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یاد داشت راوی

تماشای رشادت و صفای رزمندگانی که با آنها بوده ام، وجودم را سرشار کرده است، هر 
چند که بیان آن مش��اهدات کاری دشوار است. لحظات ناب شوق آفرین و دردناک جان 
دادن همسنگر و همرزم را چه کسی می تواند وصف کند؟ رزمنده گرسنه ای که در شرق 
دجله اندک خوراکی خود را با تو تقسیم می کند را باید چگونه به تصویر کشید؟ وقتی هر 
اندازه تالش می کنی تا در عملیات بیش��تر خطر کرده و جلو تر باش��ی دیگران برای فتح 

سنگر دشمن از تو سبقت گرفته اند، دربارۀ  آنها چه بایدگفت؟
از شادی ها و غم های جبهه چه می توانم بگویم؟ وقتی به یاد آن لحظات ناب می افتم 
و صحنه های آنجا از ذهنم می گذرد هیجانی خاص قلبم را می فش��ارد و سرشار می شوم. 
گویا وارد دنیایی دیگر ش��ده ام که لذت های دیگری دارد. مات و مبهوت می ش��وم. مثل 

اینکه آن هشت سال خواب و رویا بود، شیرین و دوست داشتنی. 
بیان گوشه هایی پنهان و آشکار از دوران دفاع مقدس را وظیفه  خود دانسته و مطمئن 
هس��تم به این تجارب و تجارب و ناگفته های ارزش��مندی که دیگر همرزمان عزیزم در 

سینه های خود نگه داشته اند، نسل فعلی و آینده نیاز مبرم دارند. 
از کجا ش��روع کنم؟ از آس��مان قش��نگ جبهه، از ستاره های آس��مانش یا ستاره های 

آسمانی اش؟ عاشق همه آنها بوده و هستم. فکر می کنم از همه آنها باید بگویم. 
مرور این خاطرات بیشتر به جهت یاد دوستانی است که »عند ربهم....« قهقۀ  مستانه 
سرداده اند. و روزی خوار رحمت پروردگارشان هستند و کاری انجام داده اند کارستان. آنها 
طعم تلخ شکست را به غرب و شرق و مزدوران آنها چشانده اند و غیر ممکن ها را ممکن 

ساخته اند. 
                       به امید درک ایام ظهور امام و سرورمان، مهدی موعود )عجل اهلل(
                                                                                          علی رضا نوبری

مقدمه

با دفترچۀ ش��صت برگِی خاطرات برادر علیرضا نوبری در بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
شهرس��تان دامغان آش��نا ش��دم. از جهاتی خاطرات آن را منحصر به فرد یافتم. با ایشان 

صحبت کردم تا سر انجام برای تکمیل و تدوین آن رضایت داد.
راوی از ش��انزده سالگی پا به جبهه نهاد و تا آخرین عملیات یعنی مرصاد حضور فعال 

در دفاع مقدس داشته است.
هر چند ایش��ان در س��ال های دفاع مقدس، تك تیرانداز، فرماندهی دسته و گروهان را 
تجربه کرد ولی نقش آفرینی او به عنوان آرپی جی زن، از دیگر نقش های وی برجس��ته تر 

است.
 راوی از نیروهایی است که خط مقدم را بر دیگر نقاط جبهه ترجیح می داد برای همین 
بیشتر در بین نیروهای خط شکن جا داشت. این ویژگی ها سبب شده تا خاطرات او روایت 
حماسه آفرینی شهدا، جانبازان و رزمندگانی باشد که پنجه در پنجۀ دشمن می-جنگیدند.

 ب��رادر جانباز علی رضا نوبری دقیق و مس��تند از س��ال های دف��اع مقدس می گوید، از 
شیرینی ها و تلخی ها، از خنده ها و گریه ها در روز ها و شب ها و هر آنچه که به او و دیگر 

رزمندگان در آن سال ها گذشت و آنچه که آنها انجام دادند.
 پس از شروع مصاحبه، گستردگی ابعاد مسئله برایم بیشتر مشخص گردید. یادداشت-

های ایش��ان مبنایی برای طرح س��ئواالت ش��د و کمك کرد تا جریان مصاحبه در مسیر 
درستی طی شود. حافظۀ قوی ایشان سبب شد تا جزئیات وقایع مختلف را به خاطر داشته 
باش��د. شاید هم یادگاری ای که از آن سال ها پیوسته همراه اوست، سبب شد که همیشه 

با آن خاطرات زندگی کند.
پس از پیاده ش��دن مصاحبه ها برای تطبیق بهتر موارد، توفیق حاصل شد با تعدادی از 
برداران عزیزی که نقش��ی در خاطرات ایش��ان داشته به عبارت دیگر همرزمان علی رضا 
در مورد اینگونه خاطرات به گفت وگو بنش��ینم تا این خاطرات وضوح بیشتری پیدا کرده 
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و از زاویه دید دیگرانی که در صحنه حاضر بوده اند، نیز وقایع دیده شود. به عبارت دیگر 
در بیاِن ش��فاف خاطرات این مجموعه این عزیزان نی��ز نقش دارند. این عزیزان عبارتند 
از: برادران احمد کشاورزیان، رمضانعلی ملکی، حاج داود کریمی، حسن امانی نژاد، محمد 
یعقوبی، سید  رضا شاهچراغی، حسین علی سفیدیان، غالمحسین سلمانی، محمد فالحتی، 
عباس حقیری، سید رضا شمس، محمد عابد، علی اصغر آخوندی، محمدعلی حاجی قربانی، 
حاج  عبداهلل مومنی، حجت االس��الم لطف اهلل خراس��انی، حجت االسالم حاج سید  محمود 
ترابی، مهدی امیراحمدی، محمدکاظم فرحزاد، محمدتقی امیدوار، علی اکبر امیراحمدی، 
سید محمدرضا میرسید، رضا چناری، سید علی تقوی و محمد واحدی. از محبت و همکاری 

این رزمندگان سپاسگزارم.
عوامل یاد شده دست به دست هم داده اند تا این کتاب دارای فرود و فراز بسیاری باشد. 
عالوه بر آنکه خاطرات بسیاری از رزمندگان دامغانی در آن ذکر شده است، خاطرات قابل 

توجهی از رزمندگان سمنانی، اراکی، گرمساری، قمی و محالتی در آن وجود دارد.
در پس این خاطرات مطالب متنوعی از بیم و امیدها، داغ و دردها، خوشی و ناخوشی-
ها، توفیق و حرمان ها، روز و ش��ب ها، ش��امگاه و سحرگاه ها، طنز و سربه سر گذاشتن ها، 
دی��دار و خداحافظی ها، بدقلقی و دوس��تی ها، ماه رمضان و محرم ها، ش��هدا و جانبازان، 
مراس��م حنابندان و عقد اخوت ها، مردانگی و پای مردی ها و به طور خالصه از مظلومیت 

یك امت قهرمان حرف و حدیث های قابل تأملی وجود دارد.
برای تدوین این مجموعه ارزش��مند به نظر رسید، بهتر است سئواالت متعدد مصاحبه 
که در هنگام مطالعه، موجب گسست مطلب می شد، حذف گردد. در مرحله نخست بجای 
هر س��ئوال یك تیتر در نظر گرفته شد. به جهت خاطرات متعددی که در هر فصل آمده 
است، تعداد تیترها بیش از اندازه گردید. این مساله باعث شد تا از آوردن تیتر نیز منصرف 

شویم. در نتیجه متن حالت روایی پیدا کرد.
وقتی کتاب مراحل تدوین را پشت سر گذاشت، به علت برخی مشکالت از سال 1388 
تا 1393 منتظر چاپ باقی ماند تا آنکه همت بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و حوزه هنری 
اس��تان سمنان باعث گردید این کتاب به زیور طبع آراسته گردد. مسلماً فاصلۀ پنج ساله 

سبب شده بود تا حداقل از جهت رسم الخط کتاب به روز نباشد. برای همین وقتی موضوع 
چاپ کتاب به اطالع اینجانب رسید، از راوی خاطرات درخواست کردم تا چندین روز وقت 
گذاشته و با هم تمام کتاب را با دقت خوانده و تغییرات الزم را اعمال نماییم که از قبول 

زحمت و صبر و حوصلۀ ایشان سپاسگزارم.
با بوسه بر تربت پاک شهدای گرانقدری که از ایشان یاد شده است و بوسه بر دست و 
بازوی رزمندگانی که قهرمانان این کتاب می باشند، از همه سرورانی که در خلق این اثر 

و بهتر شدن آن کمك کرده اند، قدردانی و تشکر می کنم.
 
 

                                                                          محمدمهدی عبداهلل زاده
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فصــل اول
ماموریت مهاباد

عمه فضه1  مهمان ما بود. آن ش��ب بیش��تر حرف ها از باباجان2  و روستای عبداله آباد3  
ب��ود. وقتی گفت: »بابا ه��وای جبهه کرده! فکر و ذکرش جبهه و جنگه، حتی توی باغ و 
صحرا هم گوش��ش به رادیوس��ت!« پدرم با تعجب پرسید: »با این سن و سال؟« عمه در 

حالی که خوشحال به نظر می رسید جواب داد:
»مگه یادت نیس��ت موقع پاک کردن نخودها، وقتی ماش��ین کمك به جبهه آمد همۀ 

کیسه های نخود را فرستاد برای جبهه.«
بابا در حالی که سرش را به عالمت تأیید تکان می داد، گفت:

»همیشۀ خدا همین طور بوده، تا بتونه می بخشه!«
اواخر ش��ب دراز کشیده بودم، یادم آمد هرس��ال میانداری دستۀ سینه زنی عبداله آباد با 
اوست. همه قبولش دارند. حرفش را گوش می کنند، بزرگ و کوچك. بیشترین کمك را 
هم به مسجد و حسینیه می کند. بعد از آن خوابی که چند بار برایمان تعریف کرد، ندیده 

1 . خانم فضه نوبری مادر شهید بزرگوار علی کبیرنیا و کشاورز نمونه در سال 1377
2 . پدر بزرگ

3 . روستایی در 35 کیلو متری جنوب غربی دامغان که دارای باغ های پسته قابل توجه است.
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عاش��ق امام خمینی)ره( شده بود. تا چشمانم به خواب گرم شد، این کلمات در ذهنم رژه 
می رفت: »تا بتونه می بخشه، جبهه و جنگ، حبیب بن مظاهر، حضرت علی اکبر، حسین 

فهمیده و...« 
روزها می گذش��ت و غصه ام بیشتر می ش��د. مخصوصًا از وقتی که تعدادی از بچه های 
بزرگ تر هنرس��تان به جبهه رفته بودند، نه تنها من بلکه خیلی از هم کالسی هایم هوای 
جبهه کرده بودند. هر کس مش��کلی داش��ت. به این راحتی ها خانواده ها اجازه نمی دادند. 
توی کالس ما هم ولوله ای بود. مرتب بچه ها از جبهه می گفتند. در این بین وضع من از 

همه بدتر بود. برای جبهه رفتن چند مشکل داشتم. 
دوش��نبه بود. بع��د از زنگ اول خیل��ی آرام از کالس بیرون آم��دم. جلوی در کالس، 
ابوالفضل هراتیان ایستاده بود. نمی دانم چرا محکم با تیغۀ دست خواباندم پشت گردنش، 
بندۀ خدا ش��وکه ش��د. بعد از چند لحظه دنبالم کرد فرار کردم. رفتم داخل میدان نزدیك 
هنرس��تان، مشغول خوردن کیك و نوشابه شدم. یك دفعه او به همراه حسن کشاورزیان 
و حس��ن ابراهیمی محاصره ام کردند. سه تایی ریختند سرم، کتك کاری مفصلی کردیم. 
عمو عباسم در اوج دعوا به دادم رسید. خیس عرق شده بودیم، گرد و خاک لباس هایمان 

را تکان دادیم و با تأخیر به کالس رسیدیم. چهارتایی می خندیدیم. 
زنگ آخر آن روز با گروه خودمان از کالس زدیم بیرون. آن قدر رفتیم تا دور و برمان 
خلوت شد. نشستیم تا بهتر درد دل کنیم. اگر با هم حرف نمی زدیم دق می کردیم. عباس 

خلجیان1 گفت:
»یواش یواش مادرم را راضی می کنم، وقتش که بشه رضایت بابا را هم می گیره، همه 

کاره مادره.«
عباس ش��امانی گف��ت: »توی خانه هم��ه اش از جبهه حرف می زن��م. موقع اخبار هم 
می چسبم به تلویزیون. چند بار هم از اعزام بچه های هنرستان صحبت کردم. فکر می کنم 

بابا و مامان مسأله را فهمیده اند.« شامانی وضع بهتری داشت چون پدرش پاسدار بود. 
علی نجار گفت:

1 . عباس خلجیان فرزند غالمحسین متولد 1344/11/15 دامغان می باشد. ایشان در تاریخ 1361/01/08 در مهاباد 
در کمین ضد انقالب به شهادت رسید.

»حرفم را رک زدم، آنها هم قبول کردند.« نوبت من که شد با ناراحتی گفتم: »کار من 
از همه مش��کل تره. عالوه بر موضوع هیکل و جثه، پسر بزرگ خانه بودن هم دردسریه. 
نمی توانم مستقیمًا حرف بزنم. هر وقت فرصت پیش می آید شعرهای جبهه را می خوانم.« 
حرفم تمام نشده بود که عباس خلجیان پرید توی حرفم و گفت: »پسر! ماتم نگیر! تو که 

مش ممد را داری چه غم داری؟ کاش بابا جان ما هم این طوری باشه!«
گفت��م: »عب��اس جان امروز ریش��ت را تیغ دادی با من صحبت نک��ن! مگه نمی دانی 

حرامه؟« بچه ها هم از اول صبح سر این موضوع به او گیر داده بودند.
س��ه شنبه کارگاه برق داشتیم، کارگاه، بزرگ و س��رد بود. شیر نفت بخاری گیر کرده 
بود. هر کاری کردیم روبراه نشد. بچه ها که سردشان بود با ده لیتری پالستیکی از درب 
ب��االی آن نفت می ریختند. م��ن اول اندازۀ نیم لیتر ریختم دیدم خوب گرما می دهد. بعد 
از آن اندازۀ دو، س��ه لیتری توی آن نفت خالی کردم. یکباره شعله های آتش زبانه کشید 
و فضا پر از دود ش��د. بچه ها با جیغ و داد از کارگاه ریختند بیرون. دبیر که آمد به عنوان 
متهم ردیف اول به دفتر معرفی ش��دم. چند لحظه پشت در ایستادم. رئیس هنرستان آمد 
و گفت: »مظلوم تر از تو پیدا نکردند؟ برو کالس!« به کالس که برگش��تم، داود صرفی 
گفت: »این هم فایدۀ درس خوان بودن! بچۀ درس خوان و این کارها؟ باورش��ان نمیش��ه 

شاگرد اول کالس هم شیرین کاری کند!« 
همین که به کارگاه برگشتم، دیدم دوستان جمع اند. وقتی به آنها رسیدم، خلجیان گفت: 
»علی رضا! من رضایت نامه را گرفتم. بقیه هم همین روزها می گیرند. حاال تو چکاره ای؟ 

بسیج اعالم کرده نیرو اعزام می کند. پسر بجنب!«
بعد از تعطیلی کالس ها، درگیری لفظِی سیاس��ی قبل��ی ادامه پیدا کرد و کار به کتك 
کاری رس��ید. بنی صدری ها 1 حرف حس��اب سرشان نمی شد، مثل خود رئیس جمهور. به 

1 . س��ید ابوالحس��ن بنی صدر، نخستین رییس جمهور ایران اس��ت. 1312 در همدان متولد شد. از دانشگاه تهران 
لیسانس حقوق گرفت. سال 1342 برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد و در رشته جامعه شناسی اقتصاد دکترا گرفت. 
با پرواز انقالب به ایران آمد. در 58/11/05 رئیس جمهور ش��د. ش��ورای انقالب به امام خمینی پیشنهاد کرد او را به 
عنوان جانشین فرمانده کل قوا معرفی نماید. امام خمینی این پیشنهاد را پذیرفت اما بنی صدر با سپاه، نیروهای مردمی 

سازگاری نداشت. سرانجام همراه مسعود رجوی از ایران گریخت. )بن بست غرور صص128-124(
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روحانیت مخصوصاً آقای بهشتی 1 هم توهین می کردند. خالصه دق دلم را خالی کردم. 
فضای تبلیغی کشور مسموم بود. خیلی ها تحت تأثیرحرف های بنی صدر و اطرافیان او قرار 
گرفته بودند حتی چند تا از دبیران ما هم بنی صدری بودند. وقتی به خانه بر می گش��تم، 
نیمۀ راه به پدرم رس��یدم. س��الم کردم. به گرمی جوابم را داد. ته دلم گرم ش��د. زمانی 
نگذشت که سر صحبت را باز کرد و گفت: »حاال فرض کن ما رضایت دادیم، مگه جبهه 

بچه بازیه، که تو را قبول کنند؟« از خوشحالی بال در آوردم.
گفتم: »شما که راضی شدین خدا همه چیز را درست می کند.«

آن ش��ب راحت خوابیدم. بابا و مامان رضایت داده بودن��د تا به جبهه بروم. بعد از نماز 
صبح رفتم توی فکر: »اگر بسیج قبول نکنه چی؟ آخه اینم قد و قوارۀ که من دارم؟«

به ذهنم گذش��ت: »ای��ن همه کوچك تر از من هم جبهه می روند. اصاًل مگه حس��ین 
فهمیده چند ساله بود؟ بُِخشکی شانس، جبهه رفتن هم پارتی می خواهد که ما نداریم!«

س��اعت 7 صبح چهار نفری قبراق و س��رحال روبروی بس��یج بودیم. سر و وضعمان با 
روزهای دیگر فرق می کرد. به دوس��تان که رس��یدم، خلجیان زد زیر خنده و گفت: »پسر 
اورکت پدر بزرگت را چه جوری کش رفتی؟ کفش پاش��نه بلند هم داش��تی و ما بی خبر 
بودی��م؟ معلومه که تو را فرماندۀ گردان می کنن��د! صدامی ها اگه بدانند آدم هایی مثل تو 
توی لش��کر ایرانه، از ترس غش می کنن!« خیلی جدی و خش��ن گفتم: »مزه کافیه!حاال 

باید چه کار کنیم؟«
شامانی با لبخند شیطنت آمیزی گفت: »پسر تو بعد از ما بیا، ما سه تا که بزرگ تریم و 
رضایت نامه هم توی دس��تمان است، اول می رویم.« وقتی اسم آنها نوشته شد، نوبت به 
من رسید. مسئول ثبت نام نگاهی به قد و باالیم انداخت و گفت: »آقا پسر! فکر نمی کنی 
1 . محمد حس��ینی بهش��تی، 1307 در اصفهان متولد شد.1326 به درس خارج فقه در قم رفت. در عین حال وارد 
دانش��گاه ش��د و لیسانس گرفت و در دبیرس��تان حکیم نظامی قم تدریس زبان انگلیسی را ش��روع کرد. سال 1333 
دبیرس��تان دین و دانش قم را راه اندازی کرد. س��ال 1338 دکترای فلسفه را از دانشگاه تهران گرفت. سال 1343 به 
مس��جد و کانون اس��المی هامبورگ آلمان دعوت شد. سال 1354 توسط ساواک دس��تگیر و زندانی شد. بعد از ان 
هم چند بار دس��تگیر و زندانی ش��د. در سال 1357 در پاریس به خدمت امام خمینی رسید و به دستور ایشان شورای 
انقالب را تشکیل داد. بعد از پیروزی انقالب خدمات شایانی کرد تا آنکه همراه بیش از هفتاد تن از مسئولین حزب 
جمهوری اس��المی و اعضای کابینۀ وقت توس��ط منافقین در سرچش��مۀ تهران به شهادت رس��ید. )سیره شهید دکتر 

بهشتی، صص23-11(

جبهه رفتن برایت زود است؟« سینه ام را جلو دادم و گفتم: »چرا؟«
گفت: »هیچی. رضایت نامه ات کو؟«

بغض گلویم را فش��ار می داد اگر حرفی می زدم، اشکم می ریخت. نمی خواستم اول کار 
کم بیاورم؛ چیزی نگفتم و برگشتم.

ساعت دو و نیم به خانه برگشتم، یك راست رفتم توی اتاق خواب و در را بستم. هرچه 
مامان گفت بیا غذا بخور، صبحانه درست و حسابی هم که نخوردی؛ اعتنا نکردم. او که از 
قضیه بو برده بود کمی بعد آمد سراغم و گفت: »مامان جان! غصه نخور، بابا را می فرستم 

تا اسمت را بنویسه!«
دلم گرفته و اعصابم به هم ریخته بود. نمی دانستم از چه کسی دلخور باشم. فکرهای 
مختلفی از ذهنم می گذش��ت. فکر می کردم من که عاقل و بالغ هستم پس تکلیف دارم، 

باید هر چه زودتر در جبهه حاضر شوم و از اسالم دفاع کنم.
س��اعت 7 صبِح اّولین ش��نبۀ اس��فند س��ال 1360 همراه بابا از خانه بیرون رفتم. باد 
سردی می وزید. گوش هایم یخ کرده بود ولی به روی خودم نمی آوردم. وقتی به مغازه مان 
رس��یدیم، به ش��اگردش زنگ زد تا زودتر بیاید و جرثقیل را روشن و گرم کند. معلوم بود 
که خیلی کار دارد. فاصله مغازه و بس��یج هم به س��رعت طی ش��د. هیچ وقِت خدا از قدم 
زدن همراه بابا این همه لذت نبرده بودم. خیلی کیف داش��ت، احساس می کردم که برای 

خودم مردی شده ام. 
وقتی وارد اتاق بسیج شدیم، مسئول ثبت نام ایستاد و بعد از سالم و احوال پرسی، به من 
نگاه کرد و خندید. چیزی نمانده بود حرفی بزنم که بابا شروع کرد: »خیلی سرم شلوغه، 
پسرم مردی شده و می خواهد با دوستاش بره جبهه، اسمش را بنویس! قباًل هم که آمده 

با اجازه بوده.«
وقتی اس��مم توی لیس��ت نوشته شد، مثل این که دنیا را به من دادند. دوان دوان رفتم 
هنرستان. زنگ خورده بود و بچه ها سر کالس بودند. دبیر در حال تدریس بود و نمی شد 
خبر خوش را به اطالع دوستان برسانم برای همین تا که نشستم بدون سر و صدا موضوع 

ثبت نام را روی کاغذ نوشته و به دوستانم اطالع دادم.
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به خانه که رس��یدم، مادرم از فردوس رضا 1 آمده بود. در مراسم تشییع شهید سید رضا 
ترابی 2 نواری از او گذاشته بودند که او را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. برای همین 
از من خواست که یك نوار پر کنم. به من گفت: »علی رضا! تو که بروی جبهه، دلم برایت 

تنگ می شه، کی برام بخواند؟«
ضبط صوت را روشن کردم و هر چی نوحه و سرود انقالبی مربوط به شهید و شهادت 

را که بلد بودم، با سوز و گداز خواندم.
غروب روز بعد به عکاس��ی رفتم و سعی کردم عکسی بگیرم که به درد حجلۀ شهادت 

بخورد. فکر می کردم همین که پایم به جبهه برسد شهادت حتمی خواهد بود.
روز اعزام روبروی س��اختمان سپاه پاس��داران دامغان 3 غلغله بود. عطر اسفنِد دود شده 
همه جا را پر کرده بود. مادرها قرآن به دس��ت داش��تند. آسماِن چشم ها بارانی بود. همه 
اش��ك می ریختند. نمی دانس��تم چرا من هم بعد از آن همه انتظار، وقت رفتن، با آن که 

خوشحال بودم گریه ام گرفته بود.
هر کس یك جور خداحافظی می کرد و یك طور سفارش. ولی چاشنی تمام خداحافظی ها 
اش��ك بود و اش��ك. شاید این احساس را همه داشتند که آخرین دیدار است، هر چند که 

کسی دوست نداشت از این موضوع حرفی بزند.
برای بدرقه، دو تا از عموها هم آمده بودند. اش��ك خودم را از آنها پنهان می کردم. روز 
قبل از حرکت، به مادرم گفته بودم برای خدا حافظی نیایید جلوی سپاه! ولی مگر دل مادر 

قرار می گیرد؟ زودتر از بقیۀ اعضای خانواده مثل بقیه مادرها آنجا حاضر بود.
چند نفر از اهالی روس��تای کوه زر 4 هم عازم جبهه بودند. پدرم آنها را می شناخت برای 
خداحافظی سراغش��ان رفت. بیس��ت نفری بودند. چند نفرشان متأهل بودند که همسر و 
فرزندانشان برای خداحافظی آمده بودند. ابراز احساسات آنها بیش از بقیه بود. مثل باران 

1 . آرامگاه شهدا و دیگر مردم شهر دامغان
2 . شهید سید رضا ترابی فرزند سید علی اصغر در تاریخ 02/02/1341در شهرستان دامغان دیده به جهان گشود. 
در تاریخ 13/09/1360 در منطقه بانه به دست عمال آمریکا )دموکرات ها( در حالی که 14 ماه در جبهه های حق علیه 

باطل خدمت کرده بود، به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
3 . شهرس��تان دامغان به مس��احت 14027 کیلومتر مربع با جعیت 84680 نفر از شمال به سلسله کوه های البرز و از 

شرق به شهرستان شاهرود و از غرب به شهرستان سمنان منتهی می شود.
4 . روستایی در کیلومتر 100 بین دامغان و جندق

اشك می ریختند. وقتی هم که یکدیگر را در آغوش می گرفتند با لهجۀ خودشان تندتند 
حرف می زدند و یکدیگر را می بوس��یدند. نتوانستم صحنۀ خداحافظی آنها را تحمل کنم، 
برای همین قدری از آنها فاصله گرفتم. پدر هم یواش یواش از آنها دور شد و به جمع ما 
پیوس��ت. از او پرسیدم: »اینا کی بودند؟« گفت: » اهل روستای کوه زر هستند. مردمی با 

عاطفه اند. واقعاً انقالبی اند!«
ساعت 10 به صف شدیم، در صف های پنج تایی آمار گرفتند. 155 نفر بودیم. اتوبوس ها 
و مینی بوس ها هم آن طرف خیابان به خط ش��ده بودند. سوار که شدیم، بدرقه کنندگان 
اطراف ماش��ین ها جمع شدند. با چشمانی اشك بار دست تکان می دادند و دعا می کردند. 
ماش��ین که راه افتاد، نوحه خوانی ش��روع ش��د. دو نفر که خواندند، بچه های هم کالسی 
صلوات فرستادند تا من بخوانم. نوحه آهنگران را حفظ بودم با آهنگی که خود او می خواند 

شروع کردم:
سوی دیار عاشقان )2(                 رو به خدا می روی�م)2(
به�ر والی عشق او)2(                 به جبهه ها می رویم)2(

همه سینه می زدند و جواب می دادند. به گردنۀ آهوان که رسیدیم، بچه ها ساکت شدند 
و ب��ه برف  دو طرف جاده نگاه می کردند. بعضی ها آجیل می خوردند و بعضی به فکر فرو 
رفته بودند. ناگهان یکی داد کشید: »آهای بچه ها همه را نخورین! مامان جیرۀ چند ماهه 
به شما داده!« وقتی آخرین جمله اش را می گفت، صدایش عوض شد مثل این که به یاد 

مادرش افتاده بود.
غروب به پادگان 21 حمزه)ع( رسیدیم. از دژبانی و نگهبانی آن معلوم  بود که همه چیز 
حساب و کتاب دارد. روی دیوارها شعار نویسی شده بود. نیروهای آموزشی، باید دوره یك 

ماهۀ آموزش نظامی را در آنجا می گذراندند.
از ش��لوغی سر، س��ر بود و کاله، کاله. موقع خواب پتو نداشتم، یکی دو بار توی سالن 
چرخیدم بی نتیجه بود. خلجیان متوجه شد. گفت: »پسر کار منه.« رفت سراغ دو نفر که 
هر کدام سه پتو داشتند. با زبان خودش دو تا پتو از آنها گرفت. از هم سن و سال های من 
آنجا بودند تا پیر مردهای ش��صت، هفتاد س��اله. زود خوابیدیم. مسافرت تهران و همهمۀ 
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پادگان آن روز سبب شد که متوجه نشدم کی خوابم برد.
قبل از اذان صبح برپا دادند. تخت ها دو طبقه بود. روی تخت باالیی خوابیده بودم. در 
عالِم خواب و بیداری عجله کردم و روی سر نفر پایینی پریدم. هر دو خندیدیم. دوان دوان 
تا دست شویی رفتم تا زودتر برسم. صف ها طوالنی بود. به اجبار، آخِر یك صف ایستادم. 
هیچ راهی برای تردید نبود. هر لحظه هم صف ها طوالنی تر می شد. پانزدهمین نفر بودم. 

با خودم فکر می کردم خوش به حال نفر اول و دوم.
صف ه��ای صبحانه هم طوالنی بود. یك نان لواش، قدری پنیر و یك لیوان چای کم 

رنگ به اصطالح شیرین شده، صبحانه اولین روزمان بود.
بعد از صبحانه برای مراس��م صبحگاه به خط شدیم. برایم خیلی جالب بود. در گرگ و 

میش هوا، قرائت قرآن با صدای زیبا، دعا و سرود.
ساعت 8 تا 9، یك ریز ما را دواندند. مثل این که می خواستند زهر چشم بگیرند، تا هر 
که اهلش نیست یا توانش را ندارد، برگردد. بچه ها خوب استقامت کردند، من هم، ُشرُشر 

عرق می ریختم. لباس هایم مثل بقیه خیس شده بود. قلبم تاالپ ُتلوپ می زد.
س��اعت 10 یك دس��ت لباس کار پلنگی )چریکی(، دو دست لباس زیر، جوراب و یك 
جف��ت پوتین تحویلمان دادند. لباس کار و پوتین خیلی بزرگ بود. رفتم س��راغ آدم های 

هیکلی تا اگر لباس بزرگ می خواهند آنها را عوض کنم.
گوش��ه ای نشس��تم و به لباس ها خیره شدم. به ذهنم آمد لباس کار یعنی لباس رسمی 
بس��یجی ها که س��اده تر از آن توی دنیا پیدا نمی ش��ود و همین طور مقدس تر. آموزش، 
عبادت، ورزش، خواب، جانبازی، شهادت و حتی خلعت شهادت بسیاری از بچه ها، همین 

لباس هاست.
لباس ها بوی بهشت می داد. وقتی به آنها دست می کشیدم، آرام می شدم. وقتی آنها را 
می بوییدم، احس��اس خوبی به من دست می داد. با این که می خواستم آنها را عوض کنم 

از دلم نمی آمد.
وقتی آنها را پوشیدم، با تا زدن آستین و پاچۀ شلوار مشکل حل نشد. توی فکر بودم که 
همان وقت عباس خلجیان چش��مش به من افتاد، خنده کنان گفت: »پسر مثل مترسك 

جالیز شدی!« و یك نفر هم از ته سالن داد کشید: »آهای لباس بچه گانه با مردانه عوض 
می کنیم!« شانس آورده بودم؛ به نیش شوخی اش می ارزید. هر چند که آنها هم برایم بلند 
و گشاد بود. وضعیت پوتین ها هم مناسب تر از لباس ها نبود. به هر حال مشکلم حل شد.

وقتی لباس ها را پوش��یدیم و پوتین ها را به پایمان کردیم، احساس می کردیم آدم های 
جدیدی ش��دیم. نمی دانم چرا همه می خندیدند و خوش��حال بودند؟! ش��اید هم به علت 
احساس پاکی و یکرنگی بود که به ما دست  داده بود! احساس رضایت می کردم. هر چند 
که احساسم کامل نبود. برای این که یك بسیجی تمام عیار می شدم، جای چفیه و عطر 
خالی بود. به همین سادگی از دنیایی خداحافظی کرده و وارد دنیای دیگری شده بودیم.

دو هفته  گذش��ت و فرصت سر خاراندن نداشتیم. از صبح تا شب کالس بود و کالس. 
ه��م الزم ب��ود و به درد بخور و هم آدم را کالفه می کرد. اس��لحه شناس��ی، کار با مواد 
منفجره، تاریخ اسالم، اخالق، اصول عقاید و جنگ تن به تن. یك شب در میان هم خشم 
ش��بانه، هنوز خوابمان نبرده که با توپ و تشر فرمانده از خواب می پریدیم. باید جوراب و 

پوتین می پوشیدیم و جلوی آسایشگاه با بلوز و شلوار کار به خط می شدیم.
در آن مدت حتی یك بار هم غذای سیر نخوردیم. تقریبًا همه، همیشه گرسنه بودیم، 
یك ذره نان دور ریز نداش��تیم؛ حتی دوره های نان را بچه ها به چشمش��ان می کش��یدند. 
گاهی که مرغ می دادند، چش��م به دور، چیزی از پوس��ت و اس��تخوان آن باقی نمی ماند. 
میوه ها را هم با پوس��ت می خوردیم. هیچ کس حق نداش��ت از بیرون خوراکی تهیه کند، 

حتی اگر به مرخصی می رفت. با این اوضاع و احوال روزی چندین کیلومتر با 
تفنگ و کوله پشتی ما را می دواندند. آن وقت بود که معنی و مفهوم پادگان را فهمیدم! 
راس��تش ته دلم قدری خالی شده بود. اول فکر می کردم وقتی سوار اتوبوس شدیم، یك 
راس��ت ما را می برند جبهه و خط. تازه متوجه ش��ده بودم که کار به این س��ادگی ها هم 
نیست. می گفتند می خواهیم از شما مرد بسازیم تا طاقت گرسنگی و تشنگی و بی خوابی 

را داشته باشید. 
برای همین روزها باید چند س��اعتی با تش��نگی کنار می آمدیم. یك روز مربی اصول 
عقاید حرف هایی زد که ش��رایط برای بچه ها بهتر توجیه شد، او گفت: »مشکل دنیا با ما 
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مش��کل اسالم است. اگر ما دست از اس��الم برداریم، همه چیز حّل می شود. ما که برای 
اسالم می جنگیم باید آن را خوب بشناسیم و مشکالتش را تحمل کنیم. بتوانیم گرسنگی، 

تشنگی، شرایط سخت جبهه، جراحت، اسارت و شهادت را تحمل کنیم.
ب��ه زندگی حض��رت علی )ع( نگاه کنی��د. چگونه غذا می خورد؟ چگون��ه کار می کرد؟ 
عباداتش چگونه بود؟ چگونه جهاد می کرد؟ شیعه به معنی دنبال روی است. ما شیعۀ آن 
حضرتیم، او الگوی ماست. والیت پذیری و اطاعت از ولی هم یکی دیگر از اصول عقاید 

ماست. ما با خمینی نفس می کشیم با او زنده ایم و گوش به فرمان او...«
ش��ب جمعۀ آخر س��ال، ما را با پنجاه، شصت دس��تگاه اتوبوس سبز رنگ دو طبقه، به 
بهشت زهرا بردند. هم زیارت بود و هم تماشا. چند تا ماشین ما را اسکورت می کردند زیرا 

منافقین هر روز مشکلی درست می کردند.
آموزش ها و شرایط حاکم در پادگان، نگرشم را نسبت به مسایل پیرامونم عوض کرده 
بود. وقتی دختران و زنانی را می دیدم که ظواهر اسالمی را رعایت نمی کردند، برایم سؤال 
می شد مگر این ها مسلمان نیستند؟ یا جوان هایی که سر و وضعشان از غرب تأثیر گرفته 

بود، حالم را به هم می زد با خودم می گفتم: »مگه توی این مملکت جنگ نیست؟«
به بهش��ت زهرا که رسیدیم، احساس عجیبی داش��تم. مثل دیدار با دوستان. وقتی به 
قطعۀ ش��هدا و مزار 72 ش��هید حزب جمهوری و شهید رجایی و باهنر رسیدیم، احساسم 
این بود که با آنها از هرکس دیگر راحت ترم. می دیدم من هم از آنها هس��تم. از مزار هر 
ش��هیدی که عبور می کردم، با او کلی حرف داش��تم، مثل این که دوستان چندین و چند 

ساله و آشنای دیرینه ایم.
تعدادی از خانوادۀ ش��هدا برای زیارت آمده بودند که اشك هایش��ان جگر آدم را کباب 
می کرد. بعضی هم به سر تا پایم نگاه می کردند و حرف هایی به هم می زدند، اصاًل خوشم 
نمی آمد که کس��ی تعریفم را کند یا برایم دلس��وزی کند. برای همین در این طور مواقع 

سریع خودم را میان بچه ها پنهان می کردم.
یك روز مانده به عید نوروز گفتند: »پنج روز مرخصی دارید!« هم خوش��حال ش��دم و 
هم ناراحت. خوشحال از این که با خانواده دیدار می کنم و نگران از ترس مسافرت. تا آن 

وقت تنها مسافرت نکرده بودم و همین مسأله برایم اضطراب آور بود.
همراه بچه ها آمدیم سه راه افسریه. یك ساعتی دود گازوئیل خوردیم و عاّلف شدیم. 
حوصله ام س��ر رفته بود. تعدادی با اتوبوس، مینی بوس، سواری و یا ماشین های تو راهی 
سمنان1  رفته بودند. وقتی سر و کلۀ یك اتوبوس پیدا شد خوشحال شدم. به ما که رسید 
ترمز کرد و ش��اگرد راننده سرش را از شیش��ه بیرون آورد و گفت: »صندلی نداریم، روی 
بوفه، پنج نفره، جریمۀ پلیس راه هم با خودتان!« س��ریع رفتیم باال. هنوز ننشسته بودیم 
که شاگردش آمد و کرایه ها را جمع کرد. آن قدر خسته بودم که متوجه نشدم چگونه راه 

طی شد. سحر به دامغان رسیدیم.
روزهای خانه به سرعت می گذشت. مادر حسابی به من می رسید. مثل این که بو برده 
ب��ود اوض��اع پادگان از چه قراره! به ما گفته بودند ای��ام مرخصی دو و نرمش را فراموش 
نکنید تا بدنتان از فرم نیفتد. برای همین هر روز صبح یك ساعت کارم ورزش و نرمش 

بود.
وقتی بچه های هنرستان به من می رسیدند، از آموزش می پرسیدند. من هم با آب وتاب 
از خوبی ه��ای پادگان و آموزش حرف می زدم. برایش��ان می گفت��م: »واقعًا جایتان خالیه! 
درس دیر نمیش��ه!« یك روز چند تا از هم کالس��ی ها به دیدنم آمدند. از حرف هایم قند 

توی دلشان آب شد. از برق چشم هایشان معلوم بود که حسرت می خورند.
یکی از آنها گفت: »آنجا همه چیزش با حاله! تلخی هاش هم شیرینه، از خدا بخواه که 

نصیب ما هم بشه.«
خویش��اوندانم که عید دیدنی می آمدند، خیلی س��ؤال داشتند. یك جوری من را خوب 
تحویل می گرفتند. از خدا می خواس��تم لیاقت این همه محبت را داش��ته باشم. نگاه های 
تحس��ین آمیز آنها به من قّوت و قدرت می بخش��ید. همین مدت کم س��بب شده بود که 

محکم تر باشم و جدی تر برخورد کنم.
1 . مردم اس��تان سمنان حضوری پر رنگ در دفاع مقدس داشتند. مقام معظم رهبری در سفر سال 1378 به استان 
فرمودند: »در همین اس��تان مومن، غیور و شجاع شما، این استان از نظر تعداد نسبی رزمندگان جزء استان های درجه 
یک کشور محسوب می شود. این سه هزار شهید نسبت به جمعیت استان و آن تعدادی که از این استان برای شرکت 
در دفاع مقدس یک یا چند بار به جبهه رفته اند، یکی از رتبه های باالی کش��ور است.« )فرهنگ اعالم شهدا، مقدمه 

سی و نه(
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ی��ك روز ه��م به روس��تای عبداله آباد رفتم. دی��دار با اقوام و پدرب��زرگ و مادر بزرگ 
خوش گذشت. بیشتر از همه باید به سؤال های باباجان )پدربزرگ( جواب می دادم. طوری 
صحبت می کرد که معلوم بود، دلش برای جبهه پر می کش��د. مشخص بود همین روزها 
او هم لباس بس��یجی می پوشد. خیلی امور نظامی را دوست داشت. بارها از آموزش های 

زمان سربازی برایم تعریف کرده بود.
نیم س��اعتی از ورودم نگذش��ته بود، توی خانه بودیم که گفت: »من دستور می دهم تو 

اجرا کن!«
گفتم: »چشم!«

گفت: »ایست- خبردار!« اجرا کردم.
گفت: »از جلو نظام، خبردار!« اجرا کردم.

گفت: »قدم!« روی پنجۀ پا بلند شدم.
گفت: »نشد تا موقعی که من نگفتم رو، نباید حرکتی انجام بدهی!« هر چه گفتم حاال 

این طوری است، قبول نکرد.
دوست داشتم زودتر این دوره تمام شود و من به خط و جبهه برسم. دورۀ آموزشی مثل 
برق و باد س��ریع گذش��ت. روزهای آخر دوره به قدری به آنجا عادت کرده بودم که دلم 
می خواس��ت ادامه پیدا کند. با این که از ش��هرهای مختلف و قومیت های متفاوت بودیم، 
آدم احس��اس می کرد تمام آنها دوس��ت و فامیل اند. دیر می جنبیدی بزرگ ترها هم به تو 
سالم می کردند. کمتر آدمی را پیدا می کردی که اخم هایش توی هم باشد. بعضی شب ها 
که زودتر از خواب بلند می شدم، تعدادی نماز شب می خواندند. دعاهایشان تماشایی بود. 

من هم آرزو می کردم ای کاش زودتر آمده بودم.
عصر آخرین روِز پایاِن دوره به میدان تیر رفتیم. همه با تیر بار و تفنگ ژ3 1 تیر اندازی 
کردند. نمره ام بد نشد ولی عالی نبود. راستش لگدهای تفنگ شانه ام را ناراحت کرده بود، 

1 . این جنگ افزار در س��ال 1959 به عنوان س��الح س��ازمانی ارتش آلمان انتخاب شد و از آن پس در طی چهل 
سال بیش از شصت کشور آن را برای نیروهای مسلح خود به کار گرفتند. رمز موفقیت ژ3 در سادگی و قیمت ارزان 
ساخت آن است. این سالح با فشنگ پرقدرت 7.62 میلیمتری تغذیه می شود و می تواند در حالت تک تیر و رگبار 

عمل کند. بیش از 45 سال است که سالح ژ3 بعنوان سالح سازمانی در اختیار ارتش و نیروهای مسلح ایران است.

هر چند که تیراندازی را دوست داشتم، ولی اول کار، کمی مضطرب بودم. هوای ابری آن 
روز هم شاید در نمره ام بی تأثیر نبود. 

از آنجا که گلوله های آرپی جی کم بود، فقط تعدادی را انتخاب کردند ش��لیك کنند. از 
دستۀ ما عباس خلجیان انتخاب شد. دقیقاً موشك او به وسط سیبل اصابت کرد. بچه ها 

هم با تکبیر او را تشویق کردند. 
دورۀ ی��ك ماهۀ آم��وزش به پایان آم��د. اتوبوس ها ما را به پادگان امام حس��ن )ع( 1 
بردن��د، محل اعزام نیرو به جبهه های جنوب و غرب. روزهای آخر بچه ها می گفتند چون 
قرار اس��ت عملیات در جنوب انجام ش��ود، حتمًا مأموریت ما آنجا خواهد بود. هیچ کس 
دوس��ت نداش��ت به غرب فکر کند. بچه ها روحیۀ عملیاتی داشتند. دوست داشتند زودتر 
وارد سنگرهای خدمت شوند. توی ماشین و هنگام خروج از پادگان حمزه )ع( سرودهای 

حماسی را با هم می خواندیم.
هم زمان با ورود ما یك مینی بوس نیرو از دامغان آمد. خیلی تعجب کردم، احس��اس 
خاصی به من دست داده بود. حالتی از غم و شادی. باورم نمی شد، پدر بزرگم یکی از آنها 
بود. خوشحال بودم زیرا پدر بزرگ مرجعی بود برای حمایت کل بچه ها و من. دنیا دیدگی 
و خوش صحبتی او خیلی از مشکالت را حل می کرد و مانع از بروز خیلی از مسایل می شد. 

از سوی دیگر تفنگ به دست گرفتن او سبب تشویق بقیه بود.
با وجود پدر بزرگ می بایس��ت حواس��م را جمع می کردم تا مبادا شوخی نابجایی از من 
س��ر بزند. لحظاتی نگذشته بود که شنیدم: »علی رضا کوچیك بوده! پدر بزرگش آمده تا 
مواظب او باشه!« من که باورم نشد! مگر همه آنهایی که کم سن و سال ترند و جّثۀ قوی 

ندارند، پدر بزرگشان آنها را همراهی می کند. 
به جمعی از آنها که حضور پدر بزرگم )مشهدی محمد( برایشان سؤال شده بود، گفتم: 
»ش��ما او را نمی شناسید! او انقالبی قبل از انقالب است! وقتی توی روستای عبداله-آباد 
از امام و انقالب حمایت می کرد، شاه دوست ها غالف می کردند. اگر جبهه نمی آمد جای 

سؤال داشت!«

1 . پادگانی در شرق تهران که در زمان طاغوت مخصوص اسب دوانی بود.
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بچه های شوخ برای سر به سر گذاشتن یکی از دوستان، او را خیار شور صدا می کردند 
که چندان هم بدش نمی آمد. یکی از بچه های همین گروه اس��م او را به بلندگوی درب 
جبهه )درب ورودی( برای مالقات داد تا اعالم ش��ود. بلندگو س��ه بار اعالم کرد: »برادر 
حس��ین خیار شور! برادر حسین خیار ش��ور! به درب جبهه مراجعه فرمائید! مالقات!« که 
مالقات آن با طنینی خاص وکش��یده اعالم می ش��د. با شنیدن این جمله بچه ها از خنده 

ریسه  رفتند.
تك و توکی رادیو داشتند. از برنامه های آن خیلی خوشم می آمد. قباًل این طوری نبود. 
ب��رای همین به رادیو فکر نکرده بودم. روز اعزام یکی از بس��تگان همراه مادر بزرگم به 

مالقات من و پدربزرگ آمده بود؛ همین که گفت: »چیزی نمی خواهی؟«
بی معطلی گفتم: »رادیو دو موج.« بندۀ خدا به سرعت رفت و با رادیو برگشت.

محل مأموریت اعالم شد. اول بچه ها مثل برق گرفته ها شدند تا آن که یواش، یواش 
واقعی��ت را پذیرفتند. مخصوصاً وقتی ک��ه ابوالفضل مهرابی 1 بچه ها را جمع کرد وگفت: 
»تکلی��ف ش��رعیه، مهم انجام وظیفه اس��ت! ما پی��رو امامیم برای همی��ن با جان و دل 

مأموریت را می پذیریم.«
غروب اتوبوس ها به سوی غرب حرکت کردند. به خاطر تاریکی هوا از تماشای اطراف 
محروم بودیم. خیلی از بچه ها مثل من آن قس��مت ایران را ندیده بودند و دوست داشتند 

مناظر اطراف را تماشا کنند.
بعد از نماز صبح چشم ما به مناظر غرب کشور روشن شد. جوی های آب روان، باغ های 

میوه و تاکستان ها خبر از آب و هوایی خوش می داد.
س��ه روز در محل سپاه پاسداران مهاباد2  مستقر بودیم. در این مدت با اوضاع و احوال 
1 . ابوالفضل مهرابی، فرزند رمضان، س��ال 1341 در روس��تای محمدآباد دامغان پا به عرصۀ وجود گذاش��ت. از 
دبیرس��تان فردوسی دامغان دیپلم حس��ابداری گرفت. در عملیات پاک سازی جادة بانه � سردشت، والفجر مقدماتی، 
کربالی1، بیت المقدس و خیبر ش��رکت داشت. در اسفند   1362 در عملیات خیبر شرکت کرد و به شهادت رسید. 
او در این عملیات فرمانده گردان و با حفظ س��مت فرمانده تیپ مس��تقل س��منان بود. )فرهنگ جاودانههای تاریخ، 

ص142-139(.
2 . شهرس��تان مهاباد: یکی از شهرس��تان های کردنشین اس��تان آذربایجان غربی ایران است. مرکز آن شهر مهاباد 
اس��ت. این ش��هر در جنوب استان و در ساحل شرقی رودخانه مهاباد واقع شده است و امروز به خاطر قرار گرفتن در 
مرکز تالقی س��ه استان آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی و کردستان از اهمیت خاصی برخوردار است و به دلیل 

منطقه و مس��ایل آن آشنا ش��دیم. چند بار هم مسئوالن برایمان اوضاع سیاسی و نظامی 
منطقه را تشریح کردند.

روز سوم اسلحه و مهمات را به ما تحویل دادند. آن روز را هرگز فراموش نمی کنم. به 
اندازۀ تمام غم های قبلی ناراحتی کشیدم، حالتی مثل مادرهای بچه مرده داشتم. از جمع 
ما، بیس��ت نفر را جدا کردند که من یکی از آنها بودم. تا موقعی که مشکل حل شد نیمه 
جان شدم. وقتی ما را جدا کردند، گفتند: »این جا باید با ضد انقالب جنگید، دشمن روبرو 
نیس��ت. وقتی توی ش��هر و خیابان تفنگ به دوش بگیرید، شما که هیکل ندارید، برخی 

پوزخند خواهند زد. شما به جبهه های جنوب بروید!«
بعد از این حرف ها، ابتدا س��کوتی س��نگین بین ما حکم فرما شد. بعد هم بین گروه پچ 
پچ شروع شد: »قبول نکنید. مگر ما مسخره ایم. می خواهند ما را به دامغان بر گردانند!«

حسابی اعصابم به هم ریخته بود. نمی توانستم درست فکر کنم. مثل این که مغزم یخ 
زده بود. حالم بد ش��ده بود و گلویم خش��ك. مثل این که چیزی توی آن گیر کرده بود. 
بهترین راه حل را در راز و نیاز یافتم. خدا را به خوبانش و ش��هدا قس��م دادم که مش��کل 
را حل کند. بقیه بچه ها هم به ائمه)ع( مخصوصاً حضرت زهرا )س( متوس��ل شده بودند. 
لحظات بیم و امید به سختی گذشت تا آن که غروب موضوع منتفی شد و ما نفس راحتی 

کشیدیم.
گروه��ان ما را بین 9 پایگاه مهاباد و اطراف آن تقس��یم کردند، تا وجود ما، در جاهای 
مختلف ش��هر امنیت آنجا را تأمین کند و هم برای جلوگیری از خطرات احتمالی یك جا 

جمع نباشیم.
اس��م برخی پایگاه ها عجیب بود، اگری قاش، حیوانات، گوزن ها، سیلو، رادیو تلویزیون، 
هالل احمر، مخابرات و مقر س��پاه. من در مخابرات بودم. فرماندۀ گروه فضل اهلل نصرتی 
بود. معلمی با چهرۀ خندان ولی جدی. بیش��تر سرش توی کتاب و دفترش بود و مطالعه 
می کرد. انگار می خواست ادامه تحصیل بدهد. هیچ امتیازی هم برای خودش قایل نبود. 

به اندازه ما نگهبانی می داد.

همین موقعیت استراتژیک اقامتگاه مسافران زیادی می باشد.
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عالوه بر نگهبانی کتابفروشی را هم اداره می کردیم. جلوی در مخابرات کتاب فروشی 
دایر کرده بودیم. مردم ش��هر استقبال می کردند. آنها بیش��تر توضیح  المسائل امام)ره( را 

می خریدند.
ب��ا جوان های خیاب��ان مخابرات و کوچه های اطراف آن دوس��ت ش��ده بودیم. عالوه 
بربحث-های سیاس��ی با آنها فوتبال هم بازی می کردیم. س��وال های خاصی داشتند که 

تعدادش زیاد نبود. ما هم نسبت به سوال هایشان اطالعات الزم را داشتیم.
یك ش��ب نگهبان خیابان مخاب��رات بودم، باران نرمی می بارید که بادی س��رد آن را 
همراهی می کرد. بدنم از سرما مورمور می شد. شب از نیمه گذشته بود. صدایی را شنیدم. 
ب��ه رفیقم گفتم: »مواظب ب��اش!« فردی با چراغ قوه عالمت می داد و در حالی که فریاد 
می کش��ید: »کومك،کومك« به طرف ما می آمد. من هم داد کشیدم و به او گفتم تا جلو 
بیاید. وقتی به اندازۀ کافی به س��نگر نگهبانی نزدیك ش��د به او ایس��ت دادم و مشکلش 
را پرس��یدم. مریض بدحال داش��تند. پاس بخش را خبر کردم تا تقاضای آمبوالنس کند. 
به ذهنم رس��ید وقتی شهر در اثر شرارت ضد انقالب شب ها حکومت نظامی باشد مردم 

بیچاره چقدر در زحمت هستند؟!
تلفن های ش��هر قطع بود. فقط با اس��تفاده از ش��ش باجۀ تلفن مردم شهر و رزمندگان 

می توانستند با جاهای دیگر تماس بگیرند.
فرماندۀ گروهان، ابوالفضل مهرابی هر چند روز یکبار به ما س��ر می زد. هم خودش را 
دوس��ت داشتم و هم حرف هایش را. وقتی دو، سه روز از ما سر نمی زد، دلم برایش تنگ 
می ش��د. او از جمله افرادی بود که از روزهای اول ش��کل گیری سپاه پاسداران عضو آن 
ش��ده بود. همیش��ه منظم و مرتب بود. پوتین های براق، لباس های تمیز، شلوار گتر کرده 
و لبخن��دی ملیح به عالوه رایحۀ عطر محمدی او را برجس��ته تر می کرد. نماز خواندنش 
تماشایی بود. عنایت ویژه او به افراد کم سن و سال تر را همه متوجه شده بودند. هر چند 

که خودش هم بیست سال بیشتر نداشت.
یک��ی از س��رگرمی های ما صحبت با م��ردم کوچه و بازار بود. مردمی که همیش��ه در 
ترس زندگی می کردند. هر لحظه مثل ما ممکن بود به جرمی بی اساس هدف گلوله قرار 

بگیرند. هدف گلولۀ کس��انی که کیسه ای به سرشان کشیده اند و فقط جای چشم هایش 
س��وراخ بود. آنها تا آن وقت چند بار با تفنگ دوربین دار بین دو ابرو و محل س��جدۀ چند 
تا از بچه های بس��یج را هدف قرار داده بودند و س��ر چند نفر را با کارد سالخی بریده و به 
گمان باطل خود در مسیر راه برای عبرت دیگران کاشته بودند ولی مگر ما از این چیزها 
می ترسیدیم. اگر بنا به ترس بود باید حضرت علی )ع( از عدالت و اسالم دست می کشید 

تا محراب را به خون خویش رنگین نکند. 
باید چه می کردیم؟ اگر کردس��تان را رها می کردیم مشتی ضد انقالب وابسته، به اسم 

مردم این خطه را جدا می کردند و اسرائیلی دیگر به وجود می آوردند.
هر چند روز یکبار ضد انقالب در چند نقطه شهر تیراندازی می کرد و مردم هم به اجبار 
کس��ب و کار خودشان را رها می کردند و از ترس جان به خانه پناه می بردند. چند بار هم 
به مقر ما و س��ایر پایگاه ها در ش��ب تیراندازی کردند، تا بدین شکل ابراز وجود کنند. هر 
چند که توفیقی نداش��ته و بچه ها جواب آنها را می دادند، در حالی که تالش بر آن بود به 

جان و مال مردم آسیبی وارد نشود.
به ما گفته بودند تا می توانید تیراندازی نکنید! کار فرهنگی بیشتر جواب می دهد. برای 
همین کتاب می فروختیم و س��عی می کردیم محترمانه رفتار کنیم و با آنها اصولی بحث 
کنیم. اولین باری که به مقر ما حمله ش��د پدر بزرگم، مش��هدی محمد رفت باالی پشت 
بام با صدای بلند به آنها گفت: »ما برادر ش��ماییم و مثل ش��ما مسلمان و خادم شما.« باز 
هم آنها تیراندازی کردند. آخر کار حوصله اش س��ر رفت و به آنها بد و بیراه گفت. بعد از 
درگیری، بچه ها کار فرهنگی! مشهدی محمد را گوشزد و از خنده ریسه می رفتند. جلوی 

روی او خیلی حرف نمی زدند. حرمت او را حفظ می کردند.
س��ن زیاد سبب می ش��د تا بازدید بدنی جلوی مخابرات به او واگذار شود. هیچ کس از 

بازدید بدنی او ناراحت نمی شد. همه او را پدربزرگ صدا می زدند.
سیس��تم مخابرات ش��هر منفجر ش��ده بود. هر روز گروهی از ما برای تأمین نیروهایی 
که دس��تگاه های مخابرات را تعمیر می کردند به آن مناطق می رفتیم. یك روز وقتی من 
کنار آنها ایس��تاده بودم، خانمی مسّن سراغم آمد و گفت: »پسرم کی تلفن هایمان وصل 
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می شود؟« با لبخند جواب دادم: »مادر جان می بینی که ما هر روز با چه مشقتی دستگاه ها 
را تعمیر می کنیم ولی ش��ب ضد انقالب با یك نارنجك دل و رودۀ این دس��تگاه ها را به 

هم می ریزه.«
روز به روز رابطۀ ما و مردم بهتر می شد. احساس دل تنگی و غربت در کار نبود. روزها 
بیش��تر کتاب می خواندم. در آن مدت چندین کتاب آیت اهلل دستغیب 1 را با دقت خواندم. 
کمتر کس��ی بود که کتاب نمی خواند. هر چند که فوتبال س��رگرمی مشترک تمام بچه ها 

بود.
در مهاباد راحت ترین کار دوستی و آشنایی با مردم بود. با چند کلمه صحبت و سالم و 

علیکی می توانستی دوست پیدا کنی. 
دست فروش فراوان بود. از انواع و اقسام سبزی های کوهی در بساط آنها یافت می شد، 
تا انواع کاالهای قاچاق. رونق مساجد از قهوه خانه ها کمتر بود. اکثریت آنها لباس محلی 

می پوشیدند. شلوار کردی که بچه های ما هم استفاده می کردند، لباس راحتی بود.
مردم کاری به ضد انقالب و برنامه هایش نداشتند، می خواستند زندگی کنند. آنها قانع 

و راحت بودند. 
هنگامی که رادیو خبر آزادس��ازی خرمشهر2  را اعالم کرد، تعداد قابل توجهی از مردم 

همراه رزمندگان به خیابان ها ریختند و شادی کردند.
دو ماهی که در آنجا مستقر بودیم به شهر و مردم آن عالقه پیدا کرده بودیم. مردم هم 
به ما عالقه نش��ان می دادند. مثل این که کار فرهنگی جواب داده بود. ما با مردم راحت 
1 . عبدالحسین دستغیب با شروع نهضت امام خمینی)ره( در سال 1341 مبارزه با رژیم شاه را علنی وآشکار کرد. 
سخنرانی سیاسی و تهییج کننده ایشان پس از دعای کمیل تا نیمه خرداد 42 در جمع انبوه شنوندگان نقش بزرگی در 

پیشبرد انقالب داشت و نوار سخنرانی های ایشان تا اقصی نقاط ایران منتشر می گردید. در 
خرداد 42 بازداش��ت و به تهران اعزام ش��د و پس از آزادی از زندان مدتی نیز تبعید و در س��ال 1343 نیز مجدداً 
زندان��ی و تبعید گردید و در س��ال 1356 نی��ز مدتی زندانی و یا در منزل محاصره و تح��ت نظر بود. پس از پیروزی 
انقالب به نمایندگی در مجلس خبرگان انتخاب شده و همزمان به درخواست اهالی شیراز و فرمان امام خمینی امامت 
جمعه را عهده دار ش��د. در تاریخ 20 آذرماه 1360 هنگامی که عازم نماز جمعه بود به دس��ت منافقین به درجه رفیع 

شهادت نایل گردید.
2 . عملیات بیت المقدس در 30 دقیقه بامداد روز 10 اردیبهش��ت 1361 با قرائت رمز عملیات بس��م اهلل الرحمن 
الرحیم. بس��م اهلل القاس��م الجبارین، یا علی ابن ابی طالب ش��روع ش��د. این عملیات ادامه یافت تا اینکه در 3 خرداد 

1361خرمشهر آزاد گردید. )جغرافیای عملیات ماندگار ص 105(

بودی��م، آنها هم به ما احترام می گذاش��تند. پیش مرگ های ُکرد مس��لمان با ما همکاری 
خوبی داشتند. مجموعه اینها سبب شده بود که ضد  انقالب خیلی آفتابی نشود. شاید هم 

برنامه ای داشتند که می بایست بیشتر مواظب می بودیم.
صب��ح جمعه ای ب��ود ابوالفضل بنائیان و ابراهیم س��لطانیه از گروه م��ا نگهبان جلوی 
مخابرات بودند. مردی 35 س��اله به آنها نزدیك شد و به سوی آنها نارنجك پرتاب کرد. 
آنه��ا خیز رفتند تا هدف ترکش های نارنجك قرار نگیرن��د. پرتاب کنندۀ نارنجك هم از 
آنجا گریخت. پس از انفجار ابراهیم سلطانیه بیست تیر خشابش را به سوی او شلیك کرد 
که با کمی فاصله از هدف به سینه دیوار نشست! عکس العمل به موقع و مناسب بچه ها 
خیلی مهم بود. پیوس��ته باید مراقب می بودیم و همیش��ه مسلح و آماده شلیك. کم ترین 

سهل انگاری و بی دقتی خسارت آفرین بود.
بقدری ش��ب و روز تفنگ دستمان بود که دیگر س��نگینی اش را احساس نمی کردیم. 
هر جایی می رفتیم باید تفنگ و نارنجك همراهمان می بود. همیش��ه و همه جا احتمال 
درگیری از سوی ضد انقالب وجود داشت. مثاًل وقتی حماِم داخل شهر می رفتیم، به نوبت 
چند نفرمان اطراف آنجا کشیك می دادند زیرا ضد انقالب چند نفر را قباًل در حمام شهید 
کرده بود. همین طور وقتی برای خرید می رفتیم، چند نفری با هم بودیم زیرا شنیده بودیم 

چند نفر را با سیم گاروت 1 شهید کرده بودند. 
پنج نفر از بر و بچه های مقر ما تهرانی بودند، آدم های زبر و زرنگ. گاهی هم سر به سر 
ما می گذاشتند. شوخ و بامزه بودند. شوخ طبعی و لطیفه گویی قسمت مهمی از برنامه های 
روزانۀ آنها بود. مثاّل یك روز که غذا مرغ بود، برای اینکه ش��کمی از عزا در بیاورند، س��ه 
برابر جیره بچه های مقر، سهمیه گرفتند و تقسیم کردند. پیش خودم گفتم: »ان شاء اهلل 

که سهم دیگران را نگرفته اند!«
در مسایل اجتماعی هم از ما فعال تر بودند. یك روز جمعه برنامه بازدید از سد مهاباد را 
برای ما تدارک دیدند. واقعًا زیر تاج سد دیدنی بود. تا آن وقت محلی به آن زیبایی ندیده 
بودم. باغچه های پر از گل و چمن کاری ش��ده، درختان زینتی قش��نگ و همه جا تمیز و 
1 . سیم محکمی که نهایتاً به کلفتی یک سوزن کوچک است و دو سر آن دستگیره دارد و از پشت سر زیر گلوی 

دشمن انداخته و به صورت ضربدری می کشند تا دشمن در آنی کشته شود.
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مرتب. آس��وده تر از همه خردساالن بودند. می دویدند و بازی می کردند. به یاد سیزده بدر 
شهر خودمان افتاده بودم.

ولی افس��وس که حتی آنجا هم هیچ کس احس��اس راحتی نمی کرد. با این که نیروی 
محافظ داشتیم ولی هر لحظه ممکن بود ضد انقالب لوله تفنگش را از پشت سنگی یا از 

پناه درختی بیرون بیاورد و خانواده یا خانواده هایی را عزادار کند.
اواخر اردیبهشت با خبر شدیم عباس خلجیان در کمین دشمن قرار گرفته و شهید شده 
است. این خبر حسابی اعصابم را به هم ریخت. او نزدیك ترین دوستم بود و برای جبهه 
رفتن تشویقم کرده بود. چند وقت در رویا با او حرف می زدم. از دست دادن نزدیك ترین 
دوس��ت مش��کل بود، به او می گفتم: »قرارمان نبود که تنها بروی؟ ای کاش من هم با 
تو بودم!« بقیۀ بچه ها مخصوصاً دوس��تان هم کالس��ی برای او ناراحت بودند. به هم که 
می رس��یدیم، قدری از او صحبت می کردیم. این مصیبت کم بود که 25 اردیبهشت خبر 
آمد برادر نصراهلل بیناباش��ی 1 هنگام تعویض پست مورد اصابت گلوله قرارگرفته و شهید 
ش��د. برای او هم مجلس��ی در مقر سپاه پاسداران برگزار ش��د. نصراهلل بلند قد، سفیدرو، 
موهای فر و اخالقی نیك داش��ت و مثل همۀ بچه های کالته رودبار شجاع و نترس بود. 
ده سالی از من بزرگ تر بود. سال قبل هم چند ماه در محور بانه، سردشت با ضد انقالب 

جنگیده بود.
با آن که فرماندهان گروهان و دس��ته ما سن و سالی نداشتند اما با حسن تدبیر طوری 
برنامه ریزی کرده بودند که وقت اضافه ای نداشتیم. قبل از اذان صبح بیشتر بچه ها بیدار 
بودند. اذان صبح چراغ ها روش��ن بود و نماز جماعت خوانده می ش��د. مراس��م صبحگاه و 
ورزش در گرگ و میش هوا انجام می شد. هم زمان با طلوع خورشید سفرۀ صبحانه پهن 
بود. بعد از آن کالس ش��روع می شد. احکام، حدیث، تحلیل سیاسی، اخبار و آموزش های 
نظام��ی جزء آنها بود. در کالس حدیث هر نفر باید یك حدیث را آماده کرده و می خواند 
یك روز نوبت به پدر بزرگ )مش��هدی محمد( رسید گفت: »هر که از پول بگذرد خندان 
بود.« ابتدا، بچه ها خندیدند ولی با کمی توضیح متوجه شدند که پول سمبل دنیا دوستی 
1 . نصرت اهلل بیناباشی فرزند قربان متولد 1338 کالته رودبار دامغان در تاریخ 1361/02/24 در مهاباد به شهادت 

رسید.

و دنیا پرستی است و اگر انسان آخرت را ترجیح دهد بهشتی خواهد بود.
پس از یکی دو س��اعت کالس، دو س��اعت وقت آزاد داش��تیم تا هر که طبق عالیق 
خودش به کاری مش��غول باشد. طبقۀ زیرین مخابرات محل کالس های کشتی و کاراته 
بود. در کالس کاراته ده نفر شرکت می کردند که من یکی از آنها بودم. یکی از بچه های 

تهرانی که کمربند قهوه ای داشت مربی کالس بود.
در بین بچه های دامغانی پس��ر ریزه ای از اهالی روس��تای امام آباد بود که اس��مش را 
فراموش کرده ام. همه منتظر حرف ها و کارهایش بودند تا خستگی آنها رفع شود. در تقلید 
صدا نمره اش بیست بود. آن روزها تلویزیون »کارتون تنسی تاکسی دو« را نشان می داد. 
او طوری صدای متن را تقلید می کرد که اگر فردی او را نمی دید، برایش قطعی می ش��د 

که صدا از تلویزیون پخش می شود.
یك ش��ب روی ای��وان مخابرات ک��ه اطرافش را بلوک س��یمانی چیده بودیم، ش��ام 
می خوردیم. دس��ر کمپوت بود. یکباره صدایش را ص��اف کرد تا همه به او نگاه کنند. در 
فضای نیمه روشن، گارد پرتاب نارنجك گرفت، یعنی دست هایش را برد روی سینه و با 
یك دست به اصطالح ضامن آن را کشید و با دست دیگر آن را پرتاب کرد. وقتی قوطی 
خالی کنسرو از بیرون مخابرات صدایش بلند شد، فهمیدیم که چه شوخی ای کرده است.

همان شب هم حجت االسالم ملك محمدی1  همراه ابوالفضل مهرابی مهمان مقر ما 
بودن��د او دعای حضرت علی )ع(- الهی قلبی محجوب و نفس��ی ... - بین نماز مغرب و 

عشاء را ترجمه و تفسیر کرد.
یك روز ظهر خوابیده بودم. ش��ب چهار س��اعتی نگهبانی داده بودم. چند بار فردی مرا 
صدا زد و تکان داد. یکی از بچه ها بود؛ گفت: »راحت بخواب تقی می خواس��ت صدایت 

کند من نگذاشتم!«
دورۀ آموزش��ی که در پادگان21 حمزه)ع( بودیم، ب��رادری که معلم بود و اهل خمین، 
دعای توسل و زیارت عاشورا می خواند. صدا و سبك خواندنش را همه دوست داشتند. من 
هم مرتب آن عبارات را تکرار می کردم. تا آنجا که باورم شد دعا خوان هستم! برای همین 

1 . حجت االسالم حسن ملک محمدی نمایندة دورة هشتم مجلس شهرستان دامغان
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یك شب چهارشنبه در مقر مخابرات به من پیشنهاد دعا خواندن داده شد. با اولین تعارف 
ش��روع کردم. وس��ط های دعا خودم پشیمان ش��دم. بچه ها هم یکی یکی جلسه را ترک 
می کردن��د. چند نفری باقی مانده بودن��د، که یکباره صدای یکی از بچه های تهرانی بلند 
شد: »آهای! بدو هندوانه!« جماعت که مثل من مجبور به نشستن بودند، یك دفعه بلند 
ش��دند و به طرف اتاق مقابل که هندوانه های قاچ کرده چیده شده بود هجوم بردند. من 
هم بلند ش��دم. پدر بزرگ برای آن که سر و ته قضیه را به هم بیاورد گفت: »علی رضای 

ما تازه گرم شده بود، همه خواننده ها کارهای اولشان این طوری بوده!«
با گذشت زمان مشهدی محمد تنها پدربزرگ من نبود. همه بچه ها او را )باباجان( صدا 
می زدند و هر موقع که دلش��ان تنگ می شد، سراغ او می رفتند می دانستند آن قدر حرف 

برای گفتن دارد که آدم غم هایش را فراموش کند. 
با آنکه گفته بودند، تا می توانید تیراندازی نکنید. مخصوصاً در شب تا طرف را ندیده اید 
دست به سالح نبرید! اما همان اوایل پدر بزرگ در یکی از شب ها تیراندازی کرده بود. در 

جواب پاس بخش گفته بود: »چشمش را زدم!«
بعد از گذش��ت چند ماه تا صدای تیر بلند می شد، می گفتند: »مش ممد چشم طرف را 

زد! و می خندیدند.«
مدت مأموریت ما به سرعت به پایان آمد. آرزوی جنگ و درگیری به دلم ماند. تا آخر 
مأموریت خشاب های بیست تایی فشنگم دست نخورده باقی ماند. همین طور نارنجك ها 
را صحیح و سالم تحویل دادم. طی آن مدت تفنگ ژ-3 متعلق به خودم را هفته ای دوبار 

سرویس می کردم. گفته بودند اگر ژ-3 خوب تمیز نباشد موقع تیراندازی گیر می کند. 
از طرفی هم جّو معنوی و کتاب های آیت اهلل دستغیب باعث رواج نوعی خاص از اخالق 
شده بود. همه خدا ترس و به فکر قبر و قیامت بودند. رفتارها محترمانه بود و همه غمخوار 

و شیفته هم بودند. بچه ها از احساس همرنگی و یکی بودن سرشار شده بودند.
با خداحافظی از نیروهای جدید س��وار اتوبوس شدیم. وحشت و اضطراب از حملۀ ضد 
انقالب سبب می شد که در مسیر راه مراقب اوضاع و احوال باشیم. وقتی آن قدر از منطقه 
دور شدیم که دیگر نیروهای تأمین در اطراف جاده نبود، نفس راحتی کشیدیم و احساس 

راحتی کردیم.
اتوبوس ما از بهش��ت زهرا گذش��ته بود که ابوالفضل مهرابی اعالم کرد وقتی دامغان 
رس��یدیم، بسیج به هر نفر قدری پول توجیبی خواهد داد. تعجب کردم. به ذهنم گذشت: 
»مگ��ر ب��رای انجام وظیفه هم باید پول گرفت؟« همآنج��ا تصمیم گرفتم آن را با جبهه 

قسمت کنم.
15 تیر ماه 1361 به دامغان برگش��تیم. بس��یج به افراد مجرد ماه��ی دو هزارتومان و 

متأهل سه هزار تومان هدیه داد.
روز دوم بازگش��تمان با سی، چهل نفر از بچه ها به منزل شهید عباس خلجیان رفتیم. 
توی کوچه نوحه خواندیم و س��ینه زدیم. پدر و مادرش به اس��تقبال ما آمدند. کوچه های 
تنگ محلۀ خندق گنجایش همین تعداد را نداشت. توی خانۀ آنها هم قدری سینه زدیم. 
وقتی نشستیم برادری پاس��دار صحبت کرد و ضمن حرف هایش گفت: »اینها آمده اند با 
ش��هید تجدید پیمان کنند تا راه او را ادامه دهند.« س��پس مادر ش��هید از ما تشکر کرد و 
گفت: »شما همه عباس من هستید! خداوند همه گناهان را می بخشد به جز حق الناس، 
ش��ماها که دوس��ت او بودید اگر طلبی از او دارید بگویید!؟« پاس��خ بچه ها اش��ك بود و 

سکوت.
من و نّجار و ش��امانی در گوش��ه ای نشس��ته بودیم که عکس قاب گرفته عباس آنجا 
بود. همکالس��ی ها یك جا بودیم. با این تفاوت که عباس به ابدیت پیوسته بود. خاطرات 
دوستی دو ساله با عباس در ذهنم مرور می شد. ما سه نفر مرتب اشك می ریختیم و سعی 
می کردیم که نگاه مادر عباس با نگاه ما تالقی نکند. فضا برایم سنگین بود. دوست داشتم 
ه��ر چ��ه زودتر صحنه را ترک کنم. هر چند که بودن با پدر و مادر عباس برایم دوس��ت 
داشتنی بود. به ذهنم گذشت: »پدر و مادر عباس غیبت او را چگونه در این خانه کوچك 
و خلوت طاقت می آورند؟ عباس که پس��ر ش��لوغی بود مسلماً محیط خانه را مثل کالس 

گرم و پرشور نگه می داشت.« 
صبح س��ومین روز با دو تا مینی بوس به روس��تای کالته رودبار، منزل ش��هید بیناباشی 
رفتیم. تا آن وقت آن روستای بزرگ کوهستانی را ندیده بودم. با سینه زنی و نوحه خوانی 
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وارد منزل آنها شدیم و مثل مجلس قبل، رمضان قدس الهی 1 با صدایی زیبا قرآن خواند. 
پدر ش��هید هم دستمال به دس��ت همه اش گریه می کرد. اشك های او همه ما را منقلب 

کرد.
مدتی احساس می کردم که انگار در مهاباد هستم و باید مراقب باشم تا کسی از گوشه 
و کن��ار مرا هدف قرار ندهد. از خواب که بلند می ش��دم فک��ر می کردم پاس بخش برای 

نگهبانی صدایم زده است.
 

1 . رمضانعلی قدس الهی فرزند علی اکبر متولد 1343ش��هر امیریه دامغان، در تاریخ 1363/12/25 در عملیات بدر 
به شهادت رسید.

 

فصـل دوم
اعتیــــاد

یك هفته ای می ش��د که از مهاباد برگشته بودیم، صبح زود داود صرفی به سراغم آمد 
و گفت: »علی رضا! مگر خبر نداری کالس های جبرانی هنرستان توی شاهرود تشکیل 

شده؟ زود آماده شو بریم! وسایلت را بردار که یك ماهی باید آنجا باشیم!« 
کالس های جبرانی مخصوص بچه های رزمنده تشکیل شده بود. چهل نفری می شدیم. 

خوشحال بودم که کالس ها رنگ و بوی جبهه دارد.
شب دوم متوجه نشدم سر چه موضوعی بچه های سمنانی و شاهرودی با هم حرفشان 

شد. پادرمیانی ما هم بی فایده بود. کارشان به کتك کاری کشید.
صبح آن روز مسئول مجتمع آموزشی در جمع بچه ها گفت: »وقتی مسئولیت را به من 
دادند یك دنیا خوشحال شدم که سر و کارم با بچه های رزمنده است، نمی دانستم شیطان 

بین خوب ها هم فتنه درست می کند.«
توی جلس��ه هم مش��اجرات لفظی و تهدید متقابل آنها ادامه پیدا کرد. مسئول مجتمع 

یك ساعتی صحبت کرد ولی مدتی طول کشید تا یخ های کدورت آب شود.
روز سوم وقتی به دامغان برگشتم، ساعت 4 عصر بود، پدرم جلوی در حیاط ایستاده بود. 
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مرا که دید خندید و گفت: »باباجان رفت جبهه!«
یکه خوردم. کمی فکر کردم وگفتم: »کی؟«

پدرم جواب داد: »اگر تند بری بهش می رسی.« متوجه نشدم با چه سرعتی رکاب زدم. 
اتوبوس ها آماده حرکت بودند. پدر بزرگ در حالی که سرش را از پنجره بیرون آورده بود، 
ِصدایم زد. لباس های چریکی خوش رنگی به تن داشت. همین که اشك های دور چشمم 
را دید گفت: »علی رضا! تو درس بخوان تا فرمانده بشی، خیلی وقت داری.« متوجۀ بقیۀ 

حرف هایش نشدم. زمانی به خودم آمدم که اتوبوس حرکت کرده بود. 
در شاهرود دبیران دوره که گلچین شده بودند، سنگ تمام می گذاشتند. روزهای پایان 
دوره، امتحان هم برگزار ش��د. نتیجۀ امتحانات ش��هریور ماه اعالم شد. نمراتم خوب بود. 
می دانس��تم که می توانم همۀ درس ها را به س��رانجام برس��انم. مرداد و شهریور را خیلی 
زحمت کش��یده بودم تا جبران چند ماهۀ جبهه شود. اگر درسی را نمره نمی گرفتم، برای 

جبهه رفتن مشکل درست می شد. 
دیگر چیزی توی ش��هر مرا آرام نمی کرد. دلم برای ش��ب های جبهه پر می کشید. فکر 
می کردم، عبادت، اطاعت، دوس��تی.... هر چه بود، در جبهه بود. همه چیز آنجا رنگ خدا 

داشت. حتی دل تنگی ها. 
فکر می کردم به جبهه معتاد ش��ده ام. هر چه فکر می کردم بیشتر در این عقیده استوار 
می شدم که یك بار جبهه کافی نیست. آنها که پیش تر از من رفته بودند، به یکبار رفتن 
قناعت نمی کردند. مثل این که اعتقادش��ان این بود: »یا جان رسد به جانان یا جان ز تن 

برآید.«
نمرات��م را با آب و تاب در خانه اعالم کردم. پس از قدری س��کوت، لبخند رضایتی بر 
لبان پدر نشس��ت. مامان هم بعد از س��کوتی معنی دار، تش��ویقم کرد. می شد حرفشان را 
فهمید: »فعاًل درس بخوانی بهتره! تو پسر درس خوانی هستی.« می بایست سیاست صبر 

و سکوت را پیشه می کردم. چاره ای جز این نداشتم. 
وقتی ش��ب ها برای نماز به مس��جد جامع می رفتم، بچه های جبهه را می دیدم که پس 
از نماز در حیاط مس��جد گروه گروه جمع می شوند و از حال و هوای جبهه و جنگ با هم 

حرف می زنند. من با عالقه به حرف های آنها گوش می کردم و از این که روزی موفق به 
جبهه رفتن ش��وم، دلم بی تاب می شد. وقتی از جنوب و خط آن می شنیدم، قند توی دلم 
آب می شد. گاهی هم بغض می کردم. اسم جبهه و رزمنده ته دلم را می لرزاند. می گفتم: 

»خدایا میشه ما هم بریم جنوب!« 
یك شب در حال و هوای خودم بودم که یکباره سنگینی و گرمی دستی را روی شانه ام 
حس کردم. برگش��تم، محمدعلی مش��هد 1 بود. حسابی گرم گرفت، مثل همیشه، پس از 

حرف و حدیث های بسیار گفت: »مهاباد که بد نگذشت؟ بیا دو باره بریم جبهه!«
گفتم: »من هم خیلی دوست دارم، مخصوصاً که بوی عملیات هم می آید. دعا کن!« 

روزه��ای آخر پاییز فرصت فوتبال و مطالعه نداش��تم. باید کم��ك بابا می کردم. کار با 
جرثقیل مشکل بود. شاگرد هم داشت ولی سرویس کاری ماشین با من بود. هر چند که 
بیش��تر به شوق گرفتن انعام س��ر کار می رفتم. کار کردن باعث می شد خودم پول داشته 

باشم. 
روزهای تعطیل به عبداله آباد می رفتم. پدر بزرگ هم از جبهه برگشته بود. او در عملیات 
رمضان مس��ئول تدارکات خط بود. چند ماه همسنگری با پدر بزرگ، فاصلۀ پدر بزرگ و 

نوه را کم کرده و سبب شده بود تا بیشتر با هم دوست باشیم. 
روز جمعه همین که پدرم ماشین را استارت زد تا به عبد اله آباد برویم، محمدرضا2 ، برادر 
کوچك تر از من از توی رختخواب پرید بیرون و به سرعت خودش را به ما رساند و گفت: 

»بابا منم می آم!« هر چه بابا می گفت نه، قبول نکرد.
ب��ه باب��ا گفتم: »تو که می دانی محمدرضا دلش برای بزغاله و خروس��ش تنگ ش��ده 
اس��ت!« راس��تش از وقتی که برگش��ته بودم، بیشتر دوست داش��ت همراه من باشد و از 
1 . محمدعلی مش��هد، س��ال1343 در امیرآباد دامغان به دنی��ا آمد. در ماه های قبل از پی��روزی انقالب، با پخش 
اعالمیه، شعارنویسی روی دیوار و شرکت در تظاهرات، وظیفه اش را به خوبی انجام داد. اولین بار در سال 1360، از 
طرف بسیج به جبهۀ کردستان رفت. دو سال بعد، عضو رسمی سپاه شد. هم زمان، تحصیلش را در دبیرستان آیت اهلل 
حائری دامغان ادامه داد. در 35 ماه حضور در جبهه، با س��مت هایی مانند مس��ئول دس��ته، فرمانده گروهان و فرمانده 
گردان خدمت کرد. آخرین مس��ئولیت او، فرماندهی گردان روح اهلل بود. در عملیات کربالی پنج، به شهادت رسید 

)یلدای کویر، ص141(.
2 . محمدرض��ا نوبری فرزن��د علی اکبر متولد 1349/11/19 در تاری��خ 1366/02/29 در جزیره مجنون جنوبی به 

شهادت رسید.
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کارهایم تقلید کند.
اولین روز سال تحصیلی وقتی بچه ها صف کشیدند، تعدادی از دبیران و هنر آموزان هم 
در برابر ما به صف شدند. بچه ها چهره های جدید را به هم معرفی می کردند. در بین آنها 
یك نفر نظرم را جلب کرد، قد بلند و چهار ش��انه، سفید رو با ریش های پرپشت و خوش 

تیپ. داود صرفی نفر بغل دستی ام بود. از او پرسیدم: »این آقا کیه؟«
گفت: »دبیر ریاضی، ش��اگرد اول دانش��گاه بوده! از همۀ دبیرهای ریاضی ش��هر بهتر 

تدریس می کند. خدا کند دبیر ما باشه!«
وقتی برنامه را دادند، متأسفانه دبیر ما شخص دیگری شد. ولی تعریف های داود و بقیه 
بچه ها سبب شده بود به او عالقمند شوم. یکی دو بار هم که والیبال بازی می کرد، رفتم 
با تیم او بازی کردم. با ش��اگردهایش راحت بود. آنها هم به او خیلی عالقه داش��تند و به 
او احترام می گذاش��تند. قباًل هرچه دبیر ریاضی که دیده بودم بد اخالق بود، برای همین 

آقای علی نژاد 1 برایم جالب بود. 
دو، س��ه هفته بعد از ش��روع کالس ها به این نتیجه رس��یدم که باید ریاضی و حساب 
فنی را جدی تر بخوانم. از عهدۀ زبان، فیزیك و شیمی به راحتی بر می آمدم. سر کالس 
که گوش می کردم کافی بود. دبیران می دانس��تند س��ال گذشته مدتی جبهه بوده ام برای 
همین انتظار بیش��تری داش��تند. اما لحظه ای فکر و ذکر منطقه راحتم نمی گذاشت. اصاًل 
خوشی ام شده بود فکر جبهه. یك شب خواب شهید عباس خلجیان را دیدم. با هم توی 
جنگل های غرب بودیم، مثل همیشه سرحال بود و شوخی می کرد. حالت خوشی به من 

دست داده بود. 
یك شب وقتی تلویزیون صحنۀ آوارگی و ظلم و تجاوز صدامیان به مردم خوزستان را 
نشان می داد، حسابی ناراحت شدم. فکر می کردم: »حاال من درس بخوانم و دکترای برق 
بگیرم که چی ش��ود؟ دوستانم شهید شوند معلوم اس��ت که خیلی ضرر کرده ام!« یکباره 

مامان گفت: »چت شده؟ چرا سرخ شدی؟ گفتم: »دلم براشون می سوزه!«
اصاًل از خانه بودن راحت نبودم. مثل اینکه برای راحتی س��اخته نشده بودم. دل خوشی 
1 . علی اکبر علی نژاد، فرزند یعقوب متولد 1330روستای امام آباد دامغان است. ایشان دبیری خوش نام و محبوب 

در شهرستان بود. وقتی به جبهه رفت دو دختر داشت. در تاریخ 1361/02/10 در جبهه به شهادت رسید.

من جای دیگری بود. لحظه ای که رضایت بابا و مامان را گرفتم خیالم راحت ش��د! خدا، 
خدا می کردم زودتر اعزام شوم. پس از ثبت نام تا زمان اعزام، جانم به لب رسید. 15 آبان 

1361وقتی اتوبوس ما حرکت کرد، از خوشحالی بال در آورده بودم.
سوار اتوبوس شدیم، آقای علی نژاد هم سوار شد. باورم نمی شد، به عنوان رزمنده عازم 
جبهه باشد. آموزش و پرورش به شدت کمبود دبیر ریاضی داشت. آن هم دبیران مجربی 

مثل آقای علی نژاد.
توی اتوبوس حمیدرضا مالیی 1 مرتب شوخی می کرد و لطیفه می گفت تا این که گفت: 
»حاال بریم غرب حال میده ! همه جا پر از برف است، برف بازی را خیلی دوست دارم.« 

با اخم گفتم: »نگو غرب که حالم به هم می خوره خدا کند جنوب بریم!«
ش��ب را در پادگان به صبح رس��اندیم. س��اعت 9 در سمت چپ س��الن بزرگ پادگان 
امام حس��ن )ع(، مرکز اعزام نیرو در ش��رق تهران جمع ش��ده بودیم. همین که حس��ن 
امانی نژاد، فرماندۀ ما از راه رسید. بچه ها دورش را گرفتند. وقتی گفت: »می رویم جنوب!« 
بچه ها ذوق کردند و همدیگر را در آغوش کش��یدند. جبهۀ اصلی را جنوب می دانس��تند. 
احس��اس ناامنی در غرب روحیه را کسل می کرد. عده ای که در آن شرایط باید با دشمن 
می جنگیدند، متاس��فانه دش��من ما ش��ده بودند و این یعنی هدر رفتن وقت و انرژی چند 

لشکر. تعداد تلفات در غرب نسبت به جنوب چشمگیر نبود ولی حتی یك نفر، چرا؟
نور افشانی خورشید در طلوع زیبایش را نگاه می کردم، 25 کیلومتری اندیمشك بود که 

رادیو خبر مرگ برژنف، رئیس جمهور شوروی سابق را اعالم کرد.
وقتی اتوبوس ها وارد پادگان دوکوهه 2 ش��دند، از شادی در پوست خودم نمی گنجیدم. 

1 . حمید رضا مالیی، فرزند یوسف، متولد 1347 تهران است. بسیجی بود و عشقش جبهه. بذله گو و سرحال. او 
در اولین اعزامش مجروح شد. کاماًل بهبود نیافته بود که توانست با گریه و زاری از خانواده اش رضایت جبهه رفتن 
را بگیرد. در این نوبت، به اسارت ضد انقالب در آمد. پدرش حاج یوسف پول داد تا آزادش کردند )وسایل و لوازم 
داندان پزشکی برای ضد انقالب فرستاد.(. حمیدرضا باز هم به جبهه رفت. تا آن که در عملیات بدر در شرق دجله در 

تاریخ 63/12/22 به شهادت رسید. )سنگرهای برفی ص 77 (
2 . دوکوه��ه نام منطقه و پادگانی اس��ت در 4 کیلومتری ش��مال غربی ش��هر اندیمش��ک و در مج��اورت جاده 
اندیمش��ک– خرم آباد و پادگان دوکوهه در غرب جاده واقع ش��ده اس��ت. این پادگان از شمال و غرب به رودخانه 
فصلی باالرود منتهی می شود این منطقه به علت وجود دو ارتفاع 316 و288متری در کنارهم که مانند دوکوه دوقلو 

در این منطقه مسطح خودنمایی می کنند، دوکوهه نام گرفته است. )خوزستان در جنگ ص 235(
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خیل��ی چیزها از جنوب وخ��ط آن در تلویزیون دیده بودم و بچه ها هم برایم تعریف کرده 
بودند که حسرتش را می خوردم.

از اتوبوس پیاده ش��دیم، برای رفع خس��تگی پاهایم کمی ق��دم زدم. چند نفر دور هم 
ایس��تاده بودند مرا که دیدند به طرفم آمدند. هنوز به من نرس��یده سالم کردند، به خودم 
گفتم: »مگر من را می شناسند؟« جلوتر آمدند یکی یکی دست دادند و احوال پرسی کردند.

یکی از آنها گفت: »برادر از کجا می آیید؟«
گفتم: »دامغان.«

گفت: »خوش آمدید! حاال پسته هم دارید؟«
گفتم: »شما بچۀ کجایید؟« محالتی بودند. 

به خودم گفتم: »چه راحت با آدم دوست می شوند!« 
وقتی س��ازماندهی ش��دیم، داود کریمی 1 فرماندۀ گروهان ما ش��د. او دوره سربازی را 

گذرانده بود و در چند عملیات جنوب و غرب شرکت کرده بود. 
گروهان م��ا یکی از واحدهای گردان الهادی، در تیپ حضرت معصومه)ع(؛ از لش��کر 
17علی بن ابی طالب)ع( بود. بیشتر بچه های گروهان دامغانی بودند. چند نفر هم از گرمسار 
و ایوانکی با ما بودند. همه با هم بودیم. اهل کدام شهر بودن مهم نبود. به راحتی همه با 

هم کار می کردند، زیر یك پرچم با یك هدف. 
بعد از مراس��م صبحگاه به خط شدیم. نیروهای آرپی جی زن 2 وتیربارچی را جدا کردند. 
برای هر دسته یك تیربارچی وسه تا آرپی جی زن در نظر گرفته شد، که با فاصله به خط 
ش��دند. بعد از آن گفتند افرادی که توان جس��می بهتری دارند به عنوان کمك آنها پشت 
سرش��ان بایستند. س��پس تك تیراندازها، امدادگر وحمل مجروح هم مشخص شد. صف 
1 . حسن کریمی، مشهور به حاج داود، فرزند علی است. سال 1337 در دامغان دیده به جهان گشود. دیپلم راه و 
ساختمان گرفت و پس از آن، مدرک کاردانی دریافت کرد. سال 1361 وارد سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد. او 
60 ماه در جبهه بود و از همان ابتدا فرماندهی دسته و گروهان را به عهده داشت. مدتی معاونت و فرماندهی گردان 

قمر را به عهده گرفت. او چند بار مجروح شد. )سنگرهای برفی ص130 (
2 . آرپی جی اسلحه ای است سر پر )گلوله از سر سالح وارد می شود(، بدون خان، بدون عقب نشینی )لگد(، ته باز 
و دارای دس��تگاه چکاننده ضربتی خدمه این سالح 2 نفر هستند که عبارتند از تیرانداز  و کمک تیرانداز که مسئول 
حمل مهمات، آماده س��ازی موشک و حمایت از تیرانداز در هنگام شلیک موشک است. ماموریت اصلی سالح از 

بین بردن ادوات زرهی و چرخدار دشمن است. )فرهنگ واژه های نظامی، ص 21(

دستۀ ما به سی نفر می رسید. فرمانده گروهان با اشاره دست به یکی از بچه های هیکلی 
گفت: »تو فرماندۀ دسته باش!« بنده خدا ذوق زده شده بود، یکباره از جایش بلند شد در 
حالی که صورتش پر از خنده بود زبانش را در آورد و با چش��مانی گشاد شده سرش را به 
جلو خم کرد! ما هم خنده مان گرفت. همین حرکت سبب شد پس از دو روز از فرماندهی 

دسته عزل شود.
دو روز بعد به اندیمش��ك رفتیم. شهر به نظرم قشنگ آمد. خیابان ها پر از رزمنده بود. 
رفتیم مخابرات. به خانۀ همسایه مان تلفن زدم، خانۀ خودمان تلفن نداشتیم. مادرم را صدا 

زدند. آمد گوشی را گرفت پس از سالم و احوال پرسی گفت: »کجایی؟«
با هیجان خاصی گفتم: »جنوب.« او هم خوشحال شد.

از مخابرات که بیرون آمدیم، پیر مردی روی زمین نشسته بود مثل اینکه نمی توانست 
حرکت کند. بلندگو دستی داشت. مرتب فریاد می زد: »کمك کنین!« در هوای مطبوع آن 
روز قدم می زدیم. ولی مگر گداها می گذاشتند راحت باشیم همه جا اسکورتمان می کردند. 
یکه��و دختری پانزده، ش��انزده س��اله به طرف��م آمد. گفت: »تو رو خ��دا کمك کن!« 

نمی دانستم چکار کنم. از خجالت داشتم آب می شدم.
یکی از بچه های شر همراه ما یواش طوری که من بشنوم، گفت: »این پسره هم خوش 
تیپه هم پسر حاجی، ولش نکن!« برای این که از شر هر دوی آنها خالص شوم یك دو 

تومانی به او دادم.
وقتی به دوکوهه برگش��تیم، بچه ها همه اش از گداه��ا صحبت می کردند. یکی گفت: 

»باید بگیم اندی گدا، نه اندی مشك!«
به او گفتم: »بندگان خدا بیش��تر مهاجرانی بودند که صدام لعنتی زندگی شان را به هم 

ریخته.«
در حال تجهیز ش��دن بودیم که ابوالفضل مهرابی و گروهان او از خط بر گش��تند. این 
گروهان در عملیات محرم خط شکن بود. زخم ترکش باالی لبش ، چهره او را با نمك تر 
کرده بود. مثل همیشه تبسم در چهره اش موج می زد. فرصت نبود که برایمان از عملیات 

بگوید حتی از شهدا و مجروحان گروهان خط شکن. 
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همان روز کامیون کمك های مردمی از راه رسید. برای کمك رفتیم. مثل اینکه مردم 
می دانستند بچه هایشان در جبهه و جنگ به چه چیزهایی نیاز دارند. همراه این کمك ها، 
نامه ها و نوش��ته هایی بود که دستشان درد نکند. ده ها قلم جنس را با هم فرستاده بودند. 
از ماس��ت و دوغ، انواع خشکبار، پوشاک، لوازم روشنایی و گرمایی سنگر تا چیزهایی که 
آدم تعجب می کرد، مثل نخ و س��وزن. همان اندازه به انواع کاالهای ارسالی نیاز داشتیم 

که به نامه های همراه آنها.
یك روز س��اعت 2:30 عصر بود، صدایی از میدان صبحگاه بلند ش��د: »آهای بدو انار 
س��اوه ببر!« بدو جلو رفتم، زیرا عالقه ای خاص ب��ه آن دارم. تعدادی دیگر هم دور خاور 

جمع شدند.
در حالی که چفیه ام را از انار پر می کرد پرسیدم: »چرا به انبارها تحویل نمی دهی؟ بهتر 

تقسیم میشه! «
گفت: » انبارها ُپر شده، گفتند: خودت تقسیم کن!« 

شب های چهارشنبه، دعای توسل به رزمندگان قوت قلب می داد. همه منتظر بودند که 
موقع دعای توسل شود. بدون توسل به اهل بیت پیامبر)ص( تحمل شرایط ممکن نبود. 

شرایط جبهه سبب می شد که جلسات دعا با معنویت بیشتری برگزار شود. 
یك شب در نمازخانه گروهان، محمدرضا رائیجی )حجت االسالم( دعا می خواند. دعای 
با حالی خوانده شد. بعد از دعا هم سینه زنی داشتیم. با سرود خاص مهدی بیا! مهدی بیا! 
زالل اشك از چشم ها جاری بود. این سبك سینه زنی و دعا اولین تجربه ام بود. احساس 

خوبی داشتم. 
تمام ذهنم با حضرت بود. مخصوصًا که هر روز صحبت از عنایاتش می شد. یکباره نور 
ش��دیدی به چش��مم خورد. برای یك لحظه ذهنم متوجه جای دیگری شد. شوکه شده 

بودم. تا که به خود آمدم متوجه شدم، نور فلش دوربین عکاسی است! 
پس از چند روز برای ادامۀ آموزش، گردان به س��وی دش��ت عب��اس نقل مکان کرد. 
روز اولی که به دش��ت عباس رسیدیم، خیلی خسته شده بودیم. دو ساعت توی ماشین و 
جاده های ناهموار در عین حال بی خوابی همه را خسته کرده بود. هر چادر برای یك دسته 

27 نفره بود. در چادر بغلی ما که هنوز اطرافش را خاک نریخته بودند، برادری خوابیده بود. 
بنده خدا سرش از چادر بیرون آمده بود، یکباره فریاد کشید: »َخ َخ َخر!« و خودش را وسط 
چ��ادر پرتاب کرد. بع��د از چند دقیقه که حالش جا آمد تعریف کرد: »توی دنیای خواب و 
بیداری باد گرمی به صورتم خورد و صدای فینی را ش��نیدم به روی خودم نیاوردم، کمی 
بعد چیزی خیس و زبر مثل سمباده به صورتم کشیده شد، باز هم خستگی سبب شد که 
چشمم را باز نکنم ولی وقتی گونۀ دیگرم هم خیس شد، چشم باز کردم؛ چهار چشم دو 
االغ در چند س��انتی متری صورتم بود و زبان آنها هم ظاهراً بعد از لیس��یدن من در حال 

فرو رفتن به دهانشان بود وحشت کردم! «
این حیوان های بخت برگش��ته در اثر جنگ آواره شده بودند هر جا که نگاه می کردی، 

االغی، گاوی و گاومیشی سرگردان بود.
هم��ان ایام وضع ت��دارکات به هم ریخت. غ��ذای گرم که نمی رس��ید بماند، نان هم 
نداش��تیم. یکی از بچه ها به س��راغ نان خشك هایی رفت که از قبل در یك گوشه تلمبار 
ش��ده بود. پس ازآمدن گفت: »هنوز دو س��ه تکه از آنها را به سق نکشیده بودم که سر و 
کله دو تا گاو س��یاه رنگ پیدا ش��د. آنها هم از طرف دیگر شروع به خوردن کردند با این 

تفاوت که اصاًل ایف و پوف نمی کردند.«
آموزش های دشوار ما از دوکوهه شروع شده بود. جاسم عبداهلل افسر عراقی که می گفتند 
در ش��وروی س��ابق آموزش دیده است، مربی این آموزش ها بود. او به ایران پناهنده شده 
بود. عضالنی، سیاه چرده، قوی و چاالک بود. به قول بچه ها از عراقی ها هم خطرناک تر 
می نم��ود. مثل نقل و نبات اطرافمان تیر جنگی خالی می ک��رد. یك روز هنگام آموزش 
نارنج��ك 1 یا به قول خودش: »رارنجك!« خیل��ی راحت گفت: »این طوری ضامنش را 
می کش��یم و این طوری می اندازیم جلوی پای دشمن.« بالفاصله آن را وسط بچه ها رها 
کرد. قباًل گفته بود س��ه ش��ماره وقت داریم تا پراکنده شویم و خیز برویم. می گفت: »به 
1 . از نارنجک در جنگ های نزدیک مثاًل پاک س��ازی س��نگر دشمن یا تیربارچی یا استحکامات دشمن استفاده 
می شود. نارنجک ها دارای ساز و کاری هستند تا جلوی انفجار ناخواسته را بگیرد. این ساز و کار در اکثر نارنجک ها 
مش��ابه اس��ت که به آن ضامن نارنجک می گویند. ضامن معموالً شامل س��وزن و اهرمی است که جلوی ضربه زدن 
ناخواس��ته و اتفاقی سوزن به چاشنی را می گیرد. چاشنی ماده ای حساس به ضربه است که پس از ضربه سوزن، ماده 

منفجره را بعد از مدت زمانی در حدود سه تا پنج ثانیه منفجر می کند.
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بسیجی می گی سه کلو 1 برو جلو. او سی کلو جلو میره.« این را بچه ها دست گرفته بودند 
و آن را آنقدر بلند می گفتند که او می شنید. 

وقتی که موش��ك ضد بالگرد را آموزش می داد، گفت: »این یکبار مصرفه.« یکهو سر 
و کله یك بالگرد خودی پیدا شد. بچه ها اصرار که: »یاهلل بزن ببینیم !چطوری سرنگون 

میشه؟ حال میده!« 
روز بعد وقتی یکی از بچه ها تمرد کرد، لوله کالش را از یقه او داخل زد و سر آن را از 
برابر سینه اش به طرف بیرون گرفت! رگباری بست که آن قسمت سوراخ شد و اطرافش 

هم سوخت ولی آسیبی به آن برادر وارد نشد! همه خندیدند حتی آن برادر.
پ��س از این ماجرا یکی از بچه ها برای این که بیش��تر لجش را در بیاورد حرکات او را 
تقلید کرد. جاس��م او را از صف بیرون کش��ید و به او گفت انگشت سبابه دستش را روی 
زمین بگذارد و دور آن بچرخد. در حالی که او می چرخید جاسم اطراف انگشتش را با تیر 

کالش می زد.
هر وقت که برای تمرین تاکتیك به صحرا می رفتیم، خود او تیربار گرینف را برمی داشت 
و دو، سه نفر هم قطارهای فشنگ را می آوردند. اگر کسی دیر می جنبید، می بایست منتظر 

شلیك گلوله های جنگی در چند سانتی متری پایش باشد. 
یك روز گفت سینه خیز! بچه ها شروع کردند به سینه خیز. کنار من نشست و تیربار را 
گرفت باالی س��ر بچه ها و یك قطار کامل را ش��لیك کرد. به طوری که اگر کسی کمی 

بلند می شد، مسلمًا آبکش شده بود. گوشم تا چند روز وز وز می کرد. 
توی آموزش دشت عباس ترکش نارنجك جاسم، قفسه سینه محمد یعقوبی را زخمی 
کرد. دو نفر زیر بغل های او را گرفتند و به بهداری لشکر بردند. این صحنه موجب ناراحتی 

ما شد و حسابی از دست جاسم عصبانی شدیم.
بیشتر شب ها آموزش داشتیم. یك شب وقتی جاسم جهت یابی را از روی ستارۀ قطبی 
آموزش می داد، چند تا از بچه ها مرتب می گفتند، نمی بینیم تا آن که بندۀ خدا مجبور شد 
برای مش��خص کردن مسیر س��تاره های دب اکبر، به طرف تك تك آنها با گلوله رسام 

1 . کیلومتر

شلیك کند.
یك ش��ب هم بعد از تیراندازی جاسم، فرماندۀ گروهان بچه های ساوه به زمین افتاد و 
سر و صدا می کرد. طوری ناله می کرد که همه باورشان شده بود زخمی شده است. جاسم 
اصال ناراحت نبود و با بی خیالی می گفت: »آموزش همینه اگه اینجا یك ش��هید بدهیم، 

بهتره که توی عملیات مشکل درست شود.«
وقتی آموزش ما به پایان رس��ید، گفتند با لباس و پوتین بخوابید. نیمه های ش��ب برپا 
دادند. هش��ت کامیون به خط شده بود. هر کامیون برای 35 نفر. بارندگی های چند روزه 
هوای زمس��تانی آنجا را س��ردتر کرده بود. با آن که کف کامیون تنگاتنگ نشسته بودیم 

ولی سرمای خاص جنوب مغز استخوان هایم را می سوزاند.
جاده پر از چاله و چوله بود. ماش��ین ها هم در قس��مت هایی باید چراغ خاموش حرکت 
می کردند. زیرا دش��من دید داش��ت. عرض کم جاده و ناهمواری های آن سبب شد یك 
کامیون واژگون شود. از دور هیچ چیز جز چراغ راهنمای ماشین که چشمك می زد دیده 
نمی ش��د. گفتند به جز راننده و افراد جلوی ماش��ین، سرنشینان کامیون همه از داخل به 
بیرون پرت ش��ده بودند. دو تا از بچه های گرمسار هم شهید شدند و چند نفر از بچه های 
دامغان از جمله اس��ماعیل رضایی، امیر رجبی و محمدرضا نورمحمدی نیز مصدوم ش��ده 

بودند. 
جلوترکه رفتیم آتش خط را رویت کردیم. احس��اس خاصی داشتم. اولین تجربه ام بود. 
چند کیلومتر دیگر که رفتیم گفتند: »به منطقۀ عملیاتی رس��یدید.« به سرعت از کامیون 
پیاده ش��دیم. گلوله هایی که در گوش��ه و کنار منفجر می شد، گروهان را به زیر پل بتنی 
بزرگی کشاند. سنگینی تجهیزات و فعالیت شدید سرتا پای مان را خیس عرق کرده بود.

هنوز عرقمان خشك نشده بود که تویوتاها رسیدند. آنها هم ما را دو سه کیلومتر جلوتر 
بردند. به محلی رسیده بودیم که حجم آتش وحشت انگیز بود. باز هم گروهان پل بزرگی 
را سنگر جمعی قرار داد. از قبل برایمان یك کیسه گونی بزرگ نان خشك و دو تا جعبه 

سیب آماده کرده بودند.
صبحانه بدون چای شیرین و پنیر عجب مزه ای کرد. در آن شرایط هم، بچه ها دست از 
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شوخی برنمی داشتند. هر کسی چیزی می گفت بغل دستی ام برای این که حرص بعضی ها 
را در بیاورد به اصطالح به خودش می گفت: »وقتی بی اجازه مامان جون می آیی خوبت 
میش��ه تازه اول خطه کجاشو دیدی؟! روز اول خط که نان و سیب صبحانه اش باشه روز 

آخر باید مار و قورباغه بخوری!« 
تا ساعت10 سماق مکیدیم تا آن که پی ام پی ها یکی یکی آمدند. آنها هم یك کیلومتر 
دیگر ما را جلو بردند ولی دیگر امکان رفتن نبود. دشمن مثل نقل و نبات از آسمان آتش 
می ریخت. به سرعت حرکت کردیم. خاکریز اول را پشت سر گذاشتیم. باید در پشت خاک 
ریز دوم س��نگر می ساختیم. یکی گفت: »پس خط کو؟!« محمدعلی مشهد گفت: »پسر 
خط همینه!« با دست اشاره به خاک ریزی که بلندی اش به دو متر می رسید کرد و محل 
کندن سنگر را به ما نشان داد، راستش با این سوال و جواب رعشه ای به تنم افتاد. از یك 
طرف خوشحال بودم که به خط آمده ام از سوی دیگر چون اولین تجربه ام بود حتی جرأت 

نکردم بروم پشت خاکریز را نگاه کنم.
فکر می کنم 5-4 ساعت گذشت تا شرایط برایم عادی شد. توی همان اوضاع واحوال 

یکی پرسید: »جلوتر از ما هم ایرانیه؟«
باز هم محمدعلی مش��هد جواب داد: »داداش به این میگن خط مقدم! یعنی پشت سِر 

ما ایرانه، رو برومان هم عراق!« 
با دو نفر از بچه های دامغانی همس��نگر ش��ده بودم. باید س��ه نفری یك سنگر درست 
می کردیم. به من گفتند: »برو پلیت و کیس��ه گونی بیار!« خودش��ان هم شروع کردند به 
کندن سنگر. دوان دوان رفتم سراغ محلی که پی ام پی این وسایل را می آورد. هنوز وسایل 
را خالی نکرده بودند، دیگران آنها را می قاپیدند و من دست خالی بر می گشتم. دو، سه بار 
که دس��ت خالی برگش��تم. یکی از آنها با لحنی گالیه آمیز گفت: »این شرط همسنگری 
نمیشه ما باید مدتی را با هم باشیم. اینجا کسی نباید دست و پا چلفتی باشه! دیر بجنبیم 

کارمون تمومه! مگر حجم آتش را نمی بینی؟«
به من خیلی برخورد. ولی باید لبخند تحویل می دادم. جای جر و بحث هم نبود. با خودم 
می گفتم: »ما برای جان فشانی و ایثار آمده ایم مگر آمده ایم که کیسه گونی و پلیت از هم 

بقاپیم؟ اگر صدبار دیگر هم بروم و آنجا شلوغ باشد باز هم دست خالی برخواهم گشت.« 
شاید هم من اشتباه می کردم ولی به هر جهت برای این ساخته نشده بودم که برای این 

جور چیزها زرنگ باشم.
وقتی سنگر ساخته و خیالمان راحت شد، از محل استقرارمان پرسیدم. گفتند که ما حد 

فاصل پاسگاه شرهانی و شهرک زبیدات عراق هستیم.
خط خالی و لخت بود. یعنی ما هیچ امکاناتی نداش��تیم. ش��دت آتش دشمن هم اجازه 
نمی داد که تدارکات برسد. برای همین می بایست مهماتمان را با احتیاط مصرف می کردیم. 

هرچند که گفته بودند شب ها گاهی شلیك کنیم.
غروب آن روز، بعد از آن که سنگر سر و سامان گرفت، به فکر آب و غذا افتادیم. کوله 
س��ه نفرمان خالی از هر نوع خوراکی بود و قمقمه ها هم یك قطره آب نداشت. از سنگر 
زدم بیرون و رفتم س��راغ س��نگرهای مجاور، آنها هم همین مشکل را داشتند. در مسیر 
خاکریز قدری جلو رفتم. مقداری نان خش��ك و س��یب درختی روی زمین ریخته بود. با 
خوشحالی چفیه ام را پهن کردم و قدری نان و سیب برداشتم. با خودم فکر کردم اگر آب 

نیست می شود نان خشك را همراه سیب خورد.
به سنگر که رسیدم علی امینیان گفت: » رفتی سیب گندیده جمع کردی؟!«

گفتم: » همینه که هس��ت!« بسم اهلل گفتیم و شروع کردیم! نان خشك را می جویدیم 
و سیب ها را با لباسمان تمیز می کردیم و گاز می زدیم. قسمت های گندیده آن را هم که 

نمی شد خورد، دور می ریختیم. به هر نفر سه تا سیب رسیده بود.
خیلی نگذشت که سیب ها کار خودشان را کرد، اول دل پیچه بعد هم اسهال. دردسری 
ش��ده بود، بی آبی و بیرون روی! آن هم زیر آتش س��نگین دش��من. آن شب چند بار از 
خواب بیدار ش��دم. با آن که به شدت خوابم می آمد از سنگر به سرعت می آمدم بیرون تا 
محلی را برای دستش��ویی پیدا می کردم، می نشستم، وقتی گلوله منور شلیك می شد مرا 

به هیس و بیس می انداخت.
خط ما و عراقی ها پانصد، ششصد متر فاصله داشت. می بایست خیلی دقت می کردیم و 

گرنه مورد اصابت گلولۀ آنها قرار می گرفتیم. ما هم مراقب آمد و رفت آنها بودیم.
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صبح محمدعلی مش��هد به سراغم آمد. به او گفتم: »جایم راحت نیست! می خواهم به 
سنگر شما بیایم!« گفت: »وسایلت را بردار!« با هم رفتیم تا به سنگرشان رسیدیم. رمضان 
قدس  الهی باالی س��نگر نشسته بود تا مرا با کوله ام دید فهمید می خواهم همسنگرشان 

شوم. گفت: » حق نداره، جامان تنگ است!«
م گفت: »به ت��و ربطی نداره! مگر خانۀ ننۀ؟  محمدعل��ی که فرمانده دس��ته بود با تحکَُّ

میدان جنگه!«
از همان موقع برای اینکه دلخوریش را جبران کنم با او بیشتر صمیمی شدم. او هم هر 

روز بیشتر محبت می کرد.
آتش دشمن شب و روز ادامه داشت. با هر چه که داشتند آتش می ریختند. هر شب ده ها 
منور می زدند مثل اینکه خیلی می ترس��یدند. تا منورها می افتاد، بچه ها می دویدند چترش 
را برای یادگاری بردارند. من عالقه ای به این نوع یادگاری ها نداش��تم، فقط از ُقلپ ُقلپ 

و نور افشانی آنها خوشم می آمد.
س��اعت 4 عصر روز سوم دو تا از بچه های اطالعات و عملیات خیلی عادی از خاکریز 
ما گذشتند و به سوی خاکریز عراقی ها رفتند. به آنها که نگاه می کردم، با خودم می گفتم: 
»انگار نه انگار که تیر و تفنگه!« یك دفعه در فاصله دویس��ت، س��یصد متری ما، سنگر 
کمین عراقی ها، به آنها ایس��ت داد. آنها با مهارت خاصی آتش و حرکت را شروع کردند. 
بچه ها هم تا می توانستند آتش ریختند تا آنها موفق شوند به سالمت به خاکریز خودمان 

برگردند.
عراقی ها چندین موش��ك مالیوتکا 1 به طرفمان شلیك کردند. وقتی موشك به طرف 
ما می آمد، به راحتی و وضوح رنگ سرخ آن دیده می شد و برای همین مسیر حرکت آن 
را متوجه می شدیم. وقتی موشك از باالی سرمان عبور می کرد، حسن امانی نژاد و داود 
کریمی با بیل نخ انتهای موشك ها را می کشیدند تا موشك ها از مسیرشان منحرف شود.

هم چنان گرس��نه و تش��نه بودیم تا این که در گرگ و میش هوای صبح یك تویوتا 
1 . مالیوتکا به روس��ی به معنای بچه کوچک، یک موش��ک ضد تانک هدایت ش��ونده با هدایت س��یمی ساخت 
شوروی است. این موشک اولین موشک ضد تانک هدایت شونده شوروی است که می تواند توسط یک نفر حمل 

گردد و به احتمال زیاد پرتولیدترین موشک ضد تانک هدایت شونده در جهان بوده است.

تدارکات رسید. تویوتای تدارکات زیر دید دشمن خودش را به ما می رساند، زیرا عراقی ها 
در ارتفاعات روبروی ما مس��تقر بودند. آب و غذا و مقداری هم مهمات، با خودش آورده 
بود. همه خوشحال شدیم. قدری بوته جمع کردم تا برای سنگر اجتماعی یازده نفره چای 
درس��ت کنم. توی قوطی جای فش��نگ آب جوش آوردم و یك مشت چایی هم ریختم 
توی آن. سفره که پهن شد. قدری پنیر هم به هر کداممان رسید. بعد از مدتی نان و پنیر، 
عجب خوشمزه به نظر می آمد. به هر نفر هم یك لیوان چایی رسید، لیوان های پالستیکی 

قرمز رنگ که اگر آب هم تویش می خوردی مثل چایی بود.
یك توپ 106 که روی ماش��ین نیم سوخته ای قرار داشت، در دویست متری از سنگر 
ما بود. تعداد ده، بیست تا گلوله هم توی ماشین بود. داود کریمی به احمد کریمی گفت: 
»اگه بلدی بیا بریم شلیك کنیم!« بعد از چند شلیك، عراقی ها هم شروع کردند، چشمتان 

روز بد نبیند. زمین و زمان را به توپ و خمپاره بستند.
عصر آن روز باران ش��دیدی  بارید. همه توی س��نگر بودند. حتی بچه های نگهبان از 
ش��دت باران به س��نگرهای اس��تراحت پناه آورده بودند. همان موقع در سنگر فرماندهی 
گروهان بودم. صدا را از بیسیم می شنیدم، فرماندۀ گردان از گروهان های یك و دو اوضاع 
را پرسید. آنها با رمز  گفتند که بچه های نگهبان حسابی خیس شده و برای تعویض لباس 
به سنگرهای استراحت رفته اند. وقتی که موضوع را از گروهان ما پرسید برادر مزینانی که 
اس��م کوچکش یادم نیست جواب داد: »شیرهای ما آماده شکارند!« بالفاصله صدای دو 

بیسیم چی دیگر را شنیدم که گفتند: »بچه های ما هم همین طور.«
روز شش��م، هوا که روشن ش��د، دیدیم عراقی ها جلوی خطشان میله کاشته اند و چند 

ردیف هم سیم خاردار به آنها بسته اند.
فکر کردم بیچاره ها خیلی می ترسند. نمی دانستند اگر ما بخواهیم سیم خاردار که هیچ 

دیوار بتنی هم جلودار ما نیست!
یك هفت��ه ای که در خط دفاعی عملیات محرم بودیم، همه چیز برایمان عادی ش��د. 
توی گروهان ما چند نفری بیش از بیس��ت سال سن داشتند. اکثر بچه ها هم یا مثل من 
دفعۀ دومش��ان بود که به جبهه آمده بودند، یا آن که اولین دفعه بود که جنگ و خط را 
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تجربه می کردند.
دفعۀ قبل درگیر با ضد انقالب بودیم برای همین زیاد به صدای س��وت انواع خمپاره و 
گلوله آشنا نبودم ولی مدتی که در آن خط بودیم، بهترین آموزش ضمن عمل را دیدم. در 
آن شرایط بود که به یاد آموزش و سخت گیری های جاسم می افتادم. به او حق می دادم. 
هنوز فکر می کردم که باید آموزش ها جدی تر انجام می ش��د. همین طور به یاد یك ماه 
گرسنگی و تشنگی در آموزش های پادگان حمزه می افتادم، باز هم حق را به آنها می دادم. 
اگر آن س��خت گیری ها و گرسنگی و تش��نگی ها نبود، معلوم نبود بچه های گرم و سرد 

نچشیده می توانستند آن شرایط را تحمل کنند؟
دو هفته که گذش��ت به همه چیز آن عادت کردیم. عادت که هیچ، همه چیز برایمان 
لذت بخش شد. ده روز اول هر وعده که سفرۀ غذا پهن می شد، پس از بسم اهلل و دعای 
سفره قدری پنیر و گاهی هم حلوا شکری خورشت آن بود. نان های خشك که رویش از 
دانه های خوراکی مثل دانۀ بادیان، ش��وید و س��یاه دانه پوشیده شده، واقعاً خشك بود که 
اگر خوب نمی جویدیم و قورت می دادیم حتمًا برایمان مش��کل درست می شد. این نان ها 
چون کپك نمی زد، در آنجا به کار می آمد. وقتی هم که تمام خوردنی های س��فره )دو تا 
چفیه( تمام می ش��د. دعا می خواندیم. هر کسی باید یك دعا می کرد و دیگران هم آمین 

می گفتند. 
بچه ها توی بعضی از س��نگرها کرس��ی درس��ت کرده بودند. بچه های مخابرات هم با 
المپ چراغ قوه و باطری های بیسیم که عمر مفیدش سر آمده بود، سنگر جمعی خودشان 

را شبی یکی، دو ساعت روشن می کردند.
شب ها نگهبانی می دادیم و روزها هم. نمازها با تیمم خوانده می شد. در این مدت کسی 
رنگ حمام و طهارت را ندید. خط عین خوش واقعاً به ما خوش می گذشت. فقط شبی که 
عراق پاتك کرد، خیلی هراسناک بود ولی با خواست خدا از آن امتحان هم موفق بیرون 
آمدیم و آنها را مجبور به عقب نشینی و بازگشت به خط قبلی شان کردیم. تقریبًا گردان 
ما روزی یك ش��هید داش��ت که بیش��تر در اثر ترکش گلوله های خمپاره و آتش توپخانه 
دشمن بود ولی من، هر چه انتظار کشیدم که یکی از آنها به سراغم بیاید، نیامد. فهمیدم 

شهادت حساب و کتاب دارد.
کم کم اوضاع و احوال تدارکات خوب شد و غذای گرم می رسید. بعد از آن گرسنگی ها، 
غذا خیلی می چسبید هر چند که در اولین روز غذای گرم یك سطل پالستیکی قرمز قیمه 
پل��و برای یك گروهان به ما داده بودند. برادر حبیب کریمی هم با دقت به هر نفر تقریبًا 
به اندازۀ سه قاشق از آن برنج داد. ولی مشکل کم آبی همچنان سر جایش بود. یك نفر 
به حبیب کریمی، مسئول تدارکات گفت: »عجب دست های تمیزی؟ نور باال می زنی!« او 

در جواب گفت: »مگه نمی بینی که برنج را با همین دست ها می کشم!«
قیافۀ بچه ها در اثر گرد و خاک و تابش خورش��ید س��یاه ش��ده بود. به هر نفر که نگاه 
می کردی در نظر اول س��فیدی دندان ها و چش��م هایش جلب توجه می کرد. لباس ها هم 
کثی��ف وعرق آلود بود. ولی اینها چیزی نبود که کس��ی را دلخور کند. تازه این ش��رایط 
وسیله ای برای شوخی و خنده بود. یکی از بچه ها می گفت: »اگه شهید شوم بیچاره مرده 
ش��ور دامغان.« وقتی از سنگر نگهبانی وارد سنگر جمعی برای استراحت می شدیم، بوی 
بدن های��ی ک��ه مدت ها حمام را ندیده بود، حال آدم را به هم می زد ولی آن هم دوس��ت 

داشتنی بود. روزهای آخر که خط ساکت تر شده بود کمبود آب هم بر طرف شد.
یك طلبۀ محالتی در گردان ما بود که هر ش��ب به س��نگری می رفت تا قرائت نماز و 

ترجمۀ آن را با بچه ها کار کند که تقریباً همه از آن استقبال می کردند.
عصری بود که محمدرضا رضایی به س��راغم آمد وگفت: »علی رضا ! حمام وحیدی را 

دیدی؟«
گفتم: »نه.« با هم صد متری رفتیم تا به محلی رس��یدیم که حمام بود. محمود با بیل 
وکلنگ زمین را گود کرده و هفت پله پائین رفته بود و در آنجا فضایی به اندازۀ یك متر 
در یك متر برای ایس��تادن درست کرده بود. قسمت کف آن را جعبۀ مهمات گذاشته بود 
تا آب های اس��تفاده ش��ده در زیر آن جمع شده و به زمین نرم آنجا نفوذ کند. سقف آن را 
هم با پلیت پوش��انده بود. فقط محلی را برای باز کردن ش��یر آب و ریختن آب بریده بود. 
در کنار آن اجاقی درست کرده ویك گالن بیست لیتری شیردار هم برای گرم کردن آب 
روی آن گذاش��ته بود. حمام وحیدی پر طرفدار بود و نوبتی. چیزی که نصیب ما نش��د تا 
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آن که ما را به نوبت به حمام لشکر علی بن ابی طالب )ع( بردند، پشتیبانی لشکر در امتداد 
چاه های نفت جایی که یك چاه آب ولرم بود با اس��تفاده از پلیت یك حمام چهار دوش��ه 
درست کرده بود. وقتی بعد از مدت ها زیر دوش رفتم احساس کردم از خوشحالی در حال 

پروازم. نعمت آب و حمام را به خوبی حس کردم.
با وجود انواع و اقس��ام مش��کالت بچه ها جنوب و جنگ رودررو با دش��من را دوس��ت 
داشتند. یك روز به پایان مأموریت بود که به سنگر رمضان ملکی رفتم. اوگفت: »به این 
جا می گویند جبهه و جنگ. مرده شور مهاباد را ببرند! آدم نمی داند با کی می جنگه. واقعًا 

این جا حال می ده.«
دع��ا و زی��ارت تعطیل ب��ردار نبود اگر روحانی ه��م نبود، خود بچه ه��ا از عهدۀ کار بر 
می آمدند. آخرین جمعه ای که آنجا بودیم، یك روحانی با پس��رده، دوازده س��اله اش از قم 

مهمان سنگر ما شد. او صبح، دعای ندبۀ با حالی برای بچه های سنگر خواند.
مأموریت بیس��ت روزۀ ما به پایان رس��ید. آن قدر س��ریع که متوجه نشدیم. نیروهای 
تازه نفس از راه رس��یدند و س��نگرها را تحوی��ل گرفتند. نیمۀ دی ماه ب��ا خط پدافندی 
عملیات محرم خداحافظی کردیم. عازم مقر دش��ت عباس ش��دیم تا مجلس بزرگداشت 
برای شهدای دامغانی )علی اکبر علی نژاد، عبداهلل کاتبی، ابوطالب منطقی و داود آبیار( برپا 
کنیم، دلم گرفته بود. اصاًل دوس��ت نداش��تم آخر مأموریت باشد. انس و الفتی با شرایط 
پی��دا کرده بودم و این حس مخصوص من نبود، همه بچه های گروهان این طوری فکر 
می کردند. گروهان برای مرخصی ده روزه عازم دامغان شد تا پس از استراحت مأموریت 

دیگری را انجام دهد.
صبح از دش��ت عباس عازم دوکوهه شدیم. وقتی اتوبوس ما به دژبانی کرخه رسید آن 
را متوقف کرده و دژبان ها گفتند: »می خواهیم وسایل نیروها را بازدید کنیم تا کسی احیانًا 
اسلحه ومهمات از منطقه خارج نکند.« موقع بازدید از کولۀ چند نفر، چتر منور، ترکش و 
پوکه های مختلف بیرون آوردند می خواس��تند آنها را بگیرند. وقتی برادر علی بیگی معاون 
گردان متوجه شد، به مسئول دژبانی با پرخاش گفت: »از کی تا حاال این جور چیزها هم 

ممنوع شده!« باالخره دژبان ها کوتاه آمدند.

غروب س��اک به دس��ت به ستون یك از پادگان بیرون آمدیم. با آنکه آنجا ایستگاه راه 
آهن نبود، قطار با کمی فاصله از پادگان منتظر ما بود. 

در هرکوپه چهار تخته، ده، دوازده نفر را جا دادند. روی هر تخت، دو نفر دراز کش��یدند 
تا پس از کمی اس��تراحت جایشان را با بقیه عوض کنند ولی هر وقت که من نگاه کردم 
علی اکبر امیر احمدی و محمدعلی مشهد در وسط راهرو نشسته و قرآن به دستشان بود، 

که گاهی آن را می خواندند و به فکر فرو می رفتند. ته دلم به آنها آفرین گفتم.
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فصــل سوم
رقص شعله ها

ده روز مرخصی گروهان به پایان رس��ید. اواخر دی ماه 61 عازم جنوب ش��دیم. هنگام 
حضور و غیاب برای س��وار ش��دن به اتوبوس وقتی نام ش��هدای عملیات محرم خوانده 

می شد، همه یك صدا فریاد می زدیم: »حاضر!«
وقتی به اهواز رسیدیم، ما را به ِسپنتا بردند، کارخانه نورد لوله که تعطیل بود و سوله ای 
بزرگ داش��ت. شب س��ردی بود. باالپوش نداش��تیم. می لرزیدیم. با چوب، آتش درست 
کردیم و دور آن جمع شدیم. هیچ وقت فرصت پیش نیامده بود که رقص شعله-های آن 

را خوب تماشا کنم. دوستی گفت: »چرا محو شعله ها شدی؟«
گفتم: »اجداد ما شیفته نور بودند، زیرا نور جلوه ای از خداست.«

صبح روز بعد با اتوبوس به پادگان انرژی اتمی رفتیم. از َگرد راه نرس��یده بودیم که به 
جای صبحانه ما را حس��ابی دواندند. علی اکبر امیراحمدی 1 نفر بغل دس��تی ام بود. به او 

گفتم: »چه خبره؟«
1 . علی اکبر امیراحمدی، متولد 1341 امیرآباد دامغان، در بهمن 1361 به اس��ارت نیروهای بعثی در آمد. ایش��ان 
در تاریخ 1369/05/25 به وطن بازگش��ت. این مدت را در ش��کنجه گاه موصل1 به سر برد. اکنون در دبیرستان ها و 

دانشگاه های دامغان مشغول تدریس می باشد.
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جواب داد: » تا همه حواسش��ان جمع باش��ه که قضیه از چه قراره. هر که هم اهلش 
نیست، فکری به حال خودش بکند.«

پادگان انرژی اتمی محل استقرار لشکر17 علی بن ابی طالب )ع( بود و حسینۀ بزرگ آن 
حکم قلب تپنده اش را داش��ت. هر شب هم برنامه ای در آن اجرا می شد، دعا، سخنرانی، 

سینه زنی و تئاتر.
یك روز اعالم کردند بین نماز مغرب و عش��اء آهنگران برنامه اجرا خواهد کرد. بعد از 
نماز مغرب که نیامد هیچ، یك س��اعت هم بعد از نماز عش��اء صبر کردیم بی فایده بود. 
آنها که زودتر به حس��ینیه رفته و جلوی جایگاه جا گرفته بودند، بیش��تر ناراحت شدند. به 
کانتینرها برگشتیم. ساعت 12 شب بلندگو آمدن آهنگران را اعالم کرد. با حضور بچه ها 

مجلس بر گزار شد و آهنگران این نوحه را خواند:
»فرمان رس��یده از خمینی رهبر ایمان- ای لشکر قرآن، حاضر پی اجرای این فرمان« 

مجلس حماسی و ُپر شوری برگزار گردید که قباًل نمونه اش را ندیده بودم.
روزها به طور فشرده کالس داشتیم، کالس های تاکتیك، ش.م.ر. و عقیدتی. هرشب 
هم راهپیمایی ش��بانه، بیس��ت، س��ی کیلومتر، آن هم با قمقمه های خالی از آب. وقتی 
ب��ه پادگان برمی گش��تیم، هنگام نماز صبح ب��ود. نماز را می خواندیم. یك س��اعتی هم 
می خوابیدیم. از نوع آموزش می ش��د نحوۀ عملیات آین��ده را پیش بینی کرد، عملیاتی در 

خشکی با ده ها کیلومتر راهپیمایی.
یك شب ساعتی به اذان صبح با پچ پچ چند نفر از بچه ها بیدار شدم. به حسینیه رفتم، 
تعداد کثیری به نماز ایستاده بودند. روی سر بیشترشان چفیه افتاده بود تا شناخته نشوند. 
تك وتوکی هم قرآن و مفاتیح دستش��ان بود. در گوش��ه ای به نماز ایس��تادم. نفر کناریم 
که جوان پانزده، ش��انزده ساله ای بود، آن چنان در س��جده گریه می کرد که شانه هایش 
می لرزید. وقتی سر از سجده برداشت، دیدم حمیدرضا مالیی است. برای اینکه وارد دنیای 

خلوتش نشوم از او فاصله گرفتم و به حال خودم افسوس خوردم.
مدتی که در آنجا بودیم، چند بار به نماز جمعۀ آبادان رفتیم. آیت اهلل جمی 1 با  آرامش 
1 . آیت اهلل غالمحسین جمی )1304- 1386( در قریه اهرم از توابع بوشهر، به دنیا آمد. برای تبلیغ اسالم ناب منبر 
می رفت. دوران جنگ که آبادان تخلیه شد و مردم به خاطر ناامنی و پرتاب خمپاره ها، راکت ها، موشک ها و حمله 

خاصی خطبه می خواند. در حال نماز هم صدای توپخانۀ ایران و عراق شنیده می شد.
روزهای آخر اس��تقرار در انرژی اتمی، برادر سید حسن مسئله گو، فرماندۀ گردان دستور 
داد که برای رزمایش به خط شویم، با کل تجهیزات انفرادی. اوایل شب هوا سرد و نیمه 
ابری بود. او ضمن س��خنانش گفت: »مانور مثل عملیات است. درصدی هم تلفات دارد. 
هر بی احتیاطی جان آدم و همراهان را به خطر می اندازد. مانور موفق یعنی آموزش موفق. 
یعنی نیروی آماده پای کار. همه آموزش ها و تجهیزات در مانور به آزمون گذاشته می شود. 
به هیچ وجه جای شوخی نیست. همه باید حواسشان از جمع هم جمع تر باشد. سکوت و 

اجرای دقیق فرمان مهمترین اصل در رزمایش است.«
بعد از استماع توصیه های فرماندۀ گردان حرکت کردیم. بیست کیلومتری پیاده رفتیم، 
با نظم و سکوت کامل. خیس عرق شده بودیم. حرکت تند و سریع و سنگینی تجهیزات 
همه را به نفس نفس انداخته بود. انفجارهای مهیب پی درپی و تیراندازی خبر از ش��روع 

درگیری می داد. هر لحظه هم بر شدت آن افزوده می شد. 
ده، پانزده قبضه دوشکا با هم آتش می کردند که رگبار گلوله از باالی سر ما رد می شد. 
صحن��ۀ عجیبی بود. گاهی می دویدیم، وقتی خیز می رفتیم، زمین س��رد و نم دار بود. به 
کانالی رس��یدیم که دو متر عمق داش��ت، از آن هم عبور کردیم. صدای شلیك گلوله ها 
و تکبیر در هم می آمیخت. س��نگرهای دشمن فرضی فتح شد. بازگشت به مقر را شروع 

کردیم. اذان صبح به پادگان رسیدیم. 
وقتی دورۀ دو هفته ای آموزش تمام شد. ما را به اهواز و از آنجا هم به اندیمشك بردند. 
برای رس��یدن به صحرای رقابیه 1 از پل کرخه 2 عبور کردیم. باران های چند روز گذشته 
رودخانۀ کرخه را حس��ابی عصبانی کرده بود. غرش کنان همراه گل و الی خودش همه 
چیز را می برد، حتی درخت های بزرگ را. رقابیه مثل بهار سرس��بز و خرم بود. چادرهای 

هواپیماهای عراقی مجبور شدند شهر را ترک کنند، در آبادان ماند. در طول جنگ 5-4 بار منزلش را تغییر داد. پس 
از انقالب 24 سال امامت جمعه آبادان را به عهده داشت. )نوشتم تا بماند صص 26-21 (

1 . رقابیه نام تپه و تنگه ای در ش��مال ارتفاعات میشداغ و 30 کیلومتری جنوب غربی شوش است. )خوزستان در 
جنگ ص 227(

2 . رودخانه کرخه از ارتفاعات الوند در اس��تان همدان سرچشمه گرفته و از کنار بیستون به کرمانشاه رسیده و از 
آنجا وارد لرستان می شود. وسپس وارد خوزستان می شود. )دشت آزادگان در جنگ ص 17(



5859

متعدد هم با نظم خاصی سامان گرفته بود. از ماشین پیاده شدیم یکی، دو ساعت از ظهر 
گذشته بود؛ محمدرضا رضایی1  ایستاد به نماز، ما هم نماز را به جماعت اقامه کردیم.

مثل بقیه در چادر مس��تقر ش��دیم. آموزش از لحظه ورود ش��روع ش��د؛ روز و شب هم 
نداشت. راهپیمایی روزانه مثل شبانه هر روز بیشتر و بیشتر می شد. یك روز پس از اجرای 
صبحگاه آن قدر رفتیم تا از تنگۀ رقابیه گذش��تیم و به کوه های میشداغ 2 رسیدیم. جایی 

که در عملیات فتح المبین آزاد شده بود.
در جریان س��یلی قرار داش��تیم که ما را با خودش می برد. بچه های گردان ما هم مثل 
بقیۀ لشکر نماز شب خوان شده بودند. راز و نیازهای شبانه دیدنی بود. هر جای صحرای 
رقابیه عارفی به پا خاسته بود، ناله بود و اشك. وضعیت در دعاهای جمعی هم همین طور 
بود. حاال که فکر می کنم؛ برای یك نماز آنجا دلم پر می کشد. نمی توانم بگویم که چه 
بر آن بچه ها می گذش��ت. هم وصف پذیر نیس��ت و هم این که من نمی توانستم آن همه 

زیبایی و شکوه را درک کنم. فقط حیران بودم و بس.
هرچه به عملیات نزدیك تر می شدیم، بیشتر به فکر وصیت نامه ام بودم. چیزی نوشتم 
ولی فکر می کردم مثل انش��ا اس��ت و حوصلۀ خواننده را س��ر خواهد برد. مجدداً کاغذ و 
قلم به دس��ت گرفتم و در غروبی دلگیر مش��غول نوشتن شدم. جمالت آخر را می نوشتم 
که دو س��ه نفر دوره ام کردند، اول بنای ش��وخی را گذاش��تم، بعدش هم کوتاه آمدند و از 
من خواستند برای آنها هم بنویسم. موقع تالفی بود. به آنها گفتم: »برای هرکه بنویسم 

شهادتش حتمیه، واقعًا دستم خوبه.«
وصیت نامه نویسی، حاللیت طلبی و شفاعت خواهی از مرسوم ترین کارها بود. تعدادی 
هم شوخی هایشان بیشتر می شد ولی با تمام این تفاوت ها، شباهت بیشتر بود و آن رنگ 

خدا بود. این رنگ را می شد همه جا دید.

1 . محمدرضا رضایی، فرزند محمدکاظم، متولد، 1341 دامغان، دیپلم در تاریخ 1361/11/21 در عملیات والفجر 
مقدماتی به شهادت رسید.

2 . ارتفاعات میشداغ در 85 کیلومتری شمال شرق اهواز قرار دارد و از شمال بستان آغاز میشود و تا نزدیکی های 
رودخانه کرخه در محدوده عبدالخان ادامه دارد، جهت آنها ش��مال غرب-جنوب ش��رق بوده و به تپه های رقابیه در 
جنوب غربی فکه منتهی می شود میشداغ مرتفع ترین منطقه دشت آزادگان محسوب می شود و ارتفاع بلند ترین قله 

آن 270 متر است. )خوزستان در جنگ ص 152(

تك و توکی هم پیدا می ش��دند که پیش گویی می کردند چه افرادی شهید می شوند یا 
به اصطالح آنها نور باال می زنند. گاهی هم شفاعت خواهی ها حالت شوخی و سر به سر 
گذاشتن داشت. در همان اوضاع و احوال برادری به محمدعلی مشهد گفت: »اون دنیا مرا 
شفاعت کن!« او در سکوت فرو رفت و بعد در حالی که میان دو ابرویش گره ای پیدا شد 

گفت: »آدم قحطیه؟« بچه های چادر زدند زیر خنده او هم خندید. 
بچه ها اغلب از عملیاتی که قباًل شرکت کرده بودند خاطره می گفتند. یکی از بچه های 
چ��ادر ما محمدرض��ا رضائی بود. برادری در حضور او بارها با آب و تاب خاطرات عملیات 
رمضان را تعریف کرد. او خوب گوش می کرد و چیزی نمی گفت. تا آن که نزدیك عملیات 
یك روز که محمدرضا خواب بود، رمضان ملکی آستین او را کمی باال زد تا محل ترکش 
عملیات رمضان را به بچه ها نش��ان بدهد. او بیدار ش��د و فوراً آن را پایین کشید و گفت: 

»چیزی نیست که کسی ببیند.« 
یك هفته ای که در رقابیه بودیم، محسن رضایی فرماندۀ کل سپاه و فخرالدین حجازی 
نمایندۀ مجلس به دیدار ما آمدند. هر دوی آنها برای مان سخنرانی کردند. تا مغرب جلسه 
طول کش��ید. بعد از نماز موقع بازگش��ت به چادر، چند نفر حرف های فخرالدین را تکرار 

می-کردند: »در آن سوی مرز خوکان، جوکان،گرگان و روبهان آرمیده اند!«
نیمه های یك شب سرد، از خواب برخاستم. غصه ای بزرگ به سراغم آمده بود. نیاز به 
حمام داش��تم. محمدرضا رضایی متوجه شد. آمد سراغم و گفت: »چی شده؟« موضوع را 

به او فهماندم. بچه ها خواب بودند و نباید حرف می زدم.
یواش گفت: »غصه نداره، مش��کل حل می ش��ه. االن روی والور یك کتری آب گرم 
برات روبراه می کنم.« سوز و سرما و فضای آزاد با یك کتری غسل کردن عجب صفایی 

داشت.
هر روز که می گذشت توصیه های بچه ها به هم برای عملیات بیشتر می شد. دو روز به 
عملیات مانده بود که رضا گلس��تانه 1 اهل گرمسار وسط چادر ایستاد. قدی بلند داشت و 
1 . شهید رضا گلستانه، فرزند محمدعلی، متولد سال 1342 از گرمسار، تاریخ شهادت1361/11/22 محل شهادت 
فکه، مس��ئولیت تیربارچی، یک فراز از وصیت نامۀ شهید: »جامعه ای که بخواهد حکومت اهلل در آن حکم فرما باشد 

یک راه دارد، این است که باید خون ها ریخته شود.«
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اثرات بجا مانده ترکش روی لب و چانه اش بر ابهت او افزوده بود. در حالی که چند دندان 
باقیمانده اش نمایان بود، در چادر چش��می چرخاند تا همه متوجه او شوند و گفت: »شاید 
شب عملیات نیاز باشد روی مین برویم! من اولین نفرم. اگه بدنم تیکه و پاره شد. تیکه-
هایش را بندازین روی بقیه مین ها تا خنثی بش��ن!« غافل گیر ش��ده بودیم، از او شیطنت 
و ش��لوغی سراغ داشتیم! فردای آن روز هم یك سفرۀ قشنگ صبحانه توی چادر روبراه 
کرد. همه فهمیدند که واقعاً نور باال می زند و اهل این دنیا نیست که همین طور هم شد.
بچه ها دس��ت و پایشان را جمع و جور کرده بودند. وصیت نامه ها نوشته شده، کفش ها 
واکس خورده و لباس ها از همیش��ه تمیزتر و مرتب تر بود. اخالق بعضی ها خیلی عوض 

شده بود. مثل این که بوی بهشت می آمد.
یك روز به عملیات مثل همیش��ه قبل از اذان صبح گردان برای نافلۀ شب و راز و نیاز 
به پا خاست. در مراسم صبحگاه حاج عباسقلی رنجبر اهل گرمسار، پیرمرد هفتاد ساله، با 
محاسنی سفید و پرپشت و قامتی بلند و استوار رفت پشت تریبون و گفت: »دیشب خواب 
دیدم که امام زمان)عج( جلودار اس��ت و ش��ما همراه او به عملیات می روید.« حرف های 
او محوطۀ گردان را پر از صدای گریه کرد. گریه ای از سرش��ادی و ش��وق، از سر محبت 
و ایمان مثل این که به بچه ها بشارت داده باشند که عملیات نزدیك است. بعد از گریه، 

گردان در سکوتی عمیق فرو رفت. انگار، همه به عملیات فکر می کردند.
یکی، دو س��اعت دویدیم و نرمش انجام دادیم. بعد از آن فرماندۀ گردان، سید حس��ن 
مساله گو بچۀ ساوه، کالك منطقه عملیات را به دیوار چادر آویزان کرد. بچه ها به صورت 
نیم دایره اطراف او نشستند و چند ردیف هم ایستادند تا بهتر مطالب را متوجه شوند. در 
کالك عملیات، موانع متعدد ایذایی و خاک ریزهای دشمن مشخص شده بود همین طور 

معبری که ما باید عبور می کردیم.
فرمانده گفت: »هر لحظه ممکن است فرمان حرکت صادر شود بنابراین همه باید آماده 
باشند!« بچه ها برای شروع عملیات لحظه شماری و برای پیروزی آن نذر و نیاز می کردند. 

تا ساعت11 شب دستوری نرسید برای همین خوابیدیم.
غرق خواب بودم که با س��رو صدای محمدرض��ا رضایی از خواب پریدم. پتو را از رویم 

کشید و پرت کرد و گفت: »چقدر می خوابی؟ موقع نماز و دعاست!«
وضو گرفته و مثل بقیه بچه های چادر مشغول نماز شدم. چند رکعت نماز خواندم پس 
از آن آمد و خنده کنان گفت: »ببخش��ید س��اعت2 است نه 4 ! بخوابید به موقع صدایتان 

می زنم.«
س��اعت 4 دو مرتبه صدایم زد. بچه ها مثل هر شب راز و نیازشان را شروع کرده بودند 
ولی آن ش��ب به خاطر ش��روع عملیات حال و هوا فرق می کرد. صدای توپخانۀ ایران از 
پش��ت کوه های میشداغ به گوش می رسید و آتش دهانه توپ ها نمایان بود. این موضوع 
س��بب می شد تا بیش��تر به فکر عملیات باشیم و از خدا عاجزانه کمك بخواهیم. تماشای 
حال بچه ها احساس خوبی را در من ایجاد کرده بود. فضای معنوی جبهه به سرعت آدم 

را عوض می کرد.
جمعه 15 بهمن1361 با کامیون از رقابیه به سوی خط حرکت کردیم 1. یك ساعت و 
نیم توی راه بودیم.از میان رمل ها تا پانصد متری خط جلو رفتیم. منتظر دستور حرکت و 
حمله بودیم که فرمان رسید به مقر برگردیم. موقع برگشت صدای شنی ها و موتور تعداد 
زیادی تانك که در نزدیکی س��تون ما به عقب می آمدن��د، همهمه ای به پا کرده بود. به 
نظرم رسید اگر در این گیر و دار دشمن خمپاره یا توپ شلیك کند متوجه نخواهیم شد.

در مقر 24 س��اعت منتظ��ر بودیم تا آنکه کامیون ها دوب��اره آمدند، وقتی فهمیدیم که 
عملیات جدی اس��ت، همه خوش��حال شدیم. من که از خوش��حالی روی پایم بند نبودم، 

می خواستم از خوشحالی برقصم.
ما را تا محل سابق بردند. پنج کیلومتر روی رمل، جلو رفتیم تا به خط رسیدیم. حرکت 
در زمین رمل خیلی مش��کل بود. پوتین های مان در ماس��ه های ن��رم فرو می رفت. برای 
این که تعادلم حفظ ش��ود، مثل بقیه بچه ها کمرم به جلو خم ش��ده بود. سنگینی اسلحه 
و تجهیزات، پیش��روی را مشکل کرده بود. با برداشتن هر قدم پای دیگرم بیشتر در رمل 
فرو می رفت و به یك طرف خم می ش��دم. مجموعه این حرکات س��بب شد که نفسم به 
ش��ماره بیفتد. قلبم طوری می زد که صدای ضربان آن را می شنیدم. تشنگی به من فشار 
1 . عملیات والفجر مقدماتی در 17 بهمن 1361 با رمز یا اهلل یا اهلل یا اهلل ش��روع شد. )اطلس نبردهای ماندگار ص 

)86
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آورده بود ولی از آنجا که می خواس��تم دس��تورات آموزش��ی را مو به مو اجرا کنم، دست 
به قمقمه ام نمی زدم. س��اعتی گذش��ت، تلخی دهانم بیشتر شد به حدی که دیگر تحمل 
پذیر نبود. س��رانجام با تردید فراوان یك س��ر قمقمه آب به دهانم ریختم. قدری آن را 
مزه مزه کرده و س��پس قورت دادم. مرتب اطراف مان گلوله خمپاره به زمین می نشس��ت 
و ترکش های آن در اطراف پراکنده می شد. ستون به سوی خط حرکت می کرد. روحانی 
گردان که اهل محالت بود، آیات و روایات مربوط به جهاد را با بلندگوی دستی می خواند 
که بسیار مناسب و بجا بود. سکوت بچه ها فرصتی بود برای اندیشیدن به جبهه و جهاد.
پشت اولین خاکریز استراحت داده شد. چند ساعت حرکت در رمل همه را بی حال کرده 
بود. نماز مغرب و عش��اء را با تجهیزات و پوتین خواندیم. غذای ش��ب که مختصر کتلتی 

بود همان جا بچه ها نوش جان کردند، مثل همیشه آنقدر که رمق حرکت داشته باشند.
محمدرض��ا رضایی گفت: »قرآن بخوانیم!« با رمضان ملکی و یکی دو نفر دیگر روی 
بلندی پشت خاکریز نشستیم. محمدرضا چراغ قوه اش را روشن کرد. سورۀ واقعه را قرائت 

کردیم و بعد زیارت عاشورا. آخرهای زیارت بود که باطری چراغ قوه ته کشید.
س��اعت 9 ش��ب با گفتن رمز یا حسین یا شهید. ستون حرکت کرد. گردان خط شکن، 
بچه های قم جلوتر از ما حرکت می کرد. آرام و بی صدا خاکریز را پش��ت س��ر گذاش��تیم. 
وجودم پر از هیجان بود و پیوس��ته ذکر می گفتم، مثل همه. ذکر مداوم محمدرضا به ما 
انرژی و توان می بخش��ید. آن ش��ب محمدرضا مرتب می گفت: »خدایا رضایم به رضای 
تو« می دانس��تم این ذکر متعلق به امام حس��ین )ع( در ظهر روز عاشوراست 1. ای کاش 

علتش را پرسیده بودم. 
او آرپی جی اش را حمایل شانه کرده بود. قدری رفتیم به معبری در میدان مین رسیدیم 
که بچه های اطالعات عملیات باز کرده بودند. دو طرفش را نوار سفید رنگی کشیده بودند. 

عبور از معبر در دل میدان مین، حس مبهمی را در وجودم می دواند. 
پس از میدان مین به رش��ته های حلقوی س��یم خاردار رسیدیم که چند ردیف روی هم 

سوار شده بود. بچه های خط شکن با بریدن آنها، راهی برای عبور باز کرده بودند.
1 . و آخرین کالم زیبایش در گودال قتلگاه این بود که: »اِلهی ِرضا بِِرضاَک و تَسلِیما اِلَمِرَک؛ خدایا ]با تمام این 

سختی ها و مصیبت ها[، به خشنودی تو خشنودم و تسلیم فرمان تو هستم«.)عبرت های عاشور ص 28(

ظاهراً پای یکی از بچه ها به تله گیر کرد و یکی از مین های منور عمل کرد. با روشن 
شدن منطقه دشمن متوجه ما شد و تیربارهایش به کار افتاد. 

تیربارهای آنها بی وقفه ش��لیك می کرد. تعدادی ش��هید و مجروح شدند. برای کمك 
به یك مجروح خم ش��دم. گفت: »جلو برید امام و شهدا منتظرند!« حرکت بچه ها حالت 
دوی��دن گرفته بود. به کانالی رس��یدیم با س��ه متر عمق پنج متر ه��م عرض، که منتظر 
آن بودیم،آنرا در کالك عملیات دیده بودیم. بچه ها از محل های مناس��ب توی آن ُس��ر 
می  خوردند یا در آن می پریدند. چند نفری به کمك بقیه از طرف دیگر باال رفتند. آنهایی 
که باال رفته بودند، لولۀ تفنگ بچه ها را گرفته و می کش��یدند تا آنها هم باال بروند. چند 

تا نردبان همراه گردان بود. تعدادی هم از روی نردبان های آلومینیومی تاشو باال رفتند.
محمدرضا به رمضان که کمکی اش بود گفت: »پس��ر چند بار بگم کاله آهنی س��رت 

کن!«
در حالی که می خندید دس��ت راستم را گرفت و روی اثری که گلوله، همان وقت روی 
کاله کاسکت او درست کرده بود، گذاشت. هنوز گودی محل گلوله گرم بود. به من گفت: 
»این کمك آرپی جی عتیقه است!« و فوری خم شد و کاله آهنی یك شهید را برداشت 

و روی سر رمضان گذاشت.
پ��س از خ��روج از کانال صد متری پیش رفتیم تا به کانال بعدی رس��یدیم. عمیق تر و 
عریض تر از اولی بود. نردبان ها بیش��تر به کارمان آمد. بعد از کانال س��نگرهای عراق بود 
که اندکی قبل از رسیدن ما تخلیه شده بود. آتش تیربارهای آنها لحظه ای قطع نمی شد. 
از فتح سنگرهای آنها خوشحال شدیم. کمی داخل سنگرهای عراقی استراحت کردیم و 

خدا را شکر.
به محمدرضا رضایی گفتم: »چرا هر چه می رویم به تیر بارهایش��ان نمی رس��یم؟« با 
کمی مکث گفت: »راست میگی! مثل اینکه آنها را روی ماشین گذاشته اند و مرتب جابجا 

می شوند. غافل گیر شده بودیم. هر لحظه تلفات ما بیشتر می شد.
با گلوله های تیربار دش��من از گروه ما محمد  مهدی ابراهیمی و ابراهیم امیر احمدی به 
شهادت رس��یدند. همچنان سه تا از تیربارهای عراق به طور پراکنده آتش خود را پخش 
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می کردند. معلوم بود که نس��بت به ما دید ندارند. یك دسته از گروهان ما مأمور خاموش 
کردن تیربار سمت راست دشمن شد. با شلیك کلت منور معاون گردان، برادر علی بیگی 

حرکت مجددمان را شروع کردیم.
آتش توپخانۀ دش��من تمرکز بیش��تری پیدا کرده بود. توپخانۀ م��ا هم مرتب به روی 
عراقی ها آتش می ریخت. فضا از دود و گرد و خاک پر ش��ده بود. به خاکریز دیگر عراق 
رسیدیم. کمی استراحت کردیم. فرصت چند دقیقه ای سبب شد تا یاد ابراهیمی در ذهنم 
مرور شود. او معلم آموزش و پرورش بود، خوش چهره، چاالک و مؤدب. و ادیبانه سخن 
می گفت، شمرده و با استحکام. تیر به شکم او خورده بود. ابراهیم امیر احمدی بچۀ امیرآباد 
ب��ود. عصر موقع حرک��ت برای عملیات کنار هم بودیم. با تواضعی خاص قول ش��فاعت 
گرفت. س��کوت کردم. به او عالقمند ش��ده بودم در عملیات محرم هم کنار هم بودیم. 
خاطرات چند ماهه با این دو ش��هید از ذهنم گذش��ت و حالتی بین ناراحتی و خوشحالی 
به من دست داد. از رفتن آنها ناراحت بودم. آنها در راه هدف خودشان به شهادت رسیده 

بودند. داشتم خاطرات آنها را مرور می کردم که فرمان حرکت داده شد.
باز هم جلو رفتیم. س��اعت 3:30 شب بود، از گروهان 120 نفره ما سی نفر عمل می-
کردن��د. در حال��ی که برای مان دو قبضه آرپی جی باقی مانده بود و س��الح انفرادی. یك 
دس��ته برای خاموش کردن تیربار رفته بودند. یك دس��ته هم تأمین لودرها و بلدوزرهای 

جهاد سازندگی را به عهده گرفته بودند. بقیه هم شهید و مجروح شده بودند.
قدری به صورت دش��ت بان 1 جلو رفتیم، فاصله علی اکبر امیراحمدی با من کم بود، به 
او گفتم: »باید فاصله مان بیش��تر باش��د!«. به دشمن نزدیك و نزدیك تر می شدیم. بعد از 
آن هم به صورت ستون حرکت کردیم. کسی از ما شلیك نمی کرد تا موضعمان مشخص 
نش��ود. صدای خشك ش��لیك تانك های دش��من چندش آور بود. در فاصله سی متری 
خاکریز عراقی ها بودیم که با شلیك یك گلوله کلت منور متوجه ما شدند. تیربارهایشان 
را روی ما نشانه گرفتند. آن وقت متوجه شدیم که با یك مقر بزرگ تانك روبرو هستیم.
جنگ نابرابری در گرفت. گلوله ای رسام پهلوی محمدرضا رضائی را شکافت. او همان 
1 . دش��ت بان، حالتی اس��ت که نیروها ش��انه به ش��انه قرار گرفته و با حفظ فاصله ای معین از هم در یک ردیف 

پیشروی می کنند.

موق��ع هم ذکرش را می گفت: »خدایا رضایم به رضای تو.« ذکر مداوم محمدرضا آتش 
به جانم کشید. گلستانه، قلعه نوئی و خانی هم به شهادت رسیدند. 

لحظات س��ختی بود. هیچ کار نمی توانس��تم انجام بدهم. تصورم این بود ش��هادت یا 
اس��ارت حتمی است. نگاه حسرت آلودی به ش��هدا کردم. در این هنگام نفر پشت سرم، 
عباس خرم آبادی گفت: »علی رضا! عقب نشینی!« روی زمین چرخیدم و به موضع ستارۀ 
قطب��ی و دب اکب��ر 1 نگاه کردم. محل خط خودمان و ع��راق را از روی صورت فلکی به 
ذهنم س��پردم. قدری سینه خیز رفتم، احساس کردم ممکن است بیایند و مرا اسیر کنند. 
جای تردید و تأمل نبود. با یك یا علی بلند شدم و دویست متری را یك نفس با سرعت 
تمام دویدم. آنها هم آتش تیربارشان را بدرقه ام کردند. در آن موقع بود که پایم به بوته ای 
گرفت و نقش زمین شدم. اسلحه ام را که پرت شده بود. در تاریکی شب کورمال، کورمال 

پیدا کردم. به آسمان و ستاره قطبی اش نگاه کردم و سریع تر از قبل
دویدم. آن موقع آخرین نفر بودم. زیرا موقع پیشروی سر ستون بودم. قدری که رفتم به 
بچه های گروهان خودمان رسیدم. دهانم از خشکی تلخ شده بود. هیچ وقت قلبم آن طور 
نزده بود. مثل پرنده ای که بال بال بزند، قفس��ۀ س��ینه ام را باال و پایین می کرد. از اسارت 
حتمی نجات یافته بودم. از ش��هادت که نصیبی نداشتم. لحظه ای صحنۀ شهادت بچه ها 

از جلوی چشمم کنار نمی رفت. 
دویست متری که برگش��تیم به خاکریز رسیدیم. بچه ها مجروحان را آورده بودند ولی 
شهدا در جای خود باقی مانده بودند زیرا انتقال بدن مطهرشان امکان نداشت. هم زمان 
با طلوع فجر به موضع دیگری رفتیم. حمل مجروحان، تجهیزات و مهمات و کیلومترها 
راهپیمایی در هنگام پیشروی و عقب نشینی امانمان را بریده بود ولی چاره ای نداشتیم تا 

هوا روشن نشده بود باید به مواضع مستحکم تری می رسیدیم.
هنگامی که به طرف خاکریز حرکت می کردیم ، ستون دیگری از نیروهای اسالم به ما 
رسید. از الحاق آنها خوشحال شدیم. یکباره صدای سوت خمپاره ای را شنیدم و به سرعت 
روی زمین شیرجه رفتم. گلوله وسط ما و آنها به زمین نشست و حرکت ترکش های آن 

1 . صورت فلکی خرس بزرگ که ستاره عالمت قطب شمال در نزدیک آن قرار دارد.
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خط های س��رخی در هوا درست کرد. ترکش در همان لحظۀ اول، کوله آرپی جی یکی از 
بچه ها را به آتش کشید. او فریاد یا حسین بلندی زد و به زمین افتاد. هر لحظه هم شعلۀ 
آتش بیشتر می شد. صحنۀ دردناکی بود. عزیزی که از جان بیشتر دوستش داشتی جلوی 
چشمانت در آتش می سوخت و تو هیچ کار نمی توانستی بکنی! فقط می توانستی به صدام 
و صدامیان و حامیان آنها لعنت کنی و بیاد امام مظلومان یعنی حس��ین)ع( برایش اشك 
بریزی. تالش ها برای خاموش کردن آتش نتیجه ای نداد و جلوی چشمان حیرت زده ما 
در آتش سوخت. با دیدن آن صحنۀ دردناک غم هایم صد برابر شد و این نه حس و حال 
من که حال همۀ بچه های گردان از این تماش��ای وحش��ت زا بود. چاره ای جز سوختن و 

ساختن نبود!
به کمك قنداق تفنگ و کاله آهنی زمین را کنده و جان پناهی ساختیم و نماز را در آن 
اقامه کردیم، با تیمم و لباس و تجهیزات. در همان گیر و دار یکی فریاد کش��ید: »تانك 
تانك!« حس��ن امانی نژاد آرپی جی را مس��لح و ش��لیك کرد. گلوله شلیك نشد! همه داد 
می-زدند: »بزن! بزن!« او بار دیگر آن را مسلح و شلیك کرد. باز هم خبری نشد! همه بر 
سرش فریاد می کشیدند:»زودباش! زودباش! االن می رسه!« اما بار سوم هم شلیك نشد! 
ناچار بعضی از بچه ها با تفنگ به س��وی تانك رگبار بستند که فردی از تانك بیرون آمد 

و گفت: »نزنید غنیمتی است!«
همان ش��ب غالمرضا جعفری با پای برهنه و پوتین به دس��ت از خاکریز پایین پرید و 
با حاج داود صحبت کرد. برای شناس��ایی، پش��ت عراقی ها رفته بود. او گفت ما در برابر 
مقرتانك تیپ زرهی بودیم نه یك آشیانۀ مسلسل. حاج داود هم چند بار رفت و بچه های 

مجروح را به عقب آورد.
ش��ب پرماجرایی را پشت سر گذاشته بودیم. صبح ش��د و آفتاب طلوع کرد. اطرافمان 
صحنۀ ظهر عاش��ورا بود. بندگان خوب خدا در جای جای آن فضا به خاک افتاده بودند. 
تش��نگی و گرس��نگی امانم را بریده بود. لب هایم خش��کیده بود. محمدرضا جوادی نژاد 
کمپوتی را باز کرد تا با هم بخوریم، پشت خاکریز نشستیم، ناگهان خاکریز حرکت کرد. 

نزدیك بود زیر تانك خودی برویم. پریدیم و فرار کردیم.

دو گردان زرهی تازه نفس به کمك ما آمده بودند، خوشحال شدیم. در جبهه هیچ چیز 
مثل رس��یدن نیروی کمکی آدم را خوشحال نمی کند. آنها آمده بودند تا ما را موقع عقب 
نش��ینی حمایت کنند. وقتی سوار کامیون ش��دیم و به عقب می آمدیم باورمان نمی-شد 
در ط��ول یك ش��ب آن همه راه رفته باش��یم، آن هم در دل دنیای��ی از موانع مختلف و 

میدان های مین.
برای ش��هدا خیلی ناراحت بودم، خاطراتی که با آنها داشتم در ذهنم مرور می شد. مثل 
بقیۀ بچه ها از عقب نش��ینی احساس بدی داشتم، چیزی که هرگز فکرش را نمی کردم. 
اش��ك هایم دیگر خش��کیده بود. آن موقع به خاطرم رسید که علی اکبر امیراحمدی1 که 

هنگام حمله کنارم بود، شهید شده است.
عصر به رقابیه رس��یدیم و به چادرهای مان رفتیم. جای خالی دوستان آتش به جانمان 
زد. همه داغدار آنهایی بودند که رفته بودند. جمعیت چادرها نصف ش��ده بود، ولی غم ما 
هزاران برابر. همان جا بود که متوجه ش��دم علی اکبر امیراحمدی به اس��ارت بعثی ها در 
آمده است. این موضوع ناراحتی ام را بیشتر کرد. همه از شهادت استقبال می کردند ولی از 

اسارت بیزار بودند. چاره ای نبود باید تسلیم شرایط می شدیم.1 
اسلحه ها را تحویل دادیم. برای یادبود شهدا دو سه بار مجلس برگزار کردیم. در عمرم 
آن طور گریه نکرده بودم. عالوه بر غم ش��هادت همراهان، غصۀ عقب نش��ینی آتش به 

جانمان می کشید. 
اولین روزی که به رقابیه برگش��تیم، ساعت 9 صبح رادیوی یکی از بچه ها روشن بود، 
اف��راد حاضر در چادر هم به آن گوش می دادند. خانم گوینده صدای جا افتاده و رس��ایی 
داشت. او داستانی را می خواند. داستان مربوط به رزمنده ای به نام سید علی اکبر بود. بیست 
دقیقه ای طول کشید تا آن را تعریف کرد. طوری نوشته شده بود که مثل زندگی و جنگ 

بچه های چادر بود. 
نویسنده ش��رایط خط و سنگر را خوب تصویردهی کرده بود. شنونده احساس می کرد، 
1. آیت اهلل هاش��می رفسنجانی در خاطراتش نوشته است: »پنج شنبه 21 بهمن صبح چیزی از حملۀ دیشب نگفتند. 
با جبهه تماس گرفتم و معلوم ش��د به نتیجۀ مظلوب نرسیده ایم و بناست بعد از جمع بندی اعالم کنند. باالخره معلوم 
شد حمله موفق نبوده و تلفات هم داشته ایم؛ بیش از هزار مجروح و تعدادی اسیر و شهید. )پس از بحران 383- 389(
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توی خط اس��ت و سید علی اکبر را تماش��ا می کند. وقتی داستان با شهادت سید تمام شد، 
رادیو را خاموش کردند. بعد از آن هم یك ربعی س��کوت در چادر حاکم شد. نمی دانستم 
دیگ��ران ب��ه چه چیز فک��ر می کردند، ولی م��ن فکر می کردم چقدر خوب اس��ت ما هم 
بنویس��یم. دفتر و خودکار برداش��ته و از چادر فاصله گرفتم. یك س��اعتی طول کشید تا 
خاطرات والفجر مقدماتی را بنویسم. چهار، پنج صفحه شد. به چادر که برگشتم بچه ها با 
هم حرف می زدند. گفتم: »خاطره نوش��تم اگر می خواهید براتون بخوانم!« موقع خواندن 

بچه ها سراپا گوش بودند.
یکی از آنها بعد از تمام شدن متن گفت: »اگر ترشی نخوری کارت یه چیزی می شه.« 

بقیه هم خندیدند.
در س��ومین روز مهدی زین الدین، فرماندۀ لش��کر با سخنان ش��یوایش روحی تازه در 
کالبدهای بی رمق ما دمید. او آیات مربوط به جنگ احد را چنان ترجمه و تفسیر کرد که 
احساس کردیم درباره عملیات والفجر مقدماتی نازل شده است. او گفت که تلفات عراق 
چند برابر خسارات ما بود، ما شهید داده ایم ولی عراقی ها به جهنم رفته اند. وقتی دانستیم 
که وظیفه و تکلیف خود را درس��ت انجام داده ایم و نظر فرماندۀ لش��کر نسبت به کار کل 

بچه ها مثبت است، آرامشمان بیشتر شد. 
پس از صحبت او، یکی یکی بچه ها به چادرهایش��ان رفتند تا س��اک برگشتن را آماده 
کنن��د. یادم آمد ک��ه قبل از عملیات وقتی آقا مهدی در همان جا برای بچه های لش��کر 
صحبت کرده بود، بعد از س��خنرانی بچه ها دور او جمع شده بودند و ایشان را روی دست 

گرفته و شعار می دادند. 
آن روز هوا به ش��دت طوفانی بود و گرد و خاک نمی گذاش��ت چش��مانمان را خوب باز 
کنیم. یکی دو ساعت از ظهر گذشته بود که فرمانده گردان گفت: »چادرها را جمع کنین 
وآمادۀ حرکت باش��ید.« گرد وخاک بیشتر ش��د. بعضی چفیه به سر و صورتشان پیچیده 
بودند. تا س��اعت 8 شب انتظار کش��یدیم تا اتوبوس ها آمدند. وقتی سوار شدیم، راننده از 
صندلیش بلند ش��د و رو به ما ش��روع به س��خنرانی کرد: »من از سیگار خیلی بدم می آد. 
اگه کس��ی سیگاریه، هر وقت خواست سیگار بکشه، بگه، نگه می دارم. فحش را تحمل 

می کنم دود سیگار را نه!«
یکی از بچه ها از عقب ماشین داد کشید: »سیگاری کیلو چنده؟ برو داداش.« 

وقتی برای استراحت نزدیکی های تهران از ماشین پیاده شدیم، سه مرد مسن پیش ما 
آمدند یکی از آنها پرسید: »توی عملیات بودین؟«

یکی از بچه ها سینه اش را صاف کرد و گفت: »بله!«
یکی از آنها پرسید: »چکار کردین؟«

همان برادر گفت: »پدرشون را در آوردیم!«
آنها که رفتند، گفتم: »وقتی عملیات اینجوری می شه، آدم می مانه جواب مردم را چی 

بده؟!«
مغ��ازۀ پدر حمیدرضا مالیی که او هم جرثقیل داش��ت، کنار مغازۀ ما بود. با هم خیلی 
دوس��ت بودیم. روز دومی که به دامغان رسیدم، به دیدن حمیدرضا رفتم. او شب عملیات 
مجروح شده بود. زنگ را به صدا آوردم، حمید در را باز کرد، پایش توی گچ بود و با عصا 
لنگ لنگان راه می رفت. خیلی مرا تحویل گرفت. وقتی نشستیم با حسرتی وصف نشدنی 

اخبار عملیات را می گرفت با آنکه مجروح شده بود احساس می کرد هیچ
 کاری انجام نداده است. وقتی به خانه بر گشتم، ساعت ها مرا به فکر واداشت. یادم آمد 
چند روز قبل از عملیات به او گفته بودم که کمك آرپی جی برایت مش��کل نیست؟ کوله 

آرپی جی سنگین نیست؟ او در جوابم گفته بود: »در عوض اجرش هم بیشتره!«
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فصل چهارم
راه خــــــدا

اواخر خرداد سال 62 نتایج اعالم شد. کارنامۀ قبولی سال سوم هنرستان را با خوشحالی 
به خانه بردم. برگ برنده ای بود که اجازه می داد خواسته ام را ابراز کنم.

وقتی گفتم: »بسیج اعزام دارد. مامان منتظر بقیۀ حرفم نماند. سرش را پایین انداخت.«
بابا گفت: »پس��ر ج��ان! االن ماه مبارکه، ه��وای تیرماه هم که خیل��ی گرمه، صدمه 

می خوری صبرکن بعد از ماه رمضان!«
گفتم: »ماه رمضان همیشه است ولی دیر بجنبم جنگ تموم می شه!« 

بابا به فکر فرو رفت. ده دقیقه ای س��اکت بود. س��رش را بلند کرد و گفت: »ما مانع راه 
خدا نمی شویم!« 

برای چهارمی��ن دفعه از خانواده خداحافظی کردم. فکر می ک��ردم که برای آنها جبهه 
رفتنم عادی شده است، ولی موقع حرکت اشك های مامان خالف آن را ثابت کرد. 

اوایل تیرماه یعنی س��یزدهم ماه مبارک رمضان، روز اعزام قبل از ظهر توی سپاه جمع 
ش��دیم. سربندهای مختلفی آوردند. من س��ر بند یا زهرا)س( را انتخاب کردم، چیزی که 
همیش��ه به آن عش��ق می ورزم. سر بندها را بستیم، بیرون س��پاه صف کشیدیم. ماشین 
بلندگودار تبلیغات جلو افتاد و ما هم پش��ت سرش، مسیر یك و نیم کیلومتری تا مسجد 
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جامع را با خواندن س��رود طی کردیم. سرودهای انقالبی پخش می شد که حال و هوای 
بخصوصی را ایجاد می کرد. فرمانده سپاه در بین دو نماز ظهر و عصر صحبت کرد او در 
قسمتی از سخنانش گفت: » امام تمام مالقات هایش را در ماه مبارک حذف کرده است 

بجز مالقات های مربوط به جبهه را...« 
اذان مغرب به گرمس��ار رسیدیم. همۀ بچه های گروهان روزه بودند. داخل سپاه برنامه 

افطاری تدارک دیده شده بود. دستشان درد نکند سوپ و فرنی هم بود.
فرماندۀ ما برادر پاسدار علی قلعه آقابابایی 1 بود. علی آقا از روزهای اول تشکیل سپاه به 
آن پیوسته بود. او در نقاشی استاد بود. دوسالی می شد، از تابلوهایی که در جاهای مختلف 
شهر کشیده بود، می شناختمش با آن که اسمش را زیر آن نمی نوشت. ولی نقاشی هایش 
آنچن��ان زیبا بود که بچه های بس��یج به هم می گفتند آن تابلوها کار اوس��ت. مخصوصًا 
تابلوهایی که به ابعاد چند متر در ضلع ش��مالی سپاه پاسداران کشیده بود. می دانستم کار 

کردن با افرادی که روحیه ای هنری دارند راحت است، برای همین خوشحال بودم. 
دو روز در پادگان امام حس��ن)ع( تهران بودیم تا برگ مأموریت ما صادر ش��د. پادگان 
مثل دفعات قبل خیلی ش��لوغ نبود. آنجا را خوب می شناختم و می دانستم چگونه باید در 

آن راحت باشم. 
برای دومین بار به غرب می رفتیم. خیلی از بچه ها دوست داشتند به جنوب اعزام شوند 
ولی با تمام فراز و نش��یب های مأموریت قبلی ام در مهاباد، رفتن به غرب برایم مش��کل 
نبود. از ش��هید محمدرضا رضایی در موقع ش��هادتش یاد گرفته بودم که: »الهی رضًا به 

رضائك.«
س��اعت 3 عصر به سنندج رسیدیم. در آنجا اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات انفرادی 
تحویل گرفتیم. درس��ت اس��ت که توی جبهه همه برادر بودیم و دوس��تی هایی که آنجا 
شکل گرفت، ناگسستنی بود ولی همکالسی قبلی چیز دیگری بودند، صحبت و نشست 
و برخاس��ت با آنها آرامش بیش��تری ایجاد می کرد. ش��انس آورده بودم که از این نعمت 
1. شهید علی اکبر قلعه آقابابائیان، فرزند رضاقلی، در سال 1337 دیده به جهان گشود. او پس از اخذ دیپلم به سپاه 
پاسداران دامغان پیوست و به کرات در صحنه نبرد حق علیه باطل حضور پیدا کرد. سرانجام در تاریخ 1367/05/05 

در عملیات مرصاد، از ناحیه گلو مورد اصابت تیر مستقیم منافقان کور دل قرار گرفت و به شهادت رسید.

برخوردار بودم.
یکی از همکالسی های دوست داشتنی ام سید رضا عرفانی 1 بود. دوران راهنمایی مبصر 
کالسمان بود، او از همۀ بچه های کالس قد بلندتر و با جذبه تر بود، همان وقت آنقدر به 
او عالقه داشتم که به جای فوتبال، بسکتبال بازی می کردم. او بسکتبالیست خوبی بود.

ساعت 5 بعد از ظهر آن روز با سید رضا عرفانی، داود صرفی 2 و چند نفر از بچه ها دور 
هم نشس��تیم. قدری که گذشت صحبت به خاطرات جنگ رسید. بچه ها از او درخواست 
کردند خاطره بگوید. می دانستند در چند عملیات جزء نیروهای اطالعات و عملیات بوده، 
او هم با بیان بس��یار ش��یوا و جذاب خاطره تعریف کرد، او گفت: »صبح عملیات محرم 
خسته و کوفته پشت خاکریز استراحت می کردیم، از دور سر و کلۀ یك ستون تانك پیدا 
ش��د که به طرف ما می آمد. همه خوش��حال شدیم. چند نفری هم باالی خاکریز رفتند و 
برایش��ان دست تکان دادند. همه فکر می کردیم ستونی که از پشت سرمان می آید حتما 
خودی است ولی یکباره ما را زیر آتش گرفتند. دست و پاچه شدیم. چند نفر از سربازهای 
واحد پیاده ش��روع به فرار کردند ولی بچه های بس��یجی خودشان را جمع و جور کردند و 

سنگر گرفتند.
سروان فرماندۀ آنها فریاد کشید: »هر که فرار کند خودم او را می زنم. آنها هم برگشتند. 
با روحیه ای وصف نش��دنی نیم س��اعتی جنگیدیم. ستون دش��من به کلی متالشی شد. 
تانك ها و ماشین های مهمات در آتش سوخت و آنها که کشته نشده بودند، به هر طرف 

فرار کردند. من آخرین لحظات مجروح شدم.«
در آن وق��ت رو ک��رد ب��ه داود صرفی و گفت: »آقا داود تو آن ج��ا بودی بقیۀ ماجرا را 
تعریف کن.« او که ش��نیده بود بعد از انتقالش داود س��یزده عراقی را یکجا از پا درآورده 
لذا می خواس��ت از زبان خود داود آن را بشنود ولی داود دوست نداشت برای مان ماجرا را 

1 . شهید سیدرضا عرفانی فرزند سید حسین در تاریخ 21/06/1342 در شهرستان دامغان دیده به جهان گشود. او 
سال سوم هنرستان تحصیل می کرد که عازم جبهه شد. دوبار در جبهه مجروح شد. سرانجام در تاریخ 26/06/1362 

در منطقه سردشت با عناصر کور دل و ضد انقالب درگیر شد و به مقام واالی شهادت مفتخر گردید.
2 . ش��هید داود صرفی فرزند محمدحس��ین در 25/06/1344 در دامغان متولد شد. در رشتۀ برق مشغول تحصیل 
علم ش��د. در عملیات بیت  المقدس از ناحیۀ دست مجروح ش��د. او 253 روز در جبهه گذراند و در نهایت در جاده 

بانه – سردشت در27/06/1362 در روز عید قربان در کمین ضد انقالب به شهادت رسید.
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تعریف کند.
فردای آن روز گروهان ما عازم ش��د. ماش��ین های اسکورت جلو و عقب کاروان آمدند. 
عباس قنادیان و رضا واحدی از بچه های دامغان با دوشکا 1 اسکورت جلوی کاروان بودند، 
با ابهت خاصی پشت تیربار ایستاده بودند و چهار چشمی همه جا را را زیر نظر داشتند. آن 

دو نفر در سنندج خدمت می کردند. 
مس��یر سنندج- سقز- بانه و سردشت را به س��المتی پشت سر گذاشتیم. در آن مسیر 
وقت��ی ه��ر پیچ و گردنه ای را مقابلت می دیدی باید آماده می ش��دی تا چند لوله تفنگ و 
تیربار راه را بر تو ببندد و تو در کمین آنها بیفتی. در آن کمین ها نیروهای زیادی از بسیج، 

سپاه، ارتش و جهاد به شهادت رسیده بودند. 
بیش��تر نیروهای گروهان آشنا به کردستان و مس��ایل آن بودند. کالس های توجیهی 
غیررس��می از وقتی که برگ مأموریت غرب را دریافت کردیم ش��روع ش��ده بود. یعنی 
اطالعات مورد نیاز را بچه ها به هم رد و بدل می کردند. هنگام س��وار ش��دن به اتوبوس، 
بعضی از بچه ها گلنگدن می زدند تا تفنگشان آمادۀ شلیك باشد و برای احتیاط آن را روی 

ضامن می گذاشتند.
چهار عدد نارنجك تحویلی را به فانسقه ام وصل کردم تا درصورت افتادن درکمین ضد 

انقالب آماده برخورد باشم.
حدود ظهر به سردشت رسیدیم. پادگان مشرف به شهر بود. خسته بودم ولی شوخی-
های دوستان اجازۀ خوابیدن نداد. فکر کردم شب زود می خوابم تا رفع خستگی سفر شود.
دو، س��ه س��اعت بعد از شام و نماز هم بگو بخندها تمام ش��دنی نبود. هنوز چشمم به 
خواب گرم نشده بود که سرود دست جمعی تعدادی از بچه ها بلند شد. اول به روی خودم 
نیاوردم کمی که گذشت زیبایی متن سبب شد نیم خیز شوم. گاهی به صورت جمعی دم 

می گرفتند گاهی هم یك نفر با صدای بسیار زیبا تك خوانی می کرد:
بسیجی عاشق چتر منور بسیجی پوکه جمع کن مسلسل 

1 . مسلسل سنگین ساخت شوروی با کالیبر 12٫7x108 میلی متری است که تولید آن در سال 1938 آغاز شد. از 
دوشکا می توان به عنوان مسلسل ضدهوایی، مسلسل تانک و خودروهای زره پوش جنگی، و سالح حمایتی پیاده  نظام 

استفاده کرد.

به روی سینه و پشت بسیجی نوشته الفرار عقب نشینی
شب حمله شب مرگ لی لی پوت 1 شب حمله شب دیدار کمپوت

دست جمعی این شعر را با مهارت خاصی بر وزن و آهنگ شعر معروف )بسیجی دیده 
بیدار عشق است( 2 را می خواندند.

با اوج گرفتن صدا یکی از برادران پاس��دار وارد شد. یکباره فریاد کشید: »چه خبرتونه؟ 
صداتون به عرش می رس��ه. وقتی بچه ها همه اش می گفتن امام زمان، پیروز می ش��دند. 

توی عملیات والفجر مقدماتی همین لوس بازی ها ما را شکست داد!«
با س��ر و صدای او همه ساکت شدند ولی بیشتر بچه ها توی صورتشان خندۀ شیطنت 

آمیزی بود، یعنی ما این حرف ها را قبول نداریم.
وقتی آن برادر با این صحنه مواجه شد مثل اینکه از حرف هایش پشیمان شده باشد با 
لحنی آرام گفت: »حاال روز باشه و فضای باز دشت وکوه یك چیزی، االن موقع خوابه!«
چراغ ها خاموش ش��د و خوابیدیم. هنوز خوابم نبرده بود که تیراندازی شروع شد. وقتی 
دوشکای مستقر در باالی بام شلیك می کرد، ساختمان می لرزید. نفر بغلی ام همراه لرزش 

شیشۀ لق پنجره آسایشگاه می لرزید. به من گفت: » چه خبر شده؟«
به او گفتم: »هیچی بابا شیشه ها موجی شدن!«

کمی که گذشت از شوخی ام پشیمان شدم به او که اولین بار بود جبهه را تجربه می-
ک��رد حق دادم. برای همین گفتم: »چیز مهمی نیس��ت ضد انقالب به این جا تیراندازی 

کرده، بچه های ما هم دارن با دوشکا جوابش را می دهند هیچ اتفاقی هم نمی افتد.«
دو روز در سردش��ت توقف کردیم تا س��از و برگمان برای عزیمت به نقطۀ صفر مرزی 
تکمیل شد. مرکز ثقل مأموریت ما خط پدافندی در قلۀ بُلَفت 3 بود. نیروهای گروهان به 
چند پاسگاه و مقر تقسیم شدند. من عضو گروه 55 نفره ای بودم که می بایست بر بام بلند 
بلفت مس��تقر می شدیم. جاده مثل ماری بزرگ در دل کوه و جنگل پیچ و تاب می خورد. 

1 . اسم نوعی کیک که توسط بنیاد مستضعفان تولید می شد.
2 . بسیجی دیده بیدار عشق است - بسیجی پیر میدان دار عشق است- اگر چه کوچک و کم سن و سال است - و 

لیکن در عمل سردار عشق است.
3 . ارتفاعات مرزی بلفت و دوپازا در 15 کیلومتری غرب ش��هر سردش��ت و 20 کیلومتری ش��رق شهر قلعه دیزه 

عراق واقع شده است.
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همه جا پوش��یده از س��بزه و گل و درخت بود. طبیعت زیبای��ی اش را در آنجا به نمایش 
گذاشته بود. آن محیط زیبا با نبرد حق و باطل زیباتر هم شده بود. من و داود عقب یك 
تویوتا بودیم وقتی خمپاره ها بیشتر شد به من نگاهی کرد و خندید. منظورش را فهمیدم 

می خواست بگوید وارد صحنۀ درگیری شدیم.
پای قله از ماشین پایین پریدیم. با کوله پشتی، تجهیزات و مهمات راه قله را در پیش 
گرفتیم. در ش��یب تن��د و نفس گیر حرکت می کردیم، دش��من همچنان آتش می ریخت. 
خمپاره ها را عراقی ها از روبروی ما، یعنی قلۀ دوپازا می ریختند. با هر س��وت خمپاره باید 
خیز می رفتیم. آن وقت فرصتی برای نفس تازه کردن به دس��ت می آمد ولی برخاستن با 

آن همه بار و تجهیزات چندان راحت نبود.
ما نرفته بودیم که از خمپاره، ضد انقالب، ارتفاع، سرما، و... بترسیم. می دانستیم که چه 
خطرهایی در پیش اس��ت. با 2 ساعت عرق ریختن مداوم بر فراز قله 3000 متری بلفت 
قرار گرفتیم. نفس عمیقی کشیدم. تا آن موقع هوای قله 3000 متری را به ریه نکشیده 

بودم. احساس قدرت و توانمندی می کردم.
همان وقت بالگردی وسایل تدارکات را به طرف ما رها کرد. وقتی بسته به زمین خورد، 
بش��که های نفت ترکید و نفت آن به صورت پودر درآمد و تراورس های خرد ش��ده، به ته 

دره سرازیر گردید.
هنوز سنگر را سرو سامان نداده بودیم که داود صرفی گفت: »بیا تدارکات چی بشیم!«
زیر لب گفتم: »داود با این جثۀ کوچك، واقعا عجیبه! سیزده تا عراقی را یه جا می کشه، 
حاال هم اینجا س��رش برای حادثه درد می کنه!« وقت��ی این فکر را کردم زیر لب گفتم: 

»خدایا به من هم لیاقت بده.«
من، او و مرتضی حیدرهایی تدارکات را به عهده گرفتیم. مشکالت کار را می دانستیم. 
حداق��ل روزی دوبار باید از آن ارتفاع پایین و باال می رفتیم تا آب و غذا تدارک کنیم، آن 

هم در محلی که تازه فتح شده و جاده نداشت.
شب از راه رسید. با آن که تابستان بود، از شدت سرمای هوا دندان های مان به هم می-
خورد. هرچه لباس داشتیم، پوشیدیم و سعی می کردیم از سنگر بیرون نیاییم. باورم نمی-

ش��د، تابستان و لرزیدن. موقع نگهبانی نور چراغ های ش��هر قلعه دیزه و چندین روستای 
عراق چشم نوازی می کرد. صبح زود وسایل حمل و نقل تحویل ما شد، دو اسب قهوه ای، 
یك االِغ س��فید و یك قاطر چموش. همچنین چند تا بیست لیتری پالستیکی و چهار تا 

خورجین. تجربه ای جدید بود تا آن موقع با اسب و قاطر کار نکرده بودم.
مرتضی حیدرهایی گفت: »باید اول حیوان ها را رام کنیم.«

توی س��ه تا قوطی نان خشك ریخت دو تای آنها را به من و داود داد. گفت: »من هر 
کاری کردم شما هم همان کار را کنید وگر نه کارمان زاره!«

او قوطی نان خش��ك را جلوی یك اسب گذاش��ت. وقتی اسب شروع به خوردن کرد، 
یواش یواش به س��ر و گردن حیوان دس��ت می کشید. اسب هم گاهی به او نگاه می کرد. 
من و داود رفتیم س��راغ اسب و االغ. از قاطر که می ترسیدیم، به مرتضی گفتم: »زحمت 

قاطر با خودت.«
در پایین کوه چشمۀ آبی بود که باید از آنجا آب می آوردیم. با هزار نوع مشقت حیوان ها 
را به پای چشمه رساندیم. بار هر کدامشان چهل لیتر آب کردیم و راهی قله شدیم. موقع 
باال رفتن داود گفت: »حاال وقت خوبی برای ذکر گفتن است، بهترین ذکر هم، تسبیحات 

اربعه 1 است.«
در س��ر باالیی قاطر مشکلی نداشت. اس��ب ها جان می کندند و باال می آمدند ولی االغ 
بی چاره خیلی نفس نفس می زد. یك روز حیوونکی روی صخره ای پایش سر خورد و به 
زمین افتاد. چهار، پنج تا غلت خورد تا به سنگی بزرگ گیر کرد. رفتیم کمکش کردیم تا 

بلند شد و کمی صبر کردیم حالش جا آمد تا بتواند باال بیاید. 
این مقدار آب کفاف خوردن ما را می داد و باید از بقیه موارد صرف نظر می کردیم.

پایین قله سه چشمه دیگر، با کمی فاصله بود. آب دهی هر یك از آنها قابل توجه بود. 
آب یکی از آنها ولرم بود و بچه ها گاهی برای آب تنی از آن استفاده می کردند.

کار ما تنوع داش��ت. برای همین همیش��ه داوطلب کمك به تدارکات وجود داشت. هم 
تفریح بود و هم اسب سواری.

1 . »سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر« یعنی پاک و منزه است خداوند تعالی و ثنا مخصوص او است 
و نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خدای بی همتا و بزرگتر است از این که او را وصف کنند.
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یك روز رمضان ملکی با ما آمد. او ادعا می کرد، بچۀ روستاست و در سوار کاری مهارت 
دارد. وقتی سوار بر اسبی که زین و رکاب درستی نداشت شد، اسب در سرازیری شروع به 
دویدن کرد. چشم از رمضان برنمی داشتم نگرانش بودم، یکهو از باالی اسب سقوط کرد. 
علی محمودزاده کمی جلوتر، اسب را متوقف کرد و به او کمك کرد تا دو مرتبه سوار شود 
و این موضوع جالبی شد، برای سر به سر گذاشتن رمضان که ادعای سوار کاری داشت.

صحنه های��ی پیش می آمد که م��ا را ناراحت می کرد، در پایین قله از کنار یك اس��ب 
ترکش خورده و مرده می گذش��تیم. وقتی حیوان ها به آن نزدیك می ش��دند از چند متری 
گوش هایشان را تیز کرده، سرشان را کمی به جلو خم، و زیر چشمی به آن نگاه می کردند 
و ت��ا آنجا که برایش��ان ممکن بود از آن فاصله می گرفتند. ب��ه محض آنکه روبروی آن 

می-رسیدند، یکباره به سرعت از آنجا دور می شدند. این برنامۀ هر روزه حیوان ها بود.
یا در فاصلۀ سی، چهل متری از یك چشمۀ آب، االغی افتاده بود که ترکش ران چپ 
حیوان را متالشی کرده بود، قدرت نداشت حرکت کند. یکی دو هفته بچه ها جلویش آب 
و علف می گذاشتند. حیوان بدجوری درد می کشید. مگس ها هم لحظه ای زخمش را رها 
نمی کردند. حیوان بیچاره هر چه دمش را تکان می داد فایده ای نداشت. معلوم بود خوب 
ش��دنی نیست. هیچ کس هم از دلش نمی آمد حیوان را راحت کند. من هم تردید داشتم 

آیا کشتن چنین حیوانی با آن وضعیت کار درستی هست یا نه؟
سرانجام یك س��رباز که برای حیوان خیلی ناراحت بود، از فاصله ای دور چند گلوله به 

سوی آن شلیك کرد.
ش��جاعت و صالبت سروان مصطفی، فرماندۀ ارتشی های بُلَفت زبانزد بچه های ارتش، 
س��پاه و بسیج بود. می گفتند ضد انقالب هم از نامش وحشت دارد. دوست داشتم او را از 
نزدیك ببینم. یك روز وقتی مواد غذایی را با حیوان ها حمل می کردیم، او هم از راه رسید. 
اسب من پشت سرش حرکت می کرد. گاهی با هم صحبت می کردیم. مردی متین وموّقر 
بود. برای بچه های بس��یجی و پاسدار خیلی احترام قائل بود. از اسب سواری و حرکاتش 

معلوم بود که ورزیده است. مرا با کلمه پسرم صدا می زد.
چند روزی شایع شده بود که به زودی در همین منطقه عملیات خواهد شد. داود گفت: 

»اگر عملیات بشه من اینجا را رها می کنم و می روم عملیات!« 
گفتم: »شاید درست نباشد، مسئولیت ما حفظ و نگهداری قلّه است.«

در جوابم گفت: »این حرفها نیست، وقتی می گویند بسیجی بی ترمز یعنی همین!«
یك روز ساعت 3 بعد از ظهر به سنگر محمدعلی مشهد رفتم. او با رمضان قدس الهی 
به نماز مش��غول بودند. تعجب کردم، صبر کردم نمازشان تمام شود. به محمدعلی گفتم: 

»از کی تا حاال این وقت نماز می خوانی؟«
گفت: »مگر نمی دانی یکی از دستورهای خود سازی امام خمینی این است که نماز را 

در پنج وقت بخوانیم، خودش هم همین کار را می کند!«
با شنیدن این حرف به او گفتم: »پس چرا به من نگفتی؟«

سنگر ما کنار میلۀ آهنی نشانۀ مرزی قرار داشت. شکاف بین دو سنگ را سنگرخودمان 
قرار داده بودیم. دو نفر به س��ختی در آن، جا می ش��دند ولی مدتی با موسی فیروزآبادی1  
و داود صرفی س��ه نفری در آنجا زندگی کردیم. موس��ی فیروز آبادی خوش مشرب بود و 

خاطرات سربازی اش را با آب و تاب تعریف می کرد.
به همه چیز آن جا عادت کرده بودیم. مثل این که برای زندگی در آن ش��رایط ساخته 
شده بودیم. فقط با عقرب های آنجا نمی توانستیم کنار بیاییم. بعضی از سنگ ها را که بلند 
می کردیم، زیرش��ان عقرب بود. گاهی هم آفتابی می شدند. یکی از بچه های سنگر بغلی 
یك روز داد کشید: »عبُرق، عبُرق!« بندۀ خدا توی سفره شان عقرب دیده بود که از ترس 

زبانش بند آمده بود. 
رمضان قدس الهی به سردشت رفته بود. وقتی برگشت یك کتاب از نوحه ها و سرودهایی 
که آهنگران خوانده بود، برایم هدیه آورد. به مناسبت های مختلف گهگاهی برای بچه ها 
می خواندم. همین که خواندنم تمام می ش��د، بالفاصله رمضان ملکی به س��بکی که من 

خوانده بودم با حالت طنز آنها را تکرار می کرد. سعی می کردم، لجم در نیاید.

1 . ش��هید موس��ی فیروزآبادی فرزند علی اکبر، در تاریخ 1337 در روستای کالته رودبار دامغان چشم به جهان 
گشود. او به استخدام اداره کشاورزی درآمد. چند بار به جبهه رفت. در هنگام شهادت چهار فرزند به نام های ابوذر، 
امینه، رمضان و ام البنین داش��ت. س��رانجام در تاریخ 1364/05/08 در اثر اصابت ترکش به سر و پاها، از جام شیرین 

شهادت نوشید. )عرشیان ص 399(
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یك ش��ب بچه های اطالعات گفتند، احتمال دارد عراقی ها حمله کنند. تا صبح بیدار و 
آماده بودیم. سرمای شب همراه وزش باد معرکه کرده بود. آنهایی که اورکت نداشتند، با 
کیس��ه گونی  اورکت درس��ت کرده بودند؛ یعنی محلی را برای سر در باال و دست ها در دو 
طرف س��وراخ کرده و به تنشان کشیده بودند. چند نفر هم پتو به خودشان پیچیده بودند. 
آن شب چند رگبار از پایین آمد که بچه ها با تیربار کالیبر50، نارنجك تفنگی و نارنجك 
جواب دادند و آنها را پش��یمان کردند. س��رمای آن شب با گرمای ذکر بچه ها بی اثر شد و 

فرصتی بود تا در حال نگهبانی نماز شب با طول و تفصیل خوانده شود.
یکی از مس��ایل عمومی که قدیمی های جبهه به جدیدی ها آموزش می دادند خواندن 
نماز ش��ب موقع نگهبانی بود. می گفتند نماز نافلۀ ش��ب را می شود با اشاره و در هر حال 
خواند. برای همین بیداری نیمه شب را خیلی ها دوست داشتند. بعضی آنقدر این راز و نیاز 

را دوست داشتند که ایثار کرده و بجای دیگران هم نگهبانی می دادند. 
طول شب همه اش مواظب بودم تا داود خوابش نبرد. شب های قبل نیم ساعت به پست 
او باقی بود، آنقدر صدایش می زدم تا نیم س��اعت بعد از وقت، نگهبانی را تحویل بگیرد. 
گاهی هم باید التماس��ش می کردم تا از خواب بلند شود ولی آنقدر آقا بود که همسنگرِی 
با او را دوس��ت داش��تم. سنگینی خواب داود ضرب-المثل ش��ده بود و بهانه ای هم برای 
ش��وخی با او. هنگامی که خورشید طلوع کرد، راحت خوابیدیم. وقتی شب تا صبح چشم 

به هم نگذاشته باشی و روز بخوابی عجب لذت بخش است! 
صب��ح آن روز برای آوردن آب رفته بودیم. موقع باال آمدن عراق مرتب خمپاره می زد. 

ده ها بار خیز رفته بودیم. خیس عرق و خسته، عکس یادگاری گرفتیم.
روزهای ماه مبارک رمضان می گذشت و همچنان آب برای طهارت و وضو نداشتیم و 
ظرف ها با کاغذ تمیز می شد. تنها ما ظرف ها را پای چشمه می بردیم و با آب می شستیم. 
از روزه گرفتن هم محروم بودیم، چون نمی دانستیم چند وقت در آنجا مستقر خواهیم بود. 

با همان اوضاع و احوال قرآن و دعاهای ماه رمضان مرتب خوانده می شد.
مجتبی مهرابی همسنگر ما طلبه بود. بیشتر اوقات چهار پنج نفری با تیمم نماز جماعت 
می خواندیم. یك روز پیش از اذان مغرب آنها تیمم کردند و آماده نماز ش��دند. گفتم صبر 

کنید تا من هم بیایم. کمی پایین تر از س��نگر برای دستش��ویی نشستم که یکباره صدای 
وحش��تناک شیهۀ چند اسب در کوهستان پیچید، غافلگیر شده بودم، بلند شدم و در حال 
دویدن کمربندم را بس��تم. نزدیکی های س��نگر خم ش��دم به نیت تیمم دس��ت بر خاک 
گذاش��تم و به پیشانی و پش��ت دست هایم کشیدم. صدای خواندن سوره از سنگر می آمد. 
بلند گفتم: »ان اهلل مع الصابرین و از دیوار جفت پا پریدم توی سنگر و به نیت نماز جماعت 

تکبیر گفتم.
غروب 21 ماه رمضان برادران، مجتبی مهرابی و حسن صباحی پیشنهاد خواندن دعای 
جوشن کبیر را دادند. علی بابایی هم به ما پیوست. وسط های دعا بودیم که یکی از بچه ها 
غافل از موضوع، روبروی ما با شلوار پاره نشست و پرسید: »سوزن و نخ ندارین؟« خنده 

امانم را بریده بود. از طرفی هم نمی خواستم جلوی فرماندۀ گروهان بخندم.
عید فطر ش��د. بچه ها به هم تبریك گفتند. خرما و شیرینی که وجود نداشت. دوستان 

گفتند حاال که روزه ها را کامل نگرفتیم نماز عید را بخوانیم.
بزرگترین سنگرمان هشت نفره بود. در آن سنگر گروه گروه بچه ها به نماز می ایستادند 
و برادر مجتبی مهرابی سوره و قنوت ها را می خواند و دیگران هم تکرار می کردند. تقریبا 

همه بچه ها نماز عید را خواندند.
ده روز بعد از استقرار ما بچه های جهاد شروع به احداث جاده کردند که ده روزی طول 
کش��ید. جاده ای پر پیچ و خم که ماش��ین تویوتا هم با جان کندن باال می آمد وقتی راه 
درس��ت شد، فشار کاری ما هم کمتر ش��د و برای استراحت و سرکشی از بچه ها فرصت 

به دست آمد.
یك روز تنگ غروب به سنگر علی نجار رفتم. سنگر ما تا آنها صد متری فاصله داشت. 
ضمن صحبت علی گفت: »خیلی دلم برای پدر و مادرم تنگ شده.« گفتم: »من که بی 

خیالم و دلم برای هیچ کس تنگ نشده!«
گفت: »این چه حرفی است؟! تو دیگه چه جور آدمی هستی!« از حرفم پشیمان شدم. 
یك دفعه گلوله باران ش��روع ش��د. نمی دانم خمپاره 120 یا گلوله توپ بود که صداهای 

وحشتناکی داشت. رعشه به تنمان افتاد.
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علی گفت: »جای ماندن نیس��ت خیلی خطرناکه، زود در بریم، اینجا خمپاره گیره.« از 
س��نگر زدیم بیرون، همه جا پر از دود وگرد و خاک بود. با س��رعت خودمان را به س��نگر 

کوچکمان رساندیم.
عصر از منطقۀ زیر پای ما و قله دوپازا دود بلند شد. شك داشتیم که ضد انقالب است 
یا عراقی. یك قبضه خمپاره 60 با مقداری مهمات در اختیار ما بود. به کمك سید مهدی 
میرصالحی آن را س��وار کردیم. هیچ وقت آموزش خمپاره ندیده بودم. چند گلوله شلیك 
کردی��م. پس از هر انفجار محل اصاب��ت را نگاه می کردیم. س��ید مهدی کار دیده بان ها 
را تقلید می کرد؛ هر بار می گفت: »س��ه تا کم، هش��تا به راس��ت دو تا نخود!« من هم با 
پیچان��دن پیچی که برای راس��ت و چپ و پیچ دیگری ک��ه برای باال و پایین کردن لوله 
خمپاره بود، آن را تنظیم می کردم. سرانجام چندین گلوله اطراف محل دود اصابت کرد.

س��مت راست قله، شیب تندی داشت. بچه های ارتش آن قسمت را مین گذاری کرده 
بودند. س��نگرهای آن قسمت توسط کانال به هم وصل شده بود. یك شب با یك سرباز 
نگهبان آن قس��مت بودم. همان اول نگهبانی، دراز کش��ید و پتویی دور خودش پیچید تا 

بخوابد. به او گفتم: »بلند شو باید مواظب باشیم.«
گفت: »بذار دشمن بیاد بره رو مین، دوست دارم اول تیکه پاره بشه بعد با تیر بزنمشان.«
گفتم: »ش��اید مین را خنثی کنند، درست نیس��ت بخوابی!« نتیجه ای نداشت، تنهایی 

نگهبانی دادم.
محمدعلی مش��هد با یك سرباز تهرانی رفیق شش دانگ شده بود. اوایل فکر می کردم 
چون صدایش خوب اس��ت و دعا قش��نگ می خواند با او دوس��ت شده. یك شب طوری 
نگهبانی ام را انتخاب کردم که با او هم پست شدم. آن شب متوجه حاالت روحی و معنوی 
او ش��دم. آن سرباز دارای مراتبی از کمال بود. یکی دوبار دیگر هم توانستم با او نگهبان 

بایستم. یك شب جمعه هم به سنگر ما آمد و دعای کمیل با حالی برایمان خواند.
با بقیه سربازها هم روابط دوستانه ای داشتیم. آنها نیز به ما احترام خاصی می گذاشتند. 
بعضی روزها به سنگر آنها می رفتیم تا با هم صحبت کنیم. آنها در »گل  یا پوچ« خیلی 
از ما جلوتر بودند. برادر س��ربازی قوی هیکل و کمی هم س��یاه چرده که اهل آبادان بود،  

وقتی گل به دست او می افتاد گرفتن آن کار حضرت فیل بود. 
ده روز یکبار نامه می نوشتم یا از دامغان نامه می رسید. در آن مدت دو بار هم به شهر 

رفتم و به دامغان تلفن زدم.
ابوالفضل حبیبیان از سردشت برگشت، رفته بود تلفن بزند. برای مان تعریف کرد:

توی س��پاه دو کابین برای تلفن زدن بود. صف هر کدام از آنها بیس��ت نفری می ش��د. 
کابین ها در نداشت وقتی یك نفر صحبت می کرد، بقیه هم می شنیدند. نوبت به برادری 
رس��ید که س��ن و سالی از او گذشته بود تا به خانمش گفت: »ذغال زمستان را خریدی؟: 

همه خندیدند. آنها حقشان بود، جوان بودند واز این مسایل بی خبر.
یك روز به سنگری رفتم، برادری بسیجی کالغی را در هوا نشانه گرفته بود. دستم را 
روی دس��تش گذاش��تم و گفتم: »حتمًا نخواهی زد! این تفنگ و فشنگ امانت برای کار 
دیگری اس��ت و آن کالغ هم مخلوق خداست و زندگیش را دوست دارد. خندید و تفنگ 

را پایین آورد.
ما روی بلندترین ارتفاع مستقر بودیم. یك قله با ارتفاع کمتر در فاصلۀ یك کیلومتری 
ما بود و پس از آن یك ارتفاع کمی بلندتر از قلۀ وسط. ساعت 2 بعد از ظهر یك روز از 
ارتفاع س��وم به ما تیراندازی شروع ش��د. می دانستیم که منطقه آلوده به گروهك کومله1  
اس��ت. شروع به پاسخ دادن کردیم. بقدری سرگرم کار شدیم که تأمین خودی قلۀ وسط 
را فراموش کردیم. طی 2 س��اعت درگیری در قله وسط، هر که تکان می خورد اسماعیل 
رضایی 2 نشانه می گرفت و با خواندن آیه شریفه: »و ما رمیت اذ رمیت« 3 شلیك می کرد. 
درس��ت چهارده بار شلیك کرد. بعد از درگیری یعنی ساعت 6 عصر محمدعلی مشهد به 
همراه دو س��رباز پیش ما آمدند و گفتند ما از دو طرف می خوردیم. نمی توانس��تیم تکان 

بخوریم. آن وقت یادمان آمد که آنها را فراموش کرده بودیم.

1 . با به جریان افتادن انقالب ش��کوهمند اس��المی ایران در 22 بهمن س��ال 1357 و به وجود آمدن خالء قدرت 
و امنیت در مرزهای سیاس��ی ایران زمین و خصوصا مناطق کردنش��ین ایران،گروهک مزدور و تروریس��ت کومله با 
ایدئولوژی مائوئیس��تی در کردس��تان ایران به مقابله با حکومت مردمی مرکزی ایران برخاس��تند و دست به جنایات 

زیادی زدند.
2 . برادر جانباز و دبیر بازنشستۀ آموزش و پرورش دامغان

3 . قرآن کریم سورة انفال آیۀ 17
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هنگامی که با ضد انقالب درگیر شدیم، همۀ بچه ها در سنگرهای خودشان پناه گرفته 
و به آنها جواب می دادند. سرم را که برگرداندم، دلم هری ریخت، اسب ها در فاصلۀ پنجاه 
متری ما مشغول چریدن بودند. پیش بینی کردم که کوملۀ ناجوانمرد آنها را هدف خواهد 
گرفت. طی این مدت نه تنها من بلکه بقیه بچه ها هم با آنها انس گرفته بودند. دعا می-
کردم که سالم بمانند. جاده درست شده بود و آب و تدارکات با ماشین به ما می رسید ولی 
این حیوان ها خیلی خدمت کرده بودند. قدری به طرف ضد انقالب شلیك کردم، دو مرتبه 
که س��ر چرخاندم اشك هایم سرازیر ش��د. با تیر دوشکا شکم هر دو اسب را دریده بودند. 
یکی از آنها به خاک می غلتید. خاکی که با خونش گل شده بود سر و رو و یال-هایش را 
پوشانده بود. بقیۀ بچه ها به آنها نگاه می کردند. اطراف چشم هم سنگری هایم نیز اشك 
حلقه زده بود. حتی وقتی که درگیری تمام ش��د، باز هم کس��ی دوست نداشت از نزدیك 
جان کندن اسب ها را تماشا کند. از فاصله سی، چهل متری به آنها نگاه می کردیم. هیچ 
کس حرفی برای گفتن نداش��ت و کس��ی هم پیدا نمی شد که جرأت زدن تیر خالص را 

داشته باشد.
یکی از اس��ب ها از وقتی که تیر به شکمش خورد همچنان سر پا ساکت وآرام ایستاده 
باقی مانده بود. حیوان فاصله دس��تهایش را زیاد کرده بود و س��رش را به زمین نزدیك 
کرده وچشم هایش را به هم گذاشته بود. پس از یك ساعت به زمین افتاد و غلتان تا ته 

دره سقوط کرد.
بی��ش از همه دکتر برای اس��ب ها بی تابی می کرد. او امدادگ��ر گروه بود ولی به جهت 
لباس ه��ای تمیز و نوع ح��رف زدن و رفتار مؤدبانه همۀ بچه ها او را )دکتر( صدا می زدند. 
پوس��تش س��فید بود و موهایش بی رنگ، همیشه هم عینك ته استکانی به چشم داشت. 
لهجۀ ش��یرین قزوینی او را همه دوس��ت داشتند. مدتی که در بلفت بودیم کسی مجروح 
نش��د تا او نقش��ش را ایفا کند ولی وقتی هفتۀ قبل از ماجرا متوجه شد که زین نامناسب 
پشت یك اسب را زخمی کرده، آرام و قرار نداشت. مثل یك رزمندۀ مجروح از آن اسب 
نگهداری می کرد. باندهایی که از زیر ش��کم اسب رد کرده بود تا زخم حیوان را پانسمان 
کند را بچه ها به هم نشان می دادند. گلوله باندها را هم پاره کرده بود و او از بقیه نزدیك تر 

به آن حیوان شده و ناراحت بود.
رتیل های بلفت با آن که به کس��ی صدمه نزدند ولی وحش��تناک بودند. هر کدامشان 
به بزرگی توپ پینگ پنگ می ش��دند. راه رفتن و گارد گرفتنشان وحشت انگیز بود. برای 

همین شب با پوتین و لباس کامل می خوابیدم و پتو را هم به سرم می کشیدم.
شب های مهتابی دیدنی بود زیرا شب کوهستان زیبایی های خاص خودش را داشت. نور 
مهتاب باعث دید بهتر ما می ش��د و خیالمان راحت بود ولی شب های تاریك، وحشتناک 
بود. هر لحظه احتمال می دادیم که سر و کلۀ ضد انقالب یا بعثی ها پیدا شود. برای همین 

به هر صدایی حساس بودیم.
نیمه ه��ای یك ش��ب خیلی تاریك فرمانده ارتش��ی های قله به س��نگر ما آمد. ضامن 
نارنجك را کشید و به پایین پرتاب کرد. گفت: »باید دشمن بداند و بفهمد که ما بیدار و 
هوش��یاریم.« از او یاد گرفتم هر شب یکی- دو تا نارنجك را به نیت گشتی های دشمن 
به ته دره پرتاب می کردم. صدای انفجارش انعکاس زیادی در کوهس��تان داش��ت. موقع 
نگهبانی در روز خیالم راحت تر بود برای همین می توانس��تم رادیو گوش کنم. سرودهای 
انقالبی تا زوایای ذهنم نفوذ می کرد. معنا و مفهوم آنها را با گوش��ت و پوس��تم احساس 
می کردم و نیرو می گرفتم. مخصوصاً سرودهای اول انقالب که با ضرب آهنگ های پیاپی 

انسان را به شور وامی داشت.
یك روز عصر برای سرکشی به سنگری رفتم. سربازی تنها نشسته و زانوی غم در بغل 
گرفته بود. احوالش را پرسیدم. گفت: »دارم دیوونه میشم !صد روزه که مرخصی نرفته ام. 
معلوم هم نیس��ت که کی مرخصی بدهند!« قدری دلداریش دادم. یك س��اعتی هم با او 

صحبت کردم تا ناراحتی اش کم شد.
ی��ك روز با علی نجار و دو س��رباز تأمین قله بودیم، یعن��ی کمی جلوتر از آن نگهبانی 
می دادی��م. کت��اب قیامت و ق��رآن آیت اهلل دس��تغیب را می خواندیم. گاهی هم س��رک 
می کش��یدیم. آنها هم صحب��ت می کردند و مراقب بودند. یکب��اره نجار گفت: »چند نفر 
با لباس ش��خصی رفتند طرف چش��مه باید ضد انقالب باشن! اگه خودی بودن خبر می 
دادن.« تیراندازی را ش��روع کردیم. آنها مخفی ش��دند. چند نفر دیگر هم پیدایشان شد. 



8687

در حال نشانه گیری بودیم که یکی فریاد زد: »نزنین! ارتشی اند!« خیلی نگذشت که آنها 
همراه با افراد قبلی تا کمرکش قله کناری دویدند. خدا را شکر کردیم که به خیر گذشت.
همان روز از مجلۀ پیام انقالب برای تهیۀ گزارش و عکس آمده بودند. عکاس ها دنبال 
سوژه بودند تا عکس بگیرند. ما به ستون یك به طرف انتهای قله حرکت کردیم. آنها هم 
عکس گرفتند. به همراه گروه خبرنگاران پیش می رفتیم به س��نگر تیربار رس��یدیم. یکی 
از خبرنگاران گفت: »اینجا چش��م اندازش خیلی خوبه!« من بالفاصله وارد س��نگر شده، 
پشت تیربار قرار گرفتم و برادر سرباز تیربار چی هم قطار فشنگ را به دست گرفت. خیلی 
نگذش��ت که این عکس به همراه چند عکس دیگر در ش��مارۀ نود مجله پیام انقالب در 

پشت و روی جلد آن چاپ شد.
روزهای آخر استقرار ما برادر صیاد شیرازی 1 فرماندۀ نیروی زمینی ارتش برای بازدید 
به آنجا آمد. به محض نشس��تن بالگرد او دش��من آنجا را به خمپاره بست. او با بچه های 
ارتش و بس��یج احوالپرس��ی کرد و از بیشتر سنگرهای آنان سرکشی کرد. از طرف ما هم 
جواب خمپاره های دش��من داده شد. در آن آتش بازی یکی، دو ساعت یك شهید و یك 
مجروح دادیم. برای برادران ارتش باورش مش��کل بود که فرماندۀ آنها با قبول آن همه 
خطر در بلفت از آنها سرکش��ی کند. برای همین احس��اس غرور و توان بیشتری به آنها 

دست داده بود.
مأموریت دو ماهه بلفت به س��المتی انجام ش��د. م��ا برای ادامه ماموری��ت به پایگاه 
شهیدبهشتی سردشت منتقل شدیم. هنگامی که می خواستیم قله را ترک کنیم، سربازها 
دورمان را گرفته بودند و با هیجانی خاص خدا حافظی می کردند. ما هم به آنها عالقمند 
شده بودیم. در بین سربازها، سرباز قد بلندی به اسم آشور بود که بیشتر از بقیه از جدایی 

ما ناراحت شده بود.
گروه 55 نفره ما دو قسمت شد که از این مسأله ناراحت شدم. بیشتر از همه برای داود. 

1 . ش��هید س��پهبد علی صیاد ش��یرازی متولد 1323 فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و عضو 
ش��ورای عالی دفاع بوده اس��ت. وی یکی از فرماندهان عالی جنگ ایران و عراق بود. صیاد شیرازی پس از 32 سال 
خدمت در یگان های مختلف نیروی زمینی ارتش در فروردین 1378در تهران و مقابل درب منزلش، به دست منافقین 

کور دل ترور شد.

موقع رفتن با حسرت نگاهش کردم. وظیفه ما در آنجا نگهبانی از زندان شهر و دایر کردن 
ایس��تگاه ایست و بازرسی در ورودی شهر بود. در زندان همه جور آدم نگهداری می-شد 
ک��ه عمدتاً از گروهك های ضد انقالب کومله، دمک��رات و زرگاری 1 بودند. برای همین 
نگهبانی از آنجا خیلی مهم بود. همیشه احتمال حمله گروهك ها به زندان می رفت. طول 

شبانه روز تعداد زیادی آنجا نگهبان بودند.
فرماندۀ پایگاه برادری پاس��دار از لرس��تان بود. لهجۀ غلیظ لری داش��ت. نمی توانست 
درست فارسی صحبت کند. مشخص بود سواد چندانی ندارد ولی آن قدر با صفا و صمیمی 

بود که از نصایح و صحبت هایش لذت می بردیم.
در پایگاه 5 نفر از بچه های ش��اهرود بودند کوچکترین آنها ش��انزده، هفده س��اله بود، 
حسابی شلوغ و پر سرصدا. فرمانده هر سیاستی انتخاب می کرد، او راه خودش را می رفت 

وگوشش بدهکار نبود.
یك شب بقدری فرمانده را ناراحت کرد که او را زیر مشت و لگد گرفت. از زیر دست و 
پایش در رفت و از پایگاه بیرون زد. شب آمد و رفت در شهر ممنوع و پر خطر بود. همه 
ناراحت ش��دیم دو نفر دنبال او رفتند. پس از یکی دو س��اعت او را آشتی داده و به پایگاه 

آوردند.
پایگاه در مدخل ش��هر قرار داش��ت. قسمت روبروی آن بیابانی بود که درخت های بلند 
س��فیدار وباغ های میوه و مزارع کش��اورزی آن را به صورت پارک زیبای بزرگی در آورده 
بود. یك شب به ما گفتند ضد انقالب از همان قسمت قصد ورود دارد. ما خوشحال شدیم. 
مدتی بود که درگیری نداشتیم و حوصله مان سر رفته بود. ده نفر داوطلبانه به آنجا رفتیم. 

دو، سه ساعت به حالت کمین منتظر ماندیم اما خبری نشد. 
ی��ك روز فرمان��دۀ گروهان برادر علی بابایی به پایگاه ما آمد. مثل همیش��ه چهره اش 
خن��دان بود و در زیر نگاهش عاطفه و مهربانی موج می زد. نگاه به او، آرام بخش بود در 
نمازخانه دورش نشس��ته بودیم، و برای مان صحبت کرد، خیلی آرام و متین. سراپا گوش 
1 . یا رس��تگاری که پس از انقالب اس��المی به رهبری ش��یوخ و مریدان محلی آنها شکل گرفت و سپاهی به نام 
رزگاری تش��کیل دادند. این تش��کل به نوعی از طریق حزب بعث عراق تغذیه و پش��تیبانی می شد و علیه جمهوری 

اسالمی ایران عملیات مسلحانه انجام می داد. )فرهنگ اعالم شهدا، مقدمه بیست و هفت(
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بودیم. در قس��متی از س��خنانش گفت: »برادران خوبم اخبار واصله حاکی از آن است که 
ضد انقالب بنا به دالیل زیر قصد فتنه و ضربه زدن دارد: 

 1- دریافت ضربات سهمگین از سپاه،
2- عرض اندام برای دلسرد نشدن هوادارانی که اغفال کرده اند،

3- اشراف کامل سپاه به مسائل امنیتی منطقه،
4- بی توجهی مردم نسبت به آنها،

5- دستور اربابان خارجی برای آن که تبلیغ کنند کردستان ناامن است.
تعدادی از بچه های گروهان ما در پایگاه میرآباد مس��تقر ش��ده بودند. آنها تأمین جاده 
سردشت را برقرار می کردند که در آخرین روزهای مأموریت یعنی 1362/06/27 در کمین 
ضد انقالب می افتند. ضد انقالب که تمام نیروهایش را از دمکرات و کومله متمرکز کرده 
بود، با بچه ها درگیر می شود. در این درگیری بچه ها هم موفق می شوند چندین نفر از آنها 
را کش��ته و زخمی کنند. از بچه های گروهان ما برادران حسین طاهری، محمود کشاورز، 
سید رضا عرفانی، علی محمود زاده، مجتبی عوض آبادی، مهدی خورزانی، حسین جنداهلل، 
داود صرفی و... به ش��هادت رسیدند. بچه ها ناراحت شدند و برای دوستانشان که در جوار 
رحم��ت ح��ق آرام گرفته بودند، بی ق��راری می کردند. برایم تمام ش��هدا عزیز بودند ولی 
خاطرات داود صرفی س��بب می شد که مرتب به فکر او باشم و برایش گریه کنم. دوست 
نداشتیم مأموریت ما تمام شود از خدا می خواستیم موقعیتی پیش بیاید تا انتقام خون این 

عزیزان را بگیریم ولی با آمدن نیروهای تازه نفس و جدید ترخیص شدیم.
اس��کورت ها آمدند. کاروان ما حرکت کرد. عصر به ش��هر سقز رسیدیم. هنوز وارد مقر 
س��پاه پاسداران نش��ده بودیم که دو نفر از راه رسیدند و گفتند ضد انقالب به دو کامیون 
مهمات آنها حمله کرده، ماشین ها در فاصلۀ ده کیلومتری شهر متوقف هستند. بالفاصله 
گ��روه ضربت که مش��هور به جنداهلل بود حرکت کرد. آخری��ن تویوتای گروه ترمز کرد و 
رانندۀ آن گفت: »ما نیرو کم داریم هر که می آید بسم اهلل.« من با محمدعلی قدرت آبادی 
که نزدیك تویوتا بودیم، سریع پریدیم باال. روی تویوتاها دوشکا، تیربار و دو تا هم تفنگ 
106 بود. با س��رعت تمام حرکت می کردیم. بچه ها پش��ت تویوتاها آماده درگیری بودند. 

یك کیلومتر به محل حادثه قسمت جلو و دو طرف جاده به گلوله بسته شد.
آنچنان گروه هیبت داشت که ضد انقالب به کوه های اطراف گریخت. از هر نقطه که 
به ما تیراندازی می ش��د، با تفنگ 106 جواب آنها را می دادیم. روز قش��نگی بود. تا گروه 
ترابری پنچری و نقص دو کامیون پر از مهمات را برطرف کردند دو ساعتی طول کشید. 
خدا را شکر کردیم که ضد انقالب فرصت غارت کامیون ها را پیدا نکرده بود. از شکوه و 

اقتدار گروه ضربت احساس شادمانی به من دست داده بود.
گروهان به دامغان بازگش��ت. ولی حال و هوای ما با موقع رفتن خیلی تفاوت داش��ت. 
موقع برگشت کمتر شوخی می کردیم. صحبت نمی کردیم هر چند معلوم بود که در ذهن 

هر کدام مان چه غوغایی است.
خاطرات داود صرفی لحظه ای آرامم نمی گذاشت آرزو می کردم که ای کاش همه اش با 
هم جبهه رفته بودیم تا سرنوش��ت یکسانی داشته باشیم. او برایم تعریف کرده بود صبح 
عملیات محرم از خاکریز هاللی ش��کل عراق به آنها تیراندازی می ش��د، به اتفاق سه نفر 
دیگر بدون سروصدا و آرام از یك گوشه خاکریز برای پاک سازی باال می روند. سیزده نفر 
عراقی آنجا بودند. می گفت: »همه شان را به خاک و خون کشیدم. انجام وظیفه کرده بودم 
ولی هر وقت به یاد آن صحنه می افتم دلم برایش��ان می س��وزد و به صدام و امریکا لعنت 

می کنم که دو ملت مسلمان باید چه مشکالتی را به خاطر آنها تحمل کنند.«
روزهای اول یك روز در میان به دیدن مادر پیرش می رفتم. از دیدنم خوشحال می شد 
و از من می خواس��ت از داود صحبت کنم. مخصوصاً وقتی عکس های بلفت را به او دادم 

خیلی خوشحال شد. به من گفت: »ننه! یکی از خاطرات داود را برام بگو!«
کمی فکر کردم تا از یك ماجرا یادم آمد برایش گفتم: »در قله بلند بلفت بودیم، جهاد 
ش��روع کرد به س��اختن راه. یك روز با دو اس��ب رفتیم آب ببریم. در مسیر بلدوزری کار 
می-کرد از جلویش گذشتیم. یك دفعه بندۀ خدا سنگ ها و خاک های جمع شده را سرازیر 
کرد. داود رفت پش��ت یك سنگ بزرگ. من جان پناه نداشتم به سنگ هایی که به طرفم 
می آمد جا خالی می دادم و با دست تکان دادن و سر و صدا کردن به طرف بلدوزر می رفتم. 
قدری که گذشت راننده متوجه ما شد، شروع کرد به خندیدن. حسابی عصبی شده بودم. 
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داود هم که جایش خوب بود می خندید.
مادر داود هم برایم گفت داود هر روز دعای توس��ل می خواند زیرا زمان ش��اه نذر کرده 
بود چنانچه رژیم شاه از بین برود او تا آخر عمرش هر روز یکبار دعای توسل را بخواند. 
یك هفته از بازگش��ت  ما می گذش��ت. با آن که کالس می رفتم اما لحظه ای یاد شهدا 
آرامم نمی گذاشت. مرتب جلوی چشمم بودند. کارگاه برق داشتیم. مدار می بستیم. بغض 
گلویم را فش��ار می داد. اشك هایم می ریخت. آقای کیوان لو هنرآموز هنرستان، آمد کنارم 

و گفت: »چی شده؟ چرا ناراحتی؟«
بغضم ترکید گفتم: »همۀ بچه ها ش��هید ش��دن! همۀ بچه ها شهید شدن! سیل اشك 
امانم را بریده بود. نیم ساعتی اشك ریختم و او هم کنارم نشسته بود و صحبت می کرد 

تا یواش یواش حالم طبیعی شد.«
 

 

فصــــل پنجم
قطعه ای از بهشت

توی هال نشسته بودیم. مامان گفت: »حاال نمیشه این دفعه را نری؟« شروع کردم با 
صدای بلند و آواز به خواندن: »لحظه ای فرما درنگ ای امیر قافله، ای امیر قافله – نیست 

این دل خسته را با تو چندان فاصله، با تو چندان فاصله.«
هنوز خواندنم ادامه داشت که مامان گفت: »جوابم را گرفتم، کافیه.« 

یك ش��نبه 62/10/17 پنجمین خداحافظی، پایان گرفت. باید می رفتیم. دفاع از اسالم 
و کشور بر همه واجب بود.

به پادگان امام حسن )ع( تهران، مرکز اعزام نیرو رفتیم و از آنجا عازم محل مأموریت 
یعنی جنوب شدیم. 

در ایستگاه راه آهن، قطار منتظر ما بود. کوپه های قطار پر از بچه های بسیج شد. قطار 
سوت زنان ایستگاه را ترک کرد، همه جای آن پر از شوخی و خنده بود. برای نماز صبح 
در ایس��تگاهی از استان لرس��تان پیاده شدیم. زمین ها پوش��یده از برف بود و باد سردی 
می وزید و برف ها را به حالت بوران در می آورد. از ترس س��رما بیش��تر بچه ها توی قطار 
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وضو ساخته بودند، روی برف دایی رضا1  به نماز ایستاد تا متوجه او شدیم، پشت سرش 
به جماعت ایستادیم. از سرما دندان هایم به هم می خورد. ولی نماز حال می داد.

صبح به دو کوهه رس��یدیم؛ دیار عاش��قان. بچه های همشهری استقبال گرمی کردند. 
چون نیرو زیاد بود، تعدادی چادر هم س��رپا ش��ده بود. مس��ئولیت برق کشی و روشنایی 

چادرهای گروهان را به عهده گرفتم.
 فرماندۀ گرداِن ما، موس��ی بن جعفر )ع(، مهدی مهدوی نژاد بود. حسن اقبالیه 2 فرماندۀ 

گروهان و حسین علی سفیدیان هم فرماندۀ دسته ما بودند. 
بعد از چند روز س��ازماندهی شدیم. من به عنوان آرپی جی زن انتخاب شدم، واقعًا آن را 
دوس��ت داشتم. فکر می کردم وقتی یك تانك سی، چهل تنی مثل غول جلو بیاید، فقط 
موشك آرپی جی است که دماغ تکبر آن را به خاک می مالد. فقط باید نترسی، نشانه روی-
ات که خوب باشد، صحرا پر از دود و تکبیر می شود و تو احساس می کنی کاری کرده ای. 
دو نفر کمکی ام شدند، حمیدرضا حاجی پروانه و محمد باقر خادم. اولین روزی که به دو 
کوهه رسیدیم، مسلم مقدسی به حمیدرضا حاجی پروانه اصرار داشت که به چادر ما بیاید. 
او قبول نمی کرد. نگاهش کردم چهره ای معصومانه و جذاب داش��ت، من گفتم: »حمید! 

بیا!« قبول کرد. از آن موقع با هم دوست شدیم.
وقت از هر چیز دیگر مهم تر بود. می گفتند، یکی از نقاط ضعف ما کمبود آموزش بوده. 

برای همین روز و شب ما شده بود آموزش و آموزش و باز آموزی.
یك س��اعت به اذان صبح همه بیدار بودند. هر کس��ی در محلی مشغول به راز و نیاز. 
بوی عملیات همه چیز را به رنگ خدا در آورده بود. ای کاش همه جا مثل آنجا ش��ود، به 

1 . دایی رضا بس��طامی، روحانی گردان س��ید الش��هدا تیپ قائم بود. صفت متداول )حاج آقا( که معموالً برای 
روحانی��ون به کار می بردند، برای وی اس��تفاده نمی کردن��د. دلیل آن اردات قلبی و محبتی ب��ود که بین او و بچهها 
وجود داش��ت. با بودن او تعداد قابل توجهی از تیپ نماز ش��ب می خواندند. اطرافیان حاج رضا را پیش تر به اشعاری 
میش��ناختند که ش��ب هنگام در محل اس��تقرار تیپ زمزمه میکرد و یکی یکی از خواب بر میخواستند و آماده تهجد 

میشدند. )فرهنگ جبهه، ج2 نام ها و نشان ها، ص91(
2 . شهید محمد حسن اقبالیه، فرزند ولی اهلل، در تاریخ 1342/11/2 در دامغان به دنیا آمد. موفق به اخذ دیپلم شد. 
سپس به عضویت سپاه پاسدارن انقالب اسالمی در آمد.او تقریباً همه دوران خدمتش را در مناطق جنگی بود و طی 
این مدت در راه دفاع از مرزهای وطن اس��المی مردانه ایس��تادگی کرد. س��رانجام در تاریخ 1363/11/23 در منطقه 

عملیاتی مهران به شهادت رسید.

رنگ خدا. رفتار چند هزار رزمنده دیدنی بود. همه برادر و غم خوار یکدیگر، هدف مشترک 
همه را متحد کرده بود. 

هر روز صبح بعد از نماز جماعت زیارت عاشورا خوانده می شد. عصرها همۀ گردان ها با 
نوحه خوانی و سینه زنی برای نماز مغرب و عشاء به میدان صبحگاه می رفتند.

دو کوهه حسینیه نداشت. می خواستند حسینیه بسازند. که ما هم در ساختن آن کمك 
کردیم. همه حسینی بودند؛ برای همین با یاد حسین )ع( به سوی نماز می رفتند.

ش��وخی و خنده یکی از ارکان مهم زندگی در آنجا بود. وقتی دنیا فراموش می ش��ود، 
خندیدن راحت تر اس��ت. گاهی سر به سر گذاشتن های عادی هم بهانه ای برای خندیدن 
و نش��اط بود. اگر کس��ی نقطۀ ضعفی داش��ت، در آن صورت باید آماده ش��وخی می شد. 
محمدعلی قربانیان توی اتاق در حالی که می گفت: »آی موش!« گردوی توی دستش را 
به طرف برادری روی زمین غلت داد که گفته می شد از موش می ترسد. بندۀ خدا به هوا 

پرید. بعدش هم فهمید که چه کالهی سرش رفته.
مس��ن ترین فرد گردان مال محمدحس��ن اصحابی مردی 65 ساله بود. قوی و قد بلند، 
همیش��ه دستاری بر سر داشت با محاسنی سفید و بلند. در سازمان رزم تك تیرانداز بود. 
همه دوستش داشتند. با سوز قرآن و دعا و نوحه می خواند. بیشتر وقت ها هم امام جماعت 
بود. موقع نماز، والضالین او صدای سوت خمپاره 120 می داد. باید مواظب خنده ات می-

شدی تا نمازت باطل نشود.
بع��د از دو هفته آموزش، گردان به انرژی اتمی  1 نقل مکان کرد، پادگانی که قطعه ای 
از بهش��ت بود. رودخانۀ کارون از پش��ت پادگان می گذش��ت. آب آن قدری گل آلود بود. 
بچه ها آنجا ظرف و لباس می شستند و گاهی هم که مسئوالن غفلت می کردند، تنی به 

آب می-زدند.
لشکر علی بن ابی طالب)ع( آنجا مستقر بود. این لشکر مثل صاحب نامش  پر ابهت و با 
جذبه بود. اقتدار آن هر روز صبح به رخ کش��یده می ش��د. بعد از نماز صبح و تعقیبات آن، 
1 . رژیم شاه به دستور امریکا نقاطی را برای ساخت نیروگاه اتمی در ایران معین کرده بود. یکی از این نقاط در 
ش��مال آبادان و جنوب دارخوین قرار داشت که فرانس��وی ها در آنجا ساختمانی ساخته بودند. این ساختمان با آغاز 

جنگ تحمیلی محل اسکان رزمندگان شده بود. )پایان محاصره ص56(
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گردان ها با نظم خاصی در محوطۀ صبحگاه حاضر می ش��دند. ابتدا نام هر گردان اعالم 
می-شد تا بچه های آن گردان با فریاد »اهلل« اعالم حضور کنند. در گرگ و میش صبح 
وقتی سیصد نفر رزمنده پرشور با هم فریاد می زدند، چی می شد؟ بعد از گردان های پیاده، 

نوبت بقیۀ واحدها می شد که کم جمعیت تر بودند، مثل توپخانه، زرهی و تدارکات.
پ��س از حض��ور و غیاب گردانی، برادر رضوی، مجری مراس��م با صوتی زیبا و طنینی 
خاص می خواند: »اذا قری القرآن.. 1 « بعد از تالوت این آیه، قرآن و دعا خوانده می شد. 

برای همین همه برادر رضوی را برادر ُقِری القرآن صدا می زدند.
بعد از آن گردان ها با خواندن س��رود و حالت دو از پادگان خارج می ش��دند. تا چشم کار 
می کرد جاده اس��فالته منتهی به پادگان پوشیده از گردانهای رزمی بود. آن همه شکوه و 
جالل ما را به وجد می آورد. احساس قدرت می کردیم، احساس زنده بودن. بعد از دویدن 

نوبت نرمش و ورزش می شد. در مجموع دو ساعت مراسم طول می کشید.
قلب انرژی اتمی حس��ینیۀ آن بود. دیوارهایش از فایبرگالس عایق س��اخته شده بود، 
با مس��احتی حدود 1500 متر مربع که به راحتی لش��کر در آن نماز می خواند. کف آن از 
موکت های کرم رنگ پوش��یده ش��ده و زینت بخش دیوارهای آن عکس های شهدا بود. 
پنجره های آلومینیوم نور آن را تأمین می کرد. معمواًل بین دو نماز سخنرانی انجام می شد. 
پس از نماز عصر و عشاء سجده های شکر دیدنی بود. برخی سجده ها به یك ساعت هم 

می رسید.
از هر فرصتی برای آموزش عقاید و اخالق اس��تفاده می ش��د. روحانی گردان ما برادر 
میالنی بود. او در قلب بچه ها جا داشت. یکی از کارهای جالب او آموزش همگانی روزی 
یك ش��عار بود. ش��عار اولین روز آیه ش��ریفه »هو معکم اینما کنتم« 2 بود که همه آن را 

حفظ کردند.
قبل از اذان صبح، حس��ینیه پر بود. بچه ها برای نماز ش��ب ب��ه آنجا می رفتند تا کمتر 
ش��ناخته ش��وند. حال و هوا و اش��ك رزمندگان دیدنی بود. صحنه ای که در کمتر جایی 
1 . َوإَِذا قُ��ِریَء الُْق��ْرآُن فَاْس��تَِمُعواْ لَُه َوأَنِصتُواْ لََعلَُّکْم تُْرَحُموَن  و چون قرآن خوانده ش��ود بدان گوش فرا دهید و 

خاموش باشید، باشد که مشمول رحمت شوید. سوره مبارکه اعراف آیه 204
2 . سوره حدید-آیه 4، ُهَو َمَعکْم أَیَن َما ُکنتُْم، او با شماست هر جا که باشید.

می-شود از آن سراغ گرفت. حال خوشی که شاید دست نیافتنی باشد.
بعد از ده روز ما را به س��ایت4و5 1 بردند، کنار رودخانه کرخه، که کیلومترها با انرژی 
اتمی فاصله داش��ت. اطرافمان بیابان بود و بیابان. فقط یك س��ایت رادار درب و داغان 
کنارمان رها بود. و کمی دورتر تپه های کم ارتفاعی در بیابان خدا پراکنده. برای مان چادر 

زده بودند.
هر چه فکر می کردم عقلم قد نمی داد که چرا ما را به آنجا برده بودند. بعضی می گفتند: 
»ب��رای این که حوصلۀ ما س��ر نرود.« بعضی هم می گفتن��د: »نیروها نباید یك جا جمع 
باشند. یا که آنجا شبیه منطقه عملیاتی آینده است.« آنجا هم، روز و شب ما آموزش بود 

و آموزش، بقیه اش هم نماز، دعا، نوحه و سینه زنی و کمی هم خواب و استراحت.
از بین کالس ها به کالس اس��لحه شناس��ی س��ید محمد میرقیصری 2 عالقۀ بیشتری 
داش��تیم. حرف زدنش ش��یرین بود. کاله س��بز و ریش قش��نگش او را دیدنی کرده بود. 
حرف-های با مزه اش خس��تگی را از بین می برد. ش��اید همه به خاطر ایمانی که در پس 
چهره اش می دیدند، به او آن اندازه عالقمند شده بودند. خودم را نمی دانم فقط می دانستم 

که خیلی عزیز است.
هر روز توی فضای آزاد کنار چادرها، محلی که خاک هایش نرم بود، برزنت پهن کرده 

نماز می خواندیم.
یك روز همین که نماز ظهر را س��الم دادیم، دو تا س��تون دود از سمت فکه به طرف 
آسمان بلند شد. منتظر فرود موشك های عراق بودیم. خبری نشد. اخبار ساعت دو بعد از 
ظهر اعالم کرد، دزفول مورد اصابت دو موش��ك دور برد قرار گرفته است. متوجه شدیم 
1 . س��ایت4و5 و رادار در 18 کیلومتری غرب شوش در امتداد جاده شوش- فکه و در دامنه ارتفاعات ابوصلیبی 
خات )معروف به ارتفاعات رادار( واقع بود که به عنوان مرکزی برای کنترل هوایی و رادیویی ارتش فعالیت می کرد. 
ارتش عراق برای حمالت موشکی و توپخانه ای به شهرهای دزفول، اندیمشک، شوش، هفت تپه و جاده اندیمشک 
اهواز از موقعیت این منطقه اس��تفاده می کرد. )جنگ به روایت فرمانده، ص103(، )خوزس��تان در جنگ ص226 و 

ص270(
2 . س��ردار شهید س��ید محمد میرقیصری فرمانده گردان حضرت رسول )ص( لشگر17علی ابن ابی طالب)ع( در 
س��ال 1342 در خانواده ای اصیل و روحانی دیده به جهان گش��ود. ماه های متوالی دوشادوش شهید گران قدر دکتر 
مصطفی چمران در شکس��ت محاصره بس��تان حماسه آفرید. با ش��هادت دکتر چمران بر بالین او حاضر شد و شهید 
چمران را به پشت جبهه منتقل کرد. در عملیات والفجر4 مجروح و مدتی را در بیمارستان بستری شد. در 26 اسفندماه 

1363 در عملیات بدر به درجه رفیع شهادت نایل شد.
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محل شلیك موشك آنجا بوده است.
پس از دو هفته که آموزش ها تکمیل ش��د، مجددا به پادگان انرژی اتمی برگش��تیم. با 
رسیدن نیروهای طرح لبیك 1، پادگان جان تازه ای گرفت. ما هم خیلی خوشحال شدیم. 
هیچ چیز مثل رس��یدن نیروهای جدید در آن ش��رایط شادی بخش نبود، زیرا هیچ کس 

رقیب نبود همه رفیق بودند.
هر روز صدای تیراندازی از میدان تیر ش��نیده می ش��د. یك کیلومتری بیش��تر فاصله 
نب��ود. ما را هم به می��دان تیر بردند. ب��ا کالش و تیربار تیران��دازی کردیم. وقتی نوبت 
آرپی جی زن ها شد، بچه ها با سی چهل متر فاصله از ما ایستادند تا از آتش عقبه و صدای 
ش��لیك در امان باشند. اولین نفر الیاس جاللی شلیك کرد. موشك او به وسط الستیك 
کامیون روبروی او که س��یبل نشانه روی اش بود، اصابت کرد. پاره های الستیك به هوا 
پاشید و تکبیر بچه ها به آسمان بلند شد. نفر بعدی رمضان ملکی بود. او هم قسمت باالی 

سیبل را هدف گرفت. تکبیر بچه ها به شدت تکبیر قبلی نبود.
نوبت من شد. آرپی جی ام مثل آنها کره ای نبود برای همین دلشوره داشتم، اولین سری 
س��اخت داخل بود. س��نگین تر وبد قیافه، برای همین از آن خوشم نمی آمد. دقیق هدف 
گیری کردم ولی گلوله از باالی سیبل رد شد. یخم زد! بچه ها چند لحظه مبهوت بودند، 
مثل اینکه دلشان به حالم سوخت، تکبیر کم رنگی گفتند. همان وقت حسن اقبالیه معاون 
گروه��ان به من نگاه کرد. نگاهم با نگاه��ش تالقی کرد، خندید من هم خندیدم. گفتم: 

»حسن آقا تو را خدا این را عوض کن آبرویم را برد.« او هم قبول کرد.
ظهر بین دو نماز مهدی زین الدین 2، فرماندۀ لش��کر صحبت کرد. حس��ینیه س��رتا پا 
1 . واحد بس��یج سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سال 1362 ضمن فراخوان کلیۀ نیروهای بسیجی سراسر کشور 
به مراکز بسیج، طرح »لبیک یا خمینی« را اجرا کرد. بر اساس این طرح، همۀ نیروهای داوطلب بسیجی، بر طبق نوع 
تخصص و تجربه کدبندی می شدند تا هنگام اعزام به جبهه، ضمن ارایۀ آن کد، در جایگاه مناسب خود به کار گرفته 

شوند )دایرةالمعارف انقالب اسالمی، ج 2(.
2 . مهدی زین الدین از خود چنین گفته است: قبل از انقالب پدرم کتاب فروش بود سابقه مبارزاتی داشت. مادرم 
جلس��ات قران برای ارش��اد مردم شهر برگزار می کرد. چند سالی در خدمت آیت اهلل مدنی بودم. در آغاز انقالب به 
جهاد رفتم، به محض اینکه سپاه در قم تشکیل شد به سپاه آمدم. از ابتدای جنگ وارد اطالعات عملیات واحدهای 
مختلف س��پاه ش��ده و در جبهه های سوس��نگرد، دزفول، عملیات فتح المبین و قرارگاه نصر خدمت کردم. عملیات 
رمضان که انجام ش��د فرمانده تیپ علی ابن ابی طالب)ع( بودم. بعد از عملیات محرم که این تیپ، لش��کر شده و تا 

کنون در اینجا در حال خدمت هستم. ) از همه عذر می خواهم ص7(

گوش بود. حرف هایش بر دل و جان می نشست. در ضمن حرف هایش گفت: »باید آماده 
جهادی مش��کل تر از جهادهای قبل ش��وید. این بار می خواهیم برویم توی دهان اژدها و 
اژدها را از درون متالش��ی کنیم. بر خالف عملیات های گذش��ته احتمااًل روز وارد عمل 
می ش��ویم.« بعد از این جمالت بود که ش��عار حسینیه را پر کرد و اشك های شوق جاری 
شد. ش��عار »فرماندۀ آزاده آماده ایم، آماده،« بارها و بارها تکرار شد. مژدۀ خوبی داده بود. 

همه منتظر بودند تا کاری کنند.
دو شب قبل از حرکت به سوی جفیر، ابوالفضل مهرابی، فرمانده گردان فتح به دیدن ما 
آمد و برای بچه ها صحبت کرد. از شهدای عملیات محرم مخصوصاً شهیدحسین شیرپور 
تجلیل کرد. ضمن س��خنانش گفت: »به یکدیگر قول ش��فاعت بدی��د، قول بدید بدون 

همدیگر وارد بهشت نشوید.«
ایام فاطمیه بود. از من خواسته شد روضه بخوانم. برق ها خاموش شد. در فضای معنوی 

و آماده شروع کردم.
بتاب ای مه دلم از غصه خون شد بتاب ای مه که زهرا الله گون شد

بتاب ای مه که تا با روی نیلی بشویم در دل شب جای سیلی
بتاب ای مه حسن مادر ندارد حسین من کسی بر سر ندارد

گری��ه و ش��یون فضا را پر کرد. در حالت عادی هم نام فاطم��ه)س( بر جان آنها آتش 
می کشید، چه رسد به ایام فاطمیه و نزدیك عملیات. 

صبح روز بعد مهرابی را پشت فرمان تویوتا دیدم. داد زدم: » برادر مهرابی!« ایستاد. به 
او گفتم:» دیش��ب گفتی قول شفاعت بگیرید! من قول شفاعت می خواهم!« بوسیدمش 
و از او قول ش��فاعت گرفت��م. ندایی از ته دلم می گفت: »آخرین دیدار اس��ت.« رادیو به 
مناسبت عملیات های کوچك ایذایی فریب دهنده سرود حماسۀ »ای لشکر صاحب زمان 
آم��اده ب��اش آماده باش« را چند بار پخش کرد. این س��رودها در آن اوضاع و احوال معنا 
و مفهوم دیگری داش��ت. مناس��ب حال ما بود. آن را زمزمه می کردیم و عزممان جزم تر 
می ش��د. بچه های تعاون گفتند ساک، وصیت نامه و نامه های مان را تحویل بدهیم. هنوز 
وصیت نامه ام تمام نشده بود که مسلم مقدسی به سراغم آمد و گفت: »بیا عکس یادگاری 
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بگیری��م!« او دوربینش را به برادری داد و از م��ا عکس یادگاری گرفت که آن عکس را 
خیلی دوست دارم.

هم��ه منتظر عملیات بودند. برای ش��روع آن لحظه ش��ماری می کردند. در هوای غبار 
آلود غروب اتوبوس ها آمدند. به خط ش��دیم تا س��وار ش��ویم، یک��ی از بچه ها که خیلی 
احساس نشاط می کرد در یك چشم به هم زدن دو سر چفیه ام را گرفت و محکم کشید، 
نمی توانستم نفس بکشم چون غافل گیر شده بودم، از دست او هم نمی توانستم فرار کنم 
کمی که گذش��ت چش��م هایم تاریك شد و چیزی نفهمیدم. موقعی متوجه شدم که روی 
زمین دست و پا می زدم. وقتیکه حالم بهتر شد، متوجه شدم که خلیل عارفی 1 و رمضان 

ملکی آن بنده خدا را به شدت سرزنش می کردند.
ما را از پادگان انرژی اتمی به منطقه مرزی جفیر 2 بردند. گردان پشت دژ مرزی مستقر 
ش��د. هر دسته در سنگری که برای استقرار یك تانك درست شده بود جا گرفت. ارتفاع 

دژ به دو متر و نیم می رسید که همه اش از خاک بود.
یك روز صبح با برادری در پش��ت خاکریز قدم می زدیم او گفت ش��ب گذشته یکی دو 
ساعت نماز خوانده و یك دفعه امام زمان )ع( را در جلوی خودش ایستاده دید. اصرار هم 
می کرد که کس��ی نباید از این قضیه بو ببرد. بقدری موضوع را با آب و تاب تعریف کرد 
که دروغش را باور کردم. بخودم گفتم من چرا آقا را زیارت نکنم؟ همان شب دو ساعتی 
نماز خواندم و آقا را صدا زدم، هرچه این طرف و آن طرف را نگاه کردم خبری نشد. رفتم 

خوابیدم. فهمیدم که زیارت آقا به این راحتی ها نیست!
همان روز عل��ی رضایی 3، فرمانده گروهان کالك عملیات را برایمان توجیه  کرد. قرار 
1 . ش��هید خلیل اهلل عارفی، فرزند کمال در تاریخ 1341/1/15 در شهرس��تان دامغان متولد شد. داوطلبانه خود را 
به عنوان س��رباز وظیفه معرفی کرد و تمام مدت خدمتش را در مناطق جنگی س��پری کرد. پس از اتمام این دوره هم 
از طریق بس��یج راهی جبهه شد و س��رانجام در تاریخ 1363/1/4 در جزیره مجنون مورد اصابت ترکش قرار گرفت 

و شهید گردید.
2 . جفیر دش��ت وسیعی است که از غرب به هورالهویزه، از ش��رق به رود کارون، از شمال به کرخه نور محدود 
ش��ده و یکی از معابر اصلی هجوم ارتش عراق به شهرس��تان دشت آزادگان و شهرس��تان اهواز بود. )خوزستان در 

جنگ ص 204(
3 . اولین فرزند خانواده رضایی در 20 ش��هریور 1342، در روستای آهوانوی دامغان قدم به عرصه دنیا گذاشت.. 
در 27 آذر 1361، به عضویت رسمی سپاه دامغان در آمد. سه مرحله دیگر به جبهه رفت. او در این چهار مرحله در 
مناطقی از جبهه از جمله گیالنغرب، مهران، مریوان، پاس��گاه زی��د، جزیره مجنون و عملیات های والفجر مقدماتی، 

بود گردان ما از انتهای جزیره جنوبی عبور کرده و از جناح راست خاکریز های مثلثی شکل 
باقی مانده از عملیات رمضان را تصرف کنند.

ماشین بلندگودار تبلیغات لشکر مرتبا اطراف ما این طرف و آن طرف می رفت و نوحه 
آهنگ��ران را برای تقویت روحیه بچه ها پخش می کرد: »یا رس��ول اهلل دعا کن خیبری 1 

دیگر رسید، کربال آماده شو، کربال آماده شو بهر حسین یاور رسید.«
پش��ت دژ جفیر یك شب امام جمعه وقت دامغان آقای نعیم آبادی 2 و حاج سید محمود 
ترابی به دیدن ما آمدند. برای مان سخنرانی کردند. ولی من آنقدر خسته بودم که همه اش 

چرت می زدم نتوانستم چیزی بفهمم.
یك روز صبح اول آفتاب، آفتابه را برداش��تم و به طرف دستشویی حرکت کردم. یکهو 
س��ر و کله نُه فروند هواپیمای دشمن در باالی سرمان ظاهر شد. به سرعت یك پهلو در 
چاله ای نشس��تم و به آنها چش��م دوختم؛ همان لحظه اول دولول ضد هوایی ما را از کار 
انداختند و چند بار باالی سرمان مانور دادند و بمب هایشان را ریختند. قلبم تاالپ و تلوپ 
افتاده بود. هر لحظه منتظر بودم کارم تمام شود. با خودم گفتم: »مردم در حال نماز شهید 
می شوند ما را بگو آفتابه به دست!« انفجار بمب ها سر و صدای بسیاری درست کرد. فضا 
پر از گرد و خاک و دود ش��د. چند دقیقه طول کش��ید تا سر و صدا خوابید و گرد و خاک 
هم بر طرف ش��د حتی خون از دماغ کس��ی هم نیامده بود. شکر خداوند را بجا آوردیم و 

سجده شکر انجام دادم.
دو س��اعتی به غروب آفتاب بود من و غالم حسن سلمانیان پشت دژ نشسته و صحبت 
می کردیم رمضان ملکی رفت باالی دژ دس��تش را بلند کرد و داد کش��ید: »اَ اَ اَ اَ اَ!« فکر 
والفجر2، 4، خیبر و بدر شرکت کرد. در جبهه، اطالعات و عملیات لشکر 17علی بن ابی طالب بود. هفت ماه بعد از 

عقد، در عملیات بدر در منطقه شرق دجله در 22 اسفند 1363 به شهادت رسید.
1 . عملیات خیبر در ساعت 21:30 روز 1362/12/3 با رمز یا رسول اهلل آغاز شد. در مرحله اول نیروهای قرارگاه 
نجف با تهاجم سراس��ری در مناطقی همچون تنگه و ش��هر القرنه، جاده بصره – العماره و نیز جزایر شمالی و جنوبی 
مجنون اس��تقرار یافتند. نهایتاً دش��من از بازپس گیری جزایر ناامید ش��د و به تحکیم مواضع پدافندی خود مبادرت 

ورزید. )جغرافیای عملیات ماندگار ص 196(
2 . آیتاهلل غالمعلی نعیمآبادی، متولد 1323 نعیمآباد دامغان اس��ت. اکنون امام جمعۀ بندر عباس و نمایندة مجلس 
خبرگان رهبری از استان هرمزگان است. کتاب های چندی از ایشان به چاپ رسیده است. در زمان پهلوی، به علت 
فعالیت سیاس��ی، سه بار دستگیر شد و سه سال در زندان س��اواک بود. سخن رانیهایش بیشتر از رادیو معارف پخش 

می شود. در دوران دفاع مقدس، بارها به جبهه رفت )دانش نامۀ مشاهیر دامغان؛(.
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کردیم که دوباره سر و کله هواپیما ها پیدا شده است. به سرعت رفتیم باالی دژ تا آنچه که 
او دیده است را ببینیم. باالی دژ رسیدیم ادامه داد: »ابوالفضل با وفا، علمدار لشکرم..... !«
پنج شبانه روز آنجا بودیم. شب ها صحرا پر از نمازخوان بود و نمازها نیز با حال و هوای 

خاصی بر پا می شد.
بوی عملیات حس می ش��د. اضطراب س��بب شده بود که هر نیم ساعت یك بار ادرارم 

بگیرد. تعداد دیگری هم به این وضع دچار شده بودند. شاید هم علت دیگری داشت.
صبح روز شش��م با دس��تور فرماندۀ گروهان کلیه تجهیزات را حمایل کرده و وسایل را 
برداش��ته و با تویوتا به دژ دیگری رفتیم که ده کیلومتر با آنجا فاصله داش��ت و پَد بالگرد 

بود. پنج، شش بالگرد انتظار ما را می کشید.
به زور دوازده نفر در هر کدام چپانده می ش��دند تا پرواز کند. نوبت ما ش��د. سریع رفتم 
کنار پنجره نشستم تا بیرون را تماشا کنم و اگر هم هواپیماهای دشمن آمدند و ما را زدند. 

بدانم کجا شهید شده ام!
بیس��ت دقیقه توی هوا بودیم. لحظات اضط��راب آور بود. از باال که نگاه می کردم آب 
بود و نیزار. اولین بار بود که هور را می دیدم. از تماشای آن سیر نمی شدم. بچه ها به هم 

می گفتند: »داریم وارد دهان اژدها می شویم!«
پس از نشستن هلی کوپتر از آن بیرون جهیدیم. آرپی جی را محکم گرفته بودم و ته دل 

با آن صحبت می کردم که: »مردانگی کن و مرا شرمنده شهدا نکن!«
آثار عملیات گردان های قبل همه جا پراکنده بود. بیشتر از هر چیزی جسدهای دشمن 
نظ��رم را جلب می کرد، متالش��ی و درب و داغان بودند. اطراف هر کدامش��ان هم کلی 
حشرات. بندگان خدا چه سرنوشت بدی داشتند. یکی از بچه ها جیب بلوز یك افسر عراقی 
با هیکلی تنومند و س��یاه را باز کرد. کاله اش نش��ان می داد که از نیروهای ویژه است که 

ترکش پاهایش را متالشی کرده بود.
عکس های او را از کیف جیبی اش در آورد. دلمان برای زن و بچه اش سوخت. به صدام 
لعن��ت کردیم که بندگان خدا را به این روز انداخت��ه. دو طرف جاده ای که در آن حرکت 

می کردیم از نی های بلند پوشیده شده بود. باید به قسمت انتهایی جزیره مجنون 1 شمالی 
می رفتیم.

هر لحظه هواپیماهای دشمن ظاهر می شدند و بمب می ریختند. تقریباً بچه ها نسبت به 
هواپیما و بمب بی تفاوت شده بودند. هم و غم آنان رفتن بود و رفتن.

هواپیماهای عراقی از هلی بُرد بقیه بچه های گروهان جلوگیری کردند برای همین آنها 
با قایق موتوری خودش��ان را به ما رس��اندند. حسین خطیری 2 که از بچه های شوخ و سر 
زنده بود گفت: »ش��ما رفتید آنقدر هواپیمای دش��من آمد که بالگردهای ما فراری شدن. 

تدارکات هم برای مان کیك لی لی پوت آورد. آره می خواستن هلی بدن، لی لی دادن!«
هنوز منزل نرسیده، شروع به سنگر کندن کردیم. هوای اسفند ماه جزیره مثل بهار بود. 
ش��ب ها سردتر و خوف ناک تر از روزها. صدای انفجارهای مختلف آرامش حیوانات جزیره 
را ب��ه هم می زد. وقتی صدای قورباغه ها، پرندگان مختلف و انفجارها در هم می آمیخت 

غوغایی بپا می شد. 
یك شب من و علی رضایی روی دکل دیده بانی رفتیم، از روی دکل بجا مانده در شب 

جاده بصره بغداد بخوبی نمایان بود.
فردای آن روز وقتی فهمیدم که از چند متری دستشویی عراقی ها که در آب قرار داشت 

آب خوردیم، حالمان به هم خورد.
وقتی بچه ها از خط می آمدند، چهره هایشان عجیب و غریب بود. سر و صورت خاک-

آلود، رنگ زرد و پژمرده، چش��م ها به گودی افتاده و لباس ها خاکی و سیاه. حجم آتش و 
انفجار و دود و گرد و خاک چهره ها را سریع عوض می کرد.

1 . جزایر مجنون در حقیقت دو جزیرة مصنوعی بودند که توس��ط کمپانی های بزرگ نفتی فرانس��وی با کمک 
وزارت راه و ترابری عراق در منطقه نفت خیز مجنون و هور العظیم احداث ش��ده بود. تا امکان احداث س��کوهای 
نفتی و تأسیسات جانبی برای استخراج ذخایر نفت این منطقه فراهم شود. وسعت این جزایر 200 کیلومتر مربع است. 

که جزیره شمالی توسط یک پل به جنوبی متصل می شود. )نبردهای جنوب اهواز 252(
2 . شهید حسن خطیر نامنی فرزند کاظم در تاریخ 1338در روستای نامن از توابع شهرستان گرگان دیده به جهان 
گش��ود. در جوانی به عضویت شرکت زغال س��نگ البرز شرقی در آمده و به روستای طزره دامغان رفتند. شهید در 
آنجا تشکیل خانواده داد و حاصل این ازدواج سه فرزند به نام های محمد، رسول و فاطمه می باشد. او بسیجی بود و 
بارها به جبهه رفت و س��رانجام در تاریخ 1365/10/22 در شلمچه، منطقه عملیاتی کربالی 5 براثر اصابت ترکش به 

سر به همراه برادرش شهید حسین خطیر نامنی از جام شیرین شهادت نوشیدند.
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پاتك های پی در پی عراق برای دو طرف خس��ارات بس��یاری داشت. آنها به هر دری 
می زدن��د تا جزایر را پس بگیرند. ولی محال ب��ود. می گفتند امام فرموده باید جزایر حفظ 

شود1 .
درگیری باش��دت هر چه تمام در قس��مت هایی از جزایر ادامه داشت و تلفات دو طرف 
زیاد بود. محل استقرار ما در کنار اسکله ای بود که برای تخلیه شهدا و مجروحین در نظر 

گرفته شده بود. تقریبًا هر دو ساعت یکبار قایق ها شهدا را به عقب می بردند.
در س��ومین ش��ب وقتی پست نگهبانی محمود وحیدی تمام ش��د؛ موقع خواب متوجه 
ش��د که یك نفر بدون  پتو خوابیده. به اوگفت: »برادر یخ می کنی. بیا با هم زیر یك پتو 
بخوابیم!«. صبح وقتی از خواب بلند ش��د و رفقیش را برای نماز صدا زد، از س��ر و روی 
خونی اش متوجه شد جنازۀ یك شهید است! بچه ها وقتی دیدند یکی از وسط شهدا با پتو 

در حال فرار است تعجب کردند. آن موقع قضیه را وحیدی تعریف کرد.
صبح آن روز حس��ین علی س��فیدیان بین شهدا قدم می زد تا بچه های آشنا را شناسایی 
کند. یکباره فریاد زد: »این یکی نفس می کشه!« آن پاسدار مجروح هم دستش را کمی 
بلن��د ک��رد تا موضوع را تایید کند هر چند که حال حرف و حرکت را نداش��ت. امدادگرها 

سریع رفتند سراغش و او را منتقل کردند.
همه جا فاصله مرگ و زندگی یك لحظه است ولی آنجا بین بودن و نبودن فاصله ای 
نبود. بودن یعنی ش��هید ش��دن و به خدا پیوستن و جاودانه شدن. آنجا محل شهادت بود. 
ولی خیلی ها مثل من باید فقط آه می کش��یدیم و ش��هادت دیگران را تماش��ا می کردیم، 

کاری سخت تر از شهادت، شهادت که آسان ترین و شیرین ترین بود.
غروب آن روز ش��ش کمپرس��ی آبی رنگ غنیمت گرفته ش��ده از راه رسید. بچه های 
گردان ما، موسی بن جعفر)ع( سوار شدند. همه ذکر می گفتند. ناهمواری های راه که محل 
اصابت گلوله بود سبب می شد کامیون حرکات گهواره مانند داشته باشد. بعضی ها هم در 
این ش��رایط چرتش��ان می برد. پس از یك ساعت در محوطه ای دایره شکل که اطرافش 
1 . س��اعت 18:00 محس��ن رضایی یک پیام مهم به جزیره مخابره کرد. ظاهراً این پیام را آقای هاشمی رفسنجانی 
س��اعت 17:00 از س��وی امام خمینی به جبهه آورده بود. در این پیام آمده بود: »هر چه توان دارید، بیرون بریزید و 
بجنگید و حسینوار هم بجنگید. اگر در جزایر نجنگیم، از بین رفتهایم...« )نبردهای جنوب اهواز، صص 276 -277(.

خاکریز بود پیاده شدیم.
 پس از خواندن نماز و خوردن غذای ش��ب راه افتادیم. هوا بش��دت تاریك بود. یکباره 
پایم در چاله ای رفت و زمین خوردم. هر لحظه هم آتش دش��من شدت می گرفت. قدری 
که رفتیم مواضع دش��من نمایان شد. بعثی ها با اس��تفاده از نور افکن های قوی که مرتبًا 
آنها را به چپ و راس��ت حرکت می دادند، مواظب بودند تا غافل گیر نش��وند. چند بار هم 
خمپاره منور شلیك کردند که مثل روز همه جا روشن شد. مجبور بودیم بنشینیم. به چند 
صد متری دشمن رسیدیم، منتظر فرمان حمله بودیم. ظاهراً بعثی ها متوجه ما شده بودند. 

خیلی نگذشت که فرمان عقب نشینی صادر شد. 
تا نزدیکی های اذان راه آمدیم و پس از نماز صبح خوابیدیم. با تابش نور خورشید بیدار 

شدیم و به سوی جزیره شمالی حرکت کردیم.
پس از آنکه س��ه روز در سنگرهای بی س��قف جزیره مجنون شمالی استراحت کردیم. 
گروهان ما کامیون س��وار، عازم جزیره جنوبی ش��د. یك س��اعتی جلو رفتیم حجم آتش 
دش��من ما را مجبور به پیاده ش��دن کرد. نیمه های شب تویوتاها آمدند و ما را تا نزدیکی 
خ��ط مقدم بردند. مقداری که پیاده رفتیم. به خط رس��یدیم. ما جایگزین نیروهای خوب 

زنجانی شدیم که چند پاتك سنگین عراق را پاسخ داده بودند.
جلوتر از خط کانالی به طول تقریبی 150 متر بود که در انتها به کانال دیگری می رسید 
که به موازات خط دشمن کنده شده بود، به عمق هشتاد سانتی متر و عرض هفتاد، هشتاد 
س��انتی متر. دو دس��ته از گروهان ما که من هم جزء آنها بودم به آنجا رفتیم به آنجا که 
رس��یدیم، کوله و تجهیزات را باز کرده و با بیل و کلنگ ش��روع به تعریض و گود کردن 

کانال کردیم. تا صبح مشغول بودیم تا ارتفاع آن به 120 سانتی متر رسید.
وقتی هوا روشن شد. مواضع بعثی ها به خوبی نمایان گردید. آنها در آماده باش بودند و 
چند بالگرد هم خطوط پدافندی اش��ان را پوشش می داد. با محمدباقر خادم که کمکم بود 
همس��نگر بودم. علی رضایی فرمانده گروهان و محمدعلی قربانیان 1 در سنگر کناری ما 
1 . شهید محمد علی قربانیان، فرزند محمد حسین، متولد 1342در روستای زردوان عالقه زیادی به حرفه معلمی 
داش��ت برای همین در آزمون تربیت معلم پذیرفته ش��د. او بارها به جبهه رفت و سرانجام در تاریخ 1363/12/21 در 

منطقه عملیاتی بدر )شرق دجله( از ناحیه سر مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و به فیض شهادت نایل آمد.
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بودند. من و کمکی ام تا آنجا که می توانس��تیم و زورمان می رس��ید گلوله آرپی جی آورده 
بودیم.

هر لحظه آنجا خاطره و مخاطره بود. آتش خمپاره های60 آنها لحظه ای قطع نمی شد. 
اگر لحظه ای توپخانه آنها س��اکت می ش��د، بچه ها می گفتند دارند عمله هایشان آنها را پر 

می کنند.
ش��ب تا صبح نخوابیده بودم تالش زیاد برای س��نگر کندن هم مزید بر علت شده بود 
تا پلك هایم سنگین شد و به خواب رفتم. گاهی که بچه ها از آن کانال تنگ می گذشتند 
حرف هایی که از روی ناراحتی می گفتند را می شنیدم ولی به روی خودم نمی آوردم تا آنکه 
برادری با صدای بلند گفت: »اینو نگاه کن مثل اینکه روی تخت خوشخواب خوابیده، نه 
انگار که عراق زمین و زمان را به توپ بسته!« با حرف او به سختی پلك هایم را گشودم 

و به آنها لبخندی زدم که مفهومش عذر خواهی بود و بلند شدم. 
یکبار نیمه های ش��ب علی رضایی آمد س��راغم و گفت: »تیربارهای آنها خیلی ش��لوغ 
کردن. برو جلو و خاموشش��ان کن!« آرپی جی ام را برداش��تم به همراه خادم از داخل یك 
ش��یار جلو رفتیم. این گونه به س��وی دش��من رفتن اضطراب داشت. ولی احساس خوبی 
داش��تم. پنجاه متری جلو رفتیم و پش��ت تانك از کار افتاده ای ق��رار گرفته و چند گلوله 

شلیك کردم. آتش آنها خاموش شد. چند شب دیگر هم همین کار را کردیم. 
عصر دو تا بالگرد عراق طول خاکریزشان می رفتند و بر می گشتند. از داخل کانال آنها 
را زیر نظر داشتم. یکهو دیدم از باالی خاکریز عراق دو شی بزرگ مثل موشك به سمت 
ما می آید. آنچنان هیبت داشتند که بی اختیار کف کانال نشستم. آسمان را نگاه می کردم. 
دوتا فانتوم خودی بودند که از ماموریت بر می گشتند همان موقع بالگردها هم غیب شان 

زد. 
از ارکان مهم هر دسته تیربارچی و آر پی جی زن های آن بود. تیربارچی دستۀ ما حسن 
امیری و حاج میرزا آقای شنایی بودند. میرزا آقا قوت قلب بچه های ما بود. فردی جا افتاده 
و با ابهت از بچه ها ش��نیده بودم که در ماجرای باشگاه افسران سنندج مثل یك فرماندۀ 
عالی رتبه درگیری را هدایت کرده بود. اثر تیر و ترکش بر سر و رویش نشان می داد که 

مرد جنگ است. همه برایش احترام فوق العاده قائل بودند. 
یك شب بعد از مغرب با شلیك آرپی جی یکی از بچه های محالت انبار مهمات بعثی ها 
منفجر شد. آتش بازی جالبی بود. لودری آمد تا با ریختن خاک آتش را مهار کند. آرپی جی 
بچه ه��ای م��ا آن را فراری داد. مثل این که انبار بزرگ��ی از گلوله های مختلف بود. تا دو 
س��اعت مرتباً با س��ر و صدا منفجر و در هوا پخش می شد. بوی دوِد باروت همه جا را پر 
کرد. انواع و اقس��ام صدا از انفجار گلوله ها شنیده می شد. منطقه با نور انفجار روشن شده 
بود. در زیر آتش شدید یکی از بچه ها می خندید و می گفت: »وقتی بی پاسپورت می آییم 
خارج همینه، اینطوری خوش آمد میگن!« وقتیکه آتش ش��دت گرفت، نمی دانم چرا دلم 
به حال زمین س��وخت فکر کردم: »این بیچاره چه گناهی کرده که باید این همه انفجار 

توپ و خمپاره را تحمل کند.«
همان ش��ب پاس بخش بودم. بچه ها را در سنگرهایش��ان مس��تقر ک��ردم. آخرین نفر 
محمدعلی رس��تمیان 1 بود. یك باره بچه های گروهان س��مت راس��ت مقداری به سوی 
عراقی ها تیراندازی کردند. آنها هم هر چه که توان داش��تند آتش باری را ش��روع کردند. 
جهنمی ش��ده بود. زمی��ن مثل گهواره می لرزید به علی رضای��ی گفتم:»چه کار کنیم؟« 
گفت: »شما هم آتش کنین! مخصوصاً بچه های آرپی جی.« کمك هایم به سرعت گلوله 
را آماده می کردند من هم شلیك می کردم. هیچ جا دیده نمی شد. همه اش گرد و خاک و 
دود باروت بود. یك ساعتی گذشت تا یواش یواش خط آرام شد. علی که از سرکشی آمد. 

سوال کردم »چه خبر؟« گفت: »بحمداهلل خون هم از دماغ کسی نیامد!«
فردای آن روز س��اعت دو بعد از ظهر آخرین ثانیه های س��ال  1362بود، موقع تحویل 
س��ال، من و رمضان ملکی که او هم آرپی جی زن بود، به س��مت عراقی ها چند آرپی جی 

 زدیم که بچه ها کیف کردند.
بچه ها با س��ر نیزه، سمبۀ کالش، سالح، س��که و سنگر چند سین درست کرده بودند. 
فقط در هر س��نگر چند تا کیك لی لی پوت سر س��فره )چفیه( بود. بعد از تحویل سال به 
1 . شهید محمد علی رستمیان، فرزند محمد، در تاریخ 1345/04/15 در روستای تویه دروار دامغان دیده به جهان 
گش��ود. س��ال چهارم دبیرس��تان، به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد. او س��رانجام در تاریخ 1364/11/21 در 

منطقه ی اروند رود، از ناحیه ی سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به مقام واالی شهادت دست یافت.
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سنگر رمضان ملکی رفتم، سید رضا شاهچراغی به دیدن ما آمد. من به یك کیك ناخنك 
زدم، رمضان چشم غره ای رفت. حقش بود. اگر همه ناخنك می زدند چیزی باقی نمی ماند.

ساعت هشت آن شب به سنگر حاج رجب پریمی 1 رفتم. رادیو روشن بود. پیام نوروزی 
ام��ام را پخش می کرد. کنار او نشس��تم و به پیام گوش دادم. پیام که تمام ش��د به نماز 
ایس��تاد. طوری نماز می خواند که من محو تماش��ای نمازش شدم تا آخر نماز او نتوانستم 

چشم از آن تماشای بی نظیر بردارم.
یك هفته کاماًل آماده بودیم. لحظه ای بی کاله کاسکت نبوده و پوتین های مان را بیرون 
نمی آوردیم. با کاله آهنی می خوابیدیم. برای طهارت و نظافت نه امکانش بود و نه آنکه 

آبی پیدا می شد.
بچه ها سعی می کردند طول روز نیاز به دستشویی پیدا نکنند. تا که هوا تاریك می شد. 
یکباره از کانال می زدند بیرون تا مشکل ش��ان را ح��ل کنند. یکی، دو نفر که در روز نیاز 
ش��دید به دستشویی پیدا کردند. ابتکاری بخرج دادند که بعداً کم و بیش استفاده می شد. 
آنها از دو طرف کانال نگهبان می گذاش��تند تا کس��ی تردد نکند. با س��رعت تمام، قوطی 
پالس��تیکی جای خرج گلوله آرپی جی را محل دستش��ویی ق��رار داده و آنرا بیرون کانال 

پرتاب می کردند.
روز عید اش��تباهی یکی از این قوطی های ُپر را از لب کانال برداشتم. یکباره آن چه در 
آن بود به س��ر و رویم ریخت. گفتم: »نجس بودم. نجس تر ش��دم!« یکی گفت: »هر چه 

از دوست رسد نیکوست!«
روز هفتم برای اولین بار وقتی که رمضان ملکی پوتین را از پایش در آورد. به او گفتم: 
»چی شده؟« گفت: »فکر می کنم پاهام خیلی صدمه خوردن! زخم شدن مثل اینکه کپك 

زدن!«
9 صبح هوا ابری بود بحدی که نور خورش��ید به زمین نمی رس��ید؛ من و علی رضایی 

1 . شهید حاج رجب پریمی فرزند علی در تاریخ 1331/02/09 در شهرستان دامغان روستای خورزان متولد شد، 
او در دوران پرالتهاب انقالب اسالمی فعالیت های زیادی داشت و بعد از پیروزی انقالب نیز در کمیته انقالب اسالمی 
فعالیت داشت او از طرف بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی دامغان چندین بار به جبهه اعزام شد. در زمان اعزام سه 

فرزند داشت و در عملیات والفجر 8 در تاریخ 1364/11/21 از جام شیرین شهادت سیراب شد.

ایس��تاده بودیم. حسن ریحانی از راه رس��ید. در دستش کالشی بود که با کالش های ما 
تفاوت داشت. قدری بزرگ تر و دوپایه هم داشت. به او گفتم: »چیه؟« گفت: »توی جزیره 
پی��دا کردیم بهش می گ��ن بی بی کالش، خیلی دقیق می زن��ه!« پایه هایش را لبه کانال 

گذاشت و چند تیر طرف خاکریز دشمن زد. می گفت نگاه کنید چه جور خاک می پاشه.
بی بی کالش را از او گرفتم و گذاشتم لبه کانال از روزنه دید، نوک مگسك و خاکریز 
عراق، دیدم را تنظیم کردم. همان لحظه درس��ت در محل نشانه روی ام یك عراقی اجل 
برگشته ظاهر شد. بی درنگ سه تا تیر پشت سر هم شلیك کردم. مثل بدلکار ها به پشت 

معلقی زد و افتاد آن طرف خاکریزشان.
ساعت 10 شب به سنگر برادر بهرام شریف تهرانی رفتم. او دبیر هنرستان بود که همراه 
ما به جبهه آمده بود. او نگهبان بود و من پاس بخش. خیلی تش��نه ام شده بود. تا رسیدم 
بیست لیتری آب را دیدم. گذاشتم باالی دیواره کانال به او گفتم: »بفرما!« گفت: »نوش 
جان!« بدون معطلی دو تا قلپ خوردم و س��وختم؛ نفت بود. بنده خدا هم خبر نداش��ت. 
حالت تهوع به من دست داد. نعره می کشیدم و می دویدم. دل پیچه عجیبی بسراغم آمده 

بود. هیچ چیز برای خوردن پیدا نمی شد. تا صبح مثل مارگزیده به خودم پیچیدم.
ب��ا خ��ودم فکر کردم که این تنبیه خداوند بود. زیرا اول ش��ب توی س��نگر محمدعلی 
رس��تمیان به او حرفی از روی شوخی گفتم که ناراحت شد. خودم هم ناراحت شدم چون 
فکر نمی کردم. یك شوخی او را برنجاند. همان موقع تصمیم گرفتم. که با او بیشتر رفیق 
باشم. و هرگز شوخی نکنم. هر چند که آنجا شوخی رایج ترین کار بود. میان آن همه فشار 
و مشکل، روحیۀ بچه ها شاد بود و اصواًل شوخی رد و بدل می شد. دو روز طول کشید تا 

اثرات آن نفت از بدنم خارج و حالم خوب شود.
ش��ب بعد از آن هم پاس بخش بودم. مثل همیش��ه بیشتر شب را بیداری کشیده بودم. 
وقتی پاس ما تمام شد. از شدت خستگی بخوابی رفتم که برای همیشۀ خدا از آن خواب 
پشیمانم. صبح علی رضایی برایم گفت: »مهدی زین الدین دیشب آمد سرکشی، سری به 

سنگر شما زد. خواب هفتم بودی!« با ناراحتی به او گفتم: »چرا صدایم نزدی؟«
گفت: »اجازه نداد!«
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گفتم: »دیگه چه اتفاقی افتاد؟«
با خنده گفت: »علی رضا! اگر به کسی نگی یه دسته گل به آب دادم!«

گفتم: »نه علی آقا، می دانی که من راز دارم!«
با ناراحتی گفت: »خواستم آقا  مهدی را ببوسم، لبه کاله کالسکت من محکم خورد به 

پیشانی او، به روی خودش نیاورد، حتمًا خیلی دردش آمده بود!«
آنجا فرمانده لشکر با یك بسیجی هیچ فرقی نداشت. فرمانده نه امتیازی داشت نه برو 
بیایی. همه سرباز بودند. به سربازی آقا امام زمان )ع( افتخار می کردند. لباس و غذای آقا 
مهدی مثل بقیه بود، همان لباس کار ساده که همه بسیجی ها می پوشیدند. فقط فرقش 
این بود که همه فرمانده لش��کر را می ش��ناختند و او را دوست داشتند و من ناراحت بودم 

که موقعیتی را از دست داده ام.
در س��یزدهمین روزی که در کانال پشتیبانی خط جزیره مجنون مستقر بودیم، ساعت 
3 عصرحادثه ای اتفاق افتاد که فراموش ش��دنی نیست. خلیل عارفی که سربازی اش هم 
زمان با مأموریت ما در آبادان تمام ش��ده بود، داوطلبانه به ما پیوس��ته بود. باورم نمی شد 
او َقَدر محله ش��ان بود. خیلی ها ازش حساب می بردند. ولی وقتی به ما پیوست خبری از 
اخالق و رفتار قبلی اش در او ندیدم. عوض شده بود. در شجاعت و نیروی بدنی در گردان 

بی نظیر بود.
روز اولی که به جزیره رفتیم. چند بار س��ه متر رفت زیر آب تا سرانجام توانست با آچار 
موتور یك قایق غرق شده را باز کرده و بیرون بیاورد. این کار قهرمانانه او سبب شد که 

بچه های گردان به چشم پهلوان به او نگاه کنند.
با غالمحسن سلمانیان توی یك سنگر بودیم. در پنج قدمی ما خلیل با مهدی خانزاده 
صحبت می کرد. صدای انفجار ش��دیدی بلند شد. خمپاره 60 بود. ناله ای عجیب شنیدم. 
پتوی در س��نگر را کنار زدم. ترکش ش��کم خلیل را پاره کرده بود. بیش��تر روده ها و دو 
کلیه اش روی زمین پخش شده بود. به زمین می غلتید. نعره می کشید. هیکل رشیدش از 

درد پیچ و تاب می خورد. مثل ماهی ای که از آب بیرون می افتد. 
لحظات سخت و دردناکی بود. شهادت یك عزیز قهرمان در آخرین روز مأموریت، حال 

بچه ها را گرفت. صحنه عجیبی بود. نیم ساعت او دست و پا می زد. دنیا بر سرمان خراب 
شده بود. هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم. این نوع صحنه ها فراموش شدنی نیست. 
حتی س��خن گفتن از آنها هم مش��کل است ولی حضور در صحنه واقعاً دردناک است. تو 
شاهد گلی هستی که پرپر می شود و به او کمال عالقه را داری ولی خودت هم درمانده ای 
بیش نیس��تی. آن صحنه هر دل سخت و سنگی را می شکست چه رسد به دل های پاک 
و روح لطی��ف بچه های گروهان. مجبور به دفاع بودیم، بنابراین باید این نوع صحنه ها را 
تحمل می کردیم. انقالب و اسالم در خطر بود. شهادت خلیل مرا به یاد امام حسین)ع( در 

ظهر عاشورا و خواهرش زینب)س( انداخت.
س��اعت 12 شب پنجم فروردین نیروهای جدیدی از راه رس��یدند. سنگرها و کانال را 

تحویل آنها دادیم. و عازم جزیره شمالی شدیم.
باران ش��دید چندین ساعته کانال و همه جا را خیس کرده بود. وقتی قدم می گذاشتیم 
پوتین هایم��ان در گل ف��رو می رفت. وقتی هم ک��ه پایمان را بلن��د می کردیم، گل های 
چسبناک قدم برداشتن را مشکل می کرد، تا صبح راه رفتیم، اذان صبح برای تیمم خاک 
خشك پیدا نکردیم برای همین روی ِگل تیمم کردیم. هوا که روشن شد به خاکریزهایی 
رس��یدیم که برایمان آشنا بود. قدری که جلو تر رفتیم متوجه شدیم تمام این مدت را دور 

خودمان در جزیره چرخیده ایم!
8 صبح ابرها برطرف شده و خورشید نور افشانی می کرد. هوا مرطوب و لطیف شده بود. 
به کانالی رسیدیم که در آن تعداد زیادی جنازه عراقی رها شده بود. از کانال که رد شدیم 
به جاده ای رسیدیم که در آنجا چند تویوتا منتظر ما بود. نیم ساعتی ما را عقب آوردند تا 

به جزیره شمالی رسیدیم.
س��اعت 11 از ماش��ین ها پیاده ش��دیم. تجهیزات را باز کردیم. گروه تدارکات، وسائل 
پذیرای��ی و ناه��ار را آم��اده کرده بود پس از س��یزده روز ماموریت پر هیجان و مش��کل 
اس��تراحت خیلی چسبید. مخصوصًا آنهایی که در آن مدت مأموریت رنگ چای را ندیده 

بودند، چای می خوردند.
مشغول ناهار بودیم که دو هواپیما از روبرو آمدند. دوشکاها و چهار لول های ضد هوایی 
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ش��روع به کار کردند. کمی دورتر یکی از آنها سقوط کرد. بچه ها تکبیر شادی سر دادند. 
خیلی نگذشت که شایع شد مثل این که فانتوم بوده. این تردید بچه ها را ناراحت کرد.

ط��ول روز هواپیماهای عراقی چندین بار اطرافمان را بمباران کردند. وقتی حس��ینعلی 
س��فیدیان با دست هواپیماهای عراقی را نش��ان می داد. علی رضایی به او گفت: »چکار 

داری؟ ما باید وظیفه خودمان را انجام بدهیم.«
ش��ب بعد را در عقبه خط در جزیره شمالی استراحت کردیم. نیمه های شب گفتند. سه 
نفر نیروی تیربارچی می خواهند، برای دفع پاتك. مشهدی قنبر افضلی1 ، الیاس جاللی و 
احمد غربا از همه نزدیك تر به تویوتا بودند. بالفاصله پریدند باال و رفتند. در آن مأموریت 
افضلی و جاللی مجروح ش��دند. اّما مشهدی قنبر افضلی مردی مسن که از قدرت بدنی 

قابل مالحظه ای برخوردار بود. جا افتاده و پر ابهت شجاع و نترس، بنابراین
تیربارچی ای کار آمد، اکثر مواقع هم مشغول ذکر و دعا بود.

س��ه ش��ب بعد ساعت 9 تویوتا ها از راه رسیدند. بچه ها س��وار بر آنها شدند. ما را از پل 
ش��ناور س��یزده کیلومتری هور عبور دادند. کمی دلهره داشت، ماشین و پل با هم تلوتلو 

می خوردند. بعد از پل اتوبوس ها ما را تا پادگان رساندند.
به انرژی اتمی برگش��ته بودیم. جای دوس��تانی خالی بود. مساله ای که موقع برگشت 
به پادگان به جان بچه ها آتش می زد. عصر تجهیزات را تحویل دادیم و س��اک های مان 
را تحوی��ل گرفتی��م. بع��د از مدتی آب داغ حمام، تن های خس��ته ما را ن��وازش داد. این 

وقت هاست که آب داغ واقعاً لذت بخش است.
همزمان با خروج ما از دژبانی انرژی اتمی صدای بلندگوی حسینیه به گوش می رسید. 
در حسینیه مجلس یادبود شهدای جزیره برپا بود. صدای مداح، زیبا و حزین بود. آنچنان 
که بچه ها را س��حر کرده بود. دوست نداشتند سوار اتوبوس شوند برای همین سکوت بر 
صف بچه ها حکم فرما بود و همراه با صدایی که از بلندگو می شنیدند هم خوانی می کردند.
1 . ش��هید قنبر علی افضلی، فرزند علی اکبر، در تاریخ 1321/01/03 در روس��تای دش��تبو، از توابع دامغان متولد 
ش��د، ازدواج کرد و تش��کیل خانواده داد و صاحب هشت فرزند شد. شهید افضلی که خودش پدر بود و خانواده ای 
پر جمعیت داش��ت، جگر گوش��ه های خود را به خدا سپرد و به س��وی جبهه های حق علیه باطل شتافت، او سر انجام 
پس از چندین بار حضور مس��تمر و فعاالنه، در تاریخ 1365/09/09در جاده خندق، از جام ش��هادت سیراب شد و به 

وصال یار رسید.

اواخر شب سوار اتوبوس هایی شدیم که جلو پادگان منتظر ما بودند. داغ و درد بچه های 
شهید و مجروح همه را می سوزاند.

مالمحمدحس��ن اصحابی همان پی��ر جبهه ها که رفتارش همیش��ه آیینه رفتار بچه ها 
بود، پش��ت راننده نشسته بود. تازه ماش��ین حرکت کرده بود. چراغ های داخل آن روشن 
ب��ود. یکی از بچه ها که فاصله اش با او کم بود ب��ه آقای اصحابی گفت: »اولین اعزام بر 
می گردم! شما چی؟« پیر مرد سرش را به طرف آسمان بلند کرد و با لحنی خاص گفت: 

»اللهم ارزقنا!«
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فصل ششم
دوپـازا

یک��ی، دو ماه ج��دی درس خواندم تا از عهده امتحانات ش��هریور ماه 1363 به خوبی 
برآیم. پایان امتحانات با مرخصی گروهان شهید ابوالفضل محرابی مصادف شد. بچه های 
گروهان را در ش��هر دیدم خیلی خوشحال شدم. می دانستم پاتوق آنها در نمازهای مغرب 

و عشاء مسجد جامع شهر است.
هم��ان روز زودتر از اذان به مس��جد رفت��م. ابوالفضل هراتی 1 فرمان��ده گروهان آنجا 
ب��ود. ق��دری خوش و ب��ش کردیم. اوض��اع و احوال جبهه را پرس��یدم، گفت: »لش��کر 
علی بن ابی طال��ب)ع( آماده انجام یك عملیات بزرگ ش��ده!« گفتم: »تو فرمانده گروهان 
باشی و من در عملیات بزرگ نباشم؟« لبخندی زد و گفت: »کادر گروهان کامله، فعاًل به 
تو نیازی نیست با گروهان بعدی که چند وقت دیگر عازم است بیا!« به او گفتم: »اصاًل 
نمیش��ه، من اگر تو این عملیات ش��رکت نکنم، دق می کنم، می دانی که بلدم چه جوری 

1 . س��ال 1341، خان��ه محمدتقی و زه��را خانم با به دنیا آمدن ابوالفضل رنگ دیگری به خود گرفت. در رش��ته 
مکانیک دیپلم گرفت. با تشکیل سپاه پاسداران، به عضویت سپاه در آمد. در فروردین 1359، به جبهه اعزام شد. او 
به طور مداوم چهار سال در جبهه حضور داشت و در این مدت مسؤولیت های چون، مربی آموزش نظامی و معاون 
عملیات و جانشین گردان بود. سال 1362 به عنوان مربی آموزش به لبنان رفت. فاطمه تنها فرزندش چند ماه پس از 

شهادتش به دنیا آمد. 21 بهمن 1364 در اروندرود، در عملیات والفجر8 شهید شد.
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آرپی جی بزنم! این هم نباشه حمل مجروح که الزم دارین!« او حرفی نزد.
جواب او اعصابم را به هم ریخت. بخودم شك کردم و گفتم: »خدایا چه گناهی کردم 
که منت هم می کش��م برم جبهه باز هم نمی ش��ه؟« به حضرت زهرا)س( متوسل شدم و 
گفتم: »خدایا می دانی بیش از هر کس وهر موقع به جبهه نیاز دارم! همان قدر به جبهه 

نیاز دارم که ماهی به آب!«
نمی دانم چرا فاصله مسجد تا خانه را یك ریز اشك ریختم. وقتی به خانه رسیدم توی 
حیاط چند بار صورتم را شستم. بعد از سالم هنوز لباسم را در نیاوره بودم که پدرم گفت: 

»چرا چشم هایت قرمزه؟« گفتم: »شاید باد موتور اذیت کرده!«
آن ش��ب خواب دیدم: »در دشت بازی هستم. دشتی سر سبز وخرم که جای جای آن 
گل های اللۀ س��رخی روئیده. س��بك بال و س��رخوش قدم می زدم. به سیم های خار دار 
رس��یدم با دس��تم آنها را پاره کرده تا بتوانم به گل های الله نزدیکتر شوم. بقدری سبك 
شده بودم که راه رفتنم مثل پرواز کردن بود.« از خواب بیدار شدم، هنوز وجودم سر شار از 
لذت پرواز وتماشای الله بود. بنظرم رسید که مشکل جبهه رفتن حل شده است. ساعت8 

صبح به سپاه رفته و برگ اعزام گرفتم.
رضایت مامان و بابا را با کلی مقدمه چینی گرفتم. به این سادگی ها رضایت نمی دادند. 
پدرم می گفت: »پس��رجان این جهاد به دیگران هم واجب��ه، تو مملکت جنگیدن وظیفه 
عده ای خاص نیس��ت که اگر چاره داشته باشند حتی مرخصی ها هم به خانه هایشان سر 
نمی زنند!« من جواب خاصی به او نمی دادم، سکوت می کردم یا حرف را عوض می کردم 
تا ش��رایط آماده درخواستم باش��د. مامان هم که حرف هایش را با سکوت می گفت. برای 
همین کارم مشکل تر بود. بهتر است که بگویم مادر بودن را نمی فهمیدم، همین طور پدر 

بودن را.
اتوبوس ها ما را تا ایس��تگاه راه آهن تهران بردند. قطار اکس��پرس خواب با کوپه های 

شش تخته، آماده بود.
قطار پر از خنده و ش��ادی بود. در راه رو که قدم می زدی از هر کوپه صدایی به گوش 
می رس��ید از شعر های طنزی که همخوانی می شد تا انواع و اقسام تقلید صدا. اذان صبح 

در ایستگاه راه آهن اهواز از قطار پیاده شدیم.
وقتی اتوبوس ما به پادگان انژی اتمی نزدیك ش��د، تعج��ب کردم با پوکه های فلزی 
برنجی براق که حدود یك متر ارتفاع داش��ت، معبری برای ورود و یکی هم برای خروج 
درس��ت کرده بودند. اتوبوس بیست متری در آن معبر جلو رفت تا به دژبانی رسید. بعد از 

دژبانی هم سی متری معبر بود.
در دیوار پادگان طرح، نوشته و عکس شهدا بود. تصویر کبوتری نظرم را جلب کرد که 
روبروی آن نوش��ته شده بود: »گلبرگ س��رخ الله ها در کوچه های شهر ما بوی شهادت 

می دهد.«
پس از نماز از حس��ینیه بیرون می آمدم، نوشتۀ باالی درب مرا میخکوب کرد: »پاسدار 

شاغل نیست، عاشق است!«
روز دوم گروهان 120 نفره شهید محرابی در پادگان انرژی اتمی به خط شد تا سازماندهی 
انجام شود، به عنوان آرپی جی زن انتخاب شدم. بین سالح های سبك آرپی جی را ترجیح 
می دادم، به جهت وزن س��بك، کارآیی باال. خیلی وقت ها فقط این سالح بود که دشمن 

را ذلیل می کرد. در آن مواقع همه به آرپی جی زن ها نگاه می کردند. خدا را شکر کردم.
روز س��وم فکر کردم: »موهایم بلند ش��ده وتوی عملیات کار را مشکل می کند!« سراغ 
سید مهدی سیادت 1 رفتم. پشت کانکس ها مشغول اصالح سر وصورت بچه ها بود. نوبت 
من که ش��د گفت: »چه جوری اصالح کنم؟« گفتم: » با ماش��ین بتراش!« در حالی که 
سرم را ماشین می کرد گفتم: »سید ندانستیم سلمانی هستی یا معلم ریاضی و فیزیك؟«

وقتی اصالحم تمام ش��د گفت: »صورتت چی؟« گفت��م: »چهار پنج تار ریش را ولش 
کن کرایه نمی کنه!«

وارد کانکس که ش��دم رمضان و سید س��عید هاش��می 2 مرا نگاه کرده و می خندیدند. 
1 . ش��هید سید مهدی س��یادت، فرزند ابوالقاسم،در تاریخ 20/02/1345 در تهران متولد شد. او موفق شد مدرک 
دیپلم خود را دریافت کند. او در همان س��ال در کنکور سراس��ری دانش��گاه ش��رکت کرد و در دانشگاه مشهد هم 
پذیرفته ش��د. او ازاین راه چندین بار توفیق حضور در صف حماس��ه س��ازان جاوید ایران را پیدا کرد. و سرانجام در 

تاریخ 24/12/1363 در پی عملیات غرور آفرین بدر،در شرق دجله به فیض شهادت مفتخر گردید.
2 . شهید سید سعیدهاشمی، فرزند سید محمد، در سال 1347 در شهر علی آباد کتول استان گلستان چشم به جهان 
گش��ود. او موفق شد مدرک دیپلم خود را اخذ نماید. عضو بس��یج بود و چندبار به جبهه رفت سرانجام در عملیات 

نصر8 در تاریخ 1366/08/29 به شهادت رسید.
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سید سعید گفت: »قیافت جوکه، مثل خاله بزی شدی.«
بچه های دسته ما در دو اطاق کانکس کنارهم مستقر بودند. گروه ما که سن و سالشان 
کمتر بود ش��یطنت بیشتری داش��تند. حمید مالیی، محمد فرخ، رمضان ملکی، سید سعید 

هاشمی، سید حسن مرتضوی، احمد مطهری نژاد 1 و چند نفر دیگر. 
مسؤل دستۀ ما محمود فالحتی مدتی در تیپ ویژه شهدا خدمت کرده و دارای پرستیژ 
خاصی بود که با گروه دیگر همخوانی بیشتری داشت. افراد گروه اول جا افتاده و رفتاری 
سنگین و با وقار داشتند. یك شب شام نان، پنیر و خرما بود. تا حمید گفت: »شام چیه؟« 
گفتم: »ش��ام صبحانه است!« چش��متان روز بد نبیند! بچه های گروه ما که منتظر چنین 
موقعیت هایی بودند، زدند زیر خنده. فرمانده دس��ته هم برای تنبیه گفت: »برید بیرون!« 

چشمتان روز بد نبیند کالغ پر و پامرغی!
بعد از غذا می بایس��ت نفری یك دعا می کردیم این هم مش��کلی شده بود. مخصوصا 
برای من که زود خنده ام می گرفت. دعا باید جدی می ش��د نه حالت ش��وخی ومسخره و 
تکراری. یك شب برای آنکه خالص شوم دعای کوتاه: »خدایا مارا بیامرز!« را آماده کرده 
بودم. از شانس بد رمضان نفر روبریم بود تا سرم را برای دعا بلند کردم او شکلك در آورد. 
در وس��ط دعا در حالی که داشتم از خنده منفجر شدم کلمه بیامرزش را گفتم. خنده های 

من بغض خندۀ بچه ها را ترکاند. 
یکی از افراد گروه ما س��ید ابوالفضل میرعماد 16 س��اله بود او دوره امدادگری دیده  و 
امدادگر دستۀ ما بود. برای آنکه شب ها وقتمان پر شود فرمانده دسته از او خواسته بود تا 
برایم��ان کالس امدادگری بگذارد. بقدری این کالس جالب بود که حمید حاجی پروانه با 
آنکه در دس��ته دیگری بود خودش را به کالس می رساند. قبل از کالس حمید مالیی با 

صدای کلفتش داد می کشید: »کالس خنده شروع شد جا نمانی!«
س��ئوال های عجی��ب وغریب چیزی نبود ک��ه کانکس را پر از خنده نکند. یك ش��ب 

1 . ش��هید احمد مطهری نژاد فرزند محمود در تاریخ 16/01/1347 در روستای صید آباد از توابع دامغان دیده به 
جهان گشود. او پس از آموزش نظامی بارها به جبهه رفت. چهره بشاش و لب خندان و بذله گویی اش موجب تقویت 
روحیه رزمندگان بود. س��رانجام در تاریخ 25/12/1363 در منطقه عملیاتی بدر مفقود گردید. چند س��ال بعد در پی 

تفحص در مناطق جنگی جنازه مطهرش پیدا شد.

میرعماد، محمد فرخ را بلند کرد تا نقش مجروح را ایفا کند. او که در مواقع عادی و جدی 
رفت��ارش جوک بود، در حالی که به ظاهر رفتار عادی به خودش گرفته بود طوری عمل 

می کرد که از خنده روده بر شدیم.
شرارت های بی وقفۀ ما شب و روز ادامه داشت. یکبار فرمانده دسته به من گفت: »اول 

که تعریفت را می کردن می گفتم کی باشی؟ حاال می بینم همه اش خنده!«
ده ش��بانه روز در حال آموزش بودیم. کالس ها هم عنوانش مثل همیش��ه بود. احکام، 
اخالق، اصول عقاید، ش.م.ر. تاکتیك و تکنیك. آنچه که س��بب می ش��د همیشه در این 
کالس ها سرا پا گوش بوده و همکاری کنیم اساتید آنها بود. که سبك تدریس و محتوای 

درس آنها با هم فرق می کرد.
در کالس ش.م.ر. )آموزش شیمیایی، میکروبی، رادیوآکتیو( برای اولین بار استاد ماسك 
ضد گاز آورد که مثل خرطوم فیل بود و فیلتر آن به فانسقه وصل می شد، به محض آنکه 
بچه های ش��یطان گروه چشمش��ان به آن افتاد، تیکه پرانی را شروع کردند: »بچه ها این 

دستگاه صدا خفه کنه! این را می زنیم بشیم بچه فیل!« و از این نوع حرف و حدیث ها.
دستش��ویی رفتم چند نوش��ته به در و دیوار آن بود که باعث خنده ام ش��د: »چرت زدن 
ممنوع! اینجا عجله کار شیطان نیست! برادر صف های طوالنی را دریاب.« به نظرم رسید 

ذاتاً آدم ها توی دستشویی چیز می نویسند.
نزیك عملیات از نوع آموزش ها و مراس��م صبحگاه، نوع و منطقه عملیاتی پیش بینی 
می ش��د. روز بروز راهپیمایی ها بیش��ر می شد تا آنجا که یك شب با اسلحه و تجهیزات از 
پادگان خارج ش��دیم و از حاش��یه رود کارون آنقدر رفتیم تا به سه راه حسینیه 1 رسیدیم. 

اذان صبح، نماز خواندیم. باز هم رفتیم تا آفتاب زد یعنی سی، چهل کیلومتر.
صبح یك روز ولوله ای در لشکر ایجاد شد، بالفاصله هم جنب و جوش های شدید آغاز 
گردید. خیلی طول نکش��ید خبر بین بچه ها منتش��ر شد: »لشکر عازم غرب است.« بنا به 

1 . ایستگاه حسینیه بین اهواز و خرمشهر بود و قبل از جنگ اطرافش ساختمان ها و تأسیسات بسیاری بود. ایستگاه 
در سه راهی حسینیه قرار داشت و فاصله اش تا خرمشهر 38 کیلومتر بود. )خوزستان در جنگ ص50(
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دستور برادر رضا خالصی1 ، فرمانده گردان به خط شدیم.
در آن صبح پائیزی قشنگ در فاصله پشت کانکس ها و رود کارون گردان تجمع کرد. 
بچه ها خوش��حال بودند. خبر نزدیك بودن عملیات آنها را سرش��ار ک��رده بود. کیومرث 
نوروزی 2 معاون گردان با بسم اهلل و لبخند همیشگی اش شروع کرد. پس از آنکه مقدمه ای 
در مورد فضیلت جهاد و شهادت، مسائل الزم راجع به شرایط و اوضاع احوال کردستان و 
عملیات در آن منطقه را بیان کرد. صحبت های شیوای او سبب شد تا بچه ها سرا پا گوش 
باشند. پس از صحبت او فرصتی بود تا سئوال ها پرسیده شود، من هم جزء افرادی بودم 

که سئوال داشتم، سئوالی بی مورد که سبب خندۀ حضار شد.
پادگان انرژی اتمی مثل کندوی زنبور عس��ل ش��ده بود. همه در حال این طرف و آن 
طرف رفتن بودند. چند ساعت دیگر قطار حرکت می کرد. نیروها به همراه تجهیزات سبك 

می بایست با قطار عازم تهران شده و از آنجا عازم غرب کشور شوند.
وقتی قطار در ایستگاه مراغه توقف کرد، صف طوالنی اتوبوس ها، مینی بوس ها و حتی 

کامیون ها آماده بودند تا بچه ها را به محل استقرار برسانند.
پس از س��ه ساعت اتوبوس ما وارد کش��تارگاه بزرگ صنعتی نزدیك مهاباد شد. محل 
جدید اس��تقرار لشکرعلی بن ابی طالب)ع(. کشتارگاه نوس��از برای استقرار نیروهای لشکر 
آماده شده بود. آن فضا دارای سالن ها و ساختمان هایی بود که به درد این کار می خورد.

از فردای ورودمان راهپیمایی های چندین س��اعته شروع شد. بعد از نماز صبح و اجرای 
مراس��م صبحگاه به کوه و دش��ت می زدیم و تا نزدیکی های ظهر یك بند راه می رفتیم. 
سید حسن مرتضوی و حمید مالیی با تیربار و قطارهای فشنگ، صد متری جلو تر از بقیه 

1 . محمدرضا دهمین فرزند حاج کریم در س��ال 1338 به دنیا آمد. با تش��کیل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی از 
اولین نفرهایی بود که به آن پیوس��ت. بعد از ش��روع جنگ فرماندهی اولین گروه اعزامی از س��پاه سمنان به عهده او 
گذاشته شد. در عملیات طریق القدس به شدت مجروح شد و مدت پنج ماه در بیمارستان و منزل بستری گردید. بعد 
از عملیات بیت المقدس ازدواج کرد. دو فرزند از او به یادگار مانده اس��ت. او در تأس��یس تیپ 12 قائم )عج( نقش 
مؤثری داش��ت. ش��هید محمد رضا خالصی در روز جمعه 7 مرداد ماه 1367 در عملیات مرصاد در مبارزه با منافقین 

کوردل در تنگه چهارزبر، پس از سه روز درگیری با اصابت گلوله آرپی جی به خودروشان به شهادت رسید.
2 . کیومرث نوروزی فر فرزند صفر، 1341در س��منان به دنی��ا آمد. دیپلم ریاضی فیزیک را با معدل هجده به باال 
گرفت. از سال 61 تا هنگام شهادت پیوسته در جبهه فرماندهی را به عهده داشت. آبان 64 ازدواج کرد، 22 بهمن 64 

در والفجر8 به شهادت رسید. دخترش زینب نوروزی، شهریور 1365 به دنیا آمد.

حرکت می کردند. دو طرف ستون هم تیربارچِی تامین داشتیم.
دو بار کل لش��کر برای راهپیمایی از مقر خارج شد. صف های طوالنی چند کیلومتر در 
دل پستی و بلندی های آنجا پیچ و تاب می خورد و آنچنان شکوه و هیبت داشت که ضد 
انقالب جرات آفتابی شدن را پیدا نمی کرد. این نوع کوهنوردی بچه ها را به وجد می آورد. 
 یك روز ابوالفضل هراتی، فرمانده گروهان از علی رضایی درخواس��ت کرد که کالس 
تاکتیك را اداره کند. علی آقا چندسال در اطالعات و عملیات کار کرده بود و حرف های 
زیادی برای گفتن داش��ت که برای بچه ها جالب بود. در یك قس��مت از صحبت هایش 
مطلبی را گفت و اش��اره کرد ک��ه حتماً فرمانده گروهان این موض��وع را برای جنگ در 
کوهس��تان به شما گفته اس��ت. نگاه من با نگاه ابوالفضل هراتی تالقی کرد. او سرش را 

پایین انداخت. ناراحت شدم چون او آن موضوع را برای بچه ها نگفته بود. 
فردای آن روز آقای هراتی بچه ها را برای آموزش به کوهس��تان برد. با مهارت خاصی 
تاکتیك ه��ا و تکنیك های جنگ در کوهس��تان را برای بچه ها بی��ان کرد. وقتی بچه ها 
مهارت او را دیدند، خوش��حال ش��دند و با نگاه هایشان او را تایید می کردند. پس از پایان 

کالس باز هم نگاه من و او تالقی کرد با یك لبخند خوشحالیم را به او نشان دادم. 
یك روز رمضان ملکی پیش من آمد و گفت: »یه مدت چه اش��تباهی می کردم. وقتی 
که نزدیك اذان صبح بچه ها نماز ش��ب می خواندن��د و ابوالفضل هراتی توی خواب بود، 
فکر می کردم چه فرماندهی؟ ولی دیش��ب س��اعت 2 که بیدار شدم دیدم یه گوشه یکی 
نماز می خواند. رفتم جلوتر با آنکه چفیه روی سرش بود، خودش بود. حالی داشت وصف 

نشدنی! من بیچاره را که بد قضاوت کرده بودم!«
در س��ازماندهی مجدد موسی تفرشی فرمانده دس��ته ما شد. مثل همه بچه های جبهه 
و جنگ بود؛ متواضع، جدی از نوع کم حرف آن و الغر اندام و کش��یده. به زور باید از او 
حرف می کش��یدی. شاید هم به خاطر تجارب مختلف طور دیگری به نظرمان می آمد. با 
45 سال سن به راحتی با بچه ها سر و کله می زد که نصف او هم از عمرشان نمی گذشت. 
رفت��ارش مورد احترام بچه ها بود. افراد ب��ا تجربه لنگرگاه هایی بودند که در وضعیت های 

بحرانی بیشتر خودشان را نشان می دادند.
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یکی از بچه های با نمك گروه ما احمد مطهری نژاد بود. قیافه اش بیشتر از کارهایش با 
مزه بود. موهای فرفری سر او بعالوه ریش بزی اش به  چشم ها و صورت او حالت خاصی 
داده بود. در نگاه اول فکر می کردی ریش پرفس��وری درس��ت کرده ولی کمی که دقت 

می کردی متوجه می شدی طبیعی است.
بیشتر مواقع کنار دیوار می نشست، مثل داش مشدی های قدیم و زنجیر دور انگشتش 
می چرخاند و گاهی هم که بقیه س��اکت بودند به س��بك خواندن خراباتی می زد زیر آواز: 
» ای دوس��ت.... « صبح ها وقتی با ستون ش��ش از دو و نرمش برمی گشتیم در حالی که 

همیشه کاله نخی سیاه رنگ بر سر داشت می آمد کنار ستون و می خواند:
»س��ر کوه بلند فریاد کردم - علی ش��یر خدا را یاد کردم - علی شیر خدا یا شاه مردان 
- دل ناش��اد ما را ش��اد گردان - علی شیر خدا دردم دوا کن - مناجات مرا پیش خدا کن 
- چراغ آسمون نذر دل تو - به هر جا عاشق است دردش دوا کن – نظرگاه، گر رویم با 

هم نگارا - بگیریم دامن شیر خدا را...«
روی عملکرد این تیپ بچه ها در عملیات مطمئن بودم. تجربه به من گفته بود این نوع 

بچه ها موقع خط شکنی و دفع پاتك و حفظ آبروی گردان خیلی بدرد می خورند.
بارها شاهد بودم که چشمش به افق است تا اول مغرب شرعی اذان بگوید هر چند که 
تك و توکی اذان او را دوس��ت نداش��تند. او می دانست که افراد زیادی به همان اندازه که 

خودش را دوست دارند اذانش را دوست دارند.
یك شب وقتی به اتاق رفتم بچه های دسته ما دور حمیدرضا مالیی را گرفته بودند از 
او می خواستند تا خاطرات اسارتش را تعریف کند. می دانستم چندین ماه در اسارت گروه 
ضد انقالب خبات کردستان بوده با آنکه دوستم بود، هرگز از اسارتش برایم چیزی نگفته 

بود خیلی خوشحال شدم. در اثر اصرار های بچه ها به ناچار تسلیم شد.
او گفت: »در مس��جد روس��تای مامال بانه بودیم ضد انقالب مسجد را به آتش کشید. 
مهدی دارنده و من را آنجا اسیر کردند. دود زیاد که ما را به حالت خفگی در آورده بود و 
تعداد زیاد آنها باعث این موضوع ش��د. شش، هفت ماه توی طویله ما را نگهداری کردند 
ب��ه هر بهانه ای با چ��وب آلبالو کتك می خوردیم. چند بار تفنگ با خش��اب را نزدیك ما 

گذاشتند در حالیکه سوزن تفنگ ها را در آورده بودند برای آنکه ما را آزمایش کنند که آیا 
به آنها حمله می کنیم یا خیر.«

سید حس��ن مرتضوی از او پرس��ید: »بابات چند میلیون داد تا آزاد شدی؟« حمید گفت: 
»اونش مهم نیست حاجی وضعش خوبه ولی حاال که می خواستم با شما بیام نمی گذاشت 
می گفت پسر تازه آزاد شدی چند وقت پیش مامانت باش من این پژو را به اسمت می کنم 

که به او گفتم مگه بچه ام که با یك ماشین خر بشم؟«
حرف هایش برایم جالب بود از خودم خجالت کش��یدم. چند س��اعت قبلش بود که به 
مناسبتی حرف پیش آمده بود و سید حسن تیربار به من گفته بود: »مطمئن ام حمید مالیی 
بهش��تیه!« من ه��م به او گفتم: »چند بار دیدم یواش مفاتی��ح و پتو را بر می داره و میره 

جاهای خلوت روی تپه چند ساعت با خودش خلوت می کنه.«
یك شب خاموشی بود. یعنی چراغ ها را خاموش کردند که بخوابیم یك ربعی نگذشته 
بود که سید حسن مرتضوی فریاد زد: »رمضان مثه پلنگه!« گروه ما یك صدا جواب دادند: 
»صورتی صورتی.« او که جواب گرفته بود دوباره گفت: »رمضان ما شیره.« گروه جواب 

داد: »پاکتی پاکتی.«
 برای تزریق واکس��ن مننژیت آمدن��د، محمدعلی قربانیان گفت: »می ترس��م، آمپول 
نمی زنم!« فرار کرد چند تایی رفتیم دنبالش آنقدر التماس��ش کردیم و ریش��خند تا یواش 
یواش آماده آمپول ش��د. به او گفتم: »پس��ر پس فردا مجروح میش��ی یا ترکش سرت را 

می پراند آن وقت هم می خواهی از آمپول بترسی؟«
یك روز که مراس��م خیلی جدی و رس��می بود برادری به زیبایی قرآن می خواند. برادر 
پاس��دار مسؤل تبلیغات گروهان برای تشویق او با صدایی بلند گفت: »واه واه!« به جای 
اهلل اهلل )مثل اینکه قباًل عوضی ش��نیده بود.( بچه های گروه ما که منتظر س��وژه بودند، 

مجلس را به خنده کشیدند.
مثل همیشه پادگان حال و هوای روزها و شب های قبل از عملیات به خود گرفته بود. 
نماز جماعت گروهان ما توس��ط حجت االسالم دوست محمدی برگزار می شد. نمازی با 

اشك و آه با سخنرانی های اخالقی نیم ساعته.
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هر ش��ب بعد از شام یك تا دو ساعت مراسم سینه زنی برگزار می شد و صبح ها هم هر 
روز دعای عهد خوانده می شد.

سید تقی شاه مرتضی 1 وقتی دعا و مصیبت می خواند آنچنان حس می گرفت که زمان را 
هم فراموش می کرد. یك شب به من گفت از نیمه های دعای کمیل کمکش کنم. کنار 
دستۀ پتوها لم دادم، از شدت خستگی آموزش روزانه خوابم برد. بعد از اتمام دعا از خواب 

صدایم زد و گفت: »خسته نباشی و قبول باشه.« آن وقت متوجه موضوع شدم.
اولین بار س��ید تقی را که توی بس��یج دیدم با توجه به س��بك حرف زدن ادبی اش به 
نظرم رس��ید که چه آدم خش��کی است ولی بعد متوجه شدم قضاوت اولیه ام درست نبوده 
است. مخصوصًا وقتی از محمدعلی مشهد پرسیدم: »بهترین دوست تو کیست؟« جواب 
داد: »سید تقی ش��اه مرتضی.« و از سید تقی هم این سوال را پرسیدم گفت: »محمدعلی 
مشهد.« به این نتیجه رسیدم که: »جان گرگان و سگان هر یك جداست- متحد جان های 
شیران خداست.« واقعا صدایش دوست داشتنی بود، مثل خودش. اخالق او سبب می شد 
بعضی ها س��ر بسرش بگذارند. چند بار توی اطاق مطلب زیر را با صوت و لحن آهنگران 
در حالی که دس��تم را مثل او تکان می دادم خطاب به او خواندم: »این س��ید مظلوم شاه 

مرتضی می نالد و می گرید.« ولی او آنقدر آقا بود که فقط می خندید.
تدارکات تعریفی نداش��ت و بیش��تر مواقع نیمه گرس��نه بودیم ولی در همین اوضاع و 
احوال تعدادی قس��متی از جیره غذایی اندکشان را نمی خوردند تا با نفسشان مبارزه کنند 
و برخی ه��ا هم خیلی اخالقی ش��ده بودند و کمتر صحبت می کردن��د. تعدادی در مقابل 
برنامه-هایی اجرا می کردند که رفتار و اخالق بچه ها از تعادل خارج نش��ود. در سالنی که 
متعلق به گروهان ما بود با محمد یعقوبی و موس��ی تفرشی در باره مراسم سینه زنی پس 
از غذا صحبت می کردیم. اکثر بچه های گروهان هم در حال اس��تراحت پس از ش��ام در 
اطراف دراز کشیده بودند. یکباره رمضان ملکی در انتهای سالن فریادی کشید و مثل بدل 
1 . شهید سید تقی شاه مرتضی، فرزند مهدی، در سال 1343 در شهرستان دامغان چشم به جهان گشود. چندین بار 
توانس��ت به جبهه های نبرد حق علیه کفر و الحاد اعزام ش��ود. فوق دیپلم را دریافت کند. به این حرفه مقدس مشغول 

شد اما بعد از آن همسنگران خود را در عرصه ی جبهه و جنگ تنها نگذاشت. سرانجام در 
تاریخ 1363/11/23 در منطقه مهران، به فیض شهادت رسید.

کارها دو تا معلق زد و روبروی ما ایس��تاد. با صدای بلندی که همه بش��نوند گفت: »من 
امروز س��یزده تا انار خوردم. ماشااهلل به ساوه!« موسی تفرشی که بچه ساوه بود خنده اش 
گرفت و بچه ها هم خندیدند. کمی که گذش��ت رمضان ادامه داد: »با ش��کم گرس��نه که 

نمیشه جنگید، اول سجود دوم وجود؟!«
س��ید جمال طباطبائی که از همه ماها بزرگتر بود، شوخی های خاص خودش را داشت. 
گاه��ی آنچنان جدی حرفش را می زد که همه باور می کردند، کمی که طول می کش��ید، 
متوجه می ش��دند ش��وخی کرده اس��ت. یك روز در کالس تخریب وقتی مین گوجه ای 
تدریس می ش��د، وسط های کالس با صدای بلند گفت: »آقا این ریزه میزه ها را بذار کنار 
حرف های بزرگ بزن، از بمب هس��ته ای، قطار، کرگدن و فیل بگو!« شوخی او کالس را 
پر از ش��ادی کرد. آن قدر ش��وخی می کرد که کسی انتظار حرف جدی از او نداشت برای 
همین وقتی یك روز دعای س��فره نوبتش بود، همه منتظر خندیدن بودند ولی دعاهایی 

کرد که همه غافلگیر شدند.
در گروهان کناری ما برادر روحانی ای نماز می خواند و صحبت می کرد که بچه ها از او 
تعریف می کردند. ش��ب اول که به آنجا رفتم از هیپنوتیزم شروع کرد و به جن ختم کرد. 
شب بعدی هم در مورد جن صحبت کرد. حرف او فقط اثرش این بود که باید از جن هم 

می ترسیدیم. برای همین دیگر پای صحبت او نرفتم.
هر روز هوا س��ردتر می ش��د. گاه و بی گاه برف می بارید. همه منتظر بودند که قبل از 
بارش برف های سنگین زمستانی غرب کشور، عملیات انجام شود. وقتی یك روز فرمانده 
گروهان اعالم کرد منطقه عملیاتی گروهان را بازدید کرده بچه ها از خوش��حالی صلوات 
فرس��تادند. وقتی هم که در ادامه بیان کرد از ما خواس��تند میزان آمادگی هر گروهان را 
اع��الم کنیم؛ من میزان آمادگی را صد در صد اعالم ک��رده ام. بچه ها بارها تکبیر گفتند 
و هنگامی هم که گفت س��خت ترین بخش عملیات به ما واگذار شده، ما باید کیلومترها 
در خاک عراق نفوذ کنیم و آنجا منتظر انجام عملیات در خط دفاعی عراق باش��یم تا به 
موقع بتوانیم ضربه کاری را به دشمن بزنیم بچه ها از خوشحالی به وجد آمدند. تعدادی به 

سجده شکر به زمین افتادند و تعدادی هم از خوشحالی اشك می ریختند.
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هرچه عملیات مش��کل تر بود، ذوق و ش��وق بچه ها بیشتر می شد، کسی نیامده بود که 
بترسد و کسی هم از آمدنش پشیمان نشد. در همین اوضاع و احوال نامه ای برای عباس 
باقری )دایی عباس( آمد که خبر از فوت برادرش داده بود. او لبخندی زد و گفت: »یعنی 
برادرم به رحمت حق ش��تافت؟« وقتی فرمان��ده گروهان به او گفت، من ترخیص برایت 
می گیرم تا به شهرستان بروی قبول نمی کرد. هنگامی که برادر هراتی برای گرفتن برگ 
ترخیص به کارگزینی لش��کر مراجعه و موضوع ر ا مطرح کرده بود آنها گفته بودند، شاید 
از عملیات می ترسد! که در جواب آنها گفته بود، این طور نیروها در واحد ما پیدا نمی شه!

هر روز وقتی واحدها به صف می شدند تا مراسم صبحگاه انجام شود، همه منتظر بودند 
تا مهدی زین الدین، فرمانده لشکر از عملیات برایشان صحبت کند ولی خبری از او نبود. 

می دانستیم که هدف عملیات گرفتن ارتفاعات دوپازا، تپه جنگلی و بلفت عراق است.
بیس��ت روز از ورودمان به منطقه مهاباد می گذش��ت که س��اعت سه عصر ولوله ای در 
پادگان ایجاد شد. دستور دادند که کل لشکر به خط شود. حدس می زدیم که حادثه مهمی 
است، بی صبرانه منتظر دریافت خبر بودیم. با صدایی محزون آیاتی از قرآن تالوت شد. با 

شنیدن آیات قرآن تردیدمان بیشتر شد همه می پرسیدند که چه خبر شده؟
پس از تالوت قرآن دایی رضا )حجت االسالم رضا بسطامی( پشت تریبون قرار گرفت. 
صدایش گرفته بود و با صدایی لرزان و هیچ مقدمه ای فریاد کش��ید: »در گیرو دار جنگ 
احد یکی گفت محمد کش��ته ش��د! نیروها ش��روع به فرار کردند یکی دیگر فریاد زد اگر 
محمد کش��ته ش��د خدای محمد زنده اس��ت. حاال می گویم اگر مهدی زین الدین کشته 
شده، خدای مهدی زین الدین زنده است!« 1 متوجه نشدم و نمی خواستم باور کنم که چه 
می گوید برای همین از بغل دس��تی ام پرسیدم:»چه می گوید؟« بازهم باورم نشد. پادگان 
را ش��یون و زاری پر کرده بود. خاک غم و ماتم بر س��ر پادگان نشست. پس از نماز عشاء 

فریادهای »مهدی جان شفاعت! شفاعت!« ساعتی ادامه یافت. 
سه روز در لشکر مراسم عزاداری برپا بود، آقا مهدی همراه برادرش مجید در کمین ضد 
انقالب گرفتار ش��ده و به ش��هادت رسیده بودند. از این موضوع همه بچه ها واقعاً ناراحت 
1 . 27 آبان 1363 همراه با برادرش به منظور شناسایی منطقه از کرمانشاه به سوی سردشت در حال حرکت بودند 

که در کمین ضد انقالب به شهادت رسیدند.

بودند. در دومین روز بچه ها قاب عکس بزرگی از آقا مهدی درس��ت کردند و دو تا تابوت 
نمادین را نیز آماده کردند، وقتی دس��ته های عزاداری با قاب عکس و تابوت ها به محل 
جایگاه رس��ید، اسماعیل صادقی 1 مسئول ستاد لشکر و نزدیك ترین دوست آقا مهدی از 
خود بی خود شد. علی مالکی و برادر کوچکترش مداحی را شروع کردند: »تمام الله های 

پرپرما نثار مکتب پیغمبر ما«
پس از مداحی و س��ینه زنی اسماعیل صادقی که در گوشه ای ساکت بود پشت تریبون 
ق��رار گرف��ت و بدون هیچ مقدمه ای گفت: »من که نشس��ته بودم به نظرم رس��ید االن 
آقامهدی در بهشت یك لشکر کامل شهید داره که از او استقبال می کنن. فرمانده دسته، 
فرمان��ده گروهان، فرمانده گردان، تخریب چ��ی، آرپی جی زن، اطالعات و عملیات، تك 
تیرانداز، ادوات چی و خودش هم فرمانده لشکر، فقط یه مسئول ستاد کم داره!« جمله آخر 
را با صدای بلند و لرزان دوبار تکرار کرد که ش��یون بچه ها فضا را پر کرد، خود او هم از 

شدت گریه نتوانست حرف هایش را ادامه دهد. 
همان روز برف ش��دیدی بارید که انجام عملیات را مش��کل تر می کرد. پس از سه روز 
حاج غالمرضا جعفری که معاون شهید زین الدین بود به عنوان فرمانده لشکر انتخاب شد. 
در مراسمی ضمن تشکر و قدردانی از حضور جدی و پررنگ بچه های لشکر و تسلیت 
به آنها لغو عملیات را اعالم کرد و گفت برای اس��تراحت و تمدید نیرو به مرخصی بروید 
و بالفاصله همگی در جنوب حاضر ش��وید تا با یاری خداوند مشت های محکم تری توی 

دهان آمریکا و نوکرش صدام بکوبیم.

 

1 . اس��ماعیل صادقی، رئیس ستاد لش��گر17 علی ابن ابی طالب)ع( سال 1336 در روستای »بیدهند« قم پا به عالم 
خاک نهاد. ایش��ان در جریان مبارزات، چندین بار دس��تگیر و زندانی شد و مورد ضرب و شتم و شکنجه های شدید 
قرار گرفت. هنگامی که سرلش��گر پاس��دار »مهدی زین الدین«- فرمانده لشکر 17- به شهادت رسید، سردار رحیم 
صفوی به منظور معرفی فرماندة جدید لش��کر به سراغ ایش��ان آمد. اما این مخلص متواضع، با همۀ اصراری که به او 
ش��د، این مسئولیت را نپذیرفت.آخرین روز سال 1363 جزیره مجنون و عملیات بدر جایگاهی می شوند تا اسماعیل 

با قربانی جان خویش به جانان رسد.
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فصـــل هفتم
گردان خورشید

اعصابم به هم ریخته بود. حال و حوصله درس��ت و حس��ابی نداش��تم. دی ماه 63 با 
شهادت مهدی زین الدین برایم خیلی دلگیر بود. عالقه ام به لشکر علی بن ابی طالب، شاید 
یك دلیلش آقا مهدی بود. همه بچه های لشکر داغدار و ماتم زده بودند. این لشکر بدون 
آقا مهدی خیلی مفهوم نداش��ت. با چندین ماه حضور در آن لشکر خودم را وابسته به آن 

می دیدم. ولی بعد از شهادت او وضعیت فرق کرده بود. 
علی رضایی مرتب اصرار می کرد که عضو کادر گروهان او ش��وم. چند دفعه هم برایم 
فرم آورد تا به عضویت س��پاه پاس��داران در بیایم، ولی مساله ش��هادت آقا مهدی مرا در 
ابهامی خاص فرو برده بود. سرانجام فرم ها را تکمیل و امضا کردم. مراحل گزینش انجام 
ش��د. یك دس��ت لباس کار و پوتین به من دادند. هنوز با تردیدم کنار نیامده بودم. فکر 
می ک��ردم که اگر مأموریت غیر جبهه بدهند، آیا می توان��م دوری از خط و بچه هایش را 
تحمل کنم؟ برای خودم استدالل می کردم که انجام این امور هم الزم و ضروری است. 
بنابراین خودم را متقاعد کردم به سپاه رفتم. در آنجا ابالغ ناحیه بسیج امیرآباد را به دستم 
دادند. س��ریع خودم را آنجا رس��اندم. با هزار و یك مشکل تا عصر طاقت آوردم. خاطرات 
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جبهه مرتب توی ذهنم رژه می رفت. خاطرات ناب درگیری با دشمن. خاطرات شب های 
خوش جبهه، خاطرات فراموش نشدنی شهادت همراهان، خاطرات غرب، خاطرات جنوب 

و... .
عصری بود که رمضان قدس الهی آمد س��راغم با آنکه تنهایی را دوس��ت داشتم، ولی 
رمضان را خیلی بیش��تر. بعد از احوالپرسی گفت: »پس��ر چه می کنی؟« با ناراحتی گفتم: 
»حوصله ام سر رفته. برای این کارها ساخته نشده ام!« به او گفتم: »تو چه کار می کنی؟« 

خنده ای کرد و گفت: »هیچی پس فردا میرم جبهه، عطر و بوی عملیات میاد!«
فردای آن روز رفتم بس��یج و گفتم اس��مم را برای اعزام بنویسند. برادر رجبی مسئول 
بسیج گفت: »آقا شما پاسدارید باید صبر کنید تا از طریق سپاه اعزام بشین.« به او گفتم: 
»االن لباس ها را می دهم خدمت شما و فردا اولین نفری هستم که جبهه خواهم رفت.« 
خیلی ناراحت شد. از آنجا که آمدم بیرون سراغ رمضان ملکی رفتم. خانه بود. به او گفتم: 
»پسر غافلی، می خواهد عملیات بشه. فردا اعزامه، زود بیا بریم ثبت نام!« قدری من من 
کرد و گفت: »می خواهم درس بخوانم.« گفتم: »ای بابا درس باشه بعداً، دیر نمیشه ولی 

عملیات تمام میشه!« با هم رفتیم اسمش را نوشت.
اتوبوس ها ما را تا پادگان انرژی اتمی دارخوین همراهی کردند. حال و هوای آنجا خیلی 
فرق کرده بود. کانکس های 16 نفره پر از نیرو بود. ازدحام نیرو س��بب می شد که مسائل 
امنیتی بیش��تر رعایت شود. برای همین هر روز صبح، برای آموزش به بیابان های اطراف 

رفته و غروب برمی گشتیم.
چند روزی گذش��ته بود یك روز بعد از نماز وقتی از حس��ینیه خارج می شدم، چشمم به 
عمویم، عباس افتاد. حمید منش��ی زاده و چند نفر از هم ش��هری ها با او بودند. گفتند که 

همان روز از راه رسیده اند.
ب��ا هم به کانکس ما رفتیم. بقیه بچه ها ه��م آمدند. آنها با آجیل هایی که همراه آورده 
بودند، از ما پذیرایی کردند. آن ش��ب تلویزیون س��ریال سلطان و شبان را پخش می کرد. 
تلویزیون حسینیه فقط هنگام پخش اخبار و آن سریال روشن می شد. ماجرای پر خنده ای 
از س��لطان بانو و سلطان را نش��ان می داد. در حالی که از خنده ریسه رفته بودم به نظرم 

رس��ید نفر جلوی من رمضان است، محکم با کف دستم کوبیدم بین شانه هایش و گفتم: 
»پسر اینا رو چقدر ُخلن!« برگشت رمضان نبود، خندید خجالت کشیدم.

بعد از چند روز سازماندهی انجام شد. فرمانده لشکر علی بن ابی طالب )ع( حاج غالمرضا 
جعف��ری و مع��اون او حاج احمد فتوحی ش��ده بود. روز اول از بین بچه های لش��کر یك 
گردان جدا کردند تا به جای دیگری ببرند که من هم جزء آنها بودم. معاون لش��کر گفت 
به افرادی نیاز اس��ت که سابقه جنگ بیش��تری دارند. آنها باید مأموریت مهمی را انجام 
بدهند و حاال از لش��کر جدا ش��وند. دوست نداشتم از جمع بچه های همشهری جدا شوم. 
فردای آن روز زین  العابدین قدمی 1، محمدعلی قربانیان، مهدی عبیری، رمضان ملکی، 
محمود وحیدی، ناصر حیدرهایی و احمد کشاورزیان را هم جدا کردند، تا گردان ما کامل 
شود. خیلی خوشحال شدم. درست است که آنجا همه با هم برادر بودند. انگار دل آدم با 

همشهری محکم تر است.
از صبح تا عصر چندین جلس��ه توجیهی برایمان گذاشتند. چندین بار گفتند. برای هیچ 
یك از دوس��تان نباید اخبار گردان را بگویید. نباید کس��ی از نوع آموزش و محل آموزش 
گردان مطلع شود. حتی خانواده ها نباید محل شما را بدانند. همه چیز گردان سّری است.

ناص��ر حیدرهائی از من پرس��ید: »رمز و راز این همه محدودی��ت چیه؟ قطعاً عملیات 
ویژه ای پیش رو داریم!« اضطرابی مرموز در وجودم می دوید ولی تصمیمم را گرفته بودم. 
باید مأموریت را به خوبی انجام می دادم. مدت ها بود که منتظر یك مأموریت فوق العاده 

بودم زیرا همیشۀ خدا کارهای پر هیجان را دوست داشتم.
س��ازماندهی گردان محمد)ص( رس��ول اهلل انجام ش��د. فرماندهی آن به س��ید محمد 
میرقیص��ری واگذار گردید. او از بچه های قم بود. 22 س��اله همیش��ه با اورکت، چکمه و 
کاله سبز کاموایی که تا روی ابروهایش کشیده شده بود، وقتی که درجمع گردان حاضر 

می شد. خوش صدا، ورزیده، با چشمانی خمار بود از همه مهمتر محبوب بچه ها.
فرمانده گروهان ما س��ید رضا ش��مس بود. چهار ش��انه، عضالنی، س��فید رو و همیشه 
1 . شهید زین العابدین قدمی، فرزند یوسف در تاریخ 1342 در شهرستان دامغان دیده به جهان گشود. او از طرف 
بسیج به منطقه عملیاتی بدر، اعزام شد و در آنجا خدمت می کرد. شهید سرانجام در تاریخ 1363/12/21 در عملیات 

پیرزمندانه بدر، به درجه رفیع شهادت نایل آمد و از جام وصل سیراب شد.
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لبخندی بر لب داش��ت. در اولین صبحگاه با لباس های اتو کش��یده کماندویی در جمع ما 
حاضر شد. بقیه لشکر برای آموزش پادگان را ترک کردند. موقع جدایی بچه ها خیلی گریه 
می کردند. شاید تلخ ترین خداحافظی در جبهه بود. آنها نسبت به ما حس خاصی پیدا کرده 
بودند. گردان برای آموزش های ویژه در حوالی جاده ماهشهر آبادان مستقر شد. آنجا چند 

صد متر مربع خشکی بود و همه جای آن آب، تا چشم کار می کرد.
چش��می چرخاندم. تعداد زیادی بلم در کنار هم روی آب تکان می خورد و در محدوده 
خش��کی بیست، سی چادر هم برپا ش��ده بود. حس غریبی به من دست داد، بچه کویر و 
آن همه آب!؟ با خودم گفتم: »ش��ناگر ماهری هم نیس��تم. احتمااًل ما را برای عملیات در 

آب آموزش خواهند داد.«
از بام تا شام کار ما بلم رانی بود. روزهای اول سخت ترین کار حفظ تعادل بود. نفر اول 
و آخر پارو می زدند و نفر سوم وسط می نشست. همین که سه نفری سوار می شدیم. بلم 
واژگون می ش��د و ما هم در آب غوطه ور می ش��دیم و این مایه تفریح برای همه بچه ها. 
بیش��ترین عرض بلم ها در بخش میانی نیم مت��ر و طول آنها هم دو متر و نیم بود. روی 

لباس بادگیر تنمان می کردیم. شانس آورده بودیم هوای زمستان آنجا تابستانی بود.
هر روز باید 5-4 ساعت پارو می زدیم. روزهای اول عضالت ما حسابی درد می گرفت. 
این فعالیت ش��دید نیاز به انرژی فراوان داشت که خود فرمانده لشکر به تغذیه و آموزش 

ما نظارت می کرد. مواد غذایی درجه یك فراوان بود.
بچه ها به س��رعت اس��م یکدیگر را یاد گرفتند. هر وقت هم که س��فره جمعی انداخته 
می ش��د، میرقیصری همیشه جزء پذیرایی کنندگان بود. در طول روز، بعد از 3-2 ساعت 

فعالیت حتمًا میان وعده غذایی مثل خرما یا بیسکویت داده می شد.
زمان به سرعت می گذشت آن چنان که از سپری شدن آن ناراحت بودیم. حال خوشی 
داش��تیم که وصف نشدنی است. روزها عالوه بر بلم رانی کالس های عقیدتی مثل تاریخ 
اس��الم، عقاید و اخالق داش��تیم. مربی این کالس ها خود بچه های گ��ردان بودند. این 
بچه ها گل چین شده از یك لشکر بودند و به جز من اکثراً اهل کماالت و معرفت. مراسم 
س��ینه زنی ش��بانه، تعطیل بردار نبود. آن هم با چه ش��ور و حالی. دعاهای کمیل، ندبه و 

توس��ل هم واقعاً نیرو بخش بود. مجموعه این مس��ائل باعث ایجاد صمیمت خاصی بین 
بچه ها شده بود.

گردان ش��خصیتی ممتاز پیدا کرده بود، فرماندۀ لش��کر هم گاه و بی گاه در آنجا حاضر 
می شد و بر جریان امور نظارت داشت. آنجا همه چیز معنی و مفهوم خاصی داشت، آب، 

آموزش، نیایش، اشك، بلم و دوست.
بیس��ت روز طول کش��ید تا همه در بلم رانی مهارت الزم را کسب کردند. روزهای آخر 
بچه ها با هم مس��ابقه می دادند. هر فرصت دیگری هم که بدست می آمد سعی می کردند 
بر توان جس��می و معنوی خودش��ان بیفزایند. برای این که گفته بودند. مأموریت مهم و 
مش��کل ما نیاز به توان معنوی و جس��می بسیار باالیی دارد. حتی از فوتبال و کشتی هم 

استفاده می شد.
در کنار آن همه اشك و آه بچه ها راحت می خندیدند و شوخی می کردند. مثل این که 
وقتی آدم زالل می ش��ود، نشاط و خنده اش هم فرق می کند. جایی که بخل و حسادت و 

کینه و این طور امور می میرند انسان زنده می شود و جان می گیرد.
بعد از این مدت بود که گفتند دست و پای مان را جمع کنیم و عازم باشیم. نه آنها گفتند 
به کجا و چرا خواهیم رفت نه کسی از بچه ها می پرسید. بچه ها شده بودند مصداق شعر 
معروف: »گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فت��اده س�رن�گون باید رفت. تو پای 

به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.«
نیمه بهمن ماه اتوبوس ها ما را به پایگاه ش��کاری امیدی��ه بردند. آنجا بوئینك باربری 
آماده بود. مس��افرت با هواپیما لذت بخش بود. خیلی ها اولین باری بود که س��وار هواپیما 
می ش��دند. برای همین توی آسمان به نوبت می رفتیم کنار پنجره های کوچك شیشه ای 
تا بیرون را نگاه کنیم که جز ابرهای زیر پای مان چیز دیگری دیده نمی شد. یك ساعتی 
بین زمین و آسمان معلق بودیم. تا از هواپیما پیاده شدیم. سوز سرمای تبریز به ما خوش 
آمد گفت. محل اس��تقرار ما مرکز اعزام نیروی تبریز بود و کارمان آموزش شنا در استخر 

آب گرم.
از دِم گرم بچه های گردان محمدرس��ول اهلل)ص(  آن روزه��ا مرکز اعزام نیرو، حال و 
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هوای خاّصی داش��ت. به راستی چه ش��ب هایی در آنجا بر ما گذشت. فرمانده گردان که 
خوش صدا بود یك شب بعد از نماز روحی گرم به گردان دمید. سخنان کوتاهی در مورد 
معنویت و ایثار بیان کرد و با س��وز و گدازی وصف ناپذیر ش��روع به خواندن کرد. در آن 
فضای آماده اش��ك ها بدون س��ر و صدا بر گونه ها می غلتیدند و خود او هم همین طور او 

خواند:
اله��ی ای ف����روغ ه��ر دو عال��م
الهی ای طبیب عل���ت روح
الهی در ضاللت افته ج��انم
الهی ج��اهلم بشکس��ته بالم
الهی ناله دارم در سح��رگاه
الهی روح و جانم خسته گشته
الهی بینوایم مس��تمن�����دم

الهی ای امی��د و عشق آدم الهی ای حبیب قلب صادق 
در رحمت برویم کن مفت�وح
شده بر باد یکسر خانم���انم
ترحم کن خداوندا به ح��الم
ب�ه توفیق ت�و ذک��ر اهلل اهلل
در رحمت برویم بسته گشته
فقی��ر و بین��وا و دردمن�������دم
به الطافت دلم گ�ردیده واثق

اولین باری بود که فرماندۀ گردانم خوش صدا وعارف مسلك بود و اهل معنی. کارهایش 
خیلی حساب و کتاب داشت، مثال ذره ای تکبر در وجودش نبود. وقتی برای شنا می رفتیم 

تا موقعی که توی آب نپریده بود، لنگ دور کمرش بسته بود. 
در آنج��ا ش��نای با لباس و نجات غریق را هم تمری��ن می کردیم. یك روز گفتند یك 

نفر به عنوان غریق بپرد توی آب و مثل غریق رفتار کند. من پریدم. ناصر حیدرهایی به 
عنوان ناجی پرید توی آب. من را طوری گرفت که نمی توانس��تم دس��ت و پا بزنم و سرم 
را ه��م برده بود زیر آب. صدای بچه ها را می ش��نیدم که: »ولش کن! ولش کن!« وقتی 
رهایم کرد و آمدم بیرون، کلی آب خورده بودم. لب استخر نشسته و نفس نفس می زدم. 
یکی گفت: »این نجات غریق مامور صدام بوده!« یکی دیگر گفت: »نه بابا آرپی جی زنه 

به درد نمی خورد کمکش فکر کرد همین جا خفه اش کنه بهتره!«
ده روز تمام تا آنجا که می توانستیم توی آب بودیم. ساعت ها شنا و شنا، شوخی و خنده. 
سه روز آخر هم تمام وقت تمرین شنا با لباس. به جز بچه های استان سمنان رزمندگان 
گردان، از استان های قم، زنجان و قزوین بودند. آنها روحیه شادتری نسبت به ما داشتند. 
اس��تان سمنان کویری اس��ت و خش��ك و در نتیجه مردمی جدی دارد ولی جاهایی که 

طبیعت سازگارتر است مردم شادتری دارد.
مرور خاطرات قبلی نیز یکی از س��رگرمی های ما بود. یك ش��ب تعدادی از دوس��تان 
با هم نشس��ته بودیم، برادر ش��مس به فردی رو کرد و گفت تا به حاال در چند عملیات 
شرکت کرده ای یکی از خاطرات خنده آورت را برایمان بگو! آن بندۀ خدا گفت: »... شب 
عملیات محرم صحنه بر ما تنگ شد، هر کس دنبال یك محلی بود تا در آن پناه بگیرد. 
من چش��مم ب��ه یك چاله افتاد با تیربارم به داخل آن پری��دم، رویم به دیوار چالۀ مخزن 

دستشویی دشمن بود برای همین مقدار زیادی توی آن مواد فرو رفتم!«
همان بچه ها ایام دهه فجر تئاتر جالبی سر و سامان دادند و علی مالکی که مداح قابلی 
بود شعر زیر را به شیوه شعر لری مشهور دایه دایه و بر همان آهنگ اجرا کرد که تقریبًا 

همه بچه ها حفظ شدند:

دایه دایه وقت جنگه، وقت دوستی با تفنگه
زندگی با خمپاره چقدر قشنگه، از صدای سوت آن آدم می ترسه

توپ 106 می ره بروی سکو تا زند به زیر سنگر یا که نیرو
اما وقتی می زن�ه، 60 متر به این�ور 60 متر به اونور
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آرپی جی زن وقتی می ره روی خاکریز تا زند به زیر تانکی یا که برجك
اما وقتی می زنه، 40 مت�ر به این�ور 40 متر به اونور

خمپاره 120 صداش میآیه، خمپاره 81 صداش میآیه
اما خمپارۀ 60 خیلی نامرده، خیلی نامرده

پس از اتمام آموزش شنا، با همان هواپیما به جنوب برگشتیم. از تبریز دوبار به دامغان 
تلفن زدم که هر چه اصرار کردند، نگفتم کجا هستم.

پس از بازگش��ت، ما را به هور جنوب ش��ادگان بردند. عمق آب در آنجا خیلی بیشتر از 
محل قبلی ما بود. بلم رانی باز هم شد برنامه هر روز ما.

یك روز خوابیده بودم. پس از خستگی آموزش در صبح و صرف ناهار غرق خواب بودم 
سر و صدای ش��وخی های بی پایان رمضان با س��ید محمود نواب صفی الدین اردبیلی، بچه 
س��منان مرا از خواب بیدار کرد. قدری غلتیدم تا شاید خوابم ببرد ولی نتیجه نداشت. پتو 
را پرت کردم و فریاد کش��یدم: »ش��ما دوتا دیگه شورش را در آوردین! چه خبرتانه؟ یعنی 
هیچ کی نباید بخوابه؟« بندگان خدا مثل آدم های مظلوم گوش��ه ای کز کردن ولی نیش 
خنده های شیطنت آمیزشان را رد و بدل می کردند. من هم زیر سبیلی از قضیه رد شدم.

چند ساعت که پارو می زدیم در ساحل پیاده شده و رفع خستگی می کردیم. برای رفع 
خس��تگی هم خوراکی داده می ش��د و هم این که مراسم نوحه خوانی و سینه زنی برپا بود. 
یك روز خبردار شدیم حسن اقبالیه و سید تقی شاه مرتضی در مهران شهید شده اند. بسیار 

ناراحت شدیم و از خداوند خواستیم که بتوانیم راهشان را ادامه بدهیم.
ح��ال و هوای گردان کاماًل عملیاتی ش��ده بود. برای ش��روع عملیات در هر صبحگاه 
صلوات نذر می شد. مراسم عبادی و دعا با معنویت خاصی برپا می شد. شب ها یك ساعت 
و نیم به اذان صبح بچه ها بس��تر را ترک می کردند هرچند در ش��ب های سرد آنجا ترک 
کیسه خواب مشکل بود و همچنین چادرهایی که با یکی، دو تا والور اندکی گرم می شد.
باد سردی که از روی آب های هور به بدنمان می خورد، حالت لرز ایجاد می کرد. حاالت 
افرادی که میانگین س��ن آنها به بیس��ت سال هم نمی رس��ید، دیدنی بود. شب ها بعد از 

وضو توی چادر همه نماز می خواندند. با سجده، رکوع، قنوت طوالنی و اشك و آه. الهی 
العفوهای بچه ها قلب آدم را می لرزاند. آن چنان زار می زدند که تصورش هم مشکل است. 

من بیشتر محو تماشای آنها می شدم.
دعاها هم مثل این که برای آنجا بیان شده بود. هر عبارت دعای کمیل بر روح بچه ها 
می نشس��ت. مثل این که حضرت علی)ع( آن را برای بچه های گردان محمدرسول اهلل به 

شاگردش کمیل تعلیم داده بود.
هر ش��ب نماز جماعت در فضای باز برگزار می ش��د. سرمای هوای هور وقتی همراه با 
جو معنوی حاکم برگردان می شد، محیط مطبوعی ایجاد می کرد، بیشتر وقت ها تعقیبات 

نماز را من می خواندم.
یك شب بعد از نماز عشاء اعالم کردند برادر میرقیصری می خواهد با گردان حرف بزند. 
با آرامش��ی عجیب و اطمینانی عمیق نزدیك تیرکی که فانوس به آن آویزان بود، با نام 
خدا آغاز کرد. پس از سالم و درود بر شهیدان گفت: »برادران شب موعود نزدیك است.« 
کالم او کبریتی بر انبار باروت گریۀ بچه ها بود. اش��ك ها بی اختیار بر گونه ها می غلطید. 

لحظاتی سکوت کرد تا بچه ها کمی آرام شوند.
با صدائی لرزان ادامه داد: »می ترس��م شما ش��هید بشین و من نشوم. ما نیاز به بیست 
نفر داریم که بروند روی مین!« تکبیر گردان برای اعالم آمادگی بلند ش��د. تعدادی هم 
به طرف ایش��ان رفتند و در قسمت جلو قرار گرفتند. این صحنه او را منقلب کرد و دیگر 
نتوانست به صحبت خود ادامه دهد. با هزار و یك مشکل در ادامه گفت: »ان شاء اهلل نیاز 

به این مسایل نیست و راه کارها آماده شده.«
علی مالکی در آن ش��ب بالفاصله دعای توس��ل را ش��روع کرد. از شدت گریه کسی 
نمی توانس��ت )یا وجیهاً عنداهلل... .( را همخوانی کند. او هم با هزار و یك مش��کل دعا را 
می خواند. بعد از دعا بس��یاری در س��جده می گریستند و سربلند نمی کردند. حتی برخی تا 

یك ساعت در سجده بودند.
فردای آن روز از بین گردان سی نفر را به عنوان غواص انتخاب کرده و لباس غواصی 
دادن��د. از بچه های دامغانی محمدعلی قربانی��ان، رمضان علی قدس الهی و من، جزء آنها 
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بودیم. همان روز غروب مهدی مهدوی نژاد فرمانده گردان بچه های سمنان با معاونانش 
غریب ش��اه و ناصر ترحمی به دیدن ما آمدند. دس��تۀ 27 نفرۀ ما از بچه های س��منان و 

دامغان و سرخه تشکیل شده بود و یك دستۀ کامل هم از بچه های شاهرود بود.
ف��ردای آن روز برای دیدار بچه های دامغانی به ان��رژی اتمی رفتیم. در آنجا نه آنها از 
محل و نوع آموزش ما می پرس��یدند و نه ما جواب می دادیم. ناهار را آنجا بودیم و غروب 

برگشتیم و آماده انجام مانور شدیم.
فهمیده بودیم نزدیك عملیات است. با ناصر حیدرایی، رمضان قدس الهی و محمد علی 
قربانیان به اهواز رفتیم. پس از تلفن به دامغان برای ناهار خوردن به رستورانی رفتیم که 
س��لف سرویس بود. حس��اب پول های مان را داشتیم، باید آنقدر خرج می کردیم که از شر 

آنها راحت شویم، شاید بعدا به دردمان نمی خورد. 
پس از ناهار کنار پل سفید، رمضان دو سه کیلو نان شیرینی رولت خرید. خیلی به من 
چس��بید پیش تر از این نوع شیرینی نخورده بودم. پس از گرفتن عکس یادگاری کنار پل 

سفید کارون به مقر برگشتیم. 
 مانور در دل یك ش��ب تاریك انجام شد، بدون سر و صدا بلم ها تا مواضع تعیین شده 
پیش رفتند تا گردان بتواند موانع را پشت سر گذاشته و خط را بشکند. با انجام این مانور 
متوجه موانع متعدِد سر راهمان خورشیدی ها، سیم های خاردار و بشکه های فوگاز شدیم. 

موقع مانور گردان، فرماندۀ لشکر حاضر بود تا عملکرد گردان را ارزیابی کند.
چند عدد ماش��ین ریش تراش دس��تی آوردن تا صورت های مان را بتراش��یم زیرا برای 
اس��تفاده از ماس��ك ضد شیمیایی باید صورت مو نداشته باش��د وگرنه گاز شیمیایی نفوذ 

می کند.
برادر مجتبی بهاالدینی، معاون گروهان صورتم را با ماش��ین تراشید در هنگام ماشین-

کردن گفت: »پسر چقدر الغری! ماشین روی صورتت کار نمی کنه!«
انتظارها به س��ر آمد وقتی گفتند که آماده حرکت ش��وید، سالح، مهمات، پتو و بادگیر 
را برداش��ته و کوله ها را بس��تیم. ساعت 12 ش��ب اتوبوس ها آمدند. همراه حرکت مالیم 
ماش��ین، خواب مرا هم��راه خودش برد. وقتی در گرگ و میش هوا چش��م به اطراف باز 

کردم، نیزارهای دو طرف جاده را دیدم. فهمیدم که حوالی جزایر مجنون هستیم. اتوبوس 
متوقف شد و بچه ها نماز خواندند.

بعد از نماز از روی پل شناوری که در دل نی ها پنهان بود حرکت را شروع کردیم. این 
قطعات یك متر عرض یك متر و نیم طول و چهل س��انتیمتر ضخامت داش��تند و روی 
آنها هم یك الیه ورق آلومینیم آژدار کشیده بودند که از قسمت عرض به هم وصل شده 

بودند. روی آن که راه می رفتیم مثل قایق تلوتلو می خورد.
یك کیلومتر جلو رفتیم تا به محل استقرار رسیدیم. با کمی فاصله برای هر دسته محل 
اس��تقراری آماده ش��ده بود. چند آکاس��یو را به هم وصل کرده و چادری بر روی آنها برپا 
کرده بودند. باید تمام شرایط اختفا را رعایت می کردیم. تنها فانوس هر چادر در شب باید 
کورس��وئی داشته باش��د. بلند صحبت نکنیم، هیچ سر و صدایی ایجاد نشود. همیشه هم 
مراقب اوضاع و احوال باش��یم. مخصوصاً ش��ب ها اگر گشتی های عراق آمدند، باید آنقدر 
صبر کنیم تا به قدری نزدیك ش��وند تا از نابودی آنها مطمئن شویم بعد دست به اسلحه 

ببریم.
سکوت شب و روز، بچه ها را بیشتر به نجواهای عاشقانه با معبودشان وا می داشت. همه 
لبریز بودند. غواص ها هر روز باید لباس پوش��یده و ت��وی آب می رفتند. اول که وارد آب 
می شدیم، مقداری آب سرد توی لباس می آمد و حالت یخ زدن به ما دست می داد. یواش 

یواش آن آب برای مان تحمل پذیر می شد.
پنجمین روز اس��تقرارمان در مخفی گاه بدر بود، خورش��ید تازه طلوع کرده بود و نور و 
گرمای آن از البالی نی های بلند به ما رس��ید. یکهو قورباغه ای تنومند جس��تی از درون 
آب زد و روی اکاس��یو پرید، نزدیك رمضان. رمضان به قورباغه س��الم کرد، قورباغه از 
جایش حرکت نکرد، رمضان دست دراز کرد و قورباغه را گرفت. قورباغه و رمضان به هم 
خیره شدند. بچه های چادر هم محو تماشای این صحنه شدند. رمضان سر صحبت را باز 
کرد: »آقا قورباغه ببخش��ین اگر مزاحم شدیم. آگه خانم هم هستین بیشتر ببخشید! عذر 
می خوام! می خواس��تم به دوس��تانت چند کلمه از طرف ما پیغام ببری! به آنها بگو درسته 
ما بی اجازه مزاحم شدیم. جایی که تا بحال پای آدمیزاد شاید نرسیده باشه، چاره ای نبود. 
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برادر صدام! نامردی کرده. ما می رویم تنبیه اش کنیم. حاال یه وقت اگه لت و پار شدیم و 
افتادیم توی آب شما نامردی نکنین! درسته که ما آمدیم جنگ و از همه چیز گذشتیم و 
پای همه چیز هم ایستاده ایم ولی شما که حیوانید از خیلی ها آدم ترین! اینجوری نباشه که 
خیلی گازمان بزنین. کمی مدارا کنین! حاال اگه حرفم را خوب فهمیدی یك دهان بخوان. 
تو بخوانی عیب نداره!« قورباغه تکانی خورد. رمضان با دست دیگر شروع به نوازش آن 

کرد و با گفتن به امان خدا گذاشتش کنار آب. 
روز شش��م اس��تقرار ما در آن مخفی گاه آبی فرماندۀ دسته، مهدی خراسانی نژاد به من 
گف��ت: »علی رضا بهتره که آرپی جی را بگیری تو تا ح��اال چندبار آرپی جی زن بودی!« 
اسلحه یوزی که سالح انفرادی بچه های غواص در آن عملیات بود را تحویل دادم و یك 
آرپی ج��ی نو تحویل گرفتم. کمکی ام رمضان قدس الهی لباس غواصی را گرفت به جای 

او سید زین العابدین قدمی کمکی ام شد. 
آن روز رفتیم بلم ها و قایق ها را پارو زنان آوردیم و در اطراف استتار کردیم. موقع آوردن 
بلم ها بود که دیدم بلِم جابری و رنجبر غرق شده است. قرآن خواندن جابری معرکه بود. 
صدای زیبای قرائت قرآنش آرامش بخش بود و رنجبر 45 س��اله معلم قمی بود. آنها در 
آن آب س��رد نی ها را چس��بیده تا غرق نشوند و بساط بگو و بخند راه انداخته بودند برایم 

خیلی جالب بود. 
حال و روز همه فرق کرده بود. تا آن اواخر نمی ش��د اش��ك محمدعلی قربانیان را دید. 
وقتی که دیگران گریه می کردند یا س��اکت بود یا می خندید. ولی چند روز آخر ش��ده بود 
اشك. به اندازه تمام عمر من آن چند روز اشك ریخت. حس ششم بعضی بچه ها به آنها 
چیزهایی می گفت که من غافل بودم. س��عادتی همان بچه هیجده ساله سفید روی قمی 
شده بود سجده. چه سجده های طوالنی ای! دیگر نگاه بچه ها به هم فرق می کرد. خیلی 

نگاه ها حالت التماس دعا و خداحافظی داشت. 
توی چادر نشس��ته بودیم از درز آکاس��یوها آب زیر پای مان معلوم بود. رمضان ملکی 
تسبیح خودش را مرتباً می زد توی آب و در می آورد. یکی از بچه ها که توی نخ او بود به 
او گفت: »رمضان چه می کنی؟ حالت خوبه؟« در جواب گفت: »تسبیح از آب می کشم.« 

همه خندیدند. 
روز هفت��م اس��تقرار بعد از نماز صب��ح میرقیصری به چادر ما آم��د و کالك عملیات را 
پهن کرد. در اول حرف هایش گفت: »گریه کافیه! امشب شب عاشوراست. اصحاب امام 
حس��ین)ع( شب آخر شوخی می کردن.« از روی نقشه محلی که باید گردان عملیات کند 
را به خوبی توجیه کرد. خطی که ما باید بشکنیم را نشانمان داد و گفت: »پنجاه متر به آن 
خط مقداری سیم خاردار حلقویه و قدم به قدم آن هم بشکه های فوگاز است که بچه های 
اطالعات تقریباً تمام آنها را خنثی کرده اند. شما وظیفه دارین خط را بشکنین! سنگرهایی 
را که در عرض پنج، شش متری دژ قرار داره را بکوبین! حق پایین رفتن از دژ را ندارین! 
انشااهلل بقیه گردان ها می رسند و کار را ادامه می دهند.« او که از چادر خارج شد، رمضان 

ملکی گفت: »کار و بار من گرفته امروز بازار جوک گرمه!«
قیمه پلوی ظهر را خوردیم. تدارکات مثل قبل از روی پل توس��ط گاری که چرخ های 

بادی داشت تا سر و صدا نکند حمل می شد.
س��اعت 3، فانس��قه، بند حمایل، کوله آرپی جی و تعدادی هم گلوله و خرج آرپی جی را 
برداشتم واقعاً سنگین شده بودم. لشکر هم ولخرجی کرده بود عالوه بر خرما و بیسکویت 
دو بس��ته چهارتایی جیره جنگی شکالت و یك دست لباس کار نو و بسته بندی شده در 

پالستیك و ضد آب به هر نفرمان داده بود.
لحظات سخت خداحافظی شروع شد. وصیت نامه های ما قباًل نوشته شده بود. بچه ها 
همدیگر را در آغوش کشیده و از هم قول شفاعت می گرفتند. توی قایق هم که نشستیم 
همه برای هم دس��ت تکان می دادند. محمدعلی قربانیان که لباس غواصی پوش��یده بود 
می خندید و دس��ت تکان می داد به من گفت: »دعا کن کار ما امشب خیلی سخته!« این 
حرف احساس گنگی در من ایجاد کرد، دوست داشتم بیشتر نگاهش کنم. چهره اش واقعًا 
بهشتی شده بود. در موقع خدا حافظی عمو عباس هیجانی شده وهای های گریه می کرد.

قایق ها هم با پارو هدایت می ش��دند تا اگر خدای نخواسته حادثه ای اتفاق افتاد، موتور 
آنها روشن شده و بچه ها به سرعت خودشان را به دژ دشمن برسانند.

من س��کان دار یك قایق بودم. بعد از چند بلم یك قایق بود. س��تونی از بلم و قایق به 
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حرکت در آمد. باید آن قدر احتیاط می کردیم تا کوچکترین صدایی ایجاد نشود. لحظات 
سخت و اضطراب آور بود. کوچکترین بی احتیاطی جان تعداد زیادی را به خطر می انداخت 
و عملیاتی را عقیم می گذاشت. طوری حرکت می کردیم که حتی نی های دو طرف آبراه 

هم تکان نخورد.
دو س��ه بار س��ر و کلۀ هواپیماهای عراقی پیدا شد. که با اشاره دست فرماندۀ گروهان، 
برادر ش��مس در نیزارهای اطراف مخفی ش��دیم و بعد از رفع خطر حرکت را ادامه دادیم. 
بعد از تاریکی هوا با اش��اره دست برادر ش��مس با آب هور وضو گرفته و داخل قایق ها و 

بلم ها نشسته نماز خواندیم.
از ش��روع حرکت سه ساعت تا آن موقع پارو زده بودیم. جلوتر از قایق ما قایق فرمانده 
گردان بود. آرامش او به من تس��لی می بخش��ید. بعد از نماز وارد آبراه فرعی شدیم. دیگر 
هوا کاماًل تاریك ش��ده بود. چند متر جلوتر بیشتر دیده نمی شد. در یك لحظه بین قایق 
ما و قایق جلویی فاصله افتاد. به یك سه راه رسیدیم. وجودم پر از اضطراب شد. شك و 
تردید من را محاصره کرد: »خدایا اگر اشتباه بروم چی؟ مسئولیت جان بچه های مردم با 

من است! یا مهدی خودت کمك کن!«
لحظات به کندی می گذش��ت. هیچ وقت خدا آن هم��ه بیچارگی و درماندگی را حس 
نکرده بودم. داش��تم دیوانه می شدم. مخم یخ زده بود. نمی توانستم فکر کنم. یکباره شب 
نمای روی قطعه کائوچو نظرم را جلب کرد. راه را پیدا کرده بودم، انگار دنیا را به من داده 
بودند. بچه های اطالعات و عملیات به هر قطعه کائوچو سفید رنگ، سنگی را با نخ وصل 
کرده تا حرکت نکند و بر روی آن شب نماهایی به اندازه نخود کار گذاشته بودند. در مسیر 
پیش رفتیم. قدری که گذش��ت از نیزار خارج ش��دیم. دریایی از آب بود و همه چیز مبهم 
و وهم آور. سکوت مطلق حکم فرما بود و پنجاه شصت بلم و قایق آرام در حال حرکت.
هر صدایی که از هور بر می خاس��ت بر ضربان قلبم اثر می کرد. همه در حال راز و نیاز 
بودند. بیش��تر از هر چیز آیه ش��ریفه: »و جعلنا من بین ایدهم ... « 1 را می خواندند. اصاًل 

ا فََأْغَشینَاُهْم فَُهْم الَ یبِْصُروَن ا َومِْن َخلِْفِهْم َسدًّ 1 . سوره: یس آیه: 9 َوَجَعلْنَا مِن بَیِن أَیِدیِهْم َسدًّ
 در برابرشان دیواری کشیدیم و در پشت سرشان دیواری و بر چشمانشان، نیزپرده ای افکندیم تا نتوانند دید.

جانم برایم مهم نبود. از خداوند نصرت حق را طلب می کردم. بر اساس نقشه توجیهی در 
هفتصد متری دشمن بودیم. ناگهان صدای یك قایق موتوری شنیده شد. ستون متوقف 
گردید و بر ش��دت ضربان قلب ها افزوده گش��ت. نجوای ش��بانه بچه ها به اوج رسید. باز 
هم»آیه و جعلنا من بین ایدهم... .«. خوانده ش��د. خیلی نگذش��ت که قایق آنها پِت پِت 
کنان خاموش ش��د. بلند بلند حرف می زدند. می شد فهمید که قایقشان خراب شده. بارها 
هندل زدند تا روش��ن شد. راهش��ان را کج کردند و رفتند. نفس راحتی کشیدم و با دست 

عرق های پیشانیم را در آن هوای سرد پاک کردم.
ب��از هم جلوتر رفتیم. به 150 متری خط دش��من که رس��یدیم، چندین منور ش��لیك 
کردند. س��تون متوقف شد. منورها باالی س��ر گردان قلپ قلپ کرده و همه جا را روشن 
کرده بودند. ضربان قلبم خیلی ش��دید شده بود. باز هم دعا و توسل. تیربار دوشکای آنها 
بی هدف سطح آب را به گلوله بست. آنها مشکوک شده بودند. باورم نمی شد که به هیچ 
کس اصابت نکند که خوشبختانه چنین شد. اثر آموزش ها نیز ظاهر شد، هیچ یك از افراد 
ش��لیك نکردند و گرنه همه چیز لو رفته کار تمام می ش��د. وقتی تیراندازی آنها قطع شد، 

اصاًل متوجه حضور ما نشدند.
خیلی با دژ عراق فاصله نداشتیم. من نوک قایق و احمد نفر پشت سر من بود. اسلحه 
او جلو تر از من کنار دیوارۀ قایق بود. چند بار آهسته گفت: »علی رضا! اسلحه من را بده!« 

من هم یواش به او می گفتم: »صبر کن!«
سر انجام حوصله اش سر رفت. بدون اینکه متوجه شوم دست دراز کرد تا اسلحه اش را 

بردارد. اسلحه از دستش، کف قایق افتاد و صدای آن بلند شد!
من که حس��ابی ناراحت شده بودم، رویم را به طرف او چرخاندم و با خشم و عصبانیت 
خیلی یواش گفتم: »احمد! خدا هدایتت کنه!« )هر وقت که حاال به من می رسد می گوید 

هنوز دعایت اجابت نشده.(
تعداد سی نفری را از ما جدا کرده بودند تا سنگر های کمین دشمن را بزنند. این سنگر ها 
وسط نیزار ها داخل آب قرار داشت. عربیان و مهدی ابراهیمی هم جزء آنها بودند. فرماندۀ 

این گروه  را مجتبی بهاالدینی به عهده داشت.
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بر سرعت رفتنمان افزودیم. تا به پنجاه متری دشمن رسیدیم. آن وقت دشمن متوجه 
ما شد. قایق ها و بلم ها پشت سیم های خاردار و بشکه های آتش زای فوگاز متوقف شده 

بودند.
تیربارهای آنها بی امان ش��لیك می کرد ولی چنان وحش��ت کرده بودند که تیرها فقط 
هوای باالی س��ر ما را غرش کنان سوراخ سوراخ می کرد. دقیقًا زاویه آن نسبت به سطح 

آب 45 درجه بود. بیست دقیقه این حالت وحشتناک ادامه یافت.
دو س��ه بار تیربار دشمن گیر کرد که صدای گلنگدن آنرا می شنیدیم. برای آنکه قایق 
پنج نفره مان لو نرود، شلیك نمی کردیم. یك قایق که به بشکه فوگاز خورده بود، در آتش 
می س��وخت. س��یم خاردارهایی که در الی پره های موتور قایق ما گیر کرده بود، حرکت 
آن را ناممک��ن می س��اخت. ده دقیقه همگی با پارو تالش کردی��م تا آن را آزاد کنیم که 
بی ثم��ر بود برای همین من خ��ودم را به آب انداختم تا آن را هل بدهم. در آب فرو رفتم 
و لباس ها و کوله آرپی جی ام پر آب ش��د. فقط جلیقه نجات کمکم می کرد تا سرم بیرون 
آب باش��د. چند بار احمد کش��اورزیان بندهای کوله ام را گرفت تا من را باال بکش��د ولی 
س��نگینی تجهیزات و لباس، آن کار را ناممکن می کرد. یکی دو بار هم نزدیك بود قایق 
واژگون ش��ود. س��رانجام با کمك بچه ها باال رفتم و در قایق نشس��تم. با گرفتن و اهرم 
کردن نبش��ی هایی که به بش��که ها و سیم های خاردار وصل بود قایق را آزاد کردیم. و به 

سوی دژ دشمن رفتیم. 
به س��احل که رسیدیم جفت پا پایین پریدم. در اثر سنگینی کوله پشتی و وزن آبی که 
توی لباس ها و پوتینم بود، زانوهایم طاقت نیاورد و نزدیك بود نقش زمین ش��وم. با این 
که هوا سرد بود و سر تا پا خیس بودم. احساس سرما نمی کردم. طبق برنامه ما باید سمت 
راس��ت را پاکس��ازی می کردیم. دیدم تعدادی از بچه ها در سمت راست با دشمن درگیر 

شده اند ولی هنوز گروه سمت چپ نرسیده بود. 
به محض آنکه پایم به خشکی رسید، دو تا موشك آرپی جی به طرف چپ شلیك کردم 
تا دشمن بفهمد، خطشان شکسته شده است. به بچه هایی که کنارم بودند گفتم: »بیاین 
بریم سمت چپ را پاکسازی کنیم!« به کمك احمد کشاورزیان و سید زین العابدین قدمی 

و س��ه نفر دیگر از بچه ها پاکس��ازی سمت چپ را ش��روع کردیم. سنگرها را با نارنجك 
منفجر می کردیم و از س��نگرهایی که مطمئن بودیم کس��ی در آنها نیس��ت نارنجك و 

مهمات بر می داشتیم. 
به طور عجیبی غافل گیر شده بودند. سر و صدای آنها از چند جا شنیده می شد که به هم 
خبر می دادند ایرانی ها آمده اند. حدود بیس��ت تا از سنگرها را زده بودیم و پیش می رفتیم 
که در سه چهار متری یکی از سنگرهای دشمن قرار گرفتیم، یکباره از سوراخ سنگر آتش 
دهانه تفنگی را دیدم. به سرعت شیرجه رفتم. متاسفانه 30 تیر رگبار دشمن در سینه نفر 
س��مت راس��ت من نشست، او دست هایش را روی ش��کمش گذاشت و داد کشید: »وای 
مامان!« فرصت نبود باالی س��رش بنشینم تا عروج آن روح بلند را نظاره کنم. خشمم را 

فرو خوردم حتی فرصت این که اشکم جاری شود، نبود. 
بسیجی بغل دستی ام که آماده بود سی تیر خشابش را در سر و روی سه نفر آن سنگر 
که قصد فرار داش��تند خالی کرد و آنها را نقش زمین کرد. گفتم الحمدهلل که به س��زای 

اعمال خود رسیدند.
چند س��نگر دیگر را پاکس��ازی کردیم، نارنجك های مان ته کش��ید ب��ه بچه ها گفتم: 
»رگباری پاکس��ازی کنیم!« یك دفعه احمد کش��اورزیان داد کش��ید: »چرا رفتید پایین؟ 
بیایید باال!« بنده خدا فکر کرد ایرانی هس��تند. آنها بالفاصله نارنجکی به طرف ما پرتاب 
کردند. احمد هم بالفاصله به طرف آنها نارنجکی پرتاب کرد. با انفجار نارنجك دش��من، 

احمد و سید از ناحیه پا مجروح شدند.
منورها و انفجار گلوله ها آنقدر فضا را روشن کرده بود که توانستم لبخند قدمی را ببینم 
در حالی که به من می گفت: »علی رضا! ترکش خوردم!« در همان حالت به ذهنم گذشت 
بندۀ خدا چقدر اش��تیاق تیر و ترکش دارد. که با یك ترکش این قدر خوش��حال شده. باز 
هم جلوتر رفتم. آرپی جی ام آمادۀ شلیك بود. وقتی برگشتم، چهار نفر دنبالم می آمدند. از 
همه عقب تر سید زین العابدین بود که پای ترکش خورده اش را به زمین می کشید و لنگ 
لنگان می آمد. ترکش کش��اورزیان را ناکار کرده بود. چند س��نگر دیگر را هم پاک سازی 
کردی��م. همه اش به فکر س��ید بودم که: »خدایا این کی��ه؟ پایش ترکش خورده آن را به 
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زمین می کشد و جلو می آید، تازه خوشحال است و می خندد!« در آن موقع آتش دوشکای 
دشمن ما را در بیست متری خودش متوقف کرد. چند موشك آرپی جی شلیك کردم، به 
سنگر بتنی آن اثر نکرد. یکی دیگر از بچه ها هم یکی، دو تا شلیك کرد، بی اثر بود. دو تا 
از بچه ها گفتند ما برویم با نارنجك آن را منفجر کنیم. قدری که جلو رفتند. سر و صدای 
آنها بلند شد. متوجه شدم اسیر شده اند. واقعًا سوختم با خودم گفتم: »یعنی به همین راحتی 

دوستان ما را اسیر کنند!«
سه تا از بچه هایی که به ما رسیده بودند، توی یك چاله سنگر گرفته و به سمت آشیانه 
دوشکا تیراندازی می کردند. به قدمی گفتم: »من آنجا می روم تو موشك برسان!« خودم 
را با یك غلت به آنجا رس��اندم. سید هم بالفاصله خودش را به ما رساند. وقتی آرپی جی 
را روی دوش��م گذاش��تم و چند بار شلیك کردم. در مرحلۀ آخر به ذهنم گذشت به راست 
متمایل شوم تا شاید گلوله به سنگر اثر کند. هنوز شلیك نکرده بودم که گلوله های رسام 

دوشکا، سنگر ما را به آتش کشید.
حس کردم سمت چپ بدنم سوخت و گلوله ها به من اصابت کرده اند. دستی به بدن و 

لباس هایم کشیدم. قدری از موها و لباس هایم سوخته بود.
در یك لحظه نگران سید شدم. نفر پشت سر من بود. به او نگاه کردم، بند دلم پاره شد. 
چشم هایم تار، زانوهایم شل و قلبم پر از کینه و نفرت شد. عرق سردی بر بدنم نشست و 
حس تنهایی وجودم را پر کرد. این مسافت را من به پشتوانۀ شهامت و شجاعت سید جلو 
آمده بودم. حاال او به حالت س��جده کف سنگر ولو شده بود در حالی که رگبار مسلسل از 
ابرو به باالی او را برده بود، مغز او به همراه خونش به همه جا پراکنده و لباس های من 

هم خونی شده بود، برای لحظاتی قدرت فکر کردن نداشتم.
در همان حال به ذهنم گذش��ت: »خوش به حالش ش��ده و نم��ره قبولی گرفته، توی 
بیچاره باید مردود بش��ی!« حتی نمی توانستم گریه کنم. سید را به جهات مختلف دوست 

داشتم، خصوصاً متانت او مثال زدنی بود و تمام کارهایش رنگ خدا داشت.
در همان حال چش��مم به بس��یجی دیگر خورد که تیر به سرش اصابت کرده بود و به 
سختی شهادتین را می گفت. خون غلیظی از دهانش جاری شده بود که گفتن شهادتین 

را مش��کل تر می کرد ولی او با دشواری شهادتین را تکرار می کرد. بسیجی دیگری که در 
آن س��نگر بود او را به آغوش کشیده بود و مرتباً می گفت: »برادر منو شفاعت کن!« این 

لحظات که تا آن موقع سخت ترین لحظات برایم بود به سرعت گذشت.
دو سه بار آر پی جی را آماده شلیك کرده و ماشه را چکاندم تق صدا کرد و شلیك نشد. 
فهمیدم خراب شده. شلیك های متوالی نه تنها گوش هایم را از کار انداخته بود بلکه آر-

پی جی ام را هم ناکار کرده بود. هنوز درس��ت و حسابی به خودم نیامده بودم که بچه های 
گروهان مسئول پاکسازی آن قسمت از راه رسیدند. با قدرت و قوت بیشتری کار را شروع 
کردیم. خیلی نگذشت که یکباره نوری چشم هایم را پر کرد و حالت گیجی و گنگی به من 
دس��ت داد. یك نفر در فاصلۀ نیم متری من آرپی جی شلیك کرده بود. من که پرده های 
گوشم به علت شلیك زیاد آرپی جی صدمه دیده بود، پاره شد. درد جدیدی به درد شهادت 
همراهانم مخصوصًا قدمی اضافه ش��د. با راهنمایی معاون گردان، برادر عروجی گروهان 

توانست آن سنگر را منهدم کند. 
دیگر رمق رفتن نداش��تم. به ذهنم گذش��ت باید برگردم و به بچه های گروهان خودم 
ملحق ش��وم. آرپی جی را حمایل کردم و در حالت بی رمقی و خلس��ه مانند سالنه سالنه 
مس��یر رفته را برگشتم. نیم ساعتی راه رفتم به محلی که احمد مجروح شده بود رسیدم. 
بدن��ش خون آلود بود و کمی ه��م خون از او جاری بود. نارنجك آم��ادۀ پرتاب هم توی 
دس��تش بود. روحانی گردان، حجت االسالم س��ید روح اهلل موسوی اعزامی از قم پیش او 
بود. برایم تعریف کرد س��ه عراقی را از پا در آورده و حاال تامین خط اس��ت. باید مراقب 
می بودیم تا عراقی ها از آب های پش��ت س��رمان به ما حمله نکنند. من هم خبر شهادت 

سید را به او دادم. 
کمی که گذشت به احمد گفتم: »باید برای خودمان سنگر درست کنیم!« زمین خیلی 
س��فت بود با س��ر نیزه کار را شروع کردیم. با مشقت قدری زمین را کندیم. سردی هوا و 
خیس��ی لباس ها و خس��تگی، دردی خاص را در وجودم می دوانید. بدنم ِکِرخ شده بود. با 
آنکه از شکس��ته ش��دن خط خوشحال بودم ولی از شهادت دوستان و شهید نشدن خودم 

ناراحت بودم. 
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بعد از طلوع فجر احمد یك دس��ت لباس خش��ك به من داد تا بتوانم لباس های خیس 
را عوض کنم. هنوز هوا کاماًل روش��ن نش��ده بود که حمیدرضا صیاد پیش ما آمد. او بچۀ 
س��منان بود، نوزده ساله و قد بلند و تکواندو کار. آن شب غواص بود هنوز لباس غواصی 
به تن داش��ت. برایم تعریف کرد لحظه اولی که به خش��کی رس��یدیم، دیدم یك عراقی 
تیرهایش را روی محمدعلی قربانیان خالی کرد. من تفنگم را بس��وی او نش��انه رفتم با 
وحش��ت گفت: »انا تس��لیم!« با یك دستم سر لوله تفنگش را کنار زدم و با رگباری او را 

به سزایش رساندم.
وقتی فجر طلوع کرد، شنیدم رمضان ملکی هم بدجوری مجروح شده و توی سنگری 
افتاده. می خواستم بروم او را ببینم چون با تشویق من این دفعه به جبهه آمده بود. احمد 
گفت: »نمی گذاریم بروی! مگر حجم آتش را نمی بینی؟ اصاًل نباید از سنگر بیرون رفت!« 
شاید هم به علت بی حالی متقاعد شدم. او بعدها برایم تعریف کرد که با آرپی جی دو تا از 
ماش��ین های عراقی را زده بود که شعله ور شدن آنها مخصوصاً انفجارهای ماشین ایفای 

مهمات آنها در تضعیف روحیۀ عراقی ها و فرارشان در لحظات اول خیلی نقش داشته.
وقتی هم که از قسمت پا مجروح می شود. عمویم عباس او را توی سنگری می گذارد 
و آنها جلو می روند. او از درد و کم خونی تا صبح چند بار مرگ را به چشمش می بیند و با 

صدا زدن امام زمان)عج( طاقت می آورد.
س��اعت 8 صبح قبضه های خمپاره 60 دش��من ما را زیر آتش گرف��ت. همزمان با آن 
سعادتی پیش ما آمد و توی سنگر کوچك ما نشست. صورتش زرد و چهره اش گرفته بود. 
با صدایی پر از غم گفت: »جابری و رنجبر شهید شدن و من بیچاره نه!« بعد از لحظاتی 

ما را ترک کرد.
خیلی طول نکشید که یکی آمد و گفت: »بیا برویم شهدای دامغانی را شناسایی کن!« 
در بین کشته ها قدم می زدم. حالم وصف ناپذیر بود. انگار که قتلگاه کربال بود. چشمم به 
پیکر محمدعلی قربانیان افتاد. تماش��ایش کردم. صدایش زدم. هنوز داشت لبخند می زد. 
احساسم این بود که صدای لبخندش تا آن سوی عرش می رود. به حالش غبطه خوردم. 

در کنار او قاتلش آرام و سربزیر افتاده بود. با کمی فاصله بدن اسد مونسان 1 بچه سرخه 
به زمین افتاده بود. او هم لباس غواصی تنش بود. زانوهایم رمق رفتن نداشتند.

کمی که جلوتر رفتم ناگهان دنیا به سرم خراب شد. خودش بود سعادتی هفده ساله بچه 
قم پیکرش آغشته بخون و سرش بر دامان حسین حقگو، 23 ساله قمی که محاسنی بلند 
و عارف مسلك بود قرار داشت. با یك دست سر و روی سعادتی را نوازش می کرد و همان 

طور آرام آرام شهادتین را به او تلقین می کرد. صحنه عجیب و دردناکی بود.
در آن وضعیت هر چه س��خت جان باش��ی در می مانی. به اندازه غم تمام عالم به آدم 
فش��ار وارد می شود وقتی شاهد عروج عاش��قانه یك روح بی قرار باشی. ناراحت بودم که 
بچه های عاش��ق شهادت چگونه یکی یکی به سوی معبود پرواز می کنند و من فقط باید 

این صحنه های زیبا و دردناک را شاهد باشم.
در همی��ن ح��ال و هوا بودم ک��ه چند گردان تازه نفس از راه رس��یدند و پیش��روی را 
ش��روع کردند. به یاد نمازهای جعفر طیار س��عادتی افتاده بودم که بچه ها او را با آن نماز 
می ش��ناختند و عکسی که در جاده ماهش��هر با زمینه قرمز به من نشان داده بود و گفته 
بود: »ببین چقدر قشنگه این را برای شهادتم انداخته ام.« همچنین سینه زدن های پر شور 

و حال او.
ده، پانزده نفر که در سه قایق بودند به ما نزدیك می شدند. می دانستیم که باقی ماندۀ 
نیرو های کمین دش��من اند. این افراد در برابر بچه های ما تسلیم نشده بودند و تعدادی از 
نیرو های ما را شهید و مجروح کرده بودند. برای همین از تسلیم شدن وحشت داشتند. به 
س��وی آنها تیراندازی نکردیم تا پس از یکی دو ساعت خود را به ساحل رسانده و تسلیم 

شدند.
بچه ه��ا آنها را به خط کردند. یکی از آنها ادارش گرفت. همان جا ایس��تاده ادرار کرد. 
ادرارش خون بود او مجروح شده بود. همان موقع میرقیصری از راه رسید با لحنی خاص 
به آنها گفت: »دوش��کاچی کی بود؟« فهمیدن که اگر لو بدهند هوا پس اس��ت. اعتراف 

نکردند.
1 . شهید اسد اهلل مونسان، فرزند حسین، متولد 1344در سرخه، دیپلم، غواص، در تاریخ 1363/12/21 به شهادت 

رسید.
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خبر شهادت علی رضایی، فرمانده گروهان را به من دادند. غم از دست رفتن آن همه 
دوس��ت در مدتی کم، داش��ت من را منفجر می کرد. علی رضایی بهترین دوست چندین 

ساله ام بود. 
هر عزیزی که به ش��هادت می رس��ید، تمام خاطراتش یکباره در ذهنم مرور می ش��د. 
وقتی شنیدم ترکش خمپاره رستگار را رستگار کرده یادم آمد. که همیشه در دعای پایان 
سفره اش می گفت: »خداوندا ما را رستگار کن!« خاطره شب حمله چون یك فیلم از برابر 
چش��مانم مرور ش��د او موقع حمله پابرهنه ش��ده بود تا بهتر بتواند گردان را از سیم های 
خاردار نجات بدهد و خودش با پای برهنه از سیم های خاردار حلقوی گذشته بود. او اولین 
فردی بود که به خش��کی رس��ید و با نارنجکش یك سنگر دوشکای دشمن را به هوا برد 
و اولین تلفات را از دش��من گرفته بود. ما اولین گردان خط ش��کن بودیم و او نفر اول ما، 
پیش خودم گفتم: » اگر اینها شهید نشوند پس کی باید شهید شود؟« اما دریغ که او هم 

شهید و بچه های دسته او هم اکثراً شهید و مجروح شده بودند.
س��اعت 10 صبح برادر میرقیصری اسرا را برای تخلیه به خط کرده بود. 15 نفر بودند. 
یکی، دو نفر هم دست و پا شکسته عربی با آنها صحبت می کردند. یکباره روحانی گردان 
برادر موس��وی از راه رس��ید تا چشم یکی از اسرا به او افتاد، شروع به لرزیدن کرد و رنگ 
از رخسارش رفت طوری که همه حاضرین متوجه شدند. برادر موسوی از دو سه نفر آنها 
سئوال های پرسید که جواب انحرافی می دادند. ساعت 11 نالۀ مجروحی از سنگر عراقی 
شنیده شد، بعد از آن مجروحی که زیرپوش سفیدش را به عالمت تسلیم سر دست گرفته 
بود، افتان و خیزان از سنگر خارج شد. یکی از بچه های امدادگر بالفاصله خودش را به او 

رساند و زخم هایش را بست.
رمضان قدس الهی یك قناسه از سنگر عراقی ها پیدا کرده بود. قوطی کنسروی را هدف 
گرفت و شلیك کرد. بعد از شلیك دوان دوان در حالی که دستش روی چشمش بود توی 
س��نگر ما آمد. گفت: »ببین چی ش��ده؟« گفتم: »هیچی، تفنگ حلقه پالستیکی اطراِف 
عدسی دید نداشته و لگد آن اطراف چشمت را قرمز کرده!« خندید و گفت: »اگه مجروح 
بش��م چی؟ مثل این که خیلی کم طاقتم!« کمی که گذش��ت آهی کشید و گفت: »همه 

رفتند، رضایی، قدمی، قربانیان، وحیدی دیگه با کی بیاییم جبهه!«
او که این حرف را زد صحنه ای را که س��اعاتی قبل دیده بودم یادم آمد و بدنم به لرزه 
افتاد. سی متر دورتر از قربانیان، محمود وحیدی لب آب به خون غلطیده بود. کم حرفی، 
ورزیدگی و شجاعتش توی گردان من را به حیرت وا می داشت. او غواص دسته خودمان 
بود. همان لحظات اول که به س��نگر دوش��کا حمله می کند، دوش��کاچی لوله مسلسل را 
طرف او گرفته و از چانه به باالی او چیزی باقی نگذاش��ته بود. بیاد کارهای ابتکاری او 

مخصوصا حمامی که در منطقه عملیاتی درست کرده بود افتادم.
درد گ��وش بی تابم کرده بود. دس��ت بر روی آن گذاش��تم از گ��وش چپم خون جاری 
بود. رفتم اورژانس خط، برادران ارتش��ی بودند. نگاهی کردند و چند قرص دادند و گفتند 
ک��ه برو! ظاهراً فکر کردند برای عقب رفتن تمارض کرده ام، یا آنکه بیش��تر از آن کاری 

نمی توانستند انجام بدهند.
از سنگر بیرون زدم تا بین شهدا قدم بزنم. در کنار هر شهیدی از ما چند جنازۀ عراقی 
افتاده بود. بچه های ما جوان و نوجوان ولی عراقی ها شکم گنده و هیکلی، حسابی هم لت 
و پار شده بودند. این دفعه که به عراقی ها توجه کردم قدری دلم خنك شد که قاتل های 

بچه های ما به سزای عمل خودشان رسیده اند.
دو روز با رمضان قدس الهی و کمکی هایم ناصر و احمد در یك س��نگر بودیم. نیرو به 
اندازۀ کافی نیامده بود برای همین نیروهای خط شکن می بایست دفع پاتك کنند! احمد 

حالش بهتر شده و راه افتاده بود.
عص��ر آن روز اعالم کردند چهار نفر بیایند ب��رای تامین نیروهای تخریب تا با عبور از 
رودخانه دجله پل آن را تخریب کنند. ناصر و قربانعلی ابك 1 که از بچه های سرخه بود. 
داوطلب شدند. تا صبح نگران آنها و عملیاتی بودم که باید انجام می دادند. صبح ناصر تنها 
برگشت. به او گفتم: »پس علی کو؟« بغض آلود و ناراحت گفت: »با هزار و یك مشکل 
دجله را رد کردیم. شدت و حجم آب آنقدر زیاد بود که نتوانستند اطراف پایه های پل مواد 
1 . ش��هید قربانعلی ابک، تاریخ تولد 02/11/ 1346 س��رخه، تاریخ ش��هادت 25/ 12/ 1363 اما پیکرش همچنان 
در منطقۀ عملیاتی باقی ماند. س��یزده س��ال بعد، مشتی استخوان و پالک ِ شناس��ایی او را دوباره به زادگاهش سرخه 

بازگرداند تا در کنار یاران ِ شهیدش، آرام یابد. )فرهنگ نامه شهدای شهرستان سمنان ص 73(
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کار بگذارند. موقع برگشت آب علی را برد!« با خودم گفتم: »خدایا چه مصلحت دیده ای 
که خوب ها یکی یکی بروند!«

خیلی طول نکشید که میرقیصری به سراغمان آمد. او موتور تریل سوار بود. چهره اش 
از همیش��ه زیباتر شده بود. اطراف سرش باند پیچی بود. موهای باالی سرش خاکی بود 
و خون دلمه شده ای از زیر پانسمان بیرون زده بود، که طرف راست صورتش را نقش دار 
کرده بود. به او گفتم: »س��ید و بی کاله س��بز؟« با لبخندی ملیح گفت: »باید سفیدش را 
هم تمرین کنم!« می دانست که برادر هفده ساله اش در همان شب اول حمله شهید شده 

است.
آن روز هم عراق به شدت آتش می ریخت و مرتب بچه ها با موتور مجروحین و شهدا 
را برای تخلیه به دژ می آوردند. ش��ب اعالم کردند که باز هم داوطلب برای تامین انفجار 
پل دجله می خواهند. من و احمد و سه نفر هم از دسته های دیگر آماده شدیم. با تویوتایی 
که توسط قایق های بزرگ عساکره آورده بودند فاصله چهار، پنج کیلومتری دژ تا رودخانه 
دجله را پش��ت سر گذاش��تیم. کمی هم پیاده رفتیم. در دو سنگر مستقر شدیم. بچه های 

اطالعات به ما گفتند: »منتظر بمانید تا راه کار را پیدا کنیم.«
رفتم توی یك س��نگر، نوجوانی شانزده هفده ساله آنجا بود. سردش شده بود می لرزید 
زانوهای��ش را بغ��ل کرده بود و مراقب اط��راف بود. احمد هم آمد پی��ش ما. آن نوجوان 
خوراکی هایش را که قدری آجیل بود بیرون آورد تعارف کرد. به او گفتم: »چرا تا به حال 
نخوردی؟ گرم می شدی.« گفت: »عادت ندارم تنهایی چیزی بخورم!« حرفش مثل پتك 
بر مغزم ضربه زد: »خدایا اینها چگونه بندگانی اند؟ گرسنه اند غذا دارند، سردشان هم شده 

چون تنها هستند نمی خورند. آن هم کجا؟!«
یك ساعتی منتظر و آماده که بزنیم به آب دجله. وقتی برگشتند گفتند موضوع منتفی 
ش��ده بر گردیم. راه چندانی نیامده بودیم که دش��من ما را به خمپاره بست. با کلی افت و 

خیز عقب آمدیم.
عصر روز بعد برادر مهدی خراسانی، فرمانده دسته گفت آماده حرکت برای دفع پاتك 
باش��یم. متوجه شدیم که نیرو نرسیده و اوضاع و احوال بحرانی است در غیر این صورت 

گردانی که خط را شکس��ته و تلفات باالیی داشته را جلو نمی برند. گردان در حال حرکت 
بود که بچه های بیس��یم چی گفتند امام طی پیامی از رزمندگان تش��کر کرده 1. این پیام 

بچه ها را خوشحال کرد.
هرچه جلوتر می رفتیم حجم آتش بیشتر می شد. نماز مغرب و عشاء را در حال حرکت 

خواندیم. به خط اول که رسیدیم هوا تاریك شده بود.
پشت خاکریز تعدادی تانك در آتش می سوخت که آثار پاتك دفع شده در طول روز بود. 
در انعکاس شعله های آتش در فاصله هفتصد متری خاکریز، خیل عظیم تانك های دشمن 
دیده می ش��د. یك بار دیگر سرک کش��یدم بلند با خودم گفتم: »چهار صدتایی هستن!« 
یکی از بچه ها که صدایم را شنید گفت: »فکر نمی کنم!« هر چند که بعداً فرمانده لشکر 

تعداد آنها را بیشتر از این ها اعالم کرد.
درد گوشم بیشتر می شد. به عمرم چنان دردی را تجربه نکرده بودم. قدری که گذشت 
درد از تحمل من بیشتر شد به چند نفر از دوستان گفتم دعا کنند تا بتوانم طاقت بیاورم.

س��اعت 12 ش��ب محل استقرارمان تعیین شد. تا آن وقت دو، سه بار ما را این طرف و 
آن طرف برده بودند. کمبود نیرو مش��کل درس��ت کرده بود. اگر نیرو بود که کار به آنجا 
نمی رسید. گردان ما خط چند کیلومتری را شکسته بود و سنگرهای کمین داخل نیزار را 

هم منهدم کرده بود.
جناح س��مت راس��ت ما موفق نشده بود تا پش��ت دجله پیش بیاید. آنها در فاصله سه 
کیلومتری دجله زمین گیر ش��ده بودند برای همین در جناح راس��ت ما خاکریزی به طول 
سه کیلومتر درست شده بود تا عراقی ها نتوانند بچه ها را دور بزنند. از روبرو هم رودخانه 
دجله سبب می شد که دست دشمن بسته باشد. این سه کیلومتر شده بود محل پاتك های 
عراق. ما در قسمتی از این خاکریز مستقر شدیم. جلوتر از این خاکریز یك خاکریز کوتاه تر 
هم در فاصله س��ه، چهار متری آن بود. تا روش��ن ش��دن هوا با دو نیروی کمکی ام س��ه 
سنگر درست کردیم. یکی باالی خاکریز برای شلیك آرپی جی، یکی برای استراحت که 
1 . این پیام اینگونه ش��روع شده است: »به فرماندهان سپاه و ارتش بگویید، چون گزارش دادند بعضی ها ناراحت 
هستند، می خواستم بگویم هیچ جای نگرانی نیست. البته من برای شهدا و شما دعا می کنم، ولی باید همه ما بدانیم که 

ما تابع اراده خداوند هستیم. ما از ائمه که باالتر نیستیم. آنها هم در ظاهر بعضی وقت ها موفق نبودند....«
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ب��ه اندازه دو نفر بود و یکی هم برای امن بودن گلوله ها و خرج های آن. به ناصر و احمد 
گفتم: »امروز عاشوراست. خدا کمك کند!«

نماز صبح را با تیمم و پوتین خواندیم. هوا که روش��ن ش��د. تانك های دش��من آرایش 
گرفتن��د و تیرباره��ای آ نها ب��ه کار افتاد. باالی خاکریز را نش��انه رفت��ه بودند. گلوله ها 
ویزویزکنان از باالی سرمان رد می شد. خیلی از آنها هم که به لبه خاکریز اصابت می کرد 

گرد و خاک را به هوا می پراکند.
خیل��ی طول نکش��ید که هوا از گ��رد و خاک و بوی باروت س��نگین ش��د. گردان در 
س��نگرهایش مستقر شده بود و عکس العملی نش��ان نمی داد. کمی که گذشت توپ های 
تانك ها هم شروع به کار کردند. گلوله های توپ مستقیم آنها قدرتی داشت که وقتی به 

سینه خاکریز می خورد آن را می لرزاند.
بعد از س��اعتی یگان ادوات لش��کر با 15-10 تا تفنگ 106 در پش��ت خاکریز آرایش 
گرفت. در همان لحظه بود که از توی س��نگر س��رک کشیدم تا اوضاع و احوال را ببینم. 
یکباره توده ای از آتش را دیدم که تانکی را فرا گرفته، فکر کردم تانك آنها منفجر ش��ده 
ول��ی وقتی گلوله مس��تقیم آن به طرف مقابل خاکریز روب��روی ما اصابت کرد آن چنان 
خاکری��ز لرزی��د که خودم را ناخودآگاه پایین پرت کردم. متوجه ش��دم که آن آتش دهانه 

توپ بوده است.
ه��ر 106 ما که می آم��د باالی خاکریز تا تانکی را ش��کار کند. ده ه��ا گلوله تانك به 
س��ویش شلیك می شد. برادر پاسدار علی رضا طوسی 1 که لباس فرم سپاه را پوشیده بود 
و مس��ئولیت یك قبضه را به عهده داش��ت وقتی سرش را از خاکریز باال برد تا اوضاع را 
بررس��ی کند با تیر مس��تقیمی که به پیشانی اش اصابت کرد بر سینه خاکریز غلطید و به 
شهادت رسید. خون گرم او با خاک های شرق دجله در هم آمیخت و رفت تا »عند ربهم 
یرزقون« باشد. محمود بانی 2  تیرانداز قبضۀ 106 بود. او با طوسی روی یك قبضه بودند. 
1 . ش��هید علیرضا طوسی، فرزند احمد، سال 1343 در روستای جزن دامغان متولد شد. او تنها فرزند پسر خانواده 
ب��ود و دو خواهر داش��ت. مدرک دیپلم خ��ود را دریاقت کرد و پانزده روز قبل از ش��هادتش ازدواج کرد و بعد از 

ازدواج دوباره راهی جبهه شد. سرانجام در تاریخ 1363/12/25 به درجه  رفیع شعادت نایل آمد.
2 . شهید محمود بانی، فرزند محمد، سال1346 در روستای کال شهرستان دامغان، متولد شد. در سنین پایین و قبل 
از رس��یدن به س��ن قانونی، بارها به جبهه های حق و حقیقت رفت و سرانجام در تاریخ 1365/12/5 در منطقه جنگی 

وقتی گلوله از پشت سر طوسی بیرون آمده بود، قسمتی از گوش محمود را با خودش برده 
بود. وقتی من به س��راغ محمود رفتم، روی زمین نشس��ته بود و با چفیه به گوشش فشار 

می داد تا جلوی خونریزی آنرا بگیرد.
واقع��اً 106 ها مردانه جنگیدند و چندین دس��تگاه از تانك های آنها را نابود کردند. ولی 
مگ��ر 15-10 تا 106 می تواند با صدها تانك مقابله کند؟ خط عراق به خاطر انفجارهای 
پیاپی مهمات داخل تانك ها و شلیك مداوم توپ های تانك هایشان و همین طور شلیك 
مداوم کالیبر50 های آنها خیلی پر سر و صدا و شلوغ شده بود و آسمانش هم از دود و گرد 

و خاک پوشیده شده بود.
گردان ما سه ساعت دیگر هم بدون هیچ عکس العمل زیر آتش سهمگین آنها صبورانه 
پایداری کرد. اما آرامش پیش از طوفان بود. س��رم را که باال بردم یك باره دیدم س��یلی 
از تانك به سوی ما پیش می آید. در اثر حرکت شنی های آنها طوفانی به پا خواسته بود.

با تمام وجودم فریاد کشیدم: »ناصر آرپی جی!« هنوز شلیك نکرده بودم که اولین پی ام 
پی خودش را به س��ینه خاکریز چس��باند و نیروهایش ریختند بیرون. نفربرهای دش��من 
سرتاسر خط ما را پر کردند. همین طور نیروهای عراقی که بارانی از نارنجك را بچه ها بر 
سرش��ان ریختند. فریادشان به هوا بلند شد. بی چاره ها فکر نمی کردند بعد از 4-5 ساعت 
آتش س��نگین نیرویی در برابرش��ان باشد. ناصر و احمد دو تایی س��ریع گلوله ها را آماده 
می کردند و من هم به س��رعت باالی خاکریز می رفتم و ش��لیك می کردم برای شلیك 
حدود پنجاه گلوله آن روز پنجاه بار مجبور بودم جایم را عوض کنم. فرصت خوبی برای 

بچه های آرپی جی زن پیش آمده بود تا از فاصلۀ نزدیك تانك های آنها را شکار کنند. 
همان لحظه اول که تانك ها به خاکریز رس��یدند حس��ن اشرف رفت باالی خاکریز تا 
ش��لیك کند. گلولۀ مستقیم خورد توی دهانش و از پشت سرش خارج شد. دو سه قدمی 

عقب آمد و افتاد. نای حرکت نداشت. فکر کردم شهید شده.
عراقی ها هم مرتب نارنجك پرتاب می کردند. یك ساعت این درگیری به شدت ادامه 
داش��ت. عراقی ها آنقدر وحش��ت کرده بودند ک��ه جرات نکردند از خاکری��ز باال بیایند و 

جاده خندق، براثر اصابت ترکش به درجه واالی شهادت نایل آمد.
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تانك هایشان که پشت سر آنها بود با انفجارهای پیاپی برایشان جهنم درست کرده بود.
مهمات ما ته کش��ید. به س��ختی گلوله آرپی جی دس��ت و پا می ش��د. تیربار چی ها هم 
قطارهای فشنگش��ان تمام شده بود. از شدت گرما و تشنگی لب هایم خشِك خشك بود. 

آب دهانی هم برای قورت دادن نداشتم. قمقمه ام آب داشت ولی مگر فرصت بود.
خدا را به حضرت زهرا )س( قس��م دادم تا م��ا را از آن مخمصه نجات بدهد. به ذهنم 
گذش��ت بی مهمات چه کاری باید انجام بدهیم. یکباره در کمال ناباوری عراقی ها عقب 
نش��ینی را شروع کردند. حتی کشته هایشان را جمع نکردند. ما نیز آخرین گلوله های مان 

را بدرقه راهشان کردیم.
همین موقع رمضان قدس الهی بلند شد تا جلو را نگاه کند که تیردشمن کتفش را درید 

خون بر قدش سرازیر شد. گفتم: »برو عقب!«
وقت��ی از خاکریز ب��اال رفتم و آن طرف را ن��گاه کردم، صحنه ای عجی��ب بود. حدود 
صد تا تانك و نفربر در آتش می س��وخت و گاهی هم مهمات داخل آنها منفجر می ش��د. 
پش��ت خاکریز پوشیده از جسد عراقی ها بود. هنوز از بعضی از آنها خون می رفت و تکان 
می خوردند. طرف خودمان را که نگاه کردم حالم بد ش��د. بیش��تر بچه ها شهید و مجروح 

شده و پشت خاکریز افتاده بودند. تك و توکی هم مشغول کمك به مجروحین بودند.
با آنکه نای راه رفتن نداشتم، رفتم سراغ مجروحان. قدری کمك کردم. همه اش صحنه 
ظهر عاش��ورا در نظرم مجس��م بود. آن روز هوا هم خیلی داغ شده بود. قدری که کمك 
کردم به س��نگر برگش��تم رمضان قدس الهی که هنوز خون از کتف او جاری بود با احمد 
آنجا بودند. برای هم از فرار عراقی ها حرف می زدیم و می خندیدیم. گفتم: »من فعاًل حال 
خندیدن ندارم دیشب که شام خبری نبود. برادران عراقی هم که ما را از صبحانه محروم 
کردن. حاال هم که ظهر ش��ده هنوز ناشتایم!« یك کمپوت آلو داشتند. گلوی خشکیده ام 
کمی تازه شد به آنها گفتم: »خدا کند که عراقی ها امروز جلو نیایند ما نه مهمات داریم و 
نه رمق!« بعد از خوردن کمپوت رمضان قدس الهی که حالش کمی بهتر شده بود و خون 

ریزی اش هم قطع شده بود، به عقب فرستادیم.
یك دفعه احمد گفت: »عمویت عباس هم مجروح ش��ده!« گفتم: »چطوری؟« گفت: 

»مش��غول کار بود که گلوله تانك عراقی او و تیربارش را به هوا پرتاب کرد!« او که این 
طوری تعریف کرد، فکر کردم یا ش��هید شده یا در حال شهادت است. محلش را پرسیدم 
و رفتم سراغش، همه بدنش خون آلود بود. استخوان پیشانی اش پیدا بود برایم قطعی شد 

که در حال سکرات است.
چشم هایش هم بسته بود گفتم: »عمو!« جواب داد: »جان!« خوشحال شدم که حرف 
می زند گفتم: »بگو اشهد ان الاله اال اهلل. «تکرار کرد. بعدش هم دو جمله دیگر شهادت 
را گفتم او هم تکرار کرد. فهمیدم که هیچ کمکی به او نمی توانم بکنم پس بهتر اس��ت 
تنهایش بگذارم تا راحت تر جان بدهد. دس��تی به س��ر و رویش در جاهایی که س��الم بود 

کشیدم و رفتم دور بزنم.
به س��راغ سنگر خودمان که س��ی  متری با آنجا فاصله داشت رفتم و با بچه ها مشغول 
بگو و بخند ش��دیم. بعد از نیم ساعت به تصور این که عمویم شهید شده رفتم سراغش. 
تعجب کردم هنوز نفس می کش��ید و ناله می کرد. رضا ش��مس فرماندۀ گروهان هم سر 
رس��ید. پرس��ید: »چه خبر؟« گفتم: »این جا عمویم افتاده س��خت مجروحه!« گفت: »از 
س��نگر بکشش بیرون!« زیر بغل هایش را گرفتم و او را کشیدم بیرون سنگر. یکباره نیم 
خیز ش��د. از تعجب نزدیك بود ش��اخ در بیاورم. از خوش��حالی مثل این که دنیا را به من 

داده اند. شهادت خودم را دوست داشتم ولی شهادت او را نه.
یك موتور تریل با س��رعت به ما نزدیك می ش��د. چند بار عالمت دادم و دست تکان 
دادم تا آنکه ایس��تاد. گفتم: »مجروح داریم ببرش عقب!« گفت: »من دارم مهمات جلو 
می ب��رم.« به ترک موتور که نگاه کرد جعبه ای در کار نبود! موقع آمدن افتاده بود. خیلی 

ناراحت شد با یك گاز مثل بدل کارها موتورش را سر و ته کرد. گفت: »بذارش باال!«
عمو را ترک او گذاشتم و خودم هم او را چسبیدم. حرکت کرد. روی موتور که نشسته 
بودیم سرمان باالتر از خاکریز بود برای همین او دنده چهار و تخت گاز می رفت. با آنکه 
زمین پر از چاله چوله های جای گلولۀ توپ و خمپاره بود ولی آن چنان سرعت می رفت که 
کلیه هایم از فشار درد گرفته بود. می خواست از پشتم بزند بیرون. به خودم گفتم: »بعثی ها 

ما را نکشتند حاال این بنده خدا از ترس گلوله ما را می کشد!«
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حس شش��مم خوب عمل کرده ب��ود. یکهو موتور به تپه ای خورد. ب��ا موتور توی هوا 
معلق ش��دیم. توی زمین و آس��مان عمو را بغل کردم. چند متر آن طرف تر بزمین آمدیم 
در حالی که از اصابت عمو به زمین جلوگیری کردم، موتور روی موتورس��وار افتاد. اکزوز 
پایش را سوزاند. بوی سوختن هم بلند شد. چند نفر آمدند کمك. موتور هنوز روشن بود. 
کمك کردند تا دوباره سوار شدیم. به او گفتم: »تو را خدا یواش تر! عمو حالش بده!« او 
هم یواش تر راند تا به ابتدای خط رس��یدیم. آنجا آمبوالنس آماده بود. او را در آمبوالنس 

خواباندیم و از او خدا حافظی کردم.
ده دوازده عدد گلوله آر پی جی توی کیس��ه ای ریختم و به دوش کش��یدم و ترک موتور 

سوار شدم. باز هم تخت گاز کرده بود. نزدیك محل استقرارمان پیاده شدم.
چند قدم که رفتم یك برادر ارتش��ی به رو افتاده بود، ناله های دلخراش��ی می کرد که 
جگر سوز بود. کمك می خواست. بیشتر لباس هایش را موج انفجار پاره کرده بود و بیشتر 
پوست و گوشت پشت و باسن او متالشی شده و از بین رفته بود. هیچ کمکی از دستم بر 

نمی آمد. خدا امدادگر ها را رساند او را بردند.
چند قدم جلو تر نرفته بودم، یکهو چش��مم به پایی افتاد که از زیر زانو قطع ش��ده بود، 

فقط نگاه کردم و گذشتم.
بعضی بچه ها که حال و جانی داش��تند مث��ل میرقیصری، مرتب با موتور در طول خط 
حرکت می کرند تا اگر مجروحی جا مانده به فریادش برس��ند و او را عقب بیاورند. ما هم 

مراقب اوضاع و احوال بودیم و شش دانگ حواسمان جمع بود.
وقتی مجروح ها را می بردند، حس��ن اشرف که در چند قدمی ما افتاده بود، گاهی تکان 
می خ��ورد ب��ه هم می گفتیم: »داره ج��ان میده بهتره، بقیۀ مجروح ها را ببرند.« س��اعتی 
گذش��ت یکباره نشس��ت تعجب کردیم. خون های دهانش را بی��رون ریخت و خون های 
بینی اش را خارج  کرد. گفتم: »مثل اینکه رفتنی نیس��ت!« من و ناصر و احمد او را داخل 
پتو پیچیده و با خودمان طرف آمبوالنس بردیم. بیس��ت متری که رفتیم، هر س��ه نفر از 
رمق افتادیم. موتور تریلی از راه رسید او را ترک موتور گذاشتیم و فرستادیم عقب. )چند 
ماه بعد وقتی عازم والفجر8 بودم توی راه آهن تهران او من را شناخت. دندان نداشت. آن 

موقع گفت همه حرف هایتان را می شنیدم که می گفتید دارد جان می دهد.(
وقتی عصر ش��د. همه وجودم پر از بی حالی و بی رمقی بود. فکر کردم اگر عراق پاتك 
کند باید جوابش را بدهیم. هر چند که برای آنها هم رمقی باقی نمانده بود. تلفات آنها با 

آن همه تجهیزات خیلی زیاد بود.
پیش ناصر رفتم او هم به ش��دت خسته بود و مثل من نمی توانست بایستد. یك سرباز 
آنجا بود به او گفتم: »تو را خدا مواظب باش عراقی ها نیایند تا ما یك س��اعت چش��م به 
هم بذاریم!« بنده خدا قبول کرد یك س��اعتی که دراز کش��یدم، گلوله مس��تقیم تانك از 
کنار ما رد شد. تعجب کردم. از سنگر آمدم بیرون ده دقیقه ای نگذشت که گلوله ای دیگر 
با صدایی وحش��تناک از پشت س��رم عبور کرد. فهمیدم عراق قسمت انتهایی خاکریز ما 
را تصرف کرده یك س��اعت به مغرب بود تا اذان هر ده دقیقه یك گلولۀ تانك مس��تقیم 
می آمد. همان وقت رضا شمس آمد و به من گفت: »علی رضا! بی سر و صدا و بدون آنکه 

به کسی چیزی بگویید دو تا دو تا عقب بکشید!«
موقع عقب رفتن یك بسیجی گفت: »برای چی عقب می روید؟ گردان محمد رسول اهلل 

و در رفتن؟ نامردها چرا خط را خالی می کنید؟«
وقتی هوا کاماًل تاریك ش��د، گفتند عقب بیایید. یواش یواش عقب نش��ینی را ش��روع 
کردیم با آنکه موقع عقب نشینی آتش هم می ریختیم، شاید متوجه شده بودند که یکباره 
سر و صدای آنها بلند شد. کمی هم بعد از آن خط های آتشی که در آسمان درست کردند 
را دیدیم مثل این که هزار تا تیربار با هم یکباره آتش کنند. حرکت گلوله های رس��ام، در 
آسمان زیبایی خاصی داشت. رنگ قرمز آنها در دل آسمان تاریك، خطی سرخ را به وجود 
می آورد. در عین زیبایی وحشتناک هم بود. لحظاتی آنها را تماشا کردم. تشنگی امانمان 
را بریده بود. چند روز اس��تراحت نکردن سبب شده بود تا بچه ها الغر و تکیده شوند ولی 

هنوز روحیۀ عالی داشتند و چشمه های لبخندشان می جوشید.
یک��ی از بچه ها گفت: »دلم ام��روز برای بچه های هوابرد خیلی س��وخت بندگان خدا 
بد موقع از راه رسیدن!« در ادامه حرف های او گفتم: »آری وقتی بود که ما پاتك سنگین 
دش��من را دفع کردیم. آتش تهیۀ س��نگین  و بی سنگری آنها سبب شد که شوکه شوند. 
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نمی دانستند چه بکنند. بمانند یا بروند خیلی هم شهید و مجروح دادند! حاال خوب شد که 
تعدادی از سربازهای آنان آمدند توی سنگرهای ما.« آهی کشید و گفت: »جنگ همینه، 

پیشروی، عقب نشینی، شهامت و شهادت گاهی هم ترس!«
ش��ب به کندی می گذشت. صحنه های درگیری و شهادت دوستان به طور ناخواسته از 
جلوی چشمانم رژه می رفتند با آنکه می خواستم به هیچ چیز فکر نکنم، دو موضوع بیشتر 
من را رنج می داد. اول اینکه  ای کاش ده - بیس��ت گردان تازه نفس از راه می رس��ید و 
از مواضع فتح ش��ده دفاع می کرد که در این صورت صدام بیچاره می ش��د. وقتی خط ما 
رودخان��ه دجله می ش��د، جنوب عراق دیگر برای صدام نب��ود. دیگر این که برای خانواده 
ش��هدا ناراحت بودم. شهیدان که خوش به حالش��ان شده بود. گاهی هم دلم می خواست 
برای بدبختی خودم گریه کنم. باورم نمی شد با آن همه تیر و ترکش و درگیری و شهادت 

عزیزان، من هنوز در قید حیات باشم.
نمی دانم چرا بین آن همه صحنه ش��هادت بیش��تر صحنۀ شهادت حمیدرضا صیاد 1 به 
یادم می آمد. وقتی عراق پاتك کرد او روی خاکریز پنج متری سمت چپ من بود. همان 
لحظات اول به ش��هادت رس��ید و افتاد شیب خاکریز و کالهش هم قل خورد رفت پائین 

خاکریز.
ش��ب تاریِك تاریك بود. من و ناصر رفتیم توی س��نگر قبل��ی خودمان. مثل این که 
تعل��ق خاطری به آن چاله ای که چند روز جلوتر کنده بودیم پیدا کرده بودیم. زیرانداز که 
نداش��تیم هر چه گش��تیم پتو هم پیدا نکردیم. هوای شب سرد بود و ما هم چندین شب 
بی خوابی کش��یده بودیم. یك پانچو که از جنس نوعی پالس��تیك بود و موقع بارندگی 
نگهبان ها می پوش��یدند تا خیس نشوند را پیدا کردیم. دو تایی کف سنگر مچاله شدیم و 
آن را انداختیم روی مان. کمی که گذشت بر اثر رطوبت زیاد کف سنگر و تنفس ما قطرات 
آب ش��روع به ریختن به رویمان کرد. دیگر آنقدر خسته و کوفته بودیم که حوصله حرف 

1 . حمید رضا صیاد. نام: حمید رضا صیاد; فرزند حسن; متولد: 1345در سمنان از وصیت نامه شهید: برادران عزیز 
انقالب اسالمی ما بر علیه استکبار جهانی و جمهوری اسالمی ما حکومتی است زمینه ساز حکومت اسالمی، از شما 
می خواهم که از انقالب دست برندارید تا به امید آن که بتوانیم انقالبمان را به تمام جهان صادر کنیم و اگر شهادت 

نصیبم شد راهم را ادامه دهید و اسلحه ام را بردارید و مبادا خدای نکرده دست از یاری امام بردارید.

زدن با هم را نداشتیم.
صبح بعد از طلوع خورش��ید میرقیصری گفت روی پد جمع ش��ویم. باقی مانده گردان 
در آنجا جمع ش��د. او هم تالش می کرد بچه ه��ا را جمع و جور کند. مرتب از خدا کمك 
می خواس��ت. می دانست که بچه ها به چه چیز نیاز دارند. از بچه های گردان خیلی راضی 

بود و بچه های گردان هم از او و مدیریت او.
ساعت 9 صبح توپخانه عراق شروع به ریختن آتش شدید کرد. هنوز بچه ها خط دوم را 
حفظ کرده بودند و ما تنها از خاکریز اول عقب آمده بودیم. یکباره یك هواپیمای عراقی 
باالی سر ما ظاهر شد. فاصله اش با ما خیلی کم بود. میرقیصری به سرعت خودش را به 
دوشکا رساند و شروع به شلیك کرد. هواپیما برگشت و از همان فاصله کم برای دوشکا 

راکت پرتاب کرد. گرد و خاک که برطرف شد ما بودیم و گردانی بی فرمانده!
اس��ماعیل صادقی مسئول ستاد لشکر هم که آنجا بود، مجروح شد و به ُکما رفت. یاد 
روزی افتادم که در مهاباد برای ما می گفت شهید مهدی زین الدین در بهشت یك لشکر 

کامل دارد فقط یك مسئول ستاد کم دارد.
با قایق به عقب برگش��تیم و از آنجا هم اتوبوس ها ما را به مقرمان رس��اندند! توی راه 
ناراحتی را در نگاه بچه ها می دیدم. تقریباً 30 درصد گردان به انرژی اتمی برگش��ت. 70 

درصد هم شهید و مجروح شده بودند.
از دردناک ترین صحنه های جبهه و جنگ می گویم. وقتی گردان درگیر است و تو هم 
درگیر هستی متوجه نمی شوی که چه می گذرد ولی وقتی بر می گردی و جای دوستانت 
را خالی می بینی باید خیلی مقاوم باش��ی که دیوانه نش��وی. گردان فتح بزرگی کرده بود. 
مأموریت بزرگی را در تاریخ انجام داده بود. توانسته بود خط دشمن را در پس کیلومترها 
آب و موانع مختلف سیم های خاردار و بشکه های فوگاز در هم بشکند و سنگرهای بتونی 
آنها را با اسلحه های ابتدایی بر سرشان خراب کند. این پیروزی خیلی مهم بود از آن هم 
مهمتر دفع پاتکی بود که صدام برای هر نفر ما بیش��تر از یك تانك آورده بود ولی اینها 
من را آرام نمی کرد. نه من بلکه همه بغض داش��تند. به چه کسی می توانستیم غممان را 

بگوییم. همه صاحب مصیبت بودند.
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پ��س از آنکه از جزیره آمدیم، می بایس��ت به پادگان انرژی اتمی می رفتیم. اس��لحه و 
تجهیزات را به دوس��تان دادم و پیاده شدم. می دانس��تم صف مخابرات چند ساعته است 
برای همین به هتل س��تاره رفتم. از این هتل س��اعت 2 بعد از ظهر تا آخر ش��ب اجازه 
می دادند تلفن بزنیم ولی آن وقت صبح بود به فردی که در پیش��خوان بود سالم کردم و 
پس از عذر خواهی که بد موقع مزاحم شدم در خواستم را مطرح کردم. بندۀ خدا نگاهی به 
سر و وضع من کرد فهمید که از عملیات آمده ام، حسابی تحویل گرفت گفت: »بفرمایید 
تلفن در اختیار ش��ما!« به مغازه زنگ زدم. بابا نبود. همسایه مغازه یعنی پدر حمید مالیی 
گوشی را برداشت. صدایم را که شنید خیلی خوشحال شد. گفت: »حمید چطوره؟« گفتم: 
»خوبه!« )می دانس��تم شهید ش��ده( گفت: »عمو عباس چطور؟« گفتم: »او هم سالمه!« 

گفت: » چرا کلك می زنی می دانیم مجروح شده! نکنه حمید هم مثل او خوبه؟«
مهم��ان دار که حرف هایم را گوش می کرد بیش��تر تحویل گرف��ت و از اوضاع و احوال 
منطقه پرسید. زمانی که این تجهیزات را تحویل می دادیم و برای شستن خودمان حمام 
می رفتیم، بچه ها خاط��رات درگیری را برای هم تعریف می کردند. چند بار این صحنه را 
ش��اهد بودم که دو نفر به هم رس��یده و یکدیگر را در آغوش می کشیدند کمی هم بگو و 
بخند ولی یکباره سکوت و اشك. آن موقعی بود که یکی از بچه ها خبر شهادت دوستی 

را اعالم می کرد.
از دس��ته رستگار که همه اش��ان بچۀ قم بودند فقط دو نفر مانده بودند. از دسته ما هم 

بیشترشان رفته بودند.
دیگر گردانی نبود مخصوصاً که میرقیصری هم رفته بود. او خورشید گردان بود. چگونه 
خورش��ید، منظومه شمس��ی را گرم و س��ر پا نگه می دارد. میرقیصری هم گردان را چون 
خورش��ید گرم و س��رپا نگه می داش��ت. حتی یك مورد هم نبود که بچه های گردان ُکپ 
کنند. واقعًا فوق تصور، شجاعت به خرج دادند. خط آنچنانی را در هم شکستند بعدش هم 
جانانه به پاتك پاسخ دادند. همۀ اینها در سایه ایمان، مدیریت و رهبری او انجام می شد.
دیگر آن خورشید نبود. بنابراین نه تنها میرقیصری شهید شده بود، که گردان خورشید 
هم به شهادت رسیده بود، گردان محمد رسول اهلل به عاشورا پیوسته بود. گردانی که وجود 

نداشت، برای فرمانده اش خیلی ناراحت بود.
ذکر خیر همه بچه هایی که درجه دریافت کرده و به شهادت رسیده بودند می شد. ولی 
از همه بیش��تر ذکر خیر او بود. موقع دف��ع پاتك عراق به اندازۀ هر آرپی جی زن دیگر او 
آرپی ج��ی زده بود. آنقدر که مثل من گوش هایش خوب نمی ش��نید. این چند ماه بیش از 

همه خادم الحسین شده بود، نماز خوانده بود و گریه کرده بود... .
هنور از سرنوشت قطعی عملیات باخبر نبودیم ولی وقتی گفتند که همه از شرق دجله 
عقب آمده اند فقط قسمتی از هور و جاده خندق از این عملیات برای مان باقی مانده همه 
عصبی شدند. من که تا آن موقع درد شدید گوش هایم را تحمل می کردم، درد بی طاقتم 

کرد مثل این که طاقت شنیدن عقب نشینی را نداشتم.
هم زمان با ورود ما بچه های گردان موسی بن جعفر)ع( هم از منطقه برگشتند. از حمام 
آمده بودم و گوش��ه ای از کانکس نشس��ته و به عملیات فکر می کردم. دستی چشمانم را 
گرف��ت. هن��وز چیزی نگفته بود به او گفتم؟ » حمید تویی؟« درس��ت فهمیده بودم بوی 

حمیدرضا حاج پروانه به مشامم آشنا بود.
از عملیات و مسائل آن صحبت کردیم. صحنه ای که او را خیلی متاثر کرده بود صحنه 
ش��هادت سید مهدی سیادت بود. برایم گفت: »در پاتك سنگین اول عراق او و حمیدرضا 
مالیی با فاصله کمی از هم به شهادت رسیدند. باالی سر سیادت رفتم. دست هایم را زیر 
بدنش بردم تا او را بلند کنم. تا که او را بلند کردم مغزش تو دس��تم ریخت. نمی دانس��تم 

کاسه سرش را ترکش برده او را بوسیدم و زمین گذاشتم.
آب برای شس��تن دس��تم نداش��تم آن را با خاک تمیز کردم. یکی دو روز هم با همان 

دست غذا خوردم.
من هم کمی از شهادت محمدعلی قربانیان و قدمی برایش تعریف کردم. پس از قدری 
صحبت مثل اینکه حال حرف زدن نداش��تم. قدری س��اکت مان��دم ناخود آگاه آهی بلند 

کشیدم. بال فاصله او گفت: »جان!«
به حمید گفتم تو بی سیم چی علی رضایی بودی چطور شهید شد؟ گفت: »پشت دجله 
مشغول پاک سازی بودیم یکباره دشمن رگباری روی او گرفت علی قدری چرخید به من 
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نگاهی کرد و گفت حمید! و به زمین افتاد!«
بچه های حاضر در پادگان انرژی اتمی در حسینیه جمع شدند. به یاد شهدا نوحه-خوانی 
و سینه زنی انجام شد بعد از مراسم فرمانده لشکر برادر جعفری گفت: »افرادی که آمادگی 
دارن��د در ی��ك طرف صف ببندند! تا ب��رای بازپس گیری منطق��ه و عملیات مجدد اقدام 
کنیم!« با همان اوضاع و احوالم لحظه ای تردید نکردم بدون این که به کس��ی نگاه کنم 
در حالتی که سرم پائین بود، کنار داوطلب ها قرار گرفتم. فقط موقعی که ناصر آمد کنارم 

ایستاد متوجه او شدم.
همان موقع اسلحه تحویل گرفتیم و برای امتحان سالح میدان تیر رفتیم. من باز هم 
آرپی جی گرفتم. همین موقع بود که حاج ابوالفضل هراتی با جمعی از بچه های دامغان که 
در تیپ 28 صفر بودند، پیش من آمد. او می دانست که جزء خط شکن ها بودم. از منطقه 
و اوض��اع و احوال آن مطالبی را پرس��ید. من هم ب��ا حوصله توضیح دادم. او گفت از آنها 
خواسته اند در عملیات جدید شرکت کنند و پرسید آیا حاضرم تا در گردان آنها باشم گفتم: 

»من برای خدمت آماده ام هر جا که صالح باشد.«
29 اسفند 64 یعنی روز بعد از لغو شدن عملیات مجدداً اسلحه ها را تحویل دادیم. شب 
عید بعد از نماز مغرب و عش��اء جلسه ای در ذکر شهدا در حسینیه برگزار شد. سیل اشك 
از دیدگان جاری بود. نه مصیبت خوانی می خواس��ت نه اراده ای برای گریه کردن. صف 
سوم نماز جماعت بودم. ذبیح اهلل عابدی عضو سپاه اراک با صوتی خوش و غمبار و لحنی 

زیبا شروع به خواندن کرد:
چون ش��ب به س��ر آمد، صبح دگر آمد، از خواب گران خفته چو بیدار ش��دیم ما، آگه 
زماندن خود و رفتن یاران شدیم ما، ما در طلب عشق و رضای الهی، با همسفران همره 
این قافله بودیم، امید که گیرد دل ما رنگ خدایی، بگذشته زجان به راه حق آمده بودیم، 

چون شب به سر آمد... .
س��رود او که مناسب حال بود لش��کر را کرده بود اشك. بعد از آنکه او ساکت شده بود 
بچه ها ساکت نمی شدند. قدری که گذشت. ناصر گفت: »اکبر عاشوری هم شهید شده!« 
دوباره رفتم در فضای شعر چون شب به سر آمد. گریه امانم را بریده بود. او بچۀ محالت 

بود درس��ت هم س��ن و س��ال خودم. با این تفاوت که خیلی زیبا روی بود. از سال 61 با 
بچه های محالت در والفجر مقدماتی دوس��ت ش��ده بودیم. این س��ابقه سبب می شد که 

برایش بیشتر بسوزم.
اشك بارترین تحویل سال برایم پایان یافت. دوم فروردین گردان ترخیص شد.

ش��ب به دامغان رسیدم. ساکم دستم بود. در مس��یر فکر می کردم که فردا اولین کارم 
سر زدن به رمضان قدس الهی است. وارد خانه شدم هنوز ننشسته بودم که مادرم گفت: 
»دوس��تت هم که ش��هید ش��د!« گفتم: »کدام؟« گفت: »همان که خیلی می آمد خانه.« 
دنیا به س��رم خراب ش��د. ولی بروی خودم نیاوردم. طوری برخورد کردم که یعنی اطالع 
دارم نمی خواس��تم آنها گریه ام را ببینند. هر چند که امیدم تبدیل به یاس شده بود. بعد از 
احوالپرس��ی پدرم وضو گرفت تا نماز شکر بخواند. شایعه شده بود که مفقوداالثر شده ام. 
پدر و مادرها شهید شدن را به مراتب راحت تر از مفقوداالثر شدن تحمل می کردند. انتظار 

خیلی سخت است.
صب��ح را در خان��ه ماندم عصر از خانه بیرون آمدم رس��یدم به خانه ش��هید محمدعلی 
قربانیان. حجله اش دلم را شکس��ت. خاطرات او مثل برق از ذهنم گذش��ت. کنار خیابان 
نمی توانس��تم بیش��تر گریه کنم. رفتم مس��جد جامع مجلس بزرگداشت شهدای بدر بود. 
یواشکی گوشه ای نشستم. عکس شهدا روبرویم بود. به هر کدام که نگاه می کردم با مرور 
خاطراتشان کوه غمم بزرگتر می شد. غم جا ماندن و در جا زدن. با آنها حرف می زدم و از 

آنها تقاضا می کردم به قول و قرارهای شفاعت در قیامت عمل کنند.
دو - سه روز طول کشید تا دید و بازدید با اقوام و دوستان به سر انجام برسد و فرصتی 
به دس��ت آمد تا با دو س��ه نفر به دیدن رمضان ملکی در بیمارستان شهید چمران تهران 
برویم. رمضان خیلی درد داش��ت وزنه سنگینی به پایش وصل بود. از دیدن ما خوشحال 
ش��د. بعد از مالقات دوس��تان رفتند ولی من از دلم نمی آمد که او را ترک کنم. خودم به 
اص��رار او را این دفعه به جبهه کش��انده بودم و بهترین دوس��ت و همراه من بود. باید تا 

مالقات عصر صبر می کردم.
گرس��نه بودم، س��راغ چلوکبابی را گرفتم. آدرس دو خیابان آن طرف تر را دادند. دست 
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بلند کردم یك س��واری ایس��تاد. سوار شدم راننده اش ش��ش تیغه کرده بود و سبیل های 
چخماقی اش از بنا گوش��ش هم در رفته بود. لحظه ای که گذش��ت یکی از نوارهای بابا 
کرمی را گذاش��ت به او گفتم: »میش��ه خاموش کنی!« با تعجب گف��ت: »چرا؟« گفتم: 
»اسالم این جور نوارها را حرام میدونه!« زد روی ترمز و گفت: »آقا بفرمایید!« پیاده شدم 

و بقیه راه را پیاده رفتم.
 

 

فصل هشتم
لباس خـونی

ایام تعطیالت نوروز 64 را بیشتر در منزل به سر بردم. حال و حوصله نداشتم. روز بروز 
هم وضع گوش هایم بدتر می ش��د. پارگی پرده های آن خوب که نش��ده بود بماند، چرکی 

هم شد.
وضع گوش چپم بدتر بود، هرچه پنبه داخل آن می گذاشتم، باز هم عفونت از آن بیرون 
م��ی زد. هر روز مامان بنده خدا ملحفه بال��ش ام را عوض می کرد. آنقدر وضع گوش هایم 
خراب ش��د که هشتاد درصد شنوایی ام را از دست داده بودم، دو سه بار تهران دکتر رفتم 
که خیلی موثر نبود. دامغان پزش��ك متخصص گوش نداش��ت. فکر کردم شاهرود به ما 
نزدیك تر است و آمد و رفت به آنجا دردسر کمتری دارد. پزشك متخصصی بود که قدری 
آنتی بیوتیك داد و قطره ای که هر روز باید توی گوشم می چکاندم. درمان او موثر واقع شد 

و تا آخر فروردین به مقدار زیاد مشکل حل شد و حال عمومی ام بهتر شد.
توی همین اوضاع و احوال بودم که یك رور صبح ناصر حیدرهایی آمد سراغم و گفت: 
»وضع گوش هات چطوره؟ مثل اینکه روبراه شده، صدا را هم که می شنوی! من و محمد 
یعقوبی و احمد کشاورزیان با سی چهل نفر دیگر می خواهیم برویم جبهه، اگر هوای کربال 



166167

داری بسم اهلل!«
یک��ی دو روز فک��ر می کردم چطوری رضایت بگیرم؟ می دانس��تم ب��ه راحتی رضایت 
نخواهن��د داد. برای همین دارو و درمان را به ظاهر کنار گذاش��تم و وانمود می کردم که 
گوش هایم خوب خوب است. یك شب بعد از شام گفتم دوستانم می خواهند جبهه بروند. 
حرفم تمام نشده بود که مامان ناراحت شد. بابا هم مثل همیشه سیاست سکوت معنی-
دارش را آغاز کرد. می دانس��تم به هر جهت رضایت خواهند داد. بحث را عوض کردم و 
آماده خواب شدم. توی رختخواب خودم را به خواب زدم تا از عکس العمل آنها مطلع شوم، 
نیم ساعتی گذشت. مامان گفت: »علی رضا ول کن نیست. بچه هنوز گوش هایش خوب 

نشده، دروغ می گویدکه خوب است!«
باب��ا که حوصله حرف زدن نداش��ت، گفت: »هرچه خدا بخواه��د!« وقتی این حرف را 
شنیدم ناراحتی ام کم شد. فهمیدم راضی خواهند شد. یکی دو روز با آنها صحبت کردم تا 

رضایت خودشان را اعالم کردند.
همراه س��ه تا از دوس��تان یك روز جلوتر از بقیۀ بچه ها به ته��ران رفتیم تا بتوانیم به 
مالقات رمضان ملکی در بیمارس��تان برویم. برای مالقات یك جعبه ش��یرینی خریدم و 

یك عروسك و پستانك کوچك.
رمضان ش��وخ ترین دوست ما توی جبهه بود. بچه ها دوست داشتند توی چادر او باشند 
یا با او همس��نگر شوند تا روحیه شان تازه ش��ود. قرار گذاشتیم کسی از اعزام حرف نزند. 
می دانس��تیم اگر بفهمد ما عازم هس��تیم خیلی ناراحت خواهد شد. وارد اتاقش که شدیم 
بعد از احوالپرس��ی یکی از ما به او گفت: »مثل اوالد آدم چش��م هایت را ببند و دهانت را 
باز کن!« او هم همین کار را کرد. پس��تانك را گذاش��ت توی دهان او و عروسك را هم 
روی دستش. رمضان از این شوخی خیلی خندید به او گفتم:»این را آوردیم تا گریه نکنی. 
صبر می کنیم تا خوب شدی با هم بریم جبهه! بچه خوب که گریه نمی کند.« ولی موقع 
خداحافظی یکی از بچه ها حرفی زد که رمضان فهمید ما عازم جبهه ایم. فریاد زد: »نامردا 
کجا می رین بی من! مگه قول و قرارمان نبود همیش��ه با هم بریم؟« حرفی برای گفتن 
نداشتیم می دانستیم عصب سیاتیك پایش قطع شده و به این زودی ها زخم هایش خوب 

نمی ش��ود، اگر خوب هم ش��ود این پا برای او پا نخواهد ش��د. خنده های ما و او تبدیل به 
گریه ش��د. کمی که گذش��ت گفت: »برایتان دعا می کنم. خدا نگه دارتان. ایشااهلل دفعه 

دیگه با هم می ریم!«
ب��ا قطار تا اهواز رفتیم از آنجا هم اتوبوس های آماده ما را تا پادگان انرژی اتمی بردند. 
به پادگان که رسیدیم، حالم خراب شد و اعصابم به هم ریخت، احساس می کردم گردان 
محمد رس��ول اهلل صف ایستاده  و میرقیصری هم مشغول سخنرانی است. چهره تك تك 
بچه های گردان جلوی چش��مم مجس��م می ش��د و ماجراهای عملیات بدر برایم تداعی 

می گردید.
پس از نماز ظهر اعالم کردند برای ش��رکت در مس��ابقه خاطره نویسی حداقل یکی از 

خاطرات خودتان را بنویسید و تحویل تبلیغات بدهید.
کاغذ و قلم گرفتم و قسمتی از خاطرات عملیات بدر را نوشتم و تحویل دادم.

 بعد از نماز متوجه ش��دیم پوتین های هفت هش��ت نفر از بچه های هوانیروز ارتش گم 
ش��ده. مقر آنها کنار پ��ادگان ما بود. برای نماز پیش ما آمده بودن��د آنها که انتظار چنین 
مس��ئله ای را نداشتند ش��وکه شده بودند و رویشان هم نمی شد مسئله را مطرح کنند ولی 

سرگردانی آنها سبب شد تا قضیه را بفهمیم.
س��ریع برای آنها از تدارکات پوتین آوردند. احتماال این کار را یك یا چند نفر از بچه ها 

برای به اصطالح شیرین کاری انجام داده بودند.
بر س��ر تعیین فرمانده گردان مسائلی اتفاق افتاد که شیطان توانست بین بچه ها رخنه 
کند. تعصب دامغانی س��منانی خودش را نش��ان داد. از آنجا ما را به س��د دز بردند. برادر 
محم��ود اخالق��ی 1 فرمان��ده محور بود. ق��دری برایمان صحبت ک��رد. بچه ها که حس 

ناسیونالیستی شان تحریك شده بود نمی خواستند حرف حق او را قبول کنند.
او هم به ناچار گفت: »اگر وضع چنین باشد از ترخیص شما ناچارم!« ساعتی نگذشت 

1 . محمود اخالقی در س��ال 1335 در ش��هر س��منان به دنیا آمد در رش��ته طراحی، در دانشگاه سمنان فوق دیپلم 
گرفت و معلم ش��د. از سال 1352 فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد .به جهت مدیریت و لیاقت، از فرماندهی گردان 
تا فرماندهی تیپ را پش��ت س��ر گذاش��ت. در تاریخ 1367/05/07 خدا حاج محمود را فرا خواند تا او نیز در جوار 

فرشتگان زمینی در المکان ماوی گزیند و مزد سال ها تالش و مجاهدتش را بگیرد.
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که وضع را خطرناک دیدیم و شرایط را پذیرفتیم به او گفتیم ما برای اسالم آمده ایم.
علی رضا مسعودیان همشهری ما که پیك برادر اخالقی بود خیلی اخم هایش توی هم 

رفته بود ولی وقتی که کدورت بر طرف شد او هم خوشحال شد.
از نارحتی سرم درد گرفته بود با خودم می گفتم: »چرا تعصب غلط دامغانی سمنانی به 
اینجا کش��یده شده؟ مگر ما همه برای اس��الم نیامده ایم؟« محمدعلی مشهد که متوجه 
ناراحتیم و علت آن شده بود دو سه دانه شکالت به من داد و گفت: »این جا ها که آدم ها 
بیش��تر زالل می شوند، ناخالصی ها بیشتر به چشم می آید. خدا را شکر که به این سرعت 

موضوع منتفی شد تو هم فکرش را نکن!«
چند روز در س��د دز بالتکلیف ماندیم. اول قرار ب��ود آموزش های آبی خاکی را بچه ها 
در آنجا طی کنند ولی فرماندهی به این نتیجه رسیده بود که موقعیت شهید میرقیصری 
در هور جنوب ش��ادگان برای آموزش مناس��ب تر اس��ت برای همین ما را به انرژی اتمی 

برگرداندند.
س��ازماندهی انجام ش��د. ما یك گروهان از گردان روح اهلل ش��دیم که تمام کادر آن از 

بچه های خمین بودند. برادر سرلك فرمانده گروهان ما شد.
احمد کریمی، سرپرس��ت بچه های دامغانی به من اصرار کرد فرماندهی یك دس��ته را 
قبول کنم. به او گفتم: »دوست دارم آر پی جی زن باشم!« گفت: »تو تا به حال توی چند 
عملیات بوده ای! مگر نمی توانی آنچه بلدی را به بچه ها یاد بدهی؟« گفتم: »آموزش دادن 

را خیلی دوست دارم و خوب هم از عهده اش بر می آیم!«
محمدعلی مشهد هم فرماندهی یك دسته را قبول کرد خوشحال شدم. کارم راحت تر 

شد با محمد علی راحت تر بودم.
با آنکه اردیبهشت بود ولی هوا خیلی گرم بود. کار را شروع کردم. لوازم و تجهیزات را 
بین بچه ها تقس��یم کردم. ناخودآگاه هر چیزی را با موارد مش��ابه گردان محمد رسول اهلل 
مقایس��ه می کردم. مثال در آن گردان برای شس��تن ظرف واقعا دعوا بود. غافل می شدی 
ظرف ها ولباس هایت را با هم می شستند و کفش هایت را هم واکس می زدند. برای انجام 

هرکاری همه داوطلب و پیش آهنگ بودند.

ماش��ین مهمات در یك چش��م به هم زدن خالی می ش��د. در هر کاری همه به معنای 
واقعی ایثارگر بودند. ولی وضعیت ما آن موقع قدری متفاوت بود. فکر کردم باید چند وقت 
بگذرد تا جّو و آموزش های مس��تقیم و غیر مستقیم جبهه کار خودش را بکند و اوضاع و 

احوال عوض شود.
دل درد ش��دیدی س��راغم آمد. اول به روی خودم نیاوردم. ولی خیلی نگذشت که همه 
متوجه ش��دند حالم خراب اس��ت. دو سه نفر مرا به درمانگاه لش��کر رساندند. وقتی دکتر 
معاینه ام کرد گفت باید بس��تری ش��وم. گفتم: »آقا بچه ها عازم ان��د، من هم باید بروم.« 
با خنده ای گفت: »دعا کن زود خوب ش��وی.« طولی نکش��ید که حالت تهوع هم سراغم 
آمد. تا آن موقع فکر می کردم با یکی دو تا قرص مش��کل حل می ش��ود و به گروهان بر 
می گردم ولی آن وقت نا امید ش��دم. با آمبوالنس به بیمارستان اهواز اعزام شدم. سرمی 
که به دس��تم وصل کرده بودند خیلی اذیتم می کرد. مخصوصا وقتی ماش��ین توی دست 
ان��داز می افتاد. عصر بود با هزار و یك مش��کل نماز ظهر و عصر را خواندم، آزمایش هم 
گرفتند، غروب دکتر گفت: »آپاندیس ات 1 چرکی و پاره ش��ده، باید عمل ش��ی!« با آنکه 
هیچکس همراهم نبود و هیچ کس هم از من خبری نداش��ت قبول کردم، تو اتاق به جز 

من دو نفر دیگر هم بودند.
پس��ر بچه ای س��یزده ساله سمت راستم و پیر مردی ش��صت ساله سمت چپم بستری 
بودند. هر دوی آنها هم مثل من آپاندیس��ت داشتند. غروب آنها را عمل کردند. وقتی هر 
کدام را آوردند یك پرستار روی قسمت شانه ها و یك پرستار هم پاهای آنها را می گرفت 

و از روی تخت چرخدار روی تخت اتاق پرتاب می کردند.
س��اعت 9 ش��ب مرا به اتاق عمل بردند. دکتر دست هایش را باال زده بود و توی همان 
اتاق غذا می خورد گفت: »نمی ترسی؟« گفتم: »مگه رزمنده هم از این چیزها می ترسه؟« 

گفت: »پس صبر کن شامم را بخورم و دست به کار شوم.«
بعد از عمل جراحی وقتی که مرا به اتاقم برگرداندند، کمی به هوش بودم، تمام نیرویم 
1 . اپاندیس��یت )Appendicitis( مشکلی است که در آن آپاندیس )appendix( ملتهب شده و پر از چرک 
می ش��ود. آپاندیس زائده ای کوچک و انگش��تی ش��کل اس��ت که از رودة بزرگ و در ناحیه پایین و راست شکم 

منشعب می شود.
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را جم��ع ک��ردم و گفتم: »یواش! یواش!« تا بدانند به هوش هس��تم و مرا مثل یك تکه 
چوب روی تخت پرتاب نکنند.

به دست چپم سرم وصل بود. مثل اینکه درست توی رگ نبود، برای همین خیلی درد 
داشت، ورم هم کرده بود. هرچه به پرستارها می گفتم توجه نمی کردند.

یکی از پرس��تارهای آنجا جوانی 25 س��اله و خیلی س��انتی مانتال بود، به سر و وضع 
خودش می رسید، هر روز صورتش را تیغ می داد و لباس هایش را هم اتو می کرد. موهای 
بور پرپش��ت و لَخت او تا زیر گوش هایش بود. هر چند دقیقه یك بار هم سرش را تکان 
م��ی داد که این موها این طرف و آن طرف می ش��دند. س��ر و وض��ع او توی این اوضاع 
و احوال جنگ و بیمارس��تان ک��ه اکثر مراجعان آن مجروحان جن��گ بودند، دیدنی بود. 
پیرمردی که در اتاق من بس��تری بود از فامیل های نزدیك همان پرس��تار بود. هر وقت 
کاری داشت بلند داد می کشید: »چراغ علی!چراغ علی!« با فریاد او خنده ام می گرفت. این 
اسم و آن رفتار به هم نمی آمد. خنده هم برایم خوب نبود و جای بخیه ها درد می گرفت. 
برای همین به آن پیرمرد می گفتم: »هرچه می خواهی بگو فقط چراغ علی را صدا نزن!« 

آن چند روز وسیله تفریح و سرگرمی ام همین بود.
روزها یکی یکی می گذش��تند و من نه مالقات کننده داشتم و نه آنکه کسی از وضعم 
با خبر بود تا آنکه به مالقات کنندگان آن پس��ر دو تا شماره تلفن دادم تا به دامغان تلفن 
بزنند و ش��ماره بیمارس��تان را به آنها بدهند. همان روز پدرم از دامغان زنگ زد. حالم را 
پرس��ید اول که قبول نمی کرد و می پرس��ید که چطوری مجروح شده ام، وقتی به او گفتم 
که من به خط نرس��یدم و حالم خراب ش��د و عمل کردم حاال هم منتظر آمدن تان هستم 

تا دامغان برگردیم، باورش شد.
دو روز طول کشید تا همراه عمو حسین، بابا به دیدنم آمد. با ماشین پیکان راه افتادیم. 
نرسیده به اندیمشك، در محل یك کپر کنار جاده که چای و تنقالت می فروختند، توقف 
کردی��م. یك مرد قوی هیکل که از چاقی داش��ت می ترکید، روی صندلی نشس��ته بود. 
دشداش��ه س��فیدی تنش بود قدری آن را باال زده بود تا بیشتر بتواند پاهایش را از هم باز 

کند، صحنه مضحکی درست شده بود.

دو هفته در خانه استراحت کردم تا حالم خوب شد. بچه هایی که با هم رفته بودیم بعد 
از آموزش مرخصی آمده بودند. آنها را برای آموزش یك ماهه به سد دز برده بودند. منطقه 
کوهستانی و خوش آب و هوای سد برای آموزش در خوزستان مناسب بود. آموزش شنا و 
قایقرانی هم در آنجا انجام می شد. آنها یك هفته مرخصی داشتند. می دانستم با وضعیت 
پی��ش آمده مامان به راحتی برای رفتنم رضایت نخواهد داد. این دفعه بابا و مامان با هم 
می گفتند که هنوز حالت خوب نش��ده، صبر کن هر وق��ت حالت جا آمد، برو جبهه! آنجا 
که حاال حاالها هس��ت. با هزار و یك مصیبت و بدبختی رضایت آنها را گرفتم تا همراه 

بچه ها به جبهه بروم.
وقتی به پادگان انرژی اتمی رس��یدیم، سریع تجهیز شدیم تا به خط پدافندی طالئیه1 
اع��زام ش��ویم. هوای طالئیه واقعا گرم بود، خط مرزی ای��ران که به صورت دژ بود، خط 
دفاعی ما بود که پش��ت آن س��نگر درست شده بود طرف دیگر آن تا جایی که چشم کار 
می ک��رد آب ب��ود. آب ها را عراق برای آنکه خیالش از ما راحت باش��د رها کرده بود. این 
آب های راکد محل مناس��بی برای تکثیر پش��ه ش��ده بود. باید س��ر و صورتمان را موقع 
نگهبانی چفیه می بستیم و فقط جلوی چشم هایمان باز می بود. اگر لحظه ای دهان مان باز 
بود پر از پش��ه می ش��د. وقتی دستمان را در هوا حرکت می دادیم ده ها پشه را با هم یك 
جا می توانستیم بگیریم. تنها شانس ما این بود که آن پشه ها نیش نمی زدند. اگر آن همه 

پشه نیش می زدند، ساعتی هم آنجا تحمل پذیر نبود.
دو سه روز محمدعلی مشهد و سید حسن مرتضوی روزه گرفتند. به قدری گرمای هوا 
و مناس��ب نبودن وضعیت غذا مشکل درست کرده بود که برایشان رمقی نماند ولی آنها 
می خواس��تند روزه گرفتن شان را ادامه بدهند. روز سوم در حالیکه محمدعلی دست هایش 
به دو طرف دیواره سنگر بود یکهو به علت ضعف به زمین افتاد. با آب قند او را به هوش 

آوردیم. مشخص شد شرایط طوری نیست که کسی بتواند روزه بگیرد.

1 . در 35 کیلومتری جاده اهواز به سمت خرمشهر، سه راهی جفیر و پادگان حمید می باشد. از سه راهی جفیر به 
سمت طالئیه نیز دشتی وسیع با خاکریزهای متعدد به چشم می خورد. یک جاده فرعی از سمت غرب تا نزدیکی مرز 
ایران و عراق وجود دارد. که درست در کنار مرز، پاسگاه طالئیه واقع شده است و آن منطقه تا شعاع چند کیلومتری 

طالئیه نامیده می شود.
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از هر طرف که نگاه می کردیم افق در برابر چش��مانمان دامن گسترده بود. مثل اینکه 
آخر دنیا بود. خاک های نرمی همه جا را پوشانده بود. فقط تك بوته هایی که چندان بزرگ 
نبودن��د بعضی جاها خودنمایی می کرد. با آنکه اواخر فصل بهار بود ولی در ظهرها زمین 
و زمان از شدت گرما آتش می گرفت. با تابش خورشید و بخار شدن آبهایی که کران در 
کران در پشت خطوط دفاعی عراق رها شده بود، جهنمی درست می شد. به آن هوای داغ 
پر از بخار آب ش��رجی می گفتند. لباس ها را بایس��ت مرتب می شستیم زیرا هر روز شوره 

می بست.
خط چند کیلومتری را به گردان ما تحویل داده بودند، فاصله س��نگرهایی که درس��ت 
کرده بودیم، بیش از 500 متر بود. بین دو س��نگر نگهبانی در چند محل نمایی از س��نگر 
ساخته شده بود تا دشمن فکر کند که آنها هم سنگر نگهبانی اند حتی روی دیواره بعضی 

جاهای آن کاله کاسکت گذاشته بودیم.
موش های گنده مشکل آفرین بودند، یکی از بچه ها گربه ای با خودش آورده بود که به 
اصطالح از ش��ر موش ها راحت شود. این گربه روز ها از ترس موش ها پشت پتوی سنگر 
مخفی می ش��د و ش��ب ها همراه پاس بخش میو میو کنان راه می افتاد. صدای او وس��یله 
خوبی شده بود تا نگهبان ها از آمدن پاس بخش مطلع شوند برای همین بچه ها هم خوب 

به گربه می رسیدند.
گروهان ما در قس��مت نعل اس��بی خط طالئیه مستقر شد. می گفتند آنجا از همۀ جای 

خط حساس تر است زیرا فاصله ما با دشمن کمتر از سایر قسمت های خط بود.
 در قس��مت وس��ط خط مربوط به ما جاده ای به طرف عراق کشیده شده بود. دو طرف 
این جاده را آب گرفته بود. عرض جاده حدود 3-4 متر بود که یك متری از آب بیرون بود. 
خط ما در روی این جاده در دل خاک عراق ادامه می یافت. دراین خط س��ه سنگر کمین 
و یك سنگر خمپاره81 داشتیم. در این سنگرها که نیروهایش برای یك هفته مشخص 
می شدند، کار بسیار مشکل بود. در روز نباید از سنگر خارج شوند. برای آنکه دشمن نتواند 
س��نگرها را با گلوله مس��تقیم تانك و 106 از بین ببرد تقریبا هم سطح جاده درست شده 
بود و برای آنکه آب اطراف جاده به آنها نفوذ نکند و سنگرها پر از آب نشوند آنها را گود 

نکرده بودند. بنابراین قد سنگرها کمتر از یك متر بود.
آموزش های خاص به افراد عازم س��نگرها داده می شد، از بین هر گروه برای هر سنگر 
یك نفر را همان جا آموزش می دادیم و به آنها شرایط زندگی در زیر دید و گلوله دشمن 
آموزش داده می شد. در روز امکان انتقال مجروح و شهید از این سنگرها وجود نداشت و 

همین طور انتقال تدارکات.
شب ها هم تا سنگر شماره1 که حدود یك کیلومتر با دژ فاصله داشت با قایق موتوری 
حمل و نقل انجام شده و بقیه مسافت پیاده طی می شد. هرچند وقت یکبار هم نیروهای 
غواص و گش��تی های عراقی در شب ها مش��کالتی درست می کردند. به طرف هر سنگر 
روزانه بین صد تا دویس��ت گلوله شلیك می شد مثل اینکه دشمن برای هر سنگر روزانه 

سهمیۀ گلوله قرار داده بود.
س��اعت 12 ش��ب ش��انزدهم ماه رمضان آن س��ال، هنگامی که بچه ها با محمدعلی 
حاجی قربان��ی خداحافظ��ی می کردند تا به همراه حبیب مه��دوی زاده، جمال ابراهیمیان، 
حس��ین کاظمی، حمیدرضا محمودزاده و چهار نفر دیگر سنگر شماره2 را تحویل بگیرد، 
محمدعلی از نوع خداحافظی تعجب کرد و گفت: »مگه چه خبره؟« محمد یعقوبی به او 
گفت: »تا به حال هیچ گروهی س��الم از این س��نگرها برنگشته اند، از خدا می خواهیم که 
شما سالم برگردین!« او در جواب گفت: »حاجی قربانی ها، تا صد سال را پر نکنند راضی 

به رفتن نمی شوند، خاطرت جمع باشد!«
هر ش��ب برادر سرلك، برای آنها یك کلمن آب یخ می برد. نگهبان ها جلوتر از طریق 
بی س��یم از رفتن او اطالع حاصل می کردند. مواد غذایی یك هفته که شامل یك کیسه 
نان خش��ك، چند قوطی کنس��رو و کمپوت بود موقع حرکت گروه ها به آنها داده می شد. 

برای تمیز کردن خودشان هم چند بسته پنبه در کیسه های آنها قرار داده می شد.
بعد از سه روز خبر گروه محمدعلی را از برادر سرلك گرفتم برایم گفت: »حال خوشی 
دارند. چهارنفرش��ان توی س��نگر و چهارنفرشان داخل یك لوله آهنی که قطرش به یك 
متر می رس��د، روز و ش��ب را سپری می کنند. ش��ب ها را به نوبت هر چهار نفر یك پست 
نگهبانی می دهند. محمودزاده که طلبه اس��ت نماز جماعت نشس��ته برقرار می کند. پیش 
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نماز و نمازگزاران نشسته نماز می خوانند. روزها هم به آنها قرآن آموزش می دهد. با اینکه 
سن محمودزاده از همۀ آنها کمتراست ولی آقای حاجی قربانی و بچه های خمین حسابی 
قبولش دارند. هرشب چند ساعت کیسه گونی ها را پر از خاک می کنند تا محل های اصابت 
گلوله های خمپاره را پر کنند. محمدعلی خمپاره های روز اول را که برای سنگر آنها شلیك 

شده بود را شمارش کرده بود. ناقابل 164 گلوله.«
هنوز صحبت های س��رلك تمام نش��ده بود که صدای بی س��یم بلند ش��د، محمدعلی 
حاجی قربان��ی بود. با هیجان خاصی س��الم و علیك مختصری ک��رد و گفت: »123 بند 
1-232 بند2« س��رلك نگاهی به کاغذی که کدهای رمز نوش��ته ش��ده بود کرد و رنگ 
چه��ره اش تغییر کرد و گف��ت: »انا هلل و انا الیه راجعون«. فهمیدم فرد یا افرادی ش��هید 
شده اند که سرلك کلمه استرجاع را به زبان جاری کرد. جای سوال نبود او هم بیشتر از ما 

چیزی نمی دانست و کاری هم از دستمان بر نمی آمد باید تا شب صبر می کردیم.
نزدیك غروب بود تا شب یك سال بر ما گذشت. نگران دوستان و همشهریان بودیم. 
می گفتیم:»چه شده؟ چند نفر زخمی اند؟ چند نفر شهید شدند؟« آخر شب برادر سرلك با 
جنازه برادر حمیدرضا محمودزاده برگشت. محمودزاده نور چشم گروهان بود. طلبه جوان 
حوزه علمیه دامغان. که هفده بهار بیش��تر از عمرش نگذشته بود. صداقت و ادب او مثال 
زدنی بود. چهره محبوبش را همه دوست داشتند. اهل ذکر بود. موقع نگهبانی یك لحظه 
س��اکت نبود، زیر لب مرتب ذکر می گفت. یك روز به بچه ها می گفت: »اخالق جبهه را 
باید به پش��ت جبهه منتقل کنیم یعنی مثل اینجا قبل و بعد از پهن ش��دن سفرۀ غذا دعا 
بخوانیم. ش��ب ها قبل از خواب س��وره واقعه را تالوت کنیم و اخالق و رفتارمان جبهه ای 
باش��د.« حرف ها و خاطرات شهید محمودزاده در ذهنم مرتب مرور می شد. همه برای او 

ناراحت بودند. ولی بچه های دامغان بیشتر زیرا خاطرات بیشتری از او داشتند.
روز چهارم گروه محمدعلی حاجی قربانی تعویض ش��دند و به س��نگر اجتماعی آمدند. 
لباس های محمدعلی پوشیده از خون های خشك شده بود. سر و رویش هم ِگلی و خاکی 
بود. چهره اش عوض ش��ده و رنگ به صورت نداش��ت، همه منتظر بودند تا واقعه را شرح 
دهد او گفت: »س��اعت ده دقیقه به هفت عصر بود که گلوله خمپاره60 دشمن با صدای 

»هووکپ« جلوی در س��نگر به زمین نشس��ت. س��نگر پر از دود و گرد و خاک شد چند 
دقیقه گذشت دست هایم را از روی گوش هایم برداشتم هیچ چیز دیده نمی شد. دستی به 
بدنم کش��یدم قسمت های رانم خیس شده بود. سر حسین کاظمی روی پایم بود. بلندش 
کردم. ترکش زخم س��طحی درس��ت کرده بود و خون می ریخت آن را بستم و خون بند 
آمد. پس از 3-4 دقیقه که حالم بهتر ش��د، رفتم گوشه دیگر سنگر، محمودزاده در خون 
غوطه ور بود. یك ترکش قس��متی از گونه راس��تش را برده بود. خون از قسمت شانه اش 
بیس��ت سانتی فوران می زد، دو عدد باند لوله شده را در آن فرو کردم تا آنکه خون ریزی 
کمتر ش��د. فك او را س��ر جایش برده و آن را بستم. ضمن آنکه شهادتین را به او تلقین 
می کردم قول شفاعت هم می گرفتم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید تا جان به جان آفرین 
تس��لیم کرد. س��ینه خیز برانکارد بیرون سنگر را داخل سنگر کشیدم و به کمك جمال او 
را روی برانکارد قرار دادیم و بیرون س��نگر بردیم. خون های کف س��نگر را با دست جمع 
می کردم و توی پاکت پالستیکی کرده و توی آب پرتاب می کردم که سر و صدای یکی 
از بچه ها از داخل لوله جلو س��نگر را شنیدم. به سراغش رفتم، ترسیده و عصبی شده بود 
هرچه کوش��ش کردم ساکت نشد، حرف هایی می زد که روحیه همه خراب می شد. دست 
خودش هم نبود می لرزید و فریاد می کش��ید، ظاهراً قباًل چنین صحنه هایی را ندیده بود، 
گلنگدن تفنگ را کشیدم و گفتم اگر یك کلمه دیگر بگویی خودم با تیر می زنمت. بنده 

خدا ساکت یك گوشه نشست...«
فردای آن روز وقتی کمی حال محمدعلی بهتر شد، از اوضاع و احوال سنگرهای کمین 
پرس��یدم برایم تعریف کرد که داخل سنگرها پر از موش های کوچك است، اگر چشم به 
هم بگذاریم از س��ر و کولمان باال می روند و بیرون س��نگر هم پر از موش های بزرگتر از 
گربه. حجم پشه های ریز سبز در آنجا خیلی بیشتر از خط. طوری که روزها جلو در سنگر 
توده ای از پشه به حرکت در می آیند که جلوی نور خورشید را می گیرند. از فاصله دو متری 

حتی تیربار دیده نمی شود، رویش پوشیده از هزاران پشه ریز سبز رنگ می گردد.
با یك روز فاصله، در س��نگر کمین ش��ماره1 رمضان نجار هم شهید شد. او قد بلندی 
داشت و هنگامی که می خواست وارد سنگر شود ترکش خمپاره به پهلویش اصابت کرد. 
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برای او هم خیلی ناراحت شدم او داداش کوچکتر علی نجار هم کالسی ام بود که قباًل در 
ماموریت مهاباد با هم بودیم ولی چاره ای نبود باید تحمل می کردیم.

ش��ب احیا 21 ماه رمضان پاس بخش بودم. محمدعلی مشهد در سنگر اجتماعی پانزده 
نفره مراسم شب احیا گرفته بود. دعای جوشن کبیر می خواند. از پشت سنگر صدایش را 

می شنیدم. بیش از همه خودش گریه می کرد.
یك روز با تعدادی از بچه ها با یك تویوتا به مقر گردان در پشت خط رفتیم. آنجا یك 
تانکر آب بود که گرمای نور خورشید آب آن را گرم می کرد و چند دوش صحرایی درست 
کرده بودند. لباسهایم را شستم و حمام کردم. وقتی بوی عرق و نمك های شوره بسته بر 

بدن و لباسم پاک شد احساس سبکی کردم.
در حال برگشتن بودیم که سر و صدای یك نوجوان بسیجی با پیرمرد انباردار اصفهانی 
نظ��رم را جلب کرد. آن نوجوان به او می گفت: »من از خط آمده ام. لباس هایم پر از خون 
اس��ت. این خون ها متعلق به یك شهید عزیز اس��ت و دیگه طاقت ندارم این لباس ها را 
بپوشم. وضع لباس های زیرم نیز بهتر از اینها نیست، تو را خدا یك دست لباس کامل به 
ما بده و راحتم کن!« پیرمرد مثل همۀ انباردارهای جبهه ناخن خشك بود، به او می گفت: 
»پسرجان اگر به هر کی که لباسش خونی شد، لباس نو بدهم، انبارم فوری خالی میشه 
ب��رو حمام اینها را بش��ور و ننه من غریبم در نیار!« نوجوان بس��یجی به او گفت: »یا به 
زبان خوش لباس می دهی یا آنکه می دانم چه جوری ازت لباس بگیرم!« پیرمرد که کم 
حوصله بود و ظاهراً هر روز هم از این صحنه ها را پشت سر گذاشته بود، گفت: »پسر برو، 

فرماندۀ لشکر را هم بیاری، نمی دهم!«
نوجوان بس��یجی رفت داخل یك دوش و لخت ش��د و یك چفیه به خودش بس��ت و 
آم��د جلو در انبار به انباردار گف��ت: »لباس می دهی؟« باز هم پیرمرد گفت: »خیر« یکهو 
نوجوان چفیه را انداخت و دست هایش را ستر عورت کرد. پیرمرد فریادش بلند شد: »شما 
دیگه کی هستین! من را بیچاره کردین! پسر مگه شرف نداری، مگه حرف حساب سرت 
نمیش��ه! مگ��ه برای بابامه! بیا لب��اس هرچی می خواهی بگیر و بب��ر اینقدر اذیت نکن!« 
نوجوان که به هدفش رس��یده بود خنده کنان چفیه را دور خودش بست و لباس های زیر 

و رو را یکجا تحویل گرفت.
کار عمده ما نگهبانی بود. هر لحظه هم آمادگی درگیری با عراقی ها را داش��تیم. خط 
ایران نه س��یم خاردار داشت نه مین و نه بشگه فوگاز. وجود بسیجی توی خط کافی بود 
که عراقی ها خودش��ان را پش��ت خطوط دفاعی پنهان کنند و خواب راحت نداشته باشند. 
اگر ترس آنها نبود به راحتی می توانستند از فاصله چند صد متری بیِن سنگرهای ما نفوذ 

کرده و مشکل درست کنند. کاری که هرگز از روی ترس انجام ندادند.
وضعیت تدارکات خوب بود. یخ و آب و غذا هم به موقع می رسید ولی من حالم کاماًل 
خوب نبود. با آنکه بیش از دو ماه از عملیات بدر می گذش��ت. ضربه روحی س��همگین آن 
اثراتش باقی بود مثاًل چند دفعه اتفاق افتاد که متوجه شدم روی دژ ایستاده ام، فوری آنجا 
را ترک می کردم و از رفتارم متعجب می شدم. گاهی هم صحنه های عملیات جلو چشمم 

مجسم می شد.
بعد از دو س��ه هفته اس��تقرار در خط پدافندی طالئیه، گردان ب��ه پادگان انرژی اتمی 

فراخوانده شد. خیلی تعجب کرده بودیم. برایمان سوال شده بود که چه خبر شده؟
وقتی به محل لش��کر رس��یدیم و گرد و خاک خط را از تنمان شستیم، فرمانده گردان 
برایمان س��خنرانی کرد: »از آنجا که گردان روح اهلل آموزش های ش��نا و بلم رانی را دیده 
اس��ت و خیلی از نیروهایش در چند عملیات ش��رکت کرده اند، به لطف خدا قرار است در 
یك عملیات مهم ش��رکت کند. هر چه سریعتر وس��ایل و تجهیزات خود را اماده کنید!« 

بچه ها از خوشحالی تکبیر گفتند.
چن��د روز منتظر ماندیم. لحظ��اِت انتظار به کندی می گذش��ت همچنان منتظر بودیم 
تا پس از س��ه روز اعالم شد لش��کرعلی بن ابی طالب)ع( عملیات عاشورای 4 را در سطح 
محدودی انجام داده است. دو سه روز گذشت تا بچه های عمل کننده از منطقه عملیات 
برگشتند. در بین آنها دو نفر از بچه های دسته رستگار که از عملیات بدر باقی مانده بودن 
وجود داش��تند. سراغش��ان رفتم وقتی به یکی از آنها رس��یدم مرا به آغوش کشید و خبر 

شهادت دوستش را داد.
مأموریت ما تمام ش��د و برگش��تیم. اتوبوس ما از قم گذشته بود که محمدعلی مشهد، 
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من و حمید حاجی پروانه را دعوت کرد که شام را تهران مهمان ایشان باشیم تا بتوانیم در 
مجلس سخنرانی شیخ حسین انصاریان شرکت کنیم.

ش��ب های آخر ماه رمضان بود. وقتی به خانه رس��یدیم. خانمش غذا درست کرده بود. 
مثل اینکه به او تلفن ش��ده بود. بالفاصله بعد از غذا با موتور برادر خانمش س��ه نفری به 
مجلس شیخ حسین رفتیم. مجلس که تمام شد، آدرس مجلس بعدی را گرفت و ما را به 
آنجا برد. جمعیت زیادی آمده بودند. تا آخر شب مراسم سخنرانی و سینه زنی طول کشید. 
بعد از پایان مجلس وقتی حمید حاجی پروانه را در شلوغی پیدا کردم، چشم هایش از گریه 
قرمز شده بود. محسن طاهری خیلی خوب مداحی کرده بود. سینه زنی اهل مجلس که 

از قیافه هایشان مشخص بود اکثراً اهل جبهه و جنگند پرشور بود. 
به منزل که برگش��تیم سحر بود. س��حری خوردیم و برای آمدن به دامغان خداحافظی 
کردی��م. اتوبوس ه��ای کاروان رفته بود و ما مجبور بودیم ب��ا اتوبوس های تو راهی عازم 
دامغان ش��ویم. سه راه افسریه خیلی معطل نشدیم تا اتوبوس گیرمان آمد. توی اتوبوس 
قدری از مش��کالت خانواده های رزمنده صحبت کردیم. هنگام ورود به خانه دست بابا و 
مامان را بوسیدم و گفتم:»جنگ برای شما هم خیلی مشکل درست کرده. چشم انتظاری 
و گ��وش به زنگ بودن یك طرف، مس��افرت تا اهواز و ماش��ین آوردن برای من طرف 
دیگر!« بابا حرفم را قطع کرد و گفت: »ما هم مس��لمانیم. توی جنگ هم وظیفه داریم. 

نمی گویم جبهه نرو، فقط وقتی حالت خوبه برو نه با مریضی!«

 

فصــل نهم
فــانوس بان

با آنکه طالئیه شرایط سختی داشت ولی آن را بیشتر از شهر دوست داشتم. دو هفته ای 
می ش��د که از مأموریت طالئیه برگش��ته بودم؛ احس��اس می کردم توی شهر هیچ کاری 
ندارم. دلم هوای ش��هیدان و جبهه را کرده بود. در ش��هر احساس غربت می کردم. حتی 

نمازهای مغرب و عشاء مسجد جامع هم برایم جالب نبود.
باید زودتر به جبهه برمی گش��تم. ش��اید هم اینها بهانه بود و من به جبهه معتاد ش��ده 
بودم. بوی باروت، صدای خمپاره، نمازهای جماعت جبهه، سینه زنی ها و همه چیز جبهه 
اعتیادآور بود. کافی بود یکبار قنوت نماز ش��ب مهدی هنگی 1 15 س��اله را می دیدی تا 
همیش��ۀ خدا معتاد به دیدن آن ش��وی و یا یکبار در مراسم آنجا سینه بزنی تا هیچ سینه 

زدن دیگری به تو حال ندهد.
ب��رای جبه��ه رفتن باید دلیل خانواده پس��ندی فراهم می ش��د. حرف ه��ای دلم را که 
نمی توانستم بگویم. بعد از یکی دو روز فکر، راه حل را پیدا کردم. عضویت سپاه پاسداران 

1 . شهید محمد مهدی هنگی فرزند علی در تاریخ 1349/11/22 در شهرستان دامغان به دنیا آمد. در 
تاریخ 29/04/1366در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به ناحیه ش��کم و س��ینه و پا از جام گوارای ش��هادت 

نوشید و در زمره ی شهدای همیشه جاوید اسالم قرار گرفت.
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هر چند که محدودیت هایی درست می کرد.
در همان روزها امیر گلشنی مسئول پرسنلی سپاه دامغان در مسجد جامع به سراغم آمد. 
بدون مقدمه گفت: »یك گروهان را حاج رجب می بره منطقه. اگر دوس��ت داری، پرونده 
قبلی ات را بگیر و ببر اهواز تحویل تیپ 21 امام رضا بده!« فردای آن شب پرونده ام را به 

خانه بردم و گفتم: »باید برم کار استخدامم را درست کنم!«
موقع اعزام وقتی به سمنان رسیدیم، بعد از نماز و ناهار، ابوالفضل هراتی بچه ها را جمع 
ک��رد. همان موقع حاج رجب با لباس فرم س��پاه از اطاقی بی��رون آمد. تا آن وقت او را با 

لباس فرم ندیده بودیم.
ب��رادر هراتی با مقدمه ای گفت: »بچه ها قدر فرمانده تان حاج رجب را بدانید در عملیات 
خیبر ش��هید زین الدین فرماندهی اش را تائید کرده و گفته روی حاج رجب به عنوان یك 

فرمانده خوش فکر و شجاع حساب می کند!«
او که صحبت می کرد حواس��م به حاج رجب بینائیان بود از خجالت مثل لبو سرخ شده 

بود دوست نداشت تعریف او را کنند.
محل اس��تقرار تیپ 21 امام رضا علیه السالم ساختمان های 5طبقه بود، پنچ کیلومتری 
اهواز این ساختمان ها با قطعات پیش ساخته درست شده بود، بجای در و پنجره اطرافش 
پتو آویزان کرده بودند. چند تا ضدهوایی دو لول مراقب آسمان بود و مثل همه تیپ ها و 
لشکرها حسینیه ای بزرگ در وسط آن. خبری از جدول کشی و آسفالت نبود. تك و توک 

شن های درشت روی ماسه های نرم پراکنده بود.
کنار حس��ینیه یك میلۀ پرچم بلند برای اجرای مراس��م صبحگاه س��رپا بود. همه چیز 
ساده و بی آالیش، ساده تر از آن چه که قابل تصور بود. وقتی بچه های واحدها موقع نماز 
به طرف حس��ینیه می رفتند، فقط یك کاس��ه از جنس ُروی همراهشان بود که توی آن 
غذا بخورند. هر نوع غذا که فکرش را بکنی! س��فره هم که پهن می ش��د پارچ های قرمز 
پالس��تیکی پر از آب یخ در وس��ط به خط می شد و جلو هر پنج، شش نفر هم یك لیوان 
پالس��تیکی قرمز. جای تعجب بود که فقط نمك دان ها تك و توک سفید بودند. راستی 

چرا لیوان ها، پارچ ها و نمك دان های جبهه قرمز بودند؟ آیا علتی داشت؟

پرونده ام را تحویل کارگزینی دادم. کامل بود. به عنوان پاسدار رسمی اسمم را نوشتند. 
مسئول کارگزینی گفت: »رسته ات چیه؟« جواب دادم: »پیاده.« به سر و پایم نگاهی کرد 
و گفت: »چه توانی داری؟« گفتم: »دفعه قبل فرمانده دس��ته بودم.« نامه ای به من داد 
و مرا به گردان رعد معرفی کرد و نامه ای هم که از تدارکات لباس های فرم پاس��داری را 

تحویل بگیرم.
تحویل لباس های سبز پاسداری احساس غریبی را در من زنده کرد. هم آنها را دوست 
داش��تم و هم از تقدس آنها نگران بودم. می ترس��یدم نتوانم حق مطلب را ادا کنم. تردید 

داشتم که آیا می توانم و لیاقت آن را دارم که پاسدار اسالم باشم.
باید برای مراس��م صبحگاه لباس فرم می پوش��یدم. احساسم مثل وقتی بود که حاجی 
لباس ه��ای معمول��ی اش را از تن در می آورد تا ُمحرم ش��ود. آنجا میقات جبهه بود و من 
سرگشته، هم زائر. با توکل و دعا و استعانت آن را پوشیدم. غرق عرق شده بودم. به هیچ 

کس نگاه نمی کردم. بعد از صبحگاه سریع آنها را از تنم بیرون آوردم.
بعد از صبحگاه ابوالفضل هراتی به سراغم آمد. گفت چه خبر؟ موضوع را برایش تعریف 
کردم. گفت: »نه! نش��د بیا با هم بریم من برگه ات را برای گردان خودمان بگیرم تو هم 
فرمانده دسته ای و از آرپی جی و تیربار هم بدت نمی آید.« هنوز حرف مان تمام نشده بود 
که حاج رجب از راه رسید. او رفته بود محل مأموریت گروهان را بازدید کند. به او گفتم: 

»چه خبر؟«
خندید و گفت: »منطقه حالت عملیاتی داره! از عملیات بدر برایمان کمی از هور مانده 

و جاده خندق که حاال باید چار چنگولی حفظ اش کنیم!«
نام بدر خاطرات دوست داشتنی بسیاری را برایم زنده کرد. برای همین بی معطلی برای 

تغییر محل خدمت به کارگزینی برگشتم. آنها هم موافقت کردند.
همان روز حاج رجب مسئولیت یك دسته 27 نفره را به من واگذار کرد. بچه های خوبی 
بودند. بیشترش��ان سابقۀ جبهه و عملیات داشتند برای همین کارم مشکل نبود. اکثراً هم 
سن و سال خودم بودند یعنی زیر بیست سال. هنوز تجهیز نشده بودیم که برای آموزش 

راپل و سنگ نوردی گردان به کوه های شرق اندیمشك اعزام شدیم.
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چهار- پنج روز آنجا بودیم. هوای خوبی داش��ت و محیط قش��نگی ب��ود. باال رفتن از 
صخره ه��ای تیز و فرود آمدن از آن را آموزش می دادند. همه س��نگ نوردی را دوس��ت 
داشتند. بعد از آنکه چند نوع گره با ریسمان را یادمان دادند نوبت راپل شد، به کمك یك 
ریس��مان از صخره ای بلند به سرعت پایین می آمدیم این صخره عمود به زمین و جایی 

هم که فرود می آمدیم پوشیده از شن های نرم بود.
وقتی به اهواز برگش��تیم، برای فرمانده هان دس��ته و باالتر آموزش قطب نما گذاشتند. 
برای ارزیابی هم ش��ب آخر به دس��ت هر یك از ما یك قطب نما دادند. گرا و مسافتی را 
که در آنجا گرا و مسافت محل بعدی را گذاشته بودند و ما باید آن را پیدا می کردیم.. به 
همین ترتیب بعد از آنکه چهار- پنج محل را پیدا می کردیم به محل اولمان بر می گشتیم. 

تجربه جالبی بود و خیلی هم ضروری.
یك روز صبح حسن حقیری گفت: »من پادگان انرژی کار دارم اگر می آیی بسم اهلل!« 

من که منتظر فرصت بودم با اجازه فرمانده گروهان به آنجا رفتم. 
به چند س��رباز دامغانی که توی لش��کر 17 خدمت می کردند سر زدیم او سراغ کارهای 
اداریش رفت. من به حسینیه رفتم. محلی که توی پادگان انرژی اتمی از همه جای آن، 

برایم عزیز تر بود.
یك س��اعتی به نماز ظهر وقت باقی بود. به یاد ش��هدایی افتادم که آنجا با آنها خاطره 

داشتم. بیادشان مناجات شعبانیه را خواندم.
آخرین ش��ب تیرماه 64 1 اتوبوس های گل مالی و اس��تتار شده از راه رسیدند تا ما را به 
جزایر مجنون برسانند. راستی ما مجنون بودیم یا جزایر؟ من که نه، بچه های گردان های 

رزم را می گویم.
اتوبوس ه��ا چند کیلومت��ری هم در دل ج��اده خندق پیش رفتند. فک��ر می کنم تا دو 
کیلومتری پیشانی خط عرض جاده ده متری می شد. دو طرفش هم آب بود و آب. و بیشتر 
جاها نی. سنگرهای استراحت را در سمت چپ و نگهبانی را در سمت راست درست کرده 
بودند. سنگر که چه عرض کنم دخمه هایی برای جان پناه بود. یك کانال به عرض یك 

1 . این خط پدافندی از سال 1364 در قالب تیپ 21 امام رضا )علیه السالم( و در شهریور 65 تا پایان 
سال 1366 با تیپ 12 قائم آل محمد )عج( بوده است.

متر برای آمد و رفت در طول مسیر در قسمت چپ درست شده بود.
در دل نیزارهایی که س��ر از آب هور بر آورده چند پاس��گاه آبی درس��ت شده بود. این 
پاس��گاه ها از قطعات آکاس��یو بود از همان نوع که یك هفته در مخفی گاه بدر اس��تفاده 
کردیم. در سمت چپ جاده، با کمی فاصله پاسگاه آبی صفین بود. چند آبراه آن را به جاده 
وصل می کرد. این پاس��گاه از دو قسمت بزرگ تر برای استراحت و سه قسمت کوچك تر 
برای نگهبانی درس��ت ش��ده بود. مساحت قسمت های بزرگتر به س��ی، چهل متر مربع 
می رسید. محل های نگهبانی و استراحت توسط یك ردیف اکاسیو متصل به هم، درست 

شده بود مثل راهرو.
اطراف سنگرهای نگهبانی و محل استراحت چند ردیف بلوک سیمانی روی هم گذاشته 

بودند. نی های اطراف هم خودشان را به این بلوک ها رسانده و آنها را استتار کرده بود.
یك دس��ته مامور حفاظت از پاسگاه صفین ش��د. این پاسگاه ها از چشم دشمن مخفی 
بود؛ برای همین شرایط اختفا باید رعایت می شد. باید شب دشمن در آنجا نوری نمی دید 

و هیچ وقت هم سر و صدا از آنجا بلند نمی شد.
در سمت راست جاده، پاسگاه شریف بود که سه تا پایگاه آن با صد متری فاصله از هم 

قرار داشت. شرایط آنجا هم مثل شرایط پاسگاه صفین بود.
یك گروهان در پاس��گاه های آبی مس��تقر ش��د. گروهان ما مس��ئولیت جاده خندق تا 
محراب را به عهده گرفت و گروهان س��وم هم به عنوان پش��تیبان در فلکه امام رضا)ع( 
مس��تقر ش��د. این فلکه در ابتدای جاده خندق بود با س��نگرهای ب��زرگ اجتماعی برای 

استراحت و سنگرهای نگهبانی در اطراف آن.
از گروهان ما دس��تۀ محمدعلی مش��هد در محراب 1 مستقر شد و دستۀ حسن حقیری 
در یك قس��مت جاده. و به بچه های دس��ته ای که من مسئولیت آنها را بعهده داشتم نیز 

قسمت دیگر جاده واگذار شد.

1 . پد خندق دوطبقه و میدانی شکل بود روی پد و زیر زمین پد. پد و دژ خندق در انتهای جاده خندق قرار داشت. 
دو طرف پد آب بود از سمت راست به شط علی و از سمت چپ به جزایر مجنون شمالی و جنوبی. دژ خندق خط 
مقدم و پیشانی جاده خندق بود. عرض پد خندق حدود سی متر بود. فاصله دژ با دژعراقی ها حدود پنجاه متر بود.این 

پنجاه متر بین ما و عراقی ها را باتالق و چوالن های هورالعظیم پرکرده بود.
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هوای گرم و شرجی مرداد ماه هور، وحشت زا بود. هیچ کس در ظهر نمی توانست تیغ 
تیز گرما را تحمل کند. اگر یك س��اعت در آفتاب می ماندیم؛ گرما زدگی حتمی بود. در 
طول روز همه ُشرُشر عرق می ریختند. همان دو- سه روز اول لباس هایمان از نمك عرق، 
س��فید شد. هر س��اعت باید چندین لیوان آب یخ می خوردیم. از طلوع آفتاب گرما لحظه 
به لحظه شدت می گرفت. غروب که خورشید به افق می نشست کم کم هوا قابل تحمل 

می شد، آن وقت هم نوبت حمله سیل آسای پشه ها بود.
هوای دم کردۀ سنگرهای کوچك1 ، متعفن بود. در آن اوضاع و احوال حکایت موش های 
جزیره شنیدنی است. موش هایی که هیچ گربه ای توان و جرأت مقابله با آنها را نداشت.

با آنکه هوا خیلی داغ نش��ده بود و خورش��ید نزدیك مش��رق بود، نمی دانم چرا حالی 
نداشتم. اعصابم خرد بود. به هیچ چیز فکر نمی کردم. همچنان قدم می زدم. یکباره چشمم 
به تابلوی رو به رویم افتاد. نوشته بود: »لبخند بزن رزمنده!« به جای لبخند با صدای بلند 

خندیدم. حالم خوب شد.
روزی یکی از بچه ها ابتکار به خرج داده بود و با خودش گربه ای به جزیره آورد. وقتی 
س��ر کیسه را باز کرد وگربه بیرون آمد کمی که گذشت چشمش به یك موش افتاد اول 
گربه قیافه گرفت و به طرف موش رفت. به محض این که نزدیك موش رسید، موش با 

دستش زد توی صورت گربه. گربه فرار کرد و موش دنبال آن می دوید.
هیچ چیز از ش��ر موش های هور در امان نبود. مواد خوراکی را هر جا می گذاش��تیم در 
دسترس آنها بود. وسایل کوچك مثل عینك، ساعت، دستمال و... را با خودشان می بردند. 
موقع خواب هم که روی س��ر و صورت و بدنمان رژه می رفتند. هر وقت که می خوابیدم، 
صورتم را با چفیه می پوشاندم تا از حرکت موش روی صورتم حالم به هم نخورد. خواب 

راحت را به ما حرام کرده بودند.
یك شب تا صبح نخوابیده و پاس بخش بودم و چند دفعه بچه ها صدایم زدند که عراقی 
دیده اند. هوا که روشن شد دراز کشیدم. تازه چشمم به خواب گرم شده بود. یکباره حس 
1 . قس��مت جلویی دژ کاس��ه ای شکل بود. حدود بیست سنگر در طبقه پایین دژ قرار داشت. سنگرها با بتن پیش 
ساخته و میل گرد توسط جهاد سازندگی اصفهان ساخته شده بود.عماًل طبقه پایین پد محل استراحت حدود صد نفر 

در شرایط عادی بود. بچه ها نوبتی باالی پد می آمدند و در سنگرها مستقر می شدند.

کردم موش روی دس��تم راه می رود و موهای آن به دستم می خورد؛ فریاد کشیدم: »آی 
موش!« و از س��نگر پریدم بیرون. وقتی خنده بچه ها را دیدم متوجه شدم دستم به دست 
علی اکبر ملکی خورده. س��وژۀ خوبی برای بچه ها درست شده بود. وقتی موش می دیدند؛ 
فریاد می زدند: »آی موش!« شایعه شده بود موش پاشنۀ پای یك بسیجی را خورده و او 

توی خواب متوجه نشده.
ی��ك روز بچه ها گفتند: »محمد فالحتی جریمه ش��ده. خودش ی��ك نفری باید یك 
سنگر جمعی بسازد.« سراغ فالحتی رفتم عرق ریزان کار می کرد. کنار سنگر خمپاره120  
س��نگر می ساخت. تا که به او رسیدم گفتم: »بازم ش��یطانی کردی؟« گفت: »نه بابا من 
و این حرف ها. همان روز که علی نقی صرفی می خواس��ت بره وضو بگیره کاله کاسکت 
من س��رش بود، موقع وضو یه خمپاره 120 کنارش خورد. کاله کاس��کت هم پر از خون 
ش��د. دلم نمی آمد که خون شهید را بشورم. سید رضا ترابی، فرمانده دسته مان چند بار که 
کاله س��رم نبود گیر داد می گفت کاله ات را نم کن و بش��ور، دو سه روز آن را نم کردم و 
آخرش با یه لگد قلش دادم ته آب. فهمید و تنبیه ش��دم!« گفتم: »ناراحت که نیس��تی؟« 
با خنده ای گفت: »می دانی که س��رم برای کار درد می کند. از بی کاری که بهتره، س��نگر 

هم به کار می آید.«
بعد از پنج روز به دیدن بچه ها در محراب رفتم. همان چند روز استقرار در محراب قیافۀ 
آنها را عوض کرده بود. سنگرهای آنها کوچکتر و متعفن تر از سنگرهای ما بود. جلو سنگر 
با آنها س��الم و احوالپرس��ی می کردم و در کانال جلو می رفتم. آخرین سنگر ما در فاصله 
شصت، هفتاد متری دشمن بود. برای همین کار، سخت بود و سنگرها و راهروها در دل 

خاک. حتی روز هم تاریك بود برای همین می بایست همیشه  فانوس روشن باشد.
شب ها س��کوت محض حکمفرما بود. فقط صدای حیوانات هور مخصوصاً قورباغه ها، 
گاهی آن س��کوت سنگین را می شکست. هر روز ساعت هشت صبح به سمت عراقی ها 
آتش می ریختیم. تا هنگامی که آتش ما ادامه داش��ت آنها عکس العملی نشان نمی دادند. 
ولی وقتی خط ما آرام می شد. خمپاره هایشان به کار می افتاد. این قرار داد نانوشته ای بین 

ما و صدامیان بود که هم ما و هم آنها آن را رعایت می کردیم.
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یك روز خط ش��لوغ ش��د. دش��من نزدیکی یك س��نگرمان را که دود بلند می شد به 
خمپاره بس��ته بود. سر و صدای برادر امیر رجبی می آمد کمی به آنها نزدیك شدم. اصغر 
آخوندی، مهدی کش��اورز و محمد عابد مرغابی شکار کرده و مشغول کباب کردن بودند. 
امیر رجبی به آنها می گفت: »مگه نمی دانید این جور کارها اینجا درس��ت نیست؟« اصغر 
آخوندی گفت: »این یکی خیلی چاق و چله بود حیف می ش��د در می رفت.« امیر ناراحت 

شد ومرغابی را از روی اجاق برداشته و وسط آبهای هور پرتاب کرد.
خیلی نگذشت که سر و صداها خوابید و آنها دو مرتبه مرغابی نیمه کباب را شنا کنان 
از وسط آبها گرفته وتوی جعبه فشنگ کالش آبگوشت بار کردند. مشغول خوردن بودند 
رفتم سراغش��ان. فقط آب بود و یك مرغابی نیمه س��وخته و سیاه. به آنها گفتم: »این را 

بخورید ادویه، ترشی، پیاز و دیگر چیزهایش طلب شما.«
تدارکات از مقر تیپ به جزیره می آمد. از آب آلوده جزیره برای طهارت و شستن ظرف 
اس��تفاده می کردیم ولی آب خوردن و یخ را برایم��ان می آوردند. غذا را هم با ظرف های 
آلومینیومی مخصوص حمل شیر می آوردند که یکی دو بار در اثر گرما فاسد شد و در اثر 
آن بچه ها مس��موم شدند. اسهال مصیبتی درست کرده بود. هر چند که سگ ماهی های 

آنجا خوشحال شدند.
برای درست کردن دستشویی وسط یکی از همان آکاسیوهای روی آب را به ابعاد کاسه 
توالت بریده و س��ه طرفش را هم گونی کشیده بودند. وقتی از روی آکاسیوهایی که مثل 
راهرو به هم وصل ش��ده بود به طرف دستشویی می رفتیم، ماهی ها جلوتر از ما خودشان 
را به دستشویی می رساندند تا فضوالت را قبل از آنکه به آب برسد از هوا شکار کنند. اگر 

آن حیوانات نبودند. مصیبت دیگری به مصائب ما اضافه می شد.
یك روز یکی دستش را توی آب کرد که هدف حمله آنها با زایده های استخوانی چند 

سانتی متری دو طرف سرشان قرار گرفت و فوری خون از محل زخم باال زد.
یکی از بچه ها رادیوی دوموج داشت. توی سنگر اخبار ساعت 2 را گوش کردیم. پس 
از آن رادیو اهواز با یك خواهر شهید مصاحبه داشت. مصاحبه گر خوب می پرسید. خواهر 

شهید هم قشنگ حرف می زد. ضمن حرف هایش هم گریه می کرد.

بچه های س��نگر س��راپا گوش بودند. پس از اتمام مصاحبه سرود )کجائید  ای شهیدان 
خدایی( را پخش کرد که حال خوشی به ما دست داد.

یك شب وقتی پاس بخش بودم، حسن حقیری از کنارم رد شد و جلو رفت. چند قدمی 
دور نشده بود که صدای ناله اش را شنیدم. دوان دوان باالی سرش رفتم. ترکش خمپاره 
مجروحش کرده بود. به زمین افتاده بود. دوش��ش گرفتم. و او را به سنگر خودمان بردم. 
رمق حرف زدن هم نداشت. یك کمپوت سیب توی کلمن یخ داشتیم، آبش را به او دادم. 
با تلفن قورباغه ای به آمبوالنس خبر دادم سریع آمد و او را برد. صبح وقتی به خودم نگاه 

کردم؛ همۀ لباس هایم خونی شده بود.
همان روز صبح در فاصلۀ یك کیلومتری از ما یك هواپیمای عراقی توسط ضد هوایی 

زده شد که توی آسمان آتش گرفت. صدای تکبیر بچه ها همه جا را پر کرد.
کمتر روزی بود که س��یم تلفن های قورباغه ای ما قطع نش��ود. از آنجا که سیم ها روی 
زمین کانال رها بود ترکش های خمپاره آنها را قطع می کرد. باید به سرعت ترمیم می شد. 

به جهت شنود عراقی ها بیسیم مناسب نبود.
همان طور که غواص های ما گاه و بیگاه س��راغ عراقی ها می رفتند. آنها هم س��راغ ما 
می آمدند. چشم نگهبان ها مرتب به آب بود و هر حرکتی را زیر نظر داشتند. هر چند، خیره 

شدن به آب گاهی تّوهم زا بود.
پس از ده روز، حفاظت پاسگاه صفین به دستۀ ما سپرده شد. وضعیت آنجا از سنگرهای 
جادۀ خندق بهتر بود ولی خطر حمله بیشتر. باید کوچکترین سر و صدایی ایجاد نمی شد. 
از شدت گرما گاهی آب تنی می کردیم. چاره ای نداشتیم. از گرما خفه می شدیم. چند بلم 
در اختیار ما بود تا تدارکات را به پاسگاه های آبی برسانیم. یك روز سعید حق پرست گفت: 
»بیا برای شناسایی به جلو برویم!« حمید حاجی پروانه هم که بیسیم چی پاسگاه بود همراه 
ما آمد. از داخل یك آبراه دو سه کیلومتر جلو رفتیم. احساس کردم که در منطقه دشمن 
هس��تیم. به س��عید گفتم: »داداش اینجا بوی صدام می آید!« برگش��تیم. فردای آن روز 
س��عید با حاج حسین امیری که از بچه های اطالعات و عملیات بود و چند نفر دیگر برای 
شناس��ایی رفتند وقتی برگش��ت، گفت: »ما دیروز واقعاً اشتباه کردیم. توی دل عراقی ها 
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رفته بودیم. شانس آوردیم که ما را ندیدند!«
مرخصی چند ساعته گرفته وهمراه دو سه تا از بچه ها به اهواز رفتیم. پس از تلفن و قدم 
زدن کنار پل سفید کارون وگرفتن عکس یادگاری به بستنی فروشی رفتیم. مثل همیشه 

گفتم: »آب هویج وبستنی، بستنی اش هم دوبله باشه.« 
یك شب عراقی ها جلو آمدند و با دوشکا پاسگاه را زیر آتش گرفتند. برای آنکه پاسگاه 

لو نرود پاسخ ندادیم پس از نیم ساعت صحنه را ترک کردند.
بیست روز مأموریت جاده خندق به پایان رسید. گروهان به موقعیت شهید برونسی در 
ده - پانزده کیلومتری جاده اهواز اندیمش��ك رفت. تا ضمن استراحت پشتیبان بچه های 
خط باشد. اطراف آن موقعیت درختکاری شده بود. روی رمل ها هم قیرپاشی شده بود تا 
باد، شن های روان را جابجا نکند. هر دسته در دو چادری که کنار هم برپا شده بود استقرار 
یافت. محرم رس��ید. چند گردانی که آنجا مستقر بودند سیاه پوش شدند. مراسم سینه زنی 
و نوحه خوانی از غروب شروع می شد و تا ساعتی پس از نماز مغرب و عشاء ادامه داشت.

 صبح ها کالس های اخالق و عقاید حجت االس��الم جالل احمد پناهی برقرار بود. همه 
بچه ها کالس هایش را دوس��ت داش��تند. بعد از کالس اخالق نوبت کالس تکواندو بود. 
تعدادی رزمی کار ش��ده بودند. بین بچه های دامغان و س��منان چند نفر مربی و صاحب 

کمربندهای رنگارنگ بودند. من هم از این کالس ها خوشم می آمد.
یك روز حاج رجب بینائیان بس��اط کش��تی راه انداخت. او که آدم قوی هیکلی بود باید 
بچه ها نیرویش را می دیدند تا چهار تا فن تکواندو برایش��ان تّوهم درس��ت نکند. آن روز 
خیلی از بچه ها با هم کش��تی گرفتند. یکی از بچه ها که خیلی ادعا داش��ت و دچار توّهم 
شده بود برای کشتی با حاج رجب وارد معرکه شد. همان دقایق اول حاج رجب او را بلند 

کرد و گذاشتش روی زمین.
نزدی��ك ظهر هوا از داغ هم داغ تر بود. بیرون از چادر گرما حالم را به هم می زد. وضع 
ه��وای دم ک��رده چادر هم بهتر از بیرون نبود. با زیر پوش، آخر چادر دراز کش��یده بودم. 
محمدعلی مش��هد با پارچی از شربت آب لیمو به س��راغم آمد. یك ته استکان ریخت و 

تعارف کرد. یك قلپ بیشتر نبود، خنك و خوشمزه. گفتم: »خوب بود ولی کم!«

با لبخندی گفت: »تا به حال همه همین را گفتند به جز ابوالفضل هراتی!
از وقتی که رمضان قدس الهی شهید شده بود. دائم به فکرش بودم. نه تنها او بلکه تمام 
دوستانی که شهید شدند را هرگز فراموش نخواهم کرد؛ ولی رابطه ای که با او داشتم مرا 
بیقرار کرده بود. در موقعیت شهید برونسی به خوابم آمد. تا صبح نخوابیده بودم. بعد از نماز 
صبح چشم به هم گذاشتم. رمضان در برابرم بود. پای کوهی بلند و کنار چشمه ای زالل. 
س��فید پوش و زیبا بود. گفت: »برای دیدن تو آمده ام! هنوز زنده ای دلم برایت می سوزه! 

می دانم چه می کشی!«
ع��زاداری مح��رم بچه های جنگ، حال و ه��وای دیگری داش��ت. آزاد از خیلی قید و 
بندها بودند. ماجرای عاش��ورا هر روز و هر لحظه برایشان تازه و نو بود. عزاداری در آنجا 
تماش��اچی نداش��ت. با آنکه هر فرد از ش��هری بود ولی با هم عزاداری می کردند. عصر 
عاشورا بچه های سرخه خیمه درست کردند. همه دور آن سینه می زدند یکباره آن را آتش 
زدند و با ش��ور بیش��تری اطراف آن می چرخیدند و بر سر و رویشان می زدند و همخوانی 

می کردند: »وای حسین کشته شد!«
روزهای آخر مأموریت بود که شنیدم ابوالفضل هراتی به حج تمتع خواهد رفت. وقتی به 
چادر ما آمد به او گفتم: »یه ماه بری حج دلمان برایت تنگ میشه! حاال نمیشه امساله رو 
نری!« خندید و گفت: »من هم شماها رو دوست دارم ولی باید دید رضایت خدا در چیه؟«

ماموریت س��ه ماهه گروهان پایان رسید. همراه بچه ها به دامغان برگشتم. چند روزی 
اس��تراحت کردم. یك گروهان به سرپرس��تی محمدحسین هراتی عازم جبهه شد. من به 
عنوان فرمانده دس��ته همراه آنها بودم. ابتدا ب��ه رحمانیه رفتیم. غرب رود کارون نزدیك 
دارخوین. در نزدیکی یك روس��تای خرابه بین نخل های بلند چادر زده بودند. نخل ها مرا 
به یاد حضرت علی)ع( و نخلس��تان هایی که با دست مبارکش آباد کرده بود انداخت. روز 
دوم بارانی سیل آسا بارید با بیل دور چادرها خاک می ریختیم تا آب خیلی داخل آنها نشود. 
کم و بیش خرما هم بر سر نخل ها بود. رمضان ملکی بعد از مجروح شدن برای اولین بار 
به جبهه آمده بود و مسئول تبلیغات شده بود. بچه ها هم مثل قبل از او انتظار شوخی های 

با نمك را داشتند او هم بدش نمی آمد.
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گروه��ان پس از تجهیز در 5طبقه های اه��واز و چند روز آموزش عازم محل مأموریت 
یعنی جادۀ خندق شد. پاییز سال 64 از شدت گرما کاسته شده بود. ده روز بچه های دسته 
ما از پاسگاه صفین حفاظت کردند. سپس برای حفاظت از محراب که تبدیل به دژ شده 
بود، رفتیم. قس��مت انتهایی جاده خندق را در ابتدا کاسه می نامیدند. چون سنگرهای آن 
روی خط دایره ای ش��کل قرار داش��ت. بعد از مدتی به جهت رنگین شدن به خون مطهر 
ش��هدا آنجا را محراب نام گذاش��تند، به اعتبار محراب مس��جد کوفه که محل ش��هادت 

حضرت علی )ع( بود.
جاده خندق حدود دومتری از آب باالتر بود. سنگرها و کانال ارتباطی در شانۀ آن کنده 
شده بود هر شب چندین تویوتای چراغ خاموش، کیسه گونی های پر از خاک را می آورد. 
بچه ها آنها را جلوی س��نگرها و باالی دژ در قس��مت انتهایی می چیدند. طول روز در اثر 
اصابت گلوله دشمن کیسه ها پاره و خاک ها پراکنده می شد. پس از چند ماه سنگرها زیر 
زمی��ن قرار گرفته بود و همین ط��ور کانال هایی که آنها را به هم وصل می کرد. برای در 
امان ماندن از تیر و ترکش یك کیلومتر آخر سقف کانال اصلی را با تراورس و پلیت آهنی 
پوشانده و رویش هم خاک ریخته بودند. در هر پنجاه متر قسمتی از کانال بریده شده بود 

تا روزها کانال روشن باشد.
طبق روال قبل، س��اعت هش��ت تا نه هر روز با هر چه داشتیم به طرف عراقی ها آتش 

می ریختیم. بعد از آن هم عراقی ها هر چه خمپاره شصت داشتند برایمان می فرستادند.
روز س��نگرهای دژ تاریك بود و ش��ب ها تاریك تر. کم سن و سال ترین عضو دسته را 
مسئول نگهداری فانوس ها کردم. به موقع آنها را تمیز و پر از نفت می کرد. دیگر فتیله ای 
نمی س��وخت و شیش��ه ای دودی نبود. همه بچه های دس��ته او را آق��ای فانوس بان صدا 

می زدند.
پ��س از اتمام مدت مأموریت دژ به مقر تاکتیکی گردان موس��ی بن جعفر)ع( رفتیم، در 
ابتدای هور العظیم که جزایر مجنون ش��مالی و جنوبی را در خود جای داده بود، قطعه ای 
خشکی مقر تاکتیکی بود. مقرهای تاکتیکی محل استراحت و آموزش بود. این مقرها در 
جایی انتخاب می شد که فاصله اش با خط نزدیك باشد تا در صورت نیاز، نیروهای رزمنده 

در حداقل زمان ممکن پای کار باشند.
مدتی از پاییز گذش��ته و آب هور س��رد ش��ده بود. عالوه بر آموزش قایق رانی، ش��نای 
استقامت هم تمرین می کردیم. برای تمرین، با قایق بچه ها را چهار صد، پانصد متر دورتر 
از مقر به آب می ریختند. آنها باید شناکنان خودشان را به مقر می رساندند. لباس و پوتین، 
شنا را مشکل می کرد. خشك کردن لباس ها هم مشکل دیگری بود. یکبار که در مسافت 
طوالنی تری به آب ریختیم، کار ش��نا برای بعضی ها مش��کل تر شد. از سرما می لرزیدیم. 
اس��تخوان هایمان یخ کرده بود. خورشید پاییزی آنقدر گرما نداشت که هوا را گرم کند. با 
حداکثر توان شنا کردم. اولین نفری بودم که به اسکله رسیدم. بچه ها با مصیبتی خودشان 
را به اسکله رساندند. تعدادی هم پس از گذشت دو ساعت همچنان با آب دست و پنجه 

نرم می کردند که با قایق به کمك شان رفتیم.
بعد از نماز مغرب و عش��اء محمدحسین هراتی، فرمانده گروهان، فرمانده هان دسته را 
به چادرش دعوت کرد. همان وقت حدس زدم برنامه ای دارد. حدسم درست بود او گفت: 
»بعضی از بچه ها با لباس گرم کن خوابیده اند، از صبح تا حاال لباس هایش��ان را خش��ك 
نکرده اند. مثل این که از تمرین صبح هم خس��ته اند، بنابراین بهترین وقت برای خش��م 

شبانه است!«
ساعت 2 شب طبق برنامه با سر و صدا برپا داده شد. صحنۀ جالبی بود، بعضی ها روی 
ش��لوار گرم کن فانسقه بس��ته بودند. تعدادی هم با گرم،کن حمایل بسته بودند. آن شب 
اولین نفر محمد عالمی1 آماده و با لباس کامل به خط شد، ولی خیلی ها دست پاچه و هاج 
و واج بودند. دو ساعتی خشم شبانه طول کشید. صبح فردا فرمانده گروهان برای بچه ها 
از علت خشم شبانه صحبت کرد. او گفت: »نیروی رزمنده هر لحظه باید آماده رزم باشه. 
حمله دش��من که ساعت معینی نداره. خشم دیشب برای آنهایی که راحت خوابیده بودند 

درسی بود که همیشه آماده باشند!«
هر چه مش��کالت و خطر بیش��تر می ش��د. بچه ها هم ش��ادتر بودند. موقع صبحگاه و 
1 . شهید محمدرضا عالمی، فرزند حسین در سال 1345 در شهرستان دامغان دیده به جهان گشود. او به عضویت 
س��پاه پاسداران انقالب اس��المی درآمد. در تاریخ 29/04/1366 در منطقه جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نایل 

گردید.
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صبحانه شوخی بیشتر بود. مخصوصاً حالت چند نفر که در خشم شب خیلی غافلگیر شده 
بودند را برای هم تعریف کرده و می خندیدند.

پس از مدتی گردان جهت اس��تراحت به 5 طبقه های اهواز رفت. هنوز از راه نرس��یده 
بودیم که مرخصی گردان ابالغ شد.

بعد از تحمل آن همه فشار مرخصی دوست داشتنی بود. بچه ها سریع آماده شدند تا با 
قطار همان روز حرکت کنند. 

وقتی به ایستگاه راه آهن رسیدیم، برادر پاسداری که خیلی تیپ زده و لباس هایش اتو 
کشیده و موهایش هم فرم دار بود و مشخص بود که از نوع بچه های پشت خط است به 
برگه های مرخصی اش��کال گرفت. حاج رجب کاغذ دیگری از کیفش در آورد و مرخصی 

نوشت باز هم قبول نکرد. ده دقیقه ای با او جر و بحث کرد نتیجه ای نداشت.
حاج رجب یکباره از کوره در رفت و با یك لگد او را پخش زمین کرد. کیومرث نوروزی 
هم دادکش��ید: »بچه ها سوار شین!« بچه ها به قطار هجوم بردند. بنده خدا از جایش بلند 
ش��د و در حالی که گرد و خاک لباس را می تکاند گفت: »نمی گذارم قطار حرکت کنه!« 
حاج رجب گفت: »خیلی احترامت را نگه داشتم که اینقدر حرف غیر حسابی زدی چیزی 
نگفتم. حاال مثل اوالد آدم وظیفه ا ت را انجام بده. اینا از جزیره آمدن اگر اشاره کنم تو را 

می خورند. ما که حرف غیر حسابی نمی زنیم.«
قط��ار حرکت کرد توی قطار همان ب��رادر از حاج رجب گالیه می کرد: »این چه کاری 
بود به س��رم آوردی؟ هنوز دلم درد می کنه.« حاج رجب گفت: »حاال ش��انس آوردی که 

جلو کیومرث را گرفتم و گرنه کارت مشکل تر بود.«

 

فصـــل دهم
حور نمی خواهیم

دو ماه از مأموریت گروهان شهید رضایی در جاده خندق می گذشت، برای تجدید قوا و 
دیدار مرخصی دادند. کم و بیش متوجه شده بودیم، عملیاتی بزرگ در پیش است. مدتی 

بود جبهه ها کم تحرک شده و کار گره خورده بود یا به اصطالح جبهه ها قفل شده بود.
هنگامی که به خانه رسیدم، لباس های کار بسیجی برادرم، محمدرضا را بر چوب لباسی 
آویزان دیدم. خوش��حال شدم که توانس��ته خانواده را متقاعد کرده و ثبت نام کند. بعد از 
نماز صبح  سراغم آمد. هنوز هوا تاریك بود، از اوضاع و احوال خط می پرسید، می خواست 
بفهمد که عملیات آینده در کجا انجام خواهد شد. من از او پرسیدم: »چه کاره شدی؟« با 
خوشحالی گفت: »داداش نمی دانی خمپاره60 چه حالی داره! ادوات چی شده ام و مسئول 
قبضه!« از اعماق قلبم خدا را شکر کردم. انتخاب خوبی کرده بودند. می بایست از هوش 

سرشار او بهترین استفاده می شد.
محمدرضا دانش آموز درس خوان  کالس شان بود. برای همین چند بار از پزشك شدن 
او صحبت شده بود ولی ظاهراً راهکار بهتری پیدا کرده بود. بابا و مامان را متقاعد کرده و 

برای طی کردن دوره آموزشی به پادگان شهید کالهدوز شهمیزاد رفته بود.
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دو س��ه روز به اعزام از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. ساکش را بسته بود و 
چند بار هم آن را بررسی کرد تا چیزی را جا نگذاشته باشد. او که آدم فوق العاده تمیزی 

بود وسایل شخصی مثل صابون، شانه، مسواک و خمیر دندان اضافی هم برداشته بود.
 در روزه��ای مرخصی، برای جذب نیرو، تبلیغات همگانی انجام می ش��د. عالوه بر آن 
فرمانده��ان گروهان، همراه چند نفر از نیروه��ای کادر، برای جذب نیروهای کیفی عازم 
مناطق مختلف روستایی می شدند. در مدت ده روز مرخصی هر روز، همراه محمدحسین 
هراتی، فرماندۀ گروهان در شهر و روستاها دور می زدیم تا با نیروهای قبلی جبهه صحبت 

کرده و آنها را برای اعزام تشویق کنیم.
روز اع��زام، گروهان ما و گروهانی که حاج رجب بینائیان فرمانده اش بود، س��اعت 11 
صبح در گوشه ای از میدان امام خمینی دامغان جمع شدیم. براساس اعالم سپاه پاسداران 
نیروه��ای اعزام��ی و مردم بدرقه کننده هم به جمع ما پیوس��تند. همراه نوحه حماس��ی 
آهنگران و ش��عارهای انقالبی حرکت را به س��وی کلوپ ورزشی روبروی سپاه پاسداران 

آغاز کردیم. رژۀ حدود سیصد رزمنده خیابان های شهر را پر از شکوه و جالل کرده بود.
هنگام خداحافظی مامان و بابا کمی بیش��تر از دفعات قبل نگران بنظر می رس��یدند. دو 
پسرشان با هم عازم جبهه بودند. ولی من خوشحال بودم از خانواده، دو نفر عازم هستیم. 
ظهر وقتی دو گروهان در کلوپ ورزشی به نماز ایستادند، دلم از شادی پر شد. تکبیر آنها 

با صالبت بود و چهره ها شاد و مصمم.
به هر نفر از بچه های رزمنده نگاه می کردم همان احساسی به من دست می داد که به 
محمدرضا نگاه می کردم. مارش عملیات نظامی از بلندگوها پخش می شد. هر لحظه هم 

بر تعداد بدرقه کنندگان افزوده می گردید.
در بین صفوف بچه های رزمنده بس��یجی دور زدم. به وجد آمدم. چهره های جدیدی را 

می دیدم که برای دعوتشان به روستاها رفته بودیم.
در اولین ردیف علی و احمد غربا از بچه های خوب روس��تای طرزه بودند. وقتی آنها را 

دیدم بیاد پذیرایی گرمشان در روستای طزره افتادم.
در زیر تابش مطبوع نور خورشید سفرۀ نهار پهن شد. مثل خط، غذا برای رزمنده ها مهم 

نبود. همان قدر که گرس��نگی را برطرف می کرد کافی بود. یك بشقاب قیمه پلو و کمی 
نان و دیگر هیچ، دعای قبل از غذا و بعد از غذا مثل جبهه خوانده ش��د و خنده و ش��وخی 

هم که جزء جدایی ناپذیر جمع بچه های جبهه بود.
س��اعت 3، صف اتوبوس ها به حرکت درآمد. با چرخش چرخ های آنها آس��فالت جاده 
س��رجای خودش باقی ماند ولی ماشین ها و سرنش��ینان مشتاق آنها به سوی جبهه پیش 
رفتن��د. از لحظات بیاد ماندنی هر اعزام س��اعات اولیه آن بود که لحظات راز و نیاز، دعا، 
آشنایی، گریه و خنده بود. راز و نیاز و دعاها غالبًا در دل انجام می شد و گریه، اشك های 
مختصری بود که بدون س��ر و صدا و حتی پنهان از چشم دیگران سرازیر و پاک می شد 
ولی خنده و ش��وخی فضا را پر می کرد. قدم گذاشتن در مسیر جهاد شادی بخش و لذت 

آفرین بود.
حالتی از س��ر خوش��ی و س��بکی به همه دس��ت داده بود. جو مطبوعی که شامه قوی 

بچه های بسیجی آن را خوب می فهمید.
نقطه ش��روع جّو و فرهنگ جبهه از نخس��تین دقایق اعزام بود. بیش��ترین چیزی که 
مرا در ش��هر بی قرار می کرد و در نقطه مقابل در جبهه آرامش می بخشید، نفس کشیدن 
در هوای جبهه بود. تش��نگی، گرس��نگی، خس��تگی، بیخوابی و حتی گلوله و ترکش نیز 
نمی توانس��ت آن شیرینی را در کام مان تلخ کند. بوئیدن یك گل خوشبو در هوای لطیف 
صبح بهاری کوهستان چه احساسی ایجاد می کند؟ تنفس هوای جبهه هزار بار با شکوه تر 
از آن احس��اس بود. اگر جبهه آن همه لطافت و زیبایی و لذت نداش��ت. هیچ چیز دیگر 
نمی توانست قلب های پاک رزمنده ها را جلب کند. جبهه جایی نبود که کسی برای پول، 
مقام، دنیا و پس��ت به آنجا برود زیرا هر لحظه یك گلوله می توانست به همه چیز خاتمه 

بدهد.
گرمسار از اتوبوس  پیاده و سوار قطاری شدیم که ما را تا اهواز می برد. کوپه محمدرضا 
و دوستانش با کوپه من و دوستانم فاصله داشت. تا اهواز چند بار به آنها سر زده و خوش 

و بشی کردیم.
صبح روز بعد به پادگان پنج طبقه ها مقر لش��کر 21 امام رضا )ع( رفتیم. دو روز طول 
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کشید تا راهی مقر عملیاتی لشکر در بیابان های حمیدیه شدیم. در سازماندهی به عنوان 
فرمانده دس��ته انتخاب شدم. مسئولیتی سنگین بود. عمل بجا و صحیح یك دسته رزمی 
در گیر و دار جنگ س��ر نوش��ت س��از بود. برای همین از همان لحظۀ اول سازماندهی و 

آموزش و ایجاد هماهنگی در گروه 27 نفره را آغاز کردم.
گردان های محمد رس��ول اهلل)ص( و موس��ی بن جعفر)ع( از استان سمنان هماهنگی و 
همکاری چشمگیری داشتند. فرماندۀ گردان محمد رسول اهلل )ص( سید تقی شاهچراغی 
و فرماندۀ گردان موس��ی بن جعفر مهدی مهدوی نژاد بود. محل اس��تقرار این دو گردان 

نزدیك هم قرار داشت.
تمام تجارب جنگی، مطالعات و مطالب مهم دوره های آموزشی مختلف را در دفترچه ای 
نوش��ته و برای افراد دسته تدریس می کردم. به سرعت محتوای کالس ها مورد توجه قرار 
گرفته و خبر به دیگر واحدها رسید. آنها نیز برای تدریس از من دعوت می کردند من هم 
در حد توان می پذیرفتم. حتی چند بار قس��مت هایی از آن را با درخواست فرماندۀ گردان 
ب��رای اعض��ا کادر گردان مطرح کردم. این دفتر چهل ب��رگ در عملیات کربالی5 مورد 

استفاده محمدعلی مشهد بود که متاسفانه مفقود گردید.
دل��م می گفت: »علی رضا دیگر ت��و طاقت دیدن جای خالی بچه ه��ا را بعد از عملیات 
نداری!« برای همین مصرانه از حضرت حق می خواس��تم اولین نفری باش��م که به خاک 
می افتم تا دیگران مرا حمل کنند. به قدری صحنه های شیرین و کشندۀ شهادت بچه ها 
در ذهنم بود که دیگر نمی توانس��تم ش��اهد این گونه صحنه ها باش��م. از نزدیك ش��دن 
عملیات مثل همه خوش��حال بودم ولی غم جا ماندن از دوستان بی تابم کرده بود. مجید 
ایزدبخش بچه س��منان از جلو چ��ادر صدایم زد. او قوی هیکل، ق��د بلند و دبیر ریاضی 
دیباج بود. ریش بلنِد زیبایش متناسب با جثه اش بود. معنویت خاصی داشت. مثل این که 
متوجه حالم شده بود. یك ساعتی کنار هم راه رفتیم بدون آنکه حرفی به هم بزنیم. بعد 
از ساعتی به او گفتم: »حرفی، حدیثی!« گفت: »نه همین طور بهتره!« نیم ساعت دیگر 

هم قدم زدیم تا اذان مغرب ما را به حسینیه گردان دعوت کرد.
متوجه نش��دم که او به چه چیز فکر می کند ولی من محو در هاله ای بودم که او را فرا 

گرفت��ه بود. آدم کم حرفی که موقع س��ینه زنی میان داری می کرد و بهتر از همه س��ینه 
می زد، دبیر ریاضی ای که به جای تدریس معادالت چند مجهولی، خودش معادله ای ناب 
ش��ده بود. معلوم بود که چه ش��کوهی دارد. ممکن است بعضی مفهوم یك ساعت و نیم 
قدم زدن بدون آنکه کلمه ای رد و بدل شود را نفهمند. یا نتوانند بچه های جبهه و جنگ 
را در حالت معنوی ش��ان ببینند. ولی مگر قرار اس��ت همه آنچه را که در جبهه و جنگ 

گذشت را درک کنند.
یك هفته ای از ورودمان به حمیدیه می گذش��ت، شب بود، گردان موسی بن جعفر)ع( از 
راهپیمائی در صحرا بر می گش��ت. باران شدیدی ش��روع به باریدن کرد. هوا سردتر شد. 
خیس ش��دن لباس ها باعث می ش��د بچه ها بلرزند. تك و توکی بادگیر داشتند. به محض 
شروع بارندگی برادر مهدی مهدوی نژاد، فرماندۀ گردان و محمدعلی مشهد، پیك گردان 

بادگیرهایشان را از تنشان بیرون آوردند.
پیك گردان فرامین ش��فاهی را به گروهان ها ابالغ می کرد و پیك گروهان ها این نوع 
پیام ها را به فرماندهان دسته. افرادی به عنوان پیك انتخاب می شدند که از چاالکی قابل 
قبولی برخوردار باشند همچنین از شجاعت. در موقع درگیری، پیك ها مرتباً پیام ها را ابالغ 

می کردند و گزارش از وضعیت نیروها را به فرماندهان می رساندند.
با گذش��ت زمان آمادگی گردان برای ش��رکت در عملیات بیشتر می شد. این آمادگی از 
حال و هوای بچه ها فهمیده می شد، همین طور از نماز شب ها. تمرین ها و آموزش ها، هم 
بچه ها را بیشتر هماهنگ و با هم آشنا کرده بود. همه برای شروع عملیات لحظه شماری 

می کردند. تشنگانی بودند که در طلب آب حیات آمده بودند.
آموزش ها و رزم شبانه، گروهانی اجرا می شد. فرماندۀ گروهان ما، محمدحسین هراتی 
م��دت زی��ادی در اطالعات و عملیات لش��کر کار کرده بود، ب��رای همین فردی جدی و 
سخت-گیر بود و تاکید خاصی به رزم های شبانه داشت. تجربه های مختلف به او آموخته 
بود که عملیات های ما اصواًل در ش��ب انجام می گیرد و هر چه نیروها آموزش بیش��تر و 

تجارب عملی افزونتری داشته باشند، موفق ترند.
در یکی از شب های تاریك حمیدیه فرماندۀ گروهان، نیروها را تا پای کار برد و در آنجا 
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دستور داد هر دسته به صورت دشتبان در قسمتی آرایش گرفته و تا محلی که دو کیلومتر 
با نقطه مبدا فاصله داش��ت حرکت نمایند. دس��تور اکید داد که نباید از چراغ قوه استفاده 
شود و کوچکترین سر و صدا هم نباید ایجاد شود. حاج عبداهلل مومنی، معاون گروهان به 
دس��ته ما مامور شد تا در آرایش و هدایت نیروها کمك کند. او به عنوان آخرین نفر قرار 
گرف��ت. م��ن نیروها را به فاصلۀ چهار متر از یکدیگر آرایش داده و پیش رفتیم، یکی، دو 
تا تپه ماهور را که پش��ت سر گذاشتم، سه نفر پشت سرم بیشتر نبودند! قدری رفتم تا به 
محمدحسین هراتی رسیدم. پرسید: »نیرو ها کو؟« گفتم: »انتهای ستون حاج عبداهلل بوده 

و نیروها با اویند.« مدتی معطل شدیم از آنها خبری نشد.
بچه های دو دسته دیگر گروهان هم به ما رسیدند. باز هم صبر نتیجه ای نداشت. سر و 
صدا و اعتراض بلند شد. هر چه با چراغ قوه عالمت دادیم خبری نشد. دسته جمعی چندبار 
فریاد کشیدیم باز هم نتیجه ای نداشت. پس از یك ساعت معطلی حاج عبداهلل با بچه ها از 
راه رسیدند. خنده های بی وقفه او ما را هم به خنده انداخت. بجای هر حرفی محمدحسین 

هراتی گفت: »به این می گویند رزم شبانه بی سر و صدا و در خاموشی مطلق!«
حس��ینیۀ گردان از چند چادر متصل به هم درس��ت شده بود. بیشتر شب ها بعد از نماز، 
سینه زنی و سخنرانی آنجا انجام می شد. یك شب برادر روحانی که جوانی 25 ساله بود از 
فضائل جهاد و شهادت گفت و پس از آن شروع به وصف حورالعین و بهشت کرد. یکی از 
بچه های زیرک، وسط صحبت او چندبار با دست به روی رانش کوبید و گفت: »آخ جوون 
چه کیفی میده!« بندۀ خدا فکر کرد حرف هایش خیلی تاثیر کرده با آب و تاب بیش��تری 

به شرح اوصاف حوریان بهشتی ادامه داد.
پس از ختم سخنرانی نوبت دعای توسل شب چهارشنبه حاج رجب پریمی شد. حاج رجب 
گچ کار ماهری بود که با ش��روع جنگ کمتر س��راغ تیشه و مالۀ بنایی می رفت و یکی از 
بچه های پروپا قرص واحد رزم شده بود. قد بلند، قوی هیکل، خوش صدا و اهل مطالعه 
و تفکر بود. آنقدر زیبا و قش��نگ حرف می زد که در برخورد اول انس��ان را شیفتۀ خودش 
می کرد. چند بند از دعا را خواند یکباره فریاد کشید: »ای خدا ما حور نمی خواهیم، ما برای 
بهشت نیامدیم. فقط تو را می خواهیم....« بعد از پایان دعا روحانی بندۀ خدا با شرمندگی 

پشت تریبون رفت و گفت: »ببخشید قصد تطمیع شما را نداشتم.«
در عملیات خیبر کمرم آسیب دیده بود و پیوسته درد آن ناراحتم می کرد. یك روز وضع 
کمرم بهتر ش��ده بود، در صبحگاه شرکت کردم. همراه گروهان به بیرون مقر رفتیم. بعد 
از ساعتی راهپیمایی به منطقه ای باتالقی رسیدیم. محمدحسین دستور داد. گروهان وارد 
باتالق ش��ود. یك س��اعتی توی باتالق بودیم. تا باالی زانوی ما در لجن فرو رفته بود. 
برای لباس های بچه ها بیش تر از لباس های تمیز فرم س��پاه که تنم بود دلم می س��وخت. 
چند دفعه به برادر هراتی اش��اره کردم که تمرین کافیه! حرکت در لجن  همه را خس��ته 
کرده بود ولی او نظرش این بود که بچه ها باید برای عمل در چنین شرایطی هم آمادگی 
الزم را کسب کنند. خود او هم مثل بقیه در باتالق حرکت می کرد و بیشتر از بقیه تالش. 
وقتی از باتالق بیرون آمدیم، لباس ها لجنی و س��ر و روی بچه ها هم گلی ش��ده بود. به 
مقر برگشتیم. با چه مشقتی لباس ها شسته شد. با همان اوضاع و احوال ندیدم کسی نق 
بزند. بچه ها دستورات فرماندهان را به نیت »قرب الی اهلل« اجرا می کردند و آن را واجب 
می دانس��تند برای همین تمام سختی ها را به جان می خریدند تا بتوانند در هر نوع شرایط 

موفق به اجرای فرامین شوند.
هر روز حال و هوای مقر بیش��تر عملیاتی می ش��د. وصیت نامه ها نوش��ته ش��ده بود و 
حاللیت طلبی ها در اوج بود. عزاداری و س��ینه زنی هم با معنویتی خاص انجام می ش��د. 

حس ششم به آنها گفته بود که باید کاری انجام دهند کارستان!
 برای اینکه شب ها برنامه داشته باشیم قرار شد، هر شب یك نفر با استفاده از کتاب-

های موجود تبلیغات گروهان موضوعی مطالعه کرده و آن را برای جمع تعریف کند. یك 
شب نوبت برادر مهدی 15 ساله بود تا از جنگ احزاب صحبت کند. او کنار فانوس چادر 
نشس��ت از همان اول که سی جفت چشم به او دوخته شد، دست پاچه به نظر می آمد. در 
وصف عمر گفت: »وقتی عمر بن عبدود در یکی از جنگ ها سپر از دستش افتاد، خم شد 
یك کره خر را بجای سپر سردست گرفت!« همه می دانستند بچه شتر بوده برای همین 

خنده ها کنترل شدنی نبود.
یك ش��ب به چادر فرماندهی گردان دعوت ش��دیم، برادر مهدوی نژاد فرماندۀ گردان 
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صحبتش را با یاد و نام خداوند شروع کرد. ما هم دور ماکت منطقه عملیاتی جمع شدیم.
در اولی��ن ن��گاه اروندرود و جزایر آن نظرم را جلب ک��رد. فرمانده با تأنی و دقت محور 
عملیاتی گردان را تش��ریح کرد. س��عی کردم هیچ مطلبی را ندیده نگیرم. پس از ساعتی 
تبادل نظر مسئولیت هر گروهان مشخص شد. در منطقه شلمچه باید می جنگیدیم. برای 
عملیات می بایس��ت از اروند خروشان می گذش��تیم تا در میان نخلستان های انبوه و بلند 
جزیره ام الرصاص 1 با دش��من نبرد کنیم. از چادر فرماندهی که خارج ش��دیم، محمدعلی 
مش��هد که پیك گردان بود گفت: »کاری بس بزرگ و سنگین در پیش روی داریم ولی 

با لطف خدا انجام شدنی است!«
یکی دو ش��ب گذش��ت تا آنکه دستور آماده باش داده ش��د. باران شدید همه جا را پر از 
ِگل و آب کرده بود. راه رفتن مشکل بود. گروهان ما آماده سوار شدن به اتوبوس بود که 
سنگینی دستی را بر شانه چپم حس کردم. صورتم را برگرداندم. حاج ابوالفضل هراتی بود، 
معاون گردان محمد رسول اهلل)ص(. فرصت را غنیمت دانسته و صورتش را بوسیدم و قول 
شفاعت گرفتم. مثل همیشه با لبخندی خداحافظی کرد. اتوبوس ها با چراغ های خاموش 
جاده اهواز خرمشهر را پشت سر گذاشتند. اذان صبح به خرمشهر رسیدیم و نماز خواندیم.
با طلوع آفتاب گردان پیاده روی را آغاز کرد. ساعتی راه رفتیم تا در خانه های مخروبه 
پیش بینی ش��ده پناه گرفتیم. برای آنکه نظر دش��من جلب نش��ود کس��ی حق نداشت از 
پناهگاه خارج شود. نزدیکی های غروب همراه کادر گردان برای آشنایی با منطقۀ عملیاتی 
رهس��پار محل اجرای عملیات ش��دیم. از فاصله ای نزدیك و از پشت نخل های بی سر و 

ساختمان های ویران شده منطقه را تماشا کردیم.
پس از بازگش��ت به دستور فرماندۀ گروهان بچه ها در یك ساختمان جمع شدند. برادر 
هراتی ابتدا منطقه عملیاتی و مأموریت گروهان را تش��ریح کرد و س��پس به یاد شهدای 
بدر پرداخت. با صدایی لرزان و چشمانی اشك آلود گفت: »هر کدام از شما که شهید شد 
س��الم مرا به علی رضایی برس��اند!« صدای هق هق گریه ساختمان را پر کرد. بچه های 
گروهان می دانستند که در عملیات بدر شهید علی رضایی فرماندۀ گروهان و برادر هراتی 
1 . عملیات در ام الرصاص اسمش عملیات فریب بود اما آموزش ها، شناسایی ها و حتی جنگش کم تر از عملیات 

اصلی نبود. )آب های نا آرام ص50«

معاون او بود. هر دو س��ال ها در اطالعات و عملیات لش��کر با هم کار کرده بودند. برای 
همین بچه ها برای فرماندۀ شهید گروهان اشك می ریختند.

پس از صحبت های محمدحس��ین هراتی برادر طلبه س��ید مهدی ترابی از جا برخاست 
و متن عقد اخوت 1 را قرائت کرد. جمع حاضر متعهد ش��دند تا در دنیا و آخرت دس��تگیر 
هم باشند. محمدعلی مشهد با دوربین از بچه های کادر عکس می گرفت. از من هم یك 

عکس گرفت.
 لحظات به س��رعت می گذشت، هیچ چیز هم قابل پیش بینی نبود. عملیاتی بی سابقه 
در پیش رو بود، عبور از رودخانه ای بزرگ و سرکوب دشمن تا بن دندان مسلح. تنها نام 
خدا به دل ها آرامش می بخش��ید. همه یکدیگر را در آغوش گرفته ضمن حاللیت طلبی 

شفاعت خواهی می کردند.
در این شهر هیچ خانۀ سالمی پیدا نمی شد. تیر و ترکش در و پیکری برای خانه ها باقی 
نگذاش��ته بود. اثاثیه آنها را عراقی ها، زمان اشغال برده و بقیه را هم ناکار کرده بودند. در 
برخی خانه ها هنوز عکس های خانوادگی، به سینه دیوار بود، دلم به حال آنها سوخت. آب 
و برقی هم وجود نداش��ت. جای س��المی در شهر نبود. آثار وحشی گری دشمن در هر جا 
دیده می شد. تجسم صحنه های درد مردم برایم آزار دهنده بود. فکر کردم اگر خانه ما را 
این طور ویران و اهل آنرا آواره می کردند چه حالی به من دست می داد. از خدا می خواستم 

هر چه سریع تر صدام و صدامیان را بسزای اعمالشان برساند.
در نزدیکی ما چند خانه بود. به یکی از آنها س��ر کش��یدم تا اگر دستشویی سالمی دارد 
استفاده کنم. درب آهنی ماشین رو حیاط مچاله شده کناری افتاده بود. از سه نخل درون 
حیاط دو اصلۀ آن س��ر نداش��ت. سقف بیشتر ساختمان فرو ریخته بود. گوشه ای از فرش 

هال از زیر آوار بیرون بود که گرد و خاک ضخیمی آن را پوشانده بود.
در گوش��ۀ یك اتاق که نیمی از سقف آن بجا بود، چند عروسك و تفنگ اسباب بازی 

َ َو َمالئَِکتَُه َو ُکتُبَُه َو ُرُس��َلُه َو أَنْبِیاَءهُ َو  ِ َو َعاَهْدُت اهللَّ ِ َو َصافَْحتَُک فِ��ی اهللَّ ِ َو َصافَیتَُک فِی اهللَّ 1 . َواَخیتُ��َک فِ��ی اهللَّ
َفاَعِۀ َو أُِذَن لِی بَِأْن أَْدُخَل الَْجنََّۀ ال أَْدُخلَُها إاِل َو  ِّی إِْن ُکنُْت مِْن أَْهِل الَْجنَِّۀ َو الشَّ الُم َعلَی أَن َۀ الَْمْعُصومِیَن َعلَیِهُم السَّ اْلَئِمَّ
أَنَْت َمِعی در راه خدا برادرت ش��دم و در راه خدا دوس��ت با صفایت گشتم و در راه خدا با تو دست دادم و با خدا و 
فرشتگان و کتابهایش و رسوالن و پیامبرانش و امامان معصوم )درود بر آنان( عهد کردم، بر اینکه اگر از اهل بهشت 

و شفاعت بودم و به من اجازه داده شد.که وارد بهشت شوم، به بهشت وارد نشوم مگر اینکه تو هم با من باشی.
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شکس��ته افتاده بود. از روی آوار کمی جلو رفتم عکس خانوادگی ش��ان هنوز به دیوار بود، 
عالوه بر پدر و مادر پنج بچه قد و نیم قد، سه پسر و دو دختر. اشکم سرازیر شد و به یاد 

خانواده خودمان افتادم.
از آنج��ا ک��ه در حالت آماده باش بودی��م، همه لباس و پوتین به تن داش��تیم و کوله و 
تجهیزات نیز بر دوش��مان ب��ود. در همان حالت نماز خوان��ده و غذایی مختصر خوردیم. 
طولی نکش��ید کامیون ها از راه رس��یدند. هوای سرد زمستان را بارش باران های چند روز 
قبل س��ردتر کرده بود. هنگامی که س��وار کامیون شدیم، 4-5 کیلومتر ما را جلو بردند و 
توقف کردند. نیروها از کامیون پیاده ش��ده و به صورت س��تون یك نفره حرکت را آغاز 
کردند. هوای ابری بر تاریکی شب افزوده و راه رفتن را مشکل تر کرده بود. مسیر انتخاب 

شده در دل نخلستان ها بود.
چاله چوله های جای گلوله های مختلف راه رفتن را کند می کرد و سبب می شد هرازگاهی 
هم افرادی زمین بخورند. کمتر از یك ساعت حرکت کردیم تا به کانالی رسیدیم که دو 
متر عمق داش��ت آرام و بی صدا درون آن قرار گرفته و ش��روع عملیات را لحظه شماری 

می کردیم. اطراف ما هم واحدهای دیگر ساکت و خاموش منتظر بودند.
س��اعت از هشت گذش��ته بود که گروه های غواص پا به اروند گذاشتند 1. کمی عقربه 
کوچك س��اعت از 9 گذش��ته بود که صدای تیراندازی و انفجارهای ش��دید و پیاپی آغاز 
گردید. توپخانه ایران پرحجم تر از دشمن آتش می ریخت. دشمن هم با هر چه که داشت 
شلیك می کرد. منورهای شلیك شده از سوی عراق منطقه را مثل روز روشن کرده بود. 
لحظه ای ذکر و توسل بچه ها قطع نمی شد. هم زمان با شروع عملیات باران رحمت الهی 
مجدداً ش��روع به باریدن کرد. هر چند نفر پتویی را مثل چتر باالی س��ر خودشان گرفتند 
تا خیلی خیس نش��وند. لحظات انتظار خیلی کند می گذش��ت. ه��ر لحظه هم اطرافمان 

گلوله های سنگین توپ و خمپاره به زمین می نشست و ما را به همراه کانال می لرزاند.
در همان اوضاع و احوال پیرمرد شصت ساله دسته ما که تك تیرانداز بود. دعای توسل 

1 . عملیات والفجر8 در تاریخ 1364/11/20 با رمز یا فاطمه الزهرا)س( در سه محور اجرا گردید، محورهای منطقه 
اروند، شلمچه و از شلمچه تا کوشک. )اطلس نبردهای ماندگار ص 188(

می خواند و تعدادی از افراد اطرافش با او همنوایی می کردند. حاج شمس علی ایثاری 1 که 
دامدار و کش��اورز اهل تویه رودبار دامغان بود، زن و بچه و خانه و زندگی را رها کرده و 
شده بود یك رزمنده تمام عیار. جلوتر از آن هم در چند عملیات دیگر ما را همراهی کرده 
بود. با آنکه از س��رما می لرزید و گاهی هم دندان های مصنوعی اش به هم می خورد ولی 

لبخند همیشگی اش را فراموش نمی کرد.
در همان شرایط چند نفری را دیدم که به صورت دو زانو نشسته  و نماز شب را با اشاره 
می خوانند. ش��رایط طوری نبود که چش��می به خواب گرم ش��ود. هر لحظه آماده حرکت 
بودی��م. ولی در همین اوضاع و احوال در حالی که دو زانو داخل کانال چمباتمه زده بودم 
و از س��رما می لرزیدم، دقایقی چش��مم به خواب گرم شد. چشم که باز کردم دنیا به سرم 
خراب ش��د، در آن هیر و ویر غس��ل به گردنم افتاده بود! از ش��دت ناراحتی بلند خندیدم. 
سید حسن مرتضوی، نفری که شانه به شانه ام نشسته بود، پرسید: »چی شد؟« با ناراحتی 

گفتم: » شهادت پرید!«
همزمان با طلوع فجر بعضی ها اذان گفتند. نماز صبح هم با همان حالت خوانده ش��د. 
انتظار ما تا بعد از طلوع خورشید طول کشید. دستور حرکت داده شد. دویست متری پیش 
رفتیم تا به نهر عرایض 2 رسیدیم. اطرافمان مثل نقل و نبات گلوله به زمین می نشست و 
ترکش های آن پخش می شد. دو قایق منتظر بچه های دستۀ ما بود. در یك چشم به هم 
زدن بچه ها بر قایق ها س��وار ش��دند. قایقران های کار کشته لشکر با سرعت تمام حرکت 
را ش��روع کردند. سنگینی قایق ها سبب شد تا لبه در آب فرو بروند. امواج خروشان قایق 
را مثل حبابی این طرف و آن طرف می برد. اطراف نهر عرایض نیز لنج ها و کش��تی های 

کوچك غرق شده زیادی به چشم می خورد. دقایقی طول کشید تا به اروند رسیدیم.

1 . شهید حاج شمس علی ایثاری،فرزند موسی،در تاریخ 1306/1/6در روستای تویه رودبار از توابع دامغان دیده 
به جهان گش��ود.او بارها به جبهه رفت سرانجام در تاریخ 1366/04/29 در جزیره مجنون در صف شهدای بیدار دل 

قرار گرفت.
2 . نهر عرایض ش��اخه ای از رود اروند و تدبیری برای آبیاری منطقه در غرب خرمشهر است. بر روی این نهر در 
گذشته پلی چوبی بود که پس از ترمیم پل نو نام گرفت که با 58 متر طول و7 متر عرض، توسط جاده شلمچه منطقه 
ش��لمچه را به خرمشهر متصل می کند. با ش��روع جنگ پل نو معبر اصلی هجوم نیروهای بعثی به سوی خرمشهر بود. 

)قلب مقاومت ص34(
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می دانس��تم فاصله ما تا جزیره ام الرصاص 1 هشت صد متر است. سرعت آب به قدری 
زی��اد بود که ملوان به س��ختی قایق را کنترل می کرد. گاهی آب مس��یر قایق را عوض 
می کرد که ملوان با مهارت آن را به مسیر صحیح می کشاند. به سطح آب بی وفقه گلوله 
می بارید. به ائمه متوس��ل ش��ده بودیم. لحظات پر از هیجان و اضطراب بود. یك گلولۀ 
خمپ��اره یا توپ کافی بود تا قایق را با سرنش��ینانش به عمق آب بب��رد. نگرانیم از بابت 
خودم نبود، نگران عملیات بودم و گرنه از خدا خواسته بودم که اولین نفر دسته ام باشم که 

به زمین می افتد تا شاهد روز تلخ و کشنده بعد از عملیات نباشم.
قایق در چند متری س��احل توقف کرد. به س��رعت در آب پریدیم. تا س��ینه بچه ها در 
آب س��رد اروند فرو رفتند. ساحل شیب تندی داش��ت که همه اش گل بود و سرتاسر آن 
پوشیده از موانع خورشیدی. آن چند قدم را با سختی طی کرده و قدم به جزیره گذاشته و 
خدا را ش��کر کردیم. بالفاصله فرماندۀ گروهان دستور داد تا بچه ها را جلو ببرم. به دسته 
فرمان پیش روی دادم تا در کانال حرکت کنند. کف آن پوش��یده از جنازۀ مطهر شهدا و 
کشته های دشمن بود. وارد آن شده و جلو رفتیم. برای تعدادی که نخستین بار این گونه 

صحنه ها را می دیدند، تعجب آور و نگران کننده بود.
 محمدحس��ین خ��ودش را به من رس��اند و گفت: »اوض��اع و اح��وال بحرانیه با چند 
آرپی جی زن و تیربارچی برو جلو!« به اتفاق پنج ش��ش نفر آرپی جی زن و تیربارچی جلوتر 
از بقیه افراد دسته پیش  رفتیم. به سنگرهای بتونی مستحکم دشمن رسیدیم که تسخیر 
شده بود و کف آن پوشیده از جنازه هایی بود که غرق در خون بود. تا زیر زانویم خون آلود 

شده و حتی به جوراب هایم نیز رسیده بود.
 مجروحان از درد ناله می کردند. برای لحظه ای احس��اس سس��تی کردم، یکباره به یاد 
فرمایش حضرت علی در جنگ افتادم که: »تزوُل الجباُل َو التَُزل...«2 . اگر کوه ها از جا 

1 . جزیره ام الرصاص روبروی بندر خرمشهر قرار دارد جزیرة ام الرصاص، جزیرهای کوچک بین فاو و هورالعظیم 
بود. دور تا دورش آب بود و راه در رو نداش��ت. درختان نخل و نیزار، سطح جزیره را گرفته بود.« )کوچۀ نقاش ها، 

ص340(.
2 . امام علیه السالم در روز جمل پرچم را به دست فرزند خود محمد حنفیه سپرد و او را با جمالتی که عالی ترین 
ش��عار نظامی است مخاطب س��اخت و فرمود: »تزول الجبال و التزل، عض علی ناجذک، اعر اهلل جمجمتک.تد فی 
االرض قدمک، ارم ببصرک اقصی القوم وغض بصرک واعلم ان النصر من عند اهلل سبحانه « اگر کوه ها از جای خود 

کنده ش��دند در صحنه کار زار تو پا برجا و مقاوم باش. یکباره نیروی بیش��تری در خودم 
احس��اس کردم. در همین لحظه برادر احمد کریمی به ما رس��ید. در حالی که از ش��دت 
ناراحتی اشك می ریخت گفت: »علی رضا! کجایی دشمن بچه ها را قتل عام می کنه!« به 
سرعت رفتن افزودم. ده متری که جلو رفتیم به کیومرث نوروزی رسیدیم، معاون گردان 
محمدرسول اهلل. با سرعت و دقت موقعیت دشمن را برایم تشریح کرد. باز هم بر سرعت 
رفتن افزودیم. هر چند که ِگل و ُشل کف کانال راه رفتن را مشکل می کرد. ارتفاع کانال 
کم و کمتر ش��د. ارتفاع دو متری کانال به یك متر رس��ید، احساس کردم نزدیك دشمن 

هستیم.
توجهی به آتش ش��دید دشمن نداش��تیم و هدفمان پیش روی بود. نشسته به صورت 
پا مرغی باز هم جلو رفتیم. کانال در آن قس��مت پیچ داش��ت، پیچ را پشت سر گذاشته و 
قدری جلو رفتیم تا به نخلی که بر روی کانال سقوط کرده بود رسیدیم، نخل در عرض 
کانال بود و پشت آن بدن مطهر یك شهید بسیجی آرام گرفته بود. چهره اش نورانی بود. 
لبخندی به لب داش��ت. تازه پشت لبش س��بز کرده بود. ابروهای پیوسته او خط ممتدی 
باالی چش��مانش درست کرده بود. پیشانی بند یا زهرا)س( او هنوز روی کاله کاسکتش 
بود. برای لحظاتی محو تماشای او شدم. نمی شناختمش ولی به اندازۀ تمام دنیا دوستش 

داشتم. به صورت زیبایش خیره شدم، مثل خواب بود.
س��رک کش��یدم. در فاصله بیس��ت متری ما تعداد زیادی از نیروهای کاله سبز عراقی 
که کاله کاس��کت بر س��ر داشتند تا سینه از خاکریزش��ان باال آمده و به طرف ما شلیك 

می کردند.
آرپی جی محمد خراسانی 1 را گرفتم و گفتم: » محمدجان! تو فقط موشك آماده کن!« 
چند موشك به سوی بعثی ها شلیك کردم. موشك ها کار خودش را کرد و آنها در گرد و 

کنده شوند تو بر جای خود استوار باش، دندان ها را بر هم بفشار. کاسه سرت را به خدا عاریت ده. گام های خود را 
بر زمین میخکوب کن. پیوسته به آخر لشکر بنگر )تا آنجا پیشروی کن( و چشم خود را بپوش و بدان که پیروزی از 

جانب خدای سبحان است. نهج البالغه، خطبه 11.
1 . شهید محمد خراسانی فرزند علی اکبر متولد 1337 روستای خورزان دامغان، طلبه حوزة علمیه دامغان بود که 
در اس��فند 1363 به سردشت اعزام شد. او در عملیات والفجر8 نیز نقش آفرین بود. سرانجام در عملیات کربالی5 به 

درجه شهادت نایل آمد. )اسوه های شهادت ص 166(
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خاک انفجار ناپدید شدند. وقتی گرد و خاک خوابید، پیدایشان نبود. کمی صبر کردم وقتی 
چند نفرشان از پناهگاه سرک کشیدند، باز هم آنها را هدف گرفتم. بعد از آن آرپی جی را 
به آرپی جی زن دادم. کالش خودم را به دست گرفتم و پشت همان نخل منتظر بودم تا 
که سرشان را بیرون می آوردند، به سوی آنها شلیك می کردم. ضامن را در وضعیت تك 
تیر گذاش��ته بودم تا فش��نگ هایم زود تمام نشود. وقتی خشاب هایم ته کشید، دست دراز 
کردم و تنها خش��اب پر آن شهید را برداشتم. خاکش را با لباسم تمیز کردم و آن را روی 
تفنگم گذاشتم. بقیۀ خشاب های آن شهید خالی بود. دشمن نیز متقاباًل با آرپی جی یازده، 

کالش و تیربار آتش می ریختند.
یك ساعتی این وضع ادامه یافت. چند نفر از بچه ها شهید و مجروح شدند. از مهمات 
هم��راه ما ه��م خیلی باقی نمانده بود. به ابراهیم مطهری ن��ژاد 1 که تا آنجای کار مردانه 
ایس��تاده بود گفتم: »تو بیا جای من و پراکنده ش��لیك کن تا دش��من جلو نیاد و من برم 

مهمات و نیرو بیارم!«
بیست متری که عقب آمدم، صحنه عجیبی جلو چشمم ظاهر شد. علی اکبر مقدسی در 
باتالق کنار کانال افتاده بود، با س��ر و روی گلی و خونی. از دهانش هم خون جاری بود. 
نمی توانس��ت حرف بزند. فقط به سختی ناله می کرد. کمی که نگاهش کردم پلك هایش 
را ت��کان داد، یعنی من زنده ام کمك کنید! به کمك سید محمدحس��ن مرتضوی او را از 
باتالق بیرون کش��یدیم. آن وقت متوجه موضوع شدیم که گلوله آرپی جی 11 دشمن به 
قس��مت ران پایش اصابت کرده و شدت گلوله او را داخل باتالق پرتاب کرده ولی گلوله 

عمل نکرده و همچنان در پایش بود.
قسمت سر گلوله در ران راست او بود که از اطرافش خون بیرون می زد و قسمت انتهای 
گلوله در قسمت جلو بدن او با زاویه 90 درجه بیرون بود. هر لحظه احتمال انفجار گلوله 
می رف��ت. به اتفاق برادر مرتض��وی پنجاه متری او را با برانکارد عقب آوردیم تا نیروهای 

حمل مجروح او را تحویل گرفتند.
1 . ابراهیم مطهری نژاد فرزند: رجبعلی متولد: 1346/10/09 در فرات دامغان تحصیالت: زیر دیپلم 

مس��ئولیت: کم��ک آرپی چی زن تاریخ ش��هادت: 1364/11/21 محل ش��هادت: ارون��د- ام الرصاص عملیات: 
والفجر8 محل دفن: گلزار شهدای دامغان فردوس رضا)ع(

تعدادی موش��ك آرپی جی توی کیسه ریخته و به س��مت جلو حرکت کردم. نیروهای 
کمکی هم همراه ما شدند.

محمدحسین هراتی فرماندۀ گروهان و حاج عبداهلل مومنی معاونش و حسن امیری که 
تیربارچی بود نیز به ما پیوس��تند. آنقدر جلو رفتیم که از خم کانال رد ش��دیم. روی زمین 
نشستیم. ش��روع کردم به تشریح موقعیت دشمن و خودمان که یکباره حاج عبداهلل فریاد 
کشید:»عراقی ها دارن جلو می آن!« هم زمان محمد حسین هم داد کشید: »شما هم برید 

جلو!«
ناگهان در یك متری ام انفجار شدیدی به وقوع پیوست و نور زرد پر رنگی چشمانم را 

پر کرد.
درد وحش��تناکی در سراس��ر بدنم دوید. فهمیدم مجروح ش��ده ام. از شدت درد به خود 
می پیچی��دم و به خودم گفتم: »کی میگه اول مجروح ش��دن آدم درد حالیش نمیش��ه!« 
وقتی چش��م باز کردم به خوبی اطراف را نمی دیدم. پس از یك لحظه متوجه شدم گلوله 
به دیواره کانال خورده و سنگ و کلوخ های آن رویم ریخته. با یکی دو تا غلت بی اختیار 
از زیر آوار بیرون آمدم. ش��دت درد به حدی بود که بی اختیار روی زمین غلت می خوردم. 

سرتاپایم را خون و ِگل پوشاند.
در همان حال به صورت تصویری مات، حاج عبداهلل را دیدم که با یك دس��ت، دس��ت 
دیگرش که آویزان شده را چسبیده و در حال دویدن به  سوی عقب، شهادتین را می گوید. 

در همان حال به ذهنم رسید منتظر فرشته مالئکه است تا شهید شود!
پ��س از چند لحظه همراهان به کمکم ش��تافتند به محم��د عالمی گفتم: »ممد بجان 
ماِدِرت بند خش��اب س��ینه ای را باز کن دارم خفه می ش��م!« با سر نیزه بند خشاب که در 

پشتم گره خورده بود را پاره کرد.
نفس عمیقی کشیدم. علی وحیدی که امدادگر بود به سراغم آمد. به کمك چند نفر مرا 
به داخل س��نگر بتونی مجاور کشیدند. با گاروت باالی بازویم را گره زد تا از فوران خون 

جلوگیری کند و با آتل دستم را بست.
شرایط سخت بود. جنگ تن به تن و سنگر به سنگر با شدت هرچه تمام تر ادامه داشت 
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و تقریباً انتقال مجروح از خط مقدم امکان پذیر نبود. زیرا حمل برانکارد در زیر دید و تیر 
دشمن امکان نداشت و دوش گرفتِن مجروح هم خطرناک تر از هر چیز دیگری بود، برای 

دشمن سیبلی درست می شد.
در کمال ناباوری ام برادر طلبه محمد خراس��انی نژاد مرا به دوش کش��ید و سر پا ایستاد 
و ش��روع برفتن کرد. زمین پوشیده از گل، رفتن را مشکل کرده بود. او به سختی قدم بر 
می داش��ت. با آنکه رمقی نداش��تم دستم را به گردنش حلقه کردم و سرم را روی دوشش 
گذاشتم. آماده بودم هر لحظه با گلولۀ مستقیم تیربار یا تفنگ دشمن، من و آقا محمد با 
هم به زمین بیفتیم، به لطف خداوند مرا از تیررس مستقیم دشمن خارج کرد و به دوستان 

دیگری سپرد و برای ادامه کار عازم صحنه درگیری شد.
م��را روی برانکارد خوابانده و با هزار و یك مش��قت از داخل کانال به عقب می بردند، 
تش��نگی کش��نده ای سراغم آمده بود. به یاد لب تش��نه اباعبداهلل)ع( افتاده بودم. از سوی 
دیگر در اثر خیس بودن لباس ها و سردی هوا آنچنان می لرزیدم که درد دستم را فراموش 
کرده بودم. یك لحظه آتش خمپاره دشمن قطع نمی شد. آنها گرای کانال را داشتند برای 
همین گلوله هایش��ان دور و بر کانال به زمین می نشس��ت. وسط های مسیر بودیم صدای 
س��وت شدیدی به گوشم رس��ید. دو نفری که حامل برانکارد بودند، بی اختیار کف کانال 
خیز رفتند و من هم با برانکارد روی زمین ولو شدم. گلوله در نزدیکی ما در پشت کانال 
به زمین نشست. فقط فرصت پیدا کردم چشمانم را ببندم. مقدار زیادی گل و الی که به 
هوا پرتاب شده بود، رویم ریخت. در همان وضع چشمم به مجروح قوی هیکل غرقه به 
خونی افتاد که به س��ختی روی زانوها و دست-هایش بلند شد و تقاضای کمك می کرد 
ولی هیچ کس نبود تا به او کمك کند برای همین دچار عذاب وجدان ش��دم. مجدداً مرا 
حرکت دادند. مسیر دو و نیم کیلومتری کانال را هنگام پیشروی در مدت کمی پشت سر 

گذاشته بودیم ولی در آن شرایط برای آن راه پایانی نمی دیدم.
لحظات کند می گذشت. سرما و تشنگی رمقم را بریده بود. در حالی که آخرین نیروهایم 
رو به اتمام بود، به اس��کله رس��یدیم. چند رزمنده برانکارد مرا سر دست گرفته و به درون 

قایق بردند.

قایق به سرعت حرکت کرد. وسط اروند به قایق دیگری برخورد کردیم. شدت برخورد، 
قای��ق را متالطم کرد. به حدی قایق، همراه آب مّواج پیچ و تاب می خورد که نزدیك بود 

غرق شویم.
مل��وان آن را با زحم��ت کنترل کرد. برادر حمل مجروحی که ب��ا من بود در حالی که 
از ترس می لرزید، گفت: »به برادر مهدوی نژاد گفتم می ترس��م، باز هم مرا فرستاد حمل 

مجروح! حاال مثل این که باید خوراک کوسه ها بشیم!«
قایق با سرعت عرض اروند را طی کرد و در اسکله پهلو گرفت. محمدعلی مشهد آنجا 
ب��ود، به همراه چند نفر دیگر برانکاردم را به اورژانس خط رس��اندند. از دیدن محمدعلی 
خوش��حال شده و روحیه گرفتم. دست شکسته، س��ر و روی و بدن خونی مالی ام او را به 
ش��دت متاثر کرد. فقط مرا تماشا می کرد و اشك می ریخت. رمقی نداشتم تا به او بگویم 

حادثه مهمی اتفاق نیفتاده.
در اورژانس مرا روی تختی خواباندند و لباس های کثیف و لجنی را با قیچی پاره کرده 
و پارچه سفیدی روی بدنم کشیدند. گرمای لذت بخش اورژانس از همه چیز آن برایم با 

اهمیت تر بود.
برادر پرس��تاری تا که دید از ش��دت س��رما و ضعف می لرزم، چند بار پتویی را در روی 
بخاری نفتی گرم کرد و رویم کشید. قدری آرام شدم. دستم را شستشو دادند و پانسمان 

کردند و همین طور زخم های سینه و کتفم را.
ب��ه محض ورود به اورژانس برادری باالی س��رم آمد و عکس گرفت به نظرم آمد این 
عکس را خودم هم نخواهم شناخت تا چه رسد به دیگران! او باالی سر همه مجروحین 

می رفت و عکس می گرفت. 
 رزمنده ای دیگر که لیس��تی در دس��ت داش��ت، به بالینم آمد و مش��خصات فردی و 

پرسنلی ام را پرسید و ثبت کرد.
با قطع خون ریزی و توقف لرز، دردم ش��روع شد. مرا روی برانکارد خوابانده و به داخل 
آمبوالنس بردند. آمبوالنس در جاده ای خاکی و ناهموار با ش��دت و س��رعت تمام در زیر 

گلوله هایی که صدای انفجارش را از اطراف می شنیدم پیش می رفت.
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تقریبًا به اغما رفته بودم ولی وقتی آمبوالنس توی چاله های جاده می افتاد، درد دس��ت 
و س��ینه ام را بیشتر حس می کردم. در حالتی خاص متوجه شدم چند بار مرا جابجا کردند 
و در هر محل کاری بر روی من انجام می دادند. س��رمی که بدستم وصل شده بود کمی 

حالم را بهتر کرد.
غروب آفتاب متوجه شدم در فضای باز وسیعی هستم که اطرافم تعداد زیادی مجروح 
اس��ت که روی برانکارد دراز کش��یده اند. امدادگران و پزشکانی هم این طرف و آن طرف 
رفته و کارهایی انجام می دادند. هرچه انرژی داشتم در گلویم جمع کرده و فریاد کشیدم: 
»دارم می میرم به دادم برس��ید!« به سراغم آمدند و مرا به داخل آمبوالنس بردند. باز هم از 

حال رفتم.
یکباره متوجه ش��دم برانکاردم را به س��قف هواپیما وص��ل کرده اند و گرمای مطبوعی 
صورتم را نوازش می دهد. مجدداً از هوش رفتم تا آنکه نس��یم سردی به صورتم خورد و 
به هوش آمده و چش��م گشودم. صدای تکبیر مردم را می شنیدم که به مناسبت شب 22 

بهمن 64 از فراز بام ها بگوش می رسید.
چند پرستار اطراف برانکاردم بودند مرا داخل اتاقی بردند. از یك پرستار پرسیدم: »اینجا 
کجاست؟« جواب داد: »شیراز بیمارستان شهید فقیهی.« تعجب کردم. یکی از آنها کتری 
آب ولرم آورده سرم را لبه تخت گذاشت و شروع به شستن کرد. ِگل و خون های خشکیده 
را تمیز می کرد. تشنگی کالفه ام کرده بود. دهانم همراه لوله کتری به اطراف می چرخید 

تا قدری آب را به بلعم. باز هم بیهوش شدم و چیزی نفهمیدم.
در همین مدت یك عمل جراحی روی دستم انجام داده بودند. فردای آن روز به هوش 
آمدم. نمی توانستم غذا بخورم و توانی برای حرکت نداشتم. شب دوم هم از شدت درد تا 

صبح چشم به هم نگذاشتم.
دو روز بدین ترتیب گذشت. روز سوم به یکی از مالقات کنندگان شیرازی شماره تلفن 
دامغان را دادم تا به خانواده ام اطالع بدهد. پس از دو س��اعت از دامغان تماس گرفتند تا 
حالم را بپرسند. از بیمارستان به آنها گفتند ما نمی توانیم تلفن را به اتاق بیمار وصل کنیم، 

گریه ها و التماس های مادرم سبب شد تا تختم را به محل تلفن ببرند.

ش��انس آورده بودم که تازه آرام بخش تزریق کرده و توانس��تم صحبت کنم. او گفت 
که می خواهیم به شیراز بیاییم. به او گفتم: »چیزیم نشده به زودی دامغان خواهم آمد!«

یکباره پرسید:»دس��تت چی شده؟« برق گرفتم. او از کجا موضوع دستم را می دانست؟ 
گفتم چیزی نیست ترکش کوچکی خورده!«

همان روز جراحی دیگری را روی دس��تم انجام دادند. پنج ش��ش ساعت بعد از هوش 
آمدنم دو پرس��تار شروع به تعویض پانس��مان و بخیه زدن جراحت سینه ام کردند. خون 

ریزی بیشتر شد و کار آنها بی نتیجه ماند.
یکی از مالقات کنندگانم مردی چهل ساله بود. از او پرسیدم: »از عملیات چه خبر؟« با 
ذوق و شوق وصف ناپذیر و هیجان خاصی گفت: »بچه ها فاو 1 را گرفتند و تا نزدیکی های 
کویت هم جلو رفتند، کویت ترس��یده. چند تا موش��ك سر گردان هم به کویت خورده!« 
خبر خوش��ی بود. خوشحال شدم. ولی به ذهنم گذشت: »ما  ام الرصاص بودیم حاال فاو را 

گرفتند؟«
دلم برای محمدرضا شور می زد که به آن توجه نمی کردم.

توی اتاق چند نفر دیگر هم بس��تری بودند. بغل دس��تی ام خبرن��گاری بود که به نظر 
25 س��اله می آمد. انقالبی بود و از بقیه ماها هم حالش بهتر، برای همین به بقیه کمك 
می کرد. دس��ت چپش گچ داش��ت. تهرانی غلیظ صحبت می کرد. همراه ادب و احترامی 
خاص. یکی به او گفت: »چی شده؟« پاسخ داد: »ترکش اُستُخوِن دستمو شکونده!« که 

در همان اوضاع و احوال خنده ام گرفت.
تخت روبروی من مردی س��ی س��اله بود، بذله گو و خوش اخالق. ترکش خمپاره یك 
قس��مت باس��نش را برده بود و حفره ای بزرگ درس��ت کرده بود. تعویض پانسمان های 
دردناکی داش��ت. وقتی پرس��تارها برای تعویض می آمدند می گف��ت: »قصاب ها آمدند!« 
هنگامی هم که مالقات کننده ای از او می پرس��ید: »چی شده؟«. جواب می داد: »هیچی 

گربه خورده!«
پرستارها و دکترها فکر می کردند من از قطع دست می ترسم یك بسیجی قطع دست 
1 . تصرف منطقۀ فاو در عملیات والفجر8 در بهمن1364 به همت سپاه پاسداران، نخستین و چشم گیرترین پیروزی 
نظامی ایران پس از فتح خرمشهر بود و موازنۀ جنگ را به نفع ایران تغییر داد. )گزینههای راهبردی جنگ، ص220(.
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که علی اکبر نام داش��ت را به اتاقمان آوردند تا با من صحبت کند. علی اکبر روی ویلچر 
نشسته بود و خیلی راحت و بی خیال پك های عمیقی به سیگارش می زد. گفت: »چیزی 
نیست من االن هیچی نمی فهمم!« متوجه شد که به حرفش گوش نمی دهم می خواست 
از اتاق خارج شود، مادرش از راه رسید. چهره مادرش الغر و تکیده بود. لباس ها و سر و 

وضعش از آن حکایت می کرد که روستایی و زحمتکش است.
دور ویلچر پس��رش می چرخید و به او می گفت: »برادرت شهید شد مثل امام حسین و 

تو یك دست شدی مثل ابوالفضل!«
پس��ر نه انگار که مادرش آمده و برایش ناراحت است و با او صحبت می کند، همچنان 
به سیگارش پك می زد و به ما نگاه می کرد. به نظرم رسید موج انفجار کار دستش داده.

خودم از همه بهتر می دانس��تم از قطع یك دس��ت که هیچ اگر دو پایم هم همزمان با 
دس��تم قطع می ش��د؛ برایم اهمیت نداشت. کسی که توی این راه قدم می گذاشت همان 
اول همه اینها را به خودش می دید. فقط با خودم کلنجار می رفتم که با یك دس��ت توی 
جبهه می توانم چه کار کنم؟ به ذهنم رس��ید: »اگر هیچ کار دیگری ازم برنیاد. بیسیم چی 

واحدهای رزم می شم.«
ش��ب، همان پرس��تاری که سر و صورتم را شسته بود به سراغم آمد. ریش پروفسوری 
داش��ت و آدم ش��یکی به نظر می آمد. اسمم را پرس��ید. من هم اسمش را پرسیدم. گفت: 
»ش��مس« به او گفتم: »یك دوست خوب داشتم که در عملیات بدر فرماندۀ گروهانمان 
بود و اسم او هم شمس بود. خندید و گفت: »کاری نداری؟« به او گفتم: »اگر یه کمپوت 
سیب باشه خوبه!« بعد از یك ساعت و نیم برگشت گفت: »همه جا بسته بود یه کمپوت 

آلو گرفتم.« برایم باز کرد قدری از آب آنرا خوردم و از او تشکر کردم.
از روز چهارم تب شدیدی سراغم آمد. بدنم از شدت تب می سوخت. گفتند زخم دستم 
عفونت کرده و در حال پیش��روی اس��ت. عصر جمعی از پزشکان به سراغم آمدند و برای 
معالجه مشورت کردند. ابتدا گچ آنرا بریدند. از شدت درد نعره می زدم. وقتی به زخم نگاه 
کردم. دس��ت و بازویم را آش و الش دیدم که به چیزی بند نبود. دکتر ش��هروی، بطری 
مواد ضد عفونی کننده را روی زخم خالی کرد. ش��دت س��وزش زخم بیشتر شد. پروفسور 

امرایی با دقت زخم را بررسی کرد و سرش را بلند کرد و گفت: »باید دستت قطع بشه!« 
بدون معطلی گفتم: »مانعی نداره!«

مجدداً مرا به اتاق عمل بردند. نای راه رفتن نداش��تم. برای همین چند نفری تش��کم 
را روی برانکارد گذاش��ته و حمل کردند. پس از هوش آمدن با کمال تعجب دیدم دس��تم 
در کنارم هس��ت و قطع نشده. از پرس��تار علت را پرسیدم گفت: »یکبار دیگر شانست را 

آزمایش کردند تا شاید قطع نشه.«
مشغول صحبت بودم که یك خانم پرستار 25 ساله با چشمانی متورم و قرمز وارد شد. 
گفت: »منو دیش��ب بیچاره کردی!« با تعجب پرس��یدم:» من؟« گفت: »موقع به هوش 
آمدن یك منبر کامل رفتی!« پرسیدم: »مگر چه گفتم؟« جواب داد: »همه اش یادم نیست 
ولی همه پرس��تارها و دکترهای بخش جمع ش��ده بودند و به حرف هایت گوش می دادند 
و اش��ك می ریختند. می گفتی، قلبم را بش��کافید پر از عش��ق خدا و خمینیه! می گفتی، 
 ام الرصاص کربال شده! خون تا زانوی بچه ها رو گرفته! باید بریم کمك شون هر که جنگ 
نره مس��لمان نیه! بچه ها دارن قتل عام می ش��ن! بعدش هم نوحه امام حسین و حضرت 
ابوالفضل خوندی. خسته که شدی از هوش رفتی هنوز ما اشك هایمان خشك نشده بود 
که دو مرتبه شروع کردی. ماشااهلل صدایت هم که خوبه مثل این که مداح و نوحه خوانی. 
دع��ا کمیل، قرآن، ش��عر و مصیبت، هر چه بلد بودی می خون��دی. دیر وقت رفتم. خوابم 
نمی برد یاد تو و حرف هایت می افتادم و گریه می کردم. صبح شوهرم گفت بی خود آمدی 

خونه پیش مریضت می موندی!« خیلی عذر خواهی کردم.
روز پنج��م در حالی که چش��مم به درب اتاق بود، عمویم عباس وارد ش��د. از دیدنش 
خوش��حال ش��دم او که مزۀ جانبازی را چشیده بود خیلی متاثر شد. با تحریك چند نفر از 
مالقات کنندگان و مجروحان رضایت نامه قطع دس��ت را پس گرفته و خواهان اعزام به 

تهران شدم.
مثل این که موضوع را به نماینده بنیاد ش��هید گفتند که آمد جلو درب اتاق ایس��تاد و 
گفت: »شنیده ام رضایت نامه را پس گرفتی! تو متوجه نیستی که بدنت چقدر بوی عفونت 
میده!« این حرف را که زد یکباره احساس کردم بوی مرده می دهم برای همین رضایتم 
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را مجدداً اعالم کردم و به او حق دادم که به من نزدیك نشود
درد هر لحظه زیادتر می ش��د، به حدی که از طاقتم بیش��تر شد. مرا به اتاق رادیولوژی 
بردند. چند تا عکس گرفتند. بعد از ظهر مرا به اتاق عمل بردند. درخواس��تم این بود که 

سریعتر مرا بیهوش کنند تا از درد کشیدن راحت شوم.
وقتی وسایل بیهوشی را به صورتم نزدیك کردند با ولعی خاص نفس کشیدم تا زودتر 

بیهوش شوم.
هنگام��ی ک��ه در اتاق مراقبت های ویژه به هوش آمدم. دس��تم در کنارم نبود. نزدیك 
غروب مرا به اتاق خودم منتقل کردند. از عمو خواستم تا خاک تیمم برایم بیاورد. تکبیره-
االح��رام را که گفتم از حال رفت��م هربار چند کلمه از نماز را می گفتم و دو باره بی هوش 

می شدم. فکر می کنم نتوانستم نماز را به آخر برسانم.
روز بعد دو تا پرستار برای پانسمان زخم آمدند. به من گفتند کار ما درد دارد باید تحمل 
کنی. باندها را با س��رعت و شدت از دستم جدا کردند. یکباره چشمانم سیاهی رفت مثل 
این که دس��تم را در مواد مذاب فرو کردند، درد وحش��تناکی را در دستم حس کردم و به 

شدت فریاد کشیدم.
دو روز بع��د از آن ه��م مرا به اتاق عمل بردند و روی دس��ت و س��ینه ام عمل جراحی 

دیگری انجام دادند.
روزهای آخر، ش��وهر خواهرم، محمد حاجی آبادی از دامغان تلفن زد، س��اعت 9 صبح 
بود. خیلی التماس کردم: »کی ها ش��هید ش��دن؟« ابتدا نمی گفت، کمی که اصرار کردم 
گفت: »حاج ابوالفضل و محمدحس��ین شهید ش��دن!« حرفش تمام نشده بود که گوشی 
از دس��تم افتاد و صدای گریه ام بلند ش��د. خاطرات حاج ابوالفضل هراتی معاون گردان و 
محمدحس��ین هراتی فرماندۀ گروهان در ذهنم مرور می ش��د و اشك می ریختم. صدای 
عمو عباس را می ش��نیدم که داد و بیداد می کرد: »کی بود؟ کی بود؟« گوشی را برداشت 

ارتباط قطع شده بود.
پس از گذشت دو- سه روز حالم رو به بهبودی رفت می توانستم بنشینم. به راحتی هم 
حرف می زدم. غروبی بود که روی تخت نشسته و با عمو عباس مشغول صحبت بودم به 

من گفت: »راستش من طاقت تعویض پانسمان تو را ندارم! زنگ زده ام عمو اصغر بیاد!« 
گفتم: »چرا مزاحم او شدی؟« جواب داد: »وقتی می خوان پانسمان دستت را عوض کنن 
من از بیمارس��تان هم میرم بیرون. آنچنان نعره می کش��ی که هر دل سنگی می شکنه!« 

حرفی برای گفتن نداشتم.
همان موقع عمو اصغر از راه رسید. هنوز احوالپرسی ما تمام نشده بود که مالفه را کنار 
زد. تا که چش��مش به دس��ت قطع شده افتاد هق هق گریه اش بلند شد. برای اینکه او را 
ساکت کنم با صدای بلند شروع به خندیدن کردم. دکتر هم وارد اتاق شد. عموعباس به 
او گفت: »علی رضا داره از دست میره هنوز هم نباید چیزی بخوره؟« دکتر گفت: »مانعی 
نداره.« عموها با هم رفتند توی ش��هر و پس از نیم ساعت با چند تا سیخ جگر برگشتند. 
ه��ر چه گفتم نمی خورم قبول نکردند با ناز ک��ردن من لقمه لقمه دهانم دادند می گفتند: 
»باید بخوری تا س��رحال بش��ی!« چند لقمه ای خوردم که حال تهوع به من دست داد و 

بندگان خدا از پذیرائیشان پشیمان شدند.
عمو عباس برای قطع دس��تم رضایت داده بود. چون پزش��ك معالج به او گفته بود اگر 
م��را حتی تا فرودگاه ببرند، خواهم مرد. ولی عمو اصغر این را قبول نداش��ت و می گفت: 
»نباید دست قطع می شد!« وقتی حاج محمد دانشفر، پسر خاله پدرم موضوع را شنید آمد 

شیراز تا هم از من مالقات کند و هم به عموها بگوید کار درست را پزشك انجام داده.
افراد داخل اتاق یکی یکی مرخص ش��دند. حال عمومی ام هم رو به بهبود بود. از همه 
مهمتر از سرنوش��ت عملیات در  ام الرصاص، بچه های دسته خودم و گردان های محمد-

رسول اهلل )ص( و موسی بن جعفر)ع( بی خبر بودم. برای همین درخواست انتقال به دامغان 
را دادم. در مرحله اول پزشکان بیمارستان موافقت نمی کردند ولی با اصرار من برگ اعزام 

صادر شد.
بیش از ده روز در ش��یراز به س��ر بردم. از شیراز فقط قسمتی از بیمارستان را دیده بودم 
و تع��دادی مالق��ات کننده. برای همین از ت��وی آمبوالنس خیابان ها و آدم ها را تماش��ا 
می کردم. هنگامی که به س��الن فرودگاه رسیدیم، بیشتر س��الن به مجروحان اختصاص 
داشت. بیشتر-شان روی ویلچر نشسته بودند. تعدادی هم روی تخت برانکارد دراز کشیده 



216217

و تعداد کمتری هم باند پیچی شده این طرف و آن طرف می رفتند.
دلم می خواست بین آنها قدم بزنم تا ضمن آنکه دوستانم را که نمی شناسم تماشا کرده 
باشم، ببینم آشنایی هم در بین آنها هست یا خیر. از روی برانکارد بلند شدم. چند قدمی 
رفتم س��رم گیج خورد. برگشتم تا مجدداً دراز بکش��م. فردی به من نزدیك شد و گفت: 
»آقای ش��مس سالم می کند!« بر گش��تم در چند قدمی ام بود. دراز به دراز روی برانکارد 

خوابیده بود. از پنجۀ پا تا سینه اش توی گچ بود.
با دیدن او بیاد عملیات بدر و بچه های قم و ساوه و اراک افتادم. وضعیت او طوری بود 
که خودم را فراموش کردم. فقط صورتش س��الم بود. با آنکه یك دنیا به ش��مس عالقه 
داشتم ولی نتوانستم چهار، پنج دقیقه بیشتر پیش او دوام بیاورم. از او خداحافظی کردم و 

روی برانکارد خودم دراز کشیدم.
هفت، هشت ساعت طول کشید تا نوبت پرواز ما شد. نفر جلوتر از من آقای شمس بود. 
او را با سر بردند داخل هواپیما نشد، برگرداندند با پا بردند باز هم از راهروی آن رد نشد. 
آن وقت به او گفتند باید با آمبوالنس به قم اعزام شود. پس از ساعت ها معطلی چاره ای 
جز برگشتن نداشت با او خداحافظی کردم و داخل هواپیما شدم. بعد از آنکه هواپیما اوج 
گرفت برای یك لحظه ترس��یدم. چند آیه قرآن خواندم آرامش خاصی به سراغم آمد غذا 

آوردند، یك لقمه هم نتوانستم به دهان بگذارم.
هواپیما در فرودگاه مهرآباد به زمین نشس��ت. ش��ب از نیمه گذش��ته ب��ود که ما را به 
نقاه��ت گاه مجروح��ان جنگ یعنی ورزش��گاه یك صدهزار نف��ری آزادی که به این امر 

اختصاص یافته بود، بردند.
صبح وقتی رادیوی اس��تادیوم اخبار س��اعت هش��ت را پخش می کرد، خبر از شهادت 
جمعی از نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه در سپاه یعنی شهید محالتی را داد. آنها 
برای بازدید از جبهه های نبرد عازم جنوب بودند که هواپیمایشان مورد حمله جنگده های 
عراقی قرار گرفت. وقتی اس��امی ش��هدا را اعالم کرد، سید حس��ن شاهچراغی 1 نماینده 
1 . شهید سید حسن شاهچراغی: نماینده دوره ی اول و دوم مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی و سر پرست 
موسس��ه کیهان سال 1331متولد شد. پس از سپری کردن دوران طلبگی در دامغان عازم قم گردید. هواپیمای حامل 
او و تعدادی از مس��ئولین کشور در اول اس��فند 1364مورد حمله هواپیماهای جنگی عراق قرار گرفت و به شهادت 

ش��هرمان و سید قاس��م داودالموس��وی دامغانی 1 نماینده رامهرمز جزء شهدا بودند. خیلی 
ناراحت شدم.

نمایندۀ شهر ما از چهره های فرهنگی مجلس و سرپرست موسسه کیهان هم بود. اهل 
سیاس��ت او را به خاطر تهیه و به امضاء رس��اندن متن عدم کفایت ریاست جمهوری بنی 

صدر می شناختند. برای آنها حمد و سوره خوانده و طلب مغفرت کردم.
هنگامی که حال و وضع مجروحان حاضر در استادیوم را می دیدم. از دراز کشیدن روی 
تخت شرم داشتم. پسر 18-17 ساله که هر دو چشمش را از دست داده بود، پیرمردی که 
یك پایش از باالی زانو قطع شده بود و از شدت درد به خودش می پیچید، را فراموششان 

نمی کنم.
نوجوان��ی که دوپایش از زیر زانو قطع بود، با ویلچ��ر این طرف و آن طرف می رفت و 
حال دیگران را می پرس��ید، در حالی که کوچکترین اث��ری از ناراحتی در چهره اش نبود. 
خودش را به من رس��اند و احوالم را پرس��ید. و این که در کجا مجروح ش��ده ام؟ او در فاو 
مجروح و در اصفهان عمل جراحی ش��ده بود. بچه شمال بود و مثل همه شمالی ها خون 

گرم و خوش صحبت.
قدری که تماشا کردم. حالم بد شد. اشك هایم جاری شد. به ذهنم گذشت این بندگان 
خدا یك عمر باید این وضعیت را تحمل کنند، هر لحظه اش مشقت دارد. می دانستم تمام 
آنان صدبار ش��هادت را ترجیح می دادند ولی مگر به میل خودش��ان بود که این وضع را 
انتخاب کردند. برای لحظه ای تمام وجودم پر از نفرت و کینه شد. نفرت و کینه نسبت به 
صدام، شیوخ نوکر آمریکایی منطقه و منافقین و ضد انقالب هایی که معنی و مفهوم این 

همه خون و فداکاری را نمی فهمند.
در این افکار بودم که پیرمردی خندان به ما نزدیك شد. چند جمله ای که بین ما رد و 

رسید. )سیمای سیروسفر ص12-4(
1 . س��ید ابوالقاسم داود الموسوی، در سال 1323ه.ش در روس��تای حسن آباد دامغان متولد شد. سال 1341ه.ش 
برای ادامه تحصیل علوم دینی عازم قم ش��د. ش��یفته امام خمینی )ره(گشت به بیت ایشان رفت و آمد می کرد و اکثر 
ش��ب ها به نماز جماعت آن حضرت حاضر می ش��د. روز اّول اس��فند 1364 در حالی که نماینده مردم رامهرمز در 
مجلس شورای اسالمی بود و عازم جبهه، هواپیمایشان مورد حمله  جنگنده های عراقی قرار گرفته و به شهادت رسید. 

)روزنامه جمهوری اسالمی، پنج شنبه /30بهمن/ 76 (
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بدل شد، متوجه شدم در عملیات والفجر8 پسرش قطع نخاع شده و عازم کرمان هستند. 
او که از ما دور شد قلبم آتش گرفت.

چشمانم بسته بود و در حال و هوای خودم بودم. عمو اصغر هم که برای تهیه آمبوالنس 
به قس��مت اداری رفته هنوز برنگش��ته بود، کمی پلك هایم را باز کردم، جوانی تنومند را 
باالی س��ر خودم دیدم. چش��م هایم را کاماًل باز کردم و به او بهتر نگاه کردم. چشم های 
قرمز از حدقه در آمده ای داش��ت و صورتش مجروح بود. از ترس بند دلم پاره شد. قدرت 
دفاع نداشتم. بارها شنیده بودم مجروحان موجی به دیگران حمله می کنند. به  نظرم رسید 
موجی اس��ت و قصد حمله دارد. نگاه مان به هم تالقی کرده بود. س��المش کردم جواب 
داد گفت: »چته؟« گفتم: »می بینی دس��تم را!« به او گفتم: »تو چته؟« گفت: »شیمیایی 

شده ام!« نفس راحتی کشیدم.
 از استادیوم یکصد هزار نفری مرا به بیمارستان مصطفی خمینی بردند. غروب شده بود. 
از راه رسیدم پانسمان دستم را عوض کردند با حوصله و مدارا بدون درد. پرسیدند دوست 

داری به کدام بیمارستان بروی؟ وقتی گفتم: »دامغان.« تعجب کردند.
هم��ان وقت آمبوالنس قراضه ای مرا به س��وی دامغان حرک��ت داد. عمو اصغر باالی 
س��رم نشس��ته بود تا دامغان هر بار که بیدار می شدم، عمو را نگران باالی سرم می دیدم. 
فکر کردم باید خداوند را ش��اکر باشم که چنین خانواده ای به من عطا کرده، بابا و مامان، 
محمدرضا که حاال یك رزمنده تمام عیار شده و فعاًل خبری از او ندارم. باباجان مشهدی 
محمد که خودش رزمنده اس��ت. عمو عباس که آن طور مردانه در ش��رق دجله جنگید و 

جانباز شد و عمو اصغر 1 که این طور مرا شرمنده می کند!
ساعت از 10 شب گذشته بود که آمبوالنس جلو در اورژانس بیمارستان رضایی دامغان 
توقف کرد. هنوز روی تخت دراز نکش��یده بودم خانواده و فامیل هایم وارد ش��دند. آنقدر 
تعدادشان زیاد بود که اورژانس پر شد. مادرم فقط به دستم نگاه می کرد و اشك می ریخت. 
همان وقت گفت: »بیمارس��تان شیراز به آقا زنگ می زنم دستت چی شده؟ میگه هیچی! 
نمیدونه مادرا ش��ب عملیات بچه هاش��ونو تو خواب می بینن. من آن شب تو را یك دست 

1 . بعداً در فاو جانباز شیمیایی شد.

دیدم که حال دستت را می پرسیدم!«
حرف ه��ای مامان بقیه را هم ناراحت و متاثر کرد. مادر بزرگم که کنار پدربزرگ یعنی 
مشهدی محمد ایستاده بود، فقط نگاه می کرد همان اول دو- سه تا بوسم کرده بود. پس 
از نیم س��اعت به درخواست کارکنان بیمارس��تان، آنها اورژانس را ترک کردند. فردای آن 
روز بابا گفت: »مادربزرگ همین که پایش را از اورژانس گذاشت بیرون، بغضش ترکید و 

آنقدر گریه کرد که بیهوش شد!«
بخش جراحی بس��تری ش��دم. عفونت محل جراحی دس��تم ادامه داشت. زخم سینه ام 
نیز کاماًل خوب نش��ده بود. توی اتاق س��ه نفر دیگر هم بودند. سجاد بینائیان که ترکش 
معده و روده اش را به هم ریخته بود و حال و روزش از بقیه بدتر بود. حاج رجب بینائیان 
فرماندۀ گروهان ترکش به قسمتی از ریه اش آسیب رسانده بود و مرتب ترشحات آن در 
کیس��ه ای جمع می شد. یك بسیجی دیگر هم آنجا بود که قباًل او را نمی شناختم هرچند 
که سابقه چند عملیات را در پرونده جنگی اش داشت. جوانی الغر اندام و موهای فرفری 
بن��ام محمدتقی امیدوار، ترکش پای��ش را گرفته بود و موج انفجار خودش را. هنوز اثرات 
موج انفجار روی اعصابش باقی بود. اولین برخوردش با من این بود: »اگه تو اتاق خیلی 
حرف بزنی من اعصابم خورد می ش��ه و با این عصا بهت حمله می کنم!« من که متوجه 
موضوع ش��ده بودم گفتم: »ما سه نفر شش دانگ در اختیار توایم!« بعد از چند روز حالش 

خوب شد و متوجه شدم چه آدم جالبی است.
ب��ا آنکه حال حاج رجب تعریفی نداش��ت و گاهی برای نفس کش��یدن به نفس نفس 
می افتاد ولی مثل جبهه از هر چیزی س��وژه ای می س��اخت و با ما شوخی می کرد. همین 
شوخ طبعی او سبب شده بود خیلی ها را به واحدش جذب کند. یك روز چند نفر به جهت 
قطع عضو بیشتر از حال من سوال کردند، هنگامی که از اتاق خارج شدند گفت: »ایکاش 
ما هم جوان بودیم و س��ر و ش��کلی داشتیم!« با آنکه می دانس��تم شوخی می کند ولی از 

خجالت سرخ شدم.
اجازه دادند به حمام بروم. خبر خوشی بود. نزدیك سه هفته می شد حمام نکرده بودم. 
مامان هم آمد تا کمك کند. من که بعد از چندین هفته به آب داغ رس��یده بودم، ش��یر 
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آب گرم را بیش��تر باز می کردم. هنوز مامان لباس ه��ای توی حمام را جمع و جور نکرده 
بود، متوجه شدم حالم خوب نیست به سرعت خودم را به تخت رساندم و بی حال شده و 
افتادم. بعد از گذش��ت نیم ساعت وقتی حالم جا آمد، مامان با تعدادی دیگر اطراف تختم 

نگران ایستاده بودند.
خیلی دوست داشتم از سرنوشت تك تك افراد گردان و عملیات در جزیرۀ  ام الرصاص 
با خبر ش��وم. برای همین در اولین برخورد با حاج رجب حتی بجای پرس��یدن حال و روز 
دوس��تان پرس��یدم: »ام الرصاص چی ش��د؟« او گفت: »ما در آنجا به عنوان طعمه عمل 
کردیم تا دش��من نیروهایش را در فاو متمرکز نکند وقتی هم که فاو تصرف ش��د ، آنجا را 
تخلی��ه کردیم!« برایم قابل قبول نبود که با آن زحمت جزیره ای را تصرف کنیم و بعد از 
دو روز آنرا تخلیه. فردای آن روز امیر یحیایی با حس��ن رضیان به مالقاتم آمدند. از امیر 

پرسیدم: »ام الرصاص چی شد؟« گفت: »خوب نبود، به خودشان پس دادیم!«
محمد عالمی روز دوم به مالقاتم آمد. همین که وارد اتاق شد با خنده و لهجه دامغانی 
گفت: »َمِمد بجان ماِدِرت بند خش��ابو پاره کن خفه ُش��ُدم!« دوس��تان خندیدند. از حال 
بچه هایی که همراه ما بودند پرس��یدم. گفت: »حاج رجب پریمی شهید شد که با بدبختی 
آوردیمش عقب. ماش��ااهلل اندازۀ سه نفر هیکل داشت!« این حرف را که گفت او سکوت 
ک��رد. من هم به  یاد خاطرات مختلفی افتادم که با او داش��تم. همین که گفت حاج رجب 
پریمی به  یاد حرفش افتادم: »ما خدا را می خواهیم برای حور و بهشت نیامدیم بجنگیم.« 
و صحنه هایی از او در نظرم مجسم شد که تیربار را سر دست می گرفت و شلیك می کرد. 
اصرار کردم دیگر کی ش��هید شد؟ مدتی س��اکت ماند و با بغض خاصی گفت: »مجید.« 
وقتی نام مجید را شنیدم فریادم بلند شد نمی توانستم بی صدا گریه کنم. او می دانست که 
من و مجید چقدر به هم عالقه داریم برای همین نمی خواس��ت موضوع را به من بگوید. 
حاج رج��ب بینائیان که خودش هم اش��ك می ریخت رو کرد به او و گفت: »پس��ر جیره 
امروزش کافیه!« بعدش هم حرف را عوض کرد. س��اکت ش��دم ولی در دلم غوغایی بود. 

مجید ایزد بخش همان معلم ریاضی بچۀ سمنان که رفتارش معادله چند مجهولی بود.
آن ش��ب پس از ش��ام حاج رجب به ش��وخی گفت: »خوبه که آنجا شهید نشدم و گرنه 

کی می تونس��ت دو کیلومتر منو عقب بیاره! از پریمی هم سنگین ترم!« گفتم: »جایی که 
مجروح ش��دم فکر نمی کردم کس��ی بتونه منو عقب بیاره خدا محمد خراسانی را عمرش 

بده واقعاً از جان گذشتگی کرد.«
این مکالمه کوتاه س��بب ش��د تا حاج رجب بینائیان که بار ها در عملیات های گوناگون 
ش��رکت کرده بود تحلیل خودش را از بچه های دامغان بگوید. او گفت: »واقعاً بچه های 
همش��هری ما باغیرتند تا آنجا که امکان داره ش��هید و مجروح جا نمیذارن من این همه 

همت و غیرت را در بعضی نمی بینم!«
روز س��وم محم��د یعقوبی که در عملی��ات معاونم بود، به دیدنم آمد. پرس��یدم: »بعد از 
مجروح ش��دنم چی شد؟« موضوعی که برایم خیلی اهمیت داشت. او گفت: »وقتی تو با 
چند تا آرپی جی زن و تیربارچی به  دس��تور شهید محمدحسین جلو رفتین به ما دستور داد 
در عرض جزیره پیشروی کنیم تا آنکه تامین کانال برقرار بشه. 500 متر پیش رفتیم به 
سنگرهای عراقی رسیدیم یه عراقی بیرون آمد محمد شجری به او تیراندازی کرد او هم 
چند تیر به شجری زد که مجروح شد آن وقت من  هم یه خشاب روی عراقی خالی کردم 

و تا موقع عقب نشینی همانجا سنگر گرفتیم.«
صب��ح و غ��روب باید چند ت��ا آمپول می زدم. رگ های دس��تم جواب ک��رده بود برای 
همین س��رم را به پایم وصل کرده بودند. وقتی هم که برای تزریق عضالنی می آمدند و 
می پرسیدند کدام طرف تزریق کنیم، جوابم این بود فرق نمی کنه، هیچ طرف جای سالم 

نداره!
به دامغان که رسیدم درد عصب 1 دستم شروع شده بود. احساس می کردم انگشت های 
دست قطع شده  داخل چرخ گوشت به هم پیچیده شده اند، به خودم فشار می آوردم تا آنها 
را جدا کنم که امکان پذیر نبود. یا احس��اس می کردم ناخن یك انگش��ت وارد استخوان 

انگشت دیگر شده.
تعداد مالقات کننده برای بیمارستان مشکل آفرین شده بود. اتاق که هیچ، راهروهای 
منتهی به اتاق هم وقت مالقات پر می شد. یك روز وقتی نگاه کردم دیدم به اندازۀ چند 
1 . درد خیالی یا درد فانتوم، یکی از مشکالت بیماران مبتال به قطع عضو درد خیالی یا درد فانتوم است. بیمار در 

عضوی که قطع شده و وجود ندارد احساس درد می کند.
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تا کیسه گونی پرتقال و کمپوت جمع شده است. یك روز امام جماعت مسجد جامع شهر 
یعنی آقای شیخ محمد ترابی به مالقاتم آمد و کتاب امام شناسی آقای طهرانی را هدیه 

آورد.
از دیدن دوس��تان چند و چندین س��اله جبهه و جنگ که در عملیات والفجر8 ش��رکت 
داش��تند، بیش��تر خوش��حال می ش��دم، زیرا فرصتی بود تا از ریز قضایای اتفاق افتاده در 
عملیات اطالع حاصل کنم. برای همین منظور وقتی این برادران می آمدند، سعی می کردم 
چیزهایی از آنها بپرسم. یك روز محمدعلی مشهد به مالقاتم آمد. کمی احوالپرسی کرد 
و از من فاصله گرفت. چند دقیقه در فاصله ای دورتر ایستاد و از همان جا خداحافظی کرد 
و رفت. حالم گرفته شد. یك دنیا محمدعلی را دوست داشتم. هنگام انتقال به پشت خط 

هم کمك کرده بود از همه مهمتر پیك گردان بود و از ریز قضایا اطالع داشت.
 بعد از رفتن محمدعلی مشهد برادر رمضان ملکی آمد. در اثر جراحات شدید در عملیات 
ب��در می لنگی��د. هنوز رنگش زرد بود ولی روحیه اش همان رمضان س��ابق. از در اتاق که 
وارد شد. بچه های حاضر زدند زیر خنده او هم شروع کرد: »ما فکر کردیم ِچت شده که 
بیمارستانی؟ مردم سرشان قطع می شه، خمپاره پودرشان می کنه، نصفشان می کنه نمیان 
بیمارس��تان بخوابن! آقا را بگو!....« هر چه التماس می کردم س��اکت شود تا نخندم فایده 
نداش��ت! کمی س��اکت می شد و مجدداً ش��روع می کرد. وقتی که می خندیدم، دستم درد 
می گرفت. وقتی مالقات تمام ش��د، حالم به هم خورد. ولی یك جو از ارادتم به رمضان 

کم نشد عیب از من بود نه از او.
یك روز هم پدرم در بیمارس��تان گفت: »من میرم انتقامت را از صدامیان می گیرم. در 

جوابش گفتم: »تا ما جوونا هستیم نوبت شما نیست!«
مالقات کنندگان از اقش��ار مختلف بودند. برخی از آنان به س��راغ مجروحان جنگ به 
اتاق ها سر می زدند. بیش از همه دوستانی به مالقات می آمدند که مدتی را با هم در جبهه 
گذارنده بودیم. حمید حاجی پروانه، علیرضا شامانی، محمد عالمی، رضا و علی مومنی در 

بین بچه های جبهه بیش از دیگران زحمت مالقات را بر خود هموار می کردند.

حسین دولی 1 و علی مومنی )شهید( برای مالقات به شیراز هم رفته بودند که مصادف 
شده بود با زمان ترخیص. در زمان جنگ وضعیت حمل و نقل هم بحرانی بود و زحمت 

مسافرت خیلی زیاد. 
از بین دانش آموزان محسن دارابیان 2 خیلی به مالقاتم می آمد با آنکه آشنایی قبلی با 

من نداشت، فکر می کنم تحت تاثیر عقاید مذهبی اش برایم متاثر شده بود.
پزش��کان و کارکنان بیمارس��تان رضایی دامغان هم هر کدام ب��ه نحوی ابراز محبت 
می کردند. به قدری محبت آنها زیاد بود که از اعالم خواسته هایم دچار شرم می شدم. هر 

خدمتی را با دل و جان انجام می دادند.
همان موقع در سپاه پاسداران جلسه ای گذاشتند تا کادر گردان رزم انتخاب کنند. تا آن 
زمان شهرس��تاِن ما دارای دو گروهان رزمی بود. حاج رجب را با همان حال به آن جلسه 
بردند. یعنی همراه با شلنگ و کیسه ای که ترشحات جراحت ریه اش را جمع می کرد. پس 
از بازگشتن متوجه شدم که به عنوان فرماندۀ گردان انتخاب شده. خوشحال شدم و از او 

خواستم من هم جزء کادر او باشم، قبول کرد.
پس از آنکه دو هفته در بیمارستان دامغان بستری بودم، عفونت کنترل شد. دکتر بنازاده 
گفت باید محل زخم را »گرافت کنیم. « یعنی آنرا مسدود نمایند. پذیرفتم. همان روز نامه 

محمدرضا، برادرم از فاو رسید که خیلی خوشحال شدم.
پس از قطع عضو تصمیم گرفته بودم به هیچ وجه سربار دیگران نباشم و تمام کارهای 
مربوط به خودم را خودم انجام بدهم. در بیس��تمین روزی که بیمارس��تان بودم ترخیص 
شدم. عمو و پسر خاله بابا با پیکان جلو در بیمارستان منتظرم بودند. وقتی به آنها رسیدم. 
عصای زیر بغلم را گذاشتم توی ماشین و به پسر خالۀ بابا گفتم: »سوئیچ را بده!« تعجب 
کردند. تا خانه خودم پشت فرمان نشستم. وقتی به خانه رسیدم بابا و مامان غافلگیر شدند.
بس��تگان و دوستان همچنان به دیدنم می آمدند. دیدن آنها از این جهت برایم اهمیت 

بیشتری داشت که معنی و مفهومش حمایت آنها از انقالب، رهبری، نظام و جنگ بود.
یك روز در تاریکی صبح تازه س��فره صبحانه جمع ش��ده بود که زنگ در حیاط به صدا 

1 . دکتر حسین دولی
2 . پزشک متخصص قلب در سمنان
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در آمد. کمی تعجب کردیم. محمدرضا بود، خیلی خوش��حال ش��دیم. خوش��حالی بابا و 
مامان از همه بیش��تر بود. پس از س��الم و احوالپرسی نشست. کمی که گذشت، اورکتی 
را که روی ش��انه ام بود کنار گذاش��تم. به محض آنکه چشمش به دست قطع شده ام افتاد 
خنده اش گرفت. س��رش را پایین انداخت. دو مرتبه باز هم خندید. مثل این که دوس��ت 
نداش��ت بخندد. برای همین ش��روع به صحبت کرد. گفت: »خبرش را تو فاو شنیدم آن 
وقت س��ید محمد مرتضوی شهید نشده بود او خبرش را آورد. اول گفت:» دیگه داداشت 

نمی تونه بره جبهه بعد یواش یواش خبر را داد!«
یك هفته در خانه استراحت کردم. بابا گفت باید بریم عبداله آباد چند روزه که از باباجان 
و ننه جان خبر نداریم. ضمن آنکه این مدت فامیل خیلی زحمت کش��یدند می بایس��ت از 

آنها تشکر کنیم. 
دردهای عصبی دستم همچنان ادامه داشت. به موقع قرص های مسکن قوی می خوردم 
و س��عی می کردم اعضا خانواده متوجه موضوع نشوند. شبی که عبداله آباد خوابیده بودیم 
نیمه های ش��ب از خواب بیدار شدم، درد با شدتی به س��راغم آمده بود که نمی توانستم از 
جایم بلند شوم. قدری توی رختخواب غلت زدم. یکباره باباجان تکانی خورد. فهمیدم که 
بیدار اس��ت. یواش گفتم: »باباجان!« گفت: »جان!« گفتم: »کتم و یك لیوان آب به من 

بده!« قرص مسکن را که خوردم یواش یواش درد کم شد.
یك روز ظهر مشهدی قنبر افضلی همان پیر مرد تیربارچی جبهه به همراه یك جانباز 
موجی به دیدنم آمدند. ساعتی دیدن کردیم و از جبهه و عملیات حرف زدیم. می باید نماز 

می خواندم. با اجازه آنها شروع به نماز کردم.
آن دو ه��م با هم حرف می زدند. مش��هدی قنب��ر به او گفت: »چه خب��ر؟« در جواب 
گفت: »حیف ش��د! خدا یه پسر داده!« مشهدی قنبر گفت: »خدا رو شکر! اسمش را چی 
می ذاری؟« در جواب گفت: »ابولهب، نه قابیل بهتره اگه دختر بود می ذاش��تم برنادت.« 
خنده ام گرفت. مش��هدی قنبر گفت: »پس��ر جان توی نماز نخند! پس��ر جان توی نماز 
نخند!« به او هم گفت: »حاال اگه خیلی دوس��ت داری این جور اسم ها باشه بذارهابیل!« 

بعد از نماز خنده ام بیشتر شد.

پس از ده روز که خانه اس��تراحت کردم سعی می کردم، در اجتماع ظاهر شده تا بتوانم 
به مسیر عادی زندگی برگردم. یك روز ظهر برای انجام نماز به مسجد جامع رفتم. وسط 
نماز ظهر دس��تم آنچنان درد گرفت که نماز را شکسته و نشستم. جالل ریحانی1 بین دو 

نماز به سراغم آمد و به کمك یك نفر دیگر با موتور مرا به خانه رساند.
یك روز هم ش��نیدم حاج عبداهلل مومنی که با هم مجروح ش��ده بودیم، از بیمارستان 
مرخص شده و در خانه شان استراحت می کند. فوری به دیدنش رفتم. عصری بود تا که به 
هم رس��یدیم و مرا دید خنده اش گرفت. من هم خندیدم. توی جبهه هم اهل خنده بود. 
اخم او کم تر دیده می ش��د. انتظار بود دست او قطع شود و دست من بماند حاال برعکس 

شده بود. برای همین می خندیدیم.
چهل روزی می ش��د که از بیمارس��تان مرخص ش��ده بودم، روز به روز حالم بهتر شده 
بود. حاج رجب بینائیان به دیدنم آمد و گفت برای بچه های کادر گردان یك اردوی س��ه 
روزه در ییالق چمن س��اور شمال دامغان گذاش��ته ایم تا بچه ها از آنجا قله 2644 متری 
دکالی )درازنو(، مرتفع ترین قله منطقه را فتح کنند. به اصرار همراه آنها رفتم. یك ش��ب 
در محل چمن ساور خوابیدیم فردا گروه عازم قله شد. من هم خودم را آماده صعود کردم. 
اصرارهای حاج رجب برای همراه نش��دن با گروه بی نتیجه بود. او گفت: »اون باال دکل 
رادیو تلویزیون منطقه است، یك راه ماشین رو هم درست کردن بیا با ماشین بریم!« به 

او گفتم: »نه حالم خوبه می تونم پیاده بیام!«
منطقه واقعًا زیبا و قش��نگ بود. زمین پوش��یده از گل های رنگارنگ بود. هر چه باالتر 
می رفتیم نوع پوش��ش زمین و درختان آن عوض می شد. هوای مطبوع جنگل و کوه مرا 
به-وجد آورده بود. جیبم پر از ش��کالت بود و قمقمه ام هم آب داش��ت و از آنها اس��تفاده 
می کردم. باید به خودم فش��ار می آوردم هرچه باالترمی رفتم، قدم هایم سنگین تر می شد و 
همین طور ش��دت عرق ریختنم بیشتر می ش��د. برای باال رفتن سعی می کردم با گرفتن 

1 . ش��هید جالل ریحانی،فرزند محمد ابراهیم،در تاریخ01/01/1347 در شهرس��تان دامغان دیده به جهان گشود.
ش��هید ریحانی بعد از اخذ دیپلم به عضویت بس��یج سپاه پاسداران انقالب اس��المی دامغان درآمد و به جبهه رفت و 
سرانجام در تاریخ 29/04/1366 در منطقه عملیاتی جنوب )جزیره مجنون( بر اثر اصابت تیر به قلبش، به درجه واالی 

شهادت نایل آمد.
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ش��اخه های درختان جنگلی با دس��ت راس��ت خودم را باال بکش��م تا کمتر خسته شوم. 
بچه های گروه هم که حال مرا می دیدند، چندین بار توقف دادند و از س��رعت صعود کم 
کردند. با هزار و یك مش��قت خودم را باال می کشیدم. هنوز به نیمه راه نرسیده، پشیمان 
ش��ده بودم ولی چاره ای جز ادامه راه نبود، هر چه توان داش��تم اس��تفاده کردم تا به قله 
رسیدم. همین که پایم به قله رسید، از شدت ضعف بیحال شدم. قدری گذشت تا با ماساژ 
بچه ها حال آمدم و با خوردن چند لیوان آب قند س��رپا ش��دم. هنگام بازگشت، حاج رجب 

گفت: »حاال مِث پسر خوِب حرف شنو بیا با هم بریم.« من هم با ماشین برگشتم.
بیس��ت روز بعد از اردوی چمن س��اور همراه حاج رجب و چند نفر دیگر عازم دیدار از 
جبهه ش��دیم. بیش��تر هدفم آزمایش این بود که آیا با شرایط جدید می توانم در اوضاع و 
اح��وال جبهه طاقت بیاورم یا ن��ه؟ برای هر چیز آنجا فکر کرده و تدارکات الزم را همراه 
داشتم. اولین منطقه ای را که بازدید کردیم، جاده خندق بود. شب آنجا خوابیدیم. دوستان 
مس��تقر، عازم انجام عملیات بودند. خداحافظی تلخ��ی را تجربه کردم. خدا حافظی های 
قبلی ام به این صورت بود که من عازم بودم. حاال وضعیت برعکس ش��ده بود. چیزی را 

که اصاًل دوست نداشتم. 

 
 

 

فصـــل یازدهم
سرخوشان عشق

یك روز غروب به حمام رفتم، آب داغ آن سبب شده بود، وقتی به بدنم دست می کشیدم 
یك الیه از روی پوس��تم کنار برود. مامان را صدا زدم ، او با لباس در رختکن ایس��تاد تا 
من درب را بازکنم و پشتم را کیسه بکشد. تا که درب را باز کردم، چشمش به دست قطع 
ش��ده، محل زخم های سینه و محلی از پایم که پوس��ت گرفته بودند، افتاد. لحظه ای به 

محل زخم ها نگاه کرد و با صدای بلند شروع به خندیدن کرد.
وقتی در بیمارستان بودم، یکی از دوستان کارگزینی سپاه دامغان به مالقاتم آمده بود، 
گفت بعد از جانبازی پرونده ام را از تیپ 21 به دامغان فرستاده اند، خبری که از شنیدنش 

ناراحت شدم. 
بعد از ترخیص شدن از بیمارستان یك ماه در منزل استراحت کردم. این مدت دردهای 
عصبی دس��تم کم که نشد بماند که زیادتر هم ش��د. وقتی به دکتر بنازاده مراجعه کردم 

گفت در خانه ماندن برایت سّم است به سر کارت بروی بهتر است. 
از روزهای اول س��ال 1365  هر روز صبح به موقع در س��پاه حاضر می ش��دم و تالشم 
براین بود تا به طور جدی کارم را انجام بدهم هر چند که فش��ار خونم پایین بود و افت 
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فشار داشتم.
بعد از چند روز من را به واحد آموزش معرفی کردند. مسئول آن برادر حسن رضیان بود 
من و سعید حق پرست هم با او همکاری می کردیم. فرصتی بود تا کوه های منطقۀ شمال 
دامغان را شناس��ایی کرده و برای آنها کالك تهیه کنیم. در مواقع مناس��ب چند بار برنامه 

کوه پیمایی نیز برای برادران سپاه دامغان طراحی و اجرا کردیم.
اواخر خرداد همراه حاج رجب بینائیان و چند نفر دیگر به مناطق عملیاتی جنوب رفتیم. 
هدف من از این مس��افرت این بود که عالوه بر دیدار دوستان رزمنده ببینم آیا با شرایط 

جدیدم می توانم زودتر به جبهه برگشته و خدمت کنم. 
در م��دت 10 روزی که در منطقه بودیم از محل اس��کان بچه های اس��تان در مناطق 
پدافن��دی مثل جزیرۀ مجن��ون و مقر تاکتیکی اطراف حمیدی��ه بازدید کردیم. بچه های 
گردان موسی بن جعفر از دیدن ما خوشحال شدند. من حالم خیلی روبراه نبود برای همین 
بیشتر در چادرها رفته و برای بچه های دسته های گردان صحبت می کردم ولی حال و روز 
حاج رجب بینائیان بهتر بود و می توانست برای بچه های گروهان و حتی گردان صحبت 

کند. سئوال غالب بچه ها از خاطرات عملیات گذشته و مسایل مربوط به جانبازی بود.
تیپ مستقل 12قائم)عج( استان سمنان 1 شکل گرفته بود 2 و به شهرستان دامغان یك 
گردان ثابت دائمی س��همیه داده بودند. دغدغه ما تأمین نیرو برای گردان بود. از اواس��ط 

شهریور، محرم شروع می شد. 
یك روز قبل از ظهر من، محمد یعقوبی، حسین یحیی 3، امیر رجبی، محمدعلی مشهد 
1 . اس��تان س��منان یکی از استان های کش��ور ایران است. مرکز آن شهر سمنان است. مس��احت این استان برابر با 
97491 کیلومتر مربع که 5.9 درصد مس��احت کل کشور را شامل می شود. این استان از نظر مساحت ششمین استان 
ایران می باش��د. در 1385، جمعیت اس��تان 589742  نفر بوده که کمترین تراکم نسبی جمعیت در ایران را دارد. این 
استان پهناور کمتر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. اکثریت قریب به اتفاق مردم این استان 

شیعه اثنی عشری می باشند.
2 . تیپ12قائم)عج( در تاریخ1365/03/30 شکل گرفت. تا پایان دفاع مقدس این تیپ در چند عملیات شرکت 
کرد. که در آنها 24570 رزمنده شرکت کردند. 630 شهید حاصل فداکاری بچههای استان سمنان در این دوره در 

قالب این تیپ میباشد. )ستاره های جاده فانوس صص 23-22(
3 . حسین یحیی در تاریخ 1344/10/24 در دامغان دیده به جهان گشود. پدر او حاج مهدی یحیی مشهور به ساالر 
مهدی و مادرش حاجیه خانم زهرا امیری بود. هنرستان فنی ثبت نام کرد ولی به جبهه رفت. سال 63 لباس پاسداری 
به تن کرد. به س��رعت فرماندهی دسته، معاونت گروهان و فرماندهی گروهان را پشت سر گذاشت. او در مدت 34 

و حاج عبداهلل مومنی در یکی از اتاق های س��پاه نشس��ته بودیم، به ذهنمان رسید که در 
مراس��م محرم آن سال بچه های رزمندۀ شهرستان نیز یك هیئت عزاداری داشته باشند. 
پس از بحث و تبادل نظر همگی متفق القول شدیم، که در آن شرایط تشکیل هیئت یك 
ضرورت است برای همین تقسیم کار شد. تهیه مداح و مسایل مربوط به آن به من واگذار 

شد.
تهیه مکان مناس��ب و سیستم صوتی بزرگ ترین مسألۀ ما بود. شب اول محرم جلسه 
را در منزل محمدعلی ساالر، پدر حاج عبداهلل مومنی برگزار کردیم زیرا منزل پدر شهید 
بود و جادار. ش��ب دوم به مسجد مدرسۀ آقا رفتیم. خبر به گوش جوانان و نوجوانان شهر 
رسیده بود برای همین سالن آنجا مملو از عزاداران حسینی گردید. دو شب که آنجا بودیم، 
با توجه به استقبال دور از انتظار به این نتیجه رسیدیم شب های باقی مانده، جلسات مان 
را در مسجد صاحب الزمان)عج( تشکیل بدهیم تا عالوه بر فضای مسجد مردم بتوانند از 

خیابان جلوی آن استفاده کنند.
برای ش��ب های تاس��وعا و عاش��ورا با پیش��نهاد حاج محمدعلی آسودی]سردار[ دستۀ 
عزاداری انصارالحسین]رزمندگان اسالم[ با پیشانی بندهای مناسب در سطح تکایای شهر 
حرکت کرد و به اطالِع مردم رس��ید که هیئت پس از دهۀ محرم به جبهه اعزام خواهد 

داشت. 
من، اس��ماعیل ابوطالبی، محمدعلی آس��ودی و ناصر سرکرده با لباس فرم سپاه نوحه 
خوان مراس��م بودیم. در روز عاش��ورا و یازدهم جمعیت سینه زن انصارالحسین آنقدر زیاد 
ش��ده بود که برای خودمان هم مایۀ تعجب بود. در روز یازدهم که دس��ته های عزاداری 
روستاهای شهرستان به شهر می آیند و همراه مردم شهر به عزاداری می پردازند، بچه های 
س��پاه با پای برهنه و لباس فرم در جلوی هیئت حرکت می کردند. در پایان مراس��م، در 
فض��ای مقابل زیارتگاه »بکیربن اعین« برادر ح��اج غالمرضا احمدی، فرماندۀ تیپ برای 

حضار سخنرانی پرشوری ایراد کرد.
پس از محرم ثبت نام ش��روع ش��د. دو گردان کامل برای اعزام در بسیج ثبت نام کرده 
ماه حضور در جبهه عالوه بر حضور در خطوط پدافندی در عملیات های خیبر، بدر، والفجر 8، کربالی 4، کربالی 

5،  بیت المقدس 3 و مرصاد خوش درخشید. سرانجام در در عملیات مرصاد به شهادت رسید.
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بودند و حدود سیصد نفر هم در جهاد سازندگی.
من نیز داوطلب اعزام بودم ولی مس��ئولین س��پاه به طور جدی مخالف بودند. برایشان 
قابل قبول نبود که من به جبهه بروم ولی س��رانجام اصرار من بر مخالفت آنها غلبه کرد 

و با اعزامم موافقت شد. 
چند روزی به اعزام کار داشت، در راه مسجد بودم، محمدعلی مشهد با موتور سر رسید 
بعد از س��الم و احوالپرسی گفت: »علی رضا سوار شو!« توی راه کمی از ترکیب نیروهای 
جدید صحبت کرد و در ادامه گفت: »می دانم با حاج رجب خیلی جفت و جوری ولی اگه 
میشه بیا گردان روح اهلل. خیلی به تجاربت نیاز داریم!« به او گفتم: »بیام چه کار کنم؟« 

گفت: »فعاًل معاونت یك گروهان را قبول کن تا کار راه بیفته!« من هم قبول کردم. 
اوائل مهر س��ال 1365 دو گردان کامل از شهرس��تان اعزام ش��د. حاج رجب فرماندۀ 
گردان قمربنی هاش��م )ع( و محمدعلی مشهد فرماندۀ گردان روح اهلل 1 بود. صف طوالنی 
اتوبوس ها و مینی بوس ها ما را به قائمیه بردند. کیلومتر 5 جاده دزفول شوشتر. سرزمینی 
بی آب و علف که جهت اس��تقرار تیپ اس��تان س��منان در نظر گرفته شده بود. به جهت 
استقرار تیپ قائم)عج( قائمیه 2 نامیده شد ولی بچه ها به جهت شرایط سخت به آن ربذه 

می گفتند زیرا مثل محل تبعید ابوذر بی آب و علف بود. 
به تناوب یك گردان در قائمیه برای آموزش و اس��تراحت و پش��تیبانی باقی می ماند و 
یك گردان هم در خط جاده خندق یعنی جزیرۀ مجنون مس��تقر می شد. گردان ما مرحلۀ 
اول در قائمیه مستقر شد. آفتاب هوای داخل چادر را مثل حمام سونا داغ می کرد. سر پناه 
دیگری هم وجود نداشت. تیپ هم که فقیِر فقیر بود. قاشق که جای خود دارد حتی لیوان 

پالستیکی هم کمبود داشتیم. 

1 . عد از والفجر8، ما گردان قمر را سازمان دهی کرده بودیم؛ یعنی یک گردان از دامغان بود که کادر یک و دو 
داشت. یک اعزام من می رفتم؛ یک اعزام آقای خورزانی.. وقتی تیپ 12 قائم)عج( مستقل شد شکل گردانها عوض 
ش��د. کادر گردان، به سه گردان تقسیم ش��د. فرمانده یک گردان، بنده بودم؛ گردان قمر بنی هاشم. گردان حضرت 

روح اهلل، مشهد بود. آقای حسن رضیان، گردان ثاراهلل بود. )سنگرهای برفی ص 291(
2 . قائمیه  مکانی  با حدود 1000 هکتار  مس��احت در کیلومتر  15 جاده دزفول  به شوش��تر واقع است. این مکان 
از خرداد ماه س��ال 1365 به دنبال تاس��یس  تیپ 12 قائم)عج ( به عنوان  پادگان  انتخاب گردید. )س��تاره های جاده 

فانوس ص126(

بچه های گردان کربالی شاهرود گود زور خانه درست کرده بودند که یك متری عمق 
داشت و قطر آن به هشت متر می رسید. غروب بعضی روزها تعدای وارد گود می شدند و 
ورزش باستانی را همراه با صدای خواندن و ضرب مرشد که از قابلمه برمی خواست انجام 

می دادند. تعدای دمبل داشتند وتعدای هم از کالشهای قنداق تاشو استفاده می کردند. 
 آموزش ها به طور جدی روز و ش��ب پیگیری می ش��د. لحظه ای بچه ها بی کار نبودند. 
کالس های مختلف اس��تمرار داش��ت. تج��ارب عملیاتی بچه های کادر ک��ه در عملیات 
مختلف ش��رکت کرده بودند، محتوای ارزش��مندی برای این کالس ها بود. کالس های 
اخالق و عقاید هم توس��ط خود بچه ها اداره می ش��د. یك شب فرماندۀ گروهان ما، برادر 
محمد یعقوبی رزم شبانه را برنامه ریزی کرد. من فرمانده هان دسته یعنی علی مومنی1 ، 
محمدعلی خانبیکی و تقی استشاره را صدا زدم تا بچه هایشان را آماده کنند. دو دسته به 
خط شدند. خبری از بچه های دسته خانبیکی نشد. توی چادر رفتم. محمدعلی خواب بود. 

صدایش کردم. شروع به خندیدن کرد و گفت: »نمی دانم چرا خوابم برده؟« 
یك ش��ب موقع راهپیمایی به محمدعلی خانبیکی گفته بودم وقتی من رگبار بس��تم با 
س��ر و صدا خودت را به زمین بینداز تا بچه ها با این صحنه ها بیش��تر آشنا شوند. او خیلی 

خوب نقشش را اجرا کرد من هم داد می کشیدم امدادگر، حمل مجروح! 
پس از یك ماه سنگرهای جاده خندق را از گردان قمر تحویل گرفتیم. چند ماهی قباًل 
آنجا بودیم برای همین بیشتر بچه ها با شرایط و زندگی در آنجا آشنا بودند ولی موضوعی 
که همیشه آنجا تازه بود مساله موش های جزیرۀ مجنون بود. یکبار شب تا صبح نخوابیده 
بودم. با روش��ن شدن هوا برای خوابیدن داخل سنگر رفتم، پتویی رویم کشیدم تا هنگام 
خواب از شر موش در امان باشم. دو ساعتی خوابیدم خوشحال که موش ها اذیتم نکردند. 
وقتی سراغ ظرف کائوچو رفتم که محل نگهداری یخ بود، دیدم دو تا موش توی آن رژه 
می روند. به روی خودم نیاوردم تا اعصابم به هم نریزد. یك قوطی کنس��رو قورمه سبزی 
1 . شهید علی مومنی فرزند غالمحسین، متولد 1344 دامغان - تاریخ شهادت : 1366/04/29 جزایر مجنون فرازی 
از وصیتنامه : برادران س��پاه وبسیج ش��ما به عنوان بازوی مسلح والیت فقیه وسربازان اسالم هستید پس باید به وظیفه 
خطیری که دارید آگاه باش��ید وآن صیانت از اسالم است. برادران ش��ما امیدهای آینده انقالب هستید وشما وارث 
خون ش��هیدان می باشید وتا می توانید دشمن ظالم ویاور مظلوم باشید واز رهبر عظیم الشان انقالب پیروی کنید که 

او نایب امام زمان )عج( می باشد. )سخت تر از فوالد ص 63(
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را باز کردم. اولین لقمه را به دهان نگذاشته بودم یکباره چشمم به موشی افتاد که برابرم 
حالت نشسته به خود گرفته و به چشم هایم نگاه می کند. به قدری ناراحت شدم که چند 
تا بد و بیراه به موش بیچاره گفتم. بالفاصله به نظرم رسید ما مزاحم آنها شده ایم بنابراین 
نباید خیلی س��خت بگیریم و حاال که زورمان به آنها نمی رس��د کنار آمدن با آنها راه حل 

مناسب تری است.
پ��س از اتمام مأموریت جزیره به قائمیه برگش��تیم. بچه ها روحیه عملیاتی داش��تند و 
بی تاب عملیات بودند. مراسم مداحی و سینه زنی هیچ شبی ترک نمی شد. حدس و گمان 
هم برای عملیات زیاد بود. هر روز منتظر خبر ش��روع عملیات بودیم ولی فایده نداش��ت. 
لش��کرها پر از نیرو ش��ده بود. برای همین آغاز عملیات را حتمی می دانستیم. روزها یکی 
یکی می گذشت و خبری نمی شد. روزهای آخر مأموریت بود. محمدعلی مشهد به سراغم 

آمد و گفت: »بچه ها باید به مرخصی برن چی بگم که همه برگردن؟«
به او گفتم: »خودت بهتر می دانی فکر می کنم کربال بهترینه.«

بچه ه��ای گردان را جمع کرد و از امام حس��ین )ع( گفت. صحبت های او که از دل بر 
می خاس��ت به دل بچه ها نشس��ت. مرخصی را اعالم کرد. بچه ها هم تعهد کردند پس از 

رفع خستگی دو مرتبه با همان ترکیب سازمانی به جبهه بیایند.
فردای آن روز تجهیزات را تحویل دادیم و با قائمیه خداحافظی کردیم ولی برادر مشهد 
با چند نفر دیگر مثل حس��ین یحیی، س��ید علی تقوی، محمد فرخ آنجا ماندند تا حسینیۀ 

گردان را سرپا کنند.
پس از ده روز مرخصی، تمام بچه های گردان در سپاه دامغان جمع شدند. با اتوبوس به 

سوی تهران حرکت کردیم و از آنجا هم با قطار عازم جنوب شدیم.
پس از چند روز س��پاهیان یکصد هزار نفری محمد رس��ول اهلل 1 )ص( از راه رس��یدند. 
محمدرض��ا هم ب��ا آنها بود. به او گفتم: »خبر می کردی من بی��ام، تو که دیدی حال بابا 
خوب نیست!« سرش را پایین انداخت و گفت: »حاال هر چی بگی انجام می دهم.« به او 
گفتم: »می دانی عملیات هم نزدیکه تو بری دامغان بهتره. « با آنکه واقعاً عاشق جبهه و 
1 . آذر 1365، س��ومین اع��زام سراس��ری به نام س��پاهیان حضرت محم��د)ص( انجام ش��د )دایرةالمعارف دفاع 

مقدس،1388، ج2(.

عملیات بود، قبول کرد. من هم برگ ترخیص برایش گرفتم.
بچه هایی که مانده بودند حسینیه خوبی سرپا کرده بودند. تیپ حالت عملیاتی پیدا کرده 

بود و معنویت در رفتارها نمایان بود.
یك روز نزدیك غروب محمدعلی مش��هد آس��تین هایش را باال زده بود تا وضو بگیرد. 
اط��راف تانکر ق��دم می زد و با خودش می خواند: »هر کس ه��وای کربال دارد بیاید- هر 
کس به س��ر ش��وق خدا دارد بیاید.« بارها و بارها این بیت را تکرار کرد. به ذهنم گذشت 

محمدعلی آماده شهادت است. برای همین دوست داشتم بیشتر نگاهش کنم.
تیپ تازه تاسیس12 قائم )عج( دستش خالی بود و از همان امکانات محدود هم گردان 
روح اهلل آنچنان که باید س��هم نمی برد. اخالق و روحیه فرماندۀ گردان باعث شده بود که 
آمارها دقیق بیان شود. موقع دریافت غذا مسئول تدارکات حق نداشت یك نفر هم اضافه 
آمار بدهد. هر چند که مسئول تدارکات غذا را برای رزمندگان جوانی می خواست که نیاز 

به انرژی کافی داشتند. 
در قسمت ورودی گردان در قائمیه جوی آبی بود که برای حرکت موتورها و ماشین ها 
مشکل درست می کرد. با کمی فاصله از مقر تیپ، چند عدد لوله سیمانی با قطر مناسب 
وجود داش��ت هر چه بچه ها اصرار کردند محمدعلی اجازه بدهد تا آنها را برای درس��ت 
کردن پل بیاورند بی نتیجه بود. او می گفت: »اینها صاحب داره و بدون اجازه اس��تفاده از 

مال مردم حرامه!«
یك هفته ای بود که در قائمیه مستقر شده بودیم، کادر گروهان جلسه داشت، به مناسبتی 
محمدعلی حاجی قربانی فرمانده دس��ته3 گفت: »دیش��ب مساله را کشف کردم، هر روز 
صبح که برای نماز و دستش��ویی می رفتم، آفتابه ها رو پر آب و ردیف جلو دستش��ویی ها 
می دیدم. دیشب ساعت 3 وقتی از چادر رفتم بیرون، محمدعلی رو دیدم آفتابه ها رو تمیز 
می کنه و چند تا را هم پر آب کرد و جلو دستشویی ها گذاشت. سریع به چادر برگشتم تا 

من رو نبیند!«
هر دس��ته 27 نفره در دو چادر کنار هم مستقر بودند. هر دو نفر برای مدت 24 ساعت 
خادم الحسین می شدند. در این مدت وظیفه آنها درست کردن چای، تحویل گرفتن غذا و 
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پهن کردن سفره، شستشوی ظروف و نظافت چادر بود.
قبل از غذا وقتی س��فره پهن می ش��د و نان و غذا در آن قرار می گرفت، همیش��ه دعا 
خوانده می ش��د. با یك صلوات همه با هم شروع می کردند: “ بسم اهلل اللهم اجعلها نعمۀ 
مش��کورۀ تصل بها نعمۀ الجنۀ “ که همه ب��ا آهنگی خاص آن را می خواندند. در یکی از 
چادرها دعای )و زوجنا بحورالعین فی الدنیا و االخره( با صدایی بلندتر همراه خنده به آخر 

دعای سفره اضافه شد که به سرعت به چادرهای مجاور هم سرایت کرد.
گ��ردان روح اهلل دارای دو روحان��ی رس��می و ده- پانزده نفر طلبه بود. ش��یخ لطف اهلل 
خراس��انی 1 در چند عملیات ش��رکت کرده بود ب��رای همین عالوه بر ارش��اد و تبلیغ از 
نیروهایی بود که گردان روی او حساب می کرد. برادر طلبه اش را هم با خودش آورده بود. 
در گردان ما ده نفر طلبه بودند که اکثراً از روس��تای خورزان بودند. ش��یخ حسین اشرفی 
هم روحانی ای بود که در عملیات های قبل یا آرپی جی می زد یا تیربارچی می شد. با همه 
بچه ها می جوش��ید و شوخی می کرد. برایش فرقی نمی کرد که چه نقشی را به او بدهند. 
پیشنهاد کردم فرماندهی دسته را بپذیرد که قبول کرد. هرچند که او هم مثل شیخ لطف 
اهلل متعلق به تمام گردان بود. وجود این برادران س��بب می شد که روحیه همه شاد باشد. 

مخصوصاً از این جهت که همگی نیروی رزمی بودند. 
جلس��ات قرآن و احکام و اخالق توس��ط دایی رضا و ش��یخ لطف اهلل قبل از نماز ظهر 

تعطیل بردار نبود.
یك ساعت قبل از غروب هر روز مراسم سینه دوره انجام می شد. همه بچه های گردان 
عالقمند به س��ینۀ دوره بودند. س��ه- چهار صف تو در تو تش��کیل می گردید که دایره وار 
می چرخیدند و س��ینه می زدند. آخرین شعری که هر روز می خواندند: »به محمد و علی و 

فاطمه- به ابوالفضل و به نهر علقمه- شکست صدام گردیده اعالم.« بود.
 شب پرستاره ای بود، در محوطۀ گردان قدم می زدم، ابتدا راه شیری، دب اکبر و اصغر 

1 . حجت االسالم لطف اهلل خراسانی در سال 1337 در دامغان به دنیا آمد. سال 56 برای ادامه تحصیالت به حوزه 
علمیه قم رفت. او از رس��اله س��طح 4 با موضوع فرهنگ افرینی قرآن دفاع کرده اس��ت. و در تنظیم دائرة المعارف 
قرآنی فعالیت علمی دارد. در حال حاضر نیز رئیس پژوهش��گاه علوم قرآنی دامغان اس��ت و چند واحد درس��ی را 
تدریس می کند. 36 ماه جبهه بود. در عملیات کربالی 5 به ش��دت ش��یمیایی ش��د. به او ٫50 جانبازی داده اند. ) 

مصاحبه91/03/06(

و س��تارۀ قطبی نظرم را جلب کرد س��پس به همه جای آسمان نگاه کردم. در ذهنم سال 
نوری را مجسم می کردم، فاصله ای که نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه ظرف 
مدت یك س��ال طی می کند. تصور اینکه بعضی از این س��تاره ها چند میلیون سال نوری 
با ما فاصله دارند مرا مبهوت کرد. یکباره صدای ش��یخ حسین اشرفی نظرم را جلب کرد. 
او سبك سخنرانی و صدایش مثل شیخ حسین انصاریان بود ولی با کمی لهجۀ دامغانی. 

فانوس چادر خاموش بود او می خواند:
» ای خدا این وصل را هجران مکن      س�رخوش���ان عشق را ناالن مکن
ب��اغ ج�����ان را تازه و سرسبز دار      قصد این بستان و این مستان مکن
چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن      خلق را مسکین و س��رگردان مکن
بر درختی کآشیان م�����رغ توست       شاخ مشکن م�����رغ را پران مکن
جمع و شم��ع خویش را برهم مزن      دشمن�ان را کور کن ش���ادان مکن
گر چ�ه دزدان خص���م روز روشنند       آنچ می خ�����واهد دل ایشان مکن
کعب�ه اقب��ال این حلقه است و بس      کعب���ه اومید را وی����ران مکن«1 

در برنامه های آموزش��ی، آموزش اس��تفاده از ماسك ضد گاز شیمیایی اهمیت بیشتری 
پی��دا کرده بود. قب��اًل در آموزش های قبل از عملیات فقط به صورت تئوری اس��تفاده از 
ماسك بیان می شد یا نهایتًا چند نفر آن را به سر و صورتشان می کشیدند ولی تیپ چندین 
اتاقك انفرادی درس��ت کرده که بچه ها با ماسك وارد آن شوند. 3 شماره وقت داشتند تا 
ماسك را به صورتشان بزنند. بعد از 3 شماره گاز اشك آور در اتاقك ها رها می شد. افرادی 

که ماسك زدن را خوب یاد نگرفته بودند. باید چند ساعت اشك می ریختند. 
ده روزی از ورودمان به قائمیه می گذشت، نیمه های شب با سروصدای بچه ها از خواب 
بیدار ش��دم. باران شدیدی آمده بود و چادری که ش��یخ لطف اهلل هم توی آن بود، را آب 
برده بود. سیل به قدری شدید بود که آنها توانسته بودند، وسایل را از چادر خارج کنند و 

فرصت جمع کردن چادر را نداشتند.
وقتی بیدار ش��دم به ذهنم رس��ید حاال که حمام خلوت است، دوش بگیرم. رفتم سراغ 

1 . دیوان شمس
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حمام گردان که چهار گردان دیگر هم از آن استفاده می کردند. آبش از سرد هم خنك تر 
بود. حمامی دیگری در فاصله ای دورتر س��راغ داشتم. یك کیلومتر میان ِگل و ُشل رفتم 

تا به حمام رسیدم. آب آنجا ولرم بود. وقتی برگشتم پوتین و شلوارم ُپر از گل شده بود.
ظهر آن روز غذا گزارش هفتگی بود. گزارش هفتگی از ترکیب تمام مواد غذایی باقی 
مانده طول هفته درست می شد مثل سیب زمینی، پیاز، گوجه، بادمجان، گوشت و هر چه 

که در طول هفته باقی مانده بود. بچه ها هم از آن خوششان می آمد.
بعد از ناهار شیخ لطف اهلل به چادر ما آمد از او خواستم ماجرای سیل را برایم تعریف کند. 
گفت بهتر است ماجرای قبل از سیل را تعریف کنم: »آخر شب رفتم داخل چادر بخوابم. 
بچه های تبلیغات خواب بودند. یك پتو هم بیش��تر باقی نمانده بود. گوش��ه ای خوابیدم و 
عبای خودم را رویم کشیدم. هنوز خوابم نبرده بود، آقای مشهد وارد شد. پتو را برداشت. 
نگاهی به بچه ها کرد و آن را انداخت روی من و خودش در هوای سرد چادر روباز خوابید. 
فکر کردم صبر کنم تا خوابش ببرد تا رویش را بپوشم. نیمه های شب با سروصدای رعد 
و برق از خواب پریدم. باران شدیدی شروع شد. چادر ما توی رودخانه بود برای همین تا 

که بچه ها را صدا زدم و با اثاث از چادر بیرون آمدیم. سیل سر رسید و چادر را برد.
فردای آن روز وقتی از چادر بیرون آمدیم، کمی دورتر از ما محمدعلی مش��هد طش��ت 
پالس��تیکی مخصوص شستن لباس دستش بود. داخل تشت مقداری لباس بود. رمضان 
ملکی را دید که او هم لباس هایش را جمع و جور کرده. به رمضان نزدیك ش��د و گفت: 
»اینارو بده!« رمضان گفت: »نمیدم باعث خجالته!« محمدعلی لباس های او را می قاپید.«
در محدوده گردان زمینی را برای فوتبال درست کرده بودند. چند تیم شکل گرفته بود 
که بر اساس برنامه ای اعالم شده همیشه مسابقه داشتند. به قدری فوتبال طرفدار داشت 

که اگر برخی اجازه داشتند، شب ها هم توی زمین فوتبال می خوابیدند.
مراسم صبحگاه از تنوع زیادی برخوردار بود. عالوه بر محتوای آن ورزش و نرمش به 
صورت های گردانی، گروهانی و حتی دسته ای برگزار می شد. بعضی روزها که دسته ها به 
صورت مجزا برنامه داشتند، بازگشت آنها از بیابان های اطراف دو ساعتی طول می کشید.
در تمام صبحگاه ها یك چیز مش��ترک بود، سر و وضع مشهدی قنبر افضلی. مشهدی 

قنبر 50 ساله از وضعیت جسمی خوبی برخوردار بود. برای همین همیشه تیربار را انتخاب 
می کرد. او که تیربارچی بود هر روز صبح یك قطار 250 فش��نگی را به حالت ضربدری 
به خودش می بس��ت. هر چند که نزدیك عملیات همه با اس��لحه و مهمات در صبحگاه 

شرکت می کردند.
 هر روز صبح هم وقتی از پیاده روی و ورزش صبحگاهی برمی گش��ت، نزدیکی های 
چادر که می رس��ید، چاووشی را شروع می کرد: »هر که دارد هوس کرب و بال بسم اهلل- 
هر که دارد س��ر همراهی ما بس��م اهلل... . بر حبیب خدا محمد مصطفی صلوات- بر شیر 
خدا علی مرتضی صلوات.« صدای گرم و خوب او بچه ها را تشویق به همراهی می کرد. 

منظره خوبی درست می شد.
مثل همه جای جبهه شوخی فراموش نمی شد. حتی در جدی ترین کارها باز هم شوخی 
جای خودش را داشت. سه شب متوالی حاجی قربانی فرمانده دستۀ3 شایعه کرده بود که 
امش��ب خشم شبانه اس��ت. بچه ها آماده خوابیده بودند. شب چهارم خودش از بقیه زودتر 
خوابیده بود. بچه های دس��ته هم خیالشان راحت شد که خشمی در کار نیست. نیمه های 
شب بود که سر و صدا از دستۀ آنها بلند شد: »حالت بگیرید، عراقی ها ریختن تو پادگان، 
اسلحه و مهمات بردارید!« وقتی بچه ها به خط شدند. دستور داد که با 3 شماره بندهای 
پوتین باز! سر و صداها بلند شد: »حاجی هوا به سرش آمده، نه بابا حالش خوش نیست!« 

تا بندهای پوتین باز شده گفت: »تا 3 شماره همه زیر پتو باشن!«
یک��ی از مصیبت های جبهه خروپف بعضی ها توی خواب بود. اگر فرصتی برای خواب 
دست می داد و گرما و سرما مزاحم نبود و پتو داشتی و جا هم برای خوابیدن گیرت می آمد 
و س��رو صدای آموزش و انفجار نبود، خرو پف و توی خواب حرف زدن بغل دس��تی ها را 

بی عالج می دیدی.
حاج س��ید رضا شاهچراغی، معاون گردان خواب هفتم بود. ُخروپف او چادر را به سرش 
گذاش��ته ب��ود. چند تا از بچه ه��ای کادر هم آنجا بودیم، محمدعلی مش��هد ضبط صوت 
کوچکی را روش��ن کرد و گفت: »با یکی از رزمندگان مس��لمان مصاحبه می کنیم! لطفًا 
خودتان را معرفی کنید!« ضبط را برد جلو صورت سید. بعد از چند تا خروپف سوال بعدی 
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را پرس��ید: »هدفتان از جبهه آمدن چی بود؟« آن را باز هم به صورت س��ید نزدیك کرد 
تا خروپف ها بهتر ضبط شود. وقتی حاج سید رضا را از خواب بیدار کردیم، از خندۀ بچه ها 
تعجب کرد. ولی وقتی ضبط روش��ن ش��د و پاس��خ های خودش را به پنج، ش��ش سوال 

مصاحبه شنید از خنده ریسه رفت.
ولی چشم بچه های گردان روح اهلل در قائمیه به شوخی ها و طنزهای سید علی تقوی و 

رمضان ملکی بود. هیچ شوخی ای جای شوخی این دو نفر را نمی گرفت.
حس��ین یحیی با برادرش، حس��ن با هم آمده بودند. پسر عمویش، امیر یحیی هم آنجا 
ب��ود. یك روز حس��ین از بردارش، امیر که ت��وی نیرو هوایی دزفول ب��ود صحبت کرد: 

»مکتبی و انقالبیه، جزء بچه های خوب پادگان شکاریه، امروز هم میاد دیدن آنها.«
غروب بود از دور که داداِش حسین پیدایش شد. سه، چهار نفری به استقبال او رفتند. 
بچه های گروهان جمع بودند. همین که به ما رس��یدند. س��ید علی بلند ش��د و س��الم و 
احوالپرس��ی گرم کرد بعدش هم با لحنی جدی گفت: »آقا بفرما همه چیز هس��ت. ما و 
ارتش برادریم. بستنی، فالوده، نوشابه... .« داداش حسین که آمادگی اش را نداشت شوکه 
ش��ده بود. بچه ها که با ش��وخی های سید آش��نا بودند، زدند زیر خنده کمی که گذشت او 

هم خندید.
آهنگران نوحۀ معروف: »ای لش��کر حس��ینی تا کربال رسیدن یك یا حسین دیگر.« را 
تازه خوانده بود. بچه های گردان که آن را دوس��ت داش��تند. مرتب درخواست پخش آن 
را می کردند. تا حدی که همه حفظ ش��ده بودند. یك روز عصر که همۀ بچه های گردان 
جمع بودند و برای مراس��م س��ینۀ دوره آماده می شدند، رمضان ملکی در حالی که بلندگو 
دستی در دستش بود و چند نفری هم اطرافش بودند که با او همخوانی می کردند از چادر 
تبلیغ��ات بیرون آمد. آنها بر وزن و آهنگ این نوحه، اش��عار زیر را خوانده و با دس��ت به 

حسیِن یحیی اشاره می کردند:
»ای لشکر حسینی تا کربال رسیدن صدها حسین دیگر.

اکنون سپاه اسالم آماده گریز است.
بشتاب به سوی خانه هی هی چوعرصه تنگ است.

آموزگار درسم باشد حسین یحیی!«
صحنۀ جالبی درس��ت ش��ده بود. همه، شعر دستکاری ش��دۀ رمضان را یاد گرفتند و با 

خنده می خواندند.
حض��ور ما در قائمیه همزمان با امتحانات ب��ود. برای همین کالس های درس مجتمع 
آموزش رزمندگان به صورت جدی فعال بود. در چادرهای مختلف یك، دو، س��ه نفر دور 
ی��ك دبیر جمع بودند و درس می گرفتند تا برای امتحان آماده ش��وند. موقع امتحان هم 

امتحانات برگزار شد.
جو معنوی مطلوبی حاکم ش��ده بود. همان روزها برایم حالی پیش آمد که قباًل تجربه 
نکرده بودم. حال خوشی که خبر از توفیقی داشت ولی متاسفانه به وصل آن نرسیدم. بارها 
به ذهنم گذشته بود که افرادی شهید می شوند و همان طور هم شد هر چند نمی خواستم 
شهادت برادر مش��هد را باور کنم. راهپیمایی های طوالنی شبانه تعطیل بردار نبود. وقتی 
هم که گفتند دست و پایمان را جمع و جور کنیم، رزمایش شبانه برنامه ریزی شده، پانزده 

کیلومتری رفتیم تا به منطقه مانور رسیدیم.
چند شب به حرکت ما، سعید حدادیان )مداح( به حسینیۀ گردان آمد. نوحۀ خوبی خواند. 

بچه ها هم معرکه کردند. وقتی عصر فردایش بچه ها با تجهیزات کامل به خط شدند.
محمدعلی پس از قدری صحبت خبر خوش عملیات را داد. با شنیدن این خبر خوش، 
بچه ه��ا محمدعلی را سردس��ت بلند کردند و ش��عار می دادند: »فرمان��ده آزاده، آماده ایم، 
آماده.« در این گیرو دار سید علی تقوی خودش را به جمع رساند و ضمن شعار دادن چند 

تا نیشگون از محمدعلی گرفت که او ضمن خنده گفت: »سید ممنون، سید ممنون!«
در ادامۀ برنامه محمدعلی گفت: »نوحه بخوان!« شروع کردم:

»کنار علقمه شد غوغا، حرم دیگر ندارد سقا، واویال واویال واویال«
بعد از س��ینه زنی دائی رضا »حجت االس��الم بسطامی«، ش��روع به صحبت کرد. مثل 
همیش��ه موثر و دلنشین. سرانجام برادر مشهد آخرین توصیه هایش را انجام داد و خبر از 

نزدیك بودن عملیات داد.
بعد از نماز مغرب و عشاء تشت حنا را برای اجرای مراسم حنابندان به چادر آوردند. دائی 
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رضا در صحبت کوتاهی گفت: »به رس��م یاد شهدای کربال، بنابرآنچه که تعزیه خوان ها 
انجام می دهند در شب عاشورا اهل بیت پیامبر )ص( شاد بودند و حنا بستند ما هم امشب 

حنا می بندیم!« 
حاج ش��مس علی ایثاری که در حکِم پدِر گردان بود. جلو رفت تا به دس��ت بچه ها یکی 

یکی حنا بگذارد.
صبح فردای آن روز تبلیغات دوربین فیلم برداری را در تپه کنار حسینیه مستقر کرد تا 

رزمندگان به ترتیب خودشان را معرفی کنند و پیامی کوتاه بدهند.
اواخر شب اتوبوس ها آمدند تا گردان را به خرمشهر ببرند. بچه ها با سرعت سوار شدند. 
قسمتی از راه را با چراغ خاموش حرکت کردند. زیرا در دید و تیررس دشمن بودیم. قبل 
از اذان صبح به خرمشهر رسیدیم و در ساختمان های مخروبه روبروی فرمانداری مستقر 

شدیم. بعضی بچه ها که تا آن وقت خرمشهر را ندیده بودند، خیلی تعجب کردند.
آماده ش��رکت در عملیاتی بودیم که چند ماه انتظارش را داش��تیم. چون وقت حرکت 
را نمی دانس��تیم، برنامه های مشخصی نداشتیم ولی هر شب یکی، دو ساعت نوحه خوانی 
و س��ینه زنی حزء برنامه هایمان بود. ش��ب دوم محمدرضا گیالن برایمان صحبت کرد. او 
گفت: »همۀ دوستی ها موقت است. باید با کسی دوست باشیم که جاودانه است و هرچه 
را داریم خرج این دوس��تی کنیم. اگر برترین دارائی مان وجودمان اس��ت پس باید آن را 

صادقانه تقدیم کنیم... .«
آخر ش��ب ب��ود، همچنان آماده حرکت بودی��م، بعضی ها آماده می ش��دند که با پوتین 
دراز بکش��ند. حاج ش��مس علی ایثاری مثل همیشه کتاب دعا دستش بود و دعا می خواند. 
سید علی تقوی وارد شد، پس از سالم رو کرد به حاج شمس علی و گفت: »ماشاء اهلل هفتاد 
ساله ای، همۀ صفاها رو کردی حاال هم می خوای شهید بشی! ولی من مامانم گفته شهید 
نشو. برای من یکی دعا نکن!« حاج شمس علی به او نگاهی کرد و خندید و گفت: »امان 

از دست سید!«
سه شبانه روز منتظر ماندیم. حرف و حدیث های بعضی از بچه ها شروع شده بود: »اگه 
به دریا بریم خشك میشه! ما و عملیات! بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد! مال بد 

بیخ ریش صاحبش، برگردین دامغان!«
بعد از نماز و ناهار روز چهارم بسته های جیره جنگی بین بچه ها تقسیم شد. موقع تقسیم 
جیره جنگی مثل موقع ناهار کلی حرف و حدیث بود. حتی بچه هایی که قباًل اهل شوخی 
و تکه انداختن نبودند سعی می کردند از قافله عقب نمانند و حرفی بزنند: »دیگه آخریشه! 

آخرین روزیه مایه! خدایا شکرت که آخرین روزیمان ُشکالت بود... .«
ساعت 5 عصر کادر گردان که حدود پانزده نفری بودیم، داخل ساختمان مجاور محل 
اس��کان گروهان جمع ش��دیم. منتظر بودیم که محمدعلی کالك عملیات را توجیه کند. 
قالی پاره و نیمه سوختۀ حال، روی آوار یکی از اتاق ها افتاده بود. بچه ها دور تا دور حال 
روی موزائیك های گرد گرفته که در اثر انفجار لق شده بود نشستند. از محل فرو ریخته 
دیوار حال، نزدیك ش��دن محمدعلی را دیدم. نگاهمان به هم تالقی کرد. هر دو نفرمان 
تبسم کردیم. معنی تبسم من خوش آمدگویی به او بود. او منطقه را از روی کالك توجیه 
کرد و محل عمل هر گروهان را مش��خص کرد. به پیش بچه ها برگش��تیم و ش��ب را با 
پوتین و تجهیزات خوابیدیم. یکهو دیدم اطرافمان مثل گهواره می لرزد. نیمه شب صدای 
انفجارهای شدید بچه ها را هاج و واج کرد 1. هنوز خواب آلود بودم، متوجه شدم نفر دست 
راس��ت و چپ من می لرزند به آنها گفتم: »سردتان شده؟« یکی از آنها گفت: »صبر کن 

بیدار بشی تو هم سردت میشه!«
آماده تر از ش��ب های قبل تا صبح منتظر ماندیم، انفجارهای ش��دید اطراف ساختمان، 
خواب را به ما حرام کرده بود. صبح گفتند دیش��ب بچه های گردان قمر که خط ش��کن 
بوده اند، نتوانسته اند خط عراق را بشکنند، عملیات لو رفته 2، برای همین عملیات لغو شده 
1 . پس از 10 ماه بسیج امکانات و مقدورات کشور و استفاده از تبلیغات گسترده و وسیع مبنی بر تعیین سرنوشت 
جنگ، در ش��رایطی که منابع اقتصادی و صنعتی و مراکز آب و برق کش��ور هدف بمباران شدید و گسترده دشمن 
قرار داش��ت، عملیات کربالی4 آغاز ش��د. این عملیات در تاریخ 1365/10/03 با رمز مبارک»محمد رسول اهلل« در 
س��اعت 22:30 دقیقه در منطقۀ عملیاتی غرب اروند)جنوب خرمش��هر( آغاز ش��د. این منطقه عملیاتی که به شلمچه 
معروف اس��ت و به دلیل لو رفتن کالک عملیات، از جمله عملیت های ناموفق ایران بود. انهدام دو فروند هواپیمای 
دش��من،  تیپ های604 و تیپ 22 پیاده از لش��کر15 عراق و 60 نفر اسیر از نتایج این عملیات بود. )کارنامه توصیفی 

هشت سال دفاع مقدس ص 331(
2 . س��ردار احمد س��وداگر، معاون اطالعات و عملیات قرارگاه قدس میگوید:»حی��ن عملیات کربالی5 کالکی 
در یکی از س��نگرهای دشمن را در جزیره بوارین پیدا کردم و نش��ان فرمانده سپاه دادم و گفتم این کالک عملیات 
کربالی4 است که به زبان عربی نوشته شده در کالک اسم تمام لشکرها و یگانهای عمل کننده نوشته شده بود.« )دژ 
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است.
اعالم لغو عملیات بعد از ماه ها تمرین و انتظار به بچه ها کار س��اده ای نبود، آنها برای 
شرکت در عملیات رنج های زیادی تحمل کرده بودند ولی چاره ای نبود. باید بر می گشتیم. 
دشمن منطقه را به شیمیایی بسته بود. هنوز ماسك ها را در نیاورده باید دو مرتبه ماسك 

می زدیم.
مالمحمدحس��ن اصحاب��ی تدارکات چی گردان قمر بنی هاش��م )ع( پیش ما بود. وقتی 
دشمن شیمیایی زد و همۀ بچه ها ماسك زدند، پیرمرد هاج واج نمی دانست چه کار کند. 
رضا چناری ماس��ك خودش را در آورد و به س��ر پیرمرد کشید قبول نمی کرد. رضا گفت: 

»چفیه ام بلند وخوبه خیسش می کنم کار ماسك را می کنه.«
صبح عملیات خبرنگاری برای مصاحبه به س��راغ ما آم��د. هیچ کس آماده حرف زدن 
نب��ود. بچه ها بهترین گزینه یعنی حاج داود کریمی معاون حاج رجب را معرفی کردند. او 
ش��جاع ترین بود ولی تا که دوربین روش��ن شد و خبرنگار گفت: »از شروع عملیات برای 
مردم حزب اهلل بگو!« بغض حاج داود ترکید و دس��ت هایش را روی صورتش گذاش��ت و 

 های های گریه کرد1 .
بیشتر مواقع ماسك داشتیم و آتش روشن می کردیم تا گازهای شیمیایی را خنثی کند. 
تراکم نیرو در شهر زیاد بود. شهر هم که در تیررس توپخانه عراق. برای همین کامیون ها 
به سرعت شروع به تخلیه نیروهای داخل شهر کردند. چند کامیون هم برای بازگشت ما 
آمد. به یکی از راننده ها گفتم: »این آقا )اش��اره به رمضان ملکی( پایش مشکل داره جلو 
س��وارش کن!« قبول نمی کرد. زیر آتش شدید توپخانه که می ترسیدم هر لحظه کامیون 
مورد اصابت قرار بگیرد با من جّر و بحث می کرد. سرانجام هم زیر بار حرف حساب نرفت. 

بچه ها رمضان را به زور کشیدند باال.

اسطورهای شلمچه، ص25(
1 . در این عملیات رزمندگان اسالم به اهداف از پیش تعیین شده نرسیدند ولی توانستند به دشمن ضربه بزنند. در 
این عملیات رزمندگان موفق شدند تیپ پیاده 604 از لشکر15 عراق را به میزان 80 درصد، تیپ22 پیاده را به میزان 
50درصد، تیپ47 لشکر111 را 50درصد، تیپ111 از لشکر15 را 60درصد، تیپ802 و تیپ49 را به میزان50درصد 
منهدم نمایند. همچنین یک گردان تانک عراق را به طور کامل منهدم و 100 خودروی س��بک و س��نگین آنها نیز به 

آتش کشیده شد. )جغرافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس ص 323(

گردان دو س��ه روز در دارخوی��ن به حالت آماده باقی ماند تا در صورت ش��روع مجدد 
عملیات نزدیك منطقه باش��د ولی وقتی خبری نش��د به قائمیه برگشتیم. باز هم صحنۀ 
دردناک جای خالی دوس��تان و همراهان. بچه های قمر با 23 ش��هید و تقریباً دو برابر آن 
مجروح در محل جاده6،  هفت ردیف مانع دشمن را شکسته و به عمق مواضع آنها نفوذ 
کرده بودند. ولی لو رفتن عملیات مانع از دس��ت یابی بقیه گردان ها به اهدافشان گردیده 
بود. مخصوصًا گرفتار ش��دن در میدان مین و قطع پای تعدادی از آنها ما را ناراحت کرده 

بود.
مجلس بزرگداش��ت برای ش��هدا گرفتیم. غم انگیزتر از همۀ مجلس های قبلی. وسط 
تالوت قرآن بلندگو مش��کل پیدا کرد. رمضان ملکی، مس��ئول تبلیغات بلند شد تا آن را 
درس��ت کند. یکباره در سکوت مجلس، جیغ وحش��تناکی کشید. مجلس شد پر از خنده! 

برق او را گرفته بود.
در این مواقع تعدادی از بچه ها برنامه هایی را تدارک می دیدند تا غم ها کم رنگ شود. 
ب��رای این که می��دان نبرد با زانوی غم بغل کردن مناف��ات دارد. مثاًل صبح یکی از این 
روزها توی چادر نشسته بودیم، سروصدای عجیب و غریبی بلند شد. بقیه بچه های گردان 
هم مثل ما از چادرهایشان بیرون آمده بودند. رمضان ملکی پارچه سفیدی به دور سرش 
بس��ته بود و اطرافش را پرهای رنگی بلندی زده بود. دقیقاً مثل سرخپوس��ت ها و مثاًل با 
مهدی هنگی و دو سه نفر دیگر به زبان سرخپوستی مشاجره می کرد. نمایش جالبی برای 
خندیدن بود. ش��اید هم انسان پس از گریه بسیار نیاز به خندیدن دارد تا بتواند خودش را 

با شرایط جدید سازگار کند.
دو هفته بعد از عملیات کربالی4 در قائمیه منتظر ماندیم. حس ششم، ما را از نزدیکی 
عملیات دیگری با خبر کرده بود. همان طور که نماز و دعا و س��ینه زنی بیش��تر می ش��د، 
ش��وخی ها هم بیشتر می شد. علی کبیرنیا پسر عمه ام تدارکات گردان بود. تدارکات چادر 
کوچکی داشت. علی شب ها همانجا می خوابید. یك شب که علی مشغول نماز شب بود، 
موقع قنوت محمد فرخ یك نارنجك از پشت سرش داخل دست او گذاشت. محمد فرخ 
از آن بچه های شلوغی بود که همه دوستش داشتند. هیچ وقت پوتین نمی پوشید. همیشه 
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چکمه پایش می کرد برای همین او را »ممد چکمه« صدا می زدند.
یك شب رمضان ملکی با علی وحیدی در حسینیه خوابیده بودند. وقتی خواب آنها گرم 
 ش��د، محمد فرخ ماسك ش��یمیایی می زند و وارد حسینیه می شود با سر و صدای عجیب 
و غریب خودش را به آنها نزدیك کرده و روی آنها می اندازد. با دس��ت چند تا مش��ت به 
آن دو که فاصله شان زیاد نبود کوبیده و می گوید: »چرا خوابیدید. موقع نماز شبه! همین 
ش��ماها عملیات را عقب می اندازید!« بیچاره ها هاج و واج از خواب می پرند. زبان وحیدی 
بند رفته بود و رمضان هم شروع به بد و بیراه گفتن کرده بود و محمد هم فرار! آنها هم 
پتویشان را برداشتند تا در چادرشان بخوابند. آن شب باران آمده بود و زمین هم گل بود. 
چادر آنها روی تپه ای قرار داشت. موقع باال رفتن رمضان به علت نقص پا چند بار زمین 
خورده و حسابی گلی شد. این خبر صبح نه تنها در بین کل بچه ها ی گردان روح اهلل بلکه 
در گردان قمر هم پخش شد. بعد از نماز ظهر با محمد یعقوبی داخل چادر نشسته بودیم 
علی وحیدی سالم کرد و نشست. رویش نمی شد ماجرا را تعریف کند. وقتی بعد از کمی 
حاش��یه رفتن ش��روع به تعریف کرد، خنده ام گرفت! بنده خدا بیشتر عصبانی شد و گفت: 
»همین خنده های شما این ها را پررو کرده.« به زور خنده خودم را کنترل کردم. وقتی تا 

آخر ماجرا را تعریف کرد خودش هم خنده اش گرفت.
همزم��ان با حضور ما در پادگان قائمیه گردان قمر تجدید س��ازمان کرد تا در عملیات 

بعدی برعکس کربالی 4 ما خط شکن باشیم و آنها پشتیبان.
 

 
 

فصل دوازدهم
روز آشنـــایی

پس از مراس��م صبحگاه محمدعلی مشهد، فرماندۀ گردان اعالم کرد که آماده حرکت 
باشیم. از خوشحالی گردان تکبیر گفت و صبحانه ای همراه با شادی و خنده خورده شد.

یکی دو ساعت جمع و جور کردن وسایل، روغن کاری و تمیزکردن سالح های انفرادی 
و پر کردن خشاب ها طول کشید.

بعضی ها با آنکه پوتین هایشان را برای صبحگاه واکس زده بودند. دو مرتبه با وسواس 
خاصی آن را واکس زده و برق می انداختند.

تك و توکی هم لباس های زیر خودش��ان را می شس��تند. هیچ کس دوس��ت نداش��ت 
مادرش ساکی را تحویل بگیرد که لباس نشسته دارد.

مثل بقیه وقت های قبل از عملیات بازار سر به سر گذاشتن و حاللیت طلبی ها داغ شد. 
دو س��اعتی طول کش��ید تا اوضاع و احوال عادی شد و بازار زمین والیبال و فوتبال گرم. 

تعدادی هم جلسه های بگو و بخند راه انداختند.
س��ر و کلۀ اتوبوس ها پیدا ش��د. ما را تا مقر تاکتیکی بردند، چهل کیلومتری خرمشهر. 
48 ساعت منتظر بودیم. در این مدت یکی دو بار محمدعلی مشهد برای بچه ها صحبت 
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کرد. او در یکی از صحبت هایش گفت: »برادرهای عزیز! خوب می دانید که اوضاع مبهم 
است وهر اتفاقی ممکن! بنابراین هر کس مشکل داره یا در این شرایط نمی تواند گردان 
را همراهی کند، اجباری نیست.« بالفاصله شعار: » فرمانده آزاده آماده ایم آماده« فضا را 

پر کرد.
می دانستیم عملیات شروع شده است ولی همه گوش ها به رادیو بود تا مارش عملیات را 
بشنویم پخش برنامه های عادی واعالم نکردن عملیات، نگرانی را در وجودمان می دوانید. 

با توجه به تجربه کربالی4 مضطرب شده بودیم.
وقتی س��اعت10 صبح مارش عملیات پخش شد، فهمیدیم عملیات شروع شده است. 
غریو ش��ادی مقر تاکتیکی را پر کرد. همه آماده بودند تا زود تر به منطقه رس��یده و وارد 

عمل شوند1 .
همچنان منتظر ماندیم تا سر انجام پس از دو روز کامیون های گل مالی شده در برابر 
مقر صف کشیدند. فقط در قسمت جلو راننده شیشه باندازه دو تا کف دست تمیز بود. مثل 
همه ماشین هایی که توی خط و نزدیکی های آن آمد و رفت می کردند. طوری گل مالی 

می شدند که نور را منعکس نکنند تا دشمن آنها را نبیند.
سقف کامیون ها و کمپرسی ها با برزنت پوشیده شده بود تا هم سرمای سوزنده جنوب 

بچه ها را اذیت نکند و هم مسایل امنیتی رعایت شود.
تا آنجا که جا داشت بچه ها کیپ هم توی ماشین ها ایستادند. به هر کامیونی هم دوعدد 

فانوس دادند تا داخل آن روشن باشد.
با هر ترمز بچه ها روی هم می ریختند و آخ و اوخ آنها بلند می شد زیرا لوله های سالح 

و کاله کاسکت ها مشکل درست می کرد.

1 . عملیات کربالی5 س��اعت 1:35 مورخ 1365/10/19 - با رمز یازهرا)س( - ابالغ شد. نیروهای قرارگاه کربال 
با درهم شکس��تن مواضع دش��من در محورهای کانال پرورش ماهی، منطقه پنج ضلعی و شلمچه درصدد برآمدند با 
یکدیگر الحاق کنند.عبور از موانع نفوذناپذیر دش��من در شرق بصره و حضور در حومه این شهر به گونه ای اهمیت 
یافت که متعاقب این عملیات موقعیت سیاسی و نظامی عراق تضعیف شد اوضاع جبهه های نبرد به سود قوای نظامی 
ایران تثبیت ش��د و سپاه پاسداران یکی از ارزنده ترین تجارب نظامی خود را کسب کرد. تالش های بین المللی برای 
پایان دادن به جنگ افزایش یافته و به تصویب قطعنامه 598، که در آن برای اولین بار تا حدودی نظریات جمهوری 

اسالمی ایران ملحوظ شده بود، در شورای امنیت سازمان ملل انجامید.

نزدیکی های خرمشهر کامیون ها برای انجام نماز صبح توقف کردند. با آب قمقمه وضو 
گرفته و نماز خواندیم. زمین خدا هم فرش ما بود.

باز هم کامیون ها جلو رفتند. نزدیکی های خرمش��هر، دست راست وارد جاده ای فرعی 
شدیم و حرکت به سوی منطقه عمومی شلمچه 1 را آغاز کردیم. نیم ساعتی در آن جاده 
خاک��ی پی��ش رفتیم. جاده پر از چاله و چوله بود. گرد و خاک هم اتاق کامیون را پر کرده 

بود. 
نزدیکی خط از ماشین ها پایین پریدیم. انفجارهای تك و توکی که در فاصله ای دورتر 
ص��ورت می گرفت، به ما خوش آمد گفت. از طرفی متوجه ش��دیم که اوضاع احوال چیز 

دیگری است. 
به س��رعت به سمت راست جاده رفتیم. پش��ت یك خاکریز در سنگرهای سوله ای جا 

گرفتیم. بعضی سنگرها ده نفره بود و تعدادی هم کوچکتر.
دایی رضا )حجت االس��الم رضا بسطامی( با ما، در یك سنگر بود. به او گفته بودند در 
نقط��ه رهایی بماند. برای همین خیلی ناراحت بود. می گفت: »ش��ما دعا کنین یه چیزی 

نصیب منم بشه نمی خام جای خالی بچه ها رو ببینم!«
تا نزدیکی های غروب منتظر ماندیم تا آنکه برادر مشهد فرماندهان و معاونین گروهان 
را خواس��ت، پش��ت خاکریز با چهار نفر دیگر نشسته بود. سمت راستش خالی بود. پریدم 
کنارش نشس��تم. پریدن من توجه او را جلب کرد. محمدعلی صورتش را برگرداند، گونه 

راستش را بوسیدم.
محمدعل��ی منطقه عملی��ات را از نزدیك ترین محل ممکن دیده ب��ود. او گفت: »این 
عملیات با تمام آنچه که قباًل انجام داده ایم تفاوت دارد. واحدهای قبل از ما، کار را تا حد 
ت��وان خود جلو برده اند بای��د کار را از اونا تحویل بگیریم. به ترتیب گروهان های برادران 
خطیب زاده، عزیزیان و یعقوبی کار را پیش خواهند برد. برنامه اینه که گردان روح اهلل تا 
1 . - َش��لَمچه منطقه ای مرزی در غرب خرمش��هر و نزدیکترین نقطه مرزی به ش��هر بصره است. دشت  شلمچه  تا 
عمق  خاک  عراق ادامه  دارد. جاده ترانزیت خرمش��هر - بصره از منطقه ش��لمچه می گذرد و در دو طرف مرز و در 
حوالی این نقطه گمرک و پاسگاه شلمچه ایران و عراق قرار دارند.ر طول جنگ منطقه شلمچه صحنه عملیات های 
بیت المقدس، رمضان، پشتیبانی والفجر8، کربالی4، کربالی5، کربالی8 و بیت المقدس7 بود که در این میان، نبرد 

کربالی5 از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
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ابتدای جزیره بوارین 1 پیش بره. بامید حضرت حق!«
گردان ما می بایس��ت در کانالی به عرض یك متر که در دل دژی به عرض 5-6 متر 

قرار داشت پیشروی کند.
وقتی آفتاب به کوه نشس��ت، گردان حرکت کرد تا مس��یر هشت کیلومتری ما تا خط 
مقدم را پش��ت س��ر بگذارد. گروهان ها به ترتیبی که قرار بود وارد عمل شدند در ستون 

حرکت می کردند.
در تاریکی فضای منطقه عملیاتی نمایان شد. گلوله های مختلف فضا را می شکافتند و 

خطوط سرخی درست می کردند.
در طول مس��یر، موتور، ماشین وآمبوالنس ها به س��رعت آمد و رفت می کردند. گرد و 

خاک سنگینی اطرافمان را پوشانده بود.
به طرف خط مقدم پیش می رفتیم. دو طرف ما به وس��یله میدان های مین، س��یم های 
خاردار حلقوی و موانع خورش��یدی پوشیده شده بود. معبری که در آن حرکت می کردیم 

توسط نیروهای عمل کننده جلوتر از ما تسخیر و پاکسازی شده بود.
حس غریِب پیش از عملیات به سراغ گردان آمده بود. اقتصاد کلمات رعایت می گردید. 
بنابراین کسی نباید صحبت کند و اگر نیاز به آن می شد به حداقل کلمات و جمالت اکتفا 

می گردید.
همه مشغول ذکر و نوعی نیایش درونی بودند. درآن حال و هوا با ائمه طاهرین راحت تر 
حرف می زدند. خواس��ته ها رنگ مادی نداشت. حس سبکی خاصی بر روح بچه ها حاکم 

شده بود. هیچ کس دوست نداشت این حال و هوا را با حرف زدن از بین ببرد.
ت��ك و توک در اطراف ما گلوله های توپ به زمین می نشس��ت. گاهی س��تون توقف 

کوتاهی داشت و سپس حرکت می کرد.
در طول مسیر ستون گروهان را زیر نظر داشتم. در یك لحظه محمد یعقوبی، فرماندۀ 
گروهان غیبش زد. طولی نکشید برگشت. به او گفتم: »کجا بودی؟« گفت: »محمدعلی 
1 . این جزیره دارای مس��احتی بالغ بر 8 کیلومتر مربع و طول 10 کیلومتر می باش��د. سطح جزیره، پوشیده از نخل 
است و در حاشیه تماس جزیره با آب انبوه چوالن ها مشاهده می شود. البته دشمن به منظور دید بیشتر نیروهای خود 

و تاثیر مستقیم بر نیروهای مقابل، اقدام به نخل کنی در جلوی خطوط پدافندی خود کرده بود.

بیسیم زد تا پیشش برم. وقتی رفتم گفتم کاری داشتی؟ جواب داد نه، می خواستم همدیگر 
را ببینیم!«

دو س��اعتی راه رفته بودیم تا به س��ه راهی شهادت رس��یدیم. قبل از حرکت همه وضو 
س��اخته بودند برای همین در حال حرکت نمازها خوانده ش��د. به کانالی رس��یدیم که دو 
شب قبل پاک سازی شده بود و در برابر سنگرهای نونی شکل دشمن قرار داشت. سمت 
چپمان باتالق بود. دست راست دژ عراق قرار داشت. دژ از اطراف خودش برجسته تر بود 

و در وسط آن کانالی وجود داشت. ابتدای کانال با تراورس پوشیده شده بود.
یك ساعت از اذان مغرب گذشته بود. آتش خمپاره و توپخانه شدت گرفت. هواپیماهای 
دش��من هم مرتب منور می ریختند. منورها به صورت ریسه ای بود و نورش مثل چلچراغ 
اطراف را روشن می کرد. منورها قشنگ و دیدنی بودند. کمتر کسی بود که چشمش برای 

لحظاتی به آن زیبایی خیره کننده دوخته نشود.
س��تون گردان وارد کانال ش��د. دو طرف آن سنگرهای دش��من قرار داشت. شب قبل 
گردان موسی بن جعفر )ع( سمنان قسمتی از کانال و سنگرهای دو طرف آن را از دشمن 

گرفته بود. ما می بایست کار آنها را ادامه می دادیم.
گرد و غبار همه جا را پر کرده بود. در بعضی از قسمت ها اجساد عراقی افتاده بود. وقتی 
منورها خاموش می شدند، تاریکی سبب می شد تا جسدهای دشمن زیر پای مان لگد مال 

شوند که چندش آور بود.
در ابتدا عمق کانال دو متر بود، هر چه پیش می رفتیم، از ارتفاع آن کم می شد. دیوارۀ 
کانال در بعضی جاها براثر اصابت گلوله خراب و کانال مسدود شده بود. برای همین گاهی 

ستون از کانال خارج شده و پیش می رفت تا به قسمت های سالم برسد.
حدود یك س��اعت در کانال پیش رفتیم تا به نقطه رهایی رسیدیم. عمق کانال حدود 

یك متر بود. کمتر از یك ساعت در آنجا منتظر دستور حمله ماندیم.
آت��ش دش��من روی کانال تمرکز بیش��تری پیدا کرد. مرتب اطرافم��ان خمپاره بزمین 

می نشست و از باالی کانال هم تیرهای رّسام بی وقفه وز وزکنان رد می شد.
در روشنایی منورها درگیری سمت راست را بخوبی می دیدیم. مشاهده آن وضعیت سبب 
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می ش��د، بچه ها فاصله ش��ان را به هم کم کنند که خطرناک بود. برای همین می بایست 
تذکر می دادیم.

حدود س��اعت 9 شب برای سرکش��ی به ابتدای ستون رفته بودم. وقتی بر گشتم یکی 
از بچه ها گفت: »یعقوبی مجروح ش��د!« خبر بدی بود ولی شرایط طوری بود که آمادگی 
ش��نیدن هر حادثه ای را داش��تم. جلوتر رفتم. وقتی به برادر یعقوبی رسیدم، دیدم خون از 
مچش می ریخت. گفتم: »ممد تیر خوردی؟« گفت: »چیزی نیس��ت.« کمی گذشت درد 
بی طاقتش کرد و به اجبار قبول کرد که برگردد. چاره ای جز عقب رفتن نداش��ت. نگاهی 

حسرت آلود به ما کرد و برگشت.
مسئولیت بیشتری حس کردم. قباًل معاون گروهان بودم. ولی با مجروح شدن فرمانده، 

می بایست کار را به دست می گرفتم.
بیس��یم چی های گروهان، حسن ابراهیمی و علی میرزائی و پیك، حسین دولی را صدا 

زدم و به آنها گفتم: »در هرشرایطی همراه من باشین!«
برای بررس��ی وضعیت به طرف س��ر ستون حرکت کردم تا به موقعیت گروهان مسلط 
باش��م. هنوز به ابتدای آن نرسیده بودم که محمدعلی خان بیکی به سراغم آمد با هیجان 

خاصی گفت: »دستۀ علی مومنی همه شان شهید شدن!«
علی مومنی مجروح ش��ده بود. کولۀ آرپی جی علی رضا صیامی 1 آتش گرفته بود و در 
آتش می س��وخت. بچه ها هم تالش می کردن��د آن را با ریختن خاک خاموش کنند ولی 

بی اثر بود. امدادگرها و حمل مجروحان را صدا زدم تا کمك کنند.
یك گلولۀ توپ در کانال فرود آمده بود. دلم برای همۀ آنها س��وخت ولی بیش از همه 
برای صیامی. چهره ای معصوم داش��ت. همیش��ه لباس هایش تمیز و مرتب بود. هر وقت 
می دیدمش فکر می کردم بچه س��رمایه دار است هر چند که بعداً متوجه شدم اشتباه فکر 

می کردم. این اواخر خیلی به هم عالقمند شده بودیم.
1 . ش��هید علیرضا صیامی، فرزند حبیب اهلل در س��ال 1347 در شهرس��تان بهش��هر دیده به جهان گشود. او دوران 
کودکی اش را در همانجا گذراند ولی بعد از مدتی به شهرس��تان دامغان نقل مکان کرده و در آنجا س��اکن شدند. او 
پس از حماسه سازی در کنار دیگر رزمندگان سپاه حق در تاریخ 1365/10/22 در اثر برخورد ترکش به ناحیه ی سر 
در منطقه ی جنوب، عملیات کربالی 5، از جام شیرین شهادت نوشید و به لقاءاهلل پیوست. پیکر پاک او در فردوس 

رضا، گلزار شهدای دامغان به خاک سپرده شد.

کولۀ آرپی جی سید محمدرضا میرسید هم آتش گرفته بود. خرج گلوله ها می سوخت علی 
امیراحمدی سعی می کرد آن را خاموش کند. محمدعلی حاجی قربانی هم با دست  خاک 
روی آتش می ریخت. یکهو یك گلوله آرپی جی، آتش گرفت و از وسط پاهای محمدعلی 
توی هوا پرواز کرد. همین موقع بود که مهدی امیراحمدی توانس��ت بند کوله را باز و آن 
را بیرون کانال پرتاب کند. موج انفجار یکی دو نفر را گرفته بود، س��ر و صدا می کردند و 

بی اختیار این طرف و آن طرف می رفتند.
یکباره چشمم به بدن بی سر اصغر فراتی 1 افتاد. کنار او دوست صمیمی اش ابوالفضل 
سلمانی در خونش غوطه ور بود. تا که فراتی را دیدم شوخی های او یادم آمد. موقع آمدن 
به بچه ها می گفت: »من شهردار بصره میشم!« این دو نفر وقت های خالی خود را با تعزیه 
خواندن پر می کردند. هر دو بچه فرات دامغان بودند. به س��بك فرات تعزیه می خواندند. 
علی اصغر مخالف خوانی می کرد )شمر( و ابوالفضل هم موافق می خواند. صدایشان خوب 

بود. بقیه هم مثل من خواندنشان را دوست داشتند.
تا وقتی همه مجروحان را نبردند. علی مومنی، راضی برفتن نش��د. محمد عابد و علی 

امیراحمدی، هم مجروح شده بودند.
بیست نفری ازبچه های دستۀ علی مومنی باقی مانده بود. به رضا عزیزی، معاون دسته 

گفتم کار را به دست بگیرد. به سراغ دو دستۀ دیگر رفتم.
اصغر ابراهیمی ش��انه به شانه من حرکت می کرد. شاید هم به خاطر وضعیت جسمی ام 
بیشتر هوای کار را داشت. با آنکه محمدعلی از تسلیحات تیپ برای من کلت گرفته بود، 

تا راحت تر باشم ولی باز هم بچه ها رعایت می کردند.
برای یك لحظه اصغر از من جدا شد فکر می کنم چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید که 

سید حسن مرتضوی خبر شهادتش را به من داد.
محمد فرخ زاده را هم پیك خودم قرار داده بودم زیرا در آن ش��رایط بحرانی یك پیك 
کافی نبود. محمد هیچ وقت به اندازۀ آن شب به امر خودش نرسیده بود. همیشه چکمه 
1 . ش��هید علی اصغر فراتی، فرزند قاس��م در سال 13/03/1348 در روستای فرات از توابع شهرستان دامغان چشم 
به جهان گش��ود. ش��هید فراتی در تاریخ 22/10/1365 در عملیات کربالی 5، از جام گوارای ش��هادت نوشید و در 
شمار شهدای هشت سال دفاع مقدس قرار گرفت. پیکر پاک او در قطعه ی شهدای روستای فرات خاکسپاری شد.
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پایش بود ولی آن ش��ب پوتین هایش از واک��س برق می زد. لباس هایش مثل این که اتو 
ش��ده بود ولی خنده و ش��وخی اش دیگر وجود نداش��ت. او کار را بسیار جدی گرفته بود. 

می دانستم شجاعت او در آن شرایط خیلی به درد می خورد.
حجم آتش دش��من بی س��ابقه شد. حضور در صحنه ش��هادت بچه ها هم سبب شد تا 
دچار ترس ش��وم. توی کانال وارد س��نگری ش��دم. چند لحظه ساکت ماندم. سپس بسم 
اهلل الرحمن الرحیم گفتم و ته دلم گفتم: »اگه من بترس��م، نمیش��ه، در این ش��رایط باید 
یك گروهان را فرماندهی کنم. خدایا خودت کمك کن!« هنوز دعایم تمام نشده بود که 
یواش یواش ترسم طوری ریخت که تا آخر عملیات نه انگار که در شرایط بحرانی هستم.
شیخ لطف اهلل خراسانی توی سنگر بود به او گفتم: »اوضاع را که می بینی، کار مشکله 
بیا جلودار گروهان ما ش��و تا بچه ها پش��ت س��ر تو راحت تر جلو برن!« قبول کرد. خیلی 
خوش��حال شدم. می دانستم دل ش��یر دارد. توی چند عملیات خوب درخشیده بود. خدا را 

شکر کردم. چون با عقب رفتن فرماندۀ گروهان دیگر نمی توانستم خودم جلودار باشم.
دستور حرکت داده شد، حرکت کند بود. به ذهنم گذشت برای هماهنگی بهتر و اعالم 

آمادگی به سنگر فرماندهی بروم.
وقتی وارد س��نگر ش��دم، برق گرفتم. سریع به  خودم مسلط شدم. سید رضا شاهچراغی 

معاون اول گردان گوشی بیسیم فرماندهی را در دست داشت.
اجازه ندادم که مس��اله ای در رابطه با محمدعلی مشهد فرماندۀ گردان به ذهنم بگذرد. 
حت��ی تصورش برایم وحش��تناک بود. خیلی ع��ادی برخورد کردم. نه ان��گار که متوجه 

موضوعی شدم. سالمی کردم و نشستم.
رو به سید رضا کردم و گفتم: »چه خبر؟« گفت: »کمی صبر کن!«

از صحبت های س��ید رضا که با رمز انجام می ش��د در جریان امور قرار گرفتم. بچه های 
دس��ته حمید عبدالهی از گروهان خطیب زاده به شدت با دشمن درگیر بودند. مقاومت آنها 
هم سر سختانه بود. وضعیت طوری شده بود که یکی از بیسیم چی ها از رمز و کد استفاده 

نمی کرد و کشف صحبت می کرد.
س��ید رضا به آنها می گفت از چپ و راس��ت هم به سرشان خراب شوند. آرپی جی زن و 

تیربارچی دیگر دسته ها را هم به کار بگیرند. بیست دقیقه ای طول کشید تا فرار عراقی ها 
را اطالع دادند. خوشحال شدیم.

صحن��ۀ عجیِب دوِد انفج��اِر گلوله ها و تیراندازی به همراه گ��رد و خاک حاصل از آن 
وحرکت بی وقفه گلوله های رسام از باالی کانال بچه ها را مبهوت کرده بود.

دستور حرکت داده ش��د. نیم ساعتی پیش رفتیم. وقتی پایمان روی جسد های دشمن 
قرار می گرفت، تعفن آنها بیشتر بلند می شد.

آتش روبه روی ما خاموش شده بود. ولی آتش شدید و سنگین تیربارهای مختلف سمت 
چپ، جهنمی درست کرده بود. صدای ویز ویز لحظه ای قطع نمی شد.

یکباره گردان متوقف شد. فهمیدم مشکلی پیش آمده. سید علی تقوی پیك گردان از راه 
رسید. به  ما گفت: »با علی رضا شامانی صحبت می کردم، یکهو صدایی شنیدم، صحبتش 
قطع ش��د کمی طول کشید از پشت خط مهدی امیراحمدی گفت: »علی رضا شامانی 1به 
موقعیت علی وحیدی رفت.« فهمیدم همان لحظه مجروح ش��ده و نیاز به امدادگر دارند. 

زیرا علی وحیدی امدادگر بود و رمز نیاز به امدادگر و مجروح شدن، اسم او بود.
کانال��ی ک��ه در آن حرکت می کردی��م، دارای چند بریدگی بود ک��ه از نقطه مقابل آن 

عراقی ها می توانستند بچه ها را هدف بگیرند.
فردای آن روز برادر خطیب زاده گفت: »شب گذشته محمد واحدی، تیربارچی در وسط، 
مهدی امیراحمدی و کاظم فرحزاد که آرپی جی زن بودند از دو طرف، قسمتی از کانال و 

سنگرهای اطراف را کوبیدن که در فرار عراقی ها خیلی تاثیر داشت.«
حاج ش��مس علی ایثاری حمل مجروح بود. او دو دستۀ جلو برانکارد را گرفته بود، یك 
نف��ر قوی هیکل هم دو دس��تۀ انتهایی آن را. پیرمرد نف��س نفس می زد. مجروح هیکل 
درشتی داشت. نشستن و برخاستن ها کار را بر شمس علی مشکل کرده بود. نگاهی به او 

کردم و زیر لب گفتم: »خوش به سعادتت!«
به من رسیدند مثل همیشه چهره اش شاد بود. با نگاهی به من گفت: »ان شاء اهلل شما 
مجروح نشین!« حرف پیر مرد بر قدرت و قوتم افزود. دوست داشتم کمکش کنم چیزی 

1 . در آن جا قطع نخاع شده و چند روز بعد از حادثه در بیمارستان مشهد به شهادت رسید.
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که امکان نداشت.
چندین کیلومتر راهپیمایی با تجهیزات و بی خوابی همراه سروصدای انفجارهای مختلف 

همه را خسته کرده بود ولی حاج شمس علی همچنان سر حال و پر انرژی بود.
شرایط وحشتناک شده بود. درگیری تمام عیار در جریان بود. به کمك پیك هایم اوضاع 
و احوال س��تون گروهان را پیوس��ته زیر نظر داشتم. واحد سمت چپ ما عمل نکرده بود. 
به اصطالح جناح داده بودیم. برای همین موقع پیش��روی باید به آتشی که از سمت چپ 

هم می آمد پاسخ می دادیم.
مش��کل آفرین تر از بقیه امور، س��نگر تیرباِر گرینفی بود که از محل بریدگی دوم آتش 
می ریخ��ت. ما هم با تمام امکان��ات آنها را زیر آتش گرفتی��م. گلوله های آرپی جی ما به 
سنگر آنها خیلی موثر نبود ولی آتش دشمن شدید و پیوسته بود هر چند که لحظاتی قطع 
می شد و سپس شروع. وقتی از آنجا می گذشتم، گلوله های رسام که در شب به خوبی دیده 
می شد، از اطرافم می گذشتند. چند گلوله از روبه روی صورتم گذشت و چندتایی هم در دل 
خاک های جلو پایم به زمین نشست که خاک ها پراکنده شده و به روی کفش ها و شلوارم 
می ریخت. برایم عجیب بود. از البالی آن همه گلوله ستون با دادن چند شهید عبور کرد.
اوضاع وخیم شد و این وخامت سبب گردید که حرکت ستون به سستی بگراید. از عمق 
کانال هم کاس��ته ش��ده بود. برای کنترل گروهان مجبور شدم به روی خاکریز بروم تا با 
سرعت بیشتری حرکت کرده و اوضاع را کنترل کنم. برای آنکه دچار ترس و تردید نشوم 
به آتش چند تیرباری که به طرف ما شلیك می کردند بی توجه بودم. گروهان را نشاندم و 
آرپی جی یکی از بچه ها را گرفتم. به او گفتم خرج را به موشك ببند و به من بده. حدود 

ده موشك به سوی آن تیربارها شلیك کردم. آتش آنها خیلی کم تر شد.
باز هم جلوتر رفتیم. باید مواظب سمت راست خودمان که نخلستان بود، هم می شدیم. 
آنجا در سکوتی مرموز فرو رفته بود. فقط در برابر ما دشمن عقب می رفت. دو کیلومتری 

جلو رفتیم. دستور دادم نیروهای گروهان داخل کانال و سنگرها موضع بگیرند.
خودم قدری جلو رفتم. حسن عزیزیان، حسین یحیی و رضا چناری آنجا ایستاده بودند. 
گفتم: »چی ش��ده؟« دائی حس��ن گفت: »جلوتر از ما هیچ کس نیست. راست و چپمان 

عم��ل نکرده اند. علی رضا چه کار کنیم؟« گفتم: »همین جا توقف کنیم تا وضع روش��ن 
بشه!« به روبه رو نگاه کردم. جزیره بوارین مخوف بود.

نیروهای گردان داخل کانال و س��نگرهای فتح ش��ده، سنگر گرفتند. به عقب برگشتم. 
بچه های گروهان را سر و سامان دادم و به جلو باز گشتم. رسیدم به محلی که چند جنازه 
عراقی افتاده بود. آنها را رضا چناری موقع فرار از پا در آورده بود. با پیك و بیسیم چی وارد 

سنگری شده و منتظر ماندم.
س��اعت 3:30 نیمه شب یکباره چشمم به رگبار رسامی  افتاد که از بیست متری سمت 

راست ما شلیك شد. با جانشین گردان تماس گرفتم.
محاصره ش��ده بودیم. چپ و راس��تمان عمل نکرده بودند. پشت سرمان را هم آشیانه 

تیربار قطع کرده، روبه رویمان هم جزیره بوارین بود که هنوز دست دشمن بود.
به او گفتم: »اگر این طور باشه صبح گردان به موقعیت ابوالفضل محرابی میره!« رمز 
کلمه شهادت و ش��هید )موقعیت ابوالفضل محرابی( بود. بیست دقیقه ای گذشت. تماس 

گرفت. با رمز گفت آرام بیایید عقب. شهید و مجروح هم جا نماند. 
س��راغ دائی حسن رفته و موضوع را گفتم. دس��تور حرکت را به گروهانش داد. گردان 
حرکت به عقب را ش��روع کرد. بی مش��کل مسیر طی می ش��د تا به همان بریدگی لعنتی 
خاکریز رس��یدیم. این بار تیربار روبه روی آن بی وقفه ش��لیك می کرد. بچه ها هم پاس��خ 
می دادند که به س��نگرش کارگر نبود. تنها ش��انس ما این بود ک��ه گرینف پس از هربار 
ش��لیك چند ثانیه توقف می کند. لبۀ خاکریز نشس��تم و به دهانۀ تیرب��ار نگاه می کردم. 
افرادی که شهید و مجروح حمل می کردند. آماده بودند تا وقت مناسب، با یك اشارۀ من 
از محل بریدگی با سرعت رد شوند. بچه های گردان به سالمت از آنجا گذشتند. من، حسن 

عزیزیان، رضا چناری و حسین یحیی هم پس از بقیه از آنجا رد شدیم.
برای آنکه سریع تر بچه ها از بریدگی عبور کنند. دستور فرماندۀ گردان این بود که کسی 
چیزی از عراقی ها با خودش نیاورد. چش��مم به محم��د واحدی افتاد. نفس، نفس می زد. 
عرق صورتش را با آس��تینش پاک کرد. خسته و کوفته به نظر می رسید. چند تا آرپی جی، 

کالش و تیربار عراقی به شانه اش انداخته بود.



256257

دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم: »رزمنده خسته نباشی! چه خبره مگه قحطیه!« 
هم��ان طور که اخمهایش توی هم بود گفت: »من باید به جنگم اینا به دردم می خورن!« 

چیزی نگفتم و از کنارش عبور کردم.
او را خوب می ش��ناختم، می دانستم چند سال سابقۀ جبهه دارد. برای همین مرا به فکر 
فرو برد: »جایی که برخی حتی اسلحه انفرادیشان را می اندازن تا راحت در برن! این بنده 
خدا دیگه زورش نرس��یده و گرنه بازم اسلحه جمع می کرد. تا امام اینطور بچه ها را داره، 

آمریکا هیچ غلطی نمی تونه بکنه!« 
با آنکه چند س��اعت از شروع عملیات بیشتر نمی گذشت، قیافه ها عجیب و غریب شده 
بود و لباس ها خونی و کثیف. خیزهای پی در پی در کانال که گاهی روی جنازه دش��من 

انجام می شد، بعضی را آلوده کرده بود.
وقتی بچه ها از محل بریدگی عبور می کردند، تیر مستقیم به گونۀ محمد فرحزاد اصابت 
کرد. یا زهرای بلندی گفت و با صورت به زمین افتاد. محمدکاظم فرحزاد رفت باال سرش 
و او را صدا زد با ناله گفت: »من دارم شهید میشم شما برین!« کاظم خندید و به او گفت: 
»بادمجان بم آفت نداره بلند ش��و!« محمد که ت��کان نمی خورد گفت: »من االن گرمم. 
شهادت حتمیه شما کار نداشته باشین!« کاظم که حسابی اوقاتش تلخ شده بود. خم شد 
و شانه او را گرفت و بلندش کرد. نگاهی به سر و روی خونی او انداخت و گفت: » سریع 
برو عقب که جا نمانی!« محمد متوجه ش��د اش��تباه فکر می کرده با کمر خمیده شروع به 

دویدن کرد.
کنار بریدگی برجس��تگی ای بود، مثل تپه ای کوچك. چش��مم ب��ه بچه هایی افتاد که 
می خواس��تند بدن دو تا شهید را روی برانکارد بگذارند. باورم نشد. حسین و حسن خطیر 
نامن��ی با فاصله کم��ی از هم روی زمین افتاده بودند. س��رهای آن دو نزدیك هم بود و 
پاهایش��ان در جهت مخالف. به یاد ش��وخی های با مزه حسین و شجاعت مثال زدنی این 
دو ب��رادر افتادم. همچنین یاد عکس بچۀ کوچك حس��ین که چند روز قبل آن را به من 

نشان داده بود.
وقتی از بریدگی آخرگذشتیم، خیالم راحت شد. بچه ها هم حسابی خسته و کوفته بودند. 

آنها موقع پیش��روی و عقب نشینی، به تیراندازی دشمن از جناح چپ و راست پاسخ داده 
بودند و چند س��اعت با اس��لحه و تجهیزات راه رفته بودند و بارها و بارها هم روی زمین 

خیز رفته و بلند شده بودند.
حسین یحیی به من رسید و گفت: »می دانی محمدعلی چه شد؟« با خونسردی گفتم: 
»شهید شد!« شرایط طوری نبود که از خودم ناراحتی بروز بدهم. او گفت: »وقتی گردان 
در نقطه رهایی بود برای بررس��ی اوضاع و احوال محمدعلی با بیس��یم چی هایش عباس 
باقری و خلیل خراس��انی جلو رفتند تا پس از بررس��ی آخرین تغییرات تصمیم بگیرد که 

چگونه عمل کند.
آخرین سنگر خودی مثل این که متوجه عبور آنها نشد. او به دشمن خیلی نزدیك شد. 
آنها به او ایست دادند. با آتش و حرکت محمدعلی و بیسیم چی هایش عقب می آمدند. در 

این گیر و دار محمدعلی شهید شد و هر دو بیسیم چی مجروح.«
عقب نشینی با رعایت کلیۀ نکات امنیتی انجام می گرفت. برای همین سرعت حرکت 

کم بود.
گردان به دس��تور فرماندهی در کانال و س��نگرهای آن مستقر شد تا در صورت پاتك 

دشمن آماده جوابگویی باشد.
مهدی امیراحمدی که آرپی جی زن ماهری بود با یك نفر دیگر به عنوان کمین با پنجاه 

متر فاصله از آخرین نفر خودی به طرف عراقی ها سنگر گرفته بودند.
تا صبح مثل اکثریت بچه ها چشم به هم نگذاشتم. لگد مال کردن جنازه ها سبب می شد 
تا از بوی خودم بدم بیاید. این حال و روز من تنها نبود بلکه بعضی ها که بارها روی جنازه 

متالشی شده، خیز رفته بودند، حال و روزشان بدتر بود.
هنوز هوا روشن نشده بود که باز هم آمدیم عقب یعنی درست جایی که اول شب حرکت 
را آغاز کرده بودیم. پش��ت خاکریزی که مهندس��ی تیپ درس��ت کرده بود و سنگرهای 

نرسیده به آن مستقر شدیم.
تازه هوا روش��ن شده بود، مهدی امیراحمدی را دیدم. خیس عرق با سر و وضع آشفته 
گفت: »دیش��ب از س��نگر کمین رفیقم غیبش زد منم که دو ش��ب نخوابیده بودم خوابم 



258259

برد. یك دفعه یکی را باال ی س��رم دیدم. فکر کردم عراقیه. دنبال س��رنیزه ام می گشتم 
دیدم شیخ حسین اشرفیه. یك دنیا خوشحال شدم دیگه تا صبح نخوابیدم. خوبه که تقی 
استش��اره آمد دنبالم و گرنه اسیر شده بودم. االن که آمدم، رسیدم به جنازه ای فکر کردم 
قاس��م محرابی است، پنجاه متر کولش کردم، خس��ته که شدم. گذاشتمش زمین، خوب 

نگاهش کردم او نبود! بلکه عراقی بود.«
س��اعت هفت صبح برای سرکش��ی و سر و سامان دادن به کارها جلو می رفتم، رسیدم 
به محلی که عرض کانال کم بود، دو نفر بسیجی که از پشت سرم می آمدند سالمی بلند 
کردند و یکی از آنها با هیجانی خاص گفت: »برادر برو کنار! برو کنار! ما عجله داریم.«

کنار ایس��تادم با کمی تعظیم و لبخند با دستم اشاره کردم و گفتم: »خواهش می کنم، 
بفرمائید! بفرمائید!« از من گذش��تند. چهار پنج متری بیشتر فاصله نگرفته بودند. صدایی 
مهیب کانال را پر کرد. وقتی بلند شدم و چشم باز کردم، باورم نمی شد. مغز یکی از آنها 
در نیم متری من پخش زمین ش��ده ب��ود و دیگری هم در خونش غوطه می خورد. وضع 
رقت باری پیش آمده بود. استخوان بازوی یکی از آنها زده بود بیرون. خون از آنجا فوران 
م��ی زد. صورت��م را برگرداندم. چند متر جلو رفتم. آمبوالن��س از دور می آمد. رفتم بیرون 

کانال و به آن اشاره کردم. آمدند و آنها را بردند.
اگر دلت از سنگ هم باشد در چنین وضعیتی می شکند. به یاد حرفشان افتادم، »عجله 

داریم.« تازه متوجه شدم آن دو چهره متبسم برای چه چیز عجله داشتند. 
چند متری از آن صحنۀ وحشتناک دور نشده بودم، مثل المپی که یواش یواش خاموش 
ش��ود، بی انرژی شدم نشس��تم. لحظاتی صبر کردم تا حالم خوب شد. نمی دانم به-خاطر 

گرسنگی بود یا آن صحنه.
چند قدم جلو رفتم، چشمم به آسمان دوخته شد. یك هواپیمای عراقی توی هوا چرخ 
می خورد و پایین می آمد. درس��ت باالی کانالی که ما بودی��م. قدری پایین آمد. خدا خدا 
می کردم روی بچه ها هوار نش��ود. در باتالق س��مت چپ ما سقوط کرد. منفجر نشد ولی 

نیمی از آن توی گل فرو رفت.
این چندمین هواپیمای دشمن بود که سقوط می کرد. چند تا خلبان آنها هم به اسارت 

نیروهای ما در آمده بودند.
بمباران و ش��لیك گلوله های شیمیایی دش��من ادامه داشت برای همین بیشتر وقت ها 

بچه ها ماسك به صورت داشتند.
برای اطالع از اوضاع و احوال به س��نگر فرماندهی رفتم. پس از س��الم و احوالپرس��ی 
نشس��تم. طولی نکشید که س��ید علی تقوی با شیخ حسین اش��رفی پیش ما آمدند. حاج 
سید رضا نگاه معنی داری به سید علی کرد. سید علی خندید و گفت: »رفتم تا پیام را بدهم 
ک��ه چه ج��وری نیروهایش را آرایش بده، یادم رفت فکر ک��ردم بهتره خودش را بیارم!« 

سید رضا خنده ای کرد و گفت: »خدا آخر عاقبت گردان را با این پیك بخیر کنه!«
خیلی س��ریع دس��تورات الزم را به شیخ حسین داد و گفت: »سریع خودت را به بچه ها 

برسان که اوضاع حساسه!«
چند دقیقه ای آنجا بودم و از سنگر فرماندهی بیرون آمدم، مشغول سرکشی به بچه های 
گروهان بودم که ش��یخ حس��ین را دیدم به او گفتم: »هان چی ش��ده؟« گفت: »هیچی 
اوضاع بچه های دس��ته ام به هم ریخته! همان موقعی که من نبودم، یك گلوله مس��تقیم 
تانك زدن وسط بچه های دسته،. چهار، پنج تا شهید و مجروح شدن. چند تا هم موجی، 
دارن طرف عراقی ها میرن. چند تا بفرست آنها را بگیرند. بقیه بچه های دسته توی سنگر 

کمینن!«
س��ازمان، بچه های گردان به هم ریخته بود. در برخی از س��نگرها از هر سه گروهان، 
نیرو بود. یکی دو ساعت طول کشید تا با توجه به چارت سازمانی، نیروها را آرایش دادیم.

در این گیرو دار چند نفر خبرنگار تلویزیون برای مصاحبه آمدند. سراغ هر که می رفتند، 
قبول نمی کرد. چند نفر مرا به آنها نشان دادند. با آنکه حال و حوصله مصاحبه را نداشتم 

ولی به سوال های آنها در باره عملیات پاسخ دادم.
مجروحان به پشت خط منتقل شده بودند ولی شهدا را با کمی فاصله از بچه ها، پشت 

خاکریز ردیف چیده بودند.
گردان روح اهلل بیس��ت شهید و تقریباً همین تعداد مجروح داشت و غم بزرگتر شهادت 

فرمانده آن بود.
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س��اعتی از طلوع خورشید می گذشت، حاج سید رضا ش��اهچراغی که مثل بقیه بچه ها 
خسته و کوفته به نظر می رسید، به سراغ شهدا آمد. یکی یکی چفیه روی صورت آنها را 
کنار می زد و چهره آنها را تماش��ا می کرد. هنوز از شهادت برادرش سید تقی خبر نداشت. 
س��ید تقی بیسیم چی گروهان خطیب زاده بود. رفت باالی سر برادرش، افرادی که حاضر 
بودند به او چش��م دوختند. وقتی چفیه صورت شهید را برداشت و متوجه شد که برادرش 
اس��ت بیشتر خم شد و پیشانی اش را بوسید. بدون عکس العمل بلند شد. گلوله مستقیم، 
گردن سید تقی را متالشی کرده بود. وقتی سید رضا باالی سر بدن برادر شهیدش بود به 
ذهنم گذشت که برادر شیخ لطف اهلل خراسانی هم شهید شده ولی هنوز شیخ لطف اهلل از 
آن خب��ر ندارد. برادرش مثل خود او طلبه حوزه علمیه قم بود. خوش رو و خوش صدا. از 

همه مهمتر، آرپی جی زن ماهر گردان.
س��ید رضا با قدم هایی س��نگین و کوله ای از درد به سراغ بقیۀ شهدا رفت. همه برادر او 
بودند، فرقی نمی کردند. فقط وقتی به بدن ش��هید مشهد رسید و چفیه مشکی شهید که 
روی صورتش بود را کنار زد، با صدایی غمبار گفت: »محمد علی!« جمله اش تمام نشده، 

ساکت شد. 
هنوز سید رضا بین شهدا بود، شیخ لطف اهلل از راه رسید. نمی دانم چرا یك راست رفت 
س��راغ بدن برادرش؟ پس از کنار زدن چفیه روی صورتش قدری او را تماش��ا کرد. تیر 

مستقیم سرش را متالشی کرده بود.
کنار ش��هید ابوالفضل خراسانی بدن چهار نفر دیگر از بچه های روستای خورزان ردیف 
چیده شده بود. آنها هم طلبه بودند و عضو دستۀ حمید عبدالهی. آنها اولین گروهی بودند 

که شب قبل به خط دشمن زده بودند.
وقتی ش��یخ لطف اهلل رفت باالی س��ر شهید شیخ محمد خراسانی، یاد جوانمردی او در 
والفجر8 و جزیره ام الرصاص افتادم. زیر گلوله و دید مستقیم دشمن مرا کول کرد و عقب 

آورد.
 شیخ لطف اهلل از شهادت بقیۀ بچه های روستای خورزان که احتمااًل با تشویق خودش 
به جبهه آمده بودند خبر نداشت ولی وقتی پیکر خونین حسین علی، عباس علی و حسین 

خراسانی را دید، ساکت و آرام روی زمین نشست و به فکر فرو رفت.
س��اعت 9 صبح یك تویوتا آمد تا بدن مطهر ش��هدا را به معراج شهدا ببرد، راننده اش 
ناصر ابراهیمی بود. ده دوازده نفر از قبل توی ماش��ین چیده ش��ده بود. بچه های تعاون، 

شهدا را روی هم در ماشین چیدند. ماشین به طرف معراج شهدا حرکت کرد.
شرایط طوری بود که همه ساکت شده بودند. فقط سید علی تقوی در آن گیرودار گاهی 
ش��وخی می کرد، که س��بب می ش��د برای یك لحظه لب ها بخنده باز شود. او می گفت: 

»گریه برای بعد. و توی شهر. اینا که خوش به حالشان شده ما چرا عزا بگیریم؟!«
تا غروب نمی خواس��تم با ش��یخ لطف اهلل چهره به چهره ش��وم. او ش��ب گذشته واقعًا 
فداکاری کرده بود تا بچه ها پشت سر او جلو بروند در موقع عقب نشینی هم سنگ تمام 
گذاشت تا جنازه ای جا نماند ولی صبح صحنه برخوردش را با شهادت برادرش و چندین 

نفر از اهالی روستایشان که با هم فامیل بودند، مرا به شدت مشغول کرده بود.
ش��یخ لطف اهلل نزدیك غروب به س��نگر ما آمد. حالتش عادی ش��ده بود. مثل این که 
اتفاقی نیفتاده ته دلم خوش��حال ش��دم زی��را خیلی برایش ناراحت بودم. س��الم کردم و 
نشست. پس از کمی سکوت گفت: »من برای حسین )خراسانی( ناراحتم. او هم کالسی ام 
ب��ود. از اول جنگ توی عملیات های بزرگ ش��رکت کرده ب��ود. وقتی ازدواج کرد باز هم 
جبهه آمد، به او گفتم حاال چرا آمدی؟ 15 روزه که ازدواج کردی! گفت: »زن نباید مانع 
جبهه بش��ه.« ولی در این اعزام نیز چند روز قبل به او گفتم: »تا حاال خیلی جبهه بودی. 
این دفعه چرا آمدی؟« در جوابم گفت این بار هم برای این آمدم که چند وقت قبل خدا به 
من بچه ای داده که اندازۀ تمام دنیا دوستش دارم. ولی به خدا گفتم که ترا بیشتر دوست 
دارم برای همین آمدم.« بعد از این س��خنان ش��یخ لطف اهلل سکوت کرد. من هم حرفی 

برای گفتن نداشتم.
 قدری که گذشت آهی کشید و گفت: »شیخ محمد را که خوب می شناختی؟ شنیدم تو 
والفجر8 چه کار کرده. او دیش��ب فرمانده دسته بوده وقتی کار مشکل شد، آرپی جی را از 
یکی می گیره و چند سنگر دشمن را می زنه. هر بار هم که شلیك می کنه یك تکبیر بلند 

می گه پس از چند تا شلیك موفق، او را با تیر مستقیم می زنن!«
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 چند دقیقه بین ما سکوت حکمفرما بود. بعد از آن گفتم: »خدا کنه فرصتی پیش بیاد 
که گردان تجدید سازمان بشه! ممکنه نیاز باشه دو مرتبه به خط بزنیم. شرایط مبهمه....« 
یکباره چند نفر فریاد زدند: »شیمیایی! شیمیایی!«. همه به تکاپو افتادند که زودتر ماسك 
بزنن��د. از صبح تا آن وقت چند بار ماس��ك زده بودیم. آن روز دش��من با خمپاره و توپ 

شیمیایی می زد.
ساعت حدود 10 صبح بود، علی کبیرنیا، پسر عمه ام را لب کانال دیدم. هراسان اطراف 
را نگاه می کرد. یکی به او گفت: »ناراحت نباش علی رضا طوری نش��ده!« تا چشمش به 
من افتاد خندید. به او مس��ئولیت تدارکات را داده بودم. صحنۀ عصر روز گذشته اش یادم 
آمد. او با رمضان ملکی یك جا ایستاده بودند. به آنها گفتم: »حق ندارین جلو بیاین!« علی 
گریه افتاد که به سرش داد کشیدم: »دستور همینه باید بگی چشم!« می دانستم کسالت 

داره و رمضان هم که پایش مشکل داشت.
آن روز علی کبیرنیا صبحانه تقسیم می کرد، کیك و کمپوت. صبحانه بی چایی هم یك 

نوع صبحانه بود.
 رفتم از بچه های یك س��نگر سر بزنم. توی جعبۀ فلزی فشنگ کالش، چایی درست 
کرده بودند. یك لیوان هم به من تعارف کردند. به عمرم چایی به آن خوشمزگی نخورده 

بودم. با آن خستگی یك لیوان چای داغ خیلی مزه کرد. 
چش��مم به دیوارهای سنگر افتاد که از بتن مسلح س��اخته شده بود و سقفی که با تیر 
آهن هایی کنار هم چیده ش��ده درست ش��ده بود. یکی از بچه ها گفت: »فکرش را نکن، 

پولش را عربستان داده!«
دو روز از استقرار ما در خط شلمچه می گذشت، هنوز هوا تاریك بود، مهدی امیراحمدی، 
مه��دی واحدی و دو نفردیگر یك مجروح بیهوش را از داخل کانال می آوردند، این چهار 
نفر از بچه های س��نگر کمین بودند. سر و رویش��ان خاکی و لباس هایشان خونی بود. به 
مجروح نگاه کردم، علی اکبر علیزاده بود. سرباز سپاه پاسداران دامغان بچۀ آمل. روز اعزام 
خیلی اصرار کرد تا مسئولین با آمدنش موافقت کنند. هیکل درشتش برانکارد را پر کرده 

بود.

 وقت��ی آمبوالنس او را به طرف اورژانس برد، مهدی امیراحمدی گفت: »نماز صبح را 
خواندم. برای تحویل نگهبانی صدایش زدم. گفت که تیر خورده. پش��تش را نگاه کردم. 
اس��پلیت ضد ش��یمیایی او پاره ش��ده بود و از اطرافش هم خون بیرون می زد. چفیه ام را 
باز کردم تا آن را ببندم نش��د. تا که اس��پلیت او را باال زدم، قسمتی از روده هایش ریخت 
بیرون. مهدی تیموری و محمد واحدی کمك کردند و جراحت اش را بستند. بندۀ خدا را 
بارها توی کانال زمین گذاش��تیم، خمپاره امان نمی داد!« همزمان چند نفر فریاد کشیدند: 

»شیمیایی، شیمیایی!«
آفتاب روی زمین پهن ش��ده بود، ش��ب قبل از آن دو ساعتی خوابیده بودم، حالم خوب 
بود. یکهو چند بمب افکن باالی س��رمان ظاهر شد. بمب های زیادی  رها کردند. بمب ها 
پش��ت سر هم به زمین می نشست. کانال مثل گهواره می لرزید. حس کردم بچه ها دارند 
می میرند. فریاد کش��یدم: »صلوات!« آنها هم با تمام وجود صلوات فرس��تادند. انفجارها 

متوقف شد. گرد و خاک و دود همه جا را پر کرده بود.
 شب سومی که توی سنگر بودیم، یکی از افراد واحدهایی که به جلو می رفتند فکر کرد 
بچه هایی که توی سنگر خوابیده اند، جنازه عراقی اند. به دوستش گفت: »ببین سنگرشان 
چقدر بوی تعفن میده!« آب دهانی هم پرت کرد که به صورت یکی از بچه ها افتاد. برای 
همین مجبور ش��دیم ش��ب ها نگهبان بگذاریم تا با سالم به آنهایی که از آنجا می گذرند، 

اعالم کند که خودی هستیم.
 در گ��رگ و میش صبح س��ومین روز یکی از بچه ها هاج و واج از راه رس��ید و گفت: 
»دیش��ب سنگر نیروهای آزاد گردان گلوله توپ خورده، همه شان هم از بین رفتن. اصاًل 

اثری از آنها نیست. جای سنگرشان هم یه گودال درست شده!«
می دانس��تم در آن س��نگر ش��یخ لطف اهلل خراس��انی، محمدرضا گیالن، حیدرهایی و 
س��ید محمد ترابی بودند. به فکر شیخ لطف اهلل افتادم که یکی دیگر از بچه ها گفت: »من 
دیش��ب دیدم آمبوالنس آنها را برد. همۀ ش��ان ش��یمیایی ش��ده بودن. از سر و صورت و 

چشم هاشان آب می ریخت. حالت تهوع داشتن!«
کمی جلو رفتم، چند نفر بلوک های خراب ش��ده و آوار دیواره سنگری را کنار می زدند. 
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گفتم: »چه ش��ده؟« جواب دادند: »خمپاره پش��ت کانال خورده و یکی زیر مانده!« کمی 
طول کش��ید تا به پایش رس��یدیم. آن را تکان داد، خوشحال شدیم. خیلی طول نکشید، 

سید یعقوب قدمی پنجاه ساله سالم از زیر آوار بیرون آمد. 
از جلو سنگری رد می شدم، جلوی در یك بسیجی ایستاده بود می دانستم طلبه است و 
او را داود الموس��وی صدا می زنند. از چشم و بینی اش آب سرازیر شده بود و آبله های زیر 
کاله کاسکت او هم ترکیده و ترشحات آن روی پیشانی اش به طرف پایین سر می خورد 

در حالی که می خندید به دوستانش می گفت: »مثل اینکه مجروح شدم!«
پش��ت س��ِر ما چند کیلومتر دورتر توپخانه مستقر بود. دستش��ان درد نکند، شب و روز 
روی عراقی ها آتش می ریختند. لحظه ای غرش توپ ها قطع نمی شد. اولین باری بود که 

می دیدم توپخانۀ ما آتش واقعی می ریزد.
 هوا نیروز هم س��نگ تمام گذاش��ته بود، هر چند ساعت سرو کلۀ دو، سه تا بالگرد پیدا 
می ش��د تقریبًا باالی س��ر ما می ایس��تادند و تانك ها و مواضع عراق را می زدند، دودهای 
انفجار راکت های آنها را می دیدیم. وقتی بالگردها می آمدند عراقی ها هم حتی با توپخانه 

و خمپاره به طرف آنها شلیك می کردند.
حدود س��اعت 11 از چند سنگر سرکشی کردم. رسیدم به سنگری که علی اکبر ملکی، 
کاظم و محمد فرحزاد و چند نفر دیگر آنجا بودند. جلوی در س��نگر توی کانال نشس��تم. 
هنوز احوالپرس��ی ما تمام نش��ده بود که صدای عجیبی گوشم را پر کرد. چشم باز کردم 
توی س��نگر پر از گرد و خاک بود. دلم ریخت. خیلی طول نکش��ید، بچه ها صدایشان در 
آمد. همدیگر را صدا می زدند. خوشبختانه همه سالم بودند. یکی یکی از توی سنگر آمدند 
داخل کانال. وقتی گرد و خاک خوابید متوجه موضوع شدیم، گلوله مستقیم تانك از دیواره 
کانال عبور کرده و وارد سنگر آنها شده بود و از 15-10 سانتیمتری باالی سرشان گذشته 
و در دیوار مقابل سنگر گیر کرده و منفجر نشده بود که اگر منفجر می شد، چیزی از سنگر 

و نیروهایش باقی نمی ماند.
طولی نکش��ید که فرماندۀ گردان از من خواس��ت چند نفر را برای س��نگر کمین جلو 
بفرستم. نگاهم با نگاه علی ملکی تالقی کرد. هنوز رنگ به صورت نداشت. به او گفتم: 

» می تونی جلو بری؟« جواب داد: »حال و روزم را می بینی!«
نزدیکی های ظهر روز س��وم از سنگر کمین که س��یصدمتری با ما فاصله داشت، یك 
نفر به طرف ما می دوید. خوب نگاه کردم چیزی روی دوش��ش انداخته بود. وقتی بیش��تر 
جلو آمد. او را شناختم، محمد واحدی بود، تیربارچی سنگر کمین. یك پا که از لگن قطع 
شده بود، سر دوشش بود. دوان دوان به طرف آمبوالنس رفت و آن را تحویل داد و برای 
اس��تراحت به س��نگر ما آمد. گفت: »دو روز قبل برای آوردن پتو به سنگر عراقی ها رفتم. 
کنار کانال یك پای قطع ش��ده افتاده بود. از پوتین آن فهمیدم که ایرانی اس��ت. مجدداً 
از فرمانده، رضا چناری اجازه گرفتم آن را آوردم. بند پوتین را که باز کردیم اس��مش زیر 
برگه آن نوشته شده بود. از بچه های گردان موسی بن جعفر سمنان بود. دو روز جلو سنگر 
م��ا افتاده بود، امروز اجازه گرفت��م آن را بیارم اینجا تحویل آمبوالنس بدم تا ببرند معراج 

شهدا!«
ته دلم به ش��جاعت و شهامت این بسیجی قهرمان آفرین گفتم که داوطلبانه نگهبانی 

سنگر کمین را قبول کرده و آنجا هم چنین روحیه ای دارد.
قبل از ظهر دس��تور دادند گردان عقب بیاید. باید با ش��لمچه، مقتل ش��هدا خداحافظی 
 می کردیم. دستۀ محمدعلی خان بیکی 1 با چند نفر که وضعیت بهتری داشتند، برای پدافند 
خط باقی ماندند. خان بیکی سیزده روز قبل از اعزام ازدواج کرده بود. خیلی نگرانش بودم.
آتش دش��من لحظه ای قطع نمی شد. با هر چه که داشت آتش می ریخت در زیر آتش 

شدید فرمان آماده باش برای حرکت به بچه ها ابالغ شد.
به جهت حجم آتش می بایس��ت برای عقب آمدن مس��ائل امنیتی بسیاری را مراعات 
می کردیم. همین که س��تون بچه های ما به قسمت ابتدائی کانال رسید، به یاد شب اول 
افتادم، آن شب کانال تقریبا صحیح و سالم بود ولی بعد از این چند روز چیزی از آن باقی 

نمانده بود، آتش خمپاره و توپ خانه و بمباران هوایی آن را ویران کرده بود.
لباس تعدادی از بچه ها خاک آلود و آلوده بود. چش��م ها به گودی نشسته و خستگی در 
1 . شهید محمدعلی خانبیکی فرزند اسماعیل، در تاریخ 16/11/1345 در شهرستان گرگان دیده به جهان گشود. 
به عضویت س��پاه پاسداران انقالب اسالمی دامغان درآمده و در آنجا مشغول به خدمت شد. در تاریخ 29/04/1366 

در منطقه جنگی جزیره مجنون ازجام گوارای شهادت نوشید.
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چهره ها نمایان ش��ده بود. این چهار - پنج روز آنها را تکیده و الغر کرده بود. به راحتی 
می شد غم از دست دادن دوستان را در چهره ها دید. هر چند که از انجام وظیفه خوشحال 

بودند.
س��ه – چهار کیلومتر را پیاده طی کردیم تا به مرور حجم آتش کم شده و از زیر آتش 
خارج ش��دیم. در این مسافت تماشای میدان های بزرگ مین، سیم های خار دار حلقوی و 
رشته ای، خورشیدی ها و دیگر استحکامات دشمن ما را متعجب کرده بود. همه به رشادت 

خط شکنان عملیات کربالی 5 آفرین می گفتند.
 هنگام��ی که عقب می آمدیم، هر نیم س��اعت یکبار ب��ا محمدعلی خان بیکی تماس 
می گرفتم و سفارش می کردم مواظب خودت و یوسف شیر آشیانی باش. یوسف هم پانزده 

ساله بود، شلوغ و پر تحرک. برای همین برای آنها نگرانی ام بیشتر بود.
حوالی ظهر به منطقۀ سوله های شب اول عملیات رسیدیم. همان وقت محمد یعقوبی 
با دس��تی باند پیچی ش��ده به استقبالمان آمد. خوشحال شدم پس از روبوسی به او گفتم: 

»ممد جان این هم گروهانت!«
 تا بعد از ظهر بچه ها در س��نگر ها اس��تراحت کردند. منتظر بودیم تا اینکه س��ر و کله 
کامیون های گل مالی شده پیدا شد. پس از دو ساعت به موقعیت ولیعصر رسیدیم. شرایط 
آماده حمام کردن و س��وزندان لباس های کثیف و آلوده به مواد شیمیایی بود. دو روز هم 

آنجا بودیم.
صبح اتوبوس ها به طرف قائمیه حرکت کرد. در مس��یر، رادیوی ماش��ین مرتب مارش 
عملی��ات را پخش می ک��رد. و خبر آزادی جزیره بوارین را م��ی داد. بچه های گردان قمر 
بنی-هاشم )ع( در قائمیه به استقبال ما آمدند. همدیگر را به آغوش کشیدیم. جای خالی 

بچه ها چیزی نبود که آدم را راحت بگذارد.
بچه های قمر، حسینیۀ گردان را آماده کرده بودند. صدای قرآن به من آرامش می بخشید. 

چهرۀ شهدای گردان در ذهنم مرور می شد.
بعد از نماز عشاء مراسم یاد بود شهدا در حسینیه برپا شد. بچه های گردان قمر هم آمده 
بودند. حسینیه پر شده بود. به من پیشنهاد شد تا مصیبت بخوانم. وقتی برای ذکر مصیبت 

بلند ش��دم، به یاد یك هفته قبل از کربالی5 افتادم که در همین حسینیه سعید حدادیان 
نوحه می خواند، محمدعلی مش��هد بی تاب شده بود. برای همین این طوری شروع کردم: 
»وقتی در مس��جدالنبِی مدینه برای پیامبر منبر ساختند تا آن حضرت روی آن نشسته و 
صحبت کند و مدتی پیامبر )ص( به سراغ ستون حنانه که به آن تکیه می داد نیآمد، ستون 
در فراقش ناله زد. حاال در و دیوار و س��تون حس��ینیۀ گردان روح اهلل برای شهدای گردان 
و س��االرآن ]محمدعلی مشهد[ می گریند. یادتون هست اگر محمدعلی از ضبط کوچك 
همراهش روزی چند بار نوحۀ امام حس��ین را گوش نمی کرد، آرام نمی گرفت. س��االری 
که عش��قش این بود، روی بلوز بچه های گردانش درس��ت برابر قلبشان »حسین جان« 
حك شده است. تا قبل از آنکه به آنها نگاه کند به کلمه زیبای حسین جان چشم دوخته 
باش��د.« این س��خنان آتش به دل بچه ها کش��ید، دیگر نیاز به هیچ روضه ای نبود تا آنها 

بگریند و فریاد بزنند.
فردای آن روز برای هر ش��هید صورت قبری در پشت حسینیه درست کرده و اسم هر 

شهید را بر تابلوی روی آن نوشتند و شب ها هم کنار هر تابلو فانوسی روشن می شد.
هنگام بازگشت، به کوه های لرستان رسیدیم بیشتر بچه ها خواب رفته بودند. صحنه های 

عملیات کربالی 5 مثل فیلم از جلو چشمم رد می شد. مثل این که خواب می بینم.
ذهنم رفت س��راغ صحنه ش��هادت حسین و حسن خطیری، دو برادری که کنار هم به 
شهادت رسیده بودند. این صحنه سبب شد که به یاد شیخ لطف اهلل و برادرشهیدش بیفتم. 
به خودم گفتم: »خوب شد که حسین و حسن یحیی سالم ماندن!« آن دو برادر هم با هم 

توی عملیات شرکت کرده بودند.
یکب��اره در ذهنم بیاد محمود و احمد کاتبی افتادم. دو برادری که با هم در یك صحنه 
ش��یمیایی شدند. همچنین یادم آمد که سیدرضا ش��اهچراغی و برادرش سیدتقی هم در 

عملیات بودند که سید تقی به شهادت رسید.
هنوز توی ذهنم س��راغ افرادی می رفتم که دو برادر از یك خانواده در عملیات شرکت 
کردند که بیاد محمدرضا افتادم. به ذهنم گذشت: »اگه بابا مریض نبود و او مجبور نمی شد 

که برگردد شاید ما هم بی نصیب نمی ماندیم.«
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در این وقت یکی از بچه ها دستی به شانه ام گذاشت و گفت: »یك ساعته که مژه هم 
نزده ای، چه خبره؟ جنگ همینه!«

بیش از پنج ماه از اعزام ما می گذش��ت. به دامغان بازگش��تیم. فردای آن روز با چهل، 
پنج��اه نفر از بچه ها برای زیارت مزار ش��هید مش��هد به امیریه رفتیم. دس��ته جمعی در 
منزلشان نوحه خواندیم. از آنجا برای زیارت مرقد مطهرش رفتیم. مردم همه آمده بودند. 

شروع مداحیم ابیات زیر بود:
چه سنگین است بار ماتم دوست، در این عالم نمی گنجد غم دوست

چه شیرین است روز آشنایی، نباشد گر به دنبالش جدایی
مردم امیریه هم آمده بودند. آنها هم مثل بچه های جبهه و جنگ محمدعلی را دوست 

داشتند. چشم و چراغ مردم آنجا بود. مردم بیشتر از ما گریه می کردند.
 یکباره بیاد مراسم افطاری سال پیش او افتادم. ما را دعوت کرده بود. سی -  چهل نفر 
رفته بودیم. خیلی خوش��حال بود. سفره قشنگی چیده بود. از شادی توی پوست خودش 
نمی گنجید. بچه ها هم خیلی شوخی می کردند. پس از جمع شدن سفره توی حیات پای 
ش��یر آب با کمك بچه ها ظرف ها شسته شد. ش��هید حمید حاج پروانه در آخر کار گفت: 

»خجالت نکش اگه لحاف کهنه هم دارین ما می شوریم!«
نوروز 66 از راه رس��ید. غم کربالی 4 و 5 بر دلم س��نگینی می کرد. بیقرار شهدا و کم 

حوصله شده بودم.
مادر و خواهرم یواش یواش بحث ازدواج را پیش کش��یدند و خواهر یکی از دوستان را 
معرفی کردند. هم کالس��ی خواهرم بود. با آنکه بارها به خانه ش��ان رفته بودم هرگز او را 
ندیده بودم. یعنی بنا هم نداشتم که زن و دختر نامحرم را ببینم. مادر و خواهرم به منزل 
آنها رفتند و صحبت کردند. وقتی آمدند کلی تعریف کردند. قبل از عقد یکی دو جلسه با 
هم صحبت کردیم. شرط های اصلی من جبهه رفتن و رعایت موازین اسالمی بود. ایشان 
هم قبول کرد. برای عقد از دو خانواده مهمان هایی دعوت ش��دند و مراس��م ساده برگزار 

شد. بیش از همه محمدرضا فعالیت می کرد.
روز عقد حالم خوب نبود زیرا وقتی در کربالی5 دش��من ش��یمیایی می زد، بچه ها را به 

عقب می فرس��تادم ولی خودم نتوانستم عقب بیایم. ش��اید هم آن را خیلی جدی نگرفته 
بودم. کمر درد هم آن روز اذیتم می کرد.

وقتی ظهر مهمان ها آمدند. به س��ختی خودم را س��رپا نگه می داشتم. مراسم عقد روز 
هفتم تیر ماه بود.
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فصــــل سیزدهم
شب های پر ستاره 

نیم��ه تیر ماه گ��ردان روح اهلل عازم جنوب ش��د. فرمانده اش حاج عب��داهلل مومنی بود. 
محمدرضا هم با آنها اعزام شد. با آنکه حالم خوب نبود، برای خداحافظی به سپاه رفتم و 
به حاج عبداهلل گفتم: »اگر خبری بود تلفن بزن! خودم را سریع می رسانم. فعاًل که خبری 
نیس��ت.« گفت: »خاطرت جمع باشد.« یك هفته ای گذشت، شنیدیم که یك گروهان از 
گردان روح اهلل عملیات کرده  و شهید و مجروح هم زیاد است. یکی دو روز طول کشید که 
خبر درست را دریافت کردم،  به یك گروهان ماموریتی در جزیره مجنون جنوبی واگذار 
می شود. ظاهراً دشمن در آمادگی کامل بود و تعداد زیادی از بچه ها به شهادت می رسند 
که بدن  مطهرشان جا می ماند و تعدادی هم مجروح می شوند. از جملۀ شهدا علی و رضا 
مومنی برادرهای حاج عبداهلل، علی کبیرنیا پس��ر عمه ام و برادرم محمدرضا، حاج شمس 

علی ایثاری، محمدعلی خانبیکی، محمد عالمی، مهدی هنگی و محمد نیکنام بودند.
 ش��رایط سختی بود. با آن همه عالقه ای که بابا و مامان به محمدرضا داشتند، چگونه 
می توانس��تم به آنها اطالع بدهم. آرزو می کردم صدبار کش��ته می ش��دم ولی این اتفاق 
نمی افتاد. مخصوصاً که پسر عمه فضه، علی هم جزء شهدا بود. همۀ غم های دنیا سر دلم 
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آوار ش��ده بود. فکر کردم بهتر اس��ت صبر کنم تا خانواده شایعات داخل شهر را بشنوند و 
آنها به سراغم بیایند. 24 ساعت را در این برزخ گذراندم.

 شایعات کار خودش را کرد و سبب شد بستگان و نزدیکان مرتبًا جویای حال محمدرضا 
و علی باش��ند. ش��ب به خانۀ پدرم رفتم. او چندبار حال محمدرضا را پرس��ید و گفت که 
نگران اس��ت. من ش��وخی می کردم و آنها را می خنداندم ولی وقتی به اتاقی رفتم تا نماز 

بخوانم بغضم ترکید. 
صبح روز بعد پدر و مادرم به خانۀ ما آمدند و گفتند چرا خبر درست را به ما نمی دهی. 
یکی از همراهان محمد رضا که همسایۀ ما بود و همراه او در عملیات مجروح شده بود، از 
منطقه برگشته بود. به اتفاق بابا و مامان به دیدن او رفتیم. او گفت: »... تعداد زیادی شهید 
و مجروح ش��دند. دش��من به مجروحین تیر خالص زد و من شانس آوردم که در رفتم.« 

آنجا سکوت کردند تا به خانه برگشتیم. بابا در سکوتی عمیق فرو رفت ولی مادرم ....
س��پاه پاس��داران برای آنکه به حرف و حدیث ها پایان بدهد یك تشیع جنازۀ نمادین را 

برنامه ریزی کرد.
روز تشیع جنازه هایی که وجود نداشت. جمعیت کم سابقه ای آمده بود. روی هر تابوت 
عکسی از شهید، یك جفت پوتین، یك کاله آهنی و دسته گل گذاشته بودند. موقع تشیع 

جنازه در میدان شهدا به یاد هر شهید کبوتری  را پرواز دادند.
 وقتی به خانه برگشتم، شب قبل از اعزام محمدرضا به خاطرم آمد. آن شب توی اتاق 
پذیرایی رفت و در را هم به روی خودش بست. بعد از یك ساعت وقتی بیرون آمد نگاهی 
ب��ه من کرد و خندید من هم نگاهی به او کردم و خندیدم. چیزی نگفت. من هم چیزی 

نگفتم، او شهادت را حس کرده بود. من هم شهادت او را.
 وقتی بچه ها آماده ش��هادت می شدند مثل میوه هایی بودند که رسیده شده اند و باید از 

درخت جدا شوند و این چیزی بود که قلب آدم را به آتش می کشید.
 نگران بابا، مامان و عمه فضه بودم. شاهد شهادت بسیاری بودم. ولی بابا و مامان که 
تجربه ش��هادت فرزندشان را نداش��تند. بعداً فهمیدم که پدر و مادرها همان لحظه ای که 
با فرزندش��ان خداحافظی می کردند لحظه ای نبود که منتظر دریافت خبر شهادت نباشند. 

انتظاری سخت و طاقت فرسا که وصف ناشدنی است.
 نماز می خواندم. پدرم وارد شد وقتی دید یك دستی قنوت گرفته ام آهی کشید و گفت: 

»الهی شکر.« سریع نمازم را تمام کردم.
بعد از شهادت محمد رضا مشکالتم بیشتر شد، کمر درد یادگار عملیات خیبر لحظه ای 
دس��ت از سرم بر نمی داش��ت. فیزیوتراپی های پیاپی هم در بهبود آن بی تاثیر بود. اثرات 
گازهای شیمیایی کربالی 5 هر روز آشکارتر می شد. از خوردن آب خنك و بلند صحبت 

کردن هم منع شده بودم. مصیبت بزرگم محرومیت از مداحی بود. 
اوایل مهر س��ال 66 جهت تصدی س��تاد پش��تیبانی جنگ به فرمانداری معرفی شدم. 

کاری متنوع و لذتبخش.
با الگو قرار دادن برنامه های دیگر ش��هرها و ابتکار و خالقیت برنامه هایی را پیش��نهاد 
می کردم که مورد اس��تقبال قرار می گرفت. با بخش��نامه فرمانداری به ادارات تعداد قابل 
توجه��ی از کارمن��دان ادارات از یك تا چن��د روز حقوق ماهیانه خ��ود را به جبهه هدیه 

می کردند.
ماش��ین های جمع آوری کمك های مردمی جهاد سازندگی و سپاه هر دو ماه یکبار به 
روس��تاهای مختلف مراجعه و کمك های مردمی را جمع آوری می کردند مردم روستا که 
خود اهل جبهه وجنگ بودند، کاالهایی را هدیه می کردند که جبهه به آنها نیازداشت. این 
ماشین ها کمك های مردمی محله های مختلف شهر را نیز جمع آوری می کردند. تعدادی 

نیز کمك های نقدی خودشان را مستقیمًا به ستاد پشتیبانی جنگ تحویل می دادند.
یکبار به اس��تناد بخشنامۀ دولت وسایل اس��قاطی ادارات را با هماهنگی فرماندار برای 
کم��ك به جبهه به فروش رس��انیدیم، حدود دو میلیون تومان ش��د که در آن وقت پول 

زیادی بود.
کمك های جمع آوری ش��ده را بین گردان های رزمی س��پاه و جهاد تقسیم می کردیم 
ب��ا توجه به تعداد نف��رات و نوع کار 70 درصد را برای بچه های س��پاه و 30 درصد را به 

نیروهای جهادسازندگی اختصاص می دادیم.
حمای��ت از رزمندگان و خانواده های آنان مرا خوش��حال می کرد. با هماهنگی و انجام 
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مقدمات، رزمندگانی را که نیاز مادی داشتند جهت دریافت وام به بانك ها و صندوق های 
قرض الحسنه معرفی می کردیم.

با هماهنگی های الزم برای تعدادی از رزمندگان فاقد مسکن از سازمان زمین شهری 
زمین گرفته و در اختیار آنها قرار  دادیم. تامین مصالح ساختمانی رزمندگان بخش دیگری 

از فعالیت های ستاد بود.
یکی از مشکالت بزرگ در سال های جنگ تهیه سوخت برای خانواده های رزمنده بود، 
ستاد سعی می کرد حداقل نیاز نفت و گاز خانواده ها را تامین کند. به جهت شرایط جنگ، 
حتی نفت س��فید که سوخت اکثر منازل بود، به صورت کوپنی و سهمیه ای نیز به راحتی 
یافت نمی ش��د. وضعیت کپس��ول های گاز مایع هم بهتر از آن نبود. برای همین احساس 

می کردیم رسانیدن سوخت به منازل یك وظیفه اساسی ما است.
 در آن ای��ام خدمت به خانواده های بس��یج، س��پاه، جهاد و ارت��ش را جزء وظایف خود 

می دانستیم.
اس��تقبال از جبهه ها فراز و نش��یب های بسیاری داش��ت. برخی مواقع واحدهای رزمی 
گنجایش پذیرش افراد داوطلب را نداش��ت و مواقعی نیز بود که تعداد نیروهای داوطلب 

کاهش پیدا می کرد.
اواخ��ر پاییز س��ال 1366 همراه تع��دادی از نیروهای کادر گردان عازم جبهه ش��دیم. 
چند روز در قائمیه منتظر ماندیم خبری از نیرو نش��د. ما را به مقر تاکتیکی تیپ)اردوگاه 
صادقین( در نزدیکی کرمانشاه فرستادند. منطقه ای کوهستانی که کوه هایی نه چندان بلند 
آن را احاطه کرده بود. همه جا پوش��یده از درخت های نیمه بلند بلوط بود. در برخی جاها 

درختچه های متراکم به چشم می خورد، زمین هم پوشیده از علف های نرم و نازک بود.
چادرها در فاصله های خالی بین درخت ها و حتی االمکان زیر س��ایۀ ش��اخ و برگ آنها 

برپا شده بود. تا ضمن استتار مانعی در برابر تابش نور خورشید باشد.
 مقر کوهس��تانی تیپ، صادقین در دره ای قرار داش��ت، که به وسیلۀ کوه های جنگلی 
در قس��مت جنوب و تپه های سرس��بز بلندی در قسمت شرق احاطه شده بود. در قسمت 
انتهایی غرب آن چش��مه های آب گوارای سردی بود که به آن چشمه علی می گفتند. به 

قدری آب آن چشمه ها زیاد بود که رودخانه ای از آب زالل را تشکیل می داد.
آب چش��مه ها س��رد و گوارا بود حتی در مرداد ماه هم که ما آنجا بودیم فقط بعضی از 

بچه ها می توانستند سرمای آنرا برای چند دقیقه تحمل کنند.
چند روزی هم آنجا بودیم به اندازۀ یك گروهان نیرو آمد. کادر یك گروهان برای انجام 

وظیفه باقی ماند و ما برگشتیم.
زمس��تان ش��ده بود و به شدت بیمار ش��ده بودم. هرچه به پزشك مراجعه می کردم، به 
من آنتی بیوتیك های قوی می دادند که بی اثر بود. صدایم حسابی گرفته بود و سرفه های 
قطاری امانم را بریده بود. چند ماه مصرف دارو و بی نتیجه بودن آن به دس��تور پزش��ك 
معال��ج مصرف آنتی بیوتیك را متوقف کردم. خانواده ام نیز تالش های بی وقفه ای را برای 
درمان من انجام می دادند. هر روز با نس��خۀ جدی��د گیاهی که فردی پیچیده بود روبه رو 
بودم و باید چیزهای بی اثری را استفاده می کردم که تا آن وقت اسم آنها را نشنیده بودم.

در س��تاد پش��تیبانی جنگ مش��غول بودم تا آنکه وضعیت جبهه ها بحرانی شد و اعالم 
گردید که جبهه ها نیاز ش��دید به نیرو دارند. مرداد ماه سال 67 یك گروهان دیگر هم از 
گردان روح اهلل ظرفیتش تکمیل ش��د و عازم اسالم آباد گردید. من هم با آنها اعزام شدم. 
به همدان نرس��یده بودیم که وضع را غیر عادی دیدیم. مردم گروه گروه با هر وس��یله ای 
که می توانستند از باختران به آن سو می آمدند. تراکتور، کامیون، وانت، سواری، اتوبوس و 

حتی موتور سیکلت ها سراسر جاده را پوشانده بود.
وقتی به کرمانش��اه رس��یدیم، خیلی از مردم، ش��هر را ترک کرده بودند و ش��هر حالت 

بحرانی داشت.
چند کیلومتری از کرمانشاه گذشته بودیم که با کمال تعجب مشاهده کردم اطراف جاده 
اصلی خاکریز زده اند و بعضی جاها هم توپخانه مس��تقر شده است. باورم نمی شد اوضاع 

آن قدر بحرانی شده باشد.
حدود س��ی کیلومتر از کرمانشاه گذشتیم، جاده ای فرعی ما را به اردوگاه صادقین، مقر 

تاکتیکی تیپ12 قائم )عج( رسانید.
 عصر به آنجا رس��یدیم، هوا تاریك ش��د ولی علیرغم خس��تگی و کوفتگی مس��افرت 
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طوالنی بچه ها تجهیز و سازماندهی انجام شد.
برادر امیر رجبی پیشنهاد داد تا فرماندهی یك گروهان را به عهده بگیرم ولی با توجه 
به شرایط جسمی ام، ترجیح دادم جزء نیروهای آزاد گردان باشم تا در موقع ضرورت یك 

گوشۀ کار را به دست بگیرم.
لباس��ی که تحویل بچه های بس��یج گردید، دارای طرح های رنگ��ی معروف به لباس 
چریکی بود ولی پوتین وجود نداشت برای همین به آنها کفش کتانی داده شد که مناسب 

محیط کوهستانی و سنگالخ نبود.
یکی، دو س��اعت انتظار برای حرکت بی نتیجه ماند. پست های نگهبانی در اطراف مقر 
مش��خص گردید. لحظه ای صدای تیراندازی از پش��ت کوهی که مق��ر در دامن آن قرار 

داشت قطع نمی شد1 .
ب��ه س��راغ بعضی از بچه های تیپ رفتم تا از اوضاع و اح��وال اطالع حاصل کنم یکی 
از آنها گفت: »س��ه روز پیش گ��ردان قمر از مأموریت غرب برگش��ت. بچه های گردان 
تجهیزات خودش��ان را تحویل داده و آماده گرفتن برگ تس��ویه حس��اب بودند، ش��انس 
آوردیم که فرمانده تیپ حضور نداش��ت تا برگ تس��ویه حساب به آنها بدهد برای همین 
معطل ش��دند. دیروز که خبر رسید اسالم آباد شلوغ ش��ده آنها مجدداً تجهیز و به منطقه 

اعزام شدند.«
موضوع دیگری که باعث خوش��حالی ش��ده بود، اینکه دو دس��تگاه کامیون مهمات از 
غرب به جنوب می رفت، برای اس��تراحت به مقر آمده بودند و در موقع تجهیز از مهمات 

آنها استفاده شد.
دو گروهان از گردان روح اهلل هم به فرماندهی حاج عبداهلل مومنی قبل از ورود ما برای 

پشتیبانی از گردان قمر به منطقه اعزام شده بود.
هنوز آفتاب نزده بود، اطراف چادر قدم می زدم. یك ماشین مزدای 1600 از راه رسید، 
1 . وضعیت نظامی ایران را به دلیل تهاجمات پی در پی عراق از هم پاش��یده ارزیابی می کردند و اوضاع داخلی را 
به جهت قبول قطعنامه 598 را آس��یب پذیر می دانس��تند. برای همین منافقین می پنداشتند با یک ضربه و شوک، نظام 
جمهوری اسالمی ایران فروخواهد ریخت. بنابراین در تاریخ 1367/04/31 نام حملۀ خود را »فروغ جاودان« گذاشتند 
و به خاک میهن اس��المی تجاوز کردند، ولی به محض اطالع مردم راه بر آنها بس��ته ش��د و از روبه رو و پهلو ستون 

نظامی آنها را در هم شکستند. )سیری در جنگ ایران و عراق ص 194(

تا مرا دید به طرفم آمد و ترمز کرد. برادر محمد حاجی آبادی بود، مس��ئول عقیدتی تیپ 
12 قائم )عج(. گفت: »زود بیا باال تا بریم پیش بچه های خط!« از خدا می خواستم. شب 
تا صبح که صدای درگیری و تیراندازی از پشت تپه را می شنیدیم، دلم مثل سیر و سرکه 

می جوشید. برای همین سریع رفتم باال. 
همراه او رفتیم تا از نیروهایش که در قس��مت باالی تنگه که جلوتر از چش��مه مستقر 
بودند، سرکش��ی کنیم. این نیروها 45 س��رباز و بس��یجی بودند که در کالسهای نهضت 
س��واد آموزی شرکت  کرده بودند. وظیفۀ آنها نگهبانی از تنگه و هدایت مردمی بود که از 
کوره راه های داخل جنگل های بلوط از قس��مت های اطراف اس��الم آباد به طرف باختران 

در حرکت بودند.
پس از سرکش��ی از آنها برادر حاجی آبادی مرا به چادر عقیدتی برد. یك تفنگ کالش 
برداشتیم و در قسمت پشت ماشین هم تعداد شش نفر روحانی حاضر در تیپ سوار شدند 

تا ما هم به نیروهای رزمنده ملحق شویم.
کمی رفتیم به سه راهی اسالم آباد رسیدیم. با کمی فاصله پاسگاهی قرار داشت. اوضاع 
و احوال متش��نج بود. یك بلدوزر و یك گریدر مشغول باز کردن راه و برچیدن خاکریزی 

بودند که روز قبل بچه های تیپ 12قائم)عج( درست کرده بودند.
از ماش��ین پیاده ش��دیم، قدری جلو رفتیم. دویست متر جلوتر جنازه های منافقین روی 
زمین پخش و پال بود. همان وقت س��تونی از نیروهای رزمی از راه رس��یدند که به طرف 

محل درگیری پیش می رفتند.
با کمی فاصله از پاس��گاه در مسیری که ستون حرکت می کرد، جسد زن منافقی روی 
زمین ولو شده بود. لباس درست و حسابی نداشت. وقتی بچه های ستون چشمشان به او 
می افتاد صورتش��ان را بر می گردانند. یکی از روحانیون همراه ما چند تکه پارچه و بادگیر 

روی او انداخت و سنگی را هم روی آن گذاشت، تا باد آنها را نبرد.
چند کیلومتر جلو رفتیم. اطراف مس��یر و قس��مت هایی از جاده پوش��یده از ماشین های 
س��وخته و جسدهای منافقین بود. در بعضی قسمت ها مجبور می شدیم از شانه های جاده 

حرکت کنیم زیرا ماشین ها و ادوات نظامی منهدم شدۀ منافقین جاده را بسته بود.
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وقتی به تنگۀ حسن آباد 1 رسیدیم، اوضاع و احوال عجیبی بود. سه دستگاه ماشین ایفا 
هنوز در آتش می سوخت و از جنازه های جزغاله شدۀ داخل آنها دود بلند می شد. در اطراف 
این ماش��ین ها هم تعدادی جنازۀ سوخته ش��ده افتاده بود. معلوم بود، موقع فرار در آتش 

بمباران نیروی هوایی و هوا نیروز جمهوری اسالمی متالشی شده بودند.
کمی جلوتر از تنگه، س��اختمان نیمه کارۀ بمباران شده ای به چشم می خورد که ظاهراً 
به قصد احداث مغازه بنا ش��ده بود. داخل س��اختمان جس��د تعدای از افراد دشمن بود که 
ظاهرا برای تخلیه آنها را جمع کرده بودند، بوی تندی از آنها بلند می شد که تهوع آور بود.

پلی نزدیك آنجا بود که تعدادی جنازه زیر آن قرار داشت، یکی گفت: »منافقین زیر آن 
کمین کرده بودن و به طرف بچه های ما تیراندازی می کردن، نیروهای ما از دو طرف پل 

به آنها حمله و آنها را کشتند.«
بیست دقیقه ای آنجا گشت زدیم و با بر و بچه هایی که تازه از راه رسیده بودند، صحبت 
کردیم. صدای تك تیر و گاهی هم رگبارهای پراکنده از کوه های اطراف ش��نیده می شد 
که داللت از فرار و مقاومت تعدادی از منافقین می کرد. به همین علت ما هم باید بیشتر 

حواسمان جمع می شد مخصوصاً که تعداد شش نفر روحانی همراه ما بود.
چند کیلومتر جلوتر رفتیم تا به نزدیکی اس��الم آباد رسیدیم. برایم عجیب بود که مردم 
چگونه با آن س��رعت از تار و مار ش��دن منافقین مطلع شده و به سوی شهر هجوم آورده 
بودند. در نزدیکی شهر نیروهای سپاه یك واحد دژبانی دایر کرده و با کنترل اجازه ورود 

می دانند. 
در شهر گشتی زدیم. شهر حالت نیمه متروکه پیدا کرده بود. برادران روحانی همراه ما 

با تعدادی از رزمندگان و مردم شهر صحبت کردند. نیم ساعتی توی شهر بودیم. 
عازم پادگان اهلل اکبر ش��دیم. این پادگان در س��مت چپ جاده اسالم آباد به طرف کرند 
قرار داش��ت. مقر بچه های اطالعات سپاه هشتم آنجا بود. تیپ ما زیر مجموعه آن سپاه 
1 . طرز قرارگرفتن ارتفاعات که دارای جهتی ش��مال خاوری به جنوب باختری هس��تند در مرز کرمانشاه باعث 
گردیده از خط مرز به داخل ایران ش��ش موضع پدافندی جالب و پر اهمیت به طور طبیعی وجود داش��ته باشد که به 
ترتیب از باختر به خاور عبارتند از: 1- موضع پاطاق 2- موضع حسن آباد 3- موضع نعل شکن 4- موضع عین الکش 
5- موضع بید سرخ 6- موضع اسدآباد این مواضع متوالی به نحوی قرارگرفته اند که با نیرویی کم به خوبی میتوان از 

آن دفاع کرد. )جغرافیای نظامی ایران صص74-73(

محسوب می شد.
در مقابل درب پادگان به پیکرهای بی جان هش��ت س��رباز برخ��ورد کردیم. آنها موقع 

درگیری با منافقین شهید شده بودند.
آن وقت مطلع شدیم که کرند هنوز شلوغ است و درگیری در آنجا ادامه دارد. به طرف 
آنجا حرکت کردیم. چند کیلومتری پیش نرفته بودیم که بچه های اطالعات جلویمان را 

گرفتند و اجازۀ ادامه مسیر را به ما ندادند.
به طرف مقر صادقین برگشتیم. در بین راه دو برادر دامغانی را دیدیم که یك بنز ده تن 
وتریلی غنیمتی را به مقر تیپ می بردند. همچنین تعداد زیادی نیرو از تیپ ها و لشکرهای 
مختلف روی ماشین آالت و اداوت نظامی بجا مانده از منافقین آرم خودشان را می زدند و 

تالش می کردند تا آنها را از منطقه خارج کنند.
حوالی ظهر به س��ه راهی نزدیك مقر رس��یدیم. با کمال تعجب مشاهده کردیم، مردم 
در حال فرار هس��تند! ما هم از ماش��ین پیاده ش��دیم. از نیزار نزدیك آنجا گلوله می آمد. 
نیروه��ای حاضر در صحنه از یك طرف پیش رفتن��د و چند منافق را که در آنجا مخفی 

شده و تیراندازی می کردند را به هالکت رساندند.
 به کرمانش��اه رفتیم، ش��هر حالت عادی نداشت. بیش از هر چیز تردد نیروهای نظامی 
و انتظامی به چش��م می آمد. اکثر مغازه های شهر بسته بود و نگرانی در چهره مردم موج 

می زد.
وقتی به مقر برگشتیم، غروب شده بود. شب حاج ابوالفضل حسن بیکی فرماندۀ قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا )ع( برای بچه ها صحبت کرد. او اخباری از قول آقای هاشمی رفسنجانی 
برای بچه ها نقل کرد که روحیه بخش بود و اعالم کرد آقای هاشمی االن در منطقه است 

و ایران بر اوضاع جبهه ها مسلط می باشد.
غنائم زیادی نصیب تیپ ما شده بود. تویوتاهای پنج دنده و کامیونت های هینوی ژاپنی 
که روی آنها ضد هوائی چهار لول کار گذاشته بودند و باک اضافه هم داشتند که تا تهران 
مشکل سوخت نداشته باشند، تانك های »کاس کاول« یا دجله با چرخ های الستیکی که 
می توانستند سریع حرکت کند، با باک اضافه. چند ایفای پر از مهمات و سه تریلی و خیلی 
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چیز های دیگر قسمتی از غنائم تیپ ما بود.
غروب روز دوم استقرار ما، بچه های گردان قمر به اردوگاه برگشتند، خسته و خاک آلود. 

چند ساعتی صبرکردم تا اوضاع و احوال را از آنها بپرسم.
بعد از نماز مغرب و عش��اء فرصت خوبی بود تا با برادر پاسدار حسین علی سفیدیان سر 
صحبت را باز کنم. او فرماندۀ یکی از گروهان های گردان قمر بود. پاسداری بی آالیش با 

حوصله و خوش مشرب. برایم گفت:
- ساعت 12 شب حاج رجب بینائیان فرماندۀ گردان من را صدا زد و گفت سریع بچه ها 
را آمادۀ حرکت کن که عراقی ها می آیند! بچه ها اس��لحه و مهمات گرفته و آماده حرکت 
شدند. ساعت یك تویوتاها رسیدند. ما به سرعت خودمان را به گردنۀ چهار زبر 1 رساندیم.

روی یال مستقر شدیم. گفتگوی چند نفر به زبان عربی نظرم را جلب کرد. به سراغشان 
رفتم. از نیروهای مجاهدین عراق یعنی لشکر 9 بدر بودند. خوشحال شدم.

از روی یال، س��تون طوالنی چند کیلومتری خودروهای توی جاده دیده می ش��د. برای 
ایجاد وحش��ت، چراغ هایشان را روشن کرده و مرتب با تیربارهایشان دو طرف جاده را به 

گلوله می بستند.
تا بعد از نماز صبح، باالی ارتفاع مس��تقر بودیم بدون آنکه عکس العملی نشان بدهیم. 
بعد از نماز حاج رجب گفت جلو رفته و بچه ها را روی یال تپه، نزدیك جاده مستقر کنیم. 

قسمتی که باید گروهان من پوشش بدهد را نیز مشخص کرد.
بچه ها به س��رعِت باد خودش��ان را به صد متری جاده رساندند. محدودۀ مسئولیت هر 
دس��ته را مش��خص کردم. ده نفر از بچه ها را به فاصله س��یصد، چهارصد متری ابتدای 
گروهان چیدم که در حکم نیروی کمین بودند. زمین ش��خم خورده بود، بچه ها توانستند 

به سرعت سنگر درست کنند.
همان موقع تیراندازی شدت گرفت. متوجه شدم که نیروهای ما با دشمن درگیر شدند. 

جمعیت زیادی به صورت گروهی به طرف آخر ستون دشمن حرکت می کرد.
1 . تنگه چهار زبر در کیلومتر 162 مرز ایران و عراق و 35 کیلومتری مس��یر جاده ارتباطی کرمانش��اه به اسالم آباد 
غرب قرار دارد. این تنگه از دیر باز کلید فتح کرمانش��اه نامیده ش��ده و آخرین گلوگاه محور خسروی به کرمانشاه 

محسوب میگردد. )شکست سازمان مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان )مرصاد( ص 129(

 س��تون از جلوی نیروهای کمین ما گذشته و به ما نزدیك شد. چند تا از بچه ها گفتند 
به آنها شلیك کنیم! من گفتم اینها پرچم سه رنگ دارند. شاید ایرانی و خودی باشند. در 

تاریکی هوا آرم پرچم آنها مشخص نبود.
یکباره دوش��کائی از آنها به طرف جلو که نیروهای ما بودند آتش کرد. مطمئن ش��دم 
دشمن هستند. با دستور من بچه های گروهان ستون دشمن را زیر آتش گرفتند و ما هم 
که در قسمت آخر بودیم راه فرار را بر آنها بستیم و مرتب به طرف آنها گلوله می ریختیم.

نیروهای دشمن غافل گیر شده بودند، تا خودشان را جمع و جور کنند، تلفات سنگینی 
به آنها وارد ش��د. در این درگیری برادران اس��ماعیل محمدهاشمی 1 بچه حداده و حسین 
امانی بچه وامرزان که یك بس��یجی  هیجده ساله بود با تیر مستقیم به شهادت رسیدند. 

تیر به صورت آنها اصابت کرده بود.
هوا کمی روش��ن ش��د با احتیاط رفتم باالی جاده، خیلی عجیب ب��ود. تعداد زیادی از 
آن هایی را که ما کشته بودیم، صورتشان صاِف صاف بود، اصاًل اثر ریش دیده نمی شد.

قدری که گذش��ت حاج رجب یکی را فرس��تاد دنبالم و گفت بچه ها را عقب بکش��م تا 
محاصره نشویم.

کمی آمدیم عقب پشت تلمبه خانه  روی یال تپه مستقر شدیم.
دو تا از بچه ها را دو طرف جاده گذاشتم تا مراقب باشند.

به حاج رجب رسیدم گفتم: »عجب عراقی هایی که ریش ندارند؟« گفت: »اینا منافقن 
و خیلی از آنها هم زن هستند!«

یکب��اره ی��ك جیپ که تفنگ 106 رویش کار گذاش��ته بودند، از راه رس��ید. دو نفر از 
بچه های ما که پایین جاده بودند آنها را به رگبار بس��تند. ماش��ین آنها واژگون شد. اصغر 
خراشی رفت ببیند چه خبر شده، یکی از سرنشینان ماشین پای او را با تیر از زیر ماشین 

زد. آنها را هم به هالکت رساندیم.

1 . شهید اسماعیل محمد هاشمی فرزند علی اصغر در تاریخ 02/09/1349 در روستای حداده از توابع دامغان دیده 
به جهان گشود. وارد حوزه علمیه شد. محمد اسماعیل با توجه به سن کمش جهت اعزام به جبهه اقدام کرد ابتدا به 
پادگان شهید کالهدوز سمنان جهت دیدن آموزش نظامی رفت بعد از به پایان رساندن دوره آموزشی چندین بار به 

جبهه اعزام شد. در تاریخ 04/05/1367 بر قله رفیع شهادت تکیه زد.
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رفتم داخل آن ماشین را بازدید کردم. یك کلمن آب میوه خنك بود. آن را برداشتم و 
برای مجروحین بردم.

یکه��و از یال روبروی ما علی نقی ش��هادتی بیس��یم زد که چرا به ط��رف ما آرپی جی 
می زنید؟ به او گفتم ما نمی زنیم. موضوع را به حاج رجب اطالع دادم. آمد پیش ما و گفت: 

»منافقین رفتن روی یال بچه ها را عقب ببر.«
ب��ه نیروها گفتم عقب برید. من، حاج رجب و احمد غربا آخرین نفرات بودیم که عقب 
می آمدیم. س��اعت 2:30 بعد از ظهر ش��ده بود، به مجروحی از بچه های همدان رسیدیم، 
پای��ش تیر خورده بود. پایم را گرف��ت و گفت: »برادر من را ببر!« به او گفتم: »من دیگه 
رمقی ندارم!« اش��اره کردم به حاج رجب و گفتم: »این پهلوونه تو را می بره!« حاج رجب 

به کمك احمد غربا، او را عقب بردند.
یکباره پای احمد غربا هم تیر خورد. در همین لحظه علی ش��اکری سوار بر لودر از راه 
رس��ید. مجروح همدانی را توی بیل لودر گذاشتیم و غربا را با هزار مشکل عقب آوردیم. 
اس��تخوان پایش خرد ش��ده بود و خیلی درد داش��ت. کمی که آمدیم به گردان بچه های 

شاهرود رسیدیم. برادر عرب نجفی فرماندۀ آن بود.
آن وقت س��یل نیروها از راه رسیدند زیرا خبردار شده بودند که منافقین حمله کرده اند. 

نیروها از همه جا بودند، ژاندارمری، شهربانی، ارتش، بسیج و سپاه.
به ما دس��تور دادند که به اردوگاه برگردیم. آن وقت متوجه شدم حاج رجب و معاونش 

حاج داود کریمی هر دو زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده اند.
شب استراحت کردیم. صبح زود پیك تیپ، حاج رضا طاهری بچۀ سمنان از راه رسید 
و گفت: »دس��تور دادند، تیپ عقب نش��ینی کنه. ش��ما هم نیروها رو عقب بکشین! االن 

بچه های واحدها دارن اثاث ها رو بار می زنن!«
من گفتم: »محال است عقب بیایم. از محاصرۀ چهار تا منافق خالف کار نمی ترسم!«

دو دسته از بچه های سرباز را پایین یال دوم ارتفاع مشرف به اردوگاه در سمت جنوب 
چیدم. به رحمان مس��عودیان و جعفر سفیدیان که هر دو جانباز قطع پا بودند، آرپی جی و 
تیربار دادم و دو طرف تنگه مس��تقر کردم و گفتم: »ش��ماها پای فرار ندارین باید تنگه را 

حفظ کنین.«
بقیۀ بچه ها را هم در جاهای حس��اس مس��تقر کردم. به خودم می گفتم: »آدم از منافق 

هم می ترسه!«
به چادر فرماندهی رفتم، حاج سید محمود ترابی 1 امام جماعت مسجد جامع شهر آنجا 
بود. او ده روزی با ما بود. به او گفتم: »شما هم برید عقب، تیپ محاصره شده، همه دارند 
عقب میرن!« او گفت: »محال اس��ت ش��ما اینجا باشین و من عقب برم!« از روحیۀ او و 
حرفش خوشحال شدم. مخصوصاً این که در هر صورت با ما یك مقام معنوی خواهد بود.

تا غروب خبری نشد و به فضل خدا بچه های تیپ برگشتند.
48 س��اعت از بازگش��ت دو گروهاِن گردان ما از صحنه درگیری مرصاد می گذشت، از 
تعداد و اسامی شهدا و مجروحین و نحوه عملکرد بچه ها حرف و حدیث های زیادی شنیده 
بودم. می دانستم باید خبرهای دقیق را از مسئوالن گردان بگیرم که به بیمارستان اعزام 
شده بودند. صبر کردم حال محمد فالحتی، پیك گردان کمی جا بیاید تا سراغش بروم.

س��اعت10 صبح یك کتری چایی درس��ت کردم و رفتم س��راغ محم��د فالحتی از او 
خواستم دوتایی بریم یك گوشه و گپی بزنیم. محمد فالحتی را همه به جهت پرشوری و 
پرانرژی بودنش دوست داشتند. دنبال ماجرا و حادثه بود. برای همین چیزی از چشم این 

نوع بچه ها پوشیده نمی ماند.
فالحتی گفت:

... شب حاج عبداهلل مومنی، فرماندۀ گردان به  طرف خط رفته بود. ساعت 8 صبح همراه 
بقیۀ بچه ها پیش او رفتیم. از تویوتا پیاده شدیم. من به اتفاق حسین یحیی و حاج عبداهلل 
به طرف باالی تپه ای که فکر می کردیم، دشمن در آنجاست رفتیم. نیروها با فاصلۀ نسبتًا 
زیاد از ما حرکت می کردند. وقتی باال رس��یدیم، منطقۀ درگیری مش��خص شد. سریع به 

پایین برگشتیم.
به دستور حاج عبداهلل، بچه ها سوار تویوتاها شدند، ما با ماشین سوم بودیم. تازه حرکت 
ک��رده بودی��م که بچه های اطالع��ات و عملیات جلوی ما را گرفتن��د. چندتا از بچه های 

1 . امام جمعه فعلی دامغان.
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گروهان شهید عزیزیان از ماشین پیاده شده بودند. حاج عبداهلل که در ماشین دوم بود تا 
به آنجا رسید رو کرد به شهید عزیزیان و گفت: »با اجازۀ چه کسی آمدین پایین؟« شهید 
عزیزی��ان گفت: »بچه های اطالعات گفتن!« حاج عبداهلل داد کش��ید: »غلط کردن من 

فرمانده ام یا اهلل حرکت کن!«
ماشین حاج عبداهلل سر ستون قرار گرفت. دو تا پیچ را رد کردیم. یکهو راننده زد روی 

ترمز. بچه ها ریختند پایین و در اطراف جاده سنگر گرفتند.
چند دقیقه طول کشید تا سر و صدای تیراندازی متوقف شد. جلو رفتم یك ماشین آبی 
رنگ کنار جاده بود. که یك تیربار دوش��کا روی آن گذاشته بودند. 5 نفر منافق هم کنار 

آن به هالکت رسیده بودند.
 کمی جلو تر دو نفر از باالی ماش��ین با دوش��کا و سه نفر هم از زیر ماشین ستون ما را 
زیر آتش گرفتند. در همان لحظۀ اول جعفر مهرابی 1 و سیدموس��ی میری ش��هید شدند. 
در این درگیری حاج عبداهلل از ناحیۀ دس��ت و صورت مجروح شد. بچه ها هم در کمتر از 
چند ثانیه آنها را از پا در آوردند. در این درگیری مهدی کریمی، اسماعیل مطهری و علی 

مطواعی مجروح شدند.
امیر رجبی معاون گردان، فرماندهی را به عهده گرفت. به دستور او بچه ها در یك چشم 

به هم زدن سوار تویوتاها شدند و ماشین ها به سمت جلو حرکت کردند.
اطراف جاده پوش��یده از درخت های جنگلی بود. برای همین باید آمادۀ پاس��خگویی به 

کمین هایی می شدیم که امکان داشت در پشت درخت ها ایجاد شده باشد.
خیلی طول نکش��ید که به خط نزدیك شدیم. بچه های دستۀ حمید عبدالهی به عنوان 

عقبه مستقر شدند.
ما قدری جلوتر رفتیم تا به خط رسیدیم. در آن قسمت چند نفر از بچه های یك دسته 
باقی مانده بودند و بقیه ش��هید و مجروح ش��ده بودند. این چند نفر، باقی ماندۀ گروهانی 

1 . ش��هید جعفر مهرابی  فرزند رمضان در س��ال 1344 در شهرستان دامغان دیده به جهان گشود و با تشکیل سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی به عضویت این ارگان در آمده و از اعضای فعال آنجا به شمار می آمد. او ازدواج کرد و 
تش��کیل زندگی داد که صاحب دو فرزند ش��د. در تاریخ 1367/05/05 در عملیات مرصاد از جام گوارای شهادت 

نوشید . او دومین شهید در خانواده بعد از برادرش می باشد.

بودند که خط را از حاج رجب تحویل گرفته بودند.
خط را از آنها تحویل گرفتیم و پش��ت خاکریز مستقر ش��دیم. خاکریز دو جداره را روز 
قبل علی ش��اکری با لودِر تیپ درست کرده بود تا گردان قمر در پناه آن جلوی پیشروی 

منافقین را بگیرد.
هر چه منافقین فشار می آوردند، بچه های ما با قدرت جوابشان را می دادند و آنها ناکام 
بر می گشتند. ما از بیسیم دستی ای که از  ماشین آنها به دست آورده بودیم، حرف هایشان 
را می شنیدیم. حسابی گیج شده بودند و برای دلخوشی نیروهایشان مرتب خبرهای دروغ 

می گفتند.
غروب تیربارچی ها و خمپاره اندازهای 60 آنها آمدند و ما را زیر آتش گرفتند. در اولین 
تیراندازی آنها حسن عزیزیان )دایی حسن( هدف قرار گرفت، که در همان لحظه اول به 

شهادت رسید. فقط نگاهی کرد و لبخندی زد.
امیر من را دنبال حسن یحیی که بیسیم چی بود فرستاد. از باالی ارتفاع مرتب به طرفم 
ش��لیك می ش��د. به بچه ها رسیدم. مسئول محور از راه رس��ید، یك ستون از منافقین در 
باالی کوه حرکت می کرد. به ما گفت: »چرا آنها را نمی زنین؟« گفتم: »برد سالح های مان 

به آنجا نمی رسه!« گفت: »امتحان کنین!«
عباس حقیری آرپی جی را س��ر دوش��ش گذاشت و کمی دعا خواند. وقتی شلیك کرد، 
مسیر گلوله را نگاه کردم. آن قدر رفت تا به دهانۀ غاری رسید که چند نفر از ستون آنها 
وارد شده بود، وقتی موشك منفجر شد. نیم تنۀ فردی را دیدم که در هوا تاب می خورد.

ساعت 9 صبح بود، مهدی مهدوی نژاد، جانشین فرماندۀ تیپ پیش ما آمد. گفتم: »چه 
خبر؟« گفت: »خط دشمن شکسته« سراغ امیر رجبی را گرفت به او گفتم که جلو رفته. 

دستور داد به سراغش بروم.
از خاکریز گذش��تم و ش��روع به دویدن کردم. از البالی تویوتاهای سوخته و چپ شده 
چند نفر داد می زدند: »کمك، کمك کنین!« فکر کردم بچه های خودمان هس��تند. کمی 
ک��ه جلوتر رفتم از یك س��نگر باالی جاده به س��مت من تیراندازی ش��د. هر چه فریاد 
می کش��یدم. چرا می زنین؟ خودی هستم. باز هم تیراندازی می کردند. من هم مرتب خیز 
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می رفتم. شن های کنار جاده دست و پایی برایم باقی نگذاشت، همه اش زخم و خون شد. 
سه نفر آنجا بودند که به طرف باالی تپه فرار کردند.

با س��رعت تمام خودم را به بچه ها رس��اندم و موضوع را گفتم. قاسم مهرابی و پدرش، 
حاج علی با تیربار به طرف آنها تیراندازی کردند و آنها متواری شدند.«

پس از پیروزی عملیات مرصاد و تار و مار شدن منافقین، یکی از بچه های توپخانه وارد 
چادر ما شد، سر صحبت را با او باز کردم. دو تا کاغذ از جیبش بیرون آورد.

ابت��دا نام��ه ای را باز کرد و گفت: »با ماش��ین می آمدم. یك نفر بغل دس��تم بود و من 
رانندگی می کردم. در محلی از جاده مانعی بود. سرعت نداشتم. یك زن منافق که زخمی 
شده بود نیم خیز شد و با کلت به طرف ما تیراندازی کرد. گلوله اش به کاپوت برخورد کرد. 
دنده عقب گرفتم، ماشین با شدت به کوه برخورد کرد. قسمت عقب ماشین جمع شد. چند 
تیر دیگر شلیك کرد. نشانه گیری اش خوب نبود. رفتم جلو با سپر ماشین به او ضربه زدم. 
افتاد زمین. رفتم باالی سرش. دو تا کاغذ از گوشۀ جیبش بیرون بود. کاغذها را برداشتم.

یکی از کاغذها نقش��ۀ جاده ها ازنقطۀ صفر مرزی تا تهران بود. که در آن 45 پاس��گاه 
نظامی و انتظامی، با تعداد نیروهای مس��تقر در آنها مش��خص شده بود. ظاهرا این خانم 

یکی از فرماندهان دشمن بود.
نامۀ دوم هم مربوط به شخص دیگری بود که این طور نوشته شده بود: »مهین جان، 
االن که عازم فرانکفورت هس��تم این نامه را برایت می نویس��م. خوب می دانی که عشق 
میان من و تو عشق کوچك است و عشق بزرگ تر مشترک من و تو، مسعود و مریم...«
چند روز از عملیات نگذش��ته بود که مس��ئولین بسیاری برای دیدار با بچه های رزمنده 
وارد منطقه ش��دند. از دامغان حاج آقای نعیم آبادی امام جمعه ش��هر به همراه جمعی از 
مس��ئولین شهرستان و نمایندگان مجلس از سمنان و شاهرود به دیدن ما آمدند. نماینده 

دامغان، حاج ابوالفضل حسن بیکی هم که از قبل در آنجا حضور داشت.
ی��ك روز ظهر که هوا مناس��ب بود، پس از نماز ظهر و عصر ح��اج آقای قرائتی برای 
بچه های چند گردان صحبت می کرد. صحبت او پیرامون ارزش جهاد و شهادت در اسالم 
بود. یکباره حس��ین علی سفیدیان از جایش بلند شد و با شجاعت همیشگی اش با صدای 

بلند خطاب به او گفت: »حاج آقا شما راست می گویید ولی چرا به مسئولین نمی گویید که 
ماهی 2000 تومان پول تو جیبی بچه ها را بدهند؟«

آقای قرائتی گفت: »اینا برای پول نیامدن!«
آقای س��فیدیان گفت: » پس چرا کاغذ نبوده را تراکت و اعالمیه درس��ت می کنید که 
حضرت علی به مالك فرموده لش��کریان را فراموش نکن، حقوقش��ان را بده تا چشم به 

دست دشمن نداشته باشند!«
هیچ وقت آن همه مار و عقرب یك جا ندیده بودم. کمتر ش��بی بود که عقرب گزیده 
نداش��ته باشیم. عقرب های س��یاه زیر سنگ هایی که بیشتر س��طح زمین را پوشیده بود، 
جاخ��وش کرده بودند. هیکل درش��ت ب��ر هیبت آنها می افزود. اگر چند س��نگ را جابجا 

می کردیم حتما زیر یکی از آنها عقرب پیدا می شد.
برای حفاظت از مار و عقرب سعی شده بود که با چیدن سنگ و برجسته کردن زمین 
با خاک نرم تا حدی محل اس��تقرار چادرها را امن کنند. به چادرها هم تنباکو داده ش��ده 
بود که اطراف آنها را هر روز آب تنباکو بپاشند تا عقرب ها نزدیك چادرها نشوند. رمضان 
ملکی که شاهد چند صحنۀ مار و عقرب گزیدگی بود یك شب گفت: »تا پشه بند نزنید 
نمی خوابم!« اصرار یکی ازبچه ها مبنی براین که: »تو از جنگ برگش��ته ای و نیش مار و 

عقرب به تو اثر ندارد!«، بی فایده بود.
پش��ه بند زده ش��د، وقتی رمضان داخل آن رفت، یکباره جیغ و دادش بلند شد با توجه 
به سابقه ذهنی فکر کردیم شوخی می کند. هر چه می گفت: »مار دستم را گزیده!« هیچ 
کس باورش نمی ش��د. ما هم می خندیدیم و هرکس��ی چیزی می گفت. وقتی از پشه بند 
بیرون آمد متوجه شدیم که راست می گوید، مار البه الی پتوهایی بوده که توی پشه بند 

گذاشته بودیم.
وضع تدارکات مثل اوایل جنگ خراب ش��ده بود. غذای درس��ت و حس��ابی نمی رسید. 
بعضی روزها چند عدد کمپوت س��یب و قدری هم نان خش��ك می شد به اصطالح ناهار 

یك چادر 27 نفره.
بع��د از چن��د روز 4-3 تا کامی��ون هندوانه از کمك های مردمی رس��ید که در گرمای 
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تابستان خیلی کارساز بود. هنداونه هم خورشت بود و هم میوه.
آب گوارای چش��مه علی و چوب های خش��ك درخت های بلوط شرایط را آماده چایی 
درس��ت کردن، می کرد. تدارکات به چادرها قند و چای و کت��ری به اندازه الزم داده بود. 

صبح و غروب بوی دود هیزم های جنگلی محیط مطبوعی درست می کرد.
یکی دو س��اعت به غروب که بچه ها از خواب بیدار می ش��دند. موقع مناسبی بود تا در 

زیر درخت های پر شاخ و برگ پتو پهن کرده و بساط چایی و بگو و بخند راه بیندازند.
پس از تحرکات عراق در اواخر جنگ و اش��غال بعضی از مناطق مرزی کشور و صدور 
فرم��ان امام 1 برای پر کردن جبهه ها، مردم به س��وی مناطق جنگی هجوم آورده بودند. 

واحدهای رزم به سرعت پر از نیرو شد و شور و حال خاصی ایجاد شده بود.
افراد یك دسته از گروهان ما اغلب روحانی یا تحصیل کرده های دانشگاهی بودند. در 
چادر ما دکتر احمدهاتفی با دو پزش��ك دیگر به عنوان نیروی رزمی به جبهه آمده بودند. 
یکی از آنها نقیبی بچه یزد، با لهجۀ غلیظ و شیرین، شلوغ و اهل جوک. دیگری هم بچۀ 

کرج ساکت و کم حرف بود.
پیروزی عملیات مرصاد سبب شد تا روحیه تضیف شده بچه ها خوب شود. شوخی ها و 
خوش مزگی های همیشگی به سراغ بچه ها آمده بود. چیزی که مدتی کمیاب شده بود.

س��اعت دوازده ش��ب بود یکباره با نعره: »آی منافق!« اردوگاه به هم ریخت. بچه های 
گردان با اس��لحه در درخت های اطراف س��نگر گرفتند. چند نفری هم در س��مت غرب 
اردوگاه، اش��باحی را به رگبار بستند. پس از آنکه س��ر و صدا خوابید، متوجه شدیم. دو تا 
از بچه ها برای ش��وخی باالی سر قاسم مهرابی که عقب ماشین تویوتا خوابیده بود رفته 
و یکی از آنها با صدایی نجوا گونه می گوید: »خوابه کالش��و بده!« به محض آنکه قاسم 
این جمله را می شنود، آن فریاد را می کشد آن دو نفر هم خودشان را مخفی کرده بودند.
چهل روز پس از عملیات مرصاد در ارودگاه باقی ماندیم. اوضاع و احوال عادی ش��ده 

1 . با پیام تاریخی و سرنوشت ساز امام خمینی)ره( در آن برهه حساس و در پی آن فراخوانی سپاه پاسداران، شور 
و حال جدیدی در کشور حکمفرما شد. 130000 نفر نیروی بسیجی از دل ملت سلحشور و انقالبی ایران برای لبیک 
گفتن به پیام امام و دفع تجاوز دشمنان ایران و اسالم در 172 شهر کشور با سرعت تمام خود را به مراکز بسیج معرفی 

و با اعزامهای فوقالعاده رهسپار منطق جنگی شدند. )طالیه داران مرصاد، ص50(

بود. هر روز س��اعت 2 بعد از ظهر بچه ها از بلندگوی گردان اخبار مذاکرات دکتر والیتی 
وزیر امور خارجه ایران با طارق عزیز، وزیر امور خاجه عراق را دنبال می کردند.

بیشتر وقت ها هم رادیو کرمانشاه بجای سرودهای حماسی قبل، تصنیف هایی را پخش 
می کرد.

وقتی برای بازگشت به دامغان سوار اتوبوس شدیم، دلم گرفت. هر پیچی را که اتوبوس 
پشت سر می گذاشت غمم بیشتر می شد. می دانستم باید با شب های پر ستاره جبهه، راز و 

نیازهای بچه ها، شب های عملیات و تمام آنچه که ناگفتنی است خداحافظی کنم.
دو روز پس از ورود به دامغان برای انجام مراس��م یاد بود ش��هدای مرصاد به منزل پدر 
ش��هید حس��ین یحیی رفتیم. بچه های جبهه و جنگ همه آمده بودند. مداح با سوزو گداز 

نوحۀ حضرت زهرا )س( را خواند.
بیش��تر بچه ها پیراهن هایشان را در آورده و سینه می زدند. همۀ چشم ها به یاد حضرت 

زهرا و شهدای جنگ تحمیلی گریان بود.
من هم یك گوشه به دیوار تکیه داده و به یاد شب عروسی حسین افتاده بودم.

آن شب حس��ین کت و شلوار سرمه ای پوشیده بود که پدر خانمش برایش دوخته بود. 
کت و ش��لوار به بدن خوش فرم و ترکیب حس��ین می آمد. آخر ش��ب 15-10 نفر بیشتر 
نبودیم. حسین گفت: »امیدوارم ازدواجم مقدمه ای برای نزدیك شدن به خداوند و شهادت 

باشد! شما هم دعا کنین!«
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ضمائم

ه��ر ک��س یك ج��ور 
خداحافظی می کرد و یك 

طور سفارش.
 ول��ی چاش��نی تم��ام 
خداحافظی ها اش��ك بود 

و اشك. 
ش��اید این احساس را 
همه داش��تند که آخرین 

دیدار است. ص13
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لحظاتی نگذش��ته بود که ش��نیدم: 
»علی رضا کوچیك بوده! 

پدر بزرگش آمده تا مواظب او باشه!« 
ص20

)عکس پش��ت جلد 
انقالب  پی��ام  مجل��ه 
ش��ماره 90( یک��ی از 
گف��ت:  خبرن��گاران 
»اینجا چش��م اندازش 
خیل��ی خوب��ه!« م��ن 
بالفاصله وارد س��نگر 
شده، پشت تیربار قرار 

گرفتم. ص85

)از راست شهید حمید حاجی پروانه و نفر سوم جانباز حسن امانی نژاد( همین که حسن 
امانی-ن��ژاد،  فرماندۀ ما  از راه رس��ید. بچه ها دورش را گرفتن��د. وقتی گفت: »می رویم 

جنوب!« ص37

   )دس��ت ش��هید داود صرفی بر شانه شهید مهدی زین الدین می باشد.( در سومین روز 
مهدی زین الدین، فرماندۀ لش��کر با سخنان شیوایش روحی تازه در کالبدهای بی رمق ما 
دمید. او آیات مربوط به جنگ احد را چنان ترجمه و تفسیر کرد که احساس کردیم درباره 

عملیات والفجر مقدماتی نازل شده است. ص67
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)یك روز قبل از حرکت برای عملیات والفجر مقدماتی( بچه ها دست و پایشان را جمع 
و جور کرده بودند. وصیت نامه ها نوشته شده، کفش ها واکس خورده و لباس ها از همیشه 
تمیزتر و مرتب تر بود. اخالق بعضی ها خیلی عوض ش��ده بود. مثل این که بوی بهش��ت 

می آمد. ص92

بچه ها تعاون گفتند ساک، وصیت نامه و نامه های مان  را تحویل بدهیم. ص98

)نفر س��وم از راست مش��هدی قنبر افضلی( مش��هدی قنبر افضلی مردی مسن که از 
قدرت بدنی قابل مالحظه ای برخوردار بود. جا افتاده و پر ابهت ش��جاع و نترس، بنابراین 

تیربارچی ای کار آمد، اکثر مواقع هم مشغول ذکر و دعا بود. ص111

)نفر وسط رمضان ملکی و نفر سمت چپ شهید سیادت( نفر بعدي رمضان ملکي بود. 
او هم قسمت باالي سیبل را هدف گرفت. تکبیر بچه ها به شدت تکبیر قبلي نبود. نوبت 

من شد. آرپي-جي ام مثل آنها کره اي نبود براي همین دلشوره داشتم. ص96
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)شهید خلیل عارفی، رزمنده ای 
را سر دوش گرفته است.( روز اولی 
که به جزیره رفتیم. چند بار سه متر 
رفت زیر آب تا سرانجام توانست با 
آچار موتور یك قایق غرق شده را 
باز کرده و بی��رون بیاورد. این کار 
قهرمانانه او سبب شد که بچه های 
گردان به چش��م پهلوان به او نگاه 

کنند.  ص111

)از راست شهید محمد حسین و حاج ابوالفضل هراتی(  توی خواب بود، فکر می کردم 
چه فرماندهی؟ ولی دیش��ب س��اعت 2 که بیدار شدم دیدم یه گوشه یکی نماز می خواند. 
رفتم جلوتر با آنکه چفیه روی سرش بود، خودش بود. حالی داشت وصف نشدنی! ص119

)از راس��ت ش��هید حمید مالیی – جانباز علی رضا مسعودیان( یك شب وقتی به اتاق 
رفتم بچه های دسته ما دور حمیدرضا مالیی را گرفته بودند از او می خواستند تا خاطرات 

اسارتش را تعریف کند. ص120

از بام تا شام کار ما بلم رانی بود. روزهای اول سخت ترین کار حفظ تعادل بود. نفر اول 
و آخر پارو می زدند و نفر سوم وسط می نشست. ص130
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)سمت راست شهید محمد علی 
قربانیان سمت چپ اسد مونسان( 
ب��ا محمد علی قربانی��ان به اهواز 
رفتیم. پ��س از تلفن ب��ه دامغان 
برای ناهار خوردن به رس��تورانی 
رفتی��م که س��لف س��رویس بود. 
حس��اب پول هایمان را داش��تیم، 
باید آنقدر خ��رج می کردیم که از 
شر آنها راحت شویم، شاید بعداً به 

دردمان نمی خورد. ص135

)نفر ایس��تاده سمت راست شهید س��ید زین العابدین قدمی( در یك لحظه نگران سید 
ش��دم. نفر پشت س��ر من بود. به او نگاه کردم، بند دلم پاره شد. چشم هایم تار، زانوهایم 

شل و قلبم پر از کینه و نفرت.. ص144

دیگر رمق رفتن نداش��تم. به ذهنم گذش��ت باید برگردم و به بچه هاي گروهان خودم 
ملحق ش��وم. آرپي جي را حمایل کردم و در حالت بي رمقي و خلس��ه مانند سالنه سالنه 

مسیر رفته را برگشتم. ص146

)از راس��ت نفر دوم عمو عباس( بعد از نیم س��اعت به تصور این که عمویم شهید شده 
رفتم سراغش. تعجب کردم هنوز نفس می کشید و ناله می کرد. ص155
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)نفر اول از چپ ش��هید میر قیصری( نه تنها میرقیصری ش��هید ش��ده بود، که گردان 
خورشید هم به شهادت رسیده بود، گردان محمد رسول اهلل به عاشورا پیوسته بود. گرداني 

که وجود نداشت، براي فرمانده اش خیلي ناراحت بود. ص162
برای شس��تن ظ��رف واقعا دعوا بود. غافل می ش��دی ظرف ه��ا ولباس هایت را با هم 

می شستند و کفش هایت را هم واکس می زدند. ص170

)از راس��ت محمد یعقوبی نفر وس��ط علی اکبر ملکی و نفر سوم برادر علی رضا نوبری( 
س��نگر با ارتفاع یك متری جاده خندق، س��نگر که چه عرض کنم دخمه هایی جان پناه 

بود ص184

گوشه ای از کانکس نشسته و به عملیات فکر می کردم. دستی چشمانم را گرفت. هنوز 
چیزی نگفته بود به او گفتم؟ » حمید تویی؟« درس��ت فهمیده بودم بوی حمیدرضا حاج 

پروانه به مشامم آشنا بود. ص163
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)برادر جانباز علی اکبر مقدس��ی( به کمك سیدمحمدحس��ن مرتض��وی او را از باتالق 
بیرون کش��یدیم. آن وقت متوجه موضوع شدیم که گلوله آرپي جي 11 دشمن به قسمت 
ران پای��ش اصابت کرده و ش��دت گلوله او را داخل بات��الق پرتاب کرده ولي گلوله عمل 

نکرده و همچنان در پایش بود. ص207

)شهید مجید ایزد بخش با کاله( ساکت شدم ولی در دلم غوغایی بود. مجید ایزد بخش 
همان معلم ریاضی بچۀ سمنان که رفتارش معادله چند مجهولی بود. ص223

)نفر س��مت راست ش��هید علی مومنی( علي مومنی مجروح ش��ده بود. کولۀ آرپی جی 
علي رضا صیامي آتش گرفته بود و در آتش مي سوخت. ص254

)جاده خندق س��مت راست ش��هید محمد عالمی(  به محمد عالمی گفتم: »ممد بجان 
ماِدِرت بند خشاب سینه ای را باز کن دارم خفه می شم!« با سر نیزه بند خشاب که در پشتم 

گره خورده بود را پاره کرد. ص210



304305

س��مت راست ش��هید علی کبیرنیا قبل از کربالی 5، علی کبیرنیا پسر عمه ام تدارکات 
گردان بود. تدارکات چادر کوچکی داش��ت. علی ش��ب ها همانجا می خوابید. یك شب که 

علی مشغول نماز شب بود، ص266

)از راس��ت 1- علی رضا، 2- پدر علی رضا و محمدرضا 3- ش��هید محمدرضا( ش��رایط 
سختی بود. با آن همه عالقه ای که بابا و مامان به محمدرضا داشتند، چگونه می توانستم 

به آنها اطالع بدهم. ص 275

)نفر س��مت چپ شهید حسین یحیی( حسین گفت: »امیدوارم ازدواجم مقدمه ای برای 
نزدیك شدن به خداوند و شهادت باشد! شما هم دعا کنید!« ص 294



306307

لیست اسامی

255 ابراهیمی، اصغر )شهید( 
173 ابراهیمیان، جمال  
149 ابك، قربانعلی )شهید( 

188 احمدپناهی، سیدجالل )روحانی(   
225 ابولهب  

167 اخالقی، محمود )شهید( 
262 ,233 استشاره، تقی )جانباز( 
157 ,154 اشرف، حسن )جانباز( 

263 ,262 ,237 ,236 اشرفی، حسین )روحانی( 
93 اصحابی، مال محمدحسن )مرحوم(  

239 ,111 افضلی، مشهدی قنبر )شهید( 
134 ,97 ,92 اقبالیه، حسن )شهید( 

اکبر )جانباز(  7, 43, 70, 76, 78, 111, 237
امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 292، 218، 158، 102، 69، 24، 22، 20، 9

285 امانی، حسین )شهید( 
37 ,4 امانی نژاد، حسن 
امرایی )پزشك(  213

220 ,4 امیدوار، محمدتقی )جانباز( 
امیراحمدی، مهدی  4, 255, 257, 261, 266, 267

207 ,106 امیري، حسن)جانباز( 
187 امیری، حسین)جانباز(  

انصاریان، شیخ حسین )حجت االسالم(   237

257 ,203 ایثاری، حاج شمسعلی )شهید( 
221 ,196 ایزدبخش، مجید )شهید( 

186 آخوندی، اصغر )جانباز( 
4 آخوندی، علی اصغر 

231 آسودی، محمدعلی )سردار( 
آهنگران )مداح( 13, 54, 78, 99, 122, 194, 241

 ,165 ,164 ,160 ,132 ,128 ,114 ,73 ,69 ,37 ,35 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 بابا 
276 ,275 ,272 ,240 ,235 ,225 ,224 ,219 ,194 ,193 ,185 ,178 ,171 ,170 ,166

261 ,124 باقری، عباس  جانباز( 
153 بانی، محمود )شهید( 

باهنر )شهید(  17
26 بنائیان، ابوالفضل 

بهاالدینی )شهید( 136, 141
   198 ,139 ,121 ,28 ,10 بهشتی، آیت اهلل )شهید( 

27 بیناباشی، نصراهلل )شهید( 
بینائیان، حاج رجب )جانباز(180, 188, 220, 221, 226, 229, 230, 284

219 بینائیان، سجاد )جانباز( 
107 پریمی، حاج رجب )شهید( 

267 ,222 ترابی، آقا شیخ محمد )روحانی( 
287 ,100 ,4 ترابی، سیدمحمود )امام جمعه( 

ترابی، سیدمهدی )روحانی( 201
135 ترحمی، ناصر )شهید( 

265 ,263 ,257 ,243 ,242 ,240 ,234 ,4 تقوی، سیدعلی )جانباز( 
267 تیموري، مهدي 

146 ,138 جابری )شهید( 
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جاسم عبداهلل)افسر عراقی(  42، 43، 48
128 ,126 ,65 جعفری، غالمرضا )فرمانده لشگر( 

111 ,96 جاللی، الیاس )شهید( 
جمی )آیت اهلل(  54

جنداهلل، حسین )شهید(  87
65 جوادی نژاد، محمدرضا  

چراغ علی  170
269 ,259 ,258 ,244 ,4 چناری، رضا )جانباز( 

حاجی آبادی، محمد )جانباز(  281، 280، 215
حاجی قربانی، محمد علی )جانباز(  254، 239، 235، 174، 173

حاجی پروانه، حمیدرضا )شهید(   305، 161، 92
حبیب بن مظاهر  7

حاجی قربانی، محمدعلی 254، 239، 235، 174، 173
81 حبیبیان، ابوالفضل 

حجازی، فخرالدین )مرحوم نماینده مجلس(  57
271 ,242 حدادیان، سعید )مداح( 

حسن بیکی ابوالفضل )جانباز(  291، 283
229 ,187 حق پرست، سعید )جانباز( 

حقیری، ابراهیم )جانباز(
187 ,183 ,182 حقیری، حسن )جانباز(   

290 ,4 حقیری، عباس )جانباز( 
75 حیدرهایی، مرتضی 

165 ,132 ,129 حیدرهایی، ناصر 
104 ,92 خادم، محمدباقر 

خانبیکی، محمدعلی )شهید( 275،270، 269، 252، 233

خان زاده، مهدی )جانباز(  109
خانی )شهید(  63

264 خراسانی، محمد) روحانی شهید(  
 265 خراسانی، حسین )شهید( 
خراسانی، ابوالفضل )شهید( 264

خراسانی، شیخ لطف اهلل )جانباز( 4, 236, 256, 264, 267
خراسانی، عباسعلی )شهید(  264

خراسانی، محمد )روحانی، شهید( 206, 208, 221, 264
خراسانی، خلیل  261

خراسانی نژاد، محمد     208، 264، 221، 208، 206
خراسانی نژاد، مهدی )جانباز(  137

286 خراشی، اصغر )جانباز( 
خرم آبادی، عباس  63

خطیب زاده، محمد )جانباز(  264، 251
خطیر نامني، حسن )شهید( 260

خطیر نامنی، حسین )شهید(  260
36 ,30 ,27 ,19 ,15 ,9 ,8 خلجیان، عباس )شهید( 

87 خورزانی، مهدی )شهید( 
224 دارابیان، محسن )پزشك( 
121 دارنده، مهدی )آزاده( 

دانشفر، محمد  216
داودالموسوی، سیدقاسم )روحانی، شهید(  217

دستغیب، آیت اهلل )روحانی، شهید(  24, 29, 84
دوست محمدی )روحانی(  122

223 دّولی، حسین 
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40 رائیجی، محمدرضا )روحانی( 
17 رجایی )شهید(  

رجبی، امیر )جانباز( 44, 186, 230, 279, 289, 290
178 ,161 ,148 رستگار )شهید( 

108 ,106 رستمیان، محمدعلی )شهید( 
82 ,44 رضایی، اسماعیل )جانباز( 

 ,127 ,119 ,111 ,109 ,108 ,106 ,105 ,104 ,102 ,99 رضایی، علی )شهید( 
200 ,162 ,147

رضایی، محسن )فرمانده اسبق سپاه(   57, 103
70 رضایی، محمدرضا )شهید(  

رضوی )شهید(  94
232 ,229 ,221 رضیان، حسن )جانباز( 

146 ,138 ,58 رنجبر )شهید( 
58 رنجبر، عباسقلی )مرحوم( 

226 ریحاني، جالل )شهید( 
زین الدین، مجید )شهید(  125

زین الدین، مهدی )شهید(67, 97, 109, 124, 125, 127, 159
174 ,173 ,168 سرلك )شهید( 
147 ,146 ,138 سعادتي )شهید( 

287 سفیدیان، جعفر )جانباز( 
سفیدیان، حسینعلی )جانباز(4, 92, 103, 111, 284, 291

26 سلطانیه، ابراهیم )جانباز( 
255 سلمانی، ابوالفضل )شهید( 

110 ,100 سلمانیان، غالمحسن 
162 ,115 سیادت، سید مهدی )شهید( 

شاکری، علی )جانباز(
8 شامانی، عباس )جانباز( 

257 ,223 شامانی، علیرضا )شهید(  
شاه مرتضی سیدتقی)شهید(  134، 122

شاهچراغی، سیدرضا )جانباز( 4, 107, 240, 256, 264
شاهچراغی، سید حسن )نماینده مجلس، شهید( 217

222 شجری، محمد )جانباز( 
108 شریف تهراني، بهرام 

شمس، سیدرضا )جانباز(    4, 129, 155, 157
شاه مرتضی، سیدتقی)شهید(  134، 122

شنایی، میرزاآقا )جانباز مرحوم(  105
286 شهادتی، علینقی )جانباز( 

شهروي )دکتر(   213
270 شیرآشیانی، یوسف 
شیرپور، حسین )شهید(  97

159 ,125 صادقی، اسماعیل )شهید( 
79 صباحی، حسن 

237 ,218 ,201 ,187 ,160 ,158 ,137 ,132 ,126 ,101 ,88 ,64 ,40 صدام 
صرفی، داود )شهید( 9, 33, 36, 71, 75, 78, 87, 88

185 صرفی، علی نقی )شهید(  
158 ,145 صیاد، حمیدرضا )شهید( 

صیاد شیرازی، علی )سرهنگ شهید(  85
254 صیامی، علیرضا )شهید(  

 293 طارق عزیز 
طاهری  جندقی، حسین )شهید(
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286 طاهری، رضا 
طاهری، محسن  178

طباطبایی، سید جمال )جانباز(  123
152 طوسی، علیرضا )شهید(  

255 ,186 ,4 عابد، محمد )جانباز( 
 163 عابدی، ذبیح اهلل )شهید( 

109 ,98 عارفی، خلیل )شهید( 
عاشوری، اکبر )شهید(  163

عالمي، محمد )شهید(  191, 208, 221, 223, 275
256 عبداللهی، حمید )جانباز مرحوم(  

129 عبیری، مهدی )شهید( 
286 عرب نجفی، حاج عبداهلل )شهید(  

87 ,71 عرفانی، سیدرضا )شهید( 
145 عروجی )جانباز(  

36 ،37 ،51 علی نژاد، علی اکبر )شهید( 
علی زاده، علی اکبر )جانباز(  266

170 عمو حسین  
عمو عباس )جانباز(  219، 216، 215، 214، 160، 155، 146، 139، 128، 8

عمو علی، اصغر )جانباز(  219، 218، 216، 215
عوض آبادی مجتبی )شهید(  87

135 غریب شاه 
128 فتوحي، احمد )جانباز، سردار( 

116 ،117 ،234 ،246 ،255 فرخ زاده، محمد )شهید( 
276 ,275 ,7 فضه، عمه 

287 ,185 ,4 فالحتی، محمد )جانباز( 

116 فالحتی، محمود )جانباز( 
  10 ,7 فهمیده، حسین )شهید( 

78 فیروزآبادی، موسی )شهید( 
225 قابیل 

قدرت آبادی، محمد علی  87
قدس الهی، رمضان )شهید(  31, 78, 127, 137, 155, 163, 189

قدمی، سید یعقوب  268
قدمي، زین العابدین )شهید(  303،162، 148، 144، 143، 142، 137، 130

291 قرائتی )حجت االسالم، روحانی( 
قربانی��ان، محمدعل��ی )ش��هید(  93, 104, 121, 129, 135, 138, 139, 145, 146, 

163 ,162
70 قلعه آقابابایی، علی )شهید( 

قلعه نویی )شهید(  63
72 قنادیان، عباس )جانباز( 

175 ,173 کاظمی، حسین 
275 ,266 ,246 ,7 کبیرنیا، علی )شهید( 

168 ,48 کریمی، احمد )جانباز( 
47 ,38 ,4 کریمی، داود )جانباز( 

کریمی، حبیب  49
289 کریمی، مهدی )جانباز( 
87 کشاورز، محمود )شهید( 

165 ,4 کشاورزیان، احمد )جانباز( 
8 کشاورزیان، حسن 

186 کشاورز، مهدی )جانباز(  
گلستانه، محمد رضا )شهید(  63، 58
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179 گلشنی، امیر 
گیالن، محمدرضا )جانباز پزشك(  243, 267

219 ,20 ,18 مادر بزرگ   
125 مالکی، علی )جانباز( 

 ,193 ,178 ,171 ,165 ,143 ,114 ,91 ,69 ,44 ,37 ,36 ,34 ,14 ,11 ,10 ,8 مامان 
276 ,275 ,229 ,225 ,224 ,220 ,219 ,194
217 ,50 ,38 ,4 محالتی )روحانی، شهید( 

174 ,173 محمودزاده، حمیدرضا )شهید( 
76 محمودزاده، علی )شهید( 

مرتضوی، سیدحسن )جانباز( 116, 121, 171, 203, 255
225 مرتضوی، سیدمحمد )شهید( 

48 مزینانی 
287 مسعودیان، رحمان )جانباز( 
55 مسئله گو، سیدحسن 

مش��هد، محمدعلی )ش��هید(35, 44, 45, 46, 51, 57, 77, 81, 82, 122, 168, 171, 
 ,239 ,235 ,234 ,232 ,230 ,223 ,209 ,201 ,200 ,197 ,196 ,188 ,183 ,178 ,176

271 ,256 ,249 ,240
77 مصطفی سروان 

مطواعی، علی رضا )جانباز(  289
116 مطهری نژاد، احمد )شهید( 
289 مطهری، اسماعیل )جانباز( 

98 ,92 مقدسی، مسلم 
مقدسی، علی اکبر )جانباز(  306

مالیی، حمیدرضا )شهید(    37, 54, 68, 120, 162
ملك محمدی، حسن )روحانی(  28

ملکی، رمضان )جانباز(  50, 78, 96, 98, 100, 116, 119, 123, 166, 299
ملکی، علی اکبر  306

موسوی، سیدروح اهلل )حجت االسالم، شهید(  145
مومنی، حاج عبداهلل )جانباز( 226, 230, 231, 275, 280, 288

275 مومنی، رضا )شهید( 
255 ,254 ,233 ,223 مومنی، علی )شهید( 

مومنی، محمد علی )مرحوم(  231
146 مونسان، اسد )شهید( 

196 مهدوی نژاد، مهدی )جانباز( 
173 مهدوی زاده، حبیب 

مهدوي نژاد، مهدي )جانباز، سردار(    196
مهرابی، ابوالفضل )شهید(  21, 23, 28, 30, 40, 97

288 مهرابی، جعفر )شهید( 
290 مهرابی، حاج علی )جانباز( 

293 ,290 مهرابی، قاسم )جانباز( 
80 ,79 مهرابی، مجتبی )روحانی( 

80 میرصالحی، سیدمهدی 
116 میرعماد، سیدابوالفضل )شهید( 

 ،148 ،149 ،156 ،159 ،161 ،166 ،167 ،304 میرقیصری، سیدمحمد )شهید( 
95 ،129 ،134 ،138 ،147

میري، موسی )شهید(  288
176 نجار، رمضان )شهید( 

176 ,84 ,80 ,9 نجار، علی 
نصرتی، فضل اهلل )پزشك(  22

نعیم آبادی، غالمعلی )آیت اهلل(  291، 99
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نقیبي )پزشك(  293
133 نواب، سیدمحمود 

نوبری، محمدرضا )شهید( 276، 275، 273، 272، 235، 225، 224، 212، 194، 193، 
نوبری مشهدی، محمد )مرحوم( 300، 219، 29، 27، 24، 20

192 ,118 نوروزی، کیومرث )شهید( 
72 واحدی، رضا )جانباز( 

269 ,267 ,259 ,257 ,4 واحدی، محمد )جانباز( 
257 ,246 ,208 وحیدی، علی )جانباز( 
149 ,129 ,103 وحیدی، محمود )شهید( 

والیتی، علی اکبر  293
240 یحیی، امیر )جانباز( 

289 ,271 یحیی، حسن 
293 ,288 ,261 ,259 ,258 ,241 ,240 ,234 ,230 یحیی، حسین )شهید( 

 ,252 ,247 ,233 ,230 ,222 ,173 ,165 ,123 ,43 ,4 یعقوبی، محمد )جانباز( 
270
 






