، خـود              توده ابرهای . انداخت

 خیلـی   !همـین طـوره    شـاءاهللا     ان«:بـا لبخنـد گفـت     . کردند  را به هم نزدیک می    

  .».خشکام شده

  .»!پس برو خوشحال باش«:گاوچران خندید و گفت

کـرد   قربان زیر لب دعـا مـی     . سپس هر کدام راه خود را در پیش گرفتند        

بارید حداقلش ایـن بـود کـه از گرمـا نجـات پیـدا               ران می اگر با . که باران ببارد  

ي هااو مجبور بود شالی   . ریخت  کوبی کمتر عرق می     شالی ي  کرد و در کارخانه     می

نار سـی شـاهی کـه    صـ  هر چه زودتر به برنج تبدیل کند تا با  اري شده را  خرید

کـرد   تنها چیـزي کـه ذهـنش را مـشغول مـی     . آمد زندگی را بگذراند  گیرش می 

شاید بیرون شدن از منزل پدر، آن هم در ابتـداي تـشکیل   . و کوشش بود تالش  

 تـا   خانواده و با دست خالی درسی برایش شده بود که شب و روز تالش کنـد               
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روزي که پدرش از منـزل بیـرونش انداختـه          . گلیم خود را از آب بیرون بکشد      

 کیسه گـونی حـاوي وسـایل      که     در حالی  آن روز . شد  بود از خاطرش محو نمی    

 لباسهایـشان در دسـت      ي  اش را با یک دست روي شانه گرفتـه و بقچـه            زندگی

 کـرد در  اش حرکت مـی  دیگرش آویزان بود و همسرش با نوزاد زیر بغل در پی    

دانـست     سرگردان نمی  ، ویالن و  آباد  آلود قرن    گل هاي   کوچه زیر باران و در میان    

لی در یک منزل قدیمی     تنها جایی که به ذهنش رسید اتاقی خا       . بردپناه ب به کجا   

بـا  . به بهاي نـاچیز اجـاره کنـد   را   آنتوانست  میمانست و  مثل خرابه میبود که 

بعدها دو تـا  . آنکه پدرش وضع مالی خوبی داشت ولی یک ریال هم به او نداد            

دوبـاره  . شالی را تبدیل به برنج کرد و فروخت       . کیسه شالی از پدر زنش گرفت     

 سحر تا غـروب  ي از آن روز به بعد از کله.  کردبا پول آن شالی خرید و کاسبی    

دلش به این  . قطعه زمینی خرید و دو تا اتاق ساخت        اینکه     کرد تا    می  آفتاب کار 

را خانـه     صـاحب  کنـد و منّـت      خوش شد که زیر سـقف خـودش زنـدگی مـی           

  . کشد نمی

هـا    گاوها که در مدخل روستا مثل قطار ریسه بودند کم کم داخل کوچه            

صداي زنگی که در گـردن  .  هر کدام به طرف منزل صاحب خود     ؛ندپراکنده شد 

بعضی از آنها آویزان بود با صداي نخراشیده غازهاي رودخانـه کـه دم غـروب                

از کـه      در حالی  قربان. کردند در هم آمیخته بود      بالهایشان را بهم زده و فریاد می      

س کـارش   لبا. برد وارد حیاط شد     زنگ گاوها لذت می   نواز     گوش شنیدن صداي 

همـسرش نـرگس کـه      . را توي سکو، روي میخ آویزان کرد و داخل اتاق رفت          
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»بــی بــی« همــه او را 
1

کردنــد بــرایش یــک اســتکان چــاي آورد تــا   صــدا مــی

 تنها فرزندش رقیه که سه سال بیشتر نداشت قنـدان را          . اش گرفته شود   خستگی

پریـد و  هاي او  بابا، روي فرش حصیري گذاشت و از پشت سر روي شانه       جلو  

هاي پشتش کـه در       انگار عضله . دستهاي کوچکش را به دور گردان او حلقه زد        

در اش    هاي شالی قفل شده بود به یکباره نرم شـد و خـستگی              اثر سنگینی کیسه  

رنـگ  . چاي را که نوشید متوجه شد همسرش قبـراق و سـرحال نیـست             . رفت

.  نـامنظم اسـت    یشهامثل کاهگل دیوار اتاق به زردي گراییده و نفـس         اش    چهره

.»چرا رنگت پریده؟«:پرسید

  !بیرون رفتی زودتر برگرد. حالم زیاد خوب نیست-

میدان . رفت  او براي هماهنگ کردن کار فردایش باید به میدان روستا می          

افراد مـسن روي سـنگهاي دور میـدان نشـسته بودنـد و از               . پر از جمعیت بود   

اي یک لقمـه نـان کـشیده        که بر   ییها، از سختی  کردند  خاطرات خود صحبت می   

اي   عـده  .انگار خاطرات آنها تمامی نداشـت     . بودند، از شادیها و لذتهاي زندگی     

. کردنــد دیگـر در کنـاري ایـستاده بودنــد و دربـاره کـار و زراعــت بحـث مـی       

گفتند و  با هم می  گروه گروه ایستاده بودند و    ،هغ فارغ از هر نوع دغد     ترها جوان

. بردنـد   ي زندگی همان لحظه بود که به سر مـی         ها گویا تمام خوشی   .خندیدند  می

خرامید و گـرد      خورشید به سان دخترکی دلربا با لباس آتشین در انتهاي افق می           

. دیپاشـ    ابرهاي اطراف خـود مـی       نارنجی رنگی را که در دامن داشت روي لکه        

یایی و خیره کننده زیـاد دوام نـدارد و   ؤدانستند که آن تصویر ر مردان روستا می 

                                                
1

بی  بر خالف جاهاي دیگر که به مادربزرگ بی. بی اسم شخص است  گرگان بیي  در منطقه-

.گویند می
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دیگر تاریکی که چون سپاه چنگیز مغرورانه از شرق به سـمت غـرب              اي    ظهلح

با ایـن حـال گویـا هـیچ     . کشد در حال پیشروي بود همه جا را در کام خود می      

خواسـت چـون      قربان نیز خیلی دلش می    . کس قصد نداشت میدان را ترك کند      

حبت  بیرون بماند و با دوستانش گرم صـ  در دل تاریکی هاروزهاي گذشته ساعت  

کار فردایش  . شود اما دلواپس همسرش بود و دل و دماغ صحبت کردن نداشت           

. که هماهنگ شد دیگر براي نمـاز جماعـت صـبر نکـرد و بـه خانـه برگـشت                   

خواسـت لبـاس بیـرونش را در          مـی . رسـید   خسته به نظر می   چنان     هم همسرش

  .»!برو مادربزرگ رو بیار! بابا«:جلو آمد و گفتبیاورد که رقیه 

ه چی؟ واس -

.گه نمی دونم مامان می -

کرد رنگ پریدگی همـسرش بـه خـاطر کـور دردهـاي                او ابتدا فکر می   

شـود امـا حـاال     ناشی از حاملگی است و با خوردن نبات داغ حالش خوب مـی      

با نگرانی منزل مادرش رفـت  . کرد از آن است که فکر می تر    جديمسأله  دید    می

قلیه افتاد که اگر نیاز شد همـسرش را بـه            ن ي  سپس به فکر وسیله    .و او را آورد   

 !به چشم «:راننده گفت . سراغ راننده دوژ رفت و با او صحبت کرد        . شهر برساند 

چرخاي ماشین تا خرخـره تـو   . شه رفت ولی هوا دود کرده، اگه بارون بیاد نمی       

  .».ره گل فرو می

  .»!توکل به خدا«:قربان آهی کشید و گفت

یـک چـشمش خـواب و       ! برد  بش می مگر خوا . مقداري از شب گذشت   

 ،شبهاي گذشته که از فرط خستگی    . یک چشمش بیدار در اتاق دراز کشیده بود       

. زد   حاال داشت بدنش را سـیخ مـی        ،نمود  فرش حصیري زیر تنش چون پنبه می      
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 بـه گوشـش     بودنـد در اتـاقی دیگـر      کـه   مادر و همسرش    گاهی صداي پچ پچ     

بـی     بعد صـداي نالـه بـی       ساعتی.  زد سو غلت  سو و آن   چند بار به این   . رسید  می

نگـاهش بـه در     . گوشها را تیز کـرد    . خیز شد  نیم. پتو را کنار زد   . دلش را لرزاند  

مثل فنـر  .  در چرخید و مادرش داخل آمدي در همان لحظه دستگیره   . خیره ماند 

  .»حالش چطوره؟«:پرسیدي فانوس را باال کشید و  فتیله. از جا پرید

  .باید قابله بیاد-

فانوس را دسـت    . رقیه را که در کنارش خوابیده بود با پتو پوشاند         روي  

. هاي نرم باران زمین را چرب کرده بود         دانه. گرفت و جلدي از منزل خارج شد      

یی بـه   کورسـو ها فقط از بعضی پنجره. تاریکی همه جا را در چنگ خود داشت  

 جـز پـارس     به. روستا ساکت و آرام در بستر خود خوابیده بود        . رسید  بیرون می 

قـدري جلـوتر صـداي شرشـر آب         . رسـید   سگها هیچ صدایی بـه گـوش نمـی        

ترس داشت نکنـد در باالدسـت، در جنگـل، بـاران            . شد میرودخانه هم شنیده    

موجها پیچ در پـیچ     . شدید باشد و در اثر سیل نتواند به آن سوي رودخانه برود           

الل بـود امـا   آب صاف و زبر خالف تصور قربان هرچند . دویدند در پی هم می  

ي  فقط صداي برخورد آنها با تنـه  . نبود که موجها دیده شوند    قدر     آن نور فانوس 

 در چـوبی را بـه صـدا در          ي  آن سوي رودخانـه کوبـه     . شد  چوبی پل شنیده می   

اکثر آنها در همان روستا وضع      .  روستا را داشت   ي  قابله آمار زنهاي حامله   . آورد

فـوري  . انگار منتظـر بـود    . در است دانست چه کسی پشت       می. کردند  حمل می 

بعـد لنگـه در   اي  لحظـه . را زیر بغل کرد و از اتاق بیرون آمد  اش    بقچه. بلند شد 

  .»وقتشه؟«:قبل از اینکه قربان حرفی بزند قابله گفت. چوبی غژي کرد و باز شد

.».زودتر بریم. حالش خوب نیست«:قربان تندي جواب داد
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شقابله چادر شب  
1
بینـی چقـد      مـی «:ت و با تبسم گفت    را روي سر انداخ    

  .».هنوز نیومده بارون آورده! خوش قدمه

فانوس را طوري نگه داشت کـه قابلـه خـوب           .  قربان جلو حرکت کرد   

قربان گاهی به عقـب     . کرد   قابله مثل غول از پشت سر تعقیبش می        ي  سایه. ببیند

کلی برایش کوچه لیز بخورد و مش   هاي    کرد که نکند قابله در چاله چوله        نگاه می 

  .»کی خونه است؟«:پرسیدوقتی به منزل رسیدند قابله . یدبیاپیش 

  .مادرم و زن همسایه-

اگـه نیـاز بـود دنبالـت        .  جات اینجـا نیـست     !تو دیگه برو  -

. فرستم می

صداي بر خورد . باران تند شده بود. به سمت منزل پدرش حرکت کرد

ي ها پشت بامکم از کم. به بامهاي سفالی سکوت شب را شکسته بود آن

. چسبید گلهاي کوچه مثل سریش به کفشهایش می. دار آب سرازیر شد شیب

 اطهار ي در دل به ائمه. لباسهایش خیس شده بود و پاهایش کشش نداشت

ساعتی با لباسهاي خیس زیر . در منزل پدرش آرام داخل اتاق شد. متوسل شد

از .  خانه رسیدمتوجه نشد کی به.  از جا برخاستسحرنزدیک . پتو کز کرد

  . مادرش بیرون آمد. در زد.  بچه دلش را شاد کردي بیرون صداي گریه

-ق بده کاکل زري داريلُشتُم!

پرد ولـی  او خیلـی ذوق    کرد او از خوشحالی به هوا می        مادرش فکر می  

. کـرد  بـه مـادرش نگـاه مـی       چنـان      هم .گوید  انگار متوجه نبود چه می    . زده نشد 

                                                
1

. شود اي با طرح چهارخانه و با رنگهاي متنوع و شاد که از نخ و یا ابریشم بافته می پارچهچادرشب  -

.گردد ر همان منطقه تولید می آن دي مواد اولیه. کردند ین اتاق استفاده مییاز آن به عنوان چادر و یا تز
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بی   لواپس بی د«:کند گفت سؤال  قبل از اینکه    . و را خواند  مادرش با زیرکی فکر ا    

  .».حالش خوبه! نباش

دستها را به عالمـت شـکرگذاري بـه آسـمان         . نور امید در دلش برق زد     

  . بلند کرد

هـزار و سیـصد و    یعنـی شـهریور   ؛درست سه سال، بعد از تولد ابراهیم      

آن قربان احساس   بعد از   .  در یک شب بارانی دیگر حسن به دنیا آمد         چهل و نه  

به خصوص که در آنجا فرزند پـسر نیـروي کـار و سـرمایه           . کرد  خوشبختی می 

. امیدوار بود در آینده آنها قدرت بازویش شوند. شد حساب می
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2  

را از الي آنهـا  هـا   کوبیـد و شـاخه   را به زمین مـی ها  حوصلگی پایه  با بی 

ل آباد کرده بود پـرچین      خواست دور زمینی را که در کنار جنگ         می .داد  عبور می 

کند تا اگر از روستا رفت الاقل زراعـتش از هجـوم جـانوران وحـشی در امـان            

در آن ده یازده سـالی     . توانست تصمیم قطعی بگیرد     نمی. هنوز دو دل بود   . باشد

کـرد بـا آنکـه شـبانه روز مثـل             که از پدرش جدا شده بود و مستقل زندگی می         

دیـد فقـر و        باز هم مـی    ،زد  کاري دست می  مورچه در حال دویدن بود و به هر         

 ي   تنهـا سـرمایه    !دهـد   اش می   غره  زده و چشم   باتمهماش چ    خانه ي  نداري گوشه 

اش دو تا اتاق بود که بیشتر کار سـاختش را خـودش انجـام داده بـود و                     افزوده

. اش کنـد    اینها چیزي نبود کـه راضـی      .  که به قیمت ناچیز خریده بود      اسبییک  

  .زد افتاد به خودش نهیب می هایش می  بچهي دهوقتی به فکر آین

. ره  که سودش تو جیب بنکدار می     کوبی     شالی کشاورزي و  -

. شه   اینطور نمی  !نه. یاد  از کارگري روزمزد هم چیزي در نمی      

هـا    اگه تو روستا بمونم بچـه     . آخرشم باید برم معدن کار کنم     

  .بزنندو  سگهم مثل من باید جون بکنن و 

البرز سنگ    ذغال استخدام نیروي کار توسط شرکت       چندي پیش صحبت  

 . از همان موقع فکر رفتن از روستا بـه سـرش زد            .شرقی بر سر زبانها افتاده بود     

اما . داد   رفتن را بر ماندن ترجیح می      ،کرد  هر بار که موقعیت خود را حالجی می       

 اش  تعلق خاطري که به روستا و زندگی روستایی داشـت مـانع تـصمیم گیـري               
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بـه  . بعد از تعطیالت عید در دفتر شرکت در شاهرود ثبت نام کرده بـود      . دش می

حـاال بایـد    . دنبال او چند نفر دیگر هم ثبت نام کردند که همگی پذیرفته شدند            

   . رفت کند و به معدن شاهرود می از روستا دل می

دور تـا دور    . آخرین قسمت پرچین که بافتـه شـد سـرش را بلنـد کـرد              

خیلـی  «:نفسی راحـت کـشید و زیـر لـب گفـت           . ر شده بود  مزرعه کامالً حصا  

  .». از اینم خیالم راحت شد!خوب

 را در اسـب . اسبش شـد و بـه روسـتا رفـت          سوار   .از مزرعه بیرون آمد   

تـوي کوچـه خبـر      .  حیاط بست و طبق عادت راهی میدان روستا شـد          ي  گوشه

وسـتا  چند تـا از جوانهـاي ر    . به گوشش خورد و ذهنش را تحریک کرد       اي    تازه

. شـدند   فردا عازم محـل کـار مـی   ،سنگ ثبت نام کرده بودند در شرکت ذغالکه  

 شـاید هـم منـشاء یـک         ؛این خبر ورد زبانها شده بـود      . حدود بیست نفر بودند   

 دیوار چند نفـر نشـسته بودنـد و موضـوع            ي   میدان در سایه   ي  در گوشه . تحول

ـ . کردنـد   را تجزیـه و تحلیـل مـی       سنگ    ذغالاستخدام شرکت    ان کنـار آنهـا     قرب

  .نشست و سراپا گوش شد

ات رو ول  نـه و زنـدگی  ه که خومگه پول چقدر ارزش دار  -

کنی بري توي تونل معدن؟ یک لقمه نون همین جا هم پیـدا             

  شه می

گن چند کیلومتر باید تو دل کوه پیش بري تا ذغـال در              می-

  بیاري

  نده استخوات  اگه معدن ریزش کنه فاتحه-
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 کالفه بود از جایش بلنـد شـد و          خوداقتصادي  یکی از آنها که از وضع       

  :با دست شلوارش را که خاکی شده بود تکاند

 فقـر و  کنـین  مـی  شـما فکـر     !بلند شین برین پـی کـارتون      -

   بهتر از معدنه؟آباد  قرنبدبختی

  :دیگري حرف او را تایید کرد

گه مـا بـه زور شـکم زن و بچـه مـون رو سـیر           راست می -

ریض بشیم حتی پول دوا و دکتر        اگه خداي ناکرده م    .کنیم  می

  .نداریم

 پس برین شـهر حمـالی       ،خواین از روستا برین     شما که می  -

هـاتون    بچه . بهداشت داره  .البد برق داره  . کنین بهتر از معدنه   

.رن مدرسه می

  .نیا هامون الت در می اگه بریم شهر بچه-

چـرا بحـث    «:یکی دیگر از آنها که اطالعاتش بیشتر از بقیـه بـود گفـت             

 .کـار سـاختمانی داره    . که تنهـا معـدن نیـست      سنگ    ذغال کار شرکت    ؟کنین  می

  .دونم اکتشافات داره  نمی. نگهبانی داره.رانندگی داره

 ،قربان که در ابتدا با شنیدن خطرات معدن از ناراحتی بغـض کـرده بـود     

از جایش بلند شد و     . اش باز شد و دیگر به حرف آنها توجه نکرد           ناگهان چهره 

ابـراهیم  . کرد بی توي سکو نشسته بود و شلوار ابراهیم را پینه می      بی. منزلرفت  

. کردنـد   گوسفند و بـز درسـت مـی    ي   حیاط با گل مجسمه    ي  و حسن در گوشه   

اي جز رفـتن      چاره. دیگه تصمیمم حتمی شد   «:قربان روي سکو نشست و گفت     

  .».ندارم
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  :خت سپس نگاهی به او اندا.بی نخ را از سوراخ سوزن عبور داد بی

زمین خواي   می.سازیم  هم گفتیم با همین کم می   ما که قبالً  -

.کنیم نصفه کاري بیشتر بگیر ما هم کمک می

تـو  اش    نـصفه کـاري سـر وتـه       «: و گفت  خیره شد قربان به گوشه حیاط     

.».مونه ش برامون میا فقط حمالی. ره جیب ارباب می

.بهتره هاوضع ما از خیلی.  مردناشکري نکن-

طـور    همـین اگـه   . شن  دارن بزرگ می  . گاه کن ها رو نی    بچه-

بایـد  . شـه؟ اونـا درس دارن       اونا چی مـی    ي  پیش بریم آینده  

  نباید دست رو دست بذاریم. پیشرفت کنن

چطور نـون معـدن از      «: گلویش را گرفته بود گفت     ،بی که گویا بغض     بی

  .»؟گلومون پایین بره

رم قـسمت   مـی . خوام توي تونل کار کنم      نمی«:قربان لبخندي زد و گفت    

  .».اینکه غصه نداره. ساختمانی یا نگهبانی

با یک گـروه از     آن روز قربان هر طور شد خانواده را راضی کرد و فردا             

دفتـر  در  نـامش  27/3/1354 در تـاریخ  عـازم شـاهرود شـد و     آبـاد    قرن جوانان

  .به عنوان کارگر ساختمان ثبت شدشرکت البرز شرقی 
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3  

در این سه سال کارهاي زراعـت و        . گذشت  ن  سه سالی از استخدام قربا    

اسـبش را فروختـه      بعد از استخدام   قربان. بی بود   منزل روي دوش ابراهیم و بی     

  . و جایش یک االغ خریده بود تا ابراهیم بتواند از آن کار بکشد

در  جلو   بی و رقیه    بی. وندر مزرعه ب  خواستند به   میحاال ابراهیم و حسن     

تا فردا  «:کرد گفت    ابراهیم و حسن نگاه می     که به طور    مان ه بی  بی. ایستاده بودند 

.».شه صبح که شما برگردین دل من خون می

  :رقیه مادر را دلداري داد

ابراهیم هر شـب    .  اول که نیست   ي   دفعه !نگران نباش مامان  -

.ره می

. قبل الاقل اصغر همراش بودهاي شب-

  .اونکه پاهاش لنگه! عمو-

بیـشتري   جـرأت   دل و . گتـره  باشـه از ابـراهیم بزر      یهر چ -

.داره
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 شـوپا  !بـریم تـو مامـان     «:بی را کشید و گفـت       رقیه دامن بی  
1

 کـه تـرس     

.».نداره

 ي ترسن چه برسه به این دو تـا بچـه      مردها می ! ترس نداره -

  .ده یازده ساله

بعـد افـسار    . ابراهیم ابتدا پاي حسن را گرفت و روي االغ سوارش کرد          

سـپس بـا   . ي همسایه برد و خودش هم سوار شـد  کنار پلهرا   آناالغ را کشید و   

  .  االغ زد و هی کردي پاهایش به تنه

و چند نفر پولدار هم    کوچ کرده بودند    از روستا   براي کار   اي    با آنکه عده  

کوچـه در امتـداد رودخانـه بـه     . باز هم کوچه پر از آدم بود   . به شهر رفته بودند   

را لـب رودخانـه پـارك       ش  ینماشـ بوس     مینی ي  راننده. رفت  سمت باال پیش می   

 شـاگرد . هـایش را بـرق انـدازد       تمیـز کنـد و شیـشه      را     آن کرد تا شـاگردش     می

کرد بلنـد کـرده    پخش می مهستی ي صداي رادیوي ماشین را که ترانه    بوس    مینی

بـشوید ولـی حـاال      را     آن کـرد   نمـی  راننده، قبالً که وانت داشـت حوصـله       . بود

را    آن کـشید و یـا      را پارچـه مـی    بـوس     مینـی  هـاي   شاگردش باید هر روز شیشه    

دکان بقالی جوانی با پیراهن گل منگلی        جلو   کمی باالتر، سر سه راه،    . شست  می

را دار   با لباسهاي خاکی و وصله    و شلوار دم پا گشاد اتو کشیده، چند تا نوجوان           

 بـود برایـشان     دیـده و از فیلمی که آن روز در سـینما          کرده بود   دور خود جمع    

یکی از نوجوانها براي ابـراهیم دسـتی تکـان داد و دوبـاره بـه                . کرد  صحبت می 

با آب و تاب رقـص بـازیگر زن فـیلم را            چنان     هم جوان. دهان جوان خیره شد   

را  چـشمهایش  وقتـی هـم موهـاي بلنـدش روي پیـشانی و     . کـرد   توصیف مـی  

                                                
1

.نگهبانی از مزارع در شب به منظور جلوگیري از ورود حیوانات وحشی و اهلی.  شب پاییدن-
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نوجوانها که از ترس پدر و مـادر        . زد  پوشاند با یک تکان سر آنها را کنار می          می

کردنـد و تـصویر        او نگـاه مـی      دهـان  کشیدند با حسرت به    رزوي سینما را می   آ

 مردم آن جوان را بـه      ي  اوایل، همه . ساختند  هنرپیشه را در ذهن خود مجسم می      

امـا کـم کـم جوانهـا و نوجوانهـا           . کردنـد   می دین نگاه   و بی  طچشم یک فرد ال   

ه سینما کـشیده    حتی بعضی از میانسالها هم پایشان ب      . او شدند هاي  جذب صحبت 

. دادنـد   فقط از ترس نگاههاي تحقیرآمیز، تمایـل خـود را بـروز نمـی             . شده بود 

مخصوصاً از سرزنش افرادي که تازگی با انقالب آشنا شده بودند و صـحبت از           

  .  بیم داشتند،کردند دین و ایمان می

در مقابلـشان جنگـل وسـیع و    . ابراهیم و حسن به انتهاي کوچه رسیدند    

اگر چاره داشـت  . بی هنوز همراهشان بود    بی. خورد  سبز به چشم می   سرهاي    تپه

  .»!مامان تو دیگه برگرد«:ابراهیم به عقب نگاه کرد و گفت. رفت با آنها شوپا می

. االغ راه مزرعه را در پـیش گرفـت  .  مادر ایستاد و به آنها چشم دوخت  

 راه را به خوبی     االغ آن . کرد  یک راه پاکوب و باریک که از کنار مزارع عبور می          

هاي راه پـر از علفهـاي هـرز     کناره. آنها از تیررس نگاه مادر دور شدند     . بلد بود 

کرد و یک دهان علـف از کنـار راه    االغ گاهی سرش را به زمین نزدیک می . بود

گرفت و با چوبی که در دست داشـت ران االغ را       حسن لجش می  . داشت  بر می 

رفـت و دوبـاره    ده و چند متري به تندي مـی   را تیز کر  ها  االغ گوش . کرد  سیخ می 

  .کرد سرش را به علفها نزدیک می

در آن سه سالی که     . زمین قربان در کنار جنگل روي یک تپه قرار داشت         

کرد ابراهیم کار زراعت را خوب یاد گرفتـه           کار می سنگ    ذغالقربان در شرکت    

از وقتـی  . شـد  یفقط شخم زدن را بلد نبود که آن هم با تراکتـور انجـام مـ            . بود
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هرچنـد  . زد  تراکتور آمده بود کمتر کسی زمینش را با اسب یـا گـاو شـخم مـی                

توانـست مثـل    تربیت کرده بود که می    اي    ابراهیم بچه بود اما قربان او را به گونه        

کـرد    حـاال او سـعی مـی      . بودتر  انگار از سن و سالش بزرگ     . آدم بزرگ کار کند   

دیک مزرعه بودند که خورشید یک روز       نز. ر بیاورد باحسن را هم مثل خودش      

در  پـی    . آسمان طی کرد و به انتهاي مسیر خود رسـید          دیگر شهریور ماه را در    

وقتی به . نشین کرد تهرا   آنآن نسیم مالیمی رد پاي خورشید را جارو زد و هرم       

هاي هغوز. مزرعه رسیدند هوا گرگ و میش بود      
1

 خوکهـا   ي  ي پنبه شـامه      رسیده 

االغ را کنـار    . کـشاند   رد و آنها را از جنگل به دشت گرگان مـی          ک  را تحریک می  

به سمت تالر  . پرچین بستند 
2

بوي تنـد   .  حرکت کردند  ، که در وسط مزرعه بود     

گوجه که به صورت خودرو در میان پنبـه زار روییـده بـود بـه مـشام                  هاي    بوته

همـه جـاي    . فانوس را روشن کرده و یک بار دور مزرعه گشت زدند          . رسید  می

.  بـاال  با خیال آسوده از نردبان چوبی کوچک روي تالر رفتند         . پرچین سالم بود  

.  روي برگهـا جـاجیم انداختـه بودنـد         .سقف تالر از شاخه و برگ پوشیده بود       

اي   مقداري از روستا و دوستان خود صحبت کردند سپس ابراهیم رادیوي جیبی           

 شود  روشـن کـرد و   انقالب آگاههاي  را که پدرش تازگی خریده بود تا از خبر     

  . چرخاندرا   آنموج

  » ....اینجا  کلن است«

  » ....شنوید  میصداي ما را از آمریکا«

                                                
.ي ناشکفته که در غالف باشد  پنبه- ١

2
بانی به صورت چهارپایه به مساحت حدود چهار یا پنج متر مربع که روي آن را با شاخه و   سایه-

در جاهاي دیگر این . خوابند  میکنند و شبها روي آن  میاش استفاده  از سایهروزها. پوشانند  میبرگ

.شود بان کومه نامیده می سایه
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  » ....اینجا مسکو است «

یکـی اخبـار    . کـرد   یکـی ترانـه پخـش مـی       . گفتنـد    هر کدام چیزي مـی    

  .»!سی رو بگیر بی بی«:حسن گفت. یکی تحلیل داشت. گفت می

  .».آهسته ... ! سـ یـ ه«:رد و گفتبینی ب جلو  ابراهیم انگشتش را

  . چی؟ توي مزرعه که کسی نیستي  واسه-

  . مگه بابا نگفت هر جایی ممکنه جاسوس باشه -

اخبـار  سی    بی   بی رادیو. شنیدند  صداي رادیو کم بود و فقط خودشان می       

  . داشت

  » !...امروز چند شهر ایران ناآرام بود«

کـرد و هـر دو بـه پـشت دراز           بعد ابراهیم رادیو را خـاموش       اي     لحظه

خنکـاي  . شد  انداز نگاهشان آسمان صاف و پرستاره دیده می        در چشم . کشیدند

حـسن  . بـود فرو رفتـه   ابراهیم در فکر. کرد لطیفی پوست بدنشان را نوازش می  

  :سکوت را شکست

  دونی خمینی کیه؟  تو می -

گـه شـاه از کـشور         مـی . گه روحانیه   ولی بابا می  . من که نه   -

.گن آقا مردم بهش می. نش کردهبیرو

مگه شاه آدم بدیه؟  -

. کنن حتماً بده که مردم تظاهرات می -

خواد چی بشه؟  حاال می -

. ابراهیم پاسخی نداشت و موضوع را عوض کرد
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چـشمک  . بیـدارن هـا   ستاره! گاه کن آسمون چقدر قشنگه   ن -

بینی؟  می؛زنن می

کـاش  ! آره«:تایی گفـت  حسن با تمام صداقت و صمیمیت یک بچه روس        

 .».کردم زدم و همه جا رو تماشا می اون باال سوسو می! منم ستاره بودم

سنگین شـد و      چشمهایش   حسن درحالی که غرق تماشاي ستارگان بود      

و هـوي او در     هـاي    صـداي . ابـراهیم سـرپا ایـستاد     . بعد خواب رفت  اي    لحظه

دلش گرم شد   . ر پاسخ آمد  متقابالً صداهایی مشابه از مزارع مجاو     . مزرعه پیچید 

نرسـیده بـه   . فردا صبح نیش آفتاب به سمت منـزل روانـه شـدند        . و دراز کشید  

 حـسن بـا خنـده       .آمـد   روستا از دور خانمی را دیدند کـه بـه سـمت آنهـا مـی               

.».مامان دلواپس شده«:گفت
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4  

قربان بار هیزم را از روي االغ . باران دانه بزند عنقریب .آسمان ابري بود

هوا .  حیاط روي هیزمهایی که قبالً آورده بود تلنبار کردي ت و در گوشهبرداش

. رسید زودي یک زمستان بسیار سخت از راه می به .رفت سردي می به رو

 و تا سینماها، ادار،هاهر روز تعدادي از بانک. وضعیت کشور بحرانی بود

 هر روز هااعتصاب. شدند آتش کشیده می به ي دولتی و خصوصیهاشرکت

ي ها قوطیي و عرضهها  ي طویلی از پیت نفت جلو شعبههاصف. شد گسترده می

قیمت گزاف در نقاط ورودي و  به روغن نباتی و پودر و صابون و غیره

کمبود نفت . خروجی شهرها نشان از کمبود و احتکار مایحتاج عمومی داشت

که در آباد   قَرْنروستايهم   آنروستاها به در شهرها کامالً مشهود بود چه برسد

  .  جنگل قرار داشتي حاشیه

ي بیست تا  اندازه به هر کدام. قربان شروع کرد به خرد کردن هیزمها

ها را بغل  حسن هیزم شکسته. سی سانت که داخل بخاري فلزي جا شود

 زندگی معیشتی قربان را ،اوضاع نابسامان کشور. برد داخل انبار کرد و می می

 اعتصاب به شرکت ي اگر دامنهکه   نگران بودسو  از یکوا .کرد تهدید می

اعتمادي که به روحانیت ماند و از سوي دیگر  بیکار می ،دوکشیده شسنگ  ذغال

 را  سختیها حاضر بود تمام بود کهپیدا شدهنور امیدي در دلش  ،داشتانقالبی 
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  .به جان بخرد

 در به آورد نگاهی  هیزم فرود میي تبر را بر فرق کندهکه   حالیدر

  .»یاد؟  نمیچرا ابراهیم«:انداخت و گفت

 خواست چیزي بگوید اما زبانش را . حسن زیرچشمی نگاهش کرد

او  به کند جه شد حسن چیزي را مخفی میقربان متو. پس کشید

.»دونی ابراهیم کجاست؟ می«:گفت

 .خواست بین او و ابراهیم شکرآب شود  نمی دلش.حسن من و من کرد

.».رفته گرگان«: دید گفترااما وقتی نگرانی پدرش 

 :زمین عصا کرد و غرید به قربان تبر را

کارش چی بود؟ !  توي این شلوغی!گرگان -

. رفته تظاهرات. بابا بهش نگی که من گفتم - 

 :قربان ابروها را درهم کرد

با کی رفت؟ ! تظاهرات -

ان ابراهیم را لو داد پشیم اینکه از. زمین دوخت به حسن نگاه خود را

.داد  مینداشت باید ادامهاي   اما چاره.شد

. هم رفته بودقبالً . اولش نیستبار   این.با دوستاش - 

.قربان زیر لب غرولند کرد

جایی  به اگه تیراندازي بشه چی؟ کار! خیر کنه به خدا - 

 اعتراض رژیمبه  ده یازده ساله همهاي  رسیده که بچه

. کنن می

 کرد ناگهان صداي بوق شیپوري احتی میکه پیش خود نارطور  همان
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میدان سمت  به کوچه رفت وداخل  به فوري. توي روستا پیچیدبوس  مینی

در تیررس نگاهش قرار بوس   مینیاز پیچ کوچه که گذشت. روستا حرکت کرد

 سواراي   و عدهپیادهاي  عده. شلوغ بودبوس  مینی جلو .آن خیره شد به .گرفت

 به ایستاد و همانجا .راهیم افتاد خیالش آسوده شداب به چشمش که. ندشد می

داشت و جلو  اما با اطمینان گام بر می بچگانه ابراهیم هر چند. ابراهیم نگاه کرد

ش رسید اگر نذه به قربان ابتدا قصد داشت او را توبیخ کند ولی. آمد می

اگر خودش در منزل طرفداري از . تقصیري در کار باشد مقصر خودش است

نرم شد و سرش کم   کم.شد  ابراهیم براي تظاهرات تشویق نمی،کرد ب نمیانقال

  . را پایین انداخت

با خود فکر کرد چه .  ترسید،ابراهیم وقتی دید پدرش منتظر او ایستاده

منزل دوستش درس «:ذهنش رسید که بگوید به لحظه  یک.پاسخ بگوید

  .».خوانده می

پدرم .  بگمو راستش رهبهتر«:گفت دل در. ا این برایش قانع کننده نبودام

من که پسرشم جاي خود  هکن تشویق میراهپیمایی  براي شرکت در ودیگران ر

  . نزدیک شد. »!رفتمگ  می کاش اجازه.هدار

  !سالم بابا -

سالم پسرم اومدي؟  -

خیال ابراهیم راحت شد که بازخواستی در کار . دستی بر سرش کشید

.  دوید توي اتاق حسن،شدندداخل از در که . نیست

. ابراهیم اومد!مامان! مامان - 

.شر زدي سکو ایستاد و تَرو. بی بیرون آمد  بی
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کجا بودي؟! تو که ما رو کشتی -

کنی؟  نمیاگه راستش رو بگم دعوام -

یشه راست بگو تا کسی دعوات  هم!نه پسرجان«:قربان با مهربانی گفت

.».نکنه

. رفتم شهر -

:بی پرخاش کرد  بی

شهر براي چی؟  -

 :ابراهیم سرش را باال کرد

. رفتم تظاهرات -

پدرت کم بود تو هم اضافه شدي؟ . خدا مرگم بده -

توي . این کارا برات زوده. پسرم تو هنوز کوچکی«:قربان گفت

مردم فرار کنن اون موقع زیر دست و پا  ممکنه تیراندازي بشه وراهپیمایی 

 .».ی رو هم بلد نیست جایی.مونی می

عباس. چند نفریم. من که تنها نیستم -
1

. رو بلدهجا   همه

.»عباس کیه؟«:پرسیدبی  بی

. باقر نقوي پسر حاج -

  !فقط مواظب خودت باش ! برواشکالی نداره«:قربان گفت

                                                
1

.علی نقوي که بعداً عضو سپاه پاسداران شد و در کردستان به شهادت رسید  عباس-
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5

مثل مور و ملخ در ها  بچه» آهنگرمحله« فرهنگ ي حیاط مدرسهداخل 

جا  آن به از سه روستاي دیگر نیزله  آهنگرمحهاي بچهجز  به .لولیدند  میهم

  . خواندند صورت مختلط درس می به دختر و پسر  وآمدند می

  بهها  بچهي در مدت هفت ماهی که در آن مدرسه بودند، همه

 اي  بهمن عدهمقبل از بیست و دو. آشنایی پیدا کردنددیگر  یکخصوصیات 

 ولی .شدند آویز می گل  همدیگر با همگاهی. اي انقالبی بودند و عدهدوست  شاه

  .دادند ن نشان نمی دیگر چنگ و دنداهادوست  بهمن شاهمبعد از بیست و دو

 سهتا آهنگرمحله حدود آباد   قَرْناز. نداشتنمایی راه ي آباد مدرسه قرن

 آنها .ندکرد طی میپیاده مسیر را آن   هر روزبا دوستانشابراهیم  .کیلومتر بود

توانند در مقابل رفتار دیگران  و میاند  هکردند که بزرگ شد احساس می

دانست  ان انقالب می طرفدارابراهیم که خود را از. العمل نشان دهند عکس

العمل   عکس،ه بودمزاحم یکی از دخترها شدخواست در مقابل پسري که  می

  :غریدنام گرزین  به  یکی از دوستانش.نشان دهد

وستا رو جمع خواي شاه د باز می! کنی ابراهیم می چکار -

   . سرتيکنه بریزه رو

. دیگه رژیم عوض شده. تش رو ندارهأجر دیگه !نترس -
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اي رو برده بودن  روز که عده اونیادته ! هاون خیلی شرّ -

 شاه شعار بدن اونم با یک چوب بلند همراه ي شهر که واسه

  .باباش رفته بود

  با اون؛دادن جاوید شاه  شهرداري شعار میي  فلکه!آره -

گیره  وقتی دیدن کسی تحویلشون نمی! شون شعار مسخره

. گیره اگه بهش بگی لجش می االن .فلنگ رو بستن

از وقتی شاه فرار کرده از شرّ دعواهاش ! ولش کن ابراهیم -

  خواي دعوا راه بندازي؟  حاال دوباره می.راحت شدیم

  . گم با زبون خوش بهش می. خوام باهاش دعوا کنم نمی -

   :ی را کشید کنار پسر خاط

  کنی؟ ببینم اگه یکی مزاحم خواهرت بشه چه می -

  .قرمز شداش  چهره. پسر خاطی ابرو در هم کشید

  . کنم داغونش می -

حاال مثالً اگه دختري رو که متلک گفتی خواهرت . درسته -

 اون وقت چه انتظاري داشتی؟،بود

مکث کرد و اي  لحظه. پسر خاطی سرش را انداخت پایین

.»!خوام معذرت می«:تگف

  .  دوستی با او برقرار کردي بعد از آن پسر خاطی رابطه
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 به هوا شرجی و. تعطیل شده بودندها  مدرسه. اواخر خرداد ماه بود

اختیار روي  عرق بیهاي  دانه. آمد سختی باال می به نفس. شدت دم کرده بود

قربان و  گرگان براي ي زندگی در منطقه. خورد صورت آدمی وول می

 به وقت آن رسیده بود که چون سنوات گذشته. سخت شده بوداش  خانواده

هواي چهارباغ روستاي خوش آب و  کوهستانیي ناحیه
1

  .  کوچ کنند

بی  بی. آمد می آنها یک ساعت دیگر وانت نیسان براي حمل وسایل

کاري هر کدام مشغول ها  بچه. کرد میبندي   بستهرا آنها قرباناثاثیه را جمع و 

و ابراهیم سبد در دست داشت . کردند مادر کمک می به حسن و فاطمه. بودند

 داد کرد و رضایت نمی قی میلمرغ اما بدق.  را بگیردهاخواست مرغ و خروس می

و غازها و زار  شالیهاي   آواز قورباغهي بسته انگار دل. را ترك کندآنجا 

صداي گاوها و گوسفندان که هنگام شاید هم از . بودآباد   قَرْنرودخانهي هااردک

و بوي زار  انگیز شالی  دلعطر اینکه برد و یا  لذت می،کرد صبح روستا را پر می

فرار  به هر چه بود تا ابراهیم نزدیکش شد پا. داد را نوازش میاش  جنگل شامه

وید با د میسو   آنوسو  این به مرغ در حالی که. ابراهیم دنبالش کرد. گذاشت

قربان و دیگر اعضاي خانواده بیرون آمده و از . یاد طلب کمک کردفر جیغ و

هاي عرق مثل باران روي صورت ابراهیم  دانه. آن دو نگاه کردند به وي سکور

                                                
1

گرگان  یکی از روستاهاي ییالقی و خوش آب و هواي استان گلستان که در پنجاه کیلومتري جنوب -

.و در منطقه شاهکوه قرار دارد
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نفس افتاد اما مرغ تسلیم نشد نفس به ابراهیم. خورد ر میس .  

. را خبردار کردها  صداي مرغ همسایه و سر. حسن از خنده ریسه رفت

 هآن گوش به مرغ از این گوشه. دوید میاش  با سماجت در پیچنان  هم ابراهیم

مرغ بدو ابراهیم . گرد و غبار همراه با پرهاي نرم او در هوا پخش شد. پرید می

طول  چندبار مرغ. قصد نداشتند موضع خود را تغییر دهندکدام   هیچانگار. بدو

ق علّم مثل اجل مابراهی. و عرض و شمال و جنوب حیاط را با سرعت طی کرد

را   آنابراهیم. ز کردکاي  مرغ خسته شد و در گوشهکم   کم.دوید میاش  در پی

  :فریاد زد خوشحالی حسن با. در چنگ گرفت

  . گرفتش-

حاال منتظر بود که چه برخوردي با مرغ . قربان در دل ابراهیم را تحسین کرد

داشت و از هر عملی که  او کارهاي ابراهیم و حسن را کامالً زیر نظر .کند می

  .گرفت میاي  براي خودش نتیجهدادند  انجام می

  :قربان گفت به  با نگرانیبی  بی

  ! نکنه کتکش بزنه!برو ازش بگیر -

که طور   همانابراهیم. ابراهیم خیره شد به آمیز  مرغ با نگاهی التماس

 انگار .شد باال و پایین می  مرغي سینه.  روي زمین نشست،مرغ توي بغلش بود

 دست نوازش بر سر ،ابراهیم وقتی نفسش جا آمد. دلش از جا کنده شده بود

داخل  را آن اینکه سپس از جا بلند شد و قبل از. بوسه زدرا   آنمرغ کشید و

  . آب نزدیک کرد به حوض آب رفت و نوك مرغ راسمت  به سبد بیندازد

وباره داخل اش نشسته بود د  ریزي توي چهرهي خندهکه   در حالیقربان

.اتاق رفت و به کار خود مشغول شد



39 / ها بیدارند ستاره

  

  

7  

بردند او  در روستاي چهارباغ به سر میاش  خانوادهکه   حالیدر

 ، کردن خانه در شاهرود  بلکه براي اجاره؛تعطیالت آخر هفته به روستا نرفت

حاال . پیروزي انقالب خیلی چیزها را برایش روشن کرده بود. اقدام کرد

فهمید اگر  حاال می. ه استبودثمر   بی به حال تالشهایشدانست چرا تا  می

بنابراین .  چندانی نداردي دستگاه حاکمیت فاسد باشد تالشهاي فردي نتیجه

تصمیم . دانست رژیم شاه میکفایتی   بی فساد وي فقر اقتصادي خود را نتیجه

 را شروع ي زندگی جدیدهگرفت حاال که حکومت دلخواهش روي کار آمد

را فراموش کرد و از روستا و تعلقات آن دل کند ها   همین خاطر گذشتهبه. کند

حاال . ارزان قیمت بوداي  هاي خیابان مزار در پی خانه و در کوچه پس کوچه

محل رشد و تعالی را   آن بلکه؛دیگر از فضاي فرهنگی شهر گریزان نبود

نند تا  فرزندانش از امکانات تحصیلی شهر استفاده کخواست می. دانست می

دوست داشت بیشتر در کنار . د مفیدي براي نظام اسالمی واقع شوندافرا

. فرزندانش باشد و آنها را به بهترین وجه تربیت کند

و  بعد از چند روز پرس و جو دو تا اتاق در خیابان مزار اجاره کرد

 ابراهیم را در. کوچ دادشاهرود  به آباد  قَرْنازاواخر شهریور را اش خانواده
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 کورش راهنماییي مدرسه
1

 خاقانی و حسن را در دبستان
2

دیگر .  ثبت نام کرد

 به کوچ کردن از روستا اما. نارش هستنددر کاش  خیالش راحت شد که خانواده

زیاد  چقدر هایش دید نیاز حاال می.  جدیدي را برایش رقم زده بودشرایطشهر 

مقدار  ي اضافه به نمد و یک فرش حصیري فقط دو تا  از لوازم زندگی.است

 .بودخبري ناز وسایل برقی اش  در زندگی ظروف داشت و ناچیزي ظرف و

که  این به خودش کمرشکن بود چه برسد ، خانهي تهیه لوازم زندگی و اجاره

توافق رسیده  به  آمده بود ويخواستگاربه براي رقیه آباد   از قَرْن»نورمحمد«

 عالوه بر آن ابراهیم و حسن .خرید  می رقیه را همي حاال باید جهیزیه. بودند

خواستند و فاطمه و حسینعلی که بعد از حسن دنیا آمده  کیف و کفش می

 کرد می سر سختانه با مشکالت آماده ي  خودش را براي مبارزه. پوشاك،بودند

  .مثل زلزله کشور را لرزانداي  هناگهان خبر تکان دهند که

  !جنگ شروع شد

  :چرخید می هابانزخبر با آب و تاب روي 

  .ندکربمباران   روشهر چند تا -

  .تهران هم -

  . شهر رو گرفتن سومار و نفت -

  .سوسنگرد و بستان هم اشغال شد -

 کمبود و ؛ترسید می تبعات جنگ  از. قربان مانده بود چه کار کند

کمر همت را  .کرد مشکالتش را دو چندان می اینها .گرانی، کشتار و دربدري

                                                
1

.ریان استگ راهنمایی شهید مسي  اکنون مدرسه-

2
.ي نماز جمعه احداث شد آن دبستان تخریب و جاي آن مصال-
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سازي شرکت ذغال  هركدر محل کارش که ش. را دو شغله کردخودش . بست

هم در محل کارش  .یاد گرفته بودکاري را  ي بنایی و کاشیکارها سنگ بود

  . گرفت ایستاد و هم خارج از شرکت کار می کار می اضافه

 ي از کمترین خواسته  وابراهیم و حسن موقعیت او را زیر نظر داشتند

 قربان متوجه آوردند ولی روي خود نمی به  چندهرکردند  میپوشی   چشمخود

  .خواستند براي ابراهیم لباس زمستانی بخرند میکه روز  آنخصوصاً  م.شد می

انواع و اقسام کاپشن، اورکت و شلوار روي . داخل چندمین مغازه شدند

. را انتخاب کند آنها توانست یکی از میاي  هر بدسلیقه. آویزان بودها  چنگه

براي را  شتنوع لباس هنوز نتوانسته بود کاپشن مورد نظرهمه   اینابراهیم با

  . مدرسه بخرد

اگر هر کس دیگر جز ابراهیم . بی دیگر خسته شده بودند  قربان و بی

خاطر صبوري ابراهیم چیزي  به شاید. شدند  عصبی می،همراهشان بود

خریدند  یش میهر چه برا. کرد را دو تا نمی آنها ابراهیم هرگز حرف. گفتند نمی

   .ودش لباس انتخاب کندخواست خ میبار   ایناما. کرد قبول می

 »بازار سرپوش«ي هاتا نزدیک غروب بیشتر لباس فروشی ظهر از از بعد

گرفت از  اما وقتی قیمت می. کرد را نگاه می هاابراهیم تمام کاپشن. را رفته بودند

ي انتخاب خوا و که میهر کدوم ر«:گفت قربان می. کرد خرید آن صرف نظر می

  » ! با قیمتش کاري نداشته باش.کن

توي این مغازه . گفت انداخت و چیزي نمی ابراهیم سرش را پایین می

 آهسته طوري که پدر و مادرش متوجه ،را پرسید ها قیمت کاپشن وقتینیز

  .»؟ ندارینترش رو  ارزون!ببخشید آقا«:نشوند گفت
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. تر از اینا نه ارزون«:خت و پاسخ داداو اندا به فروشنده نگاه معنی داري

  .».تونین برین جاي دیگه می

ش مناسب ها لباس! ببخشین،اذیت شدین«:بی و قربان گفت بی به ابراهیم

  .».یکی رو قبول کنمدم   میمغازه دیگه بریم قول یک .یستن

هنوز از مغازه خارج . همراه او راه افتادندحوصلگی   بیبی با قربان و بی

  .»! بیا این کاپشن رو ببین!آقا پسر برگرد«:د که فروشنده گفتنشده بودن

پالستیک داخل از یک کاپشن را  هالباسفروشنده از زیر طبق . جلو رفت

  فقط. قیمتش ارزونهشه و هم ت میا ه هم انداز،این کاپشن«:بیرون آورد و گفت

  .».عیب کوچک دارهیک 

 عیبش .باشه«:گفتی خوشحالبا .  برق شادي در چشمان ابراهیم دوید

  .»چیه؟

 یک زیر اتو سوختگی پیدا کردهاش   پشت شونه!ببین -

 تو ذوق  دوم نیست امادست.  کوچولو بهش زدني وصله

  . زنه می

 !خیلی خوبه«: گفتآینه ایستاد و جلو . را تن کرد ابراهیم کاپشن

  .».گیرم و میر همین

کشوندي طرف   اونوطرف   ایناز صبح ما رو«: قربان با ناراحتی گفت

نه آقا یکی از . گفتم با قیمتش کاري نداشته باشکه ن م. که قیمتش ارزون باشه

  .»!سالماش بیار

  .»!بگیرمرو   همینکنم اجازه بده  میبابا خواهش«: ابراهیم گفت

.  شديتو دیگه بزرگ«:گفتبی   بی.بی انداخت بی به  قربان نگاهی
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مثل . هیا مال افراد سن باالنه دارله پیاین وص. باید شیک باشی. چهارده سالته

  .».من و بابات

پا را توي یک . بدهکار نبود ها حرفاین به ابراهیم اما انگار گوشش

کاپشن را توي پالستیک گذاشت . خواهم کفش کرد که من همین کاپشن را می

  .».گرفتمرو   همین.آقا دستت درد نکنه«:فروشنده گفت به و زیر بغل کرد و

 وقتی. او نگاه کند به  گر گرفت دیگر خجالت کشید قربان از درون

 ؟کنی پسر چرا مالحظه من رو می«:فروشنده پول بدهد گفت به خواست می

  .».یام میخوبی از پس زندگی بر به م امادرسته یک کارگر

 رو باید طور بچه  اینقدر«:شمرد گفت  میپول راکه   حالی فروشنده در

  .»!حالتون به  خوش.نستود

دانست اما غرورش  قربان در دلش رفتار ابراهیم را منطقی میهر چند 

  .بروز دهدرا   آنداد اجازه نمی
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 خستگی ،کردند ابراهیم و حسن مردانه کمکش می اینکه قربان از

توانست ساختمان خود را   نمیاین زودي به نبود آنها اگر کمک. ش نبودا حالی

حقوق و پاداشی که بعد از  (رااش   همان موقع که حقوق عقب مانده.سرپا کند

  متوجه شد سازمان زمین شهري، از شرکت گرفت.)شد انقالب به آنها داده می

فوري ثبت نام کرد و . دهد هاي بیشتر از شش نفر زمین مسکونی می هخانوادبه 

بود که کاره   نیمههنوز ساختمانش. خیلی زود در شهرك انقالب زمین گرفت

   .ادجري نجات دأخود را از مست

گلی خود   کاهي  در خانهحاال .راه شد به رواي  تا اندازهاش  کم زندگی کم

 نگاه بود طاقچهروي ی که زیون سیاه و سفید چهارده اینچیتلو به نشسته بود و

  :ر ادامه دادگگزارش. زیون گزارشی از جنگ بودی تلوي برنامه. کرد می

تصاویري که ! گان عزیزبینند. فَتَحنَا لَک فَتْحا مبِینًاإِنَّا « 

 به ست کها کنید بخشی از خاك میهن اسالمی مشاهده می

تان از چنگ رژیم بعثی  غیرتمنددست تواناي فرزندان دلیر و

  ».عراق آزاد شده است

 کرد، حماسی و همراهی میرا   آنکه مارش جنگیگر  گزارشصداي

جا  به جهیزاتت. آورد وجد می به اي را غروري که هر بیننده. بودغرورانگیز 

 در کنار. شد مانده از ارتش عراق یکی پس از دیگري در تلویزیون ظاهر می

یک تویوتاي ترکش تر  سو  چند تانک و نفربر سوخته، آني الشهخاکریز 
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سنگرهاي  خاکریز خورده، پشت سرش یک دستگاه آمبوالنس سالم و در پشت

هاي خالی  جعبهدر اطراف سنگرها . خورد چشم می به عراقي  شدهمتالشی 

 و تعداد زیادي کاله آهنی و پوتین دیده کوچک و بزرگهاي  مهمات و پوکه

ی عکس صدام زیر پاي یک فرمانده قدري جلوتر در کنار سنگر بتونیِ. شد می

 به  دیگري یک کاله آهنی را با خندهي رزمنده. بسیجی نوجوان مچاله شده بود

سوت  به فید بدون توجهپیرمردي با محاسن س. کرد عراق شوت میسمت 

 .داد را آب میها   رزمندهشد با مشک خود خمپاره که هر از گاهی شنیده می

در مقابل دوربین  خوشحالی ایستاده و با خاکریز  دیگر رويي چند رزمنده

  . بردند عالمت پیروزي باال به انگشتان خود را

  :ندخوا رجز میچنان   هم گزارشگر.خیره شدتلویزیون به ولع  با او

الَّذینَ یقَاتلُونَ فی سبِیله صفا کَأَنَّهم بنْیانٌ  اللَّه یحب إِنَّ«

وصرْصم«
1
   

 اول ي ي نیمههادر عملیاتها   رزمندهیی کهها و ایثارگریهااو از رشادت

 در آن چند ماهی .گفت  سخن می،سال شصت و یک از خود نشان داده بودند

سخن از جا   همهگ در اوج التهاب قرار داشت وگذشت جن که از سال می

  . جنگ بود

جاي سرنا و دهل با صداي رگبار مسلسل  به آغاز سال شصت و یک،

 عملیات بزرگ ، بامداد یکم فروردیني درست در همان دقایق اولیه. همراه بود

بالفاصله در .  جنوب شروع شده بودي در منطقه» !زهرا یا«فتح المبین با رمز 

                                                
1

 ي سوره. دارد کنند دوست می  خداوند کسانی را که مانند سد آهنین صف بسته  و در راهش قتال می-

.4ي  صف، آیه



براساس زندگی و خاطرات جانباز و شهیدان خواجه مظفري/  46

که » !علی ابن ابیطالب یا«المقدس با رمز  نظیر بیت شت ماه عملیات بیاردیبه

 بعد از آن عملیات رمضان در شرق ؛آزادي خرمشهر را در بر داشت انجام شد

 ي  چندماههي این کارنامه. بصره و اخیراً هم عملیات ثاراهللا در قصرشیرین

.داد تلویزیون روي آن مانور می گزارشگر بود کهها  رزمنده
 1

   

 اطراف خود ي که متوجه تلویزیون بود ي  چنان جذب برنامهقربان

دانست در فکر  او خوب می. او خیره شده بود به  با نگرانیبی بی. شد نمی

قبل این ذهنیت را داشت که دیر یا زود این  ها مدتاز. گذرد شوهرش چه می

اً خصوص. جبهه خواهند رفت به اتفاق خواهد افتاد و همسر یا فرزندانش

ب این ذهنیت را هاي انقال امام و حضورشان در بسیج و صحنهبه  آنها وفاداري

  . کرد تر می قوي

ها و  گلوله به .اندیشید  خیلی چیزها می به رفت و   میدلش هزار راه

را بارها و بارها در  آنها را ندیده ولی داغ و نشان آنها یی که هرگزهاترکش

پیماهایی که افسار گسیخته بر فراز شهرها هوا؛ به پشت جبهه مشاهده کرده بود

شد و منازل مسکونی  یی که از دل آسمان سرازیر میهابمب؛ به دادند جوالن می

 شیون هامادرانی که در پی تابوت؛ به کودکان زیر آوار مانده؛ به رفت را نشانه می

کرد دلش  پیامدهاي جنگ فکر می به وقتی. خیلی چیزهاي دیگر به کردند و می

در همان . کرد  هر اتفاقی میي اما چاره نداشت باید خود را آماده. لرزید می

 نفس را قربان. ن روي صفحه تلویزیون ظاهر شد سپاه پاسداراي حال اطالعیه

  . متن اطالعیه خوب توجه کند به در سینه حبس کرد تا

                                                
1

ي عملیات سپاهیان اسالم  بوط به زمان، مکان و اهداف عملیاتها از کتاب کارنامهي اطالعات مر  کلیه-

.در هشت سال دفاع مقدس و اطلس جنگ ایران و عراق استفاده شده است
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هاي حق  اینک جبهه! سلحشورها   رزمنده!جوانان غیور ایران«

یانت از عزت و شرف و براي پاسداري از علیه باطل براي ص

براي ثبت نام و . کند خون شهدا حضور شما را طلب می

مراکز بسیج محل سکونت  به تر جبهه هر چه سریع به اعزام

  »!اجرکم عنداهللا. خود مراجعه کنید

به دنبال آن صداي آهنگران همراه با تصویر رزمندگانی که 

  :ها بودند پخش شد صف در صف عازم جبهه

  با نواي کاروان

  بار بندید همرهان

   این قافله عزم 

   ... کرب و بال دارد

خواند و  پنداشت آهنگران چاوش می می.  در تب و تاب افتاددل قربان

خواست همان لحظه خانه و  دلش می. شنود میرا   آناو نه با گوش بلکه با دل

 چیزي بود که از جبهه به رفتن. سوي جبهه روانه شود به زندگی را رها کرده و

 است و بدهکارکرد که  احساس می. ابتداي جنگ ذهنش را مشغول کرده بود

  . باید دین خود را ادا کند

خصوصاً  .گرفت گذشت این احساس قوت می هر روز که از جنگ می

از درون خود را سرزنش . توانست راحت باشد آوردند نمی وقتی شهید می

 تعهد خانواده مثل ،جبهه ثبت نام کندخواست براي  هر بار که می. کرد می

  :رفت  میبا خود کلنجار. کشید  میبند به زنجیر پایش را

 ؟شن  میچیات  پس زن و بچه! خواي بري مرد  میکجا«



براساس زندگی و خاطرات جانباز و شهیدان خواجه مظفري/  48

 تو سیر کردن ي  جبهه؟کی پناه ببرن به توي این شهر غریب

  »ی؟اگه رفتی و شهید شدي چ. است اونشکم

کرد براي هر   سعی می.شد  ردیف میدنبال آن هزار تا اگر در ذهنش به 

دفاع از اسالم، دفع تجاوز دشمن، . اي پیدا کند یک پاسخ و یا دلیل قانع کننده

دانست، جهاد در راه خدا، زندگی   میس امورأحکم ولی فقیه که جنگ را در ر

شد و  چیزهایی بود که در فکر او تجزیه و تحلیل می اینها ،با عزت و شرافت

  :گفت د میخو به در نهایت

 این گوي و ؟آیا این دالیل کافی نیست؟ پس چرا معطلی«

  ».این میدان

 خود پایان داد ضتمام افکار متناق به اکنون دلش چنان کنده شده بود که

تلویزیون را . توانست مانعش باشد نمیچیز   هیچدیگر. و تصمیم خود را گرفت

بیرون نگاهی  به .کمی توي اتاق قدم زد و جلو پنجره ایستاد. خاموش کرد

را تماشا کرد آنها قدر   آن.زدند دو تا کبوتر سفید توي آسمان چرخ می. انداخت

  . روي دیوار حیاط نشستند اینکه تا

 ابراهیم و .بودبازي   خاك مشغول حیاطدرحسینعلی، پسر کوچکش 

قد و قامت  به نگاهی. خواستند از منزل خارج شوند حسن لباس پوشیده و می

 هر چند نوجوان کم سن و سال بودند ولی مثل نهالی که در فصل .ختا انداهآن

. آسمان خیز برداشته بودندسمت  به  قد کشیده و،کند سرعت رشد می به بهار

 .اند خیلی بزرگ شده آنها آمد که نظرش می به .برد لذت می هاآن به از نگاه کردن

  در،یده بودکم سن و سالی که در تلویزیون دها   رزمندهتصویرلحظه  یک

را در لباس بسیجی  آنها بسیج محلهپایگاه  بارها در آنکه با. ذهنش مجسم شد
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حاال انگار . دانست را در خور جبهه نمی آنها ي دیده بود اما هرگز قد و قواره

روي سکو . از اتاق خارج شد آنها دنبال به .کرد دو تا رزمنده نگاه می به داشت

  : در دل گفتخیره شده بود هاآن به  حالی کهرایستاد و د

کنم  رو باش که فکر می من. راستی راستی بزرگ شدین«

هاي  کوچه تويقد هستین که  هاي قد و نیم ن بچهوهنوز هم

 توي. زود گذشت چقدر !کردین بازي میآباد   قَرْنروستاي

ن خریدم تا پر و بال ودل و ج به واین چندسال هر سختی ر

! ولی جنگ چی. شدین ين مردوحاال براي خودت. بگیرین

ي شما  ساالرحمانه هم سن و  بی،این روزا جنگ مثل طوفان

 مگه من !شما نه!  نه...اگه شما. کنه  جبهه پرپر میتوي رو

  ».جبهه تا شما آسوده باشینرم   می خودم؟مردم

وقت آن رسیده بود که عمالً . چیز براي آزمایش او فراهم بود گویا همه

اما قبول این واقعیت که فرزندانش را بفرستد .  باشدالسالم  علیهپیرو امام حسین

همین خاطر  به .داد حتی فکر این هم آزارش می. جبهه برایش خیلی سخت بود

 آنها عزیزتر ازچیز   هیچگویا در دنیا.قدم شد خودش براي رفتن جبهه پیش

 آنها قول خودش پانصد تکه فوالد را با دستش خرد کرده بود تا به .برایش نبود

کرد که در بسیج  را تشویق می آنها خودش آنکه با. ندبرسآن سن و سال به 

محله فعالیت کنند اما ترسی مرموز یک نگرانی پنهانی را در دلش پرورش 

طور   همان.در نوجوانی کرده بود بود که آرزوییخاطر  به شاید ترس او. داد می

    : فرو رفتدر فکراي  لحظه ،کرد که به ابراهیم و حسن نگاه می

نشسته آباد   قَرْنپشت در پشت در مسجدهیأت هاي  بچه«
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 .خواند میاکبر   علی حضرتي آقا فاطمی روضه حاج. بودند

 که او. پیچید  روستا میتويصدایش از بلندگوي مسجد 

. ستون مسجد تکیه داده بود به جوان هفده و هجده ساله بود

ا خاموش ر هاچراغ. اوج خود رسید به آقا  حاجي روضه

 مردم در هم ي آلود روحانی با ناله صداي حزن. کردند

زیر  هابعضی. زدند پیشانی می به برخی با دست. آمیخت

 .او حس عجیبی پیدا کرد. آشپزخانه بود به چشمی نگاهشان

گویی هیچ . اش نگرفت گریهاصالً ي گذشته هابرخالف شب

.  رام مردي  نه صداي روحانی و نه ناله؛شنید صدایی را نمی

فضاي عاشورا را حس . عقب برگشت به انگار زمان برایش

 یورش سپاهیان یزید، رشادت یاران حسین، تشنگی ؛کرد

 در دل آرزو کرد کاش در کربال بود و فرزندانی .اطفال

   ».کرد سین میرا فداي ح آنها داشت و

ابراهیم و حسن از حیاط . خود آورد به صداي بسته شدن در او را

. رفت آنها سمت به ، کبوترها شده بودي  حسینعلی که تازه متوجه.خارج شدند

.  کبوترها پرواز کردند!رسید مگر دستش می. دراز کرد آنها سوي به دستش را

با دیدن همسر باز هم افکار . اتاق رفتداخل  سرش را برگرداند و قربان

   :شد ی که مانع جبهه رفتنش میواپس دلهمان. همیشگی سراغش آمد

کنی مرد؟ مگه تنهایی که ساك رو برداري و  ی فکر میچ به«

  »پس رضایت همسرت چی؟! خداحافظ

 با خود اندیشید که چگونه موضوع جبهه رفتنش را. به پشتی تکیه داد
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ابتدا چیزهایی . دهد ی نشان میالعمل  عکسدانست چه نمی. همسرش بگویدبه 

  : مثالً.  ذهنش آماده کرددرمقدمه عنوان  به را

  .».در امان نیستکس   هیچوجا   هیچ پر نکنیموها ر جبهه هاگ«

  : اینکهو یا

نها او شند خیلی از هزاران نفري که هر روز عازم جبهه می«

  ».هانم یکی از اومن. همسر و فرزند دارن

خوبی  به  این چیزها راي  همهبی  چون بی،بی فایده است اینها ما دیدا

  :با خود گفت. دانست می

 ی هر چ!مخالفت نکنهاصالً شاید . کنموري دا  پیشنباید«

  ».شه خدا بخواد همون می

 دست دومی که تازه جارو دستی را روي فرشچنان   همهمسرش

   .میان آورد به مرد سکوت را شکست و حرف جبهه را. کشید  میخریده بودند
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9  

جیب خود را نگاه کرد که نکند عکس و فتوکپی داخل دیگر بار  یک

آهن  حال باید تا خیابان اصلی یعنی خیابان راه. اموش کرده باشدشناسنامه را فر

کرد از بس که آن  اش را جلب نمی توجهچیز   هیچتوي آن فاصله. رفت پیاده می

 حتی اگر. برایش عادي و تکراري بودچیز   همهمسیر را طی کرده بود

. در خودش گم شد. رفت بست باز هم راه را درست می را میچشمهایش 

آموزش نظامی که شنیده بود  به جبهه، به ؛کشید سرك میجا  همهبه  فکرش

روز گذشته وقتی موضوع جبهه رفتن  .بی بیي هاحرف به فشرده و سخت است،

  :گفته بود بی  بی؛خود را با او در میان گذاشته بود

دونستم یک روزي این  می. انتظار چنین روزي رو داشتم -

 دشمن رو نگیریم خدا اگه جلو !برو. گیري می تصمیم رو

  یاد؟ دونه سر مملکت چی می می

کوه  به پنداشت که می. ه بودکردتر  بی تصمیم او را قوي یبي هاحرف

در . استوار تکیه دارد دیگر نه نگرانی از پشت سر داشت و نه ترس از پیش رو

 مبهمی در فضاي ي روشن و درخشنده بود و هیچ نقطهجا   همهافق نگاهش

 خالصه موفق شد ،کشمکش با خود ها مدتبعد از اینکه .تذهنش وجود نداش

در آن دو سالی که از جنگ .  خودش کار بزرگی بود،براي ثبت نام اقدام کند

مردم با شور و حال که ها   رزمنده هنگام اعزام بارها دیده بود،گذشت می

شد و دوست داشتند  دلشان کنده می هاخیلی ،کردند را بدرقه می آنها خاصی
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ارزشی شهید صحبت جایگاه در مجالس شهدا وقتی از  اینکه ده باشند و یارزمن

را جایگاه گفتند چرا ما این  می.  دوست داشتند شهید باشندها خیلی،شد می

لرزید و زبانشان   پاهایشان می،رسید ولی وقت ثبت نام که فرا می. نداشته باشیم

  . آمد بند می

نیست و از  ظاهرنما د سالوس وبالید که مثل افرا خود می به اکنون او

با اراده و مصمم گام . کند ریش و تسبیح براي جلب توجه دیگران استفاده نمی

او را سرزنش کس   هیچگذارد که  مطمئن بود در راهی قدم می.داشت بر می

 برایش پیش ي چه سالم برگردد و چه شرایط دیگر. نه حال و نه آینده؛کند نمی

خیابان  به بود که متوجه نشد کیبخش   لذتبرایشر قد  آناین تفکرات. بیاید

.تاکسی کنار او ترمز کرد. اصلی رسیده است

  ن مزارخیابو -

ن مزار؟ کجاي خیابو -

  .بسیجرم   می.آخر اسفالت -

 مشکی مردي با قامت متوسط و با محاسن .او انداخت به  راننده نگاهی

. شد دیده میاش  که صداقت روستایی در چهره

ي؟ا جیبسی -

!اگه قسمت بشه -

! سوار شو-

 راستش«:حرکت که کردند راننده گفت. روي صندلی جلو نشست

.».رسونمت اما چون بسیجی هستی می. بد مسیره. خواستم اونجا برم نمی

دو نفر مسافري که صندلی پشت نشسته بودند با هم بحث و مجادله 
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 ي خانه یاهی که بر سر درسهاي  به پارچه نوشتهنگاهی یکی از آنها . کردند می

دونم   نمی!ش جنگا ههم !ش بدبختیا ههم«:شهیدي نصب بود انداخت و گفت

 .»!شهتموم  خواد کی می

زنی؟ ري چرا نق می تو که جبهه نمی -

هاي  خوام این پارچه نمی. خوام شاد زندگی کنم  آقا من می-

.سیاه رو ببینم

  االنشد  نمینصبها  سیاه جلو خونههاي  اگه این پارچه -

.تونستی نفس بکشی  نمیاین راحتیبه 

مگه . کنیم دیگه چرا صلح نمی.  خرمشهر که آزاد شد! بابا-

دن؟  ما پیشنهاد صلح نمی به  دنیاي همه

م نفسی یعنی بذاریم صدا. اوالً صلح نیست و آتش بسه -

.  دنیا نیستني که همهصدام ثانیاً حامیان . تازه کنه

 قربان. کرد نگاه می هاآن به وي آینهه بود و گاهی از تراننده ساکت نشست

 آثار جنگ در. کرد  نگاه میهاخیابان به داد گوش می آنها بحث به که  درحالیاما

ین مسؤولیی که سخنان هاا و دیوارنویسیه پارچه نوشته. شد دیده میجا  همه

ي هااغچر به هاي مزین  حجلهنوشته بود و آنها ، روينظام و شعارهاي حماسی

 یکی پس از دیگري از ،ها نصب بود همه و همه رنگین که سر بعضی از کوچه

مسافرانی که عقب نشسته بودند میدان مرکزي . گذشتند می چشمهایش مقابل

 به تاکسی. شد هاي ختم شهدا دور تا دور میدان دیده می اعالمیه. پیاده شدند

 که  درحالی راننده، قلعه سر چهار راه مدرسه،قدري جلوتر. خیابان مزار پیچید

  .».بذار این دو تا یک تومنی رو بر دارم«:کرد گفت  میدو نفر ترمزجلو 
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آوري   جمعچادر به حواسش. قربان متوجه نشد راننده چه گفت 

. کرد لحظه نیازهاي جبهه را اعالم می به بلندگو لحظه.  بودي مردمیهاکمک

پتو و چراغ داشتند  خانم چند تا. رفت چادر میسمت  به دست به کودکی قلک

  .کردند میبندي   بستهاي مواد غذایی را  عده ودادند تحویل می

ي نقدي روي میز قرار داشت پر از اسکناس هاصندوقی که براي کمک

 براي اوعالقه و اشتیاق . رکت کردتاکسی ح مسافرها سوار شدند و .شده بود

 به  آنجااز. اکسی پیاده شد مزار از تدر انتهاي خیابانِ. ثبت نام دو چندان شد

درختان بلند پارك . رفت بعد که آسفالت نبود باید تا مرکز بسیج پیاده می

خنکاي لطیفی که از دره .  سایه انداخته بود خاکیي جادهشهداي محراب روي 

. را خنک کرداش   تن گرما زده،خزید پایین میسمت  به نرمی به ،شمال پارك

در  جلو  در سمت راست جاده،قدري جلوتر. خاکی را در پیش گرفت ي جاده

نصب بود  آنجا پالکاردي که در به اي مکث کرد و نگاهش ورودي بسیج لحظه

  .گره خورد

  »!هر که دارد هوس کرب و بال بسم اهللا«

 اش برخاست و در گلویش نشست و بدون ناخودآگاه دودي از سینه

 هم براي ثبت نام چند نفر دیگر. را خیساند چشمهایش خودش بخواهداینکه 

او بودند با هم  جلو دو تا نوجوان که. ایستاد آنها پشت سر. بسیج بودندداخل 

  . کردند مزاح می

حاال از ! گردي ها  اگه بري افقی برمی!گم نرو جان می پسر-

  .  خود دانی.من گفتن

! ن بم آفت ندارهوکجاي کاري عمو؟ از قدیم گفتن بادمج -
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.باش تا ببینیمو از من داشته حاال این ر

ي ثبت نام را پر هارم تندتند ف،جوان پاسداري که پشت میز نشسته بود

هنوز از شوخی آن دو نوجوان خنده بر لب داشت کنار که   درحالیاو. کرد می

جوان از روي فتوکپی توي . میز ایستاد و فتوکپی شناسنامه را روي میز گذاشت

: ، نام پدرمظفري خواجه بانعلیقر:  نام و نام خانوادگی.فرم ثبت نام نوشت

  .»شغل؟«: بعد سرش را بلند کرد وگفت.1321: تولدتاریخ رمضان، 

  .غال سنگ کارگر ذ-

   آموزش نظامی دیدي؟ -

  ! خیر-

.  روز هیجدهم شهریور اعزام داریم! بسیار خوب-

نفس  . است آمد احساس کرد سبک شده  میقربان وقتی از بسیج بیرون

  .ابان سرازیر شدراحتی کشید و از خی
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حوصله   بیدر دست داشت وابراهیم کتاب ریاضی اول دبیرستان را 

 با این وضع و حالی که داري«:سرش گذاشت به حسن سر. زد را ورق می آن

  .»!شی نمیخون  درس

با ! فکر خودت باش به برو«:سرش را بلند کند گفت اینکه ابراهیم بدون

 .».کردي تموم نرواین قدت هنوز ابتدایی 

.»نکنه بابا رفته جبهه ناراحتی؟«:حسن خندید

 این ناراحتی داره؟ !همراش به خدا. خب رفت که رفت -

.  نداره؟ پس بذار بهت بگم-

  . شمرد انگشهایش دستش را جلو برد و با

باید از مدرسه که برگشتی . صبح زود باید بري نون بگیري -

ول گاز رو کپس.  صف نفتيپیت نفت رو برداري بري تو

! بازم بگم.  کنیتا سر خیابون باید کول

حسن هم متوجه شد که . او توجه نکردي هاحرف به اصالًابراهیم 

دانست ابراهیم از  است چون او بهتر از هر کس دیگري می بیهوده سخنش

کردند  زندگی میآباد   قَرْنهنگامی که در. همان کودکی اهل کار و تالش بود
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فقط  ها حرف با گفتن ایناو. آورد با االغ از جنگل هیزم میکودکی بیش نبود که 

جهت  بیچنان   همابراهیم. کند چه چیز فکر می به خواست بداند ابراهیم می

 ،شود  نمیشگیر  دستحسن وقتی دید از این راه چیزي. زد کتاب را ورق می

   :موضوع را عوض کرد

 ي توشایدم. ر کالس نمره نیاورديسحتماً . حاال فهمیدم -

!کردي که پکريي  خرابکارمدرسهکارگاه 

اما حسن . کتاب خیره شد به او انداخت و دوباره به نگاهی  نیمابراهیم

و فهمید که او هواي   آخرش هم از زیر زبانش کشید بیرون. بردار نبود دست

 تازه رسیدي«:ستفاده کرد و گفتا از اعتراف ابراهیم سوء. سرش زده به جبهه

  .».خواد برم جبهه م خیلی دلم میمن. فکر منبه 

! بازیه که تو رو ببرن مگه جبهه بچه -

سپاه بروند تا  به این نتیجه رسیدند که فردا با هم به آخرششب  آن

در  جلو فردا از مدرسه که تعطیل شدند طبق قرار. گیرند میاي  ببینند چه نتیجه

ستاده بود در ای جلو ی کهنگهبان به ابراهیم. را دیدند همدیگر سپاه

  .».خوایم بریم جبهه می«:گفت

. ابروهایش را باال برد. انداخت آنها قامت قد و به  نگاهی نگهبان

که   درحالی.که زبانش را پس کشید. خواست بگوید برو بازي کن بچه می

  .»؟ون دوتهر«: گفت، ملیحی روي لبش نشسته بودي خنده

  .».ریم  با هم می!آره«: حسن گفت

  :را نشان دادها  رد و با انگشت یکی از پنجره مکثی ک نگهبان

 تا بهش  اونجا یک برادري نشسته!هن اتاق اويبرین تو -
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.تون جبههدفرست بگین فوري می

  .»کنی؟ مسخره می«:حسن گفت

  ! خدا نکنه-

طولی . ی که گفته بوداتاق به رفتند  وندسپاه شدداخل ی  خوشحال با

نگاه کرد تا نزدیک  هاآن به قدر  آنان نگهب.نکشید با حالت گرفته خارج شدند

 جنگ حاال حاال !نشد؟ خب اشکالی نداره«: سپس با لحن کشیده گفت.رسیدند

  .».تون که بزرگ شد بیاین شناسنامه. کشه طول می

. کرد و از سپاه خارج شدندداري   معنیاو نگاه به  حسن زیر چشمی

 . عمر خود را شمرديهاسال انگشهایش حسن چندبار با. ابراهیم در فکر بود

شه شناسنامه  می. کوچیکهتون  گه شناسنامه  مینگهبان«: گفتابراهیم به سپس

  .»رو بزرگ کرد؟

  : ابراهیم خندید

  .کنن خب بعضی این کار رو می -

  ي؟طور  چه-

  .گم می بهت حاال بریم بعداً -
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 پاوه از چنگ نیروهاي - بین سردشتي شد که منطقه چند روزي می

هر چند . عهده داشت به ارتشرا   آندمکرات آزاد شده بود و پدافندکومله و 

 دشمن را کامالً ي  روحیهها بسیجیجان بر کف بودند اما حضورنیروهاي ارتش 

اوج خود  به شرارت دشمنان داخلی و خارجی در کردستان. ریخت در هم می

 نمود و دوست از دشمن تشخیص فضاي منطقه چون شب سیاه می. رسیده بود

دام  به دشمن در پشت لباس مردم عادي سنگر گرفته بود و براي. شد داده نمی

هر چیزي ممکن بود . کرد انداختن نیروهاي خودي از هر ترفندي استفاده می

قربان . شدند کردستان اعزام می به شرایط باید نیروهاي زبده در آن. تله باشد

ن کردستا به ن تهران بود که از پادگان امام حساي یکی از چهارصد بسیجی

یکی از ارتفاعات سردشت سمت  به  او و ده نفر دیگرحاال .نداعزام شده بود

   .کردند میحرکت در یک ستون بود  آنها حل استقرارکه م

بسیجی یا  به اگه دست ضدانقالب«:در پادگان امام حسن شنیده بودند

  .»!کنن سپاهی برسه پوستش رو زنده زنده می

باید قبل از . کشید ذهنشان پنجه می به ي وحشی ربهحاال آن خبر مثل گ

 ،دانستند اگر هوا تاریک شود می. رسیدند مقر خود می به غروب آفتاب

خطر را در دو قدمی خود احساس . حسابشان با کومله و دمکرات است

پنداشتند هر لحظه ممکن است از پشت یک خرسنگ و یا کنار  می. کردند می

وقتی از زبان یک بسیجی کُرد شنیده بودند که .  آیدبوته، لوله تفنگی بیرون
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 مازندران را که ياهاي از بسیجی ضدانقالب در یکی از روستاهاي سردشت عده

. ، موي بدنشان سیخ شده بودهشب در مسجدي خوابیده بودند، قلع و قمع کرد

  . شدند یک گروهان از نیروهاي ارتشی ملحق می به تر باید هرچه سریع

نوك نگاهش تا . باال انداخت به  قربان نگاهی، کوه که رسیدندي دامنه به

دست کوه   پایین.کشیده شد،  مثل خنجر در دل آسمان فرو رفته بود که،قله

 .خورد چشم می به وفور به برفهاي  لکهدامنه  يزمین خشک بود ولی باال

 قله خشن و. بر گرده کوه سوار شدند .بر تن داشت پلنگ انگار کوه پوست

ته از  کوه  سایه دنبال آن به .کوه نزدیک شد به خورشیدکم   کم.بودگیر  سنف

نفس زنان چنان   هم آنها.خیز برداشتباال سمت  به  حریصانهحرکت کرد ودره 

. شد میتر  لحظه بلند و بلند به لحظه آنها ي سایه. کشیدند باال میخود را 

الرأس  خورشید روي خطهنوز دم طالیی . باالجبار سرعت خود را بیشتر کردند

دیگر . خیالشان راحت شد. بلنداي قله گذاشتند به کرد که پا کوه خودنمایی می

. انگار ستیغ کوه مثل بره در زیر پایشان رام شده بود. کردند احساس خطر نمی

   . استقرار خود رسیدندمحل به قبل از تاریکی

 سوز و .آمد پیش می آنها طرف به از شمال  و غول پیکرتکه ابري سیاه

سنگر نیروهاي ارتشی مشغول حفر کانال شدند تا   کناردر. کرد سرما بیداد می

 و فردا صبح  درست کنند و شب را در آن بگذرانندیپناه  جانموقتاً براي خود

  .  براي خود بسازندمنگر مقاوس

که بود عنقریب . دل آسمان گرفته بود. داد زمین سرسختی نشان می

ند که باران دانه زد و ه بودچند وجب بیشتر پایین نرفتهنوز . بترکدبغضش 

ي هال لجاجت گ،حال باید عالوه بر مقاومت زمین. زمین را خیس کرد
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  .  تحمل کنند،را سنگین کرده بودیشان هارا که پوتیناي  چسبنده

برف را هاي  باد دانه. برف شد به کم تبدیل باران شدت گرفت و کم

نه روشنایی . سوزاند یشان را میهاید و چشمکوب می آنها محکم توي صورت

خستگی .  یک متر رسیدي اندازه به گودي کانال.  گرماي وجود داشت نه وسیله

 و توي ندنماز خواندآلود   گليهاو پوتیندار   نميهابا لباس. امانشان را برید

  . خوابیدند پهلو می بود که باید یکاي  گونه به عرض کانال. کانال دراز کشیدند

یکی دو روز . سفیدپوش بودجا   همهیشان را باز کردندهاصبح که چشم

تر خطرناك بودن  نبودن امکانات، نداشتن سنگر و از همه مهمخاطر  به اول

دیگر نه . سخت گذشت اما خیلی زود با مشکالت کنار آمدند هاآن به منطقه

وقتی براي . ضدانقالب داشتند و نه بیمی از از کمبود نیازهاي اولیهاي  اهمهو

  . ترسی در دلشان نبود،رفتند  از قله پایین می سردشتي جادهتأمین 
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 آنها  آن یک هفته منزلدر .شد که از جبهه آمده بود میاي  یک هفته 

انگار . آمدند دیدنش می به اقوام و دوستانها،  همسایه. شد رفت و آمد زیاد می

س او را گرفته تا جویاي احوال پرسان آدر برخی هم پرسان. زوار کربال بود

   . خود باشندي رزمنده

را نگاه اش  ي جبههها عکسدیگربار  یکحاال فرصتی گیر آورده بود تا 

 با ها یکی از عکس.شد مرور می در ذهنش رات جبههخاط هابا دیدن عکس. کند

لرزید و خودش را سرزنش   میکرد دلش نگاه میکه آن  به .بقیه متفاوت بود
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او خود را . توانست خودش را ببخشد  نمیافتاد هرگز گر آن اتفاق میا. کرد می

  . دانست و توقع نداشت اشتباه کند یک بسیجی با انضباط می

هر کدام با یک ها  بچه. خواستند عکس یادگاري بگیرند میروز  آن

. مسلح بودو روي رگبار اش  اسلحه.  نوبت او رسید.حالت عکس گرفتند

سر اسلحه را روبروي دوربین . حالت گرفت. من کندضارا   آنفراموش کرد

اش  گرفت و دو سه تاي دیگر در مقابل اسلحه کسی که عکس می. قرار داد

  .»! روي ماشه بذاروانگشتت ر«:یکی از دوستانش گفت. بودند

 به هوش و حواسش. انگشتش ماشه را لمس کرد. این کار را کرد

ر دوربین انگشتش را تشاداي هرلحظه ممکن بود با شنیدن ص. دوربین بود

  . شانس بود که این اتفاق نیفتاد خیلی خوش. تکان دهد

 شرنگ. ضامن نیستاش  وقتی عکس گرفته شد یادش آمد که اسلحه

  .»؟چرا رنگت پریده«:پرسیدها  یکی از بچه. زرد شد

   .ماجرا را تعریف کرد و مورد سرزنش قرار گرفت

اتاق آمد و داخل بی  بی ،کرد  میمرور را  خاطرات جبههکههمانطور 

 به حال وقت آن رسیده بود که. را کنار گذاشت هاقربان عکس. کنارش نشست

بی در   را که بیییهاسختیخواست   میخیلی دلش. بی گوش کند ي بیهاحرف

چند تا عکس را بی   بی.کند قدردانی غیاب او کشیده بود بشنود و از او

خیلی ! چه جاهاي پربرفی«: گفت،کرد نگاه می هاآن به که  درحالیبرداشت و

  .»سختی کشیدي نه؟

توي این  چطور .خیلی نگرانت بودم. ي تو اندازه به نه -

شهرك دور افتاده با مشکالت کنار اومدي؟
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که صبورانه مشکالت زندگی را در غیاب او تحمل طور   همانبی اما بی

 و ها سختیرا احساس کنند، از آنها هایش کرده و حتی نگذاشته بود بچه

همین که سالم برگشتی خدا «:فقط گفت. الم تا کام صحبت نکردیش هایواپس دل

  .».کنم رو شکر می

اگه «:مکثی کرد و گفت. دانست با چه زبانی از او تشکر کند  نمیقربان

  .».شیم  هرگز در جبهه پیروز نمیباشه نهامردانگی شما زن

ه برایش دوچندان کرد و شیرینی جبهخوشحال بی قربان را  رضایت بی

اضافه  آنها جمع به  یکی پس از دیگري از مدرسه آمدند وها بچهکم  کم. شد

او با عالقه شروع . افراد خانواده انتظار داشتند که از جبهه صحبت کند. شدند

و بودند  را ستون چانه کرده هاحسن و ابراهیم دست. شتعریف خاطرات به کرد

  . دادند گوش مییش هاحرفبه ولع  و با دکردن را نگاه مین او اچهارچشمی ده

 از ؟ حمزه21 در پادگان آموزشیي  دوره از؟از کجا بگم -

ي ها از بارش برف؟ کردستاني فلک کشیده به هاي سر کوه

 از قساوت ؟ از غذاهاي سرد و کنسرو شده؟درپی پی

   از کجا؟؟نیروهاي دمکرات و کومله

ابراهیم  .تعریف کنددانست کدام را   نمیقدر ذهنش پر بود که آن

  .»!و بابااز کردستان بگ«:گفت

 ها شب. هر شش نفر توي یک سنگر؛اشتیمما دو تا سنگر د -

 به  سردشتي جادهتأمین وزها براي در سنگر بودیم و ر

 غذا و آوردن آب یک نفر براي درست کردن. رفتیم میجا  آن

نگر  در س؛آورد  میاز ته درهتر،  که باید از یک کیلومتر پایین
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  . الحسین گفتیم خادم ماند می کسی که می به .ماند می

خواستند بگویند که مادر هم  البد می. مادر نگاه کردند به ها بچه

را که در کردستان  آنچه و  دنبال سخن را گرفتقربان. الحسین منزل است خادم

وقتی دید ابراهیم و حسن خیلی خوب گوش . دیده بود برایشان تعریف کرد

  . بگویدبرایشان هم را اي  ي آن نوجوان ساوه  بهتر دید خاطره،کنند می

که ستاد اعزام پادگان امام حسن تهران  به  آموزشیي بعد از پایان دوره

نیروهاي چند استان که  آنجا  در. یک کشور بود رفته بودندي نیروي منطقه

 قربان .شدند  میجبهه اعزام به بودند السالم علیهجزو لشکر علی ابن ابیطالب 

دید . رفت آنها نزدیک. جمعنداي  ی عدهفرماندهمتوجه شد در کنار اتاق 

 فرمانده. کند ان بگو مگو میفرماندهسیزده چهارده ساله با یکی از اي  پسربچه

جبهه تو باید برگردي ره   می پدرت؟چنددفعه بهت بگم! نمیشه برادر«:گفت می

  .»!اهللا برو پسر خوب بارك. خونه

 روي حرف فرماندهوقتی دید  .کرد ریخت و سماجت می  اشک میپسر

بابا تو مگه زن «: کرد و گفتپدر خود به نگاهی ،کند  می پافشاريشخود

  .»نداري؟

  .خب چرا -

 مگه دختر نداري؟ -

کنی؟  می سؤالبراي چی. دارم -

مگه زن و دختر او ناموس ما ! ببین حاجی«: گفتفرمانده به سپس

.»نیستن؟

.»!بر منکرش لعنت«: گفتفرمانده
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  ها؟  نباید از ناموسمون دفاع کنیم؟-

. صداي همهمه پیچید.  سکوت کرد تا جوابی برایش پیدا کندفرمانده

لهجه ترکی  زبانی آن نوجوان که ته از شیرینبودند  آنجا  رزمندگانی که درانگار

برخی اشک شوق در . خندیدند می هابعضی. خوششان آَمده بود، داشت

شان  و انگیزهبود هم غیرتشان گل کرده  هابعضی. لقه زده بودشان حیاهچشم

 حریف زبان او نشد همه با فرماندهوقتی . شد میجبهه بیشتر  به رفتنبراي 

  .  جبهه کردي  خندید و او را روانهفرمانده. صداي بلند صلوات فرستادند

در را   آنلذت هادل ابراهیم و حسن نشست که ساعت به این خاطره چنان

 ،کرد تعریف می آنها قربان این خاطره را که براي. کردند ود خود حس میوج

 قرار گرفتند که انگار دارند بال درتأثیر طوري تحت  آنها احساس کرد

ي طوطی و بازرگان  دانست قصه  نمیشوند اما  می پروازي آورند و آماده می

 ثبت نام جبههشاید همین خاطره باعث شد تا ابراهیم براي . خواند برایشان می

  . هر دري بزندبه 
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 .بی استکان و قوري چاي را داخل سینی گذاشت و نزد قربان آورد بی

.».ابراهیم سفارش و پیغام داره«:ریخت گفت داخل استکان چاي میکه  در حالی

پیغامش چیه؟ -

  .خوام برم جبهه گه می  می !هیچی -

. گ باید خشن باشیدر جن ؟مگه الکیه«: پاسخ دادبا خونسرديقربان 

این اگه . رگبار ببندي به رو ن اویاد که سر دشمن رو ببري و یا گاهی پیش می

ش کار از  این،رحم و مهربونه ابراهیم دلولی  .کشه کار رو نکنی اون تو رو می

   .».یاد بر نمی

کرد  فکر می. دانست موضوع جبهه رفتن ابراهیم جدي است  نمیقربان

بی   بی،هاي جبهه و جنگ در تماس هستند ن با بچهابراهیم و حس اینکه از

خوام  گه می می. هر چه هست تصمیمش رو گرفته«:بی گفت بی. نگران آنهاست

  .».برم

  .».هنوز کوچکه. برنش  نمی!نگران نباش«:قبل گفتهاي  قربان مثل دفعه

. براي امدادگري قبولش کردن اینکه تاسپاه  رفت قدر ناو«:بی بی گفت

  .».خواد مینامه  یت رضاحاال هم

کرد از آن فرار کند  انگار چیزي که سعی می.  قربان تغییر کردي چهره
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. قبل ذهنش را درگیر کرده بود ها مدتهمان چیزي که از. گیرش شده بود دامن

وحشت داشت ولی جبهه که رفت نظرش تغییر هم  آن به ابتدا از فکر کردن

این   اما،بهه بفرستدج به هرچند راضی شده بود خودش فرزندانش را. کرد

سرش . تصمیم برایش سخت بودگرفت ولی  شکل میدر ذهنش رضایت فقط 

بی از سکوت او  بی. گذشتاي  حظهل.  پایین انداخت و در فکر فرو رفترا

.»؟چی بهش بگم«:سر رفت و گفتاش  حوصله

رو بیاره امضا اش  بگو رضایت نامه«:قربان سرش را بلند کرد و گفت

.»!کنم

  !تو که با جبهه رفتنش مخالف بودي -

زبون  به ما مسلمونی که ا،حاال هم برام خیلی سخته -

.نیست

شی  راضی می چطور !ولی ابراهیم هنوز بچه است -

 جنگ؟ شا بفرستی

کنیم  ا نمیمگه ادع. دفاع کردن که کوچک و بزرگ نداره -

 االن .جان بخریم به ش روها پس باید سختی.پیرو حسینیم

. واقعی کیهي شه شیعه میمعلوم 

  :بی آمیخته با التماس شد لحن بی

 مخالفت تومگه با جبهه رفتن . منم اینا رو قبول دارم -

   .... ابراهیم ولی کردم؟

  :قربان حرف او را قطع کرد

این . ره امدادگري  می که،زن بشه جی خواد بره آرپی نمی -
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.یاد  برمینکار از او

  :بنوشدرا   آنکان چاي را برداشت تاقربان است. بی سکوت کرد بی

  . این که سرد شده -

  .».بخور که سرد نشه«: عوض کرد و گفتبی فوري چاي را بی

 ي نوشید خاطرهچاي را که .  را متقاعد کندبی بی کرد قربان سعی

  :ش تعریف کردرا برایشب  آن

. کرد میغروب آفتاب داشت  .یمبودسردشت  ي جادهتأمین «

تا سردشت پایگاه رفتیم  ناچار.  مقریمگردبر نداشتیمفرصت 

ی روي دیوار اتاق فرماندهاتاق داخل . یمنبمونجا اوشب 

. خورد چشم می به هاي قرآن  و آیهحدیثاز هایی  نوشته

 ورها  نوشته .جلو رفتم. جلب شدها   نوشته به منتوجه 

دو سه بار . گذاشتتأثیر  من يیکی از اونا خیلی رو. خوندم

. هنوزم همرامه. بعد یادداشتش کردم. مبا دقت خوند

مقام نیکوکاران و خالصان خدا  به شما هرگز’:ش اینها معنی

دوست دارید و بسیار  آنچه از آنکه نخواهید رسید مگر

 محققاً خدا بر آن آگاه .محبوب است در راه خدا اتفاق کنید

1.‘.است
کناري نشستم و  من  اماام گرم گفتگو بودنههمرزم 

 نفوذ متا عمق جانانگار  قرآن ي  آیه.کردم کر میبا خودم ف

فکر . آمد نظرم جلو قد و قامت ابراهیم و حسن. ه بودکرد

یک خرده با خودم . گه اونا رو بفرست جبهه کردم آیه می می

                                                
1

 91 ي سوره آل عمران آیه؛ علیم لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّى تُنْفقُوا مما تُحبونَ وما تُنْفقُوا منْ شَیء فَإِنَّ اللَّه به -
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دونی  می خدایا’:ولی آخرش از ته دل داد زدم. کلنجار رفتم

مان  که فر حاال.شتر دوست دارمن خودم بیو از جرو که اونا

  .»‘.کنم  میتعاطا ،توست

کرد که حسن و ابراهیم از  صبحت میشب  آن ي هنوز داشت از خاطره

گاهی  .رفتند  آنها بعد از تعطیلی مدرسه روزها سر کار می.رگشتندبسیج بپایگاه 

ابراهیم . غروبها هم جایشان پایگاه بسیج بود. چینی بنایی، گاهی توي باغها میوه

ش از سر کار مادرش سفارش کرده بود که وقتی پدر به پایگاه به قبل از رفتن

پدر و مادرش نگاه  به حاال با کنجکاوي. او بگوید به  را موضوع جبهه،آمد

کرد  ابتدا فکر می. را از نگاه و رفتارشان متوجه شود آنها العمل  عکسکرد تا می

خواست مخفیانه بپرسد که پدرش صدایش   می،هپدرش نگفت به بی چیزي بی

.»!رو بیار امضا کنمات  نامه ابراهیم رضایت«:دکر

 رفت بی قوري و استکان را توي سینی گذاشت و با حالت گرفته بی

. سمت آشپزخانه
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  :زد کارگر ترمینال داد می

  !تهران... ن فوريتهرا -

کجا آقا «:دست افتاد گفت هیک نوجوان ساك ب به  وقتی چشمش

  .»پسر؟

. تهرانرم  می-

!ط بگیر سوار شو بدو بلی-

ساعت روي  به نگاهی. دفتر ترمینال و بلیط گرفتداخل رفت با عجله 

 ساعت !ببخشید«:پرسید. دادند ساعت یک را نشان میها  عقربه. دیوار انداخت

.»رسیم تهران؟  میچند

. حدوداً ساعت هشت -

بلیط  به نگاهی. گشت  دنبال شماره صندلی می.سوار اتوبوس شد

   .انداخت

پس شماره صندلی کجاست؟ این که تاریخه  ،20/5/62«

  ».ش کردماپید

. ترمینال کنده شدداخل اي بعد اتوبوس از  لحظه. روي صندلی نشست

  با همش کهیاههمرزم به اطمینان نداشت  هرچند.ابراهیم نفس راحتی کشید
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که از شاهرود  آموزش امدادگري را در شاهرود دیده بودند برسد اما همین

اگر سماجتش در سپاه نبود باید از جبهه صرف .  غنیمت بود،ردک حرکت می

بی از زیر  بی. شد از همه خداحافظی کرد  می از منزل خارجوقتی. کرد نظر می

کمی که  .ره توحید را خواندپشت سرش چند مرتبه سو. قرآن عبورش داد

که  جلو سپاه . تکان دادبی دست حرکت کرد سرش را بر گرداند و براي بی

 اندکی ایستاد.  زودتر آمده استکرد از همه فکر می. شدخوشحال  ابتدا ،درسی

ساکش را روي دوش . سپاه باشندداخل  گفت شاید شبا خود.  کسی نیامددید

  .»کجا برادر؟«:گفتاو  به  نگهبان، جلو در ورودي.ختااند

.  داخلرم  می-

 با کی کار داري؟-

. اعزام شیمخوایم  امروز می. امدادگرمهاي  از بچه -

! که دیروز رفتنها  بچه -

ساك از روي دوشش پایین اختیار   بی.حلقه زد چشمهایش اشک در

   .».تد برو پیش برادر اشرفی شاید بفرست!حاال ناراحت نشو«: گفت نگهبان.افتاد

.  توي دفتر خودش نشسته بود،ل واحد بهداريومسؤ، اشرفی اکبر علی

  .»مظفري؟  خواجه،کجایی تو«:ابراهیم افتاد گفت به چشمش که

  .»مگه امروز اعزام نبود؟«:ابراهیم سالم کرد و گفت

. بود ولی برنامه تغییر کرد -

من نگفتین؟ به چرا -

 مدناوها  بچه.  دادي نه آدرس دقیقاشتی، دماره تلفننه ش -

. دنبالت پیدات نکردن
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کنم؟ چکار حاال من -

!ا بروعدي که اعزام داریم با اونهیچی، ماه ب -

 حاال یک ماه دیگه ، آموزش دیدم،همه زحمت کشیدم این -

 ؟صبر کنم

. شه م میهم بزنی یک ماه تمو به چشم -

من رو  هرطور شده کنم خواهش می«:حلقه زد چشمهایش اشک در

.»!بفرست

ستاد ها  بچه االن .فقط یک راه داره«:اشرفی اندکی فکر کرد و گفت

  .» بهشون برسی؟تونی  می.هستنقم ،  یکي منطقه

  .خوشحال شد 

  .کنم حرکت می االن همین ! آره-

.  آمدترمینال به نامه را گرفت و شتابان. نامه برایش نوشت اشرفی معرفی

ي اطراف خیابان تهران نگاه هاساختمان به اتوبوسداخل  از ی خوشحالحاال با

راه آخرین نشان شهر شاهرود بود که پشت سر  پلیسساختمان . کرد می

بلعید و  اتوبوس جاده را می. رود جبهه می به دیگر باورش شد. گذاشت می

جاده مثل یک کمربند سیاه و باریک که خط سفیدي در وسط . رفت یپیش م

قدر   آن.شد میداخل  اتوبوس باد داغ ي  از پنجره. بیابان را شقه کرده بودداشت

انتها  به یر کوي کننده بود که متوجه نشد کی راه طوالنی و خستهخوشحال 

  . رسید

ترمز دستی را  چندبار راننده. ترمینال ایستاددر اتوبوس ساعت هشت 

. اي ترمز دستی مسافران را از خواب بیدار کرد صداي کرکره. پایین برد باال و
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 هاکن مسافر جمع.  پر از هیاهو و رفت آمد بود،ترمینال جنوب مثل کندوي زنبور

هر کدام با . سر و صدا راه انداخته بودندآباد  ن قَرْزار شالیهاي  مانند قورباغه

دیگري مشهد، آن . زد تبریز یکی داد می. برد آهنگ خاصی نام شهري را می

  . یکی ساري

 با دقت گوش هاکن صداي مسافر جمع به .دانست کدام سو برود نمی

دنبال صدا را گرفت . شد قم اصفهان  صدایی را از دور شنید که تکرار می.کرد

 ي مرد جوانی کنار اتوبوس ایستاده بود و پشت سر هم با لهجه.  رفتو جلو

سوار . انگار ضبط صوت قورت داده بود. د قم اصفهانز اصفهانی فریاد می

 یک ي ي قم آدرس ستاد منطقهها شب در خیاباندهحدود ساعت . اتوبوس شد

آن  به هی نگا نگهبان. دادنگهبان به ی نامه را خوشحالجلو ستاد با. گرفت را می

  . انداخت

 ستاد بخواب تا فردا ي برو نمازخونه. االن که کسی نیست -

  .پرسنل بیان

 .اونا دیروز اومدن. هاي شاهرود خوام برم پیش بچه می -

. باشن اینجا دبایاالن 

 باشناینجا هم  اگه . اطالع ندارمچی  من از هیچ!برادر - 

دا تو هم برو بخواب فر.  همه خوابن؛دیروقتهاالن 

 !نوش بینی می

تعدادي عکس شهید .  دیگر درنمازخانه خوابیده بودندي چند تا رزمنده

در . خورد چشم می به قرآن روي دیوار نمازخانههاي  آیه به و پوستر مزین

حضور شهدایی را . بودبخش   لذتفضاي نمازخانه برایش. کناري دراز کشید
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خیلی  به . خوابش نبرداهساعت. کرد احساس می بود آنجا یشان درهاکه عکس

 به .خورد حسن که افسوس جبهه را می به پدر و مادر، به .کرد چیزها فکر می

  . چیزهایی که توي راه دیده بود به .دوستانش که با هم آموزش دیده بودند

نیش . صبح براي نماز بیدار شدچهار دیر خوابید اما ساعت  آنکه با

 ،هرجا سرك کشید به دا کردن رفقایشبراي پی. آفتاب از نمازخانه بیرون آمد

  . ولی کسی را پیدا نکرد

بهداري ستاد  به کرد کهاش  بعد از مدتی سرگردانی یک نفر راهنمایی

سپس . جبهه را پر کرد و کارت شناسایی گرفت به فرم اعزام آنجا در. برود

. دو نفر پشت میز مشغول کار بودند. پرسنلی رفت به براي پیدا کردن دوستانش

او انداخت و  به نگاهی آنها یکی از. هاي شاهرود را گرفت راغ بچهس

رن  از اونجا می. شاهرود دیشب رفتن پادگان امام حسن تهرانهاي  بچه«:گفت

  .»!ا برسیاون به شایدبرو تهران . جبهه

از ظهر توي  ساعت یک و نیم بعد. به سمت تهران حرکت کرد

. پادگان امام حسن رسید به شد تاپست تاکسی سوار  به تهران پستي هاخیابان

 هاآن به با کنجکاوي. ي فرم و یک شکلها همه با لباس؛پادگان پر از رزمنده بود

اما هرچه نگاه . شاهرود را ببیندهاي  انتظار داشت هرلحظه بچه. کرد نگاه می

 واحد اعزام نیرو مراجعه به او گفته بودند که به در ستاد قم.  کسی را ندید،کرد

 به اي را که از قم گرفته بود نامه  معرفی.ساختمان اعزام نیرو رفتاخل د. کند

هاي شاهرود  بچه«:ابراهیم انداخت و گفت به او نگاهی. نشان داد آنجا مسؤول

اگه . کنه ساعت دو و نیم قطار حرکت می. آهن نیم ساعت پیش رفتن راه

 به  برو قموار اتوبوس شوآهن وگرنه س  برو راه،و برسونی رتونی خودت می
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  .»!رسی اگه نرسیدي سوار شو برو اهواز اونا می

. روي صندلی نشست. چند برابر شداش   ابراهیم از ناراحتی خستگی

داد   واحد اعزام نیرو دستورمسؤول. ظاهر شداش  یاس و نومیدي در چهره

سریع حرکت کن بهشون «:او داد و گفت به لباس را. برایش لباس فرم آوردند

  .»!رسی می

ساعتش انداخت  به  نگاهی.ساك گذاشتداخل  ابراهیم لباس را 

توي ترمینال . راه ترمینال را در پیش گرفت. رسد قطار نمی به مطمئن بود

که طور   همان.زدند  مثل همیشه براي جمع کردن مسافر داد میهاکن مسافرجمع

سمنان، «:گوشش رسید به از دور صدایی آشنا. گذشت می هااز کنار تعاونی

  .».... دامغان، شاهرود

کنار دفتر تعاونی یک پسر جوانی . جلو رفت به الي مسافران به  از ال

 به نگاهی. شدند مسافران شاهرودي سوار اتوبوس بنز می. کرد مسافر جمع می

خستگی و سرگردانی . یاد خانواده افتاد به .پاهایش سست شد. انداخت هاآن

در .  بلغزداتوبوسسمت  به پایشرفت که  می. اش را در چنگ گرفت اراده

... قم اصفهان«: دیگر توي گوشش پیچیدکن همان حال صداي یک مسافر جمع

   .» !...قم اصفهان

 -تهراناز کنار اتوبوس . صدا کشاندسمت  به نیرویی او را. به خود آمد

   .سوار اتوبوس قم شد. عبور کرد شاهرود

 اینکه از. کرد سؤال از قطار اهوي  از اطالعات درباره،آهن قم راهدر 

بلندگو هر لحظه ورود و خروج . شدخوشحال  ،قم نرسیده بود به  هنوزقطار

تا چند دقیقه «:صداي بلندگو پیچید. چند دقیقه ایستاد. کرد  میقطارها را اعالم
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  .». ...شود  اهواز وارد ایستگاه می-دیگر قطار مسافربري تهران

 به قطار با یک سوت ممتد. ادکنار خط منتظر قطار ایست. بلیط گرفت 

 کهطور   همان.شدند مسافرها پیاده و سوار می. باز شد هادر واگن. ایستگاه رسید

واگن  به .کرد مسافران نگاه می به رفت با کنجکاوي واگن خود میسمت به 

گوشش  به  صدایی آشنا از دورخواست سوار شود که می. خود رسید

  .»!ابراهیم«:رسید

او نگاه  به یکی از دوستانش از پنجره یک کوپه. تبه سمت صدا برگش

با تعجب دوستش  .به سمت او رفت .برق زد چشمهایش ی خوشحالاز. کرد می

  .»کنی؟ می چکار اینجا«:گفت

.کنم  میبرات تعریف -

!پس بدو سوار شو -

اي بعد  لحظه. ها نشسته بودند  دوستانش در آن واگن توي کوپهي  همه

  . حرکت کرداهواز سمت  به قطار
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15  

یت عران موق دهلي  در منطقه کربال که گردان3بعد از عملیات والفجر

پدافندي
1

ي هامده بود تا هم در کالسها فرصتی پیش آ  براي بچه، داشت

غالم رضا و دایی شد و دایی  که هر روزه تشکیل میعقیدتی
2

 مربی آن بودند، 

طوالنی بدن خود را ي هاپیمایی  کنند و هم با کوهتقویتروحیه و ایمان خود را 

بعد از ظهر .  کار خود را ببینندي خواستند نتیجه حاال می. ورزیده سازند

با هم عقد  هابعضی. نده بودند و با هم وداع کرده بودها را نوشت نامه وصیت

   .اخوت بستند که هر کس شهید شد دیگري را شفاعت کند

شب . ن ایستاده بودندشد که با تجهیزات سرگردا بیش از یک ساعت می

منتظر بودند تا . شود دانستند در کدام منطقه عملیات می هنوز نمی. تاریک بود

از کم   کم.شدتر  اما انتظارشان از حد معمول طوالنی. فرمان حرکت صادر شود

                                                
1

.  حفاظت از یک مکان در مقابل تعرض دشمن-

2
.  حجج اسالم آقایان رضا بسطامی و غالم قندهاري  دو روحانی دایمی گردان کربال بودند-
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مورد ها   دستهي فرماندهابتدا . رسید میگوش  به راضگوشه و کنار صداي اعت

  :خطاب قرار گرفتند

  ؟کنیم  نمی چرا حرکت!برادر -

شه؟  نمیمگه امشب عملیات -

. بابا از سرپا ایستادن خسته شدیم -

 گوش او به اعتراضات. در حال تماس بودسیم   بی گردان باي فرمانده

  .دنفعالً بشینیها   که بچهدستور داد. رسید

مدتی گذشت باز . کردند پچ می روي زمین نشستند و با هم پچها  بچه

 . دراز بکشند و استراحت کنند،اجازه داده شد هاآن به . خبري نشدهم از رفتن

را روي زمین گذاشت اش  ابراهیم اسلحه. چادرها بروندداخل ولی حق نداشتند 

یک بسیجی دیگر هم کنار او . و با کاله آهنی که روي سرش بود دراز کشید

هایشان کنار طور اتفاقی سر به . را در نیاورداش  کاله آهنیهماو . دراز کشید

مقدمه آهی کشید و   بی،بداند او کیست اینکه بدون. هم قرار گرفت

  .»!حیف شد عملیات نرفتیم«:گفت

  .». هنوز سر شبه؟از کجا معلوم که نریم«: پاسخ شنید

. او چرخاندسمت  به ابراهیم سرش را. بودنشین  دلگرم و   صدایش

روهان بودند اما همیشه او از یک گ آنها هرچند هرکدام از. اسم به نه. شناختش

. دید  می،شد  برگزار میهازنی که غروب را در نماز جماعت و یا مراسم سینه

.»بچه کجایی؟«:پرسید. خواست بداند کیست دلش می

.دیزج -

اسمت چیه؟ -
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.محمد عابدینی -
1

. کنیم گرگانم ولی شاهرود زندگی میآباد   قَرْنمنم بچه -

.ام مظفري  خواجهابراهیم

هم خیلی  به احساس کردند که افکارشان. طوالنی شد آنها فتگوي گ

 ي نوعی رابطه. توانند با هم مثل دو تا برادر صمیمی باشند نزدیک است و می

اي  عده. سنگین شدها   بچهياهچشمکم   کم.هم گره زد به یشان راها دلعاطفی

دالیلی لغو  به عملیاتشب  آن. گرم صحبت بیدار بودند و آنها خواب رفتند اما

  . کردند براي عملیات روزشماري میها  بعد از آن بچه. شد

گردان براي عملیات جلو چادرها هاي  بعد از چندین روز بار دیگر بچه

 به  قبل عملیات لغو شود ولیي داشتند نکند مثل دفعه دلهره .صف کشیدند

  . موقع فرمان حرکت صادر شد

دیکی صبح در ته یک دره طوالنی نزراهپیمایی بعد از یک ها  بچه

مانگا بلند کانیهاي  قلهشان در مقابل. متوقف شدند
2

 هاعراقی. خورد چشم می به 

باید تا شب بعد خود را در ته همان دره  آنها .روي ارتفاعات مستقر بودند

  . نشوند آنها ي متوجه هاعراقیکه اي  گونه به دندکر استتار می

. بود حرکت کردها   آن قلههدف که یکی ازسمت  به  گردان،شب بعد

. خود را باال بکشندتر  کرد تا راحت کمک میها  بچه به هواي سرد پاییزي

منتظر دریافت سیم   بی گردان باي فرمانده. موقع نزدیک دشمن رسید به گردان

ان رده باالي سپاه و ارتش مرتب فرماندهتوي قرارگاه . رمز و فرمان حمله بود

                                                
1

.پاسدار بازنشسته محمد عابدینی که در آن موقع یک بسیجی بود -

2
. هایی در خاك عراق نزدیک پنجوین  قله-
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. رفت  میطبق نقشه پیشچیز   همه. تماس بودندبا نیروهاي عمل کننده در

 با تکرار سه بار کلمه 4درست در ساعت بیست و چهار رمز عملیات والفجر

.ي عمل کننده فرستاده شدهاقرارگاه براي گردانداخل از ) اهللا یا(
 1

   

صداي . آتش کشیده شد به با شروع عملیات ارتفاعات غرب مریوان

. بود پیشروي گردان کربال در حال. پیچید ا میه گلوله از هر طرف در دل کوه

 سریع ،زد در همان دقایق اولیه ابراهیم با شنیدن فریادي که امدادگر را صدا می

کرد وجودش در جبهه  بار بود که احساس می این اولین. سراغ مجروح رفت

 به کردند و قلهنشینی   عقبهاعراقی ،هر چند بعد از مدتی درگیري. استمؤثر 

با پشتیبانی آتش بسیار سنگین  هاعراقیآمد اما فردا صبح  درها  رزمنده تصرف

  . آتش کشیدند به  پاتک زدند و قله راخانه توپ

هاي  هاي توپ و خمپاره و شلیک گلوله  گلولهي هجمهطرف   یکاز

 ،دلیل بمباران ماشین حمل مهمات به مستقیم و از طرف دیگر نرسیدن مهمات

 ناچار دستور به  گرداني فرماندهکه  طوري .یختهم ر به اوضاع گردان را

را که  هاعراقیي  صداي هلهلهنشینی   عقبدر حینها  بچه. دادنشینی  عقب

آخرین نفراتی که قله را ترك . شنیدند  می،گرفتند موضع قبلی را بازپس می

ل بخورند تا از تیر مستقیم دشمن در  کوه قي  مجبور بودند در دامنه،کردند می

مقر خودشان  به ح و شهید شدند و بقیهمجرو آنها تعدادي از. بمانندامان 

  . بازگشتند

                                                
1

 بیست و هفتم مهر شصت و دو در 24 با رمز یا اهللا یا اهللا یا اهللا در ساعت 4 والفجر  عملیات-

هدف عملیات آزادي بخشی از خاك کشور و ارتفاعات مهم . ارتفاعات غرب مریوان انجام گرفت

رفتگی دشت شیلر به منظور مسدود ساختن راه ضدانقالب که از راه شیلر انجام  منطقه و تصرف پیش

. تصرف پادگان  پنجوین و گرمک عراق و خارج کردن مریوان از زیر دید و تیر دشمن بودشد و  می
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دنبال . ابراهیم گرفته و دمق بود. گذشت مقر  به ساعتی از بازگشتشان

گشت تا با صحبت کردن با او  میپور   فعالحسناش  دوست صمیمی

 .شداپس دلو .چادرها را نگاه کرد ولی او را ندیدداخل . تقویت شوداش  روحیه

افتاد که قدري دورتر از اي  رزمنده به کرد چشمش میجستجو که طور  همان

. او رفتسمت  به .حدس زد باید حسن باشد. چادرها روي زمین نشسته بود

 واسه ؟چی شده برادر«:باالي سرش که رسید گفت. کرد داشت گریه میحسن 

  .»کنی؟ چی گریه می

 ،زحمت کشیدیمهمه  این«:یش را پاك کرد و گفتهاحسن با چفیه اشک

.».نگه داریمروز   یک اما نتونستیم،شهید و مجروح دادیم تا قله رو گرفتیم

 جبهه ي که سابقهحسن ي هاصحبتتواند از میکرد  ابراهیم ابتدا فکر می

تر از هر کس دیگر   او خرابي دید روحیه روحیه بگیرد ولی حاال می ،داشت

 .دارهنشینی   عقب. پیروزي داره.جنگه دیگه«:کنارش نشست و گفت. است

.»!چیزش رو بایست قبول کنیم  همه.شهادت داره

 .ولی ما شکست خوردیم -

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ’:گه ش نمیها سخنرانیيتوآقا   حاجمگه -

نْکُمرِ می األمأُولولَ ووا الرَّسیعأَطو وا اللَّهیع؟أَط‘
1

مگه 

 به  عمل.‘؟تکلیف عمل کنیم به ما باید’:گن نمیها  فرمانده

 فرماندهیف ما اطاعت از تکل. تکلیف که شکست نیست

 پا شو بریم توي چادر !حاال خودت رو ناراحت نکن. است

                                                
1

طبق نظر مفسران . این آیه در دفاع مقدس زیاد مورد توجه بود.  آیه والیت59 ي  سوره نساء آیه-

یه  فقالشریف اهللا فرجه عجل طاهرینند و در زمان غیبت ولی عصر ي االمر ائمه شیعی منظور از  اولی

.الشرایط که مصداق آن حضرت امام و مقام معظم رهبري می باشند جامع
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 آیه  تاچند اینکه  کتاب نهضت رو بهت درس بدم یاي تا بقیه

. قرآن یادت بدم

 را شیهاف حر،بود کوچکترابراهیم از او  آنکه با. دل حسن آرام شد

امکان داره بازم «:رفتند ابراهیم گفت چادرها میسمت  به که  حالیدر. قبول کرد

  .»بریم عملیات؟

!شیماحتماالً مرخص . کنم فکر نمی -

.گردي جبهه اگه مرخص شدیم بازم برمی -

تو چی؟. اگه خدا بخواد آره -

.خوام تیرانداز بشم می.  امدادگريي گردم اما نه واسه بر می -

.رن خط  امدادگر و تیرانداز با هم می؟کنه مگه فرق می -

پاتک زده بودن  هاعراقیجا که  اون. کنه  من فرق میي واسه -

.گرفتم جی داشتم و جلوشون رو می خواست آرپی دلم می
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16  

برادر «حاال شده بود .  جبهه داشتي ابراهیم حدود چهار ماه سابقه

. الشعاع قرار داده بود ار و حرکاتش را تحتاین رزمنده بودن تمام رفت. »رزمنده

 قربان. کرد  احساس غرور می،کردند از اینکه مردم با چشم احترام نگاهش می

 اما احساس ابراهیم را ه ابراهیم در جبهه حضور داشتي  او هم به اندازه،اما

دو تا اش  فقط از اینکه در خانه. کرد اداي دین کرده است فکر می. نداشت

حاال هر دو نفر آنها شدیداً مشتاق اعزام . کرد  افتخار می،ضور داشتندرزمنده ح

اکثر کسانی که یک بار .  میل بازگشت به جبهه مختص آنها نبود.به جبهه بودند

ها رگیر سنگ  گویا نمک.توانستند در منزل بمانند  دیگر نمی،شدند اعزام می

 . وجود داشتمدتی بین قربان و ابراهیم براي اعزام رقابت. شدند می

خصوص از وقتی که تلویزیون براي اعزام نیروهاي آموزش دیده تبلیغ  به

تا اینکه قربان براي گرفتن کارت . کرده بودند کرد، هر دو خود را آماده  می

نام  به یکی از پرسنل بسیج. مرکز بسیج رفت به »لبیک یا خمینی«مانور طرح 

 انداخت و از روي او به نگاهی ،کارت صادر کندبرایش  اینکه  قبل از»بشیري«

.»دونی لبیک یا خمینی چیه؟ پدرجان می«:کنجکاوي پرسید

یعنی هر فرمانی که «:قربان سرش را راست گرفت و با اطمینان گفت

  .».امام بده اطاعت کنیم
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  شی؟ه حاضري اعزام شته باشنیرو دا به  جبهه نیازمثالً اگه -

. مر  میهر جا که امام دستور بده با سر -

 و .».معلومه که بسیجی هستی! احسنت«:بشیري تبسمی کرد و گفت

  .کارت عضویت برایش صادر کرد

حاال اگه دوست داري بري جبهه، اتاق . بفرما اینم کارت -

  !کنن دیگه ثبت نام می

منزل  به که  درحالی بعدساعتی. قربان از فرصت پیش آمده استفاده کرد

ابراهیم از جبهه تعریف . بودندو گفتگو بحث گرم حسن و ابراهیم گشت  برمی

هاي گروه سرود بنیاد شهید  کم نیاورد از برنامه اینکه حسن براي. کرد می

هدا ش به طریق خود را کرد و از این  بود صحبت میشضوشاهرود که ع

من «:گفتابراهیم . جدل تبدیل شد به  آنهايکم گفتگو کم. دانست نزدیک می

براي ثبت رم   می فردا.کنن  میماعزام فوري ،م بسیج تا بر. جبهه دارمي سابقه

  .».نام

  ذاره؟ مگه بابا می -

ازش  االن .بابا اومد«:حسن گفت.  در حیاط صدا کرددر همان حال

  .».پرسم می

  .»جبهه؟ره   میآخرش کی«:حسن از او پرسید.  شداتاقداخل قربان 

 جازه بده مناگه بابا ا«: ابراهیم گفت،قربان حرفی بزند اینکه قبل از

.»!رم می

 باید درست رو تو«: گفت،آورد اورکتش را در میکه   درحالیقربان

.»!بخونی
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. ي دیگهمثل محصال. خونم  جبهه میيتو. خونم می«:ابراهیم اصرار کرد

.».مونماز درسم عقب ندم   میقول

.نشست آنها قربان کنار

  حاال نوبتی هم که باشه. قبل تو رفتیي دفعه. شه نمی -

. نوبت منه

کرد با   نمیبه داشت و کسی حرفش را دو تاذَبا آنکه قربان در منزل ج

  .حال ابراهیم با نظر او مخالفت کرد این

  یعنی!بذار من برم. تونهمسؤولیت خونه رو دوشبابا شما  -

  .  بعداً هم حسنرم  میمن االن .ریم جاي شما ما میبه 

نقش بسته بود اش   ریزي توي چهرهي خندهکه  قربان درحالی

.». هم ثبت نام کردم جبههي واسه.  بگیرمرفته بودم کارت طرح لبیک«:گفت

حاال کی اعزام «:پرسیدبیاورد  لج ابراهیم را در اینکه حسن براي

  .»شین؟ می

!زودي به شاید - 

 ه سپاه نیرو اعزام کرد و قربان همراهلی نکشید کطو. هم شدطور  همان

  .ام شدبه جنوب اعزها  رزمنده

انرژي اتمی
1

شلوغ و پر رفت  السالم علیهطالب   ابی، مقر لشکر علی ابن

. که وضو بگیردتانکر آب سمت  به رفتقربان از چادر بیرون آمد و . و آمد بود

نظر  به  دمق و سرخورده،شده بوددهی سازماندر گردان پشتیبانی  اینکه از

                                                
1

 در محل السالم علیهمقر لشکر علی ابن ابیطالب .  اهواز قرار دارد- انرژي اتمی در جاده آبادان-

. شد گردانهاي رزمی در کنار تأسیسات لشکر برپا می چادر. تأسیسات به جاي مانده از انرژي اتمی بود
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 تا در گردان کربال هچرا تالش نکردکه کرد   می را سرزنششخود .رسید می

 به هایی آب خبرهاي  تانکر جلو  اما.شود و در عملیات شرکت کندسازماندهی 

  .گوشش رسید

  !عراق شیمیایی زده -

  کجا ؟ -

  . پاسگاه زید -

  .شیمیایی که ممنوعه -

  .ش نیستا این چیزا حالیکه صدام  -

  کسی هم آسیب دیده؟ -

  .یب دیدخواست بره عملیات که آس گردان کربال می -

و  جو  پرسسقم خبرو حت صروشن شدن قربان بعد از نماز براي  

 .از سالح شیمیایی استفاده کرده بودبار   اولینصدام براي .خبر درست بود .کرد

خاطر گردان کربال همین  به .شیمیایی نداشتندجنگ ها اطالع چندانی از  بچه

فکر بازسازي   بهان بالفاصلهفرمانده .عقب برگشت به آسیب جدي دید و

در گردان کربال  اینکه  ازبار قربان کوتاهی نکرد و این. گردان افتادند

چند روزي طول کشید تا گردان کربال آماده . بودخوشحال  ،شد میسازماندهی 

خیبر« روز عملیات ن چنددر آ. شد
1

 گردانهاي  بچه. ان رسیده بودپای به »

از انرژي اتمی با . ندشو عزام  مجنون اي جزیره به ي پدافند براخواستند می

                                                
1

بیست و دوم  تا سوم از اهللا علیه و آله صلییات خیبر در محل هورالهویزه با رمز یا رسواهللا  عمل-

در آن عملیات . هدف عملیات عبور از هور و تهدید بصره از شمال بود . انجام شداسفند شصت و دو

 جزیره مجنون را در پی داشت ح کیلومتر مربع از جمله فتهزار و صدکه آزادسازي حدود 

.اهللا به شهادت رسید رسول  محمد27 لشکري براهیم همت فرماندهمحمدا
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  کهبعد باید از پل شناور به  آنجااز. پاسگاه مرزي زید رفتند به اتوبوس

حدود چهارده پل . گذشتند می ،با یونولیت و آهن ساخته بودندرا  آنها  رزمنده

باید صبر  آنجا . زیر آتش سنگین دشمن بودکیلومتر طول داشت و مرتب

هنگام . غروب آفتاب سوار تویوتاي وانت شدند. دکردند تا آفتاب غروب کن می

هر دلیل پل از  به ممکن بود. شد  باال و پایین می تویوتا مثل مرغابی،لعبور از پ

 اما ،هم گسسته شود و یا تعادل خودرو از دست برود و در آب واژگون شود

. ودشب مثل چاه قیر تاریک ب. کرد چون شب بود کسی خطر را احساس نمی

  . دنبال آن گروپ به آمد و میاي   صداي سوت گلولههر لحظه

رزمندگانی که عقب .  خاکی شدي ساعتی بعد تویوتا وارد یک جاده

 دانستند در اثر حرکت خودرو یک خروار خاك روي  نمی،تویوتا نشسته بودند

اولین .  محوطه از تویوتا پیاده شدندقدري جلوتر در یک. شود ریخته میآنها 

   .  نشوندپراکنده این بود که هفرماند ي توصیه

زار  شالیاحساس کرد در کنار ها  صداي آواز قورباغهقربان با شنیدن 

 آن احساس را  مجنوني هواي بهاري جزیرهخصوصاً م. ایستاده استآباد  قَرْن

هم احساس  آنها که ش متوجه شدیاههمرزماز صحبت . کرد میتر  قوي

  .گفت  میهر کسی چیزي. خوشایندي دارند

  !چه جاي با صفایی! به -

 !اینجادمشون گرم که آوردنمون  -

 بایس خیلی دیدنی ش روز،هبخش شبش که اینقده لذت -

   .باشه

. شدند نمیزده  ذوققدر   آنفهمیدند را میها  آنها اگر زبان قورباغه
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  در روزحکایت از جهنمی دارد کهها  قورباغهجمعی   دستهدانستند آواز نمی

  .کنند باري را اجرا می ند و حاال در پناه تاریکی شب سمفونی غما هشاهد آن بود

 جنگی را از آن بیرون ي  و جیرهندرا زمین گذاشت هاپشتی کولهها  بچه

هاي  گلولهجز  به متوجه شدند ،مشغول خوردن شام بودندکه   درحالی.آوردند

هر ي دیگري هم دارند که یکی پس از دیگري ظاهامیزبان ،ها توپ و قورباغه

  .  لمس کردشچیزي را پشت دستها  ابتدا یکی از بچه. شوند می

  .خوره  میچیزي وول یک !اه -

  .»! فکر کنم موشه؛ چیزي شدمي آره منم متوجه«:کردتأیید دیگري 

عجب موش «:گفتهاپولی شود اش  دیگري که نزدیک بود لقمه

.»!پررویی

 مثل«: گفتفور قوطی کنسرو را از روي زمین برداشت وال یقربان ف

  .»!کنسرو ماهی خیلی دوست دارناینکه 

نزاکت  بعد متوجه شدند در محاصره یک گردان موش نترس و بیکمی 

آمد خیلی زود خودمانی  که میاي  هر رزمندهبا جزیره ي هاموش. اند قرار گرفته

آمد و  ابتدا بدشان میها  بچه. رفتند جسورانه از سر و کولش باال می شدند و می

وقتی انگشت پایشان در دهن موش قرار خصوصاً  م.شد می شانچندش

  . آمدند یکنار م آنها کم با  اما کم.گرفت می

کردند درست از  بینی می را که پیش آنچه صبح که هوا روشن شد دیدند

هاي  اطراف چاهجز  به . برایشان زیبا بودجزیرهانداز   چشم.آب در آمده است

  . زار بود  جاها همه آب و نیي  بقیه،ها جاده نفت و ي  شدهمبپل

تر  عراق فعالهاي  خانه توپکیف بودند که  ی سرِصبحگاه هنوز از نسیم
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 آمد و در اثر انفجار آن یک خروار آب در آب فرود میاي  لحظه گلولههر. شد

در  آنها هر کدام از. آمد در نمیها  دیگر صداي قورباغه. شد هوا پرتاب میبه 

در امان  هارفتند از گزند ترکش  اما هر کجا که می. بودندکز کردهها  الي نی هالب

زي که در جزیره ساکن  و مارها و هر چه آب هاپشت بلکه الك آنها تنها  نه.نبودند

  .  همان شرایط را داشتند،بود

دو قبضه ضدهوایی که .  در آسمان پیدا شدیی هواپیماي کم سر و کله کم

در آسمان دنبال هواپیما اي   رزمنده.ترق و تروق افتاد به بود آنها نزدیک

  .»!رسیدکم داشتیم که رو  همین«:که دید گفترا   آن.گشت می

  .».رسد  بري میباغهر دم از این «:دیگري مزه پراند

  .»! زمیني رونوابیبخ«: دسته فریاد زدي فرمانده

ها  نفس در سینه. آمد می آنها سمت به هواپیما. روي زمین دراز کشیدند

  متوالی خیالهايبعد چند انفجاراي  لحظه. مه منتظر انفجار بودنده. حبس شد

ها   نصیب قورباغه،آمد انگار هر چه از آسمان فرود می. را راحت کردآنها 

  .شد می

 به .کردند که اتفاقی نیفتاد خدا را شکر ونفس راحتی کشیدند ها  بچه

 از صدبار هواپیماها بیشروز   آن.دنبال آن آسمان جزیره کرکس باران شد

او هرگز . شدت عصبانی است به شد صدام  میمعلوم. جزیره را بمباران کردند

حاال با تمام توان از . بتوانند جزیره را تصرف کنندها   رزمندهکرد که  نمیفکر

 و براندرا عقب  آنها ریخت تا بتواند  میآتشها  زمین و آسمان روي بچه

  . برایش نداشتاي  ههر چه تالش کرد نتیج. جزیره را پس بگیرد

جزیره سمت  به  بخشی از آب دجله را.سرش زد به فکر دیگري
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هم  را آب فرا گرفت ولی اینها   رزمندههر چند بخشی از مواضع. سرازیر کرد

هاي  گلوله به هاي گردان کربال از بس حواسشان بچه. بودنتیجه   بیبراي صدام

شدند   متوجه نمی، بودرچیزهاي دیگو بمب و  خمسه توپ و کاتیوشا و خمسه

فقط یک موقع دیدند اکیپی از خبرنگار . آید که عید پاورچین پاورچین دارد می

درست . گذرانند می چگونه د راعیروز  نابردار آمدند تا ببینند رزمندگ فیلم و

  . رسیدند هم خبرنگارهاکردند، میزنی   سینهگردان کربالهاي   که بچهموقعی

ناگهان . تلویزیون چشم دوخته بود به ی کهچند روز بعد حسن در حال

  .»!ابراهیم! ابراهیم«:فریاد زد

  : ابراهیم سرش را از روي کتاب بلند کرد

  ! تدچی شده؟ برق گرفت -

. ده  میبابا رو نشونتلویزیون  !اونجا رو نیگا -

بقیه سینه و خواند  یک نفر نوحه می. رزمندگان دور هم نشسته بودند

دانست از دیدن   نمی. تلویزیون خیره شدي صفحهبه ولع با ابراهیم . زدند می

  . باشد یا ناراحتخوشحال پدرش 
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سال نفهمید  آناصالً . افزار  ماشیني رشتهبود؛ سال دوم دبیرستان 

 بعد از آن  بود وتحصیلی جبههسال  سه ماه اول  بیش از.ي درس خواندچطور

کرد از خیر  دستی نمی رش پیشاگر پد. جبهه به درس و یک دلش به یک دلش

زنگ بود که کی  به  گوش،امتحانات که تمام شد. گذشت  میدرس خواندن

چندتا . منتظر تاکسی ایستاده بود مرکزي ي  فلکهکنارروز   آن.شود نیرو اعزام می

 آنها یکی از. او را که دیدند جلو رفتند. کردند عبور می آنجا  ازدوستانشاز 

  .»کجا ابراهیم؟«:گفت

 شما کجا بودین .دن رو میها  امروز نتیجه. رم هنرستان می -

  ! معهن جو جمعتکه

.سپاهرفته بودیم  -

 ؟؟ مگه چه خبرهسپاه -

.رفتیم ثبت نام . زدنوهیچی سوت جنگ ر -
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یکی از دوستانش . خداحافظی کرد و پیاده راه افتاد آنها فوري ازابراهیم 

  .».فهري اخوي؟ هنرستان این طر کجا می«:گفت

. گم بعداً بهمت می -

بی   بی،منزل رسید به وقتی. از سپاه که برگشت هنرستان تعطیل شده بود

  .»چرا ناراحتی؟ مگه قبول نشدي؟«:او انداخت و گفت به نگاهی

راستش دوستام رو دیدم که براي جبهه ثبت نام کرده  -

از .  امتحان برمي نتیجهل نتونستم دنبا.  دلم کنده شد.بودن

  . اسم نوشتم نجا رفتم سپاه وهمو

.کردنداش  سپاه بدرقه جلو ی تاب  قربان و بیچند روز بعد
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خودش را گرم مسابقه در کنار شرکت کنندگان  لباس ورزشیابراهیم با 

در آن . کشید  دشت خوزستان تنوره می، گرما درصبح بود آنکه با. کرد می

محل مسابقه شلوغ . دویدن به دهواي تفتیده حتی راه رفتن مشکل بود چه رس

جمع  آنجا در السالم علیهطالب   ابیلشکر علی ابن يها  رزمندهانگار تمام. بود

داد مسابقه خیلی جدي  ان لشکر نشان میفرماندهحضور چند تن از . بودند

اجراي آن مسابقه یک نوع ارزیابی از آمادگی جسمی نیروها حساب . است

 هاي فرمانده ،اعالم شد هاگردان به  مسابقهي نامهخاطر وقتی برهمین  به .شد می

از هر . گردان معرفی کنند به سعی کردند افراد ورزیده و قوي خود راها  دسته

  . کرد دسته یک نفر در مسابقه شرکت می

حجت بابامحمدي
1
ی افراد دسته را یکی یکی از صبحگاه هنگام ورزش 

 ههر چند ریز نقش«: گفتشبا خود .ابراهیم جلب شد به شتوجه. نظر گذراند

  .».هنفس خوبی دار به ما قدرت جسمی و اعتمادا

 وایستا کارت !ابراهیم«:گشتند صدایش کرد چادرها که برمیسمت  به

  .».دارم

 هاو به سمت چادر کرد  می و مزاح که با دوستانش شوخی ابراهیم

ن چه  با م! دستهي فرمانده«:صدا برگرداندسمت  به  ایستاد و سرش رارفت می

  .»! دارهکار

                                                
1

  . دسته بودي سرهنگ پاسدار حجت بابامحمدي که در آن زمان فرمانده -
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.»؟نکارم داشتی«:حجت رفت و گفتسمت  به

   دو شرکت کنی؟ ي  مسابقهتويحاضري خواستم ببینم  می - 

 دسته او ي فرماندهکرد  فکر نمیاصالً . برایش غیرمنتظره بود سؤال این

هرچند از خودش خیلی . مانده بود چه بگوید. را براي مسابقه انتخاب کند

اي  لحظه. پاسخ منفی بدهداش  فرمانده به خواست  نمیمطمئن نبود اما دلش

 ي حال مسابقه به کنم ولی تا  شرکت میناگه شما بگی«:مکث کرد و پاسخ داد

 .»؟اگه مقام نیارم اشکالی نداره. ندارماي   و تجربهندادمدو 

  .»! برو خودت رو آماده کن.اريی می«:حجت تبسمی کرد و گفت

 در ابراهیم. شروع مسابقه فرا خواندیگاه جا به داور شرکت گنندگان را

 حتی چند تا .بودندتر  لحاظ جسمی از او قوي به  آنها.کنار رقبایش ایستاد

  ابراهیمهوش و حواس. خورد چشم می به  آنهاهم در بیني ا ه حرفورزشکار

که اي  با آن همه تشویقی که دوستانش کرده بودند و روحیه. سوت داور بودبه 

اگر تنها خودش در مسابقه . داشت دلهره باز هم کمی ،ده بوداو دا به حجت

 ترسی از آن نداشت اما حیثیت دسته و گروهان و گردان در کار ،نفع بود ذي

  . بود

 .شرکت کنندگان با سرعت از جا کنده شدند. داور در سوت خود دمید

ز یکی پس اکاسته شد و  آنها اکثرسرعت بیشتر طول نکشید که اي  چند دقیقه

دویدند عرق در  اي هم که می عده. از حرکت باز ماندند و ندخسته شددیگري 

کرد که  ابراهیم چنان با سرعت مسافت را طی می. صورتشان جاري شده بود

  .»!موتور کار گذاشتناش  انگار توي سنیه«: با تعجب گفتهمرزمانیکی از 

هوش و . ی رفته بودفرماندهاتاق داخل حجت براي انجام کاري 
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او  به  مسابقه راي کشید کسی خبر نتیجه انتظار می. مسابقه بودبه  حواسش

حجت  به زنان خود را  یکی از دوستان ابراهیم نفس.گذشتاي  لحظه. بدهد

حجت از جایش بلند . مشخص بود خبر خوش دارداش  از ذوق زدگی. رساند

 مژده !برادر حجت«:دوست ابراهیم طاقت نیاورد که نفسش جا بیاید گفت. شد

.».ابراهیم مقام آورده! بده

ان ابراهیم او را در سنگر هم .رفتگاه جایسمت  به با خوشحالی حجت

 اول تا  اسامی نفرات،گاهیجاجلو . ملحق شد هاآن به حجت. کشیدند آغوش می

  :شد  میسوم اعالم

   ...مقام اول  -

  .پیچیدجایگاه صداي صلوات در 

  . مقام دوم ابراهیم خواجه مظفري -

  .صلوات غراي دیگري اهدا شد

قرمز شده هایش  گونه. گنجید ی در پوست خود نمی خوشحالابراهیم از

  .کرداش   هدیههللا چند تا احسنت و باركاش  فرمانده. ودب
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سازي  بدنروي طور  آنرسید عملیات مهمی در پیش باشد که  مینظر  به

 که  گردان گفته بودي فرمانده ،انرژي اتمی که بودند. کردند کار میها  بچه

   .ها را براي آموزش ویژه ببرند سد دز هند بچهخوا می

کردند در آن گرماي تابستان کنار  فکر می. شده بودندخوشحال ها  بچه

. سخت است چقدر هادیدند آموزش  میحاال. گذرد خوش می هاآن به سد دز

   .شد یو طوالنی که با تجهیزات انجام مگیر   نفسيهاراهپیماییخصوصاً م

که برگشتند نماز را راهپیمایی از ها  بچه. هوا خیلی گرم بودروز  آن

هم وصل شده بود  به دو تا چادر. چادر روي زمین ریختندداخل  و ندخواند

از فرط خستگی . تا هر بیست و چهار نفر که یک دسته بودند در آن جا بگیرند

 آنکه با. گین کردرا سن ان چشمهایش آمد وشانخیلی زود خواب لذیذي سراغش

تنها شهردارها در جنب و . دادند غذا ترجیح می به  خواب را،گرسنه بودند

  .جوش بودند

حسین . شدند میالحسین   خادمنوبت چهار نفر شهردار یا به هر روز

رضایی
1

  چشمش، گروهان در حالی که روي زمین ولو شده بودي  آچار فرانسه

 امروز که !پسرجان«:در دل گفت. کرد  میشهردارها کمک به ابراهیم افتاد کهبه 

  .»! برو مثل بقیه استراحت کن.نوبت تو نیست

در همان لحظه .  غذا را گرفتي یکی از شهردارها از تدارکات سهمیه

                                                
1

.پاسدار بازنشسته حسین رضایی -
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 نبرادرا پاشی«:سفره بود بلند شدمسؤول صداي یکی دیگر از شهردارها که 

  .»!ناهار

شه  می«:گوش رسیده  بلند و  از هر طرف غر. ناي بلندشدن نداشتند

  .»خیال شی؟ ناهار رو بی

.ما که از خیرش گذشتیم -

! که روده بزرگه پاتک زدهنپاشی -

داخل سال با ریش جوگندمی از بیرون   در همان حال یک بسیجی میان

  .»کی خسته است؟«: وقتی اوضاع را دید با صداي بلند گفت.چادر شد

  .»!دشمن«:داري توي چادر پیچید  صداي کش

 روي . یکی یکی کنار سفره نشستند. همه پریدياهخواب از چشم 

 صبر نکردند تا دعاي ،که خیلی گرسنه بودند هابعضی. سفره نان خشک بود

 صداي .ریختند نان خشک را توي دهان میولع با . خوانده شود سفره

.».اول دعاي سفره بعد غذا«:یکی گفت. شد  میکورت آن شنیده کورت

. چی باشهبستگی داره غذا -

خواي بگی آب دوغ خیار دعا نداره؟  می یعنی-

. امروز دیگه کبابه!شوخی نکن برادر -

!شایدم بوقلمون -

بشقاب خود زدند و با ایجاد صدا  به چند تا بسیجی نوجوان قاشق را

یکی از شهردارها جلو چادر در دیگ را . پاچه کردند شهردارها را دست

  .»!رینبشقابا رو بیا«:برداشت و گفت

اولین نفري که . دست تشکیل شد به  مثل برق یک صف دراز بشقاب
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بقیه نگاه کرد و  به .یش آویزان شدهامحتویات دیگ افتاد لب به چشمش

  .».غذاي همیشگیها  بچه«:گفت

!پلو بازم ساچمه -

تموم بشه؟ لشکر يهاخواد عدس  میکی! اي واي -

  .دوغ خیار که بهتره  از آب!نناشکري نکنی -

دعاي ها  بچه«:حالت دعا گرفت و گفت به یش راهامداح چادر دست

  .». ...حیمحمن الرّ بسم اهللا الرّ!سفره

شهردارها سفره . چادر روي هم تلنبار شد جلو ي غذاهاهار ظرف بعد از ن

دراز اي   در گوشههایکی ازآن. را تمیز کنند هاخواستند ظرف  میند ورا جمع کرد

.».چسبه لو خیلی می چرت کوچوکی«:کشید و گفت

شه؟  میپس شستن ظرفا چی -

 باشه بعد از استراحت ؟این گرما کی حوصله داره يتو -

!شوریم می

طولی .  را رها کردند و مثل بقیه خوابیدندهاظرف آنها هر چهار نفر

و پنج هم  اگر توپ صدکه  طوري .در خواب عمیق فرو رفتندها  نکشید که بچه

واب بیدار سه ساعت بعد یکی از شهردارها از خ. شدند  نمیکردي بیدار  میرها

. پرید  مثل فنر از جا.ساعتش انداخت به نگاهی. درا مالی چشمهایش کمی. شد

. چند نفري بیدار شده بودند آنها قبل از. فوري بقیه شهردارها را بیدار کرد

اغ اولین نفري که سر.  را تمیز کنندهاشهردارها از چادر بیرون رفتند تا ظرف

.»پس ظرفا کو؟. ها«: رفت با تعجب گفتهاظرف

. ما که با هم رفتیم خوابیدیم!دونم  نمی-
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.»!تک زدن هاعراقینکنه «:خندید و گفت آنها یکی از

!بگردیم پیداشون کنیمبیاین  ،جاي مزه ریختن به -

چادر تدارکات  به  آنهایکی از. هر کدام جایی رفتند. به تکاپو افتادند

یکی ظرفا رو شسته و سر جاش ها  بچه«:شاره بقیه را صدا کردرفت و با ا

.».گذاشته

کار کیه؟  -

. رضایی افتاد به  آنها نگاه یکی از،کردند  میدر حالی که با هم پچ پچ

 نکنه کار برادر رضاییه؟ -

رضایی دست و صورتش خیس بود و از طرف . او خیره شدند به همه

 نگاه کن از بس !فکر نکنم«:یگري گفتد. رفت  میچادرسمت  به تانکر آب

.».اش باد کردهمخوابیده چش

رفت و با آن  آنها طرف به .شد و شک کرد آنها  نگاهي رضایی متوجه

.».سالم بر خادمین آقا«:لحن گرمش گفت

. قبول باشه!سالم برادر -

:رضایی تبسم کرد

 حاال چی قبول باشه؟!قبول حق -

!ست ما رو هم بگیر د!خدا اخالصت رو بیشتر کنه -

.».فهمم  نمیمنظورت رو«: رضایی جمع شدي چهره

یعنی کار تو نیست؟ -

؟چی کار من نیست -

.شستن ظرفا -
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ظرف چی؟ -

.ما که خوابیده بودیم یکی ظرفا رو شسته و مرتب کرده -

 شما هم فعالً !هرکه بوده خدا خیرش بده. طور که این -

.صداش رو در نیارین

 جبهه از این توي«: گفتشبا خود. گذشت مسأله ار رضایی از کن

   .».زیاده هافداکاری

او و روز   آن.موضوع بار دیگر تکرار شد .گذشتچند روز 

استادحسینی
1

. ی جمع بودندفرماندهان توي چادر فرمانده و دو نفر دیگر از 

یک بنده خدایی مخفیانه زحمت «: گروهان گفتي فرماندهاستادحسینی 

  .».رو کشیده و اونا رو برق انداختهها  ي بچههاپوتین

  .».هر کی هست سابقه داره«:را تیز کرد و گفت ها رضایی گوش

  .»مگه مورد دیگه هم بوده؟«: استادحسینی گفت

  .روزم ترتیب ظرفا رو داده  یک!آره -

 خندید و ،ان که موضوع برایش خیلی جالب بودفرمانده یکی دیگر از 

  .»ش؟تی دیدکس! ند کیهحاال این رِ«:گفت

 حاال که با اخالص !هر کی هست خدا خیرش بده«:استادحسینی گفت

  .». بهتره که پنهون بمونه،هکن میاین کار رو 

بود بداند چه مند   عالقهخیلی. حس کنجکاوي رضایی تحریک شد

کرد ممکن است کار یکی از   میفکر. دهد کسی آن کارها را انجام می

 ،طلبی براي کشتن نفس قدرت آنها  چون.شد رده باالي لشکر بايها فرمانده

                                                
1

. سردار پاسدار استادحسینی در آن زمان فرمانده گروهان بود -
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  . زدند  میچنین کارهایی به معموالً دست

لحاظ اخالقی درست  به براي شناسایی چنین افراديجستجو هرچند 

 ،او را لو بدهد اینکه  البته نه براي.حال تصمیم گرفت او را پیدا کند نبود با این

 دیگر که ي یک رزمندهموضوع را پنهانی با . فقط براي آرامش ذهنی خودش

شناختند و   میگردان راهاي  بچه آنها . درمیان گذاشت،مثل خودش کنجکاو بود

  . دانستند چه کسانی را رصد کنند می

 گردان کربال جلو حسینیه مشغولهاي  روز نزدیک غروب بچه یک

عرق . بیش از یک ساعت طول کشیده بودزنی   سینه.بودنداي  دورهزنی  سینه

 ،اي که در تعقیب فرد مورد نظر بود رزمنده. خورد  رضایی وول میروي پیشانی

. او رفتسمت  به رضایی کمر بغل دستی را رها کرد و. رضایی اشاره کردبه 

  .»!م بیاسریع دنبال«:رزمنده گفت

زیر . رفت  میتانکرهاي آبسمت  به یک نفر از چادر خارج شده بود و

معلوم .  بودشویی لباسودر بغلش مقداري لباس و توي دستش یک قوطی پ

 آرامی رفتند به پشت خودروهااز . همه لباس از خودش نیست شد که آن می

 رضایی از قد و قواره و راه رفتنش حدس زد چه کسی است اما. جلو

او  به . پشت یک آمبوالنس ایستادند.تر رفتند نزدیک. خواست مطمئن شود می

. شیندنچرخ خورد که ب.  تانکر آبکناررسید . خیره شدند تا صورتش را ببینند

  .»!ابراهیم خواجه مظفري«:فرد تعقیب کننده گفت. صورتش را دیدند

کس  هیچ به !برگردیم«: رضایی انگشتش را جلو بینی برد و آهسته گفت

  .»!روي خودشم نیار به !نگو
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شش ماه  به نزدیک السالم علیهطالب  لشکر علی ابن ابیمعلوم نبود چرا 

لشکر در این مدت کامالً هاي  بچه. داد منطقه تغییر مکان می آن به منطقه از این

هر گاه . آب دیده شده بودند و از هر حیث براي انجام عملیات آمادگی داشتند

پنداشتند عملیات است ولی   می،شدند نمازخانه دعوت می به رانیسخنبراي 

  . دیدند هیچ خبري نیست می

 در کشتارگاه مهاباد مستقر شده رده و سد دز را ترك ک کهمدتی بود

جز  به .درخشیدند میها  در پهناي آسمان ستاره.  سرد و تاریک بود،شب. بودند

 .رسید  نمیگوش به یگري هیچ صداي د،شد  می که از مهاباد شنیدههاپارس سگ

 در اطراف چادرها ها نگهبان.چادرها آسوده خوابیده بودندداخل ها  رزمنده

 دیگر انرژي اتمی و یا سد دز نبود که سر پست آنجا .دندز  میآهسته قدم

نه خاکریزي و نه مرز مشخصی که موقعیت دشمن را . ی چرت بزنندنگهبان

ممکن بود در هر جایی در تیررس اي  هر رزمنده.  وجود نداشت،نشان دهد

 از ضدانقالب فراري گرفته ؛در منطقه حضور داشتش دشمن از هر نوع. باشد
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  .  شاید هم عراقی،و کومله و منافقتا دموکرات 

منتظرشان  ابراهیم. همراه یک نفر دیگر از چادر بیرون آمدندپاسبخش 

نفر  به ی را نگهبانپستبخش  پاس. داد ی می نگهباناو دو ساعت تمام. بود

  .چادرداخل رفت  و شروي دوشانداخت ابراهیم اسلحه را . بعدي تحویل داد

در سرماي آذر ماه کردستان هم   آنصبحی در ساعت دو تا چهار نگهبان

کار را   اما او این.خزید ی باید زیر پتو می نگهبانقاعدتاً بعد از. نبوداي  کار ساده

. خوابیدن نداشت به تمایلاصالً . حس و حال خوشایندي پیدا کرده بود. نکرد

 او آن موقع شب را. وقت مناجات و راز و نیاز با خدا بود اینکه خاطر به شاید

. فانوس را کمی باال زد. بارها او را در نماز شب دیده بودند. شناخت خوب می

دفتر . انش از خواب بیدار نشوندسنگر هم چادر نشست تا ي در گوشه

صفحات دفتر پر بود از شعرهاي حماسی و . ورق زد. یادداشتش را باز کرد

ري را خواست شع می. یادگار نوشته بودند به انشهمرزمحدیث و روایت که 

  .  در دفتر یادداشت کند،که روز قبل از یکی گرفته بود

 سفید ي صفحه به .صفحه نگاه کرد به سنگرانش را صفحه همهاي  نوشته

همان . خواست روي کاغذ بیاورد را که در دل داشت می آنچه حال. رسید

ی زیر  نگهبانهمان چیزهایی که هنگام. داد او شور و نشاط می به چیزهایی که

 به آن روزها شعرهاي حماسی و آیات و روایات مربوط. کرد مزمه میلب ز

 شعرهایی که. گشت دست می به جهاد در راه خدا، در سنگرها دست

 شکاغذ یادداشت را از جیب اورکت. آورد  میوجد به جوان را يها رزمنده

  :خواند  می دل با شورنوشت، در میکه   درحالی.قلم در دست گرفت. درآورد

   روم سنگــر می به  کربال سنگـربهر فتح
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  روم عاشق کوي حسینم من که با سر می

   بر سرم شوق شهــادت بر دلم مهر امام

  روم  باختــه با امــر رهبر می چنین دل این 

   .کرد  امضاش راشعر را تا آخر نوشت و پایین

  6/9/63ی  نگهبانمهاباد، کشتارگاه، ساعت چهار شب، بعد از

سر  به در انتظارچنان   هملشکرهاي  بچه. تچند روز دیگر گذش

 لشکر ي فرماندهاگر سخنان شورانگیز . سر رفته بودشان  دیگر حوصله. بردند می

  .  ممکن بود اعتراض کنند،کرد  برایشان صحبت میینبود که هر از گاه

این دعوت با دفعات . نمازخانه حاضر شوند جلو یک روز اعالم شد

 جمع هامهمی تمام گردان ي  مسأله شد برايأکید تبار   این.قبل فرق داشت

ی  خوشحالابراهیم از. لشکر باور کردند که عملیات استهاي  حاال بچه. شوند

منتظر شنیدن خبر عملیات از زبان ها   او مثل دیگر بچه.دل توي دلش نبود

 به  سریع خودش را،هر کسی صداي بلندگو را شنید.  لشکر بودي فرمانده

  . ندنمازخانه رسا

ان رده فرماندههمراه یکی از  به ین لشکرمسؤولبعد چند تن از اي  لحظه

ین مسؤول. برانگیز بود سؤال  لشکر برایشاني فرماندهغیبت . باالي ارتش آمدند

. زده بود غمهایشان  و چهرهپایین لشکر بر خالف روزهاي قبل سرهایشان 

قرآن خوانده . دانست می نچیزيکس   هیچکردند ولی  مینگاهدیگر  هم به ها بچه

 خبري را که ،انفرمانده. گرفت ت تریبون قرار میحاال باید یک نفر پش. شد

. نداشتندرا   آنقدرت بیانکدام   هیچشکننده بود کهقدر   آن،کردند باید اعالم می

 هاي سنگین و ان زیر نگاهفرمانده  انگار.کردند  مینگاه هاآن به صبرانه بیها  بچه



107 / ها بیدارند ستاره

 پشت رده باالي ارتش یکی از فرماندهان. شدند خرد میآنها  برانگیز سؤال

 انا«:حلقه زده بود گفت چشمهایش  در حالی که اشک در.تریبون قرار گرفت

  .»!هللا و انا الیه راجعون

نشاطی که براي شنیدن خبر عملیات داشتند از . فرو ریختها  دل بچه

  :دش مسلط شدخو به مکث کرد واي  برادر ارتشی لحظه. ذهنشان محو شد

.  که مرگ و زندگی ما دست خداستدنیود می! برادرا -

بهتر که  پس چه.  ما یک روزي از دنیا خواهیم رفتي همه

. مرگ ما در راه خدا باشه

حبس هایشان  نفس در سینه. دهان او خیره شدند به با تمام وجودها  بچه

  :برادر ارتشی ادامه داد. شد

 محبوب و شجاع نها فرماند  ازرسفانه دشمن یکی دیگأمت - 

 برادر ،لشکر دالور ي فرماندهاگرچه . ندوشهادت رس به ما رو

الدین مهدي زین
1

 اما دخیل شهدا پیوستن به  همراه برادرش

.باکی نیست ها از این شهادتو ما رونهدشمن بد

 خزانمثل برگ  .گوید فهمیدند برادر ارتشی چه می  نمیدیگرها  بچه

برادر ارتشی . گریه از هر طرف بلند شدهق   هقدايص. روي زمینریختند 

  . نتوانست ادامه دهد

  

                                                
1

السالم علیهبن ابیطالب  علی ا17شهید مهدي زین الدین فرمانده لشکر  -
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مرخص  هاالدین، گردان  لشکر، مهدي زیني بعد از شهادت فرمانده

نرفتن به عملیات آن هم بعد از شش ماه حضور مداوم در جبهه خودش . شدند

 ي که فرماندهگردان کربال غیر قابل تحمل بود چه برسد به اینهاي  براي بچه

 لشکر تنها ي بعد از شهادت فرمانده. محبوب آنها نیز به شهادت رسیده باشد

داد شرکت در عملیات بود ولی با  گردان را آرامش میهاي  چیزي که بچه

شهر دیگر . کرد  دلشان سنگینی میمرخص شدن آنها این آرزو مثل عقده روي

انتظار . کردند شماري می  لحظهآنها براي اعزام مجدد. داد و خانه پناهشان نمی

کرد  تبلیغ میاعزام حدود یک ماه بعد که سپاه براي . آنها خیلی هم طول نکشید
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رو  به ابراهیم اما با مخالفت خانواده رو. همه آنها به سمت سپاه روانه شدند

. خواست ساختارشکنی کند  میولی ابراهیم. قاعدتاً این بار نوبت قربان بود. شد

 قبول ،بی اصرار کرد که از جبهه صرف نظر کند هر چه بی. بوددست خودش ن

  .کرد نمی

. هنوز سیر ندیدیمت. تازه از جبهه اومدي! مادر جون -

.خواد بري نمی

  .ابراهیم التماس کرد

دم   می قول! این دفعه هم اجازه بده!کنم مامان  میخواهش -

.رم دیگه نمی.  فقط همین دفعه؛ام باشه این آخرین بار جبهه

بغض گرفته ساك او گلوي بی را وادار کرد که با  آخرش هم ابراهیم بی

عازم جبهه  بیست و پنجم دي ماه همراه گردان کربال در روزرا آماده کند تا 

  .شود

مردم طبق . رسید  نوروز داشت از راه می.تا نزدیک عید فضاي کشور آرام بود

 هاخیابان. کردند وز آماده می خود را براي استقبال از عید نور،یک سنت دیرینه

 مثل ،حال براق و سر ق؛آمد نوروز می. شلوغ و بازار لبریز از جمعیت بود

رنگ سپیده  به با نگاهی سبز و لبخندي. همیشه سرشار از نشاط و شادمانی

ي جنگ را از دل مردم هااین امید که شاید قدري از مرارت به آمد صبح می

 تسکین ،ی را که از دفاع جانانه دیده بودندیها کشیده بزداید و جراحت رنج

کس یکسان نبود و در افراد مختلف تفاوت  جنگ بر همهتأثیر هر چند . دهد

 وچیز   همه کشور فضاي جنگی بود و جنگ بر عمومیحال فضاي داشت با این

  . حاکمیت داشتجا  همه
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همین  به .مدتی بود که در جبهه عملیات گسترده انجام نگرفته بود

 ي ر مردم با فراغ خاطر بیشتري در پی تدارك مراسم عید و سفرهخاط

از خریدن لباس ها  بچه. شلوغ بود هافروشی توي قنادي و لباس. سین بودند هفت

بازار سیب و پرتقال سرتاسر خیابان مزار . گنجیدند نو در پوست خود نمی

ر بلورین در سر هي هانگي سرخ و سیاه توي تُهاماهی. گسترده شده بود

 کناره پنجره و یا ،سته در منازلنورهاي  سبزه. خورد چشم می به چهارراهی

نشان از استقبال عمومی براي  هاي این همه. کردند خودنمایی می طاقچهروي 

 جنوب ي سینی کسی خبر نداشت جبهه در آن فضاي هفت. عید نوروز داشت

قرار  تأثیرآبستن حوادثی است که در صورت وقوع تمام کشور را تحت 

ی لشکر علی ابن فرماندهدانست چندي پیش در سنگر   نمی شاید کسی.دهد می

برگزار شد که موضوع جلسه چگونگی اجراي اي  جلسه السالم علیه طالب ابی

  . یک عملیات بزرگ بود

ان لشکر را واداشته بود تا درباره فرماندهخسارات سنگین احتمالی، 

خاکی   آبیي در منطقه پیشروي هر چند آنها .کنند تأمل بیشترشکن   خطگردان

 اما این عملیات باید در عمق خاك ،را در عملیات خیبر تجربه کرده بودند

ومت و دفاع از خاك خود از براي مقا هاعراقی ي انگیزه. شد عراق انجام می

 آبی از ي خاطر عقبه به نیروهاي خط مقدم به رسانی  مشکالت کمکسو، یک

  . کرد  میه و خسارت جانی را بیشتر احتمال محاصر،سوي دیگر

ي هاویژگی. شدند  می سبک و سنگینهاگردان. فضاي جلسه سنگین بود

در . مشکل بودشکن   خطانتخاب گردان. شد  میبازگو آنها روانی و فیزیکی

ي ها نهایت تصمیم گرفته شد از هر گردان یک دسته انتخاب شود و از دسته
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بار سنگین شهید و مجروح بر یک شکل بگیرد تا شکن   خطمنتخب گردان

  . استان و یا یک شهر تحمیل نگردد

گردان حضرت . نام گرفت گردان حضرت رسولشکن،   خطگردان

 از جمله گردان کربال آموزش عملیات هاي ویژه و بقیه گردانهارسول آموزش

  . براي اجراي عملیات آماده بودچیز   همهحاال. آبی خاکی را گذراندند

.  عملیاتی انتقال داده شدندي منطقه به سفند نیروهاروز نوزدهم ا

 خوب توجه !برادرا«: گردان کربال هنگام توجیه نقشه عملیات گفتي فرمانده

نیم تا هم ادجله عقب برطرف   اون باید در این عملیات دشمن رو تا!کنین

العماره که رگ  - بصرهراه  بزرگمواضع ما از تیررسشون دور باشه و هم 

این هدف باید حدود  به براي رسیدن. ناست در کنترل ما قرار بگیرهحیاتی او

 یعنی باید از هورالهویزه بگذریم تا در .رو طی کنیمزار   نیسیزده کیلومتر آب و

شدت  به دشمن براي دفاع از خاك خودش. خشکی با دشمن درگیر شیم

با عقب قطع ممکنه ارتباط ما . ممکنه براي ما هر اتفاقی بیفته. کنه مقاومت می

خوایم بریم صحراي  بنابراین جایی که می. بشه و در محاصره قرار بگیریم

هیه که همیشه با ده الطاف اال ما قوت قلب می به تنها چیزي که. کربالست

 ، حاال اگه کسی مشکلی داره،»إِنْ تَنْصرُوا اللَّه ینْصرْکُم ویثَبِّت أَقْدامکُم«. ماست

 .تونه برگرده می

گردان براي خواندن دعا و راز و نیاز با هاي  بعد از توجیه عملیات بچه

سخنان . قبیل تا شب فرصت داشتند و کارهایی از ایننامه   وصیتخدا و نوشتن

گویی فضاي عاشورایی بر . ایجاد کرد آنها در میاناي   شور و ولولهفرمانده

هم  به قدر  آنها دل.اوج خود رسید به صفا و صمیمیت. گردان کربال حاکم شد
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  . تپد نزدیک شد که گویی فقط یک دل در سینه سیصد نفر می

 ي منطقه به نشسته بود و از دوراي   ابراهیم در گوشه،نزدیک غروب

رسید ولی در پشت سکوت  مینظر  به آراماش  چهره. کرد هورالهویزه نگاه می

قبل در  هات مدشور و هیجانی که از. زد  معنی دارش شور و هیجان موج می

.  سد دز و مهاباد بودندي از همان موقعی که در منطقه. وجودش رخنه کرده بود

یش، از سکوت هاو مناجات هاش، از نماز شبلق و خویشد از رفتار و خُ  میرا این

ط بکه نوشته بود و نیایشی که روي نوار ضاي  نامه مندش و از وصیت هدف

   . فهمید،کرده بود

پرسیدي که فردي با این   از خود می،کردي ت میرفتار او دق به اگر

جی تانکی را آتش بزند یا  خواهد با آرپی  لطیف و عرفانی چگونه میي روحیه

ي رفتاري او بود که هاخاطر همان ویژگی به  شاید؟سنگري را متالشی کند

 معنوي گردان کربال دست نوازش بر سرش ي فرماندهرضا روحانی و  دایی

  . کشید می

زدند رصد  قول خودش نورباال می به رضا کسانی را که بود داییمعروف 

دانستند دست  گردان میهاي  بچه. کشید  میکرد و بر سرشان دست می

  .  جزو شهدا است،رضا بر سر هرکس کشیده شود دایی

 به صداي یاحسین او را. مغرب خیره بودسمت به چنان   همابراهیم

 نفر دست در کمر هم حلقه کوچکی چند. سر نگاه کرد پشت به .خود آورد

یشان براي یک ها دلانگار. پیوستند هاآن به خیلی زود بقیه. تشکیل دادند

 .کردند این نیاز را احساس می آنها ي گویی همه. اي لک زده بود زنی دوره سینه

 را در آورد و پا برهنه هاابراهیم پوتین. کند که هوس آب میاي  درست مثل تشنه
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انگار نه انگار که فرش زمین سنگ است و خار و . پیوستا  آنهي حلقهبه 

  .»!حسین جان کربال«:کرد ی ممداح در وسط ایستاده بود و دم را تکرار. خاشاك

پیچید و از دجله عبور  کران می  امواج صدایش پیچ در پیچ در دشت بی

پس پاها . زد چرخ میزنی  ي سینه حلقه. گنبد آقا امام حسین برسد به کرد تا می

  سپس وبوسید زمین را می هادست. شد کمرها خم و راست می. رفت و پیش می

 آنها  سوختهي گاه بر سینه  آن وخورد آسمان میطاق  به گرفت و باال اوج میبه 

ادامه زنی  سینهبه چنان   هم،کرد نماز مغرب را اعالن نمی مؤذن اگر. آمد فرود می

  . دادند می

گردان حضرت رسول با قایق و که   حالیچند ساعت از شب گذشت در

 مجنون براي ي گردان کربال در جزیره. در حرکت بودند هاعراقیسمت  به بلم

آماده زار   نیدر ساحل هور توي هاقایق. کرد شماري می لحظه هاآن به پیوستن

 به  گردان کربال در میان نیروهاي فرماندهعلی خانی برادر . حمل نیرو بودند

صداي  به ایستاد و  میچی سیم  بیگاهی کنار. رفت سو می سو و آن این

 اخوي عربها گروهانهاي فرمانده. کرد گوش تیز میسیم   بیخش خش
1

 و 

سعید اللهیاري
2

ریزي که براي هم رد و هاي  خنده.  با هم خوش و بش داشتند

  گروهان دیگر استاد حسینیي فرمانده. شد کردند در دل تاریکی گم می بدل می

رسام که مثل شهاب در سیاهی هاي  گلوله به چشم دوخته بود و خطسمت به 

  . کرد  نگاه می،داشتند خیز بر می شب

را جی  ي آرپی را چک کرد و کولهیش هاابراهیم بار دیگر بند پوتین

                                                
1

. گروهان بودي  سردار شهید حسین عرب عامري که آن زمان فرمانده-

2
. گروهان بودي  سرهنگ پاسدار سعید اللهیاري که آن زمان فرمانده-
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را   آن چفیه را از دور گردن باز کرد وي  سپس حلقه.بستاش  محکم روي شانه

گام حرکت قایق از سرما در امان از زیر کاله آهنی روي سر انداخت تا هن

  با شکسته شدن شب هوا،و بهاري بودانگیز   دلهواي خوزستان آنکه با. باشد

  . کرد که سرما از پوست آدمی نفوذ میاي  گونه به شد میشدت سرد به 

که در وسط هور داشتند توسط یی هادانستند کمین می هاعراقیاگر 

»ت ساکتعملیا«سواران گردان حضرت رسول با  بلم
1

 ،اند  از میان برداشته شده

  . خوابیدند  نمیچنان با خیال آسوده توي سنگرها آن

طولی . خشکی رسید به شکن  خطحدود ساعت یازده شب گردان

نکشید که عملیات بدر
2

 واحد در آنِ. شروع شد» زهراال ۀفاطم یا« با رمز 

گوش به  هاصداي گلوله تا مسافت. آتش کشیده شد به  شرق دجلهي منطقه

  . رسید می

داد چی  سیم بی به  گردان کربال پس از دریافت پیام، گوشی راي فرمانده

خط شکسته شده بود . حرکت درآمدند به هاقایق. و فرمان حرکت را صادر کرد

پیش زار  نیداخل تاریکی از مسیر آبراه   درهاقایق. استتار نبود به و نیاز

خشکی نرسیده بودند که  به هنوز. دندمسیر را گم کر آنها بعضی از. رفتند می

هر چه جلوتر . آمد مسلسل و خمپاره تک و توك توي آب فرود میهاي  گلوله

 هاعراقیخشکی رسیدند و با  به سحرگاه. شد بیشتر میها   تعداد گلوله،رفتند می

                                                
1

بدین صورت که هنگام عملیات و یا شناسایی براي اینکه صدا ایجاد نشود .  درگیري بدون سروصدا-

.کشتند گرفتند و با گرفتن دهان او با سرنیزه او را می نی قرار میپنهانی کنار کمین دشم

2
الزهرا انجام  فاطمۀ با رمز یا 26/12/63 تا 20/12 هورالهویزه در تاریخ ي  عملیات بدر در منطقه-

در آن عملیات فرماندهانی .  العماره و تهدید بصره از شمال بود- بصرهي هدف آن قطع جاده. گرفت

 حضرت 27ي لشکر  فرمانده(و عباس کریمی )  عاشورا31ي لشکر  فرمانده(ي چون مهدي باکر

.به شهادت رسیدند) رسول
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و در میان صداهاي پرحجم شلیک شد  میبلند اي  هر لحظه ناله. درگیر شدند

   :شد گلوله گم می

  ! آخ سوختم-

  !یاحسین -

  !آب -

باري  روشنایی صبح تصویر رقت. کم کم سپیده دمید و هوا روشن شد

 آلود، خوناي  فاصله رزمنده به فاصلهپیشروي، در طول مسیر . را آشکار کرد

. ازگردان حضرت رسول یا گردانی دیگر و یا سرباز عراقی در جایی افتاده بود

 هم از شدت جراحت ناله هابعضی.  بودجانی در بدنشان برخی هنوز نیمه

توانست شهدا را از   نمیپر حجم بود که کسیقدر   آنآتش عراق. کردند می

کمک  به  اینکهپشت خط انتقال دهد و یا به عراقی شناسایی کرده وهاي  کشته

  . مجروحین بشتابد

خوردي  تکان که می. سنگر گرفته بودندریز  خاكپشت یک  هاعراقی

گردان کربال و در مجاورت آن گردان موسی . شد تیرتراش میزمین اطرافت 

  . پ کردندروي زمین کُ السالم علیه ابن جعفر

ریز  خاكآن سوي  به  گردان کربال مجبور بود چند نفر راي فرمانده

 رمضان قاسمی و هادي مهدوي. افراد خود کرد به نگاهی. بفرستد

حسین قنبریان پیک گردان . داین کار شدنمأمور معروف گردان ي هازن جی آرپی

با یک خیز  آنها .حرکت کردند آنها  و بانددریا زد به یک نفر دیگر هم دل را و

رگبار بسته شدند ولی به  آنکه با. رساندندریز  خاكآن سوي  به خود را

 آنها در پی. سنگر گرفتند هادر میان گودی آنها .اصابت نکرد هاآن به اي گلوله
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ابراهیم . سست شد هاعراقی ي روحیه. اکبرگویان هجوم بردند گردان اهللاهاي  بچه

  . رفت جلو میزن  جی  آرپیپاي به  بود پازن جی که کمک آرپی

لحظه  به لحظه هاعراقی. آمد آرامی باال می به  وخورشید طلوع کرده بود

خود  توانستند فرار کنند و آنها ازاي  عده. شدند کنار دجله فشرده می به مثل فنر

  . و تسلیم شدندند را باال بردهابقیه هم دست. سوي دجله برسانند آنه  برا

 ي هر چند عقبه. شدت ادامه داشت به درگیري هنوز در محورهاي دیگر

حال بعد از مدتی درگیري  بود با اینها   رزمندهآبی مانع رسیدن تجهیزات براي

سوي دجله رساندند و  آن به از جمله رمضان قاسمی خود راها  برخی از بچه

  .  بصره را بستند-جاده العماره

کردند مات و  سرنشینان خودروهاي شخصی عراقی که از جاده عبور می

تا آن حد جلو  هاشد که ایرانی باورشان نمی. خیره ماندندها   رزمنده بهمبهوت

  .»؟با اینا چکار کنیم«:پرسیدها   رزمندهیکی از. رفته باشند

  .»! بذار برن؛ گناهی ندارناینا که«:دیگري گفت

مثل زلزله شهر بصره را راه  بزرگایرانی در آن  يها  رزمنده خبر حضور

 آنجا  اجازه نداشتند در،رزمندگانی که جاده را تصرف کرده بودند. تکان داد

پل روي دجله زدند تا ارتباط  به جی  آرپیهنگام برگشتن چند تا موشک. بمانند

  . آسیب جدي ندید ولی پل ،قطع شود هاعراقی

دجله هدایت سمت  به روزهاي بعد امکانات زرهی خود را هاعراقی

 و از زمین و هوا ندبا عبور از پل پاتک سنگین خود را آغاز کرد آنها .کردند

کوپترها  هلی. دادند را هدف قرار میاي  ي عراق هر جنبندهها تانک.هجوم آوردند

  . ندآتش کشید به راها   رزمندهاز آسمان مواضع
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 که ابراهیم خودش بودزن ابراهیم چه آمده  جی پی سر آر به معلوم نبود

 ابراهیم ي کوله. کرد را حمل می را روي دوش گرفته بود و آنجی   آرپیي قبضه

خبري از . عقب انداخت به نگاهی. ته کشید و یک موشک بیشتر نداشت

 تظر ماند تا بیرون آورد و مناش  آخرین موشک را هم از کوله. مهمات نبود

  . نزدیک شوند هاتانک

صداي . شدند تر می رلحظه نزدیکآمدند و ه کنان جلو می غرش هاتانک

شد در  که از هر دو طرف رد و بدل میهایی  با صداي شلیک گلوله آنها زنجیر

جی  شد با موشک آرپی حاال می. بوي گاز باروت فضا را پر کرد. هم آمیخت

 جی  آرپیگردان با کالش و تیربار وهاي   بچه.برجک تانکی را هدف قرار داد

  . کردند  تیراندازي میها تانکسمتبه 

کرد در  را صدا می هازن جی  آرپی گردان که سراسیمهي فرماندهصداي 

 ي ابراهیم موشک را در لوله جاسازي کرد و قبضه. دیگر گم بودهاي میان صدا

 ي مقاومت سرسختانه. جی را روي دوش گذاشت و تانکی را نشانه گرفت آرپی

   .نشینی کنند  عقبهاي حاضر باعث شد عراقیهاگردان کربال و دیگر گردان

خورد الشه  چشم می به که آنچه .سر و صداها فروکش کردکم  کم

پیچید و موجب  در فضا می آنها ي عراقی بود که دود ناشی از سوختنهاتانک

.  در منطقه حاکم شدبعد از دفع پاتک سکوت نسبی. شد میها   رزمندهي سرفه

جسد بعضی از . خورد چشم می به طرف طرف و آن در اینآلود  خونپیکرهاي 

کردي قسمتی از  هر جا که نگاه می.  همراه با تانک در حال سوختن بودهاعراقی

 به تانک متالشی شده بودندهاي  گوشت و خون رزمندگانی که توسط گلوله

ي ا  حرفهتیراندازان کوپترها، تک لیو ه ها تانکعالوه بر هجوم. خورد چشم می
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را شکار  آنها را شناسایی کرده و از هر جایی با قناسهها  عراق نیز موقعیت بچه

 و بود آنجا روستایی که درهاي  خانهداخل از . ختان نخلاز روي در. کردند می

  . از هر جاي ممکن دیگر

 کرده طولی نکشید که بار دیگر عراق نیروهاي زرهی خود را بازسازي

بعد از اتمام عملیات که حدود . بار پاتک سنگینی را آغاز کرد و براي دومین

ارتش تحویل  به  نیروهاي تحت امر سپاه، خط را،طول انجامید به شش روز

گردان کربال هاي  تعداد کمی از بچه ،پشت خط به هنگام برگشتن نیروها. دادند

  .نده بودسالم ماند
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22  

 اخبار جنگ مرتب از صدا و سیما پخش ،ات بدر عملیدر آن چند روزِ

سرکه و دلش مثل سیر . کرد قربان با نگرانی اخبار جنگ را دنبال می. شد می

شاید دلیل . شد قدر نگران نمی که ابراهیم در جبهه بود او اینقبالً . جوشید می

خاطر  به  شاید هم؛که از جنگ و عملیات داشتبود اطالعاتی اش  نگرانی

  .  ابراهیم بودي هنام وصیت

حواسش نبود کجا . گشت بی دنبال چیزي می  بی،بعد از رفتن ابراهیم

به ذهنش رسید شاید داخل . پیدا نکرد لیوجا را که گشت  همه. ه استگذاشت

یک پاکت  به چشمش. درش را باز کرد. سراغ ساك رفت.ساك ابراهیم باشد

. را برداشت آنها . افتاد،ي ابراهیم بودهانامه و یک نوار کاست که روي لباس

درش را باز . قربان پاکت را از او گرفت. قربان را صدا کرد. دانست چیست نمی

. قفل شدها  نگاهش روي نوشته. بیرون آورد آنداخل کرد و کاغذي را از 

  .»کاغذ چیه؟«:بی پرسید بی
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 بی  بی. نامه را خواند و در فکر فرو رفت.دانست چه بگوید  قربان نمی

 او انداخت و ي چهره به قربان نگاهی. خود را تکرار کرد سؤال شد و دلواپس

  .». ابراهیمهي نامه وصیت«:گفت

دیگر فراموش کرد . تغییر کرداش   رنگ چهره.بی ریخت پایین  دل بی

  .»نوار چیه؟«:پرسید. نوار افتاد به قربان چشمش. قربان نشان دهد به نوار را

  .».اینم کنار پاکت بود«:بی گفت  بی

 ضبط را ي دکمه. سراغ ضبط صوترفت قربان نوار را گرفت و فوري 

. صداي مناجات ابراهیم از بلندگوي ضبط صوت توي اتاق پیچید. فشار داد

توي آشپزخانه و رفت  ظرف شستن ي بهانه به .بی نتوانست طاقت بیاورد بی

  . پنهانی گریست

 وقتی . بودبعد ترس مرموزي در دل قربان رخنه کرده به روز  آناز

 پایگاه هاي  بچه،رفت مسجد می به  که براي نمازها غروبعملیات شروع شد

تا که شنید شهداي عملیات بدر را شب  آن. دادند او می به خبرهاي جنگ را

در . منزل رفت به با حالت گرفته. غم غریبی وجودش را فرا گرفت. آوردند

 .توجه حالت او بودندبی و حسن م بی. زد کم حرف می. خودش فرو رفته بود

اي، نه تلفنی،   نه نامه؛چند وقته از ابراهیم خبري نداریم«:بی با زیرکی پرسید بی

  .».نه تلگرافی

 هاوقت عملیات، رزمند«:گفت. را نگران کند آنها خواست قربان نمی

  .».گیرن یان پشت خط تماس می م بشه میوعملیات تم. تلفن ندارن به دسترسی

 انجام کاري از منزل خارج ي بهانه به . سر کار برود فردا صبح نتوانست

 ابراهیم را ببیند و از حال او ياهخیابان رفت تا شاید یکی از همرزم به .شد
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 متوجه نشد  ابراهیم از جبهه برگشتهياهتا که شنید یکی از همرزم. باخبر شود

مادرش بیرون آمد و تعارف . زنگ زد. منزل او رساند به  راشکی خود

   .»!بفرمایین داخل«:کرد

ه؟ شنیدم مجروح چطور حال آقاي ملک !خیلی ممنون -

  .شده

. بهتره!خدا رو شکر -

. اومدم ببینم از ابراهیم خبري داره. خدا شفا بده -

. خوابیده. خسته است. خوابی کشیده چند روز بی -

. بیدارش کنمنخوای می

. من اطالع بده به  اگه از ابراهیم خبري داشت!نه -

 ماشین ، مرکزيکنار میدان. مرکز شهر رفت به خداحافظی کرد و

تبلیغات سپاه ایستاده بود و از بلندگوي آن اسامی شهداي عملیات بدر اعالم 

انگار تمام وجودش . قربان درجا ایستاد. آن بودسمت  به توجه همه. شد می

. اسامی شهدا خوانده شد و ماشین سپاه حرکت کرد. حس شنوایی شده بود

گویی دنبال . اسم شهدا در ذهنش مرور شد چندبار .دلش کوالك کرد

  .گشت میاي  شده گم

قربان با سرعت . ماشین سپاه در خیابان مزار، سه راه شبدري ایستاد

 آنها مجدداً اسامی چندین شهید و مراسم تشییع جنازه. آن رساند به خودش را

رفت  همانجا از. ن آرام نگرفتاسم ابراهیم نبود ولی دل قربا اینکه با. اعالم شد

انگارخبر شهدا مثل بمب توي شهر منفجر . تعاون سپاه شلوغ بودداخل . سپاه

را که رزمنده در جبهه هایی  شایعه دل خانوادهي هادنبال آن ترکش به شده بود و
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  . تب و تاب انداخت به داشتند

یباً  تقرهاپاسخ. داد پاسداري پشت میز نشسته بود و پاسخ مردم را می

   :شبیه هم بود

  .حالش خوبه -

.ادی انشااهللا بعد از عید می. سالمه - 

 لیست شهدا و مجروحین دست منه ! آقا نگران نباش!نه -

. چی اسمی نداریم هم

قاعدتاً باید . قربان هم همین پاسخ را شنید و از سپاه خارج شد

 .گذرد  میدانست در عملیات چه شد اما او یک رزمنده بود و می میخوشحال 

 شفقط سعی کرد خود. خاطر پاسخی که شنید برایش قانع کننده نبودهمین به 

 خدا بخواد همون هر چی. خدا به سپردمش«: گفتش دلتوي. دهدبرا دلداري 

  .».شه می

 ،کوچه به  کوچه،خیابان به  خیابان.پیچیدجا   همهخبر شهدا مثل باد

بی رسید  گوش بی به بر وقتیخ. سرایت کردها  تمام خانه به ،شهرك به شهرك

اولین . خواست صبر کند تا قربان بیاید اما نتوانست می. مثل قربان نگران شد

 ابراهیم ي  سکینه عمه،ذهنش رسید به مشاور و یاري کنندهعنوان  به کسی که

.».امی کجا مامان؟ منم می«:علی نگاهش کرد حسین. چادرش را برداشت. بود

.  تو نیست جاي.خوام برم روضه می -

.»!مواظب بچه باش تا برگردم«:فاطمه را صدا زد

جلو منزل .  از منزل خارج شد و راه شهرك امام را در پیش گرفت

 جنگ پهن ي سفره. نزدیک شد هاآن به .سکینه چندتا زن گرم صحبت بودند
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گن از بس شهید آوردن  می«:شد آمار و ارقام وحشتناکی رد و بدل می. بود

.»! نیستجاها  سردخونه

!گن تا عید در بشه پدر مادرا نمی به فعالً -

!له بودغلغ ،شیر خورشیدي مالقاتبیمارستان دیروز رفتم  -

گن نصف شهیدا توي آب خفه شدن نصفم پیش  می -

 !جا موندن هاعراقی

دلش از . بغض گلویش را فشرد. خیره شد هاآن به واجو بی هاج  بی

منزل هدایتش سمت  به درحالی که.  گرفتسکینه دست او را. ر گرفتدرون گُ

.»!إن شاءاهللاخیره ! چه عجب این طرفا«:کرد گفت می

.شم از وقتی خبر شهیدا رو شنیدم دارم دیوونه می -

  ؟خواي بریم سپاه خبر بگیریم نگران ابراهیمی؟ می -

 برگشتن سکینه تا منزل همراه او هنگام. سپاه رفتند به دلهرهبا نگرانی و 

 سعی ،افتاد هاآن به چشمش که. کرد ربان توي اتاق نشسته بود و فکر میق. رفت

رختی آویزان  سکینه چادرش را روي چوب. کرد ظاهر خود را عادي جلوه دهد

  .»؟ حاال خیالت راحت شد!دیدي گفتم نگران نباش«:بی گفت بی به کرد و

  .»نگران چی نباشه؟«:قربان با کنجکاوي پرسید

رفتیم سپاه خبر . بوددلواپس  بی بی. گن شهید آوردن می - 

. ابراهیم رو گرفتیم

چی گفتن؟ -

. ادی بعد عید می. بحمداهللا سالمه -

بی پاسخی را که در سپاه شنیده بود باور کرد و قانع شد اما قربان  بی
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از منزل خارج بعد از ظهر . زد دلش شور می. توانست خود را راضی کند نمی

موج خبرها فروکش . شناور بودپذیر  دلامش شهر در یک سکوت و آر. شد

گویی کاروانی از بهشت در شهر .  بودندکردهانگار شهدا شهر را تسخیر . کرد

را پر کرده جا   همهفضاي معنوي آکنده از احساسات رقیق. استفرود آمده 

در جاي جاي شهر چون  آنها ي حجله. داد را میعطر شهدا شهر بوي . بود

. کردند صحبت میاز شهدا   همه.خورد چشم می  بهپرچمی برافراشته

 به  خود راداشت هرکس سعی. گشت زبان می به خصوصیات شهدا زبان

شهدا انگار . ندکرد  مینقلاز شهیدي اي   خاطرههابعضی. شهیدي نسبت دهد

 از شهدا تعریف و ین جنگ، حتی مخالف.ندبودرا تصرف کرده  ها دلي همه

متضاد در کنار  يها واژه. وآمد بود رفت دا پرجلو منزل شه. کردند تمجید می

خاطر افتخار  به تبریک.  تبریک و تسلیتگرفتند؛ هم مورد استفاده قرار می

  . از دست دادن عزیزخاطر  به بزرگ شهادت، تسلیت

فضاي معنوي منازل شهدا دلش را . منزل چند شهید سر زد به قربان

  . روي زمینت نشسپال خورشید آرام در پشت کوه تَ. گرم کرد
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23  

آباد   قَرْنرقیه که با همسرش در به از طرفی. هنوز از ابراهیم خبري نبود

حسن و فاطمه براي  .بروندجا  آن به کرد، قول داده بودند ایام عید زندگی می

تا ابراهیم نیاد هیچ «:گفت می. شد بی راضی نمی  اما بی،کردند رفتن اصرار می

  .».مونه  میپشت درام  بچه. ریم جایی نمی

  :قربان انداخت به بی نگاهی بی. خواهش و التماس کردندها  بچه

  ! تو چیزي بگو.شم  من که دیگه حریف اینا نمی-

من .  شما برین،حاال که اصرار دارن«: قربان اندکی فکر کرد و گفت

  .».مونم تا ابراهیم بیاد می

یین و بی سرش را انداخت پا بی. بی خیره شدند دهن بی به ها  بچه

.»!باشه«:آهسته گفت

شاید . رفتند شانیهاسراغ ساك و لباس خوشحالی  حسن و فاطمه با

خواستند از در خارج شوند،  وقتی می. بودخوشحال بیشتر از همه حسینعلی 

  .».مونیم  ما منتظر می!ابراهیم اومد زود بیاین«:بی باز هم سفارش کرد بی

ش آمد تا بتواند خوب فکر کند فرصتی پی. آنها رفتند و قربان تنها ماند

 تلقین کند که نگران شخود به کرد سعی می. که چگونه از ابراهیم با خبر شود

با خود . اند گردان کربال مرخص شدههاي  نباشد اما روز قبل شنیده بود که بچه

  .».آمد میحال  به  تاود ابراهیم سالم بهاگ«:کرد فکر می

گذاشت آسوده   و نمیه بودکردو نگرانی تا عمق جانش نفوذ دلشوره 
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خاطر نوعی انتظار همین  به .داد ابراهیم شهید شده است دلش گواهی می. باشد

کرد ممکن است هرلحظه یکی در  فکر می. ذهنش را در چنگ خود گرفته بود

  . او بدهد به بزند و خبر شهادت ابراهیم را

ین متوسل  معصومي ائمه به .شدراز و نیاز مشغول  ،بعد از نماز مغرب

 به  راها دعاي عهد و زیارت عاشورا را با قلب شکسته خواند و دست وشد

این . ده که ابراهیم شهید شده دلم گواهی می! خدایا«:آسمان بلند کردسمت 

 اگه شهید ،ورست خودش ا اگه زنده.  از این تحمل ندارهتر ضعیف بیشي بنده

   .»!من برگردون به رو بدنش ،شده

خواب که نه فقط دراز . امام رضا خوابید به ن روبا همان حالت حز

ي او، هاکودکی. شد  نمیاز نظرش دورلحظه   یک ابراهیمي چهره. کشید

کارهاي  به وقتی. آمد یادش می به اش، رفتار و اخالقش همه و همه نوجوانی

چون ابراهیم هرگز از او چیزي طلب . شد کرد دلش داغ می ابراهیم فکر می

رفت دستمزدش را تحویل  که سر کار می هاهی در تابستانحتی گا. کرد نمی

. رفت  مسیر را پیاده میمدرسه بیشترِ به هنگام رفتن اینکه یا. داد  میمادرش

  .»؟شی چرا تاکسی سوار نمی«:پرسید وقتی مادرش می

   .».کنمب وراش   باید مالحظه.هپدرم کارگر«:گفت می

شکست و او را خرد روز غرور قربان را   یک،همین مالحظه کردنش

 شاید در مقابل. خواستند برایش کاپشن بخرند  میهمان روزي که. کرد

 پرتوقعی بود و او را ي شاید اگر ابراهیم بچه. چنان خرد نشده بود آنکس  هیچ

 کشید و قدر زجر نمی  اکنون این،برایش فراهم کنداي  کرد زندگی مرفه وادار می

 شهید شدن ابراهیم، حداقل این فرض به دید و خود را دست خالی نمی
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 تنها  ابراهیم.احساس را داشت که او را در ناز و نعمت بزرگ کرده است

 در مسجداش  طور صریح از او تقاضا کرده بود در دوران کودکی به چیزي که

، درست ده سال قبل، در شب نهم براي یک امر مقدسهم   آن،بودآباد  قَرْن

  .محرم

 آباد  قرن در مسجد»عباس یا« صداي قبلي هاهم مثل شبشب  آن

داخل  به صداي آن از مسجد. دست  سنگین و یک؛زد  میسینههیأت . پیچید می

  .»!الفضلوفا ابو شه با«:شد دم تکرار می باز. رسید  میها کوچه

دست  به نگاهش. زد در کنار قربان سینه می.  دبستانی بودي  ابراهیم بچه

دلش . آن خیره شد به مدتی.  گره خورد،ستون بسته شده بود به عباسی که

گرفت و هنگام   دست میدرخواست بزرگتر بود و دست عباس را  می

   .داد حرکت میهیأت جلو را   آنگردان علم

سرشار از شور حسینی کنار هیأت هاي  بچه. پایان رسید به زنی سینه

ت دس به سینی برنج را دست قربان وسط سفره ایستاده بود و. سفره نشستند

 انگار اسم ؛دست کنار سفره ایستاده بودند به چند تا نوجوان پارچ .کرد می

عزاداران  به »علی  یا عباسِ«با شنیدن بانگ  آنها .بود» علیِ عباس« آنها ي همه

  .».خوام سقا بشم بابا می«:بعد از مراسم، ابراهیم گفت. دادند حسینی آب می

  .»؟شی حریف می«:او انداخت و گفت به  قربان نگاهی

که داخلش دست عباس داره برام هایی   از اون کاسه!آره -

  !بخر

»علی  میدان عباسِ«گرگان رفت از به صبح
1

 ي  یک پارچ و یک کاسه

                                                
1

. یکی از مکانهاي زیارتی شهرستان گرگان-
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بعد در حالی که سینی برنج ي هاشب.  خرید،سقایی که داخلش دست عباس بود

 به دید  وقتی می.کرد زیرچشمی مواظب ابراهیم بود دست می به را دست

  .ی دل توي دلش نبودخوشحالدهد از  اران حسینی آب میعزاد

طور مستقیم از او درخواست  به  بعد از آن دیگر ابراهیم هیچ چیزي

  . کشید کرد و آه می  ابراهیم فکر میي گذشته به قربان حاال. نکرد

کندي  به عقربه. رسید گوش نمی به تیک ساعت هیچ صدایی به جز تیک

نور سبز رنگ چراغ . طرف غلت زد و آنطرف  ینا به  چندبار.کرد  میحرکت

 .عکس امام خیره شد به .داد را سبز نشان می تابید و آن عکس امام می به خواب،

تسخیر  به را ها دلي نیرویی که همه. عظمت و نیروي معنوي امام اندیشیدبه 

وقایع دوران انقالب در . پنهان فکرش رو آمدهاي  نقطه. خود در آورده بود

  .مرور شدذهنش 

ایران  به خواست می  و امامه شاه فرار کرد.انقالب در شرف پیروزي بود

 قربان و چند تن از رفقایش که در .تعطیل شده بودسنگ  ذغال شرکت .بیاید

. تهران بروند به  تصمیم گرفتند براي استقبال امام،کردند شرکت می هاراهپیمایی

 بود، مرجع تقلید است کفایت که شنیده همین. شناخت  نمیاو ابتدا امام را

حاال یکی . دست آورد هاطالعات بیشتري از او بکم   کم.او با شد  طرفدارکرد می

رفقایش یکی کم   کم.آمدن امام قطعی شد. ان سرسخت او شده بود طرفداراز

در میدان روستا . پس از دیگري کنار کشیدند ولی او روي تصمیم خود ایستاد

  :کرد دل او را خالی کند عی میگفت و س هر کسی چیزي می

دونی تهران  میاصالً ! خواي بري توي این شلوغی کجا می -

  کجاست؟
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  !امان خدا به قد را ول کنی و نیم خواي چند تا بچه قد می -

خواي بري   می! جایی رو بلد نیستی، روستاییي تو بچه -

  !گم و گور شی

تو تنها کنی  فکر می! کنن خش نمیپنرو قربان اونجا حلوا  -

  ؟ اي انقالبی

تنها عازم تهران  . منصرف نکردشاو را از تصمیم ها حرفیک از این هیچ

  . شد

خود  به وقتی. خود مشغول داشت به  او راهافکر روزهاي انقالب ساعت

هر  شمغرامت. شکنم م نمیعهدي که با امام بستم تا آخر عمر«:آمد در دل گفت

  .». باشه از جان و دل قبول دارمیچ

 یک چیز بین خواب ،خواب نه. خوابش بردکم   کم. از نیمه گذشتشب

 به صداهاییکم   کم.کشد و انتظار میاست اتاق نشسته داخل دید   می.و بیداري

در همان . شدند میتر  صداها هر لحظه نزدیک. صداي همهمه. گوشش رسید

 .آمدند داخل. را روشن کردجا   همهنوري قوي.  اتاق باز شدحال درِ

 به اصالً.  شاید هم کسان دیگر، شاید رزمندگان؛دانست چه کسانی هستند نمی

. کردند تابوتی بود که حمل می به و حواسش تمام هوش. توجه نکرد هاآن

 ابراهیم با لباس بسیجی،. در تابوت را برداشت. تابوت را وسط اتاق گذاشتند

  .  آرام خوابیده بودي سفیدي و خونین، توي پارچهآلود  گل

 که از خواب بگیردخواست او را در آغوش .  را دراز کردهابان دستقر

نه و نه خبري از حمل کنندگان تابوت بود . توي رختخواب نشست. بیدار شد

نور سبز رنگ چراغ . رسید گوش می به تیک ساعت فقط صداي تیک. از ابراهیم
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ود خواب خ به .فضاي اتاق سبز بود. تابید عکس امام میبه چنان   همخواب

را که سر شب از خداوند خواسته  آنچه دانست می. مطمئن شد. اعتقاد داشت

گاهی خاطرات ابراهیم در ذهنش مرور . دیگر خوابش نبرد. اجابت رسید به بود

 به .شرایطی که برایش رقم خورده بود به .اندیشید آینده می به گاهی. شد می

شک نکرد که شاید هم لحظه   یکحتی. یتی که روي دوشش افتاده بودمسؤول

 یک ؛ یک آگاهی بود؛بلکه،پنداشت این یک خواب معمولی نبود می. اشتباه کند

  . کرد حال باید خود را براي شرایط جدید آماده می. ارتباط معنوي و فرامادي

 مزاحمکس   هیچ.فکر کنداش  باره فرصت خوبی داشت تا خوب در

 احساس جگرش رالیان عاطفه و غگاهی . او بود و خلوت خودش. نبود

 همان . پیام خداوند بود، را قانع کندششد خود که باعث می آنچه .سوزاند می

یقین رسید که فرزندش در  به او. پیامی که در سردشت از آیه قرآن گرفته بود

و قبل از آن ادعا کرده شب  آنرا که  آنچه حال باید. راه خدا شهید شده است

  .  احساسات تند خود غلبه کند و تسلیم باشدحال باید بر. اثبات برساند به بود

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ «:گر آن آیه را زیر لب زمزمه کردیبار د. همین کار را کرد

صداي اذان از . احساسش فروکش کردهاي  شعله»  ....حتَّى تُنْفقُوا مما تُحبونَ 

بعد . و گرفتوض. بلند شد. گوش رسید به بلندگوي مسجدالنبی شهرك انقالب

 .قدري قرآن خواند. دیگر دلش قرص شد. جا آورد به  شکري از نماز سجده

 عید در اتاق ي سفره.  هال، پذیرایی و جاهاي دیگر؛سپس خانه را مرتب کرد

همان . عکس ابراهیم افتاد به چشمش. آشپزخانه رفت به .پذیرایی پهن بود

بی   بی،ري که عازم جبهه بودآخرین با. بزرگ کرده بودرا   آنعکسی که ابراهیم

  .».تونم تحمل کنم ات رو نمی دیگه دوري«:گفته بود
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ابراهیم عکس خود را بزرگ کرد و توي آشپزخانه روز   آنفرداي

 ،بی خریده بود روي همان تختی که از پول کارگري خودش براي بی. گذاشت

رف در درست جایی که از هر ط. تا ظرف و ظروف آشپزخانه را زیر آن بگذارد

 آشپزخونه ي عکسم رو تو!ببین مامان«:بی گفت بی به سپس. بی باشد دید بی

نگ  تعکسم رو که ببینی دیگه دلت. شه م دیده می هالَياز تو. گذاشتم

   .».شه نمی

آن کشید  به دستی. قربان عکس را برداشت. هنوز عکس سر جایش بود

که ابراهیم از   راییهاشکف. سپس از اتاق بیرون آمد. و در اتاق پذیرایی گذاشت

آفتاب طلوع .  و داخل حیاط رفت پوشید،پول کارگري خود برایش خریده بود

 به .سر آمداش  حوصله. کشید صبرانه انتظار می او بی. کم باال آمد کم و کرد

دوتا . سرش را توي کوچه خم کرد.  در ایستادي توي آستانه. کوچه رفتسمت 

نگاهش را تا سر کوچه . دویدند تیکی میپسربچه حریصانه دنبال توپ پالس

  .»یاد؟  نمیچرا کسی«:و گفتپایین کش داد سپس سرش را انداخت 

. زنگ بود به هوش و حواسش. حیاط برگشتداخل  به در را بست و

زد   را شخم میباغچه سرگرم کرد در حالی که با بیل خاك باغچه درخود را 

  .»!رفتم گرگان میها  کاش با بچه«:در دل گفت

 زمین وانداخت فوري بیل را . صدا درآمد به  نزدیک ظهر زنگ در

یک روحانی و یک پاسدار و یک نفر دیگر . در را باز کرد. سمت در رفت

تغییر کند اما خیلی اش  رفت که چهره می. دلش ریخت پایین. پشت در بودند

ل منز«:روحانی پرسید. سالم کرد. اعصاب خود مسلط شد به خود آمد و به زود

  .»مظفري؟ آقاي خواجه
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  .»! داخلن بفرمایی!بله«:چشمان روحانی انداخت و گفت به قربان نگاهی

قربان کنار در ایستاد و با عالمت دست . روحانی نگاهش را از او دزدید

دانست  قربان می. کنار سفره عید نشستند. منزل رفتندداخل  آنها .تعارف کرد

  اما،خوبی نمایان بود به شتند در نگاهشانرا در ذهن دا آنچه .ندا هبراي چه آمد

خداوند «:روحانی مشغول مقدمه چینی شد. زبان آوردن برایشان مشکلبه 

  .» ....ی رو که خیلی دوست دارهیااونتبارك و تعالی 

  :قربان کمکش کرد

. از هر جهت آمادگی دارم. مقدمه نیست به آقا نیاز حاج -

شه تا   تشییع می کینفقط بگی. دونم براي چی اومدین می

  !رو بیارمها  برم گرگان بچه

او گفته  به کسیحتماً سپس با خود اندیشید .  روحانی ابتدا یکه خورد

  . را ادامه دادصحبتش. توانست راحت حرف بزند  میحاال. است
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 خبر شهادت ابراهیمآباد  قَرْن به  همان ابتداي ورودش،اگر ایام عید نبود

 کاري که در میدان خواست با افراد بی  نمیدلشالً اص. شد پخش میجا  همه

 يهاسؤال به گویی  پاسخي حال و حوصله. رو شود زدند روبه پرسه میآباد  قَرْن

 بینند واردي را که می کارها هر تازه دانست بی او خوب می. را نداشتآنها 

به وارد غری اگر تازه.  آگاه شوندشند تا از قصد و غرضنک  میمجی سینقدر  آن

  . ندنک ورند رهایش نمییا ن تا از ایل و تبارش سر درباشد

مردم که  به توجهی. سرش را پایین انداخت و از میدان عبور کرد

داخل رفتند و یا  میدیگر  هممنزل  به ي نوهای و با لباس خوشحالدسته با دسته

ا اندیشید که چگونه ب این می به .ردک ن،گرفتند را در آغوش میدیگر  همکوچه 

 منزل مستقیم رفت. او بدهد به رو شود و خبر شهادت ابراهیم را بی روبه بی

  .  هم بود خانمش برادرِحاج مهدي که یشپسرعمو

 بدون ،وقتی شنید قربان تنها آمده است. منزل یکی از بستگان بود بی بی

.  حرکت کردندشفاطمه و حسینعلی هم دنبال. را ترك کرد آنجا خداحافظی

  . خانه حاج مهدي رسید به نشد کیمتوجه اصالً 

در همان . رفت که نماز بخواند می. حیاط وضو گرفته بودداخل قربان 

زمین  به نگاه قربان. گر سالم کرد با نگاهی پرسش. شدداخل بی  لحظه بی
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ی شبیه عقده روي سؤال. تنگ شداش   سینهي قفسه. بی لرزید دل بی. دوخته شد

  .»؟مدي براي چی او!قربان«: بزندخواست فریاد می. دلش چنبره زد

 ي در همان نگاه اول رنگ چهره. داد اما عرف روستا این اجازه را نمی

را که حدس  آنچه خواست حال دلش نمی  با این.او فهماند به راچیز   همهقربان

را فرو خورد و با صداي لرزان ش بغض. جلو رفت.  درست باشد،زد می

  .»با ابراهیم اومدي؟«:پرسید

 را شترسید نتواند بغض می. نگاه کند چشمهایش  بهنکرد جرأت بان قر

. توانست دروغ بگوید  اما نمی،دهدبرا لو چیز   همهترسید نگاهش می. مهار کند

  .». تنها اومدم!نه«:با مکث پاسخ داد

صدایی از اعماق  فریاد بی. بی حلقه زد خانه چشم بی  اشک در نهان

اگه ! قرار نبود تنها بیاي«:رد و گفتخودش را کنترل ک. برخاستوجودش 

  .»ابراهیم پشت در بمونه چی؟

 کم ، داشتییاو که در حاضرجوابی ید طوال.  قربان ماند چه بگوید

ش که سر بر زانو داشتند و پهناي  کوچکحسن و عموي به مهدي حاج. آورد

 !بی بی«: سپس بیرون آمد و گفت. گفت بروند اتاق دیگر،خیس بودشان  صورت

  .».گم براي چی اومده و بهت می تُبیا

ابراهیم و بستگان نزدیک با ي هاعموها و دایی.  اتاقرفت تويبی  بی

. کردند ریزي می شاهرود برنامه به براي رفتن آنها . افسرده نشسته بودندي چهره

بی معنی خاص خودش  براي بی آنها حضور. بی همه ساکت شدند با آمدن بی

 به بیرون وفرستاد اي  بهانه به همو حسینعلی را مهدي فاطمه  حاج. را داشت

  .». قربان اومده شما رو ببره شاهرود کهحقیقتش اینه«:بی گفت بی
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مگه ابراهیم طوري . چی؟ ما که تازه اومدیمواسه شاهرود  -

  شده؟

 فقط کمی مجروح شده آوردنش !م باشو تو آر!نه -

  . بیمارستان

 به صبورانه.  جگرش را سوزاندآتشی از درون،. نکرد سؤال بی دیگر بی

  .  رفتشساك و وسایلسمت 

 طولی نکشید که. پخش شدجا   همه واحدخبر شهادت ابراهیم در آنِ

.  او را اعالم کرد جنازهتشییعزمان بلندگوي مسجد خبر شهادت و 

که بیشتر با او تماس آخوندي خصوصاً  م.ابراهیم شوکه شدندي هاکالسی هم

انگار همین . کرد فکر میابراهیم  به دش غرق بود ودر خو هااو ساعت. داشت

ري؟   میکجا! ابراهیم! خواجه مظفري«:دیروز بود که با صداي بلند گفته بود

  .»!وایستا

. او نگاه کرد به ابراهیم برگشت و. او رسید به جلو در.  دنبالش دوید

  :ابراهیم چهره درهم کرد. صورت آخوندي هنوز از عصبانیت قرمز بود

  گی؟   میچی -

  . با آبجی و مامانم بودم. چرا قهر کردي؟ با تو نبودم -

خواي با من دوست باشی توي خونه   میمگه نگفتم اگه -

  . نباید دعوا کنی

  :و آورد و با انگشتش یکی یکی شمردآخوندي دستش را جل

. شه دفترم داره تموم می. مدادتراشم گم شده. مداد ندارم -

حاال . کنن گم گوش نمی بهشون می یهر چ. فردا هم امتحانه
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  کنی هان؟ می چکار تو جاي من باشی

  !دادم گفتی بهت قرض می می -

  . شد بهت بگم روم نمی -

از زیر کار در  اینکه خاطر به  اما تو.گی درست اینا که می - 

  .بري دعوا کردي

  .زنن ش آدم رو کار میا ههمخب  -

کارهاي خونه کرد و  اگه مثل من پدرت جاي دیگه کار می -

  . شدي لوس نمیطور   این،گردنت بود

 شما درس ي  خونهيروز که تو اون. تو با من فرق داري -

 فوري درس رو ،‘!برو دکان’:خوندیم، تا خواهرت گفت می

از اون روز سعی کردم مثل تو باشم ولی . ول کردي و رفتی

  .کنم دیگه تکرار نمی. خوام معذرت می. نتونستم

خزید زده  دور شد و آخوندي سرد و یخ آنجا ی ازشحال خو ابراهیم با

حقا که الیق «: زیر لب گفت،خورد حاال در حالی که حسرت می .اتاقداخل 

  .»!شهادت بودي

در منزل آباد   قَرْناز اهالیاي  نزدیک غروب بستگان ابراهیم و عده

  .شاهرود رساندند به خود راشب  نامهدي جمع شدند و هم حاج
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 سپاه باز درِ. گذشت سه روز از عید می. اب طلوع نکرده بودهنوز آفت

سه تا تابوت . داخلرفتند  شهدا هاي مثل دیگر خانوادهاش  قربان و خانواده. شد

با ها  جایی که آخرین دیدار خانواده همان. توي محوطه روي زمین قرار داشت

براهیم دور بستگان ا. اسم هر شهید روي تابوت نوشته بود. شد شهدا انجام می

توي اي  فرشته. بند کفن را باز کردند. برداشتندرا   آن در.تابوتش حلقه زدند

از زیر کفن . که قربان خواب دیده بودطور   هماندرست. تابوت خوابیده بود

. شد دیده میاش  صورت، گردن و مقداري از سینه. ي بسیجی تنش بودهالباس

دیده  نشسته بود، اش سینه به اهمکه روز بیست و پنجم اسفند اي  جاي گلوله

 هامطمئن شد پاها و دست. تمام بدنش دست کشید به قربان از روي کفن. شد می

بود اش  که در کنار سینهاي  فقط همان حفره.  اعضاي بدنش سالم استي و بقیه

  . جراحتش بود ،و توي آن پنبه گذاشته بودند

سپس صورتش را  . ابراهیم خیره شدي چهره به بی قدري با حسرت بی

اشکی را که مثل یاقوت روي هاي  خواست دانه نمی. توي چادر پنهان کرد

  .  کسی ببیند،لغزید یماش  گونه

. زد بال می  اطراف تابوت بال، مانده باشدکه تنهااي  حسن چون پرنده

با حرکت و   از کف داده و در کنار تابوت دو زانو زدندرقیه و فاطمه طاقت

  . ریختند گفتند و اشک می می از ابراهیم هادست

تنها . ابراهیم خیره شد به ي خاموشا قربان اما با دلی پرالتهاب و چهره
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صدایش  شد فریادهاي بی  می،نقش بسته بوداش  یی که روي پیشانیهااز چروک

  . را شنید

با شهدایشان همراه ها  دیدار خانواده.  برپا بوداي توي سپاه شور و ولوله

ها  گریه. کرد هاي بارانی، عصر عاشورا را تداعی می  و نگاهبا غلیان احساسات

 همگویی شهدا . خواندند میاکبر   علیي انگار روضه. از جنس حسرت نبود

  . کردند گریه می

از حرکت خواست زمان   میدلشان. شدند از دیدار سیر نمیها  خانواده

جایی که  همان. بردندنمازخانه  به  راهابعد چند تا پاسدار تابوتاي  لحظه. بایستد

جوانان دختر و پسر با فرهنگ  آنجا تئاتر بود و در قبل از انقالب سالن آمفی

  سپاه و هنگام جنگي نمازخانه به  بعد از انقالب تبدیل وشدند غرب آشنا می

  . معراج شهدا تبدیل شده بودبه 

. سپاه سرازیر شدسمت  به با طلوع آفتاب سیل جمعیت از هر خیابانی

عکس هر شهید را در . کشیدند آنها  را بستند و پرچم سه رنگ رويهاابوتدر ت

در . کشید  میجمعیت پشت در سپاه انتظار. جلو و عقب تابوت نصب کردند

  .پرواز در آمدند به ي مردمهاهر کدام از شهدا روي دست. سپاه را باز کردند

  ! مهدي بیا مهدي بیا، براي دفن شهدا

  !اند اهللا اکبر خون غلتیده به !کبراهللا ااند  شهیدان زنده

  .رهبر ماست به  هدیه،این گل پرپر ماست

کرد براي  هر کسی تالش می .شد در اطراف هر شهید یک شعار داده می

اي  بر بلنداي دیوار سپاه با خط درشت جمله. تابوت برساند به تبرك دستش را

  :از شهید بهشتی نوشته شده بود
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  ».اریخ خواهیم ماندامتان جاودانه تما راست ق«

حرکت در  به ي مردمهاشد و روي دست  هر تابوتی که از زمین بلند می

انگار از دل آن بیرون . شد روي آن جمله عبور داده می ه درست از روب،آمد می

که اي  گونه به .تصویر بسیار با شکوه ایجاد شده بود آنها از ترکیب. آمده است

  . داد  قرار میصالبت خودتأثیر هر نگاهی را تحت 

 در کنار واحد اعزام نیرو ،شد تابوت شهدا از سپاه خارج میکه   حالیدر

شهدا تا .  بودندایستاده صف  زیادي از جوانان براي ثبت نام جبهه،ي عده

 گذاشته زمین در کنار هم روي هاتابوت آنجا در. چهارراه نادر تشییع شدند

امام (آقاي طاهري  اجح. جمعیت پشت در پشت صف تشکیل دادند. شدند

سوي مزار شهداي شاهرود و دو  به بعد از نماز ابراهیم.  جلو ایستاد)جمعه

  .شهید دیگر در روستاهایشان تشییع شدند
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26  

ساك داخل مراسم هفتمین روز شهادت ابراهیم را هاي  حسن اطالعیه

ممد با شیخ منم !بابا«:گذاشت و گفت
1

.»؟آباد  برم قرن

حواستون باشه که خوب اطالع . کنی الاقل کمکش می !برو«:قربان گفت

هر جا که آَشنا و فامیل است دعوت ، شهر، ي اطرافروستاها. نی کنینارس

  .»!کنین

بسیج هاي   بچه! پسرعمهخیالت راحت باشه«: گفت ملکمحمدعلی

.».ریم  ما هم صبح زود می.دن موقع انجام می به خودشون کارا رو

هفتم را هاي  محمدعلی برنامه.  نشسته بودند اولي  بستگان درجهي همه

 چیزي کفقط ی«:گفت قربان کرد و به سپس نگاهی. برایشان توضیح داد

.».مونده

.»چی؟«:پرسیدقربان 

  .پدر شهید براي مردم صحبت کنه اینکه -

جاي من  به تو.  بلد نیستمسخنرانیمن که «: با تعجب گفت قربان

  .».دونی چی بگی  می.ه هم طلب و هم بسیجی هستی!صحبت کن

   : اما محمدعلی سماجت کرد،کردندتأیید بقیه افراد حرف او را 

                                                
1

.سردار و طلبه شهید محمدعلی ملک -
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رسالت .  پدر شهیدي. تو دیگه یک فرد عادي نیستی-

اهللا  المس ن کاري که زینبهمو. نیهارس  شهدا پیام ي نوادهوخ

.  کردنالسالم  علیهو حضرت سجاد علیها

 تازه اگه .ی بگمدونم چ  نمی.کار من نیست !نه پسردایی -

  .حال پیش جمعیت صحبت نکردم به  باشم، تامبلد

  !نویسم تو از روي کاغذ بخون  می برات! اشکال نداره-

تا دیروقت بستگان قربان در منزل او نشستند و براي مراسم شب  آن

  .ریزي کردند هفتم برنامه

خوبی  به مراسم به  کارهاي مربوط،که محمدعلی گفته بودطور   همان

 از گرگان، از روستاهاي اطراف، از ؛جمعیت زیادي آمده بودند. ش رفتپی

را که محمدعلی برایش نوشته  آنچه خواست حاال قربان می. شاهرود و شاهکوه

  .  بخواند سخنرانیعنوان به ،بود

کاغذ در دستش . گرفت و ترس بر او غالب شد دلهرههمان ابتدا 

صدایش رعشه . کردند نگاه میهان او د به وبودند همه ساکت نشسته . لرزید می

 زمخت و ،احساس کرد زبانش مثل یک کنده. دهانش خشک شدکم   کم.داشت

. کمکش کند چگونه اندیشید می. پاچه شد محمدعلی دست. سنگین شده است

اسم امام را که خواند، صداي صلوات در مسجد . اشاره کرد لیوان آب آوردند

در . خشکی دهانش برطرف شد. ب نوشیدفرصتی پیدا کرد و قدري آ. پیچید

  :ي محمدعلی افتادها حرفیاد.  خودش را سرزنش کرد،دل

 دوشت يیت سنگینی رومسؤول ،چه بخواي چه نخواي«

این جمله رو . مردم برسونی به باید پیام شهید رو. افتاده
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که ماندند   آنان.که رفتند کار حسینی کردند آنان’:شنیديحتماً 

  ».‘!ندباید کار زینبی کن

  : نهیب زدشبه خود

  ». شاید هرگز دیگه نتونم،صحبت نکنماگه امروز خوب «

 ي رنگ چهره. کاغذ را تا کرد و روي میز گذاشت. به شهدا متوسل شد

قربان سخنش . دومین و سومین صلوات هم فرستاده شد. محمدعلی تغییر کرد

دلش کم   کم. کردرا که در دلش بود رو آنچه .را ادامه داد اما با ادبیات خودش

کلمات در ذهنش ردیف .  زبانش باز شدي گره. صدایش جان گرفت. گرم شد

دانست آن سخنان  خودش هم نمی. کرد دیگر مثل بلبل صحبت می. شدند

 از ، از شهادتش، از خاطراتش؛از ابراهیم گفت. شود چگونه از زبانش جاري می

صحبتش . جنگ است به تک افراد نسبت  تکي  از تکلیفی که متوجه،راه شهدا

   . محمدعلی ملک او را در آغوش گرفت،که تمام شد
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27  

   !نیازي نیست جبهه بري. عمل کرديات  وظیفه به تو -

از تو دیگه . پسرت شهید شده. رفتی چندبار خودت -

.نیستی توقع

گفتند اما سخنان دیگري  بود که آشنایان میاي  دلسوزانهي ها حرفهااین

  . شنید مینزدیکانش هم از 

! ابراهیم رو فرستادي رفت، حاال نوبت خودته-

  ره؟  نمیکنی اگه تو نري کار جبهه پیش  میفکر -

. کنه گردنشون کار نمی به  فالنی چارتا پسر داره که تبر-

   ! بذار اونا برن.رنگ جبهه رو هم ندیدن

؟رین ش رو شما می  جبهه،برن  میرونش رو دیگا هاستفاد -

تموم «:گفت در جواب می. نبودبدهکار این حرفها  به گوش قربان

 به تکلیف خودش عمل کرده، منم باید به ابراهیم. ام وقف انقالبه زندگی

 .»!تکلیف خودم عمل کنم

کنن   میچیه تا که اعالم«:زدند داري هم بعضیها می  نیشحرفهاياما 

.».شه اگه شماها جبهه نرین جنگ تموم می. گیرین ساکتون رو دست می

فقط نظر خانواده برایش مهم . هیچ کدام از این حرفها در او اثر نکرد
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  . چند ماه بعد از شهادت ابراهیم عازم جبهه شد. بود که آنها هم موافق بودند

هر جاي انرژي اتمی که . گویا جبهه رنگ و بوي دیگري برایش داشت

به شکل هر نوجوان بسیجی را . شد  ابراهیم رو به رو میي رفت با چهره می

درست مثل روزهاي اول که ابراهیم شهید شده بود هر جاي . دید ابراهیم می

 .گرفت دید و از درون گر می  نشانی از ابراهیم می،کرد خانه را که نگاه می

 اکنون ،اش را بشنود گذاشت کسی فریادهاي درونی که در منزل نمیطور  همان

اش   هرگاه بغضی از سینه.گذرد چه میاش  دانست در سینه  مینیز فقط خودش

. ظاهر شوداش  گذاشت در چهره سوزاند و نمی میرا   آنخاست همانجا می بر

نفرت تمام اي   لحظه،افتاد  می عراقي روزهاي اول نگاهش که به سمت جبهه

اندیشید که وقت عملیات تمام دق دلش را روي   و میکرد وجودش را پر می

شد خشمش،   میآمد و متوجه دش میبه خوخالی کند اما زود ها  عراقیسر 

رفت تا با دو   میکرد و به حسینیه  میشیطان را لعنت. خشم مقدس نیست

  . رکعت نماز و یا دعا خودش را آرامش دهد

 از زبان یکی از فرماندهان خواستند نیروها را تقسیم کنند  میروزي که

  .»!ر شهید نباید در عملیات شرکت کنهپد«:شنید

خواست در  نمیاصالً . ع برایش خیلی سخت بوداین موضوپذیرش  

 السالم علیهمقر امام صادق  به ساعتی دیگر نیروهاي رزمی. بماند لشکر مقر

ماند و در   میاو باید. شدند  میي خاص اعزامهاواقع در حمیدیه براي آموزش

دهی  سازمانهر چه اصرار کرد در گردان . کرد  میی خدمت نگهبانتدارکات یا

کسی  اینکه بدون. کار برد به ناچار ترفندي به . گردان نپذیرفتي ندهفرما ،شود

  . متوجه شود قاطی نیروهاي رزمی شد و توي اتوبوس نشست
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 را در مقابل عمل انجام شده قرار داد و در گردان فرماندهکار  با این

 ؛ خاکی بود– آبی ،دادند  مینوع عملیاتی که باید انجام. شددهی سازمان

ي رزمی چند روزي هم در تهران آموزش شنا هاعالوه بر آموزش ،بنابراین

برادر شعبانی. وقت عملیات رسید. دیدند
1

داخل  گردان او را از ي فرمانده، 

ما گفتن پدراي  به !خور نشی امیدوارم از من دل«:کنار و گفتکشید صف 

  .».شهید رو عملیات نبرین

  :قربان چهره درهم کشید

   .ش رو زمین نذارما حه ابراهیم وصیت کرده اسل-

» از جلو نظام«گردان که در حال هاي  بچه به اي شعبانی با دست اشاره

 اینا اومدن که اسلحه ؟بینی  می!بندازها  بچه به  نگاهیک«:بودند کرد و گفت

  .»! لشکرکنم برگرد  خواهش می؛شهدا زمین نمونه

جلو . شدا  آنهمتوجه ها یکی از گروهاني فرمانده. کرد قربان سماجت می

  .»!کنه، دل پدر شهید رو نشکن حاال که اصرار می«:رفت و وساطت کرد

ها   بچهي هحضور شماها باعث تقویت روحیهر چند «:شعبانی گفت

 شهدا تنها ي  اما اسلحهکنیم که در خدمت شما باشیم  و ما افتخار میشه می

شما . مامه بلکه افکار و اعتقادشونه، حمایت از والیت فقیه و ا؛تفنگ نیست

  .»!مردم برسونین به روها  باید بمونین و پیام بچه

محمد   یاد سخنان شیخ.فکررفت توي قربان سرش را انداخت پایین و 

شعبانی فکر کرد سخنش بر . افتاد که اصرار داشت پدر شهید باید صحبت کند

. کنه  خدا دعاي پدر شهید رو قبول می.دم غروبه«:گذاشته است گفتتأثیر او 

                                                
1

.برادر پاسدار شعبانی از فرماندهان دوران جنگ -
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  .»!دعا کنها   پیروزي بچهي سهوا

 گروهان ي فرمانده. دوردست خیره شد به  با ناراحتیقربان آهی کشید و

  .»!منتظرنها  بریم بچه«:گفت

از این که دل او را شکست .  گرفته قربان نگاه کردي چهره به شعبانی

نبردن پدر شهدا به . اش را کسل کرد  روحیه،سنگینی حال قربان. پشیمان شد

کردند حتی المقدرو آنها  فرماندهان فقط سعی می.  خطر امري قطعی نبودمنطقه

. کردند گیري نمی را نبرند ولی اگر کسی خودش اصرار داشت خیلی سخت

خواي بیاي،  حاال که می«:در خودش فرو رفت سپس گفتاي  لحظهشعبانی 

  .»!یاعلی

 اتوبوس بیشتر راه را چراغ. شدند هاگردان سوار اتوبوسهاي  بچه

.  نزدیک خط در یک اصطبل مخروبه پیاده شدند،حوالی صبح. رفت خاموش

را ها  آقاي طاهري امام جمعه شاهرود بچه  حاجانیسخنر. ماندند آنجا روز را

 گردان ي فرمانده ،خط حرکت کنند طرف اینکه  قبل از،شب. کردتر  مصمم

  .صحبت کرد آنها براي

این یک عملیات ایذایی«
1

 هاعراقی . براي فریب دشمنه

 تحرکات نیروهاي ما شدن و نیروهاي خودشون رو ي متوجه

خوایم هر چی   می.خوایم میرو   همینما هم. جا اینآوردن 

نیم تا عملیات اصلی در واین منطقه بکش به رو هاعراقیبیشتر 

رو  بنابراین با دشمن آماده و بیدار روبه. جاي دیگه انجام بشه

ه خجالت نکشه مشکلی دارهم گفتم اگه کسی قبالً . هستیم

                                                
1

.باشد  شناسایی توان رزمی دشمن می عملیاتی محدود، به منظور ضربه زدن، فریب و یا-
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  ».از همین جا برگرده

  .». آزاده، آماده ایم آمادهفرمانده«:یک صدا شعار دادند همه

 قربان از اینکه براي اولین بار در از زیر قرآن عبور داده شدندها  بچه

هاي قبل که جبهه رفته   در مرحله. خیلی خوشحال بود،کرد عملیات شرکت می

رفت که از نزدیک با دشمن   حاال می.کرد دمت میبود در موقعیت پدافندي خ

هاي  بچه.  آرام و بی صدا؛کرد میستون حرکت گردان در دو . درگیر شود

 هوا ابري .شنیدند ي خود را میهاگردان صداي نرم شدن خاك در زیر پوتین

 ي منطقه به  یک مسافت چند کیلومتري را پیمودند و.باران نم زدکم   کم.بود

اي  گونه به حجم آتش. آتش کشیده شده بود به منطقه.  شدنددرگیري نزدیک

باید از روي پل شناور عبور . کرد  میبود که از صداي غرش گلوله زمین ناله

. روشن شدجا   همه ناگهانبودند کهپل اي از آنها روي  هنوز عده. کردند می

  . آمد منور آهسته پایین می. دراز کشید همانجا ، هرجا بودسهرک

 پل کنار سنگر یک سرِ.  بودجریانعریض در اي  ر پل رودخانهاز زی

قربان متوجه شد . افتاده بود، قرار داشتها   رزمندهدست به  کههابتونی عراقی

ی، قسمتی از پل را که آسیب دیده بود، ص با لباس غوا وقد نهنگ به اي رزمنده

داند آن خواست ب خیلی دلش می. روي دوش گرفته تا گردان از آن عبور کند

ا روي ه  دسته فرمانده. تاریک شدجا   همهبعد دوبارهاي  لحظه. رزمنده کیست

 به قربان هنوز. ددهنخود را عبور هاي  نیرو فاصله به فاصله ایستاده بودند تا پل

آخرش هم طاقت نیاورد و از .  بودهداشت که پل را نگهبود اي  فکر رزمنده

  .»؟ نگه داشتهیه پل رواین ک«: دسته پرسیدي فرمانده
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غنیمت پور«: گفت دسته آهستهي فرمانده
1
  .»!جلو باشه به  بدو حواست.

آنسوي . باران زمین را خیس کرده بود. قربان در دل او را تحسین کرد

خاطر خیس بودن زمین  به رفتند که  میرود باید از یک سراشیبی کوچک باال

شدت ادامه داشت به درگیري. خوردند می رس .  

با کالش قنداق نشست و   میگاهیها   رزمندهپاي رز و چابک همقربان ف

طولی نکشید که پایش سوخت . رفت کرد و گاهی جلو می  میتیراندازيچوبی 

پاي چپش  به ترکش. دیگر نتوانست حرکت کند. گیر شد زمین همانجا و

  . شکسترا   آناصابت کرد و استخوان

.  و رهایش کردزخمش را با چفیه محکم بست. کمکش آمد به یکی

چند نفر دیگر هم در . ماند همانجا قربان. بودندپیشروي در حال ها  بچه

. کرد صداي گلوله گوش فلک را کر می. ي او مجروح افتاده بودندهانزدیکی

 گوش به صداي انفجاراي  دنبال آن از نقطه به زد و لحظه برق می هرآسمان 

  . شد  میدگاهی فشنگی با سرعت از باالي سرش ر. رسید می

 د نبندیان رانتا عملیات دهموقع گفته بودند هاآن به هنگام آموزش نظامی

 این چیزها را از شدت درد او اماد تا از آسیب موج انفجار در امان باشی

دندان  به  ناگهان ترکشی ریزپیچید که داشت به خودش می. فراموش کرده بود

بیرون اش   دندان از لثهي هقسمتی از ریش. شکافترا   آناصابت کرد وش یآسیا

 .دهانش پر از خون شد. زیر زبانش رسید به  تیز و برنده،زد و مثل سرنیزه

. شد زد قسمتی از زبانش بریده می اگر حرف می. دیگر نتوانست صحبت کند

همانجا نشست و با خود فکر کرد که . حاال درد دهان هم به دردش اضافه شد

                                                
1

.پور  سردار شهید حسین غنیمت-
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پشت خط  به مجروحاي  رزمنده. هدچگونه خود را از زیر آتش نجات د

  .»مجروح شدي؟«:پرسید او را که دید،. رفت می

او فهماند که پا و دهانش  به  قربان نتوانست صحبت کند با اشاره

 ممکنه تا فردا صبح .رسه  نمیدادت به کسیاینجا «: گفترزمنده. آسیب دیده

   .».به پشت خط برسون هرطور شده خودت رو .کسی سراغت نیاد

اگر .  و پاي راست، خودش را روي زمین بکشددستجبور بود با م 

این بود که اي  سن زمین ماسهتنها ح. کرد زمین سفت بود شاید تند حرکت می

  . گرفت  درد نمیدستشدر اثر خزیدن، 

از زبان  را صاصالر ام   اسم جزایر ماهی و، عملیاتي هنگام توجیه نقشه

فاصله  آنها با اینکه آن جزایر است و یا که دردانست   نمیشنیده بود اما فرمانده

کرد مسیر را  هرچند فرقی برایش نداشت که بداند کجاست، فقط دقت می. دارد

. کرد اطراف نگاه می به نشست و با دقت شد، می  میمنور که روشن. اشتباه نرود

  . کرد شد دوباره حرکت می  میاز مسیر که مطمئن

اي که   تیرهي نقطه به از دور نگاهش . کشان کشان به جلو رفتساعتی

ه خیالش راحت شد که اشتباه نرفت . افتاد،کرد در سیاهی شب خودنمایی می

یقین داشت آن تیرگی سنگر بتونی عراق در کنار رودخانه است که از . است

مندي خوشایندي در دلش پیدا  یک نوع رضایت  حاال.کنار آن عبور کرده بودند

. شنید  نمیرا آنها انگار. خیال شد  سوت خمپاره را بیسر و صداي گلوله و .شد

  . فکرش جاي دیگر رفت

 ؟رو زمین نذاشتمات   اسلحه؟ دیديدیدي! ابراهیم! بابا -

سوخت چه ات  دونم وقتی سینه نمی.  هنوز همرامه!ببین
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 اینکه خودت پیچیدي یا به حالی داشتی؟ از شدت درد

.  پرواز کرديبالفاصلهشایدم .  و بیهوش شدييضعف کرد

شاید حال خوشی . کدوم از اینا نباشه  ممکنه هیچ!دونم نمی

 ،بردي، اما من وقتی پام سوخت و از درد لذت میداشتی 

 ولی احساس ،قدر بود هرچند لیاقتم همین. آزاد شدام  سینه

حاال . بود که باز شدام  یی روي سینه عقده. کردم سبک شدم

   !شاید بتونم سرم رو باال بگیرم

متوجه نشد نزدیک سنگرهاي کنار که آن قدر در خودش غرق بود 

 .خود آورد به آمد او را  میسنگرداخل صداهایی که از . رودخانه رسیده است

 به .بودند آنجا چند مجروح دیگر هم. سنگر افتادداخل ر خورد و سها  از پله

  . جاي امنی پیدا کرده بود. دیوار سنگر تکیه داد

. امکانات امدادي نبودهم  آنجا .کرد  میسخت نالهیکی از مجروحین 

 به یکی از مجروحین مرتب. پشت خط ببرد به را آنها ماندند تا کسی  میباید

پلکهایش روي هم .  قربان سنگین شدياهچشمکم کم . کرد ساعتش نگاه می

 به مرتب کهاي  رزمندههمان از صداي اهللا اکبر هنوز دلش بیدار بود که . لمیدند

احساس . پیچید  میسنگرداخل صداي اذان . کرد، بیدار شد  میش نگاهساعت

 را ي خونین خودهادست .حال عجیبی پیدا کرد. او دست داد به نشاط و شادابی

که طور   همان.دانست قبله کدام طرف است  نمی.صورت کشید به زمین زد و

  .  قامت بست،تکیه داده بود

خدا  به قدر انگار هرگز این. ردشیرینی عبادت تا مغز استخوانش نفوذ ک

نمازش  چقدر متوجه نشد. نزدیک نشده بود و چنین حالی را تجربه نکرده بود
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  . طول کشید

 .نیروهاي خودي برساندریز  خاك به بعد از نماز تصمیم گرفت خود را

هر چند . سنگر باال رفت و سوار پل شناور شدهاي  هر زحمت که بود از پلهبه 

. توانست خزیده حرکت کند  نمی بود ولی چون تکان داشتپل فلزي و آجدار

قوي هیکل که او هم جراحت سطحی داشت اي  چند متر که جلو رفت رزمنده

 و تا گرفتناچار او را روي کول  به .خواست پشت خط برود، رسید و می

اهواز  به نیروهاي امدادي حضور داشتند و او رادیگر  آنجا .بردریز  خاكپشت 

  .ندمنتقل کرد

مراکز درمانی سراسر  به  بیمارستان اهواز مجروحین را با هواپیمااز

روي . شیراز بودي هامحل درمان او یکی از بیمارستان. کردند  میمنتقلکشور 

و فتح فاوعملیات والفجر هشت خبر پیروزي تخت بیمارستان 
1

 را از تلویزیون 

  .شنید

                                                
1

 در منطقه اروندرود 8که در غرب خرمشهر عملیات ایذایی انجام می شد، عملیات والفجر  در حالی-

.الزهرا انجام گرفت که تصرف فاو را همراه داشت  با رمز یافاطمه20/11/64در تاریخ 
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هر کسی به کار . یده بودتعصیالت عید سال شصت و پنج به پایان رس

. ي حسن سر کالس درس بودندهاهم سن و سال. عادي خود مشغول شد

جا  هیچ. زد  کوچه قدم میدرکتاب زیر بغل . پکر بود و سرگردان  اماحسن

شده بود ش  و غمتمام هم.  نه خانه، نه خیابان و نه جاي دیگر؛داد  نمیپناهش

بعد از خصوصاً  م.شد بیشتر میاش  گذشت عالقه  میهر روز که از جنگ. جبهه

چهار سال براي .  آمال و آرزوهایش شده بودي  جبهه کعبه،شهادت ابراهیم

بار آخر که . برایش نداشتاي  سپاه که فایدهرفت  چندبار .کشید  می انتظاررفتن

   !د باشت پدري نامه باید رضایت او گفته بودند به رفته بود

پاسداري که . سپاه برد به  خودمنزل و مادرش را همراهرفت فوري 

  .»!بازکه تو اومدي«:او افتاد گفت به  ثبت نام بود تا چشمشمسؤول
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.  رضایت بدهه مادرم اومد.نامه بیار شما گفتین رضایت -

. سر ما برداري و بري ما این حرف رو زدیم که دست از -

د با خو. سپاه نرفت به  بعد از آن دیگر.جاري شدمثل باران یش هااشک

. داشت  میقدم برحوصله   بی.برودجبهه  به اندیشید با چه ترفندي می

بنایی افتاد که  به چشمش. کاره عبور کند خواست از کنار یک ساختمان نیمه می

فکرش رسید  به لحظه  یک.با او گرم صحبت شد. جلو رفت. کرد تنها کار می

 و چاي توي سینی منزل و مقداري نان و پنیررفت فوري . شاید بنا گرسنه باشد

  . گذاشت و برگشت

  !بفرما اوستا برات صبحانه آوردم -

 .گفتی پسر قربانی«:کنار سفره نشست و گفت. ا دست از کار کشید بنّ

  .»بابات کجاست؟ از جبهه اومده؟

  .پاش تو گچه. تو عملیات مجروح شده.  آره خونه است-

پور بگو غنیمترفتی . دونستم نمی!  عجب-
1

  . سالم رسونده

 ابنّ.  براي خودش همیکییکی براي بنّا . چاي ریختداخل استکانها 

  .»چرا زود از مدرسه اومدي؟«:پرسید خورد میکه صبحانه طور  همان

.مدرسه نبودم -

!پس کتاب زیر بغلت بود -

.خونم درس نمیاصالً . کتاب الکی بود -

کنی؟ پس چکار می -

. وام برم جبههخ می.  هیچ کاري رو ندارمي حوصله. هیچی -

                                                
1

پور   پدر شهید حسین غنیمت-
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.خوام سنگر شهید ابراهیم رو پر کنم می

!تو که هنوز کوچکی -

 . حالت او شدي ا متوجهبنّ. حسن ابرو خم کرد و در فکر فرو رفت

  .».ري  بزرگتر که بشی می! جبهه رو نخوري غصه«:گفت

پسر بین راه  .رفت و به سمت منزل حسن وسایل صبحانه را جمع کرد

خوام برم  می«:صدایش کرد. جبهه رفته بود چندبار که  همان.را دیدهمسایه 

 .»کنن؟ جوري شناسنامه رو بزرگ می دونی چه  می.گن کوچکی جبهه می

او کرد  به داري نگاه معنی. ي ملیحی روي لب پسر همسایه نشست خنده

.»اي سر بسیج کاله بذاري؟خو می! اي ناقال«:و گفت

شون رو  شناسنامه هاعضی شهید ابراهیم گفته بود ب! نه؟کاله - 

.کنن بزرگ می

 اما جایی .گم  حاال که اسم شهید رو بردي بهت می!باشه -

  .نگی که من گفتم

.گم کی نمی هیچ به !خیالت راحت باشه -

بعد . روي تاریخ تولدت الك بزن. از شناسنامه فتو بگیر -

 دوباره فتو بگیر و ببر ، بزرگش کنخواست دلت چقدر هر

 !سپاه

 وسایل چاي را به منزل الفور فی.  هوای مثل اسپند پریدحالشخواز 

از . اش را برداشت  شناسنامهمتوجه شودبی  بی اینکه بدون  ویواشکی. رساند

 را هفت را الك زد و جاي آن با دقت عدد نهروي عدد .  گرفتکپیروي آن 

چهل و هفت تا شصت و پنج . 1347شد «: گرفت و گفتدوباره کپی. نوشت
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فکر خودم نرسیده  به چرا .حاال دیگه حسابی بزرگ شدم.  هجده سالشه می

  .»؟بود

آهن چادر زده بودند و براي جبهه ثبت   راهایستگاههمان روزها در کنار 

 و همراه  از پدرش گرفت همنامه رضایت. کپی را برداشت. کردند نام می

  :لرزید میداد دلش   وقتی کپی را تحویل می.مادرش به ایستگاه راه آهن رفت

  »؟ اگه لو برم چی!خدا کنه متوجه نشه«

 اطالعات شناسنامه را روي فرم ، ثبت ناممسؤول. ولی هیچ اتفاقی نیفتاد

  .»!آخر برج بیا واسه آموزش نظامی«:نوشت و گفت

 کنار سپاه ایستاده بودند تا هافروردین اتوبوسام   درست روز سی

 حسن از. شهمیرزاد ببرند کالهدوزپادگان آموزشی شهید  به را هابسیجی

مثل همیشه که قربان و ابراهیم را بی   بی.ی روي پاي خودش بند نبودخوشحال

 داشت سوار اتوبوسحسن . جمعیت ایستادتوي کرد، کنار اتوبوس   میبدرقه

 شهید ي هرلحظه چهره. کرد قد و قامت او نگاه میبه ولع بی با  بی. شد می

.ابراهیم به کند یا  میحسن نگاه به دانست ی نم.شد میابراهیم در نظرش مجسم 

از . شد  نمیلبخند از لبش محو.  کنارپنجره نشست.حسن سوار اتوبوس شد

و بودند نوجوان سرهایشان را بیرون آورده  يها  رزمندهاتوبوسهاي  پنجره

بی را با  بعد اتوبوس حرکت کرد و نگاه بیاي  لحظه. دادند  میدست تکان

   .خودش برد
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جز جبهه و جنگ  انگار به! مثل یک پایگاه براي جنگاش شده بود  نهخا

 ساكداخل کرد و  را تا می هالباسکه   در حالیبی بی. صحبت دیگري نداشتند

از روزي که از جبهه «:گفت  می.کرد  حسن صحبت میي  در بارهگذاشت می

  .».گه اومده همش از جنگ می

 گوش شبه حرفهایده بود و ایستا بی  باالي سر بیکهطور   همانقربان

  . بودحسن هوش و حواسش به کار ،کرد می

  . هواي دزفول خیلی سرد نیست!لباس گرم زیاد نذار -

.».پوشین که سردتون نشه اقالً توي راه می«:بی دلسوزانه گفت بی

 و بی بود انداخت ساك دیگري که در کنار بی به قربان نگاهی

.»ساك حسن رو آماده کردي؟«:پرسید

دو ماه آموزشی و ! ذاشتی بیاد  نمی کاش!آره«:گفت بی آهی کشید و یب

سه ماه هم جبهه، درست پنج ماهه که خونه نبوده حاال هم بیست روز نیست 

.».شا خواي ببري که اومده می

:بی نشست روي بی هب قربان رو

 مون باید خونه اقالً یکی. خواستم بیاد  نمی.من تقصیر ندارم -

دل همه » اهللا محمد رسول«ا سپاه صدهزار نفري ام. موندیم می

رزمنده هوایی هاي  از بس تلویزیون تبلیغ کرده بچه. رو برده

. شدن
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  : قربان انداختيهاچشم به بی نگاهی بی

کنن؟ تبلیغ میهمه   اینخواد چی بشه که مگه می -

هرکی رو . سره بشه دفعه کار صدام یک فکر کنم این -

.م برم جبههخوا گه می  می،بینم می

.ترسم  من می!مراقب حسن باش -

:جانی روي لب قربان نشست تبسم کم

دفعه  این. برمش  می هر جا برم با خودم!نگران نباش -

.شمسنگر ب خوام با حسن هم می

  ».د خون جگر بخورم تا شما برگردینبای«

بعد .  فقط توي دلش نجوا کرد،زبان نیاورد به بی  آخر را بیي این جمله

از . زنه دلم براي حسن شور می«: اندکی سکوت بغضش را فرو برد و گفتاز

شینه  گاهی می. کنه  نمی با کسی شوخی.ض شدهجبهه که برگشته رفتارش عو

.».رفت  خودش فرو میيمثل ابراهیم که تو. کنه با خودش فکر می

  :قربان توجیه کرد

انگار فضاي . شه  میرفتارش عوضره   میهرکی جبهه-

خدا  به آدم. هاونجا جاي معنویت. گیره  میم رو آداونجا

 تا مدتی هواي يگرد وقتی از جبهه برمی. شه نزدیک می

. جبهه توي سرته

  :زبان آورد به بی حرف دلش را بی

. ...اگه خداي نکرده  -

   :قربان دنباله کالم او را قطع کرد
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یاد  یادت می. رو از مرگ نجات داده حسنبار   یکخدا -

 بیمارستان ي؟ توه بودهاش عفونت کرد بود کلیهساله  پنج

. ه بودنفلسفی گرگان دکترا کمیسیون پزشکی تشکیل داد

  . کرد آبادیه، اونجا کار می  قرنیاد؟ یادت میگلعلی رو 

زحمت  خدا براي حسن خیلی ي بنده. شناسمش آره می -

.کشید

 دکترا جواب !من گفت برو دعا کن به بعد از کمیسیون -

تو باالي سر حسن . هط ده درصد امید خوب شدنشفق! کردن

امام  به رو. دل نداشتم نگاش کنم.  من رفتم بیرون.بودي

تا شب  ناو. خواستم  شفاش رو از امام رضا،رضا ایستادم

د باالي اومصبح که دکتر . کردم  می فقط دعا.صبح نخوابیدم

؟یاد چی گفت  می یادت،سرش

 !دونم چه اتفاقی افتاده نمی’: خوب یادمه، گفته بود!آره -

.‘.کشه شه ولی طول می  میتونم بگم دیگه خوب فقط می

حاال همون خدا اگه مصلحت باشه . دیدي که خوب شد -

.فرقی نداره جبهه باشه یا پشت جبهه. کنه حفظش می

 روز اعزام هم بار دیگر نگاهش .بی آهی کشید و در ساك را بست بی

  .کشیده شد هاستتا دوردها   رزمندهدر پی اتوبوس
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کرد که هنگام   دعا می،از همان ابتدا که از شاهرود حرکت کرده بودند

 مملو از ، دزفول مقر تیپ دوزاده قائمي قائمیه. از هم جدا نشوندهی سازماند

  . جمع شده بودند هاو تشکیل گرداندهی نسازمابراي  آنها .نیروي جدید بود

گوش تیز ها  بچه. شد ب خوانده میترتی به ي هر گردانهااسامی نیرو

لیست . نده بود خیره شد،خواند دهان کسی که اسامی را می به وبودند کرده 

کسانی که با دوستانشان در آن گردان قرار گرفته بودند . یک گردان خوانده شد

  . کردند ی با هم بگو و بخند می خوشحالبا

. ي خوانده شدلیست بعد. اسم قربان و حسن در لیست آن گردان نبود

بعد از چند . نوبت گردان ذوالفقار رسید. منتظر بودندچنان   همقربان و حسن

محل استقرار  به باید. حسن انداخت به قربان نگاهی. اسم نام قربان خوانده شد
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منتظر بود . خاطر حسن از جایش تکان نخورد به رفت ولی گردان ذوالفقار می

سایه  چشمهایش ابروهایش روي. ذشتگاي  لحظه. خوانند کی اسم او را می

  :زد در دل جوش می. انداخت

  ».شه  گردان داره تکمیل می؟خونه  نمیچرا اسمش رو«

 براي تکمیل گردان باید اسم نزدیک. شد زیادتر میاش   هرلحظه نگرانی

 هر اسمی که ،که استرس داشت از بساو خواندند اما  سیصد نفر را میبه 

  .  این آخرین نفر استکرد شد فکر می خوانده می

حسن جزو آخرین نفراتی بود . چیزي نمانده بود که کامالً ناامید شود

 به حسن هم که تا. برق شادي در چشمان قربان دوید. که اسمش خوانده شد

قربان در حالی که دست حسن را . باز شداش   چهره،حال بغض کرده بود

  .».شیم خودش غنیمته در یک گردان باکه  همین!بیا بریم«:گرفت گفت می

هر دو در گروهان .  قربان پیش رفتي طبق خواستهچیز  همهروز  آن

ها   رزمندهچند روز بعد تعدادي از. شدنددهی  سازمان مسلم ي ابوذر و در دسته

  .قربان بود آنها زیارت امام رضا که یکی ازبردند قید قرعه  به را

جاي دیگر رفته ه  بیصغیر از چند روزي که حسن براي آموزش غوا به

ی بر گاه صبحاز ورزشکه   حالیدرروز   یک.در کنار هم بودنداش   بقیه،بود

جاي  به زودي ما رو به ممکنه. مییجا حدود سه ماه این«:قربان گفت. گشتند می

  .».بریم عکس یادگاري بگیریم اینجا از اینکه خوام قبل از  می!دیگه ببرن

  .».گم عکس ما رو بگیره  میدوستم به چادرداخل رفتیم «:حسن گفت

خوام  می. اول باید بري تبلیغات، یک چیزي رو آماده کنی«:قربان گفت

  .».با مردم حرف بزنم
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. اي را نوشت روي یک ورق کاغذ جمله. واحد تبلیغات رفت  بهحسن

در را   آنقربان نوشته را روي قرآن گذشت و.  آوردبا یک قرآنرا   آنسپس

  :است عکس بگیرد ابتدا نوشته را خواندخو  میکه کسی .دست گرفت

در یک دست قرآن و در دست دیگر سالح با دشمنان «

  ».جنگیم اسالم می

. حسن بودطرف  به صورت قربان. صحنه براي عکس گرفتن آماده شد

  .کرد  باشکوهی را تماشا میي  دوربین صحنهي عکاس از دریچه

با دوستانش مشغول قربان توي چادر که   حالیدرروز  نابعد از ظهر هم

خوردن چاي بود و حسن با یک نفر دیگر جلو چادر با توپ پالستیکی والیبال 

  .شد  میگیري تصمیم آنها ی برايفرماندهکرد، در چادر   میبازي

فر ابتدا صدیقی
1
از آمادگی جسمی و روحی  گروهان ابوذر ي فرمانده 

 گردان، ي فرمانده. گروهان جهت شرکت در عملیات گزارش دادهاي  بچه

حسین رضوانی
2

  .»ه؟چطور ها خواجه مظفریي روحیه«: پرسید

. هم پدر و هم پسر از هر جهت آمادگی دارن. بسیار عالی -

 ؟ان یک دستهتوي انگار هر دو تا  -

قربان هم .  حسن تیربارچیه.اصرار دارن کنار هم باشن -

  .کمکش

 توي نباید .دن شهیي نوادهوخنا او ولی«:گفت رضوانی اندکی فکر کرد و

  .»! توي تیپ نگهشون دار.عملیات شرکت کنن

                                                
1

. گروهان بودي سنگ و بسیجی که در آن زمان فرمانده کارمند شرکت ذغال -

2
. گردان بودي سرهنگ پاسدار بازنشسته حسین رضوانی که آن موقع فرمانده -
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از نا او .دونم قبول کنن  میبعید«:فر سرش را تکان داد و گفت صدیقی

حسن که خصوصاً .  مطیع، منظم و با انرژي؛بهترین نیروهاي گروهان هستن

.».خستگی نداره

که حسینیه رو روز  ناو . حسن همیشه توي چشمه!آره«:رضوانی گفت

کردي از سایه بیاي بیرون، پابرهنه  نمی جرأت  کهگرما در اوج ،زدیم ف میسق

  .».کرد زیر پاش آهن داغه دیگه نگاه نمی. کرد  میجا بهرو روي سقف جا هاتیپل

منم هر موقع «:کردتأیید  را  رضوانی گردان، حرفي فرماندهجانشین 

 .شه  حاضر میدر مراسم دعا و نماز از همه زودتر. دیدمش مشغول کاري بوده

.».قدمه درکارهاي اجتماعی پیش

. تونیم یکی از اونا رو عملیات ببریم حال ما می با این«:رضوانی گفت

  .»!باید پدر شهید بمونه

  .»؟ه صداشون کنیم تا توجیه بشنچطور«:فر گفت صدیقی

ي چادر جلو پاسدار وظیفه در. اي را در پی آنها فرستادند  پاسدار وظیفه

  .»!خواجه مظفريبرادر «: ایستاد و گفتر داشتکه قربان حضو

  .قربان لیوان چاي را روي زمین گذاشت

  داري؟ چکار با من -

  .».یفرماندهحاجی گفت با پسرتون بیاین چادر «:پاسدار وظیفه گفت

با .  فوري از چادر بیرون رفت و حسن را صدا زد.شددلواپس  قربان

اما قربان . د با قربان مزاح کندرضوانی سعی کر. ی رفتندفرماندهچادر  به هم

کرد براي خانواده یا بستگانش   میفکر. نگران بود.  شوخی را نداشتي حوصله

امري دارین «:ي گرفته گفت با چهره. ندا هاتفاقی افتاده است که احضارش کرد
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  .»!در خدمتم

 اونم ؛موریتأخوایم بفرستیمت م می«:گردان گفت ي فرماندهجانشین 

  .»حاضري؟ خاك عراق، توي

. رضوانی گذاشت و جدي نگرفتي هاحساب شوخی به را قربان این

هر «: را روي چشم گذاشت و گفتهادست. رمق روي لبش نشست لبخندي بی

  .».رم  میجا بفرستین

راستش صداتون کردیم که بگیم ممکنه به ! احسنت«:رضوانی گفت

خوایم شما رو  ما می. زودي گردانها براي انجام ماموریتی اینجا رو ترك کنن

  .».توي تیپ نگه داریم

. ند خیالش راحت شدا همتوجه شد براي چه احضارش کردوقتی قربان 

 پس ما براي چی اومدیم؟ اگه«: رضوانی نگاه کرد و گفتياهتوي چشم

 الاقل جاي دو نفر رو اشغال. باشیم که خونه بودیم اینجا خواستیم می

  .»!دیمکر نمی

حاال جلو یا عقب . ه که جبهه اومدیناصل این«:جانشین گردان گفت

  .». واحدهاي پشتیبانی خدمت کنینتويتونین  می. فرقی نداره

.  شهدا رو بفرستیم عملیاتي ما اجازه نداریم خانواده«:رضوانی گفت

  .».الاقل یک نفرتون باید بمونین

 امام رضا 21دفعه قبل توي تیپ . مونم من نمی«:حسن با جدیت گفت

حاال این فرصت رو . نتظار عملیات رو کشیدم اما خبري نشدبیش از سه ماه ا

  .».دم از دست نمی

تکلیف  به ابراهیم. هر کس تلکلیف خودش رو داره«:قربان گفت
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  .».تکلیف من و حسن مشخصه. ما نداره  بهربطی. هخودش عمل کرد

نظر «:فر گفت صدیقی  بهرضوانی. کردنددیگر  هم به ان نگاهیفرمانده

  .»تو چیه؟

  . تکلیف خودش عمل کنه به هر کس باید. حرفش منطقیه -

. ی بیرون رفتندفرماندهی از چادر  خوشحالاندکی بعد قربان و حسن با

قبل از . هاي تیپ متوجه شدند که گردانها باید به خط بروند کم همه بچه کم

سن و سال حسن، از تدارکات حنا گرفتند و  رفتن چند تا از نوجوانان هم

ش را حنا یاهحسن از پدرش خواست او هم دست. را حنا کردند خود ياهدست

  . کند

  .».حنا براي شما جووناست. از سن و سال من گذشته«:قربان گفت

دستها را حنا کرد . خواست دل او را بشکند قربان نمی. حسن اصرار کرد

. کرد حسن دزدکی نگاهش می. آفتاب ملس بهمن ماه نشست جلو و

قربان متوجه شد و . کشید لی خجالت میخواست چیزي بگوید و می

  .»خواي بگی؟ چیزي می«:گفت

حسن . قربان بار دیگر سؤالش را تکرار کرد.  سرش را انداخت پایین

  .»!خواستم اگه اجازه بدي سرم رو حنا کنم می«:گفت

بغضی . غم غریبی در وجودش رخنه کرد. قربان در فکر فرو رفت

. است چرا این جمله برایش سنگین دانست نمی. ناخواسته گلویش را فشرد

خواهی  خواست بپرسد چرا می می. هنوز سرش پایین بود. دوباره نگاهش کرد

اگه خودت دوست داري «:سرت را حنا کنی ولی زبانش را پس کشید و گفت

  .».اشکال نداره
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خط سمت  به  وندگردان سوار اتوبوس شدهاي  بچهروز   آنفرداي

  . شهر مستقر شدندموقتاً توي خرم. حرکت کردند

گردان . شب گذشته عملیات کربالي پنج در شلمچه آغاز شده بود

 به درگیري در خط شلمچه. رفت خط می به ذوالفقار باید غروب براي پشتیبانی

گاهی . رسید گوش می به صداي شلیک گلوله کامالًً. شدت ادامه داشت

. نشست  میزمین به خرمشهرهاي  توپ و خمپاره درخرابههاي  گلوله

 یک هواپیماي عراقی مثل کرکس در ي  ناگهان سر و کله بود کهي ظهرهانزدیکی

.  شلیک کردندآنسمت  به جاي شهر  از جايهاضدهوایی. آسمان شهر پیدا شد

یش را فرو ریخت و از مهلکه هاپاچگی بمب هواپیما چرخی زد و با دست

 ي فرمانده. بلند شد» !شیمیایی! شیمیایی«طولی نکشید که صداي . گریخت

در شهر  هاصداي جیغ و فریاد آمبوالنس. گردان فوري دستور بازگشت داد

  . پیچید
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هم   آن.دانست پدر شهید است فقط می. شناخت چندانی از او نداشت

او را در مراسم شهید ابراهیم قبالً . ه استسنگرش بود شهیدي که دوست و هم

خواست با او ارتباط  ی دلش میخیل. کالم نشده بود دیده بود ولی با او هم

طور  به شب آنبا شهید ابراهیم که اش  از همان ابتداي آشنایی. داشته باشد

 دهلران صورت گرفته بود، متوجه شد ي اتفاقی در مقر گردان کربال در منطقه

طوري که خیلی زود با  به ؛کند هم نزدیک می به را آنها  عاطفیي نوعی رابطه

عالوه بر . قربان داشت  بهنون همان احساس را نسبتاک. او صمیمی شده بود

 شد و فکر  میلییک رزمنده حقی معنوي براي والدین شهدا قاعنوان  به آن

نوعی اداي دین کرده  به انجام دهد آنها ین کاري که برايکوچکترکرد حتی  می

هرچند روي موتور سردش . باید برسونمش«:خاطر در دل گفتهمین  به .است

  .». ممکنه تاکسی گیرش نیادشه اما می

رسی خیلی گرم و صمیمی احوالپ. کنارش ایستاد.  پدال ترمز را فشار داد

  .»!رین برسونمتون جایی می«:سپس گفت. کرد

سیما و   جوانی خوش؛جنگ باشدهاي  قربان حدس زد باید از بچه

بود که اش  صداقت و صمیمیتی در چهره.  مثل ابراهیم، از جنس بسیجی،دبؤم

از . شدخوشحال از دیدن او . فقط در جبهه دیده بودرا   آنهاي بان نمونهقر

 مزاحم.  خونهرم  می!دستت درد نکنه«:با تبسم گفت. برخوردش لذت برد

  .»!نییشما بفرما. شم نمی
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 ، غریبه نیستم.م شهید ابراهیميآقا من از دوستا حاج«:جوان گفت

  .»!نییبفرما

موتور حرکت . ید ترك او سوار شدقربان اسم شهید ابراهیم را که شن

  .»! بیشتر خودت رو معرفی کن.گفتی دوست ابراهیمی«: قربان گفت.کرد

سرعت موتور که . چند تا دنده چاق کرد.  گاز را چرخاندي جوان دسته

 با شهید ابراهیم. ام محمد عابدینی«: حواسش جمع شد و گفت،ثابت ماند

موقع منم مثل ابراهیم  ناو. ودیمسنگر ب همي دهلران   روستاي چنگولهنزدیک

  .».ام پاسدار رسمی االن بسیجی بودم ولی

براي . او را بشنودي هاگذاشت قربان خوب صحبت  نمیصداي موتور

خواست محمد برایش از   میدلش. شنیدن سخن درباره ابراهیم عطش داشت

 شموتور درخیابان ایستگاه پی. ابراهیم حرف بزند و از خاطرات او تعریف کند

قدري جلوتر کنار منزل قربان . راست پیچیدسمت  به اول پادگان. رفت می

 عجله دارم !ممنونم«:محمد گفت. قربان پیاده شد و تعارف منزل کرد. ایستاد

  .».باید برم

حاال که وقت . دوست داشتم برام از شهید ابراهیم بگی«: قربان گفت

  .».تازه مجروح شده. هحسنم منزل. نداري پس بفرما یک چایی در خدمت باشیم

  .»کدوم حسن؟«:محمد پرسید

. با هم جبهه بودیم. هکوچکترحسن پسرم، از شهید ابراهیم «:قربان گفت

  .».شیمیایی شده

کنم و   مییام زیارتش  میچشم«:محمد موتور را خاموش کرد و گفت

  .».رم  میزود
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 هایش صداي سرفه. حسن توي اتاق دراز کشیده بود. منزل شدندداخل 

. جلو در ایستاد. اتاق رفتداخل محمد . قربان در را باز کرد. آمد  میبیرون ات

 افتاد معروف اوي هایاد نیشگون به .حسن خیره شد  بهابروها را باال انداخت و

. تنگ آورده بود به راها  که در پادگان آموزشی شهید کالهدوز شهمیرزاد بچه

 اینجا !محمد عابدینی«:دل گفت در ،کرد  میاو نگاه به کهطور   همانحسن نیز

  .»؟شناسه  بابام رو از کجا می؟کنه  میچه

  .»!تویی که! حسن«: و گفتاو رفتسمت  به محمد

اي «:محمد گفت. را در آغوش گرفتنددیگر  هم. خندید. حسن بلند شد

  .»!هیم بودي و خودت رو معرفی نکرديبرادر شهید ابرا! ناقال

  .»؟شا شناختی مگه می«:حسن گفت

از نوع . کرد نگاه می هاآن به قربان با تعجب. ها گرم صحبت شدندآن

شهمیرزاد که «:حسن گفت. اطالع ندارد آنها نگاهش معلوم بود که از آشنایی

 آموزش گروهان ما نه، مسؤولالبته .  آموزش بودمسؤولبودیم، برادر محمد 

  .». ولی توي یک گردان بودیم.یک گروهان دیگه

اسم کوچکش   بهمن حسن رو فقط! هخیلی عجیب«:محمد گفت

.».دونستم فامیلش چیه  نمی.شناختم می

کجا «:پرسیدمحمد . حسن صورتش را برگرداند و چند تا سرفه کرد

  .»شیمیایی شدین؟

اصالً . قسمت نشد در عملیات شرکت کنم. خرمشهر«:حسن گفت

  .».شانس ندارم

کسی هر . شیمیایی که زدن حال حسن خیلی خراب شد«:قربان گفت
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اما من خودم رو فراموش کرده . کرد جلو دهنش رو با چفیه بگیره  میسعی

اولین ماشین که اومد فرستادیمش . کرد تابی می حسن توي بغلم بود و بی. بودم

البته .  بیمارستان طالقانی؛بعدش ما رو بردن تهران.  دیگه ندیدمش.پشت خط

را   آنران که موقتاًهاي ته  یکی از ورزشگاهتوي ،توي خود بیمارستان نه

و  رفتم اطالعات ،پنج شش روز بعد حالم که بهتر شد. بیمارستان کرده بودن

جا  اون. با بلندگو صداش کردن. جاست  گفتن این.مشخصات حسن رو دادم

  .».رو دیدیمهمدیگر 

با ابراهیم را تعریف اش  محمد اولین آشنایی. درازا کشید به شانصحبت

 خیلی خوب صحبت. رفت  میه کار داشت و بایدفراموش کرده بود ک. کرد

یاد  به صداي اذان ظهر محمد را. قربان و حسن سراپا گوش بودند. کرد می

  .  قربان مانع شد. رفتن خواستي اجازه. رفتن انداخت

مون  از خونهما رسم نداریم مهمون گرسنه . وقت ناهاره -

.بره

آن  به اي لحظه. بودعکس ابراهیم افتاد که روي طاقچه   بهنگاه محمد

  .». اطاعت امر!چشم«: سپس سرش را پایین انداخت و گفت.خیره شد

 طعم آن تا مغز استخوانش ،اولین لقمه را که خورد. کنار سفره نشست

  .نفوذ کرد
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 براي !خدایا کمکم کن«: و با خدا صحبت کردخدا سپرد به دل رامحمد 

 یهر چ.  مخلص تو کمک بگیرمي خوام از بنده  می.دارم می امر خیر قدم بر

  .»! همون رو مقدر کنهخیر

ه نوزده سال. منزل قربان حرکت کردسمت  به روي موتور سوار شد و

احساساتی که اگر .  در اوج احساساست؛برد  میسر به در عنفوان جوانی. بود

اما او . درست پاسخ داده نشود ممکن است آدمی را در منجالب تباهی فرو برد

  . نوس با مسجد و تکیهأ پاك و بی آالیش، م؛زاده بود یک روستا

 تکلیف  بهکرد و در فضاي جبهه ل شرعی را رعایت مییاز کودکی مسا

کرد تا   می بیشتر از خودش مراقبتکه رفت توي سپاه، از وقتی. رسیده بود

احساس کرد که مرد شده است و باید کم  کم .حرمت لباس را حفظ کند

   .تشکیل خانواده بدهد

بر اهللا علیه   صلواتپیامبرتأکید شد سفارش و   میهر روز که سپري

تصمیم  اینکه تا. کرد  می ازدواج ذهنش را بیشتر مشغولي انجام سنت حسنه

خانواده با ازدواج او موافق .  در میان بگذاردشگرفت موضوع را با والدین
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  . خودش واگذار کردند به بودند ولی حق انتخاب را

 زندگی قرار داشت و باید شریک زندگی ي ترین مرحله حاال در حساس

یک پاسدار با جبهه و جنگ سر و «:کرد  میفکر شبا خود. گزید می خود را بر

 ! که با جنگ مشکل نداشته باشنهوصلت کناي   پس باید با خانواده.هکار دار

  .»!نظام باشني هاارزش به بند پاي

باید از کسی . ش مشکل بودبا این معیارها پیدا کردن چنین شخصی برای

قربان سر راهش قرار  اینکه مدتی فکرش مشغول بود تا. گرفت کمک می

 ناو«:کرد هنگام برگشتن توي راه فکر. منزل رساند به با موتور او را گرفت و

  .».کنه  میکمکمحتماً .  صحبت کنمهاشباید با. کنه  می دركور نکامالً م

 .داشت دلهرهکمی . ر حرکت بودمنزل قربان دسمت به چنان   همموتور

خود کمک هاي  از آموخته. ترسید نتواند منظور خود را خوب بیان کند می

ي عقیدتی در جبهه یاد گرفته بود که در ها از چیزهایی که در کالس؛گرفت

نگه کنار منزل قربان را موتور .  نداردیجایل شرعی شرم و حیا یانجام مسا

  .مصمم زنگ زد.  پیاده شدداشت و

 کرد که  نمیفکرش را. ی روي موتور بند نبود خوشحال برگشت ازموقع

  .  فرد مورد نظرش پیدا شودخوبیاین آسانی و به 
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. شد چند روز دیگر مراسم دومین سالگرد شهید ابراهیم برگزار می

اتاق داخل . رسید مینظر  به گرفته و دمق. کرد  نمیحسن الم تا کام صحبت

داد ولی   هر چند اثرات شیمیایی هنوز عذابش می.کرد زد و فکر می  میقدم

 پایگاه شنیده بودهاي   از بچه.تصمیم داشت هر طور شده مجدداً اعزام شود

در عملیات کربالي پنج بسیاري از دوستان و . رد به نیرو دا شدیدجبهه نیاز

 با خود .کرد رفت و سنگر آنها را پر می  باید می.آشنایانش شهید شده بودند

محمد که  عکس شیخ  به چشمش.اندیشید چگونه خانواده را راضی کند می

به یاد تشییع جنازه شیخ . آن خیره شد به جلو رفت و. بود افتاد طاقچهروي 

  .محمد افتاد

چنین آباد   قَرْنروستاي موقع تا آن. مملو از جمعیت بودآباد   قَرْنمزار

خواند و اسم   میاز مصیبتمداح با سوز و گد. خود ندیده بود به جمعیتی را

آنها در حال تدفین مردم آورد که   میزبان به شهداي عملیات کربالي پنج را

حسین ملک، قربان گرزین  ، حاج)شیخ محمد( شهیدان محمدعلی ملک .بودند

  . و غالمرضا آخوندي

 به کرد براي دیدن شهید  میهر کسی سعی. له بودغ شهدا غلقبرکنار 

. بعد از تدفین شهدا جمعیت پراکنده شد. ر برساندزور خودش را کنار قب

 روستاهاي سمت به اي عدهگرگان و سمت  به مسجد، گروهیسمت  به اي عده

  . خود حرکت کردند
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 .محمد جمع شدند  شهید شیخي کنار حجلهحسن و چند تا از بستگان 

عینک آفتابی داشت باز هم اثرات  آنکه  با.حسن اطراف حجله چرخی زد

 خود را هايقدري چشم.  برداشت عینک را؛سوزاند یش را میهاچشمشیمیایی 

پدربزرگش رمضان  به سپس.  و مجدداً عینک را روي صورت گذاشتماالند

  .»اره؟دونی این حجله چی کم د می«:گفت

بدونم چی کم که حال حجله درست نکردم  به  من تا!نه -

. داره

  .».گل«:یکی گفت. کرد پاسخ او را بدهد  میهر کسی سعی

  .».پرچم«:دیگري گفت

این حجله یک . کدوم نبود  اینا که گفتین هیچ!نه«:در آخر حسن گفت

  .».عکس کم داره

  .».عکس شهدا رو که گذاشتیم! عکس«: پرسیدی همه تعجب کردند یک

محمد   شیخعکس.  عکس ابراهیم این طرفه!ببینین«:حسن گفت

  .».مظفریه  خواجه اونم عکس حسن،این وسط یک عکس کم داره. طرف اون

.». داغ همین دوتا بسه!خدا نکنه«:پدربزرگش گفت

 ازاي  جمله. محمد برداشت نگاهش را از روي عکس شیخ. به خود آمد

  :او را زیر لب زمزمه کردهاي  نوشته دست

  »!کجا کنند ما را چه باك که خاك مزارمان«

 که غباري را. برداشت طاقچه سپس سررسید یادداشت خود را از روي 

. گلی روي آن نشسته بود پاك کرد و روي زمین نشست از دیوار کاه

  . ي خود را در آن یادداشت کندهاخواست دلتنگی می
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او و محمد روز   آندر. را جلب کرداش  یادداشت روز قبل توجه

.  کار باشد یا درس بخواندبحث کرده بودند که پیِاش  عابدینی در مورد آینده

اما او نه حوصله . ادامه تحصیل دهدها   رزمندهدر مجتمععابدینی پیشنهاد کرد 

روز   آندر آخر یادداشت. درس خواندن بود  بهکار کردن داشت و نه دلش

  :نوشته شده بود

وانم یا  کامل نرسیدم درس بخي نتیجه  به گفتگوهاي با همه«

  ».کار کنم

   :یادداشت بیست و سوم بهمن را خواندتر  قدري جلو. دفتر را ورق زد

  بهبرادر شهید علی خواجهگرد سالامشب براي شرکت در «

  ».آباد رفتیم مسجد ابوالفضل مهدي

 پایگاه هاي بچهروز   آندر.  شانزده بهمن روز جمعه؛باز هم ورق زد

جمع شدند و در خصوص مظفري   خواجهمقداد شهرك انقالب در منزل شهید

بعد . گو کردندو  گفت،شد  میمانور شب دوشنبه که باید در سطح شهر برگزار

سپس . تعیین شدندها   گروهان و دستهي فرماندهگو و از ساعتی بحث و گفت

حسن هم .  مانور و توجیه عملیات از منزل خارج شدندي براي شناسایی منطقه

  .رفت آنها با

 صداي .خواند زد و یادداشتهایش را می همانطور سررسید را ورق می

  :فاطمه خلوت او را به هم زد

  . پاشو بیا توي هال بابا کارت دارهاداشد-

قربان . روي قربان نشست هب رو. هال رفتداخل  به سررسید را بست و 

.».سم رو انجام بديکاراي مرا االن خوام از  می.ابراهیم نزدیکهسالگرد «:گفت
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. فقط گفت چشم و سکوت کرد. حسن پایین بودسرِ

؟ چرا ناراحتی؟چی شده حسن -

. چیزي نیست -

از صبح داره فکر . شه دونم چه نمی«:قربان گفت به بی که مراقبش بود بی

.».کنه می

خاطر اثرات شیمیایی  به قربان که حدس زد ممکن است ناراحتی او

 خب شیمیاییه دیگه، !اگه جایی از بدنت ناراحتی داره بریم دکتر«:باشد گفت

.».هزارجور اثرات داره

  چطورکردم  میتم فکرداش. است  مشکل من چیز دیگه! نه-

. برم جبهه خواستم اگه اجازه بدین  می.شما بگمبه 

در دل  .غم غریبی در دلش رخنه کرد .پایینقربان سرش را انداخت 

  .»!درپی، آخرش کار دستم بده ترسم این جبهه رفتن پی می«:گفت

حال نخواست  با این. کرد دیگر تحمل دوري او را ندارد  احساس می

اما قاطعانه پاسخ بی   بی.زبان بیاورد و حسن را ناراحت کند به امخالفت خود ر

  .». خوب که نشدي. تو هنوز مجروحی!شه نمی«:داد

بینی که  می. بابا هم مثل من شیمیایی شده. من سالمم -

. حالش خوبه

!ابراهیم رو برگزار کنیگرد سالتو باید باشی  -

رو گرد سال وسایل ي قبل از رفتن همه. خیالت راحت باشه -

خواي؟  دیگه چی می. کنم آماده می

.دونی و بابات  میتو. دم من اجازه نمی -
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 نمحمد اسلحه او  شیخ، ابراهیم که شهید شد!ببین مامان -

محمد شهید  حاال شیخ. رو برداشت و سنگرش رو پر کرد

 ! باید سنگرش رو یکی پر کنه دیگه،شده

:ک بحث شدموقع سکوت کرده بود شری قربان که تا آن

 اینجا  تو!زمین بمونهمحمد  ي شیخ مگه من مردم که اسلحه -

. جبههرم  می من خودم،باش

.  دوشتهينواده روویت خمسؤول . تو زن و بچه داري!بابا -

.... ولی من

  :بی حرف او را قطع کرد بی

 دیگه تحمل داغ شهید رو !خدا بس کنین به شما رو - 

  .ندارم

مگه شهید شدن . زنی  می چه حرفا!مامان«: حسن لبخند زد و گفت

 !م اجازه بدینبار  یککنم این خواهش می. خوام شهید بشم که نمی من. الکیه

  .».دیگه نرمدم   میقول

پس بذار «:اندیشید و گفتاي  قربان وقتی اصرار حسن را دید چاره

  .».اومد بره  اسم هر کی در؛قرعه بکشیم

  .». قبول!باشه«: حسن مکثی کرد و گفت

 نوشت آنها روي چند تا از.  فوري یک کاغذ را چند تکه کرد

کاغذها را گلوله کرد و توي یک » خانه بماند«و چند تاي دیگر » برود جبهه«

  .»!نیت حسن بردار به رونا او یکی از«:بی گفت بی  بهقربان. کاسه ریخت

. فاطمه داد به را برداشت و آنها یکی از. کاسه بردداخل بی دست   بی
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  :باز کرد و خواندرا   آنفاطمه

  . جبهه برود-

   :قربان اعتراض کرد

   !دوباره قرعه بگیر. قبول نیستبار   یک-

 آنها هم زد و یکی از به کاغذها را. کاسه بردداخل بار فاطمه دست  این

رنگ . باز کرد روي آن نوشته بود جبهه برودرا   آن.نیت حسن برداشت به را

خواست اعتراض کند که .  قربان برافروخته شدي هچهر. بی زرد شد صورت بی

  .»!نام منه به اگه صدبار دیگه هم بگیري بازم جبهه«:حسن لبخند زد و گفت

. بی در فکر این بود که چگونه مانع شود  قربان سکوت کرد ولی بی

  .کار شد به دید از فردا دست حسن که خود را پیروز میدان می

اهیم را که سه روز پیش از بنیاد شهید ابرگرد سالمراسم هاي  اطالعیه

خیالش که . پرچم و دیگر وسایل را آماده کرد. گرفته بود توي پاکت گذاشت

  :آسوده شد الي سررسید را باز کرد و نوشت

 به امروز دوم اسفند ماه براي ثبت نام براي منطقه جنگی«

سپاه پاسداران انقالب اسالمی شاهرود رفتم و اسم نوشتم و 

سر مزار شهدا رفتم و  نیم ساعت دو و. گی گرفتمکارت جن

  را تمیز کردم و عکس شهید علی خواجه و شهیدهاعکس

مظفري   خواجه شهید ابراهیمي را در مقبرهمحمد  شیخ

  ».گذاشتم

. بودخوشحال . زیر یادداشت را امضا کرد و از اتاق خود خارج شد

که   حالیدر. زد میموج  چشمهایش برق شادي در. از همیشهتر   خوشحالشاید
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 ي همه. دیگه خیالم راحت شد«:فاطمه گفت به کرد  میبا حسینعلی شوخی

  .».و هم ثبت نام جبههگرد سالهم کاراي . کارها رو راست و ریس کردم

چی؟ ثبت نام کردي؟ من «:بی با شنیدن این سخن با تعجب گفت  بی

  .»!را قایم کرده بودمات  که شناسنامه

  :جیبش بیرون آورد و خندیداز  حسن کارت جنگی را 

  .اینم کارت جبهه. پیداش کردم -

  .»شین؟  میکی اعزام! آخرش کار خودت رو ساختی«: قربان گفت

 یعنی روز ؛سه روز دیگه«:یش اشاره کرد و گفتهاحسن با انگشت

  .».پنجم

حسن کنار سفره . غذا را روي سفره چید. بی سفره را پهن کرد  بی

که ارم خونه تا من ی  فردا می.کسم رو دادم بزرگ کنن ع!مامان«:نشست و گفت

و آماده کن تا موقع رفتن عجله ر بعد از شام ساك من. تنگی نکنی رفتم تو دل

.».فراموش نکنمرو عجله نشه و چیزي 

ریز  بود و یکخوشحال  تنها حسن .خوردند غذا میحوصله   بیهمه 

   :کرد صحبت می

- س و آینه یادت نرهرِمامان ب!   

که   حالیاز کنار سفره بلند شد و در. بی گیر کرد لقمه توي گلوي بی

  . سراغ ساك حسن رفت،گریست  میصدا بی
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اما تنها . صدا درآورد به  زنگ در منزل قربان را عابدینی بار دیگر محمد

باید قبل از .  با یک دسته گل زیر بغل، از بستگاننفرنه، بلکه با والدین و چند 

مورد استقبال قربان قرار . در باز شد. داد  میجبهه کار خود را سامانبه  رفتن

فاطمه توي آشپزخانه مشغول آماده کردن وسایل . اتاق شدندداخل گرفتند و 

رد سالگ محمد روز قبل در مراسم دومین ي هرچند خانواده. پذیرایی بود

خود را معرفی خانواده و بستگان  حال محمد ابراهیم شرکت کرده بودند با این

  .کرد
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ابتدا صحبت . تعارف کرد هاآن به شهید ابراهیم راسالگرد قربان خرماي 

چه منظوري   بهانگار فراموش کرده بودند. درازا کشید به میان آمد و به جنگ

 ،قرار داشت طاقچهعکس شهید ابراهیم که روي  به محمد نگاهی. ندا هآمد

 دهلران روستاي ي منطقهبه  فکرش. گرماي وجود او را حس کرد. انداخت

 !بودي اینجا  کاشه؟جاي تو خالیچقدر «:در دل گفت. چنگوله پر کشید

  .».با برکت بود چقدر آشنایی تو با من

بخت  خوشکرد خود را  با آن خانواده وصلت می اینکه  او از

رسید اما نگرانی حسن دلش را  مینظر  به خوشحالظاهر  به قربان. دانست می

بی و مادر محمد  بی. آن روزها فضاي شلمچه با خون آمیخته بود. زد سیخ می

اگه اجازه بدین بریم سر «: پدر محمد گفت.ساعتی گذشت. ند بودگرم صحبت

  .»!اصل مطلب

رضایت خاطر رسیدند و  به ساعتی بعد با ذکر صلوات هر دو طرف

  .قرار گذاشتند بعد از عید جشن نامزدي محمد و فاطمه را برگزار کنند
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 ؛قبل از جنگ یکی از مراکز اداري خرمشهر بود آنجا رسید مینظر  به

 یک کانتینر قرار ،از محوطهاي  در گوشه.  بزرگ با چندتا اتاقي یک محوطه

ي گردان هایکی از گروهان. کردند  میحمام از آن استفادهعنوان  به داشت که

روهان دیگر در مستقر بود و دو گ آنجا  دراهللا تعالی فرجه عجل عصر ولی

   .خیابان دیگر اسکان داشتند

کور هاي  خمپارهتوپ و گهگاه . رسید مینظر  به شهر ساکت و آرام

ساختمانی را  اینکه نشست و یا  میو یا خیابانی روي زمیناي  عراق در کوچه

ها   رزمندهتنها ساکنین شهر. کرد  میرا خونیناي  خراب و شاید هم رزمنده

  . بودند

را زیر چیز   همهري که براي سرکشی آمده بود کنجکاوانهسعید اللهیا

اي  رزمنده به کرد ناگهان چشمش  می سرکشیهااتاق به که  حالیدر. نظر داشت

مثل. بود شس زدن موهاي خودرِافتاد که در کنار کانتینر نشسته و مشغول ب 
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   :با خود اندیشید. او خیره شد به چیز عجیبی دیده باشداینکه 

فکر  به  در این اوضاع و احوال کسی؟مکنه باشهچه کسی م«

  ».این چیزا نیست

 در یک دستش .آفتاب نشسته بود به رزمنده رو. سمت او حرکت کرد به

سعید که از ي او متوجه. قرار داشت سی بزرگ و در دست دیگرش آینهرِب 

 به س با قدرت تمام موهاي فرفري او رارِب.  نبود،شد  میپشت سر نزدیک

شدند و  موها اما تسلیم نمی. کرد  میداد و روي فرقش پشته  میلاال هبسمت 

مسیر پیشانی تا قدر   آنس با سماجترِب. گشتند  میحالت اول بر به مثل فنر

  . فرق سر را طی کرد تا موها صاف شدند

 یک نوجوان با صورت کشیده و ي چهره. آینه افتادداخل  به نگاه سعید

از انتخاب خود لحظه   یک.او را شناخت. را پر کرده بودپیشانی بلند، قاب آینه 

 اونم! خواد بجنگه ي میطور چهبا این تیپ و قیافه «:شک کرد و با خود گفت

  .»!تیربارچی در خط کربالعنوان به 

.  حضور سعید نشدي در خودش غرق بود و متوجهچنان   همرزمنده

  :هم زد به سعید خلوت او را

  کنی حسن؟ می چکار -

سالم کرد .  گردان گره خوردي فرماندهنگاهش در نگاه .  برگشتحسن

  .».زنم موهام رو شونه می«:و گفت

  .را پر کرد خنده ریزي صورت سعید 

   ؟خوایم بریم خط، اونم خط شلمچه خبر داري می -

. من آمادگی دارم!بریم -
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خواي با   میجوري اینا چیه؟ این! آخه این آینه و برس -

دشمن بجنگی؟

.فردا عیده ها. شجاي خود به  اینم،جاي خودش به نگج -

.»!بینیم باشه حاال می«:شوخی گفت به خندید میکه   حالیسعید در

در حالی که موهاي خود را . حسن تبسمی کرد و مجدداً مشغول شد

فکر فردا بود که با دوستانش قرار گذاشته بودند سفره  به کرد مرتب می

 که از حسن دورطور   همانسعید نیز. یرندسین درست کنند و جشن بگ هفت

 همان روزي بود که ، بار اولی که او را دیده بود.کرد فکر می او به شد می

یکی . صف بودند به  نیروها.خواستند نیروهاي جدید را سازماندهی کنند می

شناخت چون از نیروهایی بودند که  را می آنها اکثر. را از نظر گذراند آنها یکی

 شهید ابراهیم در نظرش ي حسن که رسید چهره  به.جبهه آمده بودند  بهبارها

قامت کشیده و  به نگاهی.  با همان نگاه عمیق و سکوت معنی دار؛مجسم شد

از اینکه متوجه شد برادر شهید  .کردسؤال  اسمش را . گرم او انداختي چهره

 ، داشتذهنیتی که از شهید ابراهیم به با توجه.  خوشحال شد،ابراهیم است

و با مؤدب شناس،  فعال و وظیفهاي  رزمنده. انتظارش از حسن نیز همان بود

اما . باشدطور   همانیقین داشت که حسن هم.  در هر کاري پیش قدم،اخالق

هضم این . ظاهر خودش بیشتر توجه دارد تا جنگ  بهدید حسن حاال می

ود و هر جا که او بعد مراقبش ب  بهلحظه از آن. موضوع برایش قدري دشوار بود

  .کرد  میکشید و موهایش را خراب  میشوخی دستی روي سرش به دید  میرا

براي برگزاري مراسم تحویل سال در  عصر گردان ولیهاي  بچه

 رانیسخنبعد از . مسجدي در نزدیک مسجد جامع خرمشهر جمع شدند



براساس زندگی و خاطرات جانباز و شهیدان خواجه مظفري/  184

 مسجد در» القلوب و االبصار یا مقلب«صداي ) روحانی گردان کربال(رضا  دایی

توپ هاي  شرکت کردند و گلوله آنها  تعارف در جشنننیز بدو هاعراقی. پیچید

حیاط مسجد داخل اي  رزمنده. ریختند  میو خمپاره مثل نقل و نبات روي شهر

با . آسمان و انگشتش روي ماشه قرار داشت به رواش  سر اسلحه. ایستاده بود

 يهابا صداي شلیک گلوله لب. دکر  میشمار ساعتش را دنبال  ثانیهي نگاه عقربه

  . را باز کردهایشان  آور چهره خندي نشاط شکفته شد و دلها  رزمنده

کردند هر  شماري می لحظه. نبودشان انش دل توي دلسنگر همحسن و 

سینی که در سنگر خود با   هفتي را ترك کرده و سراغ سفره آنجا چه زودتر

ن درست کرده بودند و در کنارش ادوات جنگی مثل سرنیزه و سربند و امثال آ

  .  بروند،شیرینی و تنقالت اهدایی چیده بودند

 گردان پشت ي فرمانده ،گردان پراکنده شوندهاي  بچه اینکه قبل از

را ها  ابتدا با قدري خوش و بش کردن، شادي بچه. میکروفون قرار گرفت

  : سپس وضعیت خط شلمچه را توضیح داد.مضاعف کرد

شاید . شه  میردا خط شلمچه تحویل ماامید خدا ف به -

ست بسیار دشوار و ا شنیده باشین خط شلمچه خطی

دشمن اونقدر ریز  خاكما با ریز  خاك ي فاصله. خطرناك

رو دید و صداي هم رو  هدیگ همشه   میراحتی به نزدیکه که

شاخ شدیم و  به جوري شاخ حاال چرا ما با عراق این. شنید

  .گم  میکنیم براتون  میبراي حفظ مواضع خود تالش

. خود جلب کرد به راها  توجه بچهاي   صداي ناهنجار سوت گلوله

همه منتظر انفجار بودند که صداي . سکوت شد به  گردان مجبوري فرمانده
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 گردان با یک ي فرمانده. گرمب در نزدیکی مسجد خیال همه را راحت کرد

   :خود کشاندسمت  به راها  شوخی توجه بچه

  .عیدي ما بود اینم -

  : گردان ادامه دادي فرمانده. صداي خنده در مسجد پیچید

ارتش تا   بهعملیات کربالي پنج بزرگترین ضربه رو-

دندون مسلح صدام وارد کرده و دژهاي نفوذ ناپذیرش رو 

طبق آماري که از منابع رسمی . در شرق بصره درهم شکسته

ات صد و چهل تیپ عراق در عملی  بهه شده نزدیکیارا

نا پنجاه تا شرکت داشتن که با همت دالور مردان ما اکثر او

  .صد در صد تخریب شدن

صداي اهللا اکبر در . با صداي بلند تکبیر گفتها   رزمنده یکی از وسط

  : گردان دنبال سخن خود را گرفتي فرمانده. مسجد پیچید

بینه   می رو نزدیکشصدام که شکست قطعی خود-

تا شاید بتونه . یاره  میقه عملیاتیمنط به نیروهاي زیادي رو

ما  يها رزمنده پیشروي  رو حفظ کنه و مانعشمواضع خود

شما  . سرش باشهيمواضع ما تو  بهشایدم فکر نفوذ. بشه

دونین در عملیات کربالي پنج شهداي زیادي رو   میخوب

. بزرگ رو بدست آوردیمي هاتقدیم کردیم تا این پیروزی

 ،یعنی حفظ خط شلمچه. ر حساسهبنابراین موقعیت ما بسیا

  .وردهاي عملیات کربالي پنجهآ پدافند از دست

  : گردان قطع شدفرماندهبار دیگر سخنان 
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  !جنگ جنگ تا پیروزي-

   : گردان نیرو دادي فرمانده به این شعار

ین کوچکتر. خیلی نزدیکه هاعراقیگفتم فاصله ما با -

واستون ح. شه  میاصابت تیر مستقیم  بهاحتیاطی منجر بی

. ره ي عراق تیرشون خطا نمیا  حرفهباشه تک تیراندازاي

ش ا که خوب مراقب نباشه روي پیشونیاي  یعنی هر رزمنده

 شصتم مثل بارونهاي  خمپاره. شه خال هندي گذاشته می

. یاره هیچ گردانی هم بیشتر از ده روز اونجا دوام نمی. باره می

خوام   می گفتمبا این اوصافی که .حاال نوبت گردان ماست

  ش رو دارین؟ا ببینم آمادگی

  :فضاي مسجد را پر کردها  بار دیگر صداي بچه

  !ایم آماده  آزاده، آمادهي فرمانده-

حسن و . آمدند  میدر جاي جاي شهر فرودچنان   همعراقیهاي   گلوله

 خود فره هفت سینسسمت  به  وندمسجد را ترك کرد ی خوشحالدوستانش با

  . رفتند

روز قبل خط شلمچه را تحویل گرفته . گذشت ز عید میسه روز ا

کردند   حتی فرصت نمی.گفت  می گردان چهي فرماندهفهمیدند   میحاال .بودند

 گردان ي فرمانده. باشند هاعراقیباید چهار چشمی مراقب . حال هم را بپرسند

کنار سنگر . داد  مینیروها به کرد و دستورات الزم را  میدر طول خط حرکت

  :ن که رسید ایستادحس

   !خسته نباشی رزمنده -
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.  گردان گره خوردي فرماندهنگاهش در نگاه . حسن سرش را برگرداند

.  حسن خیره شدي خورده غبارآلود و موهاي در هم پیچهاي  مژه به فرمانده

حسن پشت تیربار دو زانو روي زمین نشسته . جلوتر رفت. گرفتاش  خنده

  . از ماسه در جلو و دو طرفش چیده شده بودگونی پر  چند تا کیسه. بود

  کنی حسن؟ می چکار -

. کرد افتاد و تبسم کرد  مییاد روزي که موهایش را شانه به حسن

بلند  آنها گرد و غبار از. دستی روي موهایش کشید.  در کنار او ایستادفرمانده

  .شد

  ه ؟طور چهاوضاع  -

  . شه  نمیاز این بهتر -

  .»!مراقب خودت باش«:زد و گفتاش  ه دستی روي شانفرمانده

انگار نیروي حسن دوچندان . سنگرهاي دیگر رفتسمت  به فرمانده

تیرانداز عراقی  تک. یش را روي هم فشرد و ماشه تیربار را کشیدهادندان .شد

ریز  خاكکشید سرش از   میانتظار.  قبل سنگر او را شناسایی کرده بودهاساعت

از غبار قرمزرنگ در پی اي  روب کرد و هالهخورشید غکم   کم.باال بیاید

 حسن. کمک حسن رفته بود براي وضو آب بیاورد. جاي گذاشت به خودش

یاد  به .دلش گرفت. اند انگار روي آسمان خون پاشیده. انتهاي افق خیره شدبه 

  . صدایی خلوتش را بر هم زد. شهید ابراهیم افتاد

  ! خدا قوت اخوي-

ان رده باال و نامش علی خانیفرماندهنست از دا می. سرش را برگرداند
1
 

                                                
1

. قائم بود12 تیپ  فرماندهیسردار پاسدار علی خانی که آن زمان جانشین -
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 اطالع ، تیپ دوازده قائم بودي هلیتش که جانشین فرماندؤواما از مس. است

  .»!دارتون باشه نگه خدا«:با نگاهی آمیخته با احترام گفت. نداشت

رم وضو  می«:سپس گفت. اندکی با او حرف زد. خانی نزدیک رفت

   .».يیا  نمیبگیرم

علی خانی دو قدم حرکت کرد و . فقط نگاهش کرد. ادحسن پاسخ ند

توانست او را  دید که نمی ي معصوم او می دانم چه چیزي در چهره نمی. ایستاد

  .»!وقت نمازه بیا با هم بریم وضو بگیریم«: دوباره گفتبرگشت و. ترك کند

خواست حرف او را نادیده بگیرد از   نمی.حسن از سنگر بیرون آمد

علی خانی دستی روي . دو دل بود. ش رفته بود آب بیاوردرسنگ هم ،طرفی

فق خیره اُ  بهحسن بار دیگر. تانکر آب حرکت کردسمت  به سرش کشید و

 .حال عجیبی پیدا کرده بود. شد سرخی آسمان در سیاهی شب محو می. شد

کرد توي قفس  احساس می. داد سنگر پناهش نمی. خواست پرواز کند  میدلش

. رفتریز  خاكسمت  به .وسعت پیدا کردنهایت   بینگاهش تا. است

 سنگر او را زیر ي محدودهبا دوربین مادون قرمز چنان   همتیرانداز عراقی تک

تیرانداز عراقی   تک،که سرش کمی از سنگر باالتر قرار گرفت همین. نظر داشت

  . ماشه را چکاند

کوبش  میخدر جا اي  خانی هنوز خیلی دور نشده بود که صداي ناله علی

  . کرد
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36  

شاید . مضطرب بود. زد  دلش شور می قربانشد که یکی دو روز می

خواست سوار سرویس   میصبح که. بودبی   بیخاطر بیماري به اش پریشانی

دید که در   می اما.کشید  نمیدوست بیاید پایش مهمان به شود تا از شاهرود

  شده بود با خودحاال پشیمان. شود  میخانه باشد بیشتر اعصابش خرد

  .»!مدماو  نمیکاش«:گفت می

ن وغشد و دو تا فر  میگاهی مشغول کار.  کار کردن نداشتي حوصله

دو سه . نشست  میکشید و کناري  میگاهی دست از کار. کرد  میآجر جابجا

همکارش گفت که حالش   به.دیگر نتوانست طاقت بیاورد. ساعت گذشت

آقاي «:لحظه یکی سراغش آمد و گفت ندر هما .خواهد برود  میخوب نیست و

  .».ی کارت دارن نگهبانمظفري خواجه

نگهبان روي صندلی نشسته بود و به . ی حرکت کرد نگهبانسمت به تیز

  .کرد دفترش نگاه می

کار داشتی؟ هبا من چ -

: سرش را از روي دفتر بلند کردنگهبان

. ت دارناکار فوري باه.  از اداره زنگ زدن؟اومدي -

کار دارن؟ هگفتن چن -
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  . فقط گفتن زود بفرستش شاهرود!نه -

   : در فکر فرو رفت

  ».از جبهه خبري آوردن اینکه بی حالش بد شده یا یا بی«

جاده حرکت سمت  به خواست پیاده  می.ی بیرون آمد نگهبانفوري از

  .».اون ماشین منتظرته«: با دستش اشاره کرد و گفت نگهبان.کند

شاهرود که .  هم او، هم راننده؛و ساکت بودند در مسیر راه هر د

  .»؟برم اداره«:روي شرکت البرز شرقی ترمز کرد و گفت هب رسیدند راننده رو

! برو منزل!نه -

. ولی از اداره زنگ زدن -

.دونم براي چی زنگ زدن می -

  . قربان را که دید جارو از دستش افتاد پایین. زد  میبی حیاط را جارو بی

   براي چی این موقع اومدي؟ ؟چی شده -

مکثی کرد و . گره افتاداش  پیشانی.  قربان تغییر کردي چهره

اگه حالت . تو بزنم به  گفتم سري هم، براي کاري اومدم شاهرود!هیچی«:گفت

  .»!خوب نیست بریم دکتر

 !نباشدلواپس  !برو سر کارت. سرما خوردگیه. بهترم - 

تعاون سپاه دو سه داخل . برود سپاهراننده گفت که  به .سوار ماشین شد

خودش . اومد«: یکی گفت،او را که دیدند. کردند  میتا پاسدار با هم صحبت

  .»!نفعالً چیزي نگی. اداره بهش گفتنحتماً . اومد

متوجه شدند که از اش  کردند از چهره  می در حالی که با او احوالپرسی

  .»آقا؟ این طرفا حاج«:گفت آنها حال یکی از با این. ماجرا خبر دارد
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مگه شما دنبالم نفرستادین؟ -

 چرا دنبالت بفرستیم؟!نه -

مگه حسن شهید نشده؟ -

کی گفت حسن شهید شده؟ -

. دو روزه که منتظرم. ش شدها دونم که حسن طوري می -

 !نمن بگی به حاال زخمی شده یا شهید شده

که خودت متوجه شدي،  طور همینآقا   حاجراستش -

خدا . خدا این بوده که حسن رو پیش ابراهیم ببرهخواست 

!صبر بده

.خودش مسلط باشد به سعی کرد. ر گرفتقربان از درون گُ

شه؟  میکی تشییع  -

.فردا -

. نشستاش  سنگینی کوه روي سینه به غمی. از سپاه بیرون رفت

 .منزل برود به کشید  میخجالت. هم ریخت به افکارش. کند چکار دانست نمی

. نشست و فکر کرداي  لحظه. بدهدبی  بی به این خبر را چگونه دانست ینم

  .».بهتره از بستگان کمک بگیرم. ونهنباید تنها برم خ«:سپس با خودگفت

نزدیک غروب . آباد آمدند بستگانش از قرن. خیلی زود همه باخبر شدند

حسن صدیقی
1

خواست روي لباس  می. کرد  شهید را براي تشییع آماده می

 را شقربان که بعد از شهادت ابراهیم خود.  سفید بکشدي پارچهاش  یجیبس

خوبی  به چرا هنگام غسل و کفن او حضور نداشت و او راکه کرد   میسرزنش

                                                
1

.  از کارمندان بنیاد شهید شاهرود-
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پدر اش،  او و دایی. موقع خودش را رساند به ندید، حاال حواسش جمع بود و

  . حسن نشستند  ملک، باالي سرشهید محمدعلی

قربان ابتدا . تا قربان با شهیدش درد دل کندحسن صدیقی صبر کرد 

، جایی اش پیشانی به سپس.  سالم بودکامالًبدنش . بدن او را خوب نگاه کرد

بازم سرت رو «: و در دل گفتخیره شد ،رنگین کرده بودرا   آنکه تیر قناسه

  .»!حنا کردي

 بهکه   در حالی. دزفول قبل از عملیات افتادي به یاد حنابندان قائمیه

 ملک پارچه سفید را بر تن او  قنبرصدیقی با کمک. پیشانی حسن خیره بود

صدیقی صورت شهید را پوشاند . زمین دوخته شد به نگاه قربان. کشیدند

  .خواست بند کفن را روي سرش گره بزند که بغض گلوي قربان ترکید می
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37  

  »!فرمان توایم خمینی به  گوش!ما همه سرباز توایم خمینی«

 در شهرك هفتیادي بود که شب اول مرداد سال شصت و این فر

هر کس این شعارها . آورد  میبیرونها  از خانهرا   آنپیچید و ساکنان  میانقالب

کرد ببیند چه   میآمد و یا از پنجره نگاه  میدرنگ از منزل بیرون  بی،شنید  میرا

ا عازم ساعتی پیش، بعد از نماز مغرب و عشا رزمندگانی که فرد. خبر است

 جنگ با هم ي باره  مسجد جمع شدند و دري شدند، در گوشه  میجبهه

 ،را حساس کرده بود آنها  افرادي که اخبار جنگي بقیهکم   کم.کردند صحبت

  .گوش تیز کردند آنها يهاحرف بهولع پیوستند و با  آنها جمع به کنجکاوانه

سال پنجاه و  به بعد از هشت سال جنگ دوباره برگشتیم -

  !هن

. خرمشهر پیش اومدن -ي اهواز تا جاده -

دوباره رو پر کنیم و گرنه ها  باید هرچه زودتر جبهه -

. کنه  میخرمشهر سقوط

. شیرینم حمله کردن به قصر -

مقداد جلو آمد و از اوضاع جنگ، مفصل برایشان ي پایگاه  فرمانده

م گرفتند توي  بلکه تصمی؛پایان نرسید به  همانجادر آنها تجمع. صحبت کرد

 .مردم اعالم خطر کنند  بهنوعی به خواستند شاید هم می. کنندراهپیمایی خیابان 

 و مثل طوفان، خشمگین و مصمم نداز مسجدالنبی بیرون آمدجمعی  دسته
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. وضعیت بحرانی جنگ تمام وجودشان را فریاد کرده بود. خیابان شدندداخل 

شدند اما باید تا فردا صبر  اگر چاره داشتند همان شبانه عازم جبهه می

  . کردند می

 هم فشرده حرکت به يهاگره کرده و دنداني هاقربان با مشت آنها در جلو

خاك ایران که دو روز بعد از پذیرش  به  صدامي  گستردهي حمله. کرد می

خواهی صدام فریب و  همه ثابت کرد صلح به ، شروع شده بود،598قطعنامه 

  . نیرنگی بیش نبود

دیگر هراسی از زخم زبان . کرد  میربان آزادانه صدایش را بلندحاال ق

 . شهدا دوست ندارند جنگ تمام شود، نداشتي گفتند خانواده  میکه هابعضی

از همان صبح که سخنان استادحسینی را در شرکت شنیده . جبهه بوددلواپس 

 شرکت دیده بود وضعیت درصبح . کرد شماري می  براي رفتن لحظهبود

استادحسینی از سپاه . کنند دي است و همه درباره جنگ با هم پچ پچ میغیرعا

نمازخانه  جلو وقتی همه آمدند آنها را. آوري نیرو آمده بود پاسداران براي جمع

تمام پرسنل شرکت جلو نمازخانه حاضر شدند؛ از کارمند اداري . جمع کردند

 صحبت کرد و از استاد حسینی شروع به .گرفته تا کارگر ساختمانی و معدن

 .کردند حرفهایش گوش میبه ولع همه با . صدام گفتمجدد  ي حمله

هر ساعتی که بگذره خاك .  حتی فردا دیره!برادرا«:استادحسینی در پایان گفت

دست بگیره و از جی   آرپیکس باید یکهر. شه  میکشورمون بیشتر اشغال

  .».اع کنهو از نظام اسالمی دفاش   کشورش، از عقیده ارضیتمامیت

محل به پارکینگ روشن بودند تا کارگران را داخل ي شرکت هااتوبوس

برادران «:راست اشاره کرد و گفتسمت  به با دست استادحسینی. کار برسانند
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 هر کی آمادگی داره. دیگه فرصتی نیست که فکر کنیم و تصمیم بگیریم! عزیز

  .».وایسته تا اعزام بشهطرف  اون

با زبان . شان خالی شده بودها دلگویی. کرد  میهدیگري نگا به هر کسی

  .».این گوي و این میدان! اري بفرما دل شیر دهاگ«:گفتند  میهم به زبانی بی

اولین کسی که از . روند  میطرف که چه کسانی آنببینند منتظر بودند 

  :خود خیره کردسمت  به ها را جمعیت بیرون شد، همه نگاهداخل 

  !مظفري خواجه -

. شدهقدم   پیشکه پسراش شهید شدن بازم اونبا  -

. واقعاً خجالت داره -

  . قربان پیوستند به هماي  عده. سرهایشان را پایین انداختنداي  عده

که ساکن شهرك انقالب بودند در کنار قربان شعار  آنها حاال چند تا از

رفت با  منزل میسمت  به  قربان در حالی که،راهپیمایی که تمام شد. دادند می

اندکی با خود کلنجار . بی بگوید بی  بهاندیشید که چگونه موضوع را  میخود

فردا . این نتیجه رسید که بازدید از منطقه جنگی را بهانه کند به رفت و در آخر

  . بی به همراه فاطمه و حسینعلی قربان را بدرقه کردند بی

تند مقصدشان داس نمیها   رزمنده.رفتند  به سمت غرب پیش میهاس اتوبو

کرمانشاه سمت  به شدند فقط از تابلوهاي کنار جاده متوجه می. کجاست

 یکی هااتوبوس .کرد به کوههاي اطراف نگاه می قربان از پنجره اتوبوس .روند می

جلو دستشویی . ندکنار مسجدي براي صرف نهار ایستادپس از دیگري در 

نماز ایستاده  به برخی. گرفتند  میوضواي  عده. مسجد صف طویلی تشکیل شد

. گشتند تا با او گپی بزنند و خستگی در کنند  میبرخی در پی آشنایی. بودند
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 خبر. آن حساس شدند به گوش رسید که همه نسبت به هایی کم زمزمه کم

خبر . گوش همه رسید به چرخید و هازبانمهم بود که خیلی زود روي قدر  آن

  .خیلی کوتاه و خالصه بود

  »!له کردنمنافقین حم« 

آن . خبر نداشتکس   هیچ،از کجا و کی حمله کردند اینکه . فقط همین

برخی تالش کردند بیش از این اطالع .  معلوم نبود،خبر از کجا درز کرده بود

صف غذا تشکیل . وانت تدارکات کنار مسجد ایستاد.  موفق نشدند،کسب کنند

  . پز بود ینی آب هر نفر دو تا تخم مرغ و چند تا سیب زمي سهمیه. شد

. توي صف غذا بود نگاهش در نگاه آشنایی گره خوردکه   درحالیقربان

نهارش را که گرفت در کناري منتظر فریدون عباسی
1

فریدون هم .  ایستاد

 درختی نشستند و مشغول خوردن غذا ي با هم در سایه. غذایش را گرفت

  .».م تعجب کردمتو رو که دید«:قربان تخم مرغش را پوست کند و گفت. شدند

  . فریدون نقش بستي ي ریزي در چهره خنده

؟ه که تعجب کرديم مگه من چه -

. م بدنت پر ترکشهوتم! آخه تو یک جاي سالم داري -

 واسه چی اومدي؟!شیمیایی هم که هستی

  .».گم  می بهت، لقمه رو بخورماینبذار . داستان داره«:فریدون گفت

  به سپس دستی.ي دهنش را قورت دادفریدون غذا.  قربان منتظر ماند

ي  حرفا دیدم.خوام برم جبهه به خانم گفتم می«: کشید و گفتمحاسنش و هالب

بهش گفتم خجالت . دادن ي ما گوش میهاحرف به داشتنها  بچه. زنه شما رو می

                                                
1

. عباسی که در عملیات مرصاد به شهادت رسید شهید فریدون-
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مونده بود چی . من راحت خونه باشمو کشم که پدر دو شهید بره جبهه  می

هاشون  گفتم مگه خون من از اونایی که بچه. ونه کردرو بهها  بعدش بچه. بگه

 مگه شهید علی خواجه چند ؟تره رن جنگ رنگین میو ذارن  امید خدا می به رو

 اگه خونه بشینم فردا جواب شهدا رو .تا بچه قد و نیم قد رو نذاشت و رفت

   .».همین سادگی قانع شد و رضایت داد به ؟چی بدم

دارن  اینکه مثل«: که قربان گفتده بودندنخورآخر را هاي  هنوز لقمه

  .»!رو ببینیم هدیگ هم ممکنه توي خط بازم ! پاشو بریم،شن سوار می

 هاعراقیمعلوم نیست با ! این دفعه وضع جبهه قاراشمیشه«:فریدون گفت

  .».اش معلوم نیست یهیچ.  بجنگیم یا با منافقینخوایم می

  .»!ار شنبرادرا سو«:راننده یکی از اتوبوسها صدا زد

  .».کنه  اتوبوس شما داره حرکت می! برو،همرات به خدا«:قربان گفت

 به اتوبوس مستقیم. فریدون سوار شد و قربان هم در اتوبوس دیگر

  .آباد را در پیش گرفت المراه اس آنجا کرمانشاه رفت و از

مرغداري بود روي زمین دراز قبالً  در ساختمانی که  قربانيهاهمرزم

 .دو چندان کرده بود آنها ياگرماي مرداد ماه خستگی راه را بر. کشیده بودند

 به دانستند حاال دیگر می. فرصتی پیدا کرده بودند تا کمی استراحت کنند

که لشکر عراق راه را فرماندهان به آنها گفته بودند . روند استقبال منافقین می

خاك ایران ل داخ قصرشیرین ي  و منافقین از منطقههبراي منافقین باز کرد

 به سپس از سر پل ذهاب راه اسالم آباد را در پیش گرفتند و هم اینک. شدند

 آنها هر لحظه ممکن است باحاال اطالع داشتند که . آیند سوي کرمانشاه می

  . خواستند کمی استراحت کنند حال می با این. درگیر شوند
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وانتی افتاد   بهناگهان چشمش. داد ی می نگهبانقربان بیرون از مرغداري

 وانت در نزدیکی. آمد کنان جلو می گرد و خاكشان  مقابلي تنگهداخل که از 

چند نفر با لباس فرم از آن . اتاق آن یک مسلسل نصب بودداخل . ایستادآنها 

 آنها  ازدو تاآمد موهاي  مینظر  به .خورد نمیها   رزمنده بهشان قیافه. پیاده شدند

  . بلند باشد

کاتیوشایی که در کنار مرغداري   مینیي خدمه  بهوع راقربان فوري موض

 آنها را بیدار  اینکهقبل از. همرزمانش رفتسمت به   ومستقر بود، اطالع داد

وانت سمت  به قربان نگاهی. بیدارشان کرده بودکاتیوشا صداي آتش کند 

  . سوخت می آتشهاي  وانت در شعله. انداخت

از هر .  جهنمی براي منافقین شد)مرصاد( چهارزبر ي بعد از آن تنگه

از زمین و هوا بر سرشان آتش . قرار گرفتندها   رزمندهي طرف در محاصره

 .سازي شد منطقه پاكآتش فروکش کرد و  بعد روزهاي. آمد  خشم فرود

درست روز پانزدهم مرداد ماه خبري از رادیو پخش شد که خیال همه را 

  :خبر این بود. راحت کرد

  ».بس داد تشآ به صدام تن«

وقت آن بود بسیجیانی که در . موج شادي سراسر کشور را فرا گرفت

 به که  درحالیقربان. برگردندشان  ها خانه به ،عملیات مرصاد سالم مانده بودند

ي هاگلیش هاشاهرود برگردد، از زیر پوتین به رفت تا اتوبوس میسمت 

سبک و  ها قاصدککرد کاش مثل در دل آرزو می. شد هوا پخش می به قاصدك

  .کرد بار سنگینی روي دوشش قرار دارد اما احساس می. آزاد بود
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  .مظفري ابراهیم خواجه: نام

  .آباد از توابع گرگان روستاي قَرْن23/6/1346: تولد

  .دوم نظري رشته ماشین افزار: تحصیالت

  : جبهه به اعزام

شرکت در عملیات . امدادگر. گردان کربال 7/9/62 الی 20/5/62)1

  .4والفجر

هاي انرژي  منطقه. تیرانداز.  گردان کربال16/9/63 الی 28/3/63) 2

الدین و برگشت  شهادت فرمانده لشکر مهدي زین. اتمی، سد دز، مهاباد

.گردان

. زن جی پی کمک آر.  گردان کربال25/12/63 الی 10/10/63) 3

.شرکت در عملیات بدر

  . ي سینه اصابت ترکش به ناحیه. شرق دجله. 25/12/63: دتشها

  .جمعاً حدود یازده ماه: مدت حضور در جبهه
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  مظفري خواجه شهید ابراهیم ي نامه وصیت

  اهللا الرحمن الرحیم بسم

»بِّهِ ور نْدع اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبسال تَح م

  »یرْزقُونَ

اهللا  عجلامام مهدي )ص( اهللا فرزند پاك رسول  بهبا درود فراوان

 خمینی کبیر قوت قلب ما و مردم ،ب بر حقش امام امتی و نافرجه

  .شریف

من قدرت فکر کردن داد که چه راهی را  به سپاس خدایی را که

ه  بداد کهو تعقل من قدرت تحمل  به سپاس خدایی را که. انتخاب کنم

من وجودي عطا کرد که  به  سپاس خدایی را که.یاري اسالم بشتابم

بتوانم با جانم اسالم را یاري نمایم و با خونم درخت اسالم را آبیاري 

  .کنم

 .خواهم خاطر تمام گناهان و خطاها از تو معذرت می به !خدایا



براساس زندگی و خاطرات جانباز و شهیدان خواجه مظفري / 202

دانی که یاراي سخن گفتن با تو در من نیست ولی   خودت می!خدایا

 که دستم از این دنیا کوتاه شده افسوس االن .نهان من باخبريخودت از 

عبادت و فرمانبرداري از تو سپري  بهرا   آنعمرم که چرا به خورم می

  !بخشاینده مهرباناي ،  مرا ببخش! خدایا.نکردم

نام جمهوري اسالمی در  به تاریخی دیگر  بهروم تا اینک من می

داي حسین زمان ن به لبیک بگویمجهان پر از نعمت خدا تداوم بخشم، تا 

روم تا  ، می)ع(شکن، تا راهی باز کنم براي پیروان حسین خمینی بت

دان تاریخ بیندازیم، تا  زباله  بهفرعون و فرعونیان نادان را از روي زمین

خواران را  استعمار پیر و استعمار شکست خورده و دیکتاتوري جهان

هدي را که با خداي خود خون شهدا هرگز ع به سوگند. پایان دهیم

ي کافر قطعه قطعه و هادست این بعثی به ام اگر در آتش بسوزم و اگر بسته

پودر شوم نخواهم شکت و هرگز از هدف خود که مقدس است دست 

  .دارم  نمیبر

 میل ماندن در دنیا را از یاد برده و در فکر آخرت باشید که . آري

را خواهد چشید پس چه هر نفسی شربت مرگ »  الموتقهنفس ذائ کل«

 آنها  راهیدبهتر که مرگ در راه خدا باشد راهی که شهدا رفتند و ما هم با

  .را ادامه بدهیم

انتظاري که از شما ملت شهیدپرور دارم این است که همیشه امام 

را تنها نگذارید و این امانت الهی را یاري کنید  عزیزمان را دعا کنید و آن
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طل را پر کنید و نبرد حق علیه باهاي  د و جبههفرمان او باشی به و گوش

  .خالی بماندها  نگذارید که جبهه

نمودم و   می اگر من هزاران جان داشتم در راه تو فدا!اي امام

  . دادم  نمیذلت به گاه تن هیچ

 است که یاین راه.  امیداوارم که از من راضی باشید!مادرم و پدر

 پس چه بهتر که در راه ،رفتیم  میبایست رفتند و ما هم روزي می هاخیلی

برایم گریه نکنید چون کسی که . خدا و براي رضاي او قدم برداریم

 رستگار شده و پاك و پاکیزه االن ،عمري را با بدبختی و گناه سپري کرده

دانی که با   نمی مگر،اینک شادي باید کرد نه گریه. رود  میآن جهانبه 

ریزد تمام گناهانش بر زمین   میمیناولین قطره خونی که از شهید بر ز

  . جان امام یادتان نرود به و در آخر دعا. شود  میریخته

  خدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

طاهري آقا   حاجپدرجان اگر شهادت نصیب من گشت نماز مرا(

   ) و مرا در مزار شاهرود دفن نمایید بخواند شاهرودي امام جمعه

   و رحمه اهللا و برکاتهوالسالم علیکم

  2/11/63 مظفري خواجهامضاء 
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   براي خانوادهمظفري خواجهابراهیم  ي نامه وصیت

  سمه تعالیاب

  جنگ جنگ تا رفع فتنه

» بِّهِمر نْدع اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبسال تَحو

  »یرْزقُونَ

 و اهللا فرجه عجل امام مهدي )ص(پاك رسول اهللافرزند  به با درود

ب بر حقش امام امت و سپاس خدایی را که انسانی پیامبرگونه چون ینا

و چهارصد سال براي این مردم  هزار امام خمینی را بعد از گذشت یک

  . رهبر قرار داد

آرزو دارم فرزند خلف پیامبر که جهان در انتظار اوست و او ریشه 

ست بنده حقیر د ظلم در جهان است تشریف بیاورند و کن کننده کفر و

را بگیرند و در پشت سر ایشان نماز بخوانم و با کمک خداوند و یاري 

  .حضرت بیاري مستضعفان جهان بشتابم آن

 همیشه گوش بفرمان امام عزیز باشید و قدر این !عزیزاناي   و

 اید و او  کردهصورت کفران نعمت قدر را بدانید که در غیر این رهبر گران

باشد و  دیده و مستضعف نعمت الهی می راستی براي این ملت ستمبه 

من ؤخداوند متعال بندگان م. براي جهان اسالم انسانی است بس ارزشمند

  . دهد خود را هر لحظه تحت آزمایش قرار می
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ی است آرزوي چنین روزي را ن بدان که من دیرزما!اي مادر

راهی که رفتم  به م نزد پروردگار داري وکشیدم و تو اجري بس عظی می

 سهم خود فرزندي را به خواهی شد که تو نیزخوشحال گاه  تفکر کن آن

  . پیشگاه خداوند متعال هدیه کرديبه 

جسدم پیدا  چنانچه یاد داشته باش به !کشم پدر عزیز و زحمت

 به  بلکه سعی کن پیامم را؛نیستاي  نشد و نتوانستی تحویل بگیري مسئله

ان که اسالم دین حق و برادري و برابري و دین کاملی دهمه برسانی و ب

 و متعهد، همانا ذلت مسؤولاست و دوري از اسالم و روحانیت مبارز و 

 مسجد . امام عزیز را دوست بدارید.مان را همراه خواهد داشت و خواري

 خداست و هم سنگر است که باید همیشه این سنگر را حفظ ي هم خانه

  .کنید

 اگر خداوند توفیق داد !پدر و مادرم و برادران و خواهرانماي   و

 من ،که  چون؛ هیچ ناراحت نباشید،ل گردمیفوز عظیم شهادت نا  بهکه

 اري کنید که این امانت رازیک امانتی در دست شما بودم و باید شکرگ

  .دخود خداوند متعال برگرداندیبه 

 و نتوانستم زحمات و اگر در طول این مدت شما را اذیت کردم

کنید و این را هم برایتان   میبخشید و عفوم  میشما را جبران کنم مرا

هایتان براي   گریه بکنید گریهدی و اگر خواستدبگویم که برایم گریه نکنی

 !و براي شش ماهه اصغر باشد و پدرجان )ع(الحسین عبداهللامظلومیت ابا
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 بردارید و سنگرم را خالی  من راي باید بالفاصله بعد از شهادتم اسلحه

 روز روزه دارم برایم بگیرید و یک روز هم براي هفدهنگذارید و من 

خواستم برایش بگیرم و وقت نکردم و   میکه من الدین چون مهدي زین

باشند و هر چه کتاب مذهبی و   میقول دادم بگیرید و وصی من پدرم

 به شکیل شدشهرك تپایگاه ) کتابخانه(تی کتاب که مال من است وق

  والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته .بدهیدپایگاه کتابخانه 

  15/12/63 مظفري خواجهامضاء  التماس دعا دارم

   مکرد  میخون خود وضو به دم که آن

  کردم  میدانی که زحق چه آرزو

   تن به ان بودـــکاش مرا هزار ج اي

  کردم  میواداي ــــهمه را ف تا آن

***  

   دریا نبود مهدي جاناین دیده که 

  این سینه که صحرا نبود مهدي جان

    کنیمشهــدا نالـــهداغ   زندتا چ

  ا نبود مهدي جانــ تو که در مصبر
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  مظفري خواجه ابراهیم ي نامه وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   :یقال اهللا تعال

 و من ی اَحبنین من عرَفَی، و عرَفَنی و من وجدنی، وجدنی طَلَبنمن

 ی من قَتَلتَه فَعلّ، و و من عشَقتَه قَتَلتَه، عشَقتَهی من عشَقتَنی، و عشَقنَیاَحبّن

. فاَنَا دیتَهیدیتَه و من دیتَه علَ
1

  

من قدرت فکر کردن داد که چه راهی را  به سپاس خداي را که

یاري  به ن تحمل و تعقل داد کهم به انتخاب کنم و سپاس خداي را که

من وجودي داد تا بتوانم با جانم  به اسالم بشتابم و سپاس خداي را که

  . اسالم را یاري کنم و با خونم درخت نهضتم را آبیاري کنم

                                                
1

   . از احادیث قدسی-
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 در چند مرحله مظفري خواجهنب ابراهیم اینجا ي نامه وصیت

   :شود  میخالصه

 !مستضعفان عالماي  م کهگوی  میجهانیان به در مرحله اول پیامم را

پا خیزید و با الهام از رهنمودهاي رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران بر به 

پا خیزید که حق ضایع شده خود را  به علیه مستکبران جهان قیام کنید و

سوي حکومت الهی، و حق  به  بشتابیدهادریاي بیکران انساناي   پس!بیابید

که انسان از حالت  اهم بدانید تا زمانی این ر!خود را از مستکبران بگیرید

شود و  حالت شهادت و ایستادگی و مردانگی در نیاید پیروز نمی به رکود

طور در  طلبی است که جوانان جمهوري اسالمی ایران این این شهادت

  . مقابل بت اعظم زمان آمریکا ایستادند

 در ملتی که. اهللا و شهیدپرور ایران ملت حزب به مرحله دوم پیامم

 به هر امتحانی که از سوي خدا برایشان نازل شده سرافراز مطلوب

 مواظب باشید که این !ملت عزیز ایران. امتحان خود پایان دادند

آن . ي بزرگ که سرکوب کننده منافقین است مغرورتان نکندهاپیروزی

جل تیر را رها کرد و  و تیري که انداختید شما نینداختید بلکه خداي عز

  تا! عزیزان حزب اهللا!یاران مومن من. شمنان اسالم انداختبر قلب د

که توان دارید از حق مظلومان دفاع کنید و مسلمانان را بیدار کنید و آنجا 

یل جنایتکار و یتحقق برسانید که فرمودند اسرا به حرف امام عزیزمان را

ایید، امام عزیزمان را دعا کنید و تقوا را پیشه نم. غاصب باید از بین برود
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ترین فریادهاست و سعی کنید که  ترین و کوبنده که تقوا و نماز بزرگ

که توان دارید پشتیبان والیت  آنجا تا. مرگتان شهادت در راه خدا باشد

  . فقیه باشید که ما هر چه داریم از والیت فقیه است

. گویم پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم می به درمرحله سوم

اهللا مع  ان«! ون علی صبور باش و صبر را پیشه خود کنپدر جان همچ

 لیال باشی که در صحنه نبرد هنگامی بدن نو مادرم باید همچو» الصابرین

ایستد و  بیند مانند کوه استوار و محکم می  میبی سر فرزند خود را

پس . درگاه خودت قبول فرماه گوید خدایا این بدن بی سر را ب می

فرزندي  اینکه که شب تا سحر بیدار ماندي تاکسی اي   استقامت کن

زمین ریخت تا نهال حکومت اهللا  به بزرگ کردي و خونش براي اسالم

قدر لیاقت داشت  پس مادرم گریه نکن چون فرزند شما این. پربار گردد

چون هر چه که . جبهه برود و شهید شود هرچند ناراحتی دارد به که

دعا باشد ات  افتد گریه من می به سعی کن موقعی که یادت. باشد مادري

پس مادرم برایم گریه نکن که من شهید گشتم در راه . و دعایت واقعیت

  .عشق و امیدم

د که در عین یباش )ع(همچون حضرت عباسباید  !و برادرانم

آوردند و حسرت یک قطره   میکه فرزندان برادرش آه از جگر بر حالی

برادرانم شما نگذارید اسلحه . یدجنگ  میبا کفار چطور کشیدند  میآب را

 و خواهرانم باید ! سریع بردارید و از حق دفاع کنید،گرم من سرد شود
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 برادرش در سر ي سر بریدهکه   درحالیهمچون حضرت زینب باشند که

گونه باشید و  شما زینب. جهانیان صادر کرد به نی بود پیام برادرش را

  .شوند میخوشحال ین برایم گریه نکنید که از گریه شما منافق

طاهري آقا   حاج اگر شهادت نصیب من شد نماز مرا!پدر جان

  .والسالم .بخواند

  !دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

  !مرگ بر صدام و امریکا و منافقین
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 نیایشی که شهید ابراهیم خواجه مظفري با صداي خودش روي نوار

  .ضبط کرده بود

  )عمومیت داشتها   رزمندهیش در بیناین نیا(

خدایا، بارالها، پروردگارا، معبودا، معشوقا، موالیم، من ضعیف و 

ناتوان که تحمل درد از دست دادن پاهایم را ندارم چگونه تحمل عذاب 

  تو را میتوانم بکنم؟

  .خدایا، مرا ببخش، از گناهان من درگذر، تو کریم و رحیم هستی

 بسته بودیم که تا پایان راه برویم و بر پیمان خدایا، ما با تو پیمان

  .استوار ماندیمچنان   همخویش

بینم، چه غوغائی، حسین به   میو هوي بهشت راهاي  خدایا،

فرشتگان ندا دهند که همرزمان ! اي پیشواز یارانش آمده، چه صحنه

سنگران  کیشان محمد، هم دستان عیسی، هم ابراهیم، همراهان موسی، هم
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 فکران حسین، همگامان خمینی از سنگر کربال آمده اند، چه علی، هم

  !شکوهی

به علی . بگو که پیروانش حماسه آفریدند) ص(خدایا، به محمد 

بگو خونش در ) ع(بگو که شیعیانش قیامت بپا کردند و به حسین ) ع(

بگو از آن خونها سروها روئیدند، ظالمان سروها . میجوشدچنان   همرگها

  .ا باز هم سروها روئیدرا بریدند، ام

کشیم، پنداري که چون شمع ذوب  دانی که چه می خدایا، می

ترسیم بعد از ما ایمان را سر  هراسیم، اما می شویم، ما از مردن نمی می

رود، و جاي خود را دوباره به  ببرند و اگر سوزیم هم که روشنائی می

  پس چه باید کرد؟. سپارد شب می

 شهید آینده شویم و از دیگر سو باید از یک سو باید بمانیم تا

شهید شویم تا آینده بماند، هم باید امروز شهید شویم، تا فردا بماند و هم 

چه میشد امروز شهید ! باید بمانیم تا فردا شهید نشود، عجب دردي

  .شدیم تا دوباره شهید شویم شدیم و فردا زنده می می

  .ان فردا بودندآري همه یاران سوي مرگ رفتند، در حالیکه نگر

ام و به او وفادارم زیرا که او به اسالم  من با امام خمینی میثاق بسته

و قرآن وفادار است و اگر چندین بار مرا بکشند و زنده ام کنند، دست از 

  .او نخواهیم کشید

را ادامه دهید و زینب وار زندگی ) ع(راه سعادت بخش حسین 
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  .کنید

، موالیم، من ضعیف و ناتوان دوست خدایا، بارالها، معبودا، معشوقا

دارم چشمهایم را دشمن در اوج دردش از حلقه در بستان در آورد و 

پاهایم را در خونین شهر از بدن جدا . دستهایم را در تنگه چذابه قطع کند

سازد و قلبم را در سوسنگرد آماج رگبارهایش کند و سرم را در شلمچه 

 آزار دشمنان مکتبم ببینند که گر چه از تن جدا نماید تا در کمال فشار و

اند اما یک چیز  چشمها، دستها، پاها و قلب و سینه و سرم را از من گرفته

اند بگیرند و آن ایمان و هدفم است که عشق به اهللا و معشوقم  را نتوانسته

  .و به مطلق جهان هستی و عشق به شهادت و عشق به امام و اسالم است
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  .مظفري حسن خواجه: نام

  .آباد از توابع گرگان  روستاي قَرْن29/6/1349: تولد

  .پنجم ابتدایی: تحصیالت

  :جبهه به اعزام

   )ع(  امام رضا21تیپ . تیرانداز. 8/6/65 الی 30/1/65) 1

 قائم آل محمد 12تیپ . تیربارچی. 30/10/65 الی 29/6/65) 2

شیمیایی . 5 شرکت در عملیات کربالي. گردان ذوالفقار. اهللا فرجه عجل

. در خرمشهر و برگشت گردان

اهللا   عجلعصر گردان ولی. تیربارچی. 3/1/66 الی 5/12/65) 3

.  خط شلمچهفرجه

  .پیشانی به اصابت تیر قناسه. خط شلمچه. 3/1/66: شهادت

  . ماه10حدود : مدت حضور در جبهه
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  مظفري خواجه شهید حسن ي نامه وصیت

  بسمه تعالی

 ال اري الموت االالسعاده و الحیاه مع الظالمین انی:)ع(قال الحسین

  اال برما

من شهادت در راه خدا را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را 

  .بینم  نمیجز ننگ و عار

 شکر خداي را که توفیق یافتم در راه مبارزه -بسم رب الشهداء

را که دارم در طبق اخالص نهاده  آنچه حق علیه باطل شرکت کنم و

صدر ها   رزمندهحسین و یارانش و تمام آنچه یزد منان کنم وتقدیم ا

  ).شهادت(بازیابم یعنی را   آنگشتند من هم  میوار دور آن اسالم پروانه

دهد که با چشم خود ببیند که   میخود اجازه به آیا کسی

سوي اسالمش شرف و کشورش دراز  به جنایتکاران و مبارزان دست

  من اکنون؟ته باشند و سکوت اختیار کندداشرا   آنکرده و قصد نابودي

روم تا آتشی را که در درونم مشتعل   میروم که با خدایم مالقات کنم می

سوي  به سوي سنگر خالی برادرم به اکنون شده خاموش نمایم من هم

کنم که دشمن بداند هیچ موقع   می جنگ پروازي  با صفاي جبههي النه

 خمینی   رهبرم، امامم حجت عصرم، اما باید از؛ماند  نمیسنگري خالی
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 به ي روزگار کهها و گردابهاشکن قدردانی کنم که مرا از سیاه چال بت

  .سوي پرتگاهی روانه بودم نجاتم داد و هادي و راهنما شد

چه  به دانی که این انقالب  خود بهتر می!همرزمم و دوستماي   تو

و ... ها  اصغر علیاکبرها،   با کشته شدن علی؛پیروزي رسید به اي نحوه

تفاوت بنشینی و دنیا را بر   نکند خداي ناکرده بی.حبیب بن مظاهرها

  .خود راه نده که ما پیروزیم به آخرت ترجیح بدهی هیچ حزن و اندوهی

عظمت مقام شهید را چه زیبا بیان فرموده  )ص(پیامبر اکرم

ادت عمل نیکی عمل برتر و باالتري نیز هست مگر شههر در برابر «:است

  ».ستاتر  در راه خدا که از هر عملی برتر و باالتر و ارزشمند

   میدان به پاسدارم و هرگز نکنم پشت

  روم از سر پیمانـــگر سر برود من ن

  یستان ببازم دست چجــــآمدم تا 

  رد که از سیلی بترسد مرد نیستــم

***  

   اران یارب رفتندــــــیکان یکان ی

   رفتندکربال به همنشینی خوبان به

    خاطرشاني سندهبنبود عرصه گیتی 

  رفتندها  ي قلهادـبلن به اــچون هم

مادر نکند در مرگم بی تابی کنی و جامه بدري و تا آخر عمر اي  و
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خود را در آتش ناراحتی بسوزانی چون که مورد طعن دشمن قرار 

 از این )دست (کنم خانواده و بستگانم توصیه می به خواهی گرفت و

  .و امید مستضعفان رهبر انقالب بر نداریدانقالب 

 و من از تو يدانم خیلی براي من ناراحتی کشید  می!پدرماي   و

یبم صخواهم مرا ببخشی و از من راضی باشی و پدرجان اگر شهادت ن می

 ین مرا سرد نکنی و سنگر مرا خالی نگذاري و همچني  اسلحه،گشت

  .سالمالو. برادرم حسینعلی

یبم گشت نماز صپدر جان اگر شهادت ن.  رزمندگانامید پیروزي به

  . جمعه شاهرود بخواندامام يطاهرآقا   حاجمن را

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزاي 

بر قیبم گشت مرا در کنار صپدر عزیز و بزرگوارم اگر شهادت ن

  مظفري اجهخوحسن  .دیبرادرم ابراهیم دفن نمای

  25/1/1365مورخه 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  رضیت باهللا ربا و باالسالم دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبه قبله

 فرزند قربانعلی این مظفري خواجه حقیر حسن ي نب بندهاینجا

 از خداي  ونویسم چند کلمه را بعنوان وصیت بر این صفحه کاغذ می

فرمایند و این مؤثر  را بر دل بندگان خود هاشخواهم این سفار  میبزرگ

  .فرت قرار دهدغحقیر را مورد شفاعت و م

در برابر کسی جز .  خدا را عبادت کنید و متقی باشید!بندگاناي  

 ! دشمنان خدا دست دوستی دراز نکنیدهخدا سر تسلیم فرود نیاورید و ب

م دراز کنید و اهللا علیه دامان قرآن کریم و عترت پیغمبر صلوات به دست

  !تان را طبق دستورات خداي بزرگ و آیات و روایات تنظیم کنید زندگی

به  الهی ما را از منجالب ذلت ي قوهو حول  به امام امت بود که

 به  مردمی بدبخت و بیچاره بودیم او ما را.اوج عزت و عظمت رسانید

ساله پانصد و هزار دو این سرافرازي و سربلندي رسانید و دست طاغوت 
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   .پا کرد به را ریشه کن کرد و حکومت جمهوري اسالمی را

این مملکت  يجا  همهیاد آرید آن روزگار قدیم را که جاهلیت به

 شاه .را از میان بردها  را فرا گرفته بود و خداي بزرگ لطف کرد و فتنه

خصوصاً ي خود قرار بده هارفت و امام آمد خدایا ما را شکرگزار نعمت

 کشور امام زمان ، کشور رسول اهللا، ایران کشور اهللا اکبر.نعمت رهبري

ت و افتخار براي این مملکت باقی ز کشور شهدایی که عاهللا فرجه، عجل

 ! مگذارید دشمنان این مملکت شما را بحال اول برگردانند،گذاشتند

پدر و مادر اي    شما!مگذارید افتخار بدست آمده را از دستمان ببرند

اران و پیروان خاندان پیغمبر خدا د ر داشتید از دوستگرامی که افتخا

 !خود را در راه خدا تقدیم کنیدبند  دلباشید و افتخار داشتید که فرزند 

آرزوي خود رسید و افتخار شهید شدن را در  به برادر شهیدم ابراهیم

تنها در   نه تنها خود را نباختید، درود بر شما که نه. نوجوانی پیدا کرد

 لبخند رضایت ،کوري چشم دشمنان به  بلکه،تابی نکردید و بیشهادت ا

  .بر لبانتان شکوفا شد

میدان نهاد اگر مقدر  به پدر بزرگوارم خودش نیز سالح بر کف پا

 ناراحت نباشید ،شد که این فرزند دیگرتان نیز در راه خدا فدا شود

افتخار کنید و بدانید که اجر و پاداشتان پیش خداي بزرگ محفوظ 

  .خواهد بود

نتوانستم فرزند خوبی برایتان باشم  اینکه مرا ببخش و از !مادرجان
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 ! مادرجان! زهرا روسفید باشیدي امیدوارم پیش فاطمه .خواهم  میعذر

 به خواستی  میمن بود و به درست است که پس از برادر شهیدم چشمت

ان خواهم که هم  می اما از خداي بزرگ،جاي او نیز من در کنارت باشم

تو عنایت کرد اگر این حقیر هم  به صبر و استقامت که در شهادت برادرم

  . تو عنایت فرماید به لیاقت شهادت پیدا کردم

تابی نکنید و از  خواهم که در مرگ من بی  میاز خواهرانم

خواهم که راه   می از برادرم حسینعلی!ي برادرتان پذیرایی کنیدهامهمان

 از !شید که افتخار اسالم و مسلمین باشید بکو.برادرانش را ادامه دهد

خواهم   میطلبم و از همه  می خویشان و قومان و دوستان حاللیتي همه

آقا   حاج نمازم را، اگر شهادت نصیبم گشت!که امام عزیز را تنها نگذارید

 محترم شاهرود بخواند و مرا در کنار برادرم ابراهیم ي طاهري امام جمعه

  .یدیدفن نما

  گیریمبپر  اینجا دل از اي  بیا

   دیگر بگیریمي انهــــه کاشر

   دیرین خود راي گشته بیا گم

   بگیریمپرپر ي هـسراغ از الل

  والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته

  مظفري خواجهحسن 
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  عکسها
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  مظفري پدر و مادر شهیدان ابراهیم و حسن خواجه

  

 5ري و فرزند شهیدش حسن، قبل از عملیات کرباليقربانعلی خواجه مظف حاجآقاي 

 با دست سالح و با دست دیگر قرآن با یک«اي در دست مبنی بر مضمون با نوشته

  »جنگیم دشمنان اسالم می
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  مظفري و نفر وسط شهید حسین رنجبر قربانعلی خواجه نفر اول از راست آقاي حاج

  
دو که یکی برادر شهید و دیگري پدر  این. وروز حسینی و شهید میرنمظفري خواجه قربانعلی  حاج آقاي

.  عقد اخوت بستند تا در صورت شهادت دگري را شفاعت کنند8شهید بود، قبل از عملیات والفجر

.حسینی در عملیات شهید شد
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، ونفر دوم محمدباقرصفري فرزند شهید عباسعلی شهید : راست به از چپ

  یرنوروز حسینیمظفري، شهید م قربانعلی خواجه حاج

  

مظفري، نشسته از راست، نفر اول  قربانعلی خواجه نفر اول ایستاده از راست، حاج

  مظفري شهید عباس گرزین، نفر دوم شهید حسن خواجه



عکسها / 226

  

  مظفري خواجه ابراهیمشهید 



227 / ستاره ها بیدارند

  

  مظفري شهید ابراهیم خواجه

  

االسالم غالم  مظفري، نفر دوم حجت از راست ایستاده نفر اول شهید ابراهیم خواجه

االسالم رضا بسطامی، نفر پنجم شهید علی قاسمی،  قندهاري، نفر چهارم حجت

  نشسته از چپ نفر اول شهید اکبر اشرفی



عکسها / 228

  

مظفري، نفر اول نشسته از چپ ردیف  نفر دوم ایستاده از چپ شهید ابراهیم خواجه

م از جلو اکبر اشرفی، ردیف دو وسط شهید علی قاسمی و نفر دوم از چپ شهید علی

  نفر دوم از چپ شهید محمدي

  

  مظفري نفر اول از چپ شهید ابراهیم خواجه



229 / ستاره ها بیدارند

  

انصاري،  مظفري، نفر سوم شهید عرب نفر چهارم ایستاده از راست شهید ابراهیم خواجه

  نشسته از راست نفر دوم شهید حسن عامري، نفر سوم شهید سیدمحمد حسینی

  

مظفري، نفر سوم شهید حمید شهري،  یم خواجهاز راست ایستاده نفر اول شهید ابراه

نفر چهارم شهید علی قاسمی، نفر پنجم شهید رضا قنبري، نشسته از راست نفر دوم 

  بیکی شهید فصیح



عکسها / 230

  

مظفري، از راست نفر پشت سر شهید  نفر سوم نشسته از چپ شهید ابراهیم خواجه

  م شهید علی قاسمیسربرزگر، نفر دوم ایستاده از راست شهید علی ربیعی، نفر شش

  

مظفري، نشسته از چپ نفر سوم شهید  ایستاده از چپ نفر پنجم شهید ابراهیم خواجه

  حسین سعیدي



231 / ستاره ها بیدارند

  

   مظفري طرحی از شهید ابراهیم خواجه



عکسها / 232

  

مظفري شهید حسن خواجه



233 / ستاره ها بیدارند

  

  مظفري نفر اول نشسته از راست شهید حسن خواجه

  

  مظفري نفر وسط شهید حسن خواجه



عکسها / 234

  

  مظفري در حین آموزش غواصی پ شهید حسن خواجهنفر اول از چ

  

مظفري در مراسم حنابندان قبل از عملیات  نفر اول از راست شهید حسن خواجه

   5کربالي



235 / ستاره ها بیدارند

  

  

کارت . کاري کرده است اش را دست شهید براي اعزام بار اول به جبهه شناسنامه

  .باالیی مطابق شناسنامه و پایینی با تاریخ تولد تغییر یافته



عکسها / 236

  

  

  طرحی از شهید حسن خواجه مظفري



237 / ستاره ها بیدارند

  

  

مظفري با دستان حنا بسته، نفر وسط پدر شهید بر بالین  پیکر شهید حسن خواجه

  .فرزند



عکسها / 238

  

  .روحانی شهید محمدعلی ملک از بستگان شهید که نامش در کتاب آمده است


