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8
دیباچه

تاريــخ ســرزمين كهــن ايرانزميــن را كــه ورق بزنيــد ،از شــور و سلحشــوري و حماســه،
لبريــز اســت و در جايجــاي تاريــخ ،از غيــرت و برومنــدي مــردان و زنــان ايرانــي ،رشــادتها
در دفتــر تاريــخ مزيــن اســت.
بعــد از ظهــور اســام ،رشــادت ايرانــي شــكل و مايـهي بــا معناتــري ميگيــرد و حماســه
بــراي خــاك و خــون و نــژاد ،جــاي خــود را بــه «خــدا» ميدهــد و ايــن عاليتريــن مقامــي
اســت كــه حماســه و سلحشــوري ايرانيــان بــه خــود ميگيــرد.
تاريــخ باشــكوه هشــت ســال دفــاع مقــدس نيــز بــر آمــده از عظمــت حماســي فرهنــگ
ايرانــي –اســامي اســت؛ جايــي كــه همــت و رشــادت ايرانــي بــا هدفــي مقــدس ،توأمــان
ميشــود و معجونــي از شــعور و رزم ميآفرينــد تــا جايــي كــه در هيچجــاي تاريــخ ،مثــل و
ماننــدي بــراي آن ،بســيار كــم اســت.
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،موجــب غــرور و افتخــار هــر ايرانــي اســت؛ زيــرا ،بخــش
مهمــي از هويــت تاريخســاز او را بــه نمايــش ميگــذارد .هويتــي كــه در ســه ســدهي اخيــر،
بــه تــاراج رفتــه و تحقيــر شــده بــود؛ تــا جايــي كــه خــاك پهنــاور ايرانزميــن ،بــا هــر
حملـهاي از طــرف دشــمنان ،شكســت و شــكاف برداشــت و هــر بــار ،بخــش قابلتوجهــي از
آن بــه تــاراج بــرده شــد.
تاريــخ جنگهــاي دويستســال اخيــر نشــان ميدهــد كــه در هيــچ جنگــي نبــوده كــه
بخشــي از خــاك وطــن بــه يغمــا نرفتــه باشــد و دفــاع مقــدس ،تنهــا نبــردي اســت كــه در اين
دوران ،در ســختترين شــكل ممكــن بــه وقــوع پيوســت؛ امــا وجبــي از خــاك بــه يغمــا نرفــت
و ايــران بعــد از دويســت ســال حقــارت ،بــار ديگــر بــه ُيمــن وجــود پربركــت دفــاع مقــدس،
بــار ديگــر ســر بــه غــرور و افتخــار بــاال گرفــت.
اگــر بدانيــم كــه در هشــت ســال دفــاع مقــدس ،يــك ايــران در برابــر  44كشــور متخاصــم
ايســتاد و بــا مقاومتــي اعجازگونــه ،از ميهــن و مكتــب خــود دفــاع كــرد ،جلــوهي افتخاربخــش
ايــن نبــرد نابرابــر ،برايمــان بيــش از پيــش جلــوه ميكنــد .همــه ميدانيــم كــه صــدام و
حــزب بعثــش ،ظاهــر جنــگ بــود و باطــن آن ،آوردي ســخت بــا ديگــر كشــورهاي متخاصــم
بو د .
دفــاع مقــدس ،خيــزش دوبــارهي ايرانيــان غيرتمنــد بــراي بازگشــت بــه خــود و شــروع
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دوران شــكوه و ســربلندي اســت؛ همــان گونــه كــه امــام(ره) فرمــود ،دفــاع مقــدس ،مجــد و
عظمــت مــا را بــه هـمراه آورد و هميــن نكتــه بــه تعبيــري از رهبــر فرزانــه بــه اوج ميرســد
كــه دفــاع مقــدس را «گنجينــه» ناميدنــد و اكنــون ،دوران بازگشــايي آن گنجينــه و نثــار
نعمتهــاي آن ،بــه نس ـلهاي نورســيده اســت تــا احســاس غــرور و مجــد كننــد.
ايــن اســت كــه بايــد همــواره از سلحشــوري رزمنــدگان شــيردل ايرانزميــن در هشــت
ســال دفــاع مقــدس ســخن گفــت و ايــن ســخنگفتنها ،نــه تكــرار اســت و نــه كليشــه،
بلكــه ،بازخوانــي همــت و غيرتــي اســت كــه مــا در هــر لحظـهي زندگــي فــردي و اجتماعــي
خــود بــه آن نيازمنديــم.
بازخوانــي دفــاع مقــدس بــه هــر شــكل و رويــه ،بازآفرينــي اعتمــاد بــه نفــس فــردي و
ملــي اســت و همــهي مــا را بــه بــاور ميرســاند كــه مــا ميتوانيــم!
وقتــي بتــوان بــا دســتان خالــي در برابــر  44كشــور مســلح و پيشرفتــه بــه ســركردگي
امريــكا و اجــراي حــزب بعــث ايســتادگي كــرد؛ بــا كمتريــن امكانــات ،بــا وجــود تحريــم
همهجانبــه ،بــا وجــود ســتون پنجــم ناجوانمــرد منافــق ،بــا وجــود جوانــي اكثــر رزمندههــا،
بــا وجــود نداشــتن آمــوزش نظامــي كافــي ،بــا وجــود نبــود ســاح مــدرن و مهمــات الزم
و ...وقتــي بتــوان كارســتان كــرد و اعجــاز آفريــد؛ اكنــون چگونــه نميتــوان بــه مقاومــت و
ســازندگي ادامــه داد؟
دفــاع مقــدس ،يعنــي رد هــر گونــه نميتوانيــم؛ دفــاع مقــدس يعنــي اثبــات تــوان و تفكــر
و خالقيــت ايرانــي ،دفــاع مقــدس يعنــي ايرانــي ميتوانــد ســختترين مشــكالت را پشــت
ســر بگــذارد و بــه ســوي اوج در منطقــه و جهــان خيــز بــردارد؛ ايــن اســت كــه ســخن گفتــن
در بــارهي دفــاع مقــدس ،بســيار مهــم اســت و ايــن گنجينـهي بيانتهــا را بايــد بــه همـهي
نس ـلها بــا افتخــار عرضــه كــرد.
بــراي درك عظمــت و اهميــت دفــاع مقــدس ،خــوب اســت بينديشــيم كــه اگــر در جنــگ
تحميلــي ،شكســت خــورده بوديــم ،آيــا اكنــون چيــزي از ايــران و ايرانــي باقــي مانــده بــود؟
پــس اگــر هســتيم ،بــه عــزت و جــال هشــت ســال مقاومــت و سلحشــوري رزمنــدگان
ايــن ســرزمين اســامي اســت؛ پــس يــاد كنيــم و احتــرام بگذاريــم بــه شــهدا ،بــه آزادگان،
بــه جانبــازان و بــه رزمنــدگان ايــن آب و خــاك.
ايــن اثــر ،بــرگ ســبزي اســت تقديــم بــه پيـشگاه همـهي ايــن عزيــزان ،ملــت ايــران،
رهبــر انقــاب و فرماندهــي كل قــوا؛ بــا يــاد و احتــرام از بنيانگــزار جمهــوري اســامي ايــران
و فرمانــده هشــت ســال دفــاع مقــدس.
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مقدمه

آنچــه در پيــش روي داريــد؛ مجموعـهاي اســت از خاطــرات رزمنــدگان دوران دفــاع مقدس
كــه هــر كــدام بــه نوعــي در وزارتفرهنــگ و ارشــاد اســامي ،شــاغل بــوده يا هســتند.
ايــن خاطرههــا نيــز ،بخشــي از دههــا خاطــرهاي اســت كــه از ايثارگــران ايــن وزارتخانــه
جمـعآوري شــده و جمـعآوري خاطــرات ســاير همــكاران ايثارگــر همچنــان در دســتور كار اســت
تــا بــر اســاس آنهــا نيــز گوشـهاي ديگــر از تاريــخ شــفاهي نبــرد قهرمانانـهي ملــت ايــران در
قالــب خاطــره و داســتان ،بازگــو شــود.
براي مداقه در اين اثر ذكر چند نكته مهم است:
اول :بازنويس ـيها و تدوينهــا بــر اســاس خاطــرات اســت؛ بنابرايــن ،اصــل خاطــره بــه
طــور كامــل نيامــده اســت و اصــل خاطــرات كــه گاهــي بســيار مفصــل و طوالنــي اســت در
آرشــيو ميمانــد تــا آينــدگان هــم اصــل را داشــته باشــند و هــم برداشــت از آنهــا را.
دوم :بازنويس ـيها بــه وســيلهي جمعــي از نويســندگان نوقلــم ،امــا مشــتاق انجــام شــده
اســت؛ بنابرايــن ،هــدف مــا از ايــن اثــر« ،آفرينــش ادبــي » نبــوده اســت؛ هــر چنــد از ايــن زاويــه
هــم قابــل بررســي و حــاوي نــكات ارزشمنــدي اســت؛ امــا هــدف مــا برداشــت آســان و انتقــال
ســاده و صميمــي بخشــي از تاريــخ شــفاهي دفــاع مقــدس بــوده اســت تــا بــه سالســت و
ســادگي بــا نس ـلهاي نــو ســخن گفتــه باشــيم.
ســوم :ســاخت و پرداخــت يــك اثــر ادبــي از مجمــوع خاطــرات ايثارگــران وزارتخانــه در
دســتور كار اســت كــه بــه زمــان مناســب و البتــه طوالنــي نيــاز دارد كــه اميدواريــم آن نيــز بــه
ســرانجام برســد.
چهــارم :در چينــش داســتانها در كتــاب ،ســعي شــده اســت فراينــد زمانــي شــروع تــا
پايــان جنــگ تحميلــي مــورد نظــر قــرار گيــرد؛ بــا اينحــال ،خوانــدن هــر داســتان بــه طــور
مســتقل ،مشــكلي بــراي خواننــدهي محتــرم در درك و فهــم داســتان و نــكات ايــن كتــاب،
ايجــاد نخواهــد كــرد.
پنجــم:در نهايــت ،از همــكاران ايثارگــر خــود در وزارتخانــه بــراي ه ـمكاري در تدويــن
ايــن مجموعــه ســپاسگزاريم و از پشــتيباني بيدريــغ حجتاالســام محمــد علــي انصــاري-
مشــاور وزيــر در امــور ايثارگــران -قدردانــي ميكنيــم كــه اگــر نبــود آن هــمكاري و ايــن
حمايــت ،چنيــن كتابــي نيــز خلــق نميشــد.
خانه فرهنگ ايثار و مقاومت
امور ايثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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تقديم به:
فرمانــده نســتوه و شــجاع كل نيروهــاي مســلح در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس ،بســيجي
وارســته ،حضــرت امــام خمينــي(ره)
و به مقام معظم رهبري-مدظلهالعالي -كه خود نيز از رزمندگان دفاع مقدس بود
و به شهداي واال مقام و فرزندان به خون خفتهي ايران زمين
و به آزادگان و جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس
و بــه تمــام ايرانيــان غيرتمنــدي كــه دل در گــروه هســتي ميهــن و مكتــب اســامي خــود
دارنــد.
باشــد كــه بــه مــدد الگوگرفتــن از غيــرت و سلحشــوري رزمنــدگان ،شــاهد اوج ســازندگي و
آبادانــي در ايــران ســرافراز باشــيم.
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روایتهایی از آغاز

روایت امیدواری
بر اساس خاطرهای از رزمنده سرافراز ،عبدالحسین پیشان
بازنویسی :حبیب مقیمی

31شهريور ،59ساعت :16
دارنــد شــهر را گلولــه بــاران میکننــد .از آســمان آتــش میبــارد .شــهر بــه هــم ریختــه.
صــدای گوینــدهي رادیــو آبــادان تــوی خرمشــهر پیچیــده:
 بسیجیان کد  15خودشان را به سپاه خرمشهر معرفی کنند.کد ما همان است که گفت .راه میافتیم به طرف سپاه.
ساعت :21
از ســپاه مــا را میبرنــد ورزشگاه شــهر .اســلحهها را تحویلمــان دادنــد؛ حــاال صــدای
آتشبــار بعثيهــا شــدیدتر شــده .شــهر دارد آتــش ميگیــرد؛ تــا کــی میخواهنــد روی تــن
شــهر آتــش بریزنــد؟ ایــن پرســش ناگفتــه ،در ذهــن هم ـهي بســیجیهای کــد  15بــود و
گمانــم همـهي مــردم شــهر؛ بــا ایــن حــال ،همــه بــه جنــب و جــوش افتادهانــد.
شــهر دارد از دســت مــیرود .هــر خرمشــهری حــاال ،هــم رزمنــده اســت و هــم
تدارکاتچــی؛ از همیــن حــاال شــروع کردهانــد بــه ســاختن کوکتلمولوتــف .هیــچ وســیله
ي و کوکتلمولوتــف نداریــم .شــاید روزهــای
دفاعــی دیگــری بــه جــز چنــد اســلحهي قديم ـ 
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آینــده خبــری بشــود؛ یعنــی ایــن وضعیــت ،فــردا هــم میخواهــد ادامــه داشــته باشــد؟
همه دارند گمانهزنی میکنند .یکی میگوید:
 ایــن بعثيهــا همیشــه مشکلســاز بودهانــد؛ همیــن دوهفتــه پیــش ،دوتــا ازبچههــای ســپاه را شــهید کردنــد.
 3مهر :59
آتــش ،همچنــان تــن شــهر را میســوزاند .مــردم ایســت و بازرســی راه انداختهانــد؛
ســنگر زدهانــد و خودشــان را بــرای روبــهرو شــدن بــا دشــمن آمــاده میکننــد .خبــری از
تســلیحات نیســت.
مــردم بــا ایــن موقعیــت ،قبـ ً
ا آشــنا شــده بودنــد؛ دفعـهي قبــل چنــد مــاه بعــد از بهمــن
 ،57حــزب بعــث شــروع کــرده بــود بــه بمبگــذاری در خرمشــهر .بــه بهانـهي خلــق عــرب
بــا نیروهــای نظامــی و انتظامــی در روســتاها و شــهرها درگیــر شــده بــود؛ ولــی مــردم شــهر
هیچوقــت فکــر نمیکردنــد تــا االن ادامــه پیــدا کنــد.
12مهر ،60ساعت :12
درگیریهــا ادامــه دارد .جنــگ وارد مرحلــه تــازهای شــده .همــه بهتزدهانــد .خبــر
آوردهانــد آبــادان هــم در آســتانهي محاصــره اســت.
داریــم از صحنــهي درگیــری بــه عقــب برمیگردیــم .پشــت یــک وانــت نشســتهایم
کــه هواپیماهــای دشــمن ،تــوی آســمان پیدایشــان میشــود .مــا روی پــل شــهر هســتیم.
هواپیماهــا تیربــاران را شــروع کردهانــد .ماشــین از کنتــرل خــارج شــده .بمبهــای بعثيهــا،
چنــان موجــی ایجــاد میکننــد کــه ماشــین از پایـهي پــل بــه ســمت پاییــن پــرت میشــود؛
هرکــس ســعی دارد از ســر و گردنــش ،محافظــت کنــد.
بــه خــود میآیــم .پایــم بدجــوری درد میکنــد؛ انــگار ُمچــم آســیب دیــده .عــدهای کــه
شــاهد صحنــه بودهانــد بــه کمــک مــا میآینــد؛ بایــد مــا را بــه بیمارســتان اهــواز ببرنــد.
یکــی از آنهــا کــه گویــا بهیــار بیمارســتان اســت ،میگویــد آنقــدر مجــروح زیــاد اســت کــه
نــه در آبــادان و نــه در خرمشــهر ،امــکان درمــان نیســت.
ساعت :16
بیمارســتان اهــواز هــم ،خیلــی شــلوغ اســت .درب بیمارســتان مــدام بــاز و بســته میشــود
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از زیــادی مجــروح .از شــمال خوزســتان ،فکــه ،شــهرهانی و شــوش؛ بــه ایــن محورهــا هــم
تهاجــم شــده اســت .بــه هــر حــال ،بیمارســتان و مراکــز درمانــی بســیار شــلوغ شــدهاند.
روی تخــت بغلــی ،دارنــد مجروحــي را بــدون بیحســی بخیــه میکننــد؛ از پرســتار کــه
میپرســم میگویــد داروی بیحســی نداریــم و اصــ ً
ا دارويــي نداریــم.
 27مهر:60
بــا وجــود اینکــه پایــم جراحــت داشــت ،بعــد از یــک هفتــه اســتراحت در شــهر ازنــا،
برگشــتم خرمشــهر؛ چــون پایــم آســیب دیــده؛ هنــوز لنگانلنــگان راه مــیروم.
در کــوی بهــروز خرمشــهر کــه بــه ســمت آبــادان اســت ،یعنــی آن طــرف پــل ،مســتقر
شــدهایم .مــردی کــه لبــاس ســپاهی بــه تــن دارد ،میگویــد:
 میتوانیــد برگردیــد پیــش خانوادههایتــان؛ شــهر ســقوط کــرده و فعــ ًا کاری از
دســت مــا بــر نمیآیــد؛ فقــط بایــد کارهــای پدافنــدی انجــام شــود.
دارنــد نیروهــای مردمــی را مرخــص میکننــد .آنطرفتــر تعــداد زیــادی جمــع
شــدهاند؛ یکــی میگویــد جهــانآرا.
جهــانآرا از خانــوادهاي شــناخته شــده و مذهبــی اســت .ســابقهي طوالنــی مبارزههــای
خــودش و برادرانــش در دوران انقــاب و زنــدان و شکنجهشــدنش را همــه شــنیدهاند .آن
دوران ،ســاواک مرتــب دنبالــش بــوده و در بحبوحــهي انقــاب ،در ســازماندهی نیروهــای
انقالبــی و تظاهــرات شــرکت داشــته .حتــی میگفتنــد در اهــواز و آبــادان و شــهرهای دیگــر
هــم مدیریــت تظاهــرات و ایجــاد تشــکلهای مردمــی بــرای حمایــت از انقــاب را بــر عهــده
داشــته؛ حــاال هــم ،فرمانــده ســپاه خرمشــهر اســت.
جهــانآرا ،دوستداشــتنی بــود .گرچــه زیــاد از نزدیــک ندیــده بودمــش؛ ولــی از فاصلـهي
دور هــم میشــد ایــن را حــس کــرد؛ انــگار دارد بــه ســنگرها ســرمیزند بــا معاونــش
ســیدرضا موســوی! حضــور جهــانآرا در کنــار رزمندههــا ،دلگرمکننــده بــود.
مســجدها ایــن روزهــا ُپــر اســت از مردمــی کــه دارنــد بــرای دفــاع ،ســازماندهی
میشــوند .لنگانلنــگان ازجلــوي مســجد معــروف اصفهانیهــا ،رد شــدم؛ ُپــر بــود از مــردم.
همیشــه همینطــور بــود .کالسهــای دینــی را هــم کــه برگــزار میکــرد ،همینطــور
شــلوغ میشــد .مســجد جامــع خرمشــهر ،شــده بــود پایــگاه اصلــی .زنانــی هــم کــه از ایــن
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جلســههای مذهبــی میگرفتنــد ،اكنــون رزمنــده شــدهاند.
ســیده زهــرا حســینی بــا گروهــی از زنــان داشــتند اســلحهها را جابهجــا میکردنــد.
حــاال زنهــا هــم پابهپــای مردهــا بــرای مبــارزه آمــاده میشــدند؛ مخصوص ـ ًا گــروه جامعــه
زینــب کــه زنــان زیــادی ،عضــوش بودنــد.
یــادش بخیــر! بــا ســیدعلی حســیني ه ـمکالس بــودم .خانوادهشــان از ُکردهــای مقیــم
خرمشــهر بــود؛ اصالتـ ًا اهــل ایــام و یــک مــدت هــم در بصــره زندگــی کــرده بودنــد .اینهــا
را علــی ،وقتــی تــوی مدرســه راهنمایــی هخامنــش ،درس ميخواندیــم ،برایــم گفتــه بــود.
پشــت یــک نيمكــت مینشســتیم.
 30مهر :59
هنــوز ،امکانــات مــا خیلــی ناچیــز اســت؛ در حــد ســاح ژ ،3نارنجــک ،تعــداد کمــی
موشــك آرپیجــی و تعــداد اندکــی گلولــهي خمپــاره؛ انــگار قــرار نیســت تســلیحات
برایمــان بفرســتند .ســپاه نوپــا هــم بــه امکانــات دسترســی نــدارد .تمــام داراییهــا
همیــن بــود :تعــدادی اســلحه ژ 3کــه بــه همــه هــم نمیرســید و تعــدادی اســلحه امیــک و
یــک مقــدار برنــو و تفنگهــای شــکاری و مقــداری کوکتــل مولوتــف.
ســاحهای مــا در مقایســه بــا تجهيــزات جنگــي دشــمن ،هیــچ اســت .رزمندههــای
مجــروح بــا شــرایط بســیار ســخت بــه عقــب منتقــل میشــوند .وســیله نقلیــهای نیســت.
حتــی گاهــی مجروحیــن را بــا وســایل دمدســتی مثــل فرغــون یــا چرخهــای میوهفروشــی
جابهجــا میکننــد .آمبوالنــس نیســت .شــدت بمبــاران و گلولهبــاران بــه قــدری زیــاد اســت
کــه نميشــود بــه زخميهــا رســيد و آنهــا بــه خاطــر شــدت خونریــزی ،شــهید میشــوند.
 5فروردين:61
حــاال چنــد مــاه از آغــار جنــگ گذشــته .خرمشــهر را از دســت داده بودیــم .آمدهایــم
تهــران .فروردیــن مــاه ســال شــصتویک ،مصــادف اســت بــا عملیــات فتحالمبیــن .مــا بــه
همــراه چنــد نفــر از دوســتان و همکالســیهایم کــه ســابقهي اعــزام و آمــوزش نظامــي
داشــتند ،در قالــب یــک گــروه ،جمــع شــدیم و رفتیــم بــه ســپاه شــهر ری و تقاضــا کردیــم
مــا را بــه جبهــه اعــزام کننــد .نیروهــا در النــهي جاسوسی(ســفارتخانه ســابق امریــکا)،
ســازماندهی میشــدند؛ از اینجــا اعــزام میشــدیم بــه اهــواز ،پایــگاه منتظــران شــهادت.
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10ارديبهشت ،61ساعت :20
مرحل ـهي نهایــی عملیــات فتحالمبیــن بــود کــه مــا بهعنــوان نیروهــای پدافنــدی ،وارد
عملیــات شــدیم و حــاال یــک مــاه میشــد در گــروه پدافنــدی هســتيم؛ ولــی هیچکداممــان
نفهمیدیــم چــرا بــه یکبــاره میگوینــد بایــد بــه اهــواز برگردیــد؛ شــاید میخواســتند مــارا
بــه مرخصــی بفرســتند؛ ولــی انــگار خبرهایــی در راه بــود!
ساعت :23
رســیدیم دانشــگاه شــهید چمــران .تعــداد دیگــری بــه مــا پیوســتند .خبــری از مرخصــی
نبــود .مســلح شــدیم .داشــتیم میرفتیــم منطقــه عملیاتــی دارخویــن کــه در واقــع آغــاز
عملیــات بیتالمقــدس بــود .پانزده-شــانزده کیلومتــر پیــادهروی داشــتیم .مأموریــت مــا ایــن
بــود کــه روی جــاده مســتقر بشــویم و جــاده را بگیریــم و بیــن نیروهــای شــمال و جنــوب
دشــمن ،شــکاف ایجــاد کنیــم.
 11ارديبهشت  ،60ساعت :21
دو گروهــان بودیــم .آتشبــازی بعثيهــا ،بســیار شــدید شــد .نیروهــای زمینــی ارتــش،
مقاومــت میکردنــد .هرلحظــه مجروحانمــان بیشتــر و بیشتــر میشــدند .خــودم را بــه
یکــی از همرزمانــم رســاندم؛ خــون زیــادی از او رفتــه بــود .هــوا تاریــک بــود و چهرههــا را
بــه ســختی میشــد دیــد.
ساعت :23
بایــد کار پانســمان را زودتــر تمــام میکــردم تــا نیروهــای امــدادی او را بــه عقــب ببرنــد.
ناگهــان ،نــور منــور همهجــا را روشــن کــرد! زیــر منورهــای خوشــهای کــه بالگردهــاي
دشــمن ،ریختــه بودنــد ،یکــی دیگــر از زخمیهــا را دیــدم و بــه طرفــش رفتــم؛ چهــرهاش را
دیــدم و شــناختم .تــازه بــه جمــع مــا پیوســته بــود .گفتــم:
 خون زیادی از دستت رفته!با صدايي آميخته با درد ،گفت:
 ریختــن قطــرات خــون در ایــن لحظــه از زمــان ،در دل شــب ،بهتریــن صحنــهيزندگــی مــن اســت .اجــازه بــده همینطــور بمانــد؛ بــرو بــه زخميهــاي ديگــر بــرس!
نگاهــش کــردم .هنــوز حرفهایــش در ذهنــم میچرخیــد کــه برگشــتم پيــش مجــروح
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قبلي .
ساعت :24
رزمندهای که از روبهرو میآمد پرسید:
 برادر باکری را چهکار کردید؟ باکری؟ مهندس باکری ،شهردار ارومیه که دستش زخمی شده بود.خوشــحال شــدم و امیــدوار ،بــا خــودم فکــر کــردم بــا وجــود ایــن آدمهــای بــزرگ و
متواضــع ،حتمــ ًا خیلــی زود شــهرم ،آزاد میشــود.
 راســتی! چنــد وقتيســت حمیــد مقيمــي را هــم ندیــدهام؛ نمیدانــم کجاســت؟ بایــدپیدایــش کنــم.

روایت دستهای خالی
خاطرهای از رزمنده دفاع مقدس حمید مقیمی ،از همرزمان رزمنده سرافراز عبدالحسین پیشان

امــروز 20 ،مهرمــاه  1396اســت؛  29ســال از پايــان جنــگ ميگــذرد .خيلــي اتفاقــي
روایــت بــاال از ه ـمرزم دوران دفــاع مقدســم ،عبدالحســین پیشــان ،بــه دســتم رســيد و مــرا
بُــرد بــه روزهــای خونیــن خرمشــهر؛ بــه روزهــای دفــاع بــا دســتهای خالــی.
اتفــاق جالبــي بــود! آدمهــا ممکــن اســت هرجایــی يكديگــر را ببیننــد؛ تــوی خیابــان،
راهرو اداره ،تــوی یــک مراســم يــا صــف يــك اتوبــوس؛ امــا ایــن بــار ،مــن ،دوســتي را تــوی
یــک خاطــره ،پیــدا کــردهام؛ خاطــرات مشــترکی کــه مــن را بــه ســالهایی بُــرد پــر از ایثــار
و جانفشــانی؛ ُپــر از خــدا؛ ُپــر از ايثــار.
فرقــی نمیکنــد! هرکســی بخواهــد از آن روزهــا بگویــد ،یــک تابلــوی مردانگــی ترســیم
میشــود .روایــت مــن ســام گرمــی اســت بــه همرزمــان آن روزهایــم .شــاید رزمنــده
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دیگــری مــرا تــوی ایــن روایــت پیــدا کنــد و روایتهــاي سلســلهوار از تــن زخمــی شــهر،
جــان بگیــرد و ادامــه يابــد؛ مثــل مــن کــه عبدالحســین را در روایتــش پیــدا کــردم.
كجايــي عبدالحســين؟ هــمرزم روزهــاي دور مــن .دلتنــگ ديــدارم! مــن هــم چنــد
خاطــره از آن روزهــا ،روایــت ميكنــم:
ســه روز قبــل از شــروع رســمی جنــگ ،تعــداد زیــادی از جوانان خرمشــهر در پــی فراخوان
ســپاه در اســتادیوم شــهر تجمــع کــرده بودنــد و در آمادگــی بــه ســر میبردنــد .شــرایط نشــان
مـیداد کــه شــهر آبســتن حوادثــی اســت؛ آخــر ،چنــد روزی هــم شــایع شــده بــود کــه حــزب
بعــث عــراق ،میخواهــد بــه ایــران حملــه کنــد؛ رادیــو حــزب بعــث هــم گاهگاهــی از حملـهي
قریبالوقــوع بــه ایــران ،خبــر مــی داد؛ امــا هیچکــس بــاور نمیکــرد کــه یــک جنــگ
تمامعیــار در راه باشــد؛ همــه فکــر میکردیــم کــه از همیــن درگیریهــای مــرزی کــه شــاید
بتــوان گفــت قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی ،شــروع شــده بــود ،فراتــر نــرود.
چنــد روز قبــل از شــروع جنــگ 2 ،تــن از همکالســیهایم بهنامهــای ســید جعفــر
موســوی و عبــاس فرهاناســدی در درگیریهــای مــرزی شــهید شــده بودنــد؛ آن زمــان،
کالس ســ ّوم دبیرســتان بــودم .ســال  ،59دورهي عمومــی آمــوزش نظامــی را در بســیج
خرمشــهر دیــده بــودم و اوایــل شــهریور  59از ســوی ســپاه پاســداران خرمشــهر بــرای
گذرانــدن یــک دورهي تخصصــی آمــوزش نظامــی همــراه عبدالحســين پيشــان و یــک گــروه
از بچههــای بســیجی بــه تهــران اعــزام شــدیم.
یکی از افراد گروه ما برادر کوچک شهید محمد جهانآرا بود.
چنــد روزی قبــل از جنــگ بــه خرمشــهر بــاز گشــتيم و خبــر شــهادت ســید جعفــر
موســوی را شــنیدیم .مــا بــا هــم ،دوســتان بســیار نزدیکــی بودیــم .ناراحــت بــودم و بیتــاب
بــرای رفتــن بــه خطــوط مــرزی ،ولــی ســپاه اجــازه نمــیداد؛ تــا اینکــه اوضــاع کامـ ً
ا غیــر
عــادی بــه نظــررســید؛ بــه همیــن دلیــل ،بچههــای شــهر در اســتادیوم جمــع شــدند.
گاهگاهــی هــم آموزشهــای خاصــي میدیدیــم؛ مثــل آمــوزش چگونگــی از کار انداختــن
تانــک ،بــدون ســاح و بــا دسـتخالی!
شــب د ّوم بــود کــه بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا  28-یــا  29شــهریور -محمــد جهــانآرا
-فرمانــده ســپاه خرمشــهر -در جمــع بچههــا حاضــر شــد و برایمــان ســخنرانی کــرد،
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یکــی از بچههــا از میــان جمــع بلنــد شــد و ســؤال کــرد:
 َم َّمد ،راسته که صدام میخواد به ایران حمله کنه؟!جــواب فرمانــده ،خیلــی جالــب بــود و همیشــه تــا بــه امــروز ،آویــزهي گوشــم و غــرض
از نقــل ایــن خاطــره ،بازگوکــردن همیــن یــک جملــه اســت.
 مســأله حمل ـهي صــدام نیســت؛ شــما بایــد بدانیــد تــا زمانــی کــه مــا بخواهیــم بــاتفکــر انقــاب اســامی و حضــرت امــام خمينــي ،زندگــی کنیــم ،همیشــه اســتکبار جهانــی
بــه مــا حملــه خواهــد کــرد و مــا بایــد همیشــه آمــادهی دفــاع باشــیم.
ایــن جــواب ،همــان کالم خــدا بــه پیامبــرش(ص) بــود کــه تــا تــو از دینــت دســت
برنــداری ،یهــود و نصــارا تــو را راحــت نخواهنــد گذاشــت.
زنان پیشگام
چنــد روز از شــروع جنــگ گذشــته بــود؛ یــادم نیســت چندمیــن روز جنــگ بــود .دشــمن،
آن روزهــا تــا شــلمچه پيـشروي كــرده بــود.
رادیــو آبــادان اعــام کــرد کــه دشــمن میخواهــد در نزدیــک پلیــس راه و ســاختمانهای
يبُــرد کنــد و از بــرادران رزمنــدهخواســت کــه هــر چــه ســریعتر خــود را
پیــش ســاخت ،هل 
بــه آنجــا برســانند.
ســریع ،خــود را بــه محــل اعــام شــده رســاندم؛ همـهي رفــت و آمدهــا بــا پــای پیــاده و
دواندوان بــود و وقتــي بــه آنجــا رســیدم دیــدم کــه چنــد تــن از خانمهــا زودتــر از هرکــس
دیگــري ،آنجــا حاضــر شــده بودنــد و بــا کفگیــر ،مالقــه و خاکانــداز ،گونیهــا را جهــت
ســنگر رزمنــدگان آمــاده میکردنــد.
وقتــی از  35روز مقاومــت مــردم خرمشــهر ،صحبــت میکنیــم ،بایــد بدانيــم کــه آن
زمــان ،ســازماندهی وســایل ارتباطــی دســته و گروهــان و گــردان ،جبههبنــدی ،خاكريــز
و اینطــور چیزهــا در کار نبــود؛ مــا اص ـ ً
ا نمیدانســتیم خاکریــز یعنــی چــه؟! شــاید فقــط
بیــن گروههایــی از بــرادران ســپاه ارتبــاط بیســیمي برقــرار بــود؛ آنهــم بهطــور خیلــی
محــدود؛ بقی ـه ،بچههــای محلههــاي شــهر بودنــد كــه بــا هــم گروههایــی را تشــکیل داده
بودنــد و بنــا بــه ضــرورت در میدانهــای نبــرد ،حاضــر میشــدند؛ بــدون اینکــه از گــروه
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دیگــری ،یــا از اینکــه دشــمن االن تــا کجــا آمــده و چــه امكانــات و آرايــش جنگــي دارد،
خبــر داشــته باشــند.
محــل رد و بــدل اطالعــات و اخبــار ،مســجد جامــع بــود کــه هــر گروهــی بــه آنجــا
میآمــد و اخبــاری از جنــگ بــا خــود داشــت کــه بــه اطــاع دیگــران میرســاند و خبرهــاي
جديــدي را از ديگــر گروههــا ميشــنيد.
حافظان واقعی بیتالمال
بعــد از نمــاز ظهــرو عصــر بــود کــه فرمانــده گــروه ،بــرادر پاســدار محمــد مجتهــدزاده
گفــت:
 مأموریــت داریــم بــه گمــرک برویــم .گمــرک بهدســت نیروهــای متجــاوز بعثــي،اشــغال شــده اســت.
در مقــر کــه درحقيقــت منــزل مســکونی یکــی از دوســتان بــود ،آمــادهي حرکــت شــدیم؛
هــر كــدام ،فقــط یــک اســلحه ژ 3-چنــد خشــاب و تعــدادي نارنجــک داشــتیم.
کوچههــا را پشــت ســر گذاشــتیم و در پنــاه دیوارهــا ،خــود را بــه خیابانــي رســاندیم کــه
منتهــی میشــد بــه درب ورودی گمــرک.
آتــش کــور دشــمن بــه روی شــهر ،بيرحمانــه میباریــد .ســاعت  2/5یــا  3بعــد از
ظهــر بــود کــه بــه آنجــا رســیدیم .در همــان خیابــان ،بــرادر عبــاس زیدآبــادی را دیدیــم
کــه نيمخيــز بــه طــرف مــا ميآمــد؛ همینطــور کــه از کنــار مــن ميگذشــت ،گفــت:
 علیرضا حاتمزاده شهید شد!قبــل از رســیدن بــه محــل ،در بیــن راه میدیــدم کــه بــرادر مجتهــدزاده -فرمانــده
گــروه -بــه مــن اشــاره میکــرد و بــه بچههــای گــروه ،زیــر لــب چیــزی میگفــت و
میخندیــد؛ بعــد فهمیــدم کــه بــه بچههــا میگفتــه بــا انبــار مهمــات -یعنــی مــن -حرکــت
نکننــد و فاصلــه بگیرنــد!
بــا آن کول ـهي پــر از موشــك آرپیجــی و فشــنگ و نارنجــک ،مــن مثــل یــک انبــار
مهمــات متحــرك شــده بــودم کــه اگــر تیــری ،ترکشــی میخــوردم ،منفجــر میشــدم؛ البتــه
ميدانســتم بــه شــوخی میگفتــه بــرای تقويــت روحی ـهي بچههــا ،بــه درب ورودی گمــرک
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رســیدیم ،بچههــای نیــروی دریایــی خرمشــهر هــم از آن طــرف رودخانـهي کارون ،دشــمن را
زیــر آتــش تفنــگ  106گرفتــه بودنــد؛ مــا هــم بعضــی وقتهــا بــه آنهــا گــرا میدادیــم.
درگیــری ادامــه داشــت تــا نزدیکهــای غــروب کــه یکدفعــه اتاقکــي کــه ســنگر مــا
بــود ،بهوســیلهي گلول ـهي مســتقیم تانــك ،مــورد هــدف قــرار گرفــت؛ مــوج شــدید انفجــار
بــه داخــل آمــد و همـهي بچههــا را بــه در و دیــوار و زمیــن كوفــت؛ وقتــی بــه خــود آمدیــم
و درد و گــرد و خــاک حاصــل از انفجــار ،فــرو نشســت ،بــه ســرعت از محــل دور شــدیم.
مهمــات هــم تقریب ـ ًا بــه آخــر رســیده بــود .گمــرک خرمشــهرُ ،پــر از هــزاران ُتــن اجنــاس
خارجــی بــود كــه بــه دســت بعثيهــا ،غــارت شــد.
در هنــگام برگشــت از بــازار صفــا کــه بــازار لوکســی بــود ،گذشــتیم .همــه جــا خلــوت
بــود و مــردم شــهر را تــرک کــرده بودنــد .مــن لبــاس درســت و حســابي بــه تــن نداشــتم،
گفتــم كاش میشــد یــک کاپشــن از یکــی از مغازههــا بــردارم و بــه تــن کنــم؛ امــا فرمانــده
بــرادر مجتهــدزاده -اجــازه نــداد و گفــت: اینها مال مردم است و در دست ما امانت هستند.ايــن در حالــي بــود کــه شــاید تــا چنــد روز آینــده ،شــهر ســقوط میکــرد و همــهي
اینهــا بــه دســت دشــمن میافتــاد.
آنها پاسداران و حافظان حقیقی بیتالمال و حقالناس بودند.
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يادنامههاي دلتنگي
بر اساس خاطرهاي از رزمنده سرافراز ،سعید قطبی زاده
باز نويسي :فاطمه بدیعیفرد

يادنامهی پس فردا
خیلــی وقتهــا دلــم میگیــرد و مینشــینم کــه بــرای شــما دو رفیقــی کــه تنهایــم
گذاشــتید ،بنویســم؛ امــا پیــش از ایــن ،هربــار کــه قلــم در دســت میگرفتــم ،هنــوز چیــزی
ننوشــته ،منصــرف میشــدم.
هروقــت یــاد آنروز میافتــم ،دلــم میگیــرد و دلخــور میشــوم! حقــم نبــود کــه
دل شکســته پــر از ســؤال دارم کــه میخواهــم جوابــم را بدهیــد!
اینگونــه تنهــا بمانــم .یــک ِ
آنروز را حتم ـ ًا یادتــان میآیــد؛ از گــردان ظفــر تســویه کــردم و بــه دارخوئیــن آمــدم .آمــده
بــودم در دارخوئیــن بمانــم؛ امــا بــه زور گفتیــد بایــد بــه تهــران برگــردم و درســم را بخوانــم.
قــرار بــود بــا هــم بــرای تســویه برویــم و بعــد هــر سـهتایی وارد گــردان دیگــری شــویم؛
طبــق قــرار ،نامــه تســویهام را گرفتــم ،ولــی نزدیکیهــای اهــواز کــه رســیدیم بــه بهان ـهي
تســویه بــه لشــکر برگشــتید .آنروز ،گیــج شــدهبودم! گفتیــد تــو بــرو تهــران ،مــا هــم تــا
پسفــردا خودمــان را میرســانیم.
پسفــردا؟! میدانیــد چندهــزار پسفــردا گذشــته اســت و هنــوز نیامدهایــد؟ بــا
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امانتیهایــی کــه دادیــد بــا خــودم بیــاورم ،چــه کنــم؟ هنــوز امانتیهــا گوشــه اتــاق اســت!
چند پسفردای دیگر باید صبر کنم؟ فقط بگویید!
يادنامهی نبودن
چنــدروز پیــش کــه آن نامــه را نوشــتم ،خیلــی دلگیــر بــودم! یکوقــت از دســتم
نرنجیــد! دوری چندهــزار پسفردایــی ،حساســم کــرده اســت .امــروز داشــتم بــا خــودم فکــر
میکــردم شــما ،دو رفیــق نیمـهراه ،بــه زور مــرا راهــی تهــران کردیــد کــه درس بخوانــم ،کــه
مشــکل دیپلــم ردیام را حــل کنــم؛ امــا نمیدانــم چــه شــد؛ شــاید دلخــوری باعــث شــد
کــه ســالها درس را رهــا کنــم .شــرمندهام! امــا بعــد از اینکــه از جنــگ برگشــتم ،دیگــر
حسوحالــی بــرای درسخوانــدن نداشــتم .تــا ســال  ،77شــغلم آزاد بــود و بعــد از ازدواجــم
تصمیــم گرفتــم کار آزاد را رهــا کنــم و بــروم ســراغ کار دولتــی و در ادارهي ارشــاد کــرج،
مشــغول بــه کار شــدم.
امــروز کــه ایــن نامــه را مینویســم ،دیگــر خواســتهي شــما اجابــت شــده اســت و درســم
را تــا کارشناســی مدیریــت ادامــه دادم.
خیلــی دلتنگتــان هســتم .بارهــا و بارهــا بــه خــودم گفتـهام ای کاش از شــما کوچکتــر
نبــودم؛ آنوقــت قطع ـ ًا آنروز مجبــور نمیشــدم بــه حرفتــان گــوش کنــم و راهــی تهــران
شو م .
میدانیــد! حرفــم ســر تهــران برگشــتن نیســت؛ حرفــم ســر جدایــی و نبــودن شــما
اســت.
دلم که بگیرد ،دنیا که تنگ شود ،دوباره برایتان مینویسم.
يادنامه کوچکتر
فکــر کنــم یکهفتــهای میشــود کــه چیــزی ننوشــتهام .بعضــی وقتهــا چیزهایــی
میبینــم کــه دلــم بــه ســالهای قبــل ،پــر میکشــد.
دیشــب داشــتم از تلویزیــون ،حــوادث انقــاب را میدیــدم .خیلــی دلــم گرفــت؛ چهقــدر
روزهــا و ماههــا و ســالها گذشــتهاســت تــا بــه امــروز رســیدهایم .یــاد آن شــبی افتــادم
کــه تیــری از پنجــره اتــاق رد شــد و در ســقف فــرو رفــت .واقعـ ًا چــه حالوهــوای پرشــوری
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آن روزهــا داشــتیم!
بعضــی وقتهــا دوســت دارم دوبــاره برگــردم بــه همــان روزهــای بچگــی و انقــاب.
شــما از مــن بزرگتــر بودیــد و در راهپیماییهــا و تظاهراتهــا شــرکت میکردیــد! امــا
نمیگذاشــتید کــه مــن هــم شــرکت کنــم .هنــوز بچهمدرسـهای بــودم؛ کار زیــادی از دســتم
برنمیآمــد و کارهایــم فقــط در حــد پیغامرســاندن و شــعاردادن بــود.
میدانــم یادتــان هســت! همیشــه در مدرســه ،شــعار میدادیــم و پــا بــر زمیــن،
میکوبیديــم و ســر و صــدای زیــادی بلنــد میشــد.
آن روزی کــه مدیــر مدرســه از دسـتمان بــه ســتوه آمــد را یادتــان میآیــد؟! همــانروزی
کــه دســت بــه دامــان کاســب محــل شــد؟ کاســب ،بنــده خــدا آمــد و مث ـ ً
ا میخواســت
بــا ابــراز ناراحتــی ،از ســروصدایمان کــم کنــد .ولــی مــا چ ـهکار کردیــم؟ درســت بعــد از
رفتنــش ،شــعاردادن و شــلوغی را از ســرگرفتیم.
یادش به خیر! در آن روزها هم من کوچکتر از شما بودم!
يادنامهی امانتیها
عجیــب اســت از روزیکــه اولیــن نامــه را برایتــان نوشــتم ،بیشتــر از قبــل،
دلتنگتــان میشــوم .هــم دلتنــگ شــما و هــم جبهههــا کــه یــاد و حــال و هــوای آن
روزهــا را در دلــم و در برابــر دیدگانــم عبــور میدهــد.
هیچوقــت آنروزی کــه هواپیماهــای بعثــي را كــه در آســمان تهــران دیــدم ،فرامــوش
نمیکنــم .اص ـ ً
ا همــانروز بــود کــه تصمیــم گرفتــم بــه جبهــه بــروم.
یــادش بــه خیــر! ســال دوم دبیرســتان بــودم و خیلــی کــم ســن و ســال .شــما کمــی
زودتــر اعــزام شــدهبودید .یادتــان میآیــد چــه اشــتیاقی بــرای حضــور در جبهــه داشــتم؟
حــاال کــه فکــرش را میکنــم ،میبینــم وقــت اعــزام ،بــه زور از پــدرم رضایــت گرفتــم و
از تهــران بیــرون زدم ،در جبهــه هــم شــما بــه زور مــرا بــه تهــران فرســتادید .پــدرم باالخــره
رضایــت داد كــه بيايــم؛ امــا نتوانســتم شــما را قانــع کنــم كــه بمانــم!
چهقدر حرفهای جوربهجور زدم و چهقدر فکر و خیالها در سرم است!
راستی نگفتید با امانتیها چه کنم؟
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يادنامهی انتظار
داشــتم بــا خــودم فکــر میکــردم ایــن عــادت نامهنوشــتن بــرای رفقایــی کــه چندهــزار
پسفــردای انتظــار ،تنهایــم گذاشــتهاند کار درســتی اســت یــا نــه؟!
داشــتم بــا خــودم فکــر میکــردم نوشــتن ایــن نامههــا چــه لطفــی دارد؟ نامههایــی کــه
نــه ُمهــر ادارهي ُپســت را میخورنــد و نــه حتــی از روی میــز تحریــرم کمــی آن طرفتــر
میرونــد!
کمــی کــه فکــر کــردم ،دیــدم لطــف دارد؛ بــا نامهنوشــتن ،دلتنگیهــای چندیــن و
چنــد ســالهام تســکین مییابــد؛ دلتنگیهــای فاصلهگرفتــن از آنروزهــا و فضــای معنــوی
جبهههــا ،دلتنگــی دوری از شــما و وعــدهي پسفردایتــان!
راستی! نامه که مینویسم یعنی منتظرم!
يادنامهی ظفر
حــاال دیگــر هرشــب مینشــینم و بــه هم ـهي روزهــا و ش ـبهایی کــه نبودهایــد ،فکــر
میکنــم .روزیکــه امانتیهــا را دادیــد بــه دنبالــش گفتیــد خودتــان هــم میآییــد!
ایــن انتظــار ،حــدی نــدارد ،میدانــم! اگــر حــد داشــت کــه تــا حــاال بایــد ســر بــه بیابــان
گذاشــته بودم.
میدانیــد دیشــب بــا خــودم چــه فکــری کــردم؟ بــا خــودمگفتــم ای کاش عملیــات ،لــو
نمیرفــت کــه میتوانســتم در آن شــرکت کنــم و آن وقــت مجبــورم نمیکردنــد از گــردان
ظفــر تســویه کنــم تــا بــه دنبالــش بخواهــم بــه زور شــما از گــردان بعــدی هــم تســویه
بگیــرم!
در گــردان ظفــر ،خیلــی هــم راضــی بــودم! کارمــان تــک غافلگیــری بــرون مــرزی
بــود؛ امــا حیــف کــه نشــد کــه بیشتــر از  4مــاه آنجــا بمانیــم! هربــار کــه بعثيهــا قصــد
حملــه میکردنــد؛ خیلــی محکــم جلويشــان میایســتادیم .حتــی یکبــار کــه بــا 300
تانــک حملــه کردنــد بــا وجــود کمبــود مهمــات ،باعــث عقبنشینیشــان شــدیم.
یادش به خیر؛ روزهای گردان ظفر!
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يادنامهی درس
گاهــی حــس میکنــم آنهمــه پسفــردا ،بیهــوده در انتظــار گذشــته اســت؛ نمیدانــم!
دســت خودم نیســت!
آن همــه اشــتیاق جبهــه را داشــتم و آن همــه اصــرار بــر بازگشــتنم بــه تهــران داشــتید!
درس ،درس ،درس! گاهــی بــا همــه ابهتــی کــه ایــن لغــت دارد ،پیــش چشــمانم حقیــر
میشــود! وقتــی از چیــزی خاطــرهی بــد داری ،همیــن میشــود!
ســال  65را یادتــان میآیــد؟! هــم درس میخوانــدم و هــم گاهــی بــه منطقــه اعــزام
میشــدم؛ عجــب روزهایــی بــود! شــما هــم میدانســتید چهقــدر بــه درس عالقــه دارم؛
ولــی از عالق ـهام بــه جبهــه هــم خبــر داشــتید! نداشــتيد؟!
دلم بدجور گرفتهاست!
يادنامهی قطعنامه
در هم ـهي ایــن ســالها ،حســرتهای زیــادی از روزهــای جبهــه بــا خــودم داشــتهام.
بــا خــودم میگفتــم ای کاش مــن هــم بــا شــما از خوزســتان بــه کردســتان میرفتــم و
شــهید میشــدم!
هیچچیــز بیشتــر از مانــدن و شــنیدن پذیــرش قطعنامــه آزارم نــداد؛ چــه خــوب شــد
کــه شــما آن جــام زهــر را ننوشــیدید!
دوست داشتیم تا آزادسازی کربال ،جنگ را ادامه دهیم؛ اما آن قطعنامه!...
دل مانــدن نداشــتم .شــما کــه رفتيــد ،قطعنامــه آمــد و راه را ســد کــرد،
مــن هــم دیگــر ِ
دیگــر دلیلــی بــرای مانــدن نداشــتم .صحبــت کــردم کــه بــه تهــران برگــردم .در همــان
اوضــاع و احــوال بــود کــه عملیــات مرصــاد در غــرب شــکل گرفــت .هنــوز در خرمشــهر بــودم
و در خــط پدافنــد ،منتظــر فرمــان.
االن که این نامه را مینویسم ،چیزی به صبح نمانده است .گاهی فکر و خیال ،امن و امان ذهنم را
میبُرد؛ دوست دارم یک دل سیر گریه کنم.
از سر شب تا االن حسی به دلم چنگ میزند که دیگر برنمیگردید! اما این انتظار تا همیشه در ژرفای
وجودم میماند.
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بر اساس خاطرهاي از رزمنده سرافراز ،کمال پورمحمدی
باز نویسی :فاطمه بدیعی فرد

آفتــاب خوزســتان ،میتاخــت و شــرارههاي ســوزانش را بــر تنمــان فــرو ميكــرد .بــا
گامهایــی راســخ ،پوتینهایمــان را بــر التهــاب خــاک میفشــردیم و بــه ارونــد ،نزدیــک
و نزدیکتــر میشــدیم .آرامــش صــدای آب ،تشــنگی را از یادمــان بــرده بــود و در ســکوت
حوالــی ارونــد ،رهســپار ســاحل شــدیم .دســتی در آب زدیــم و ســر و رویمــان را بــه نســیم
خنــک آب ســپردیم.
بیــش از آن ،درنــگ جایــز نبــود .فرمانــده ،دســتور بــه ادامــهي شناســایی منطقــه داد.
از صــدای تالطــم ناگهانــی آب ،پشــت نیزارهــا نیمخیــز بــه حرکــت درآمديــم .بــه اطرافــم
نگاهــی انداختــم؛ امــا چیــزی دســتگیرم نشــد؛ امــا صــدا ،نزدیــک و نزدیکتــر میشــد.
عــرق بــر پیشــانیام نشســته بــود؛ صــدای ضربــان قلبــم را میشــنیدم! بــا شــتاب امــا
بیصــدا ،ســمت فرمانــده رفتــم .هنــوز لــب بــاز نکــردهبــودم کــه فرمانــده اشــاره کــرد
كــه بــا احتيــاط ،دنبالــش برویــم .تالطــم ناگهانــی آب ،خطــری بــود کــه عملیــات را تهدیــد
میکــرد.
نــگاه جســتوجوگرمان در اطــراف میچرخیــد کــه ناگهــان دیــدن لباسهــاي چنــد
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بعث ـي ،بــر ســر جــا میخکوبمــان کــرد! منشــأ تالطــم ناگهانــی آب ،مشــخص شــد! بایــد
پیــش از لــو رفتــن ،از آنجــا دور میشــدیم .خیلــی نزدیــک شــدهبودنــد! دیگــر حتــی صــدای
حــرف زدنشــان را هــم میشــنیدیم .بیهیــچ حرفــی ،فقــط چشــممان بــه اشــارههاي
فرمانــده بــود .بــا شــتاب و بیصــدا از محــل دور و دورتــر شــدیم و خودمــان را بــه دیگــر
همرزمــان رســاندیم .بــه شــکرانهي موفقیــت در شناســایی ،دســت بــه دعــا ،ســپاسگزار
لطــف و مــدد پــرورگار شــدیم .نمیدانــم؛ امــا بــاورش هــم ســخت بــود و هــم آســان!
هــرگاه فرمانــده فــراش ،شناســايي عملیاتــی را بــر عهــده میگرفــت ،آن عمليــات ،هرگــز
لــو نمیرفــت!
***
از خســتگی خــودم را گوشــهي ســنگر رهــا کــردم و بیاختیــار فکــر کــردم چهطــور
صــدای خمپــاره و بمــب ،روزهــا و شــبهایمان را مــیآزارد!
غــرق افــکارم بــودم کــه یکــی از بچههــا ،مــن و چنــد تــن دیگــر را صــدا زد و همگــی
نــزد فرمانــده رفتیــم .عملیــات شناســایی دیگــری در راه بــود! بایــد تــا شــب منتظــر میماندیــم
و در ســیاهی و ســکوت ،بــه دل دشــمن ،آتــش میانداختیــم.
***
صــدای جنبنــدگان مختلــف در ســکوت شــب میپیچیــد و مــا همچنــان در تاریکــی
پیــش میرفتیــم .بــر روی سراشــیبی ،آرام آرام بــه پاییــن خزیدیــم! گرچــه مترسـکهایی کــه
در دســت داشــتیم از ســرعتمان کــم میکــرد؛ امــا ســرانجام در زمــان موعــود ،آنهــا را در
محــل مــورد نظــر نشــانديم.
بــا یکــی از بچههــا بــر بلنــدی تپـهای کــه درســت بــاالی مترسـکها بــود ،رفتیــم .بایــد
بــا شــلیک آرپیجــی ،دشــمن را متوجــه مترس ـکها میکردیــم و فریبشــان میدادیــم .بــا
ایــن کار ،نیروهــای خــودی ،از طريــق جرقههــاي آتــش خمپارههــا و تيربارهايشــان ،راه
نفــوذ بــه ســمت آنهــا را پیــدا میکردنــد.
لحظــات نفسگیــری بــود .موشــك آرپیجــی را بــه سویشــان روانــه کردیــم؛ امــا
زبان ـهي آتــش پاســخ دشــمن ،فراتــر از انتظــار و پیشبینیمــان بــود! خیلــی ســریع ،دســتور
عقبنشــینی در هیاهــوی میــدان نبــرد ،پیچیــد .بــا ســرعت زیــاد ،روانــهي نخلســتانهای
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حاشــیه ارونــد شــدیم .شــب در ســیاهی فــرو رفتــهبــود و نخلهــای ســوخته ،تنهــا
پناهگاهمــان بــود .ســکوت توهمبرانگیــز ،آنچنــان بــا ســیاهی شــب ه ـمراه شــده بــود کــه
هــر صدایــی ،بــه بــاالی نخلهــای بیســر و ســوخته میکشــاندمان .لحظــات پرالتهابــی
را بــاالی نخــل میماندیــم و پــس از فــرو نشســتن صــدا ،آهســته بــه پاییــن میخزیدیــم.
عجــب رعبــی در پهنــای شــب پیچیــده بــود و عجــب ســیاهی در امتــداد آن شــب جریــان
داشــت! ســپیدی صبــح کــه دمیــد ،روان ـهي مقــر شــدیم.
از شــب بعــد ،چنــد شــب پیاپــی بــه دیدهبانــی رفتــم .از خســتگی و رخــوت ناشــی از
بیخوابــی ،تنــم ،لــرزان بــود و چشــمانم ملتهــب .یکــی از بچههــا ،جانشــینم شــد و بــه مقــر
رفتــم کــه چنــد ســاعتی اســتراحت کنــم .روی زمیــن ســخت کــه دراز کشــیدم ،ناخــودآگاه
بــه یــاد مــادرم افتــادم!
بــا یــاد مــادر ،چشــمانم را بســتم و خوابــی عمیــق همـهي وجــود خســتهام را در آغــوش
كشــيد .زمــان زیــادی نگذشــت کــه یکــی از بچههــا سراســیمه از خــواب بیــدارم کــرد .بــه
قــدری گیــج خــواب و بیخوابــی بــودم کــه بــرای لحظاتــی اص ـ ً
ا نمیفهمیــدم در اطرافــم
چــه خبــر اســت! یــک لحظــه بــه خــودم آمــدم و متوجــه شــدم ،بــه جانشــینم ،چنديــن ترکش
اصابــت کــرده اســت! شــنیدن ایــن خبــر ،خــواب و ناخوشــی را از ســرم پرانــد .سراســیمه جعبــه
کمکهــای اولیــه را برداشــتم و بــا دو تــن از بچههــا بــه ســوی محــل دیدهبانــی دویدیــم.
وحشــت کردهبــودم .دلــم بــه درد آمــدهبــود.
او ،جانشــین مــن شــدهبود و ایــن ،وجــودم را مــیآزرد! کمــر و پشــت پایــش خونریــزی
کمتــری داشــت امــا کنــار گوشــش ،خــون شــدیدی جــاری بــود .تالشمــان بیفایــده بــود!
خونریــزیاش قطــع نمیشــد .بــا بچههــا ،بــه ســوی آمبوالنــس بردیمــش .از عــذاب و
ناراحتــی ،خــودم هــم بــا راننــده آمبوالنــس راهــی بيمارســتان تیــپ دو زنجــان شــدم .ســاعتی
نگذشــته بــود کــه خبــر ســامتیاش ،انــرژی از دســت رفتــهام را بازگردانــد و دوبــاره در
محــل ،بــه دیدهبانــی پرداختــم.
***
خبــر کســالت مــادرم آزارم مــیداد .از نگرانــی و دلواپســی ،مرخصــی گرفتــم و بــه ســمت
روســتایمان رفتــم .وقتیکــه رســیدم حالــش بهتــر شــده بــود .ســاعتی از ورودم نگذشــته
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بــود کــه بیقــرار میــدان نبــرد شــدم .یــک روز را بــه ســختی پشــت ســر گذاشــتم؛ امــا روز
دوم کــه شــد ،حــرف برگشــتن را پیــش کشــیدم .نگرانــی مــادرم باعــث شــد چنــد ســاعت
بیشتــر ،کنــارش بمانــم؛ امــا بــه عشــق جبهــه و صفــای دوســتان ،بایــد هــر چــه زودتــر
برمیگشــتم.
در تمــام طــول مســیر ،اضطــراب عجیبــی داشــتم .بعــد از ســاعتهای طوالنــی ،ســرانجام
بــه جنــوب رســیدم .از اتوبــوس پيــاده شــدم .از قبــل خبــر داشــتم کــه همرزمانــم در نزدیکــی
پــل کرخــه مســتقر شــدهاند .پیــاده بــه راه افتــادم.
گرمــای آفتــاب ،تــن و بدنــم را میســوزاند و عــرق از ســر و رویــم جــاری بــود .چنــد
ســاعت از پیــادهرویام میگذشــت .از خســتگی روی زمیــن نشســتم .لبانــم خشــک شــده
بــود .بــرای لحظاتــی چشــمانم را بســتم .باالخــره ،ســکوت جــاده بــا صــدای ماشــینی،
شکســته شــد .بلنــد شــدم و چنــد بــار دســت تــکان دادم .ماشــین جلــوي پایــم توقــف کــرد.
یکــی از افــراد بومــی بــه ه ـمراه خانــوادهاش بــود .مــرا هــم ســوار کردنــد .مســیر زیــادی را
پیــش نرفتــه بودیــم کــه رزمنــده دیگــری را دیدیــم و ســوارش كرديــم .بــاد داغ بــه شــدت
میوزیــد؛ امــا تنهــا چیــزی کــه آزارم مــیداد ،اضطرابــی بــود کــه همــه وجــودم را میفشــرد.
بــه محــل موردنظــر کــه رســیدم ،دلیــل بیتابــی دلــم را از گوشــهوکنار شــنیدم؛
همرزمانــم گرفتــار نبــرد ســنگینی شــده بودنــد و دژبانهــا بــه دليــل شــرايط امنيتــي
منطقــه ،اجــازه نمیدادنــد بــه ســوی همرزمانــم بــروم .آنقــدر اصــرار کــردم تــا باالخــره
راضــی شــدند و بــه طــرف خــط مقــدم ،شــتافتم.
آنچــه میدیــدم انــگار كابــوس بــود؛ تــوان ایســتادن نداشــتم و بیاختیــار بــر زمیــن
زانــو زدم! آن همــه پیکــر بیجــان در خــون غلتیــده بــود! آن همــه مجــروح! بــاورش ســخت
بــود؛ دل بیتابــم بــه درد آمــد؛ ســاح در دســت ،بلنــد شــدم و بــه ه ـمراه دیگــر همرزمــان
بــه ســوی دشــمن رفتــم؛ خيلــي از دوســتانم پــر کشــیده بودنــد و بایــد صبــور و نســتوه بــا
جالدهاشــان ميجنگيــدم.
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نامهها
براساس خاطرهای از رزمنده سرافراز ،هوشمند رضوانی
بازنويسي :فاطمه بدیعیفرد

نامه به برادر
بغض راه گلویم را گرفتهاست؛ آرام و قرار ندارم .دوباره سالگردت شده.
الب ـهالی جمعیــت ،صدایــت در گوشــم میپیچیــد .خیلــی دلتنگــت هســتم بــرادر! هیــچ
روز و شــبی نبــوده کــه از خاطــرم نگذشــته باشــی! امــروز دوبــاره ،گذشــتهها برایــم زنــده
شــد.
بحبوحــه انقــاب را یــادت میآیــد؟ ســن کمــی داشــتم؛ امــا تــو الگویــم بــودی و همیــن
باعــث شــد وارد بســیج دانشآمــوزی شــوم .کــم ســن و ســال ،امــا دنبــال کارهــای بــزرگ
بودم.
نمیدانــم یــادت هســت یــا نــه! تــازه دورهي آمــوزش اسلحهشناســی را گذرانــدهبــودم،
بــا چنــد نفــر از بچههــا ،اســلحه در دســت در کوچــه و خیابــان بــرای دسـتگیری معتــادان و
فروشــندگان مــواد مخــدر میگشــتيم تــا اینکــه تــو بــه عنــوان نیــروی ســپاه ،اعــزام شــدی
و مــن هــم اصــرار کــردم بــه جبهــه بــروم؛ امــا ســن پایینــم اجــازه نمــیداد.
عجــب شــبی اســت ،امشــب! همــهي خاطرههــا ،جلــوي دیدگانــم آمدهانــد .آنقــدر
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مشــتاق جبهــه بــودم کــه ســعی کــردم بــا دســتکاری شناســنامهام بــه عنــوان نیــروی
داوطلــب ،اعــزام شــوم .هم ـهاش میترســیدم کــه مبــادا ســیزده ســالگیام برمــا شــود؛ امــا
خــدا خواســت و اعــزام شــدم.
همهچیــز خــوب بــود تــا عملیــات فــاو کــه گرفتــار شــیمیایی و موجگرفتگــی شــدی .از
آن روز ،دیگــر شــب و روزمــان بــه هــم پیونــد خــوردهبــود! تشــنجهای پیدرپــی و زجــر و
عذابهــای همیشــگیات ،روحــم را تــا مــرز نابــودی میکشــاند.
کاش بــودی! کاش بــودی و بــا هــم مــرور میکردیــم همــه روزهــا و خاطرههــاي
مشــترک را!
تا درود و آغوشی دیگر در آن سوی ابرها ،بدرود برادر!
نامه به شهيد
امــروز کــه خبرهــای روزنامـهي کیهــان را میخوانــدم ،دوبــاره بــه یــادت افتــادم! دوبــاره
شــرمندهات شــدم! دوبــاره بغــض ،راه گلویــم را گرفــت! در همــه ایــن ســالها وقتــی آنروز
از خاطــرم میگــذرد ،دلــم بــه درد میآیــد.
همــه میدانســتند کــه مســئول توزیــع نشــریاتم .غــروب کــه میشــد روزنامههــا را در
هم ـهي واحدهــا پخــش میکــردم .تــو قبــل از غــروب آمــدی و یکــی از آنهــا را خواســتی،
ولــی گفتــم بــرو آخــر شــب بیــا! اگــر آنروز بیهیــچ حرفــی یــک روزنامــه را بــه دســتت داده
بــودم ،دیگــر امــروز ایــن همــه عــذاب وجــدان نداشــتم.
کاش خبــر داشــتم کــه در راه رفتــن بــه عملیــات هســتی! راســتی چــرا چیــزی از عملیــات
نگفتــی؟ صبــح کــه پیکــر بیجانــت را آوردنــد ،دنیــا روی ســرم آوار شــد! از آنزمــان تــا
امــروز ،هربــار کــه کیهــان را میبینــم ،بــه یــاد تــو و روزنامـهای کــه دریــغ کــردم ،میافتــم.
حاللــم کــن!
نامه به دوست
امــروز کــه ایــن نامــه را مینویســم ،نمیدانــم کجایــی! روزهاســت کــه نــام و خاطراتــت
از ذهنــم میگــذرد؛ درســت مثــل روزهــای اولــی کــه جبهــه و جنــگ تمــام شــدهبــود.
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وقتــی اعــزام شــدم ،حــدود ده مــاه بــه عنــوان نیــروی پشــتیبان و تــدارکات شــروع بــه
کار کــردم .تــو هــم نیــروی تــدارکات بــودی .یــادش بــه خیــر! چــه روزهایــی داشــتیم!
امــروز خیلــی دلتنگــت بــودم؛ میدانــی؟! یــاد حملــه منافقیــن و عملیــات مرصــاد
افتــادم؛ یــادت میآیــد؟
پیــش رویمــان بعثيهــا بودنــد و پشــت ســرمان منافقیــن! بــه چــه زحمتــی در شــیارهای
کــوه و دره پنهــان شــدیم؛ طــوری دراز کشــید ه بودیــم کــه اگــر تیرانــدازی میشــد یــا بــه
ســر مــن میخــورد یــا بــه پــای تــو ،بقی ـهي نیروهــا هــم ،چنــان وضعیتــی داشــتند .عجــب
روزی بــود!
دوران جنــگ کــه تمــام شــد دیگــر نــه تــو را دیــدم و نــه بچههــای دیگــر را .ایــن روزهــا
همـهاش منتظــرم! انتظــار دیــدار دوبــارهات را میکشــم.
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 5000نفر
بر اساس خاطرهاي از رزمندهي سرفراز ،یزدان دوستی
بازنويسي :فاطمه بدیعیفرد

نزدیــک غــروب بــه آســایشگاه تیــپ برگشــتیم .چهارماهــی میشــد کــه از اولصبــح
تــا دمغــروب بــا پوشــش ُکــردی ،تمرینــات چریکــی فشــردهای انجــام میدادیــم .در حــال
اســتراحت بودیــم کــه خبــر یــک عملیــات برونمــرزی رســید .بــا نگاهــی مصمــم بــه هــم
چشــم دوختیــم .بایــد نتایــج چهارمــاه تمرینــات طاقتفرســا ،مشــخص میشــد.
وســایلمان را جمــع کردیــم و بــه راه افتادیــم .بایــد بــا همــان لباسهــای ُکــردی در
عملیــات حاضــر میشــدیم .یکدیگــر را در آغــوش کشــیدیم و طبــق دســتور فرمانــده ،در
منطقــه پخــش شــدیم.
صــدای تیــر و بــوی بــاروت و نالـهي زخميهــا در فضــا پیچیــدهبــود .یکــی از دوســتانم
فریــادی کشــید و بــر زمیــن زانــو زد؛ در حالــی کــه نفسنفــس مــیزدم ،چشــمانم را در
اطــراف چرخانــدم .نالـهي مجروحــان ،البـهالی خفقــان دود و بــاروت شــنیده میشــد .ســریع
بــه ســمت دوســتم دویــدم؛ دســتش زخمــی شــده بــود .کمکــش کــردم ،بلنــد شــد و بــا هــم
پشــت تپــه رفتیــم؛ دیگــر از منطقـهي خطــر دور شــده بودیــم.
هنــوز چنــد ســاعتی نگذشــته بــود کــه بــه منطقــه عملیاتــی والفجــر  10در شــمال غــرب
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عــراق ،اعــزام شــدیم .یــک هفت ـهای را همــان حوالــی ســپری کردیــم تــا اینکــه باالخــره
یــک شــب ،ســوار بــر ماشــین ،روانـهی حلبچــه شــدیم.
ســوز ســرما بــه اســتخوان مــیزد؛ امــا وقتــی بــه منطق ـهي ســیروان رســیدیم تــازه اول
ســختی بــود .بایــد در تاریکــی از پلــی شــناور عبــور میکردیــم .اگــر دقــت نمیکردیــم
احتمــال ســقوط در آب ،خیلــی زیــاد بــود! قــرار شــد هــر رزمنــده بــه تنهایــی بــا تجهیــزات
جنگــیاش از روی پــل عبــور کنــد کــه احتمــال ســقوط کمتــر شــود .لحظــات بــه ُکنــدی و
ســختی میگذشــت .آخریــن نفــر بــودم؛ نفــس در ســینهام حبــس شــده بــود .دســتانم را بــه
ســمت دهانــم بــردم و ســعی کــردم بــا گرمــای نفســم ،نیــروی رفتــه را بــه انگشــتانم بــاز
گردانــم .روی پــل قــرار گرفتــم .آرامآرام گام برمیداشــتم و ســعی میکــردم بــه جلــوی پایــم
خیــره شــوم .یکــی دو بــار ،پایــم لغزیــد؛ امــا بــه هــر ســختی کــه بــود ،عبــور کــردم .از آن
پــل کــه گذشــتیم ،مســیر زیــادی را پیــادهروی کردیــم تــا بــه روســتای ریشــاب رســیدیم .دو
و نیــم شــب بــود .بــا ســاقهایی خســته ،در هوایــی کــه لحظــه بــه لحظــه ســردتر میشــد،
حرکــت میکردیــم.
ســاعتی بعــد ،خســتگی و ســوز ســرما ،تــوان پی ـشروی را گرفــت .میان ـهی راه ،آتــش
روشــن کردیــم کــه در آن بــیداد ســرما ،غنیمتــی بــود .دســتهای کرخــت و بیحســم را
بــاالی آتــش گرفتــم و بعــد همــان جــا دراز کشــیدم و چشــمان خســتهام را بســتم .نمیدانــم
چهقــدر زمــان گذشــت کــه بــا صــدای یکــی از بچههــا چشــمانم را بــاز کــردم .نمــاز را
کــه خواندیــم دوبــاره بــه راه افتادیــم .وقتــی بــه خــط رســیدیم ،حوالــی غــروب بــود کــه
فرماندههــا آمدنــد.
در یکــی از روزهایــی کــه بــر بلندیهــای حلبچــه ،چنــد قدمــی يــك روســتا مســتقر
بودیــم ،صــدای هواپیماهــای جنگنــده ،لحظــه بــه لحظــه نزدیــک و نزدیکتــرشــد .آنچــه
را میدیــدم بــاور نداشــتم! طــی چنــد لحظــه ،هواپیماهــای دشــمن در آســمان حلبچــه
پدیــدار و بمبهــای شــیمیایی بــر ســر کــودک و پیــر و جــوان آوار شــد .وحشــتناک بــود!
بــرای دقایقــی فقــط میتوانســتم نظارهگــر باشــم .تــوان حرکــت و یــارای بــر زبــان آوردن
کلم ـهای را نداشــتم .پــس از ســاعتی ،حیــران و مبهــوت از بلنــدی بــه ســوی روســتا روانــه
شــدیم .دیــدن آن فاجعــه ،بغــض را در گلویــم شکســت .کاری از دســتمان ســاخته نبــود.
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اشــک در چشــمانم حلقــه زدهبــود! بــا خــودم فکــر میکــردم چــه فرقــی میکنــد؛ بیگنــاه،
از هــر ســرزمینی کــه باشــد ،همیشــه بیگنــاه اســت! وقتــی پــای فاجعـهي انســانی در میــان
باشــد؛ زن و بچ ـهي ایرانــی یــا عراقــی ،چــه فرقــی ميكنــد؟
جنازههــا ،روي ســخت زمیــن قــرار داشــتند و مجروحــان دســت بــه دامــان کمکهــای
مــا بودنــد ،5000 .غیرنظامــی بیگنــاه! بــه همیــن ســادگی بــه خــواب ابــدی رفتنــد .دشــمن،
حتــي بــه شــهروندان خــود نيــز رحــم نكــرد و جنايتــي بيســابقه در تاريــخ ،ثبــت كــرد.
جنــگ را کــه شــروع میکنــی گاهــی بیشتــر از حریــف ،خــودت آســیب میبینــی!
اصــ ً
ا آغــاز جنــگ ،یکجــور خودزنــی اســت!
***
آنروز بــا همــه ســختیهایش گذشــت .باالخــره خــط دشــمن را گرفتیــم و در ســنگرها
مســتقر شــدیم؛ بــه قــدری خســته بودیــم کــه در یکــی از ســنگرها ،خوابمــان بــرد .صبــح
زود بــرای نمــاز بیــدار شــدم .نمــازم را کــه خوانــدم از ســنگر دور شــدم .بقیــه بچههــا هــم
رفتنــد وضــو بگیرنــد .یکلحظــه ،صــدای انفجــار در گوشمــان پیچیــد! رويمــان را كــه
برگردانديــم ،ديديــم ســنگر بــا خــاک یکســان شدهاســت!
دقیق ـ ًا زمانــی کــه همــه از ســنگر خــارج شــده بودنــد ،آن اتفــاق افتــاد! حادث ـهای کــه
فقــط امــداد غیبــی مهــارش کــردهبــود.
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بر اساس خاطرهای از رزمنده سرافراز ،علی احمدسلطانی
بازنویسی :فاطمه بدیعیفرد

پشــت میــز ،مشــغول انجــام کارهــای عقبافتــادهام بــودم کــه دختــرم پــس از چنــد
ضربــه بــه در ،وارد شــد و بــا اشــتیاق گفــت:
 االن دوســتم گفــت انجمــن مدرســه میخواهــد چنــد نفــر از رزمندههــا را بــرایمراســم هفت ـهي دفــاع مقــدس دعــوت کنــد .بــه دانشــجوهایی کــه پدرشــان رزمنــده بــوده،
کارت دعــوت میدهنــد؛ شــما کــه حتمــ ًا میآییــد! درســت اســت!؟
با لبخندی گفتم:
 آنجا باید سخنرانی کنم؟ بلــه! در حــد بیــان چنــد خاطــره! البتــه ،االن دوســت دارم بــرای خــودم از جنــگ وجبهــه بگويیــد! چیــز زیــادی از دوران رزمندگــی شــما نمیدانــم؛ از مــادر دربــارهي ترکشــی
کــه بــه مــرور از بدنتــان خــارج شــده ،چيزهايــي شــنیدهام؛ جراحــت ریههاتــان بهخاطــر
مــواد شــیمیایی هــم کــه مهمــان هــر روز و هــر شــب زندگــی ماســت!
دختــرم کــه حــرف مــیزد ،بــا خــودم فکــر میکــردم بعــد از اینهمــه ســال ،همهچیــز
دوبــاره برایــم جــان خواهــد گرفــت؛ حتــی همرزمــان شــهیدم!
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در حالیکه به نقطهای نامعلوم خیره شدهبودم ،برايش تعريف كردم:
 خیلــیزود گذشــت! انــگار همیــن دیــروز بــود کــه در  18تیــر  64از طریــق بســیج اعــزامشــدم! فقــط  17ســال داشــتم؛ مثــل همـهي  17ســالههای دیگـ ِر جنــگ.
یــادش بــه خیــر! وقتــی آموزشهــای رزمپیــاده ،رزمشــبانه ،اســلحه و مقابلــه بــا
حمــات شــیمیایی را دیــدم ،بــه منطقـهي کردســتان ،ســمت مراغه-بــوکان رفتــم و در پایــگاه
باشبــوالغ ،مســتقر شــدم.
در آنجــا ،دشــمن اصلــی مــا ،کوملــه و دموکــرات بودنــد .یــادآوری آنهمــه ســر بریــده،
آنهمــه جنــازهای کــه روی کانتینرهــا میچیدیــم ،بــرای امثــال مــن کــه مســئول جمـعآوری
شــهدا بودیــم ،خیلی...خیلــی!...
از يــادآوري اينخاطــره ،حــال بــدی پيــدا كــردم كــه توصیفشــدنی نیســت! رفتــم و
آبــی بــه صورتــم زدم؛ وقتــی برگشــتم دختــرم بــا ناراحتــی گفــت:
 واقع ًا درک میکنم! با آن سن کم ،خیلی سختتان بوده!سرم را به تأثر و تأييد تکان دادم:
 در جبهــه ،خوشــی و ناخوشــی بــا هــم بــود؛ درد و درمــان بــا هــم بــود؛ بلــه! دیــدنآنهمــه فاجعــه در آن ســن ،وحشــتناک بــود؛ امــا ایــن باعــث نمیشــد کــه میــدان را
تــرک کنــم.
اولین بار بعد از  6ماه ،به مرخصی رفتم!
 وای!  6ماه؟! دفعه بعد که به جبهه برگشتید ،به همان جای قبلی رفتید؟ نــه! بســتگی داشــت کجــا نیــرو نیــاز داشــته باشــند .در اعــزام بعــدی ،بــه لشــکر 27محمدرســولاهلل(ص) رفتــم؛ آنجــا هــم دو گــردان بودیــم؛ مالکاشــتر و حمــزه .مــن در
گــردان مالکاشــتر بــودم و در والفجــر  ،8شــرکت کــردم.
عملیــات ،در بهمــن  64انجــام شــد .گــردان حمــزه ،خطشــکن و پیــشرو بــود؛ بــه
همیــن دلیــل ،شــهدای بیشتــری نســبت بــه گــردان مــا داد .یکبــار هــم بعــد از  5مــاه
حضــور در مناطــق جنــوب ،دوبــاره بــه مرخصــی برگشــتم و اعــزام بعــدیام بــا نظاموظیفــه
بــود و  24مــاه خدمتــم را در جبهــه گذرانــدم؛ البتــه  4مــاه هــم اضافهتــر مانــدم و در
عملیاتهــای کربــای  ،5کربــای  6و مرصــاد شــرکت کــردم.
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 واقع ًا ترسی از کشتهشدن نداشتید؟ میدانــی دختــرم! در جبهــه ،بــا روحیههــای قــوی و محبتهــای عمیقــی روبــهرومیشــدیم و ایــن خیلــی بــه تقویــت روحیــه و ایمانمــان کمــک میکــرد .بــاورش ســخت
اســت؛ امــا یکبــار در یکــی از مناطــق عملیاتــی ،ســیل آمــد و تــدارکات خودمــان را از
دســت دادیــم .راه ،خــراب شــده بــود و نیروهــای کمکــی هــم نمیتوانســتند خودشــان را بــه
مــا برســانند .چــون نزدیــک خــط دشــمن بودیــم ،راه هوایــی اص ـ ً
ا گزین ـهي خوبــی نبــود.
یکهفتــه بیغــذا ماندیــم .اگــر نــان کپــکزده هــم گیرمــان میآمــد ،میخوردیــم!
زمیــن گــرم
بعضــی از بچههــا از شــدت گرســنگی ،شــکم خودشــان را بــه روی
ِ
میگذاشــتند کــه کمــی تســکین پیــدا کننــد و حیــرتآور اینجاســت کــه بعــد از رســیدن
آذوقــه ،هيچكــس بــراي گرفــت غــذا ،عجلـهاي نكــرد و هرکســی بــا رعایــت نوبــت ،غذايــش
را تحویــل گرفــت و همــه بــا هــم مهربــان بودنــد.
 عجب استقامتی! راستي! هیچوقت...هیچوقت آرزوی شهادت داشتید؟روی مبل جابهجا شدم و سرم را پایین انداختم؛ با نگرانی پرسید:
 ببخشید بابا! سؤالم آزارت داد؟ چیــزی از درونــم ،سالهاســت کــه آزارم میدهــد! در جبهــه ،رزمندگانــی بودنــد کــهخلــوص در نــگاه و رفتــار و گفتارشــان مــوج مــیزد .اخــاص عجیبــی بــرای شهیدشــدن
داشــتند .از ســر عاشــقی آمدهبودنــد و هدفشــان ،شــهادت بــود .بــه نظــرم خداونــد هــم
فقــط همانهــا را میپذیرفــت؛ ولــی مــن !...مــن انــگار در آن روزهــا هنــوز هدفــم مشــخص
نبــود!
 این همانچیزی است که در همهي این سالها آزارتان داده؟ یــک حســی در روزهــای جنــگ داشــتم کــه بعدهــا ،ســخت آزرده خاطــرم کــرد .دریکــی از نوبتهــای پاسبانــی ،در فکــرم ،بــه خــدا گفتــم نمیخواهــم شــهید شــوم؛ ترجیــح
میدهــم زنــده بمانــم و خدمــت کنــم.
هنــوز یــک ســاعت از ایــن فکــرم نگذشــته بــود کــه پاسبخــش ،جــای مــرا بــا یکــی
از بچههــای قزویــن عــوض کــرد .هنــوز چنــد متــر از محــل پاسبانــی دور نشــد ه بــودم کــه
آن ســرباز از ناحیــه ســر گلولــه خــورد و در دم شــهيد شــد! دیــدن آن صحنــه ،روح و روانــم را
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بــه هــم ریخــت؛ فقــط چنــد متــر ،فقــط چنــد ثانیــه تــا شــهادت راه داشــتم؛ امــا چــون هدفــم
چنــدان مشــخص نبــود ،چــون بــرای شــهادت نرفتهبــودم!...
 باباجان! اما...اما ...من خوشحالم که شما زندهايد!خوشــحالم کــه هســتی و دربــاره جنــگ صحبــت میکنــی! شــما دوســت داشــتی خدمــت
کنــی و االن هــم همی ـنکار را ميكنــي! ایــن یعنــی هــدف شــما مشــخص بــوده و خداونــد
هــم بــه آن توجــه کــرده.
 شهادت ،هدفی واالتر است. درســته! امــا وقتــی بــه هــدف خدمــت بــه میهــن ،جداگانــه و بــه دور از مقایســه بــااهــداف دیگــری مثــل شــهادت ،نــگاه کنیــم ،میبینیــم کــه آن هــم هــدف واالیــی اســت.
کســی هــم کــه در دوران جنــگ ،بیشتــر بــه فکــر تحصیلــش بــوده هــم اشــتباه نکــرده،
او هــم هدفــش واال بــوده چــون بعــد از جنــگ هــم بایــد کشــور حفــظ میشــد و بــه افــراد
تحصیلکــرده نیــاز بــودهاســت.
 شــاید حــق بــا تــو باشــد؛ امــا آنهمــه حســرت بعــد از شــهادت آن رزمنــدهي اهــلقزویــن ،نشــان از چیــز دیگــری دارد؛ شــاید دل و زبانــم یکــی نبــود! شــاید! نمیدانــم!
بحث را عوض کرد و گفت:
 راســتی باباجــان! دوســتم گفــت در دعوتنامــه از رزمندههــا خواســتهاند دربــارهيدو عملیــات مهمــی کــه در آن حضــور داشــتهاند ،بنویســند کــه در کتابچ ـهاي چــاپ شــود.
 عملیات تسخیر فاو و کربالی  5مهم بود. فردا تا عصر درگیر کار هستید ،همین االن مینویسید؟ در این یک ساعت کل خاطرات جنگ را برایم زنده کردی.لبخنــدی زد و بــه ســوی اتاقــش رفــت .خــودکار را برداشــتم ،همهچیــز مثــل روز از
تلــخ شــيرين!
جلــوی دیدگانــم میگذشــت؛ همــهي آن خاطــرات دیــر و دور و ِ
و شروع به نوشتن کردم...
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بر اساس خاطرهای از رزمنده سرافراز ،حسن محرابی
بازنويسي :فاطمه بدیعیفرد

از خانــه بیــرون زده بــودم کــه روزنامــه بخــرم كــه ناگهــان صــدای انفجــار شــدیدی آمــد.
ب ـياراده ،دس ـتهایم را روی گوشــم گذاشــتم و روی زمیــن نیمخیــز شــدم.
وقتــی بــه خانــه برگشــتم ،از مــادرم شــنیدم کــه بچــه خواهــرم بــه دنیــا آمــد ه و بایــد
بــه بیمارســتان میرفتیــم .در راه کــه میرفتیــم ،دیــدم چنــد نفــر دور هــم جمــع شــدهاند
و دربــاره صــدای انفجــار یکــی دو ســاعت قبــل حــرف میزننــد .بــا کنجــکاوی جلــو رفتــم:
 آن صدا از کجا آمد؟ مگر خبر نداری؟ فرودگاه را زدهاند؟ جنگ شروع شده.مات و مبهوت از آنها دور شدم و به سمت مادرم رفتم؛ پرسید:
 چه اتفاقی افتاده؟ هیچی! نگفتند آن صدای انفجار از کجا بوده؟ چرا گفتند. -چرا درست حرف نمیزنی بفهمم چه میگویی؟
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 جنگ! جنگ شده مادر!مادرم به سرعت گامهایش اضافه کرد و با دلواپسي گفت:
 بایــد زودتــر خواهــرت را بــه خانــه ببریم...اص ًال...نــه! بهتــر اســت همانجــا بماند...نــه!
بیمارســتان یــک مــکان عمومــی اســت و ماندنــش در آنجــا خطرنــاک اســت.
دستش را گرفتم و گفتم:
 نگران نباش! مراقبش هستیم .قرار نیست اتفاقی بیفتد.در راه بــا خــودم فکــر میکــردم حــاال کــه جنــگ شــده ،وظیفـهام دفــاع از کشــور اســت؛
امــا مــادر و خواهــر و بــرادرم را چــه كنــم؟
هشــت ،نــه ســاله بــودم کــه پــدرم را از دســت دادم و بــه عنــوان پســر ارشــد خانــواده،
بایــد از آنهــا مراقبــت میکــردم .بــه مــادرم گفتــم:
 حتم ًا خيلي از مردم برای ثبتنام اقدام کردهاند.بــدون اینکــه چیــزی بگویــد ،اشــک از دیدگانــش ســرازیر شــد و بــا صدایــی بغضآلــود
گفت :
ال...اص ً
 نمیگذارم بروی! اص ًال نباید بروی! نمیگذارم؛ اجازه نمیدهم.
ایــن را کــه گفــت ،جلــوي درب بیمارســتان رســید ه بودیــم .همانجــا ایســتادم تــا مــادرم
برگــردد .هرکســی را کــه میدیــدم ،راجــع بــه انفجــار و جبهــه صحبــت میکــرد .مــردی
کــه کنــار دکــهي روزنامهفروشــی ایســتاده بــود ،بلندبلنــد بــه مردمــی کــه دورش تجمــع
کردهبودنــد ،میگفــت:
 بــرای ثبتنــام و اعــزام بــه پایگاههــای بســیج و مســجد محلتــان مراجعــه کنیــد.در روزنامــه اطالعرســانی کردهانــد.
ذهنم بدجور درگیر بود
یــک ســالي از جنــگ میگذشــت .هنــوز دیپلمــم را نگرفتــه بــودم امــا در پایــگاه بســیج،
آموزشهــای نظامــی را دیــدهبــودم .آن روزهــا ،در بیمارســتان حفاظــت نجمیــه بــه مجروحــان
جنگــی کمــک میکــردم .از روزیکــه جنــگ شــروع شــد ،مــدام از مــادرم میخواســتم کــه
ي جاسوســی نــام دارد،
رضایــت بدهــد و باالخــره ایــن اتفــاق افتــاد و در مکانــی کــه الن ـه 
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بــرای اعــزام ثبتنــام کــردم و متوجــه شــدم کــه بــه منطق ـهي فکــه و بــرای شــرکت در
عملیــات والفجــر یــک ،اعــزام میشــوم.
وســایلم را کــه جمــع میکــردم ،دفتــر و خــودکاری برداشــتم کــه گاهــی خاطراتــم را
ن جمهــوری
یادداشــت کنــم .بعــد از خداحافظــی بــا خانــواده ،بــرای اعــزام بــه پایــگاه میــدا 
اســامی رفتــم.
***
وقتــی بــه منطق ـهي فکــه رســیدیم ،گفتنــد کــه در اورژانــس خطمقــدم کارهــای آمــار
را انجــام دهیــم .کار ثبــت و آمــار مجروحــان را انجــام مــیدادم .چیــزی حــدود یکــی دو مــاه
آنجــا بــودم .صــدای بمــب و خمپــاره ،در و پنجرههــای اورژانــس را میلرزانــد .یکبــار
کــه مشــغول پانســمان پــای یــک مجــروح بــودم ،ناگهــان صــدای انفجــاری آمــد و در یــک
لحظــه ،کل شیشــهها پــودر شــدند و روی زمیــن ریختنــد! بــه زحمــت از میــان خُ ــرده
شیشــهها بلنــد شــدم و بــه کارم ادامــ ه دادم.
همانشــب ،بــه یــاد دفتــری افتــادم کــه بــا خــودم آورده بــودم؛ خــودکار را برداشــتم و
شــروع بــه نوشــتن کــردم.
خون يا كنسرو!
از روزی کــه جنــگ شــد ،آرزویــم رفتــن بــه جبهــه بــود .امــروز کــه دارم ایــن مطالــب
را مینویســم ،یــک مــاه از اعزامــم میگــذرد .در منطقــهي فکــه هســتم و در اورژانــس
خــط مقــدم ،خدمــت میکنــم .هــر لحظــه ،دیــدن آنهمــه زخمــی و شــهید ،دلــم را بــه درد
مــیآورد؛ امــا چــارهای نیســت؛ جنــگ اســت و جــز تــوپ و خمپــاره و جراحــت و شــهادت
چیــز دیگــری وجــود نــدارد.
البتــه خیلــی چیزهــای معنــوی هــم هســت؛ مثــل ایمــان و اعتقــاد بــه خــدا .مثــل
همدلــی ،مثــل عطــر ايثــار كــه هم ـهي فضــا را پــر كــرده ،مثــل شــکوه بــرادری فرمانــده
و رزمنــده.
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شــب کــه میشــود ،نالــه مجروحــان در گوشــم میپیچــد و خســته از تکاپــوی روزانــه
بــه خــواب مــیروم.
***
غذای رزمندهها
 غذاي رزمندهها آماده است؟ بلــه! ولــي نمیدانــم رزمندههــا چهطــور اينهمــه از خــوردن غــذای حاضــری وکنســروی خســته نمیشــوند.
 انگار از خدمت در اينجا راضي نيستي! چــاره چیســت؟ جــای قبلــی کــه خدمــت میکــردم ،فقــط مجــروح و شــهید میدیــدم؛فقــط خــون و بدنهــای پارهپــاره! اینجــا حداقــل آن صحنههــای دلخــراش را كمتــر
میبینــم.
سرش را به تأييد و افسوس ،تکان داد:
 بچهها حتم ًا گرسنهاند؛ باید زودتر غذاها را بفرستیم.در ايــن منطقــه از خرمشــهر ،رزمنــدگان تحــت فشــار زیــادی هســتند .تقریب ـ ًا هفت ـهای
ي روزهــا هــم همــان غذاهــای کنســروی همیشــگی.
یکبــار غــذای گــرم میخورنــد؛ بقی ـه 
تانکهای غنیمتی
همیــن یکــی دو ســاعت پیــش بــود کــه از یکــی از بچههــا شــنیدم ،تانکهــا و
نفربرهايــي کــه در اختيــار تیــپ زرهــی  20رمضــان اســت ،همهشــان غنیمــت جنگــی هســتند!
بــه قــدری تعــداد تانکهــا و تجهیزاتــی کــه از بعثيهــا غنیمــت گرفتهبودنــد ،زیــاد بــوده
کــه بــا آنهــا یــک لشــکر جدیــد درســت کردهانــد! محــل اســتقرارش ،پــادگان دوکوهــه
اســت .در بیشتــر عملیاتهــا از ایــن تجهیــزات اســتفاده میشــود.
اینجــا کــه هســتم ،وقتــی شــب میشــود اگــر انفجــاری صــورت نگیــرد ،بــه قــدری
همهجــا ســاکت و بیســروصدا ميشــود کــه باورکردنــی نیســت .اینجــا ،همــه مشــغول
کارنــد؛ از روزی کــه آمــدهام ،جادههــا و پلهــای در حــال مرمــت را میبینــم کــه قب ـ ً
ا بــه
وســیله بعثيهــا ،موقــع عقبنشــيني تخریــب شــدهبــود .همــه بــه ایــن فکرنــد کــه حتــی
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لحظــهای نگذارنــد دشــمن فکــر آرامــش بــه ســرش بزنــد؛ پــس همچنــان میســازند و
میســازند.
انسانهاي هميشگي
گاهــی اوقــات در بعضــی جاهــا بــا کســانی آشــنا میشــویم کــه میخواهیــم تــا همیشــه
بماننــد! اص ـ ً
ا حــس میکنیــم تــا همیشــه میماننــد! حــاج نــادری ،یکــی از همیــن افــراد
بو د .
از عملیــات کربــاي 5کــه بــا هــم آشــنا شــدیم ،معمــو ًال همـهي عملیاتهــا را بــا هــم
میرفتیــم .نمیدانــم! گاهــی بــا خــودم حــس میکنــم ایــن مــرد ،نمونــه و الگــوی تــاش
و کوشــش اســت.
بــا وجــود اینکــه پــای راســتش قطــع شــده ،گاهــی اوقــات بــا آن وضعیــت جســمیاش،
بــا عصــا فوتبــال بــازی میکنــد .امــروز وقتــی بــازی میکردیــم بــا عصایــش تــوپ را
شــوت کــرد ،یکــی از بچههــا گفــت:
 قبول نیست! توپ را با عصا زدی.با لبخند جواب داد:
 عصا را بدهم ،پا ميدهي!شهید شد!
عملیــات کربــاي ،5مصــادف شــدهبــود بــا دوران دانشــجویی و ایــام امتحاناتــم .در
دانشــگاه شــهید بهشــتی درس میخوانــدم .یکــی از روزهــا ،بــا حــاج نــادری در پــارك
دانشــجو قــرار داشــتم .از دور برایــش دســت تــکان دادم؛ بــه محــض رســیدنم ،گفــت:
 باید برای عملیات برویم. حتما میآیم .کی برویم؟ دوشنبه. اما چهارشنبه امتحان دارم پس بمان تا پنجشنبه با هم برویم. -نه! پنجشنبه دیر است ،دوشنبه میروم.
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از او کــه جــدا شــدم ،یکراســت بــه خانــه رفتــم کــه بــرای امتحــان چهارشــنبه آمــاده
شــوم .بــا خــودم گفتــم حتم ـ ًا بایــد پنجشــنبه اعــزام شــوم .یــک جورهایــی دوری از جبهــه
و حاجــی آزارم مــیداد.
***
امــروز ،چهارشــنبه بــود؛ ولــی امتحانــم لغــو شــد؛ همــان امتحانــی کــه بــه خاطــرش بــا
حــاج نــادری نرفتــم جبهــه .هواپیمــای دشــمن ،میخواســت دانشــگاهمان را بزنــد .بمبــش
در پــارک کنــار دانشــگاه افتــاد و شیش ـههای کالسهــا ،ریخــت پاییــن.
وقتی دیدم امتحانم لغو شده ،تصمیم گرفتم شب عازم شوم.
یــک ســاعت پیــش ،رفتــم درب خانـهي حــاج نــادری .چنــد دقیقـهای طــول کشــید تــا
درب را بــاز كننــد؛ پــدرش بــود .اص ـ ً
ا حــس خوبــی نداشــتم؛ دلشــورهي عجیبــي ســراغم
آمــدهبــود .وقتــی حاجــی درب را بــاز کــرد بــا اشــتیاق گفتــم:
 امشب میروم منطقه؛ اگر کاری یا پیغامی برای حاجآقا دارید ،در خدمتم.پس از لحظهای مکث ،با صدایی بغضآلود گفت:
 شهید شد!قلبــم فشــرده شــد! از لحظـهای کــه بــه خانــه آمــدهام بــه او و همــه دقایــق خوشــی کــه
بــا هــم داشــتیم ،فکــر میکنــم؛ بــه آنهمــه انــرژی و صفــا؛ بــه آنهمــه ایمــان و اعتقــاد.
خــدا رحمتــت کنــد حاجــی!
شيميايي
عملیــات آزادســازی فــاو بــود .هفت-هشــت ســاعت بعــد از عملیــات وارد منطقــه شــدیم.
همهجــا پــر از جنــازه بعثيهــا بــود .همهچیــز خبــر از گســتردگی عملیاتــی مــیداد .ناگهــان،
خبردادنــد کــه بمــب شــیمیایی زدهانــد .فقــط تعــدادی از بچههــا توانســتند از ماســک
اســتفاده کننــد .تعــدادی كــه بــدون ماســک بودیــم ،ســعی کردیــم بــا روش ـنکردن آتــش،
اثــر شــیمیایی را خنثــی کنیــم .خیلــی حــال و روز خوبــی نداشــتیم؛ شــیمیایی بــر جس ـممان
اثــر گذاشــتهبــود.
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***
یــک مــاه از شــیمیایی شــدنم میگــذرد .همهچیــز در چشــم بــر هــم زدنــی اتفــاق
افتــاد .مــن و همرزمانــم ،شــش روز در بیمارســتان اندیمشــک بودیــم .فشــار شــیمیایی،
مویرگهــای چشـمهایم را پــاره کــردهبــود .ســعی کردنــد بــا شستوشــو و قطــره ،درمــان
را پیــش ببرنــد کــه دیدنــد نمیشــود و مجبــور شــدند اعزامــم کننــد تهــران .یــک پزشــك
اســپانیایی ،درمانــم کــرد و بینایــی چشــمانم را بــه دســت آوردم؛ امــا گفتهانــد عــوارض
شــیمیایی تــا همیشــه روي ریــهام باقــی میمانــد .تــوکل بــه خــدا.
خمپاره
عملیــات والفجــر 8بــود .هواپیماهــای خــودی ،در آســمان میرفتنــد و میآمدنــد .منابــع
نفتــی دشــمن را نشــانه گرفتــهبودنــد .وقتــی قســمتهای بمبــاران شــده را دیديــم ،یکــی از
بچههــا کــه مثــل مــن حیــرتزده بــود ،گفــت:
 عجب خلبانهای ماهری داریم! بــا آنهمــه ضــد هوايــي و موشــك زميــن بــه هــوا ،دقیق ـ ًا ميزننــد وســط مخــازندشــمن؛ باورکردنــی نیســت!
چندتــا از بچههــا داشــتند از کنــار خاکریــز ،رد میشــدند کــه یــک خمپــاره زوزهكشــان،
افتــاد کنارشــان؛ امــا عمــل نکــرد؛ همـهي خمپارههــای قبلــی ،منفجــر شــدند؛ امــا آن یکــی
نه!
امــروز ،یــک امــداد غیبــی ديــدم .دههــا خمپــاره بــه اطــراف خــورد و همــه منفجــر شــدند؛
ولــی آن یکــی کــه کنــار رزمندههــا فــرود آمــد ،عمــل نکــرد و فقــط مقــداری از خــاک روی
زمیــن را بلنــد کــرد.
اگر خدا بخواهد ،خمپاره که هیچ ،توطئهي تمام دشمنان هم عمل نمیکند.
***
آب گلآلود
در خاکریــز و نزدیــک قــرارگاه دشــمن بودیــم .بــا دوربیــن ،بــه اطــراف نــگاه
میکردیــم .یکــی از بچههــا گفــت:
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 تجهیزاتشان خیلی زیاد شده است! آنهــا تجهیزاتشــان زیــاد اســت و مــا ،صمیمیــت و ایمانمــان؛ حــاال ببیــن کــدامغلبــه میکنــد!
 واقع ًا که زور ایمان و صمیمیت غلبه دارد.بعد نگاهی به دوستان دیگرمان انداخت و ادامه داد:
 پنــج ،شــش نفــر در یــک ســنگر كوچــك ،کنــار هــم زندگــی میکنیــم ،بــدون توجــهبــه محدودیتهــا ،بــا هــم خوشــیم و بــه هــم روحیــه میدهیــم؛ ایــن یعنــی ایمــان بــه خــدا.
یکی دیگر از بچهها ،شانهام را به آرامی فشار داد و گفت:
 همیشــه در خاطرمــان میمانــد کــه کیلومترهــا راه ،از اندیمشــک تــا اهــواز میرفتــیو دبههــای آب را مــیآوردی؛ ایــن یعنــی همــان اعتقــاد و ایمــان و صمیمیــت.
سرم را پایین انداختم و گفتم:
 هیچوقت از گلآلودبودن آب ،گالیهای نکردید!مرا در آغوش گرفت و گفت:
 -مگر میشود در برابر آن همه زحمت ناسپاس بود؟
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رانندهی فرمانده
بر اساس خاطرهاي از رزمنده سرافراز ،ارسالن حاج حیدری
بازنویسی :علیرضا نعمت الهی

نمیدانســت بایــد خوشــحال باشــد یــا نــه! راننــدهی فرماندهشــدن ،هــم راحتــي
داشــت و هــم ســختي .خوبــیاش ایــن بــود کــه هــمراه فرمانــده ،همهجــا میرفــت ،از
هــم نمیکــرد ،برایــش بيفتــد .ســختيهايي هــم داشــت كــه در آنموقــع ،بــه آنهــا فكــر
همهچیــز بــا خبــر میشــد ،غذاهــای خــوب میخــورد و امــکان داشــت اتفاقهــای خــوب
دیگــری کــه فکــرش را نميكــرد؛ چيــزي از بديهــاي راننــدهي فرماندهبــودن ،بــه فكــرش
نميرســيد.
هنوز خیاالتش کامل نشده بود که دو نفر از بچهها ،جلويش را گرفتند:
 یکی از بچهها زخمی شده ،برسونش اورژانس. من کار دارم!بادي به غبغب انداخت و ادامه داد:
 دیگه رانندهي فرمانده لشکر شدم؛ دارم ميرم مقر فرماندهي.ارسالن خان! حاال این بنده خدا رو برسون ،ثواب داره .بعد برو مقر.ارســان یــادش آمــد کــه تــا دیــروز ،راننــدهي آمبوالنــس بــوده و ميدانســت کــه گاهــي
نجــات جــان بعضــی از مجروحهــا بــه ثانیـهای بنــد اســت.
اولیــن روزی را کــه راننــدهي آمبوالنــس شــده بــود ،بــه خاطــر آورد؛ آنوقتــي كــه
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فرمانــده گفــت:
 دوست دارند برید سیزدهبدر؟اول فکــر کــرد فرمانــده شــوخی میکنــد .چنــد هفتــه در پــادگان شوشــتر مانــده بــود و
هنــوز بــه هیــچ مأموریتــی نرفتــه بودنــد .برايــش ســخت بــود اگــر بعــد از ایــن همــه مــدت
بــه خانــه برمیگشــت و هیــچ کاری نکــرده بــود .ارســان خندیــد و گفــت:
 قربان! شوخی میکنید؟فرمانده با اخم گفت:
 مگه توی جنگ ،شوخی هم داریم؟ابهــت فرمانــده ،گــروه ســه نفــرهي امــداد كــه ارســان يكــي از آنهــا بــود را گرفــت و
دیگــر حرفــي نزدنــد و آمــادهي رفتــن شــدند .اولیــن بــار بــود کــه بــه منطقـهی جنگــي آمــده
بودنــد و هنــوز بــه خوبــي بــا جنــگ آشــنا نشــده بودنــد.
فرمانده ادامه داد:
 گــروه قبلــی ،دومــاه و نیــم تــوی خــط مقــدم بــودن .فــردا ســیزده بــدره .میخــوانبــرن مرخصــی .شــما بایــد جاشــون رو پــر کنیــن
و با لبخند ادامه داد:
 اونجــا درخــت نخــل زیــاد داره ،زیــر همــون درختــا بریــد ســبزه گــره بزنیــن تــابختتــون بــاز بشــه!
***
شــب ســیزدهبدر ،ارســان و دوســتانش وارد فــاو شــدند .فــاو بــا پــادگان بلداجــی خیلــی
فــرق داشــت .وقتــی ارســان ،بلداجــی بــود ،گاهــي در اطــراف شــهر ميگشــت و بعضــي
ش ـبها در دل طبیعــت میمانــد .طبیعــت اطــراف بلداجــی بــا اطــراف فــاو قابــل مقایســه
نبــود .ارســان و حســن و حیــدر ،تیــم ســه نفــرهی امــدادُ ،پرســان ُپرســان ،خاكريزه ـاي
نعــل اســبی را دور زدنــد و خودشــان را بــه مقــر رســاندند.
همــان روز اول ،یــک ماشــین لــه و لــورده بــه ارســان تحویــل دادنــد تــا بــا حســن و
حیــدر بــه زخمیهــا کمکرســانی کننــد .ارســان کــه فکــر می¬کــرد در خــط مقــدم ،ســوار
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یــک ماشــین حســابی میشــود ،ماشــيني تحویــل گرفــت کــه هنــگام حرکــت ،آینههــا و ســپر
جلــو عقــب و درهایــش میلرزیدنــد.
گــرگ و ميــش غــروب بــود كــه بــه اوليــن مأموريــت خــود رفتنــد؛ شــب کــه میخواســتند
برگردنــد ،متوجــه شــدند چــراغ هــای آمبوالنس روشــن نمیشــود.
ارســان كــه كاربلــد ماشــين بــود ،بيمعطلــي كاپــوت را بــاال زد و بــا تعجــب ســيمهاي
جــدا شــده از چــراغ را ديــد! ســيمها را وصــل کــرد و چراغهــا را خیلــی راحــت روشــن کــرد.
يكــي از ســربازها تــا نــور چراغهــا را ديــد ،بــه طــرف ارســان دویــد و داد زد:
 خاموشش کن! خاموشش کن! چراغات رو خاموش کن! چرا؟چی شده مگه؟! اگه چراغت روشن باشه ،با خمپاره مثل آبخوردن میفرستنت رو هوا!ارسالن سریع چراغها را خاموش کرد و با درماندگي گفت:
 پس چه جوری برم؟ هر جور میتونی برو ،اما چراغ خاموش! 6کیلومتــر از خــط مقــدم تــا اورژانــس نجــف اشــرف را بــا ســرعت كــم و در حالــي كــه
چش ـمهايش را بــه جــادهي خاكــي دوختــه بــود ،برگشــت .هــر پنجــاه متــر ،دل را بــه دریــا
مــیزد و یــک بــار چراغهــا را روشــن میکــرد ،جــادهي ناهمــوار را در دل تاريكــي ديــد
مــيزد و ســریع خامــوش میكــرد.
زخمیهــای ســری اول را کــه رســاند ،حیــدر گوشــی تلفــن قورباغ ـهاي كــه بــا هنــدل
كار ميكــرد را از گوش ـهي ســنگر برداشــت ،بــه فرمانــده زنــگ زد و مأموريتــش را گــزارش
كــرد و در آخــر پرســيد:
 قربان! شبها چهطوری زخمیها رو بیاریم؟!فرمانده جواب داد:
 چراغ خاموش!و گوشی را گذاشت.
***
بیــن دو راهــی اورژانــس و مقــر فرماندهــی مانــده بــود؛ نمیدانســت بــه ســمت مقــر
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فرماندهــی لشــکر بــرود یــا زخمــی را بــه اورژانــس برســاند.
حال زخمي را كه ديد به خدا توكل كرد:
 توکلت علیاهلل ،بیارید تا ببریمش.بعد در آن حال كه از ديدن همرزم مجروحش منقلب شده بود با خودش گفت:
 به فرمانده چه جوابی بدم؟زخمــی را روي صندلــي ماشــين گذاشــتند و ســرش را بــه پشــتی صندلــی تکیــه دادنــد،
ارســان بيشتــر سراســيمه شــد و بــا صــداي آميختــه بــا تعجــب و بعــض ،گفــت:
 یا امام حسین! این که شهید شده! مگه شما همراهش نمیاین؟! ما بايد سر پستمان باشيم؛ خودت زحمتش رو بکش .یا علی!درب ماشــين را بســتند و رفتنــد و ارســان بــه ســمت اورژانــس حرکــت کــرد .دوبــاره
نگاهــی بــه زخمــی کــرد.
در راه ،هــر چــه بــه مجــروح نــگاه كــرد و بــا خــودش کلنجــاررفــت ،نتوانســت بفهمــد
کــه زنــده اســت يــا شــهيد شــده .ســرش را ناشــیانه باندپیچــی کــرده بودنــد .مشــخص بــود
کــه تيــر يــا تركــش بــه ســرش خــورده اســت.
دســت روی بــدن زخمــی گذاشــت؛ بدنــش ســرد بــود .هیــچ نشــانهای از حیــات در بدنــش
احســاس نمیشــد؛ بــا ایــن حــال نمیتوانســت خودســر کاری بکنــد؛ فقــط ميتوانســت بــا
ســرعت او را بــه اورژانــس لشــکر نجــف ببــرد.
حیدر و حسن دوباره ارسالن را دیدند و پرسیدند:
 چرا برگشتی؟!بــدون ایــن کــه پاســخی بدهــد ،ســریع در ســمت راســت را بــاز کــرد تــا زخمــی را
تحویــل اورژانــس بدهــد .پزشــک ســريع وضعيــت مجــروح را بررســي كــرد و گفــت:
 شهید شده! به معراج شهدا تحویلش بدید.ارســان كــه هنــوز در اضطــراب جوابگويــي بــه فرمانــده بــود ،بــه ناچــار بــه ســمت
معــراج شــهدا ،حرکــت کــرد .هنــوز چنــد کیلومتــری از اورژانــس دور نشــده بــود کــه احســاس
کــرد ،مســافرش زنــده اســت! عالمتهــای حیاتــیاش را بررســی کــرد؛ نبضــش نمــیزد.
بدنــش ســرد شــده بــود .بــا خــودش زمزمــه كــرد:
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دیگه بهش فکر نمیکنم؛ حتم ًا دكتر درست گفته كه شهید شده!
هــر چنــد لحظــه یکبــار بــه مســافرش نــگاه میکــرد؛ يــك آن احســاس کــرد
انگش ـتهایش تــكان ميخــورد؛ بــه نظــرش رســید بــه خاطــر لرزشهــای ماشــين قراضــه
اســت کــه دســت مســافرش تــكان ميخــورد .دوبــاره شــک کــرد؛ ایســتاد .حســی میگفــت
کــه مســافرش ،زنــده اســت .بــا دقــت نــگاه كــرد؛ انگشــتان دســت چپــش ،واقع ـ ًا تــکان
میخــورد.
بــا تمــام ســرعت دور زد و بــه ســمت بیمارســتان فاطمیــه رانــد .یــادش رفتــه بــود کــه
فرمانــده لشــکر ،منتظــرش اســت .طبــق دســتور ،بایــد بــه لشــکر میرفــت ،آمبوالنــس را
بــه راننــدهي جدیــد مــیداد و ماشــين فرمانــده لشــکر را تحويــل ميگرفــت.
اورژانــس صحرايــي ،نمیتوانســت کاری بــرای زخمیهــاي بدحــال کنــد و بعــد از
رســيدگي اوليــه ،آنهــا را بــه بیمارســتان فاطمیــه میفرســتادند.
بیمارســتان را در زیــر زمیــن ســاخته بودنــد .اولیــن بــاری کــه بــه آنجــا رفت ،شــگفتزده
شــد .تمــام دیوارهــا و ســقفها از قطعــات بتنــی بــود .هیــچ تــوپ و خمپــارهای نمیتوانســت
بــه چهــار متــر زیــر زمیــن نفــوذ و از ایــن بتنهــا عبــور کنــد.
ارسالن زخمی را به پرستاران بیمارستان زیر زمینی ،تحویل داد.
و بــا عجلــه ســوار شــد تــا بــه ســمت مقــر فرماندهــي لشــکر حرکــت کنــد .پرســتار
پرســید:
 اسمش چیه؟ سرش را از شیشه بیرون کرد و فريادگونه گفت: روي اتيكتش نوشته! اصغر حسن شاهی.پيــچ و خــم جــادهي خاكــي منطقــه را بــه ســرعت ميپيچيــد و در حالــي كــه اضطــراب
رويارويــي بــا فرمانــده را داشــت ،بــا خــودش فکــر میکــرد کــه بــاز خیلــی شــانس آورده کــه
راننــده شــده؛ اگــر گواهينامــه نداشــت ،االن داشــت مثــل ســیروس و داریــوش تــوی منطقــه
يــا نگهبانــي م ـيداد يــا آبدارچــي بچههــا ميشــد .لحظ ـهي بعــد ،يــاد معــراج شــهدا افتــاد
و تمــام شــهدایی را کــه بــه آن جــا تحویــل داده بــود را از ذهنــش گذرانــد؛ بدنــش لرزیــد.
از كنــار تانكــر آبــي آشــنا گذشــت ،يــادش آمــد آن روزي كــه از دفتــر فرماندهــی تمــاس
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گرفتنــد و گفتنــد:
 دو تا زخمی کنار تانکر آب دارن ،سریع خودتون رو برسونینداشتند ناهار میخوردند .عباس به حیدر و حسن گفت:
 شما بشینید ناهارتون رو بخورید ،من با ارسالن میرم.آخریــن لقمــه را دســتش گرفــت و پریــد پشــت فرمــان آمبوالنــس .وقتــي رســيدند ديدند،
خمپــاره دقیــق خــورده بــود وســط ســیروس و داریوش.
بچههــا بــه آنهــا میگفتنــد ،پســرخالههای دوقلــو .در منطقــه ،هميشــه و همهجــا
بــا هــم بودنــد .كفــش بچههــا را واكــس ميزدنــد ،ظرفهايشــان را ميشســتند،
برايشــان چــاي دم ميكردنــد و هــر خدمتــي كــه ميتوانســتند ،انجــام میدادنــد.
عبــاس ،اشــک میریخــت و بــدن تکهتكــه شــدهی ســیروس و داریــوش را در
آمبوالنــس میگذاشــت .تــا معــراج شــهدا ،اشــک میریخــت و بــا خــودش زمزمــه ميكــرد.
موقــع برگشــت بــه ارســان گفــت:
 یعنــی مــن هــم بــه همیــن ســرعت شــهید میشــم یــا مــیرم خونــه و پيــر ميشــمو از مريضــي جــون میکنــم تــا بميــرم؟
ارسالن اص ً
ال بلد نبود پاسخي به سؤالهاي احساسی بدهد ،فقط گفت:
 خدا نکنه!عبــاس ،جلــوي اورژانــس پیــاده شــد .در ماشــین را کــه بســت ،صــداي مهيــب انفجــاري
بــه گــوش رســيد؛ فرصــت نکــرد روي زميــن دراز بكشــد .ترکــش بمــب هواپیمــای عراقــی،
بدنــش را از هــم دريــد.
سراســيمه بــه طرفــش دويــد و بــدن خونآلــودش را كــه آرام خوابيــده بــود را در آغــوش
كشــيد و گريســت.
بعــد از آن ،هــر چــه تــاش کــرد ،نتوانســته بــود ایــن صحنههــا را از خاطــرش پــاک
کنــد.
بــا هــزار فكــر و خيــال بــه مقــر لشــکر نجــف اشــرف رســيد .آمبوالنــس را بــه راننــدهي
جديــد تحويــل داد و تمــام خرابيهــا و مشــکالت ماشــين لــرزان را برايــش توضيــح داد و
گفــت:
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 چراغــاش قطــع شــده ،شـبها چراغــای زیــر ســپری رو روشــن کــن تــا نيفتــي تــويچالههــا!
***
عملیــات والفجــر  ،10شــروع شــده بــود .رزمندههــا بــه خوبــي پي ـشروي كــرده بودنــد.
کردهــای عــراق ،بــا رزمندههــا هــمکاری كــردهبودنــد و آنهــا را بــراي انجــام عمليــات،
يــاري داده بودنــد.
در مســير جــادهي حلبچــه ،ارســان دیــد کــه اشــک از چشــم فرمانــده ســرازير شــده
اســت .اولیــن بــاري کــه فرمانــده را دیــد ،بــه نظــرش رســید یــک ســرباز معمولــی اســت،
نــه آن فرماندهــي كــه تصــور ميكــرد؛ چــون فرمانــده ،خــودش همــه کارهایــش را انجــام
مــیداد .اهــل دســتور بــراي انجــام كارهــاي شــخصياش نبــود و همــان غذايــي را ميخــورد
كــه نيروهايــش ميخوردنــد؛ حتــي پوتينهايــش را هــم خــودش واكــس مــيزد.
ارســان فقــط یــک هفتــه نمــاز حســابی و ســروقت خوانــده و آن هــم ،یــک هفتــه ای
بــود کــه راننــدهي فرمانــده لشــکر شــده بــود.
فرمانده همچنان كه اشك ميريخت ،دست روی زانو كوبید و گفت:
 باید میرفتند روی ارتفاعات!آنموقــع ،متوجــه حــرف و افســوس فرمانــده نشــد .بــه پنــاهگاه بزرگــی در حلبچــه رفتنــد.
سرتاســر پنــاهگاه پــر بــود از جنازههــاي مــردم حلبچــه .صحنههایــی فجيعــي کــه قلبــش را
بــه درد آورد و تــازه متوجــه حــرف فرمانــده شــد.
جنــازهي تکهتکــه شــدهي بســیاری از همرزمانــش را مثــل داریــوش و ســیروس ،دیــده
بــود؛ امــا جنازههــای دســتهجمعی مــادران و کــودکان را كــه روي هــم افتــاده بودنــد ،برايــش
غيرقابــل تحمــل بــود.
بعثيهــا بــه دســتور صــدام ،بمبــاران شــیمیایی كــرد ه بودنــد .مردهــا ،زن و کــودک و
پیــر را بــه پناهگاههــای زیــر زمینــی بــرده بودنــد تــا از بمبــاران بعثيهــا در امــان باشــند؛ امــا
تصــور هــم نميكردنــد كــه صــدام ،مــردم كشــور خــودش را هــم بــا بمبهــاي شــيميايي
قتــل عــام كنــد .مــواد شــیمیایی ســنگینتر از هــوا هســتند و همیشــه بــه ســمت پاییــن
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میرونــد و پنــاهگاه زيرزمينــي ،محــل مناســبي بــراي پناهگرفتــن در مقابــل بمــب شــيميايي
نيســت؛ فرمانــده ايــن را میدانســت كــه گفــت:
 باید به ارتفاعات میرفتند!***
راننــدهي فرمانــده از مرخصــی برگشــت و یــک هفتــه مأموریــت ارســان بــه عنــوان
راننــدهي جایگزیــن بــه پايــان رســيد و دوبــاره ،راننــدهي آمبوالنــس منطقــه شــد.
روزی نامـهای از شــیراز برایــش رســيد .داخــل نامــه فقــط یــک قطعــه عکــس بــود؛ یــک
نفــر بــا ســر باندپیچــی شــده وســط جمــع خانــواده ،نشســته بــود .پشــت عکــس نوشــته شــده
بو د :
 در بیمارســتان فاطمیــه ،عملــم كردنــد؛ االن هــم خوبــم و کنــار خانــواده هســتم .تــوباعــث نجاتــم شــدي .دوبــاره نامــه مینویســم .قربانــت؛ اصغــر حسنشــاهی.
تمــام کســانی کــه ارســان ،وســيلهي نجاتشــان شــده بــود ،زندگــی خــود را مدیــون او
میدانســتند.
كاك ابراهيــم هــم يكــي از آنهــا بــود كــه ارســان ،بچههايــش را نجــات داده بــود .هــر
از گاهــي او را ميديــد و بــا هــم صميمــي شــده بودنــد.
در يكــي از ايــن ديدارهــا ،کاک ابراهیــم بــا فارســي خاصــي كــه بــا لهجـهي كــوردي در
هــم آميختــه بــود از ارســان پرســید:
 راستی رفیقت را دیگه نمیبینم! کدوم رفیقم؟! همان که باهاش آمدی پناهگاه؟!ارسالن فهميد که فرمانده لشکر را می گوید؛ پرسید:
 چه طور مگه؟!مردم حلبچه به خير ازش ياد ميكنن؛ راستی اسمش چی بود؟
تمــام خاطــرات فرمانــده در يــك لحظــه از نظــرش گذشــت؛ لبخنــدي از مهــر و ادب بــر
لبــش نقــش بســت و گفــت:
 -احمد کاظمی.
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بر اساس خاطرهاي از رزمنده سرافراز ،غالمحسین گلی
بازنویسی :حبیب مقیمی

شناســنامه را دادنــد بــه پدربــزرگ كــه در دسـترس مــن نباشــد .جثـهام كوچــك بــود و
خانــواده ،مخالــف.
بچههــای مدرســه ،همــه رضایتنامــه گرفتــه بودنــد .اصــرار بــدون شــناسنامه،
فایــدهای نداشــت.
از پرونــده مدرســه ،کپــی شــناسنامهام را برداشــتم و يــك رضايتنامــه جعــل كــردم و
بــا هــر ســختی کــه بــود ،بــه ه ـمراه چنــد نفــر از همكالس ـيهايم ،اعــزام شــديم.
بــه منطقــه کــه رســیديم ،میخواســتند مــا را برگرداننــد؛ کــه حاضــر شــديم پشــت جبهــه
بمانيــم و ســنگرهای رزمندههــا را تمیــز کنیــم.
یــک بــار یکــی از بچههــا کــه همــراه مــا آمــده و از كار در خدمــات حســابي خســته شــده
بــود ،جلــوي فرمانــده را گرفــت و حســابي ناليــد و آخــر ســر هــم اصــرار كــرد كــه بــه مــا هــم
آمــوزش نظامــي بدهیــد؛ ميخواهيــم برويــم خــط مقــدم ،نميخواهيــم خدماتــي باشــيم.
باالخــره ،وقتــي ســماجت مــا را ديدنــد ،قــرار شــد بــه مــا آمــوزش بدهنــد؛ آمــوزش
تخریــب!
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اصــ ً
ا اســمش را هــم نشــنیده بودیــم؛ فکــر میکردیــم وقتــی رزمندههــا ســنگرهای
دشــمن را گرفتنــد ،مــا بایــد سنگرهايشــان را بــا بیــل و کلنــگ خــراب کنیــم!
لباسهــای نظامــی را کــه دادنــد ،بــه تنمــان زار مــیزد .شــلوارهای گشــاد طــوری
بــود کــه شــلوارمان را تــا بــاالي شــكم ،میکشــیدیم بــاال و زیــرش را گتــر میزدیــم كــه
پاييــن نيايــد! بــه جــای پوتیــن هــم کتونــی دادنــد .بعدهــا ،خودمــان رفتیــم شــهر و لباسهــا
را انــدازه تنمــان کردیــم.
***
آمــوزش تخریــب شــروع شــد؛ اســم فرماندهمــان هــم بــرادر عباسقمرتــاش بــود؛
پنجــهي پایــش قطــع شــده بــود .وقتــی بــرای اولینبــار مــا را ديــد ،گفــت ایــن بچههــا
طاقــت آمــوزش ندارنــد ،ول میکننــد میرونــد ،آمــوزش بــه درد اینهــا نمیخــورد.
آموزشهــا بــا مینگــذاری شــروع شــد .خیلــي خوشمــان آمــد؛ امــا روزهــای بعــد،
وقتــی آمــوزش انفجــارات شــروع شــد ،خیلــی ســخت شــد .پيــش چشــم مــا مینهــا منفجــر
میشــدند و مــا شــوکه میشــدیم؛ انــگار حرفهــای فرمانــده درســت بــود .مــدام از شــوک
انفجارهــا تــب میکرديــم .مــا را بردنــد بیمارســتانی بــه نــام مطهــری در ارومیــه؛ زيــر نظــر
دکترهــای پاکســتانی و هنــدی .قیافههامــان دیدنــی بــود ،کاله بافتنــی ســرمان بــود و از تیــپ
و لباسهايمــان هــم معلــوم ميشــد کــه بچــه مدرســهاي هســتيم .دکترهــا ميگفتنــد
ایــن بچههــا ترســیدهاند.
ميترســيديم و از فکــر اینکــه مــا را برگرداننــد ،ســکوت کــرده بودیــم و ايــن ترسهــا
و ســكوتها ،مریضمــان كــرده بــود.
45روز گذشــت .قــرار شــد اطــراف دریاچـهي مریــوان را بــرای تمریــن مینگــذاری و بعــد
پاکســازی کنیــم .بارهــا بــه مــا گفتــه بودنــد بــراي تخريبچــي ،اولیــن اشــتباه ،آخریــن
اشــتباه اســت.
یکــی از مینهــا گیــر کــرده بــود و بیــرون نمیآمــد .آنطرفتــر یداللهــی داشــت بــا
پــای برهنــه بــه کلهــر نزدیــک ميشــد کــه صــدای انفجــار ،مــا را در جایمــان خشــکاند.
میــن منفجــر شــد و مــوج انفجــار پرتابشــان کــرد .دو رزمنــده دیگــر هــم زخمــی شــدند؛
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گونـهي صــورت یداللهــی از جــا درآمــد ،چشــمش آســیب دیــد و بخشــی از دســت و گوشــش
هــم قطــع شــده بــود.
همــه دنبــال کلهــر میگشــتیم .یکــی از بچههــا خــودش را بــه آنطــرف خاکریــز رســاند
و دیــد کــه شــهید شــده .اولینبــار بــود کــه جســم بیجــان یــک شــهید را میدیــدم.
***
ســرانجام ،دورهی آمــوزش بــا تمــام تلخیهــا و شــیرینیهایش بــه پایــان رســید و دوران
نبــرد آغــاز شــد .روزی در منطقــه کربــای  5چنــد خمپــاره از روی ســرمان رد شــدند؛ یــک
خمپــاره هــم خــورد نزدیکمــان .مــن هــم آخریــن نفــر بــودم ،کولهپشــتی روی دوشــم
بــود و یــک اســلحه هــم دســتم 15 .نفــر بودیــم؛ همــه نیمخیــز شــدیم و ترکشهــا هــوا را
شــکافتند .بلنــد شــدیم كــه حرکــت کنيــم ،یکدفعــه کتفــم ســوخت؛ انــگار تــوی عصبــت،
ســوزن فــرو کننــد.
افتــاده بــودم روي زمیــن و داد مــیزدم .چــون زیــاد شــوخی میکــردم ،بچههــا خیــال
کردنــد ،بــاز یکــی از شــوخیهای مــن اســت! کولهپشــتیام! را کــه برداشــتند ،فهمیدیــم
نصــف تركــش تــوي کولهپشــتی اســت و نصفــش هــم تــوي کتــف مــن .درد شــدیدی
داشــت .بچههــا بــه مــزاح میخندیدنــد و میگفتنــد :بــرادر التمــاس دعــا!
یکی از بچهها که ترکش را گرفت و بيرون کشید و من از حال رفتم.
بــه هــوش كــه آمــدم ،هنــوز همانجــا بوديــم؛ تعجــب كــردم تــا اينكــه يكــي از
بچههــا گفــت :اینجــا میــدان میــن اســت؛ از جايــت تــکان نخــور!
تــازه فهميــدم ساعتهاســت كــه تــوي میــدان میــن راه میرویــم .یــک ســاعتی معطــل
شــدیم تــا بچههــا معبــري زدنــد و از ميــدان ميــن گذشــتيم.
اگــر آن اتفــاق نمیافتــاد و مــن مجــروح نميشــدم ،چشــم كســي بــا دقــت بــه زمیــن
نميافتــاد و هرگــز متوجــه میــدان میــن نمیشــدیم.
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پدربزرگ
بر اساس خاطرهاي از رزمنده سرافراز ،علي جعفري
بازنویسی :حبيب مقيمي

پســرم! همیشــه تــوي فكــرت باشــد کــه در وطنــت چــه گذشــته و ایــن روزهــا را مدیــون
چــه كســاني هســتي .بــه چنــد جرعــه خاطــره ،گــوش كــن تــا ريشـهها هميشــه در خاطــرت
بمانند.
پدربزرگــت ،بــرای مــن ،هــم پــدر بــود و هــم مربــي .هــم مهربــان و خونگــرم و هــم
جــدي و بــا ابهــت.
جنــگ کــه شــروع شــد ،کولهبــارش را برداشــت تــا بــرود .میدانســت کــه اینجــا تــوی
شــهر بــراي مــا بایــد پــدری کنــد؛ امــا دشــمن تــا چنــد قدميمــان آمــده بــود .بــه مــا هــم
گفــت :بــه آمــدن يــا نيامــدن مختاريــد؛ تصميــم بــا خودتــان اســت .ایــن شــد کــه هرســه
آمــادهي رفتــن شــدیم؛ مــن و عمويــت و پدربزرگــت.
بــودن پدربزرگــت ،دلگرمــی بزرگــی برايمــان بــود .كارهــاي ثبتنــام و اعــزام را
انجــام داديــم و رفتيــم؛ وقتــی رســیدیم ،مــارا بــرای عملیــات فتحالمبیــن فرســتادند.
پــدرم ،فنــی بــود؛ مــن و عمويــت هــم آنجــور بــار آمــده بوديــم؛ بــراي هميــن بــه
قســمت فنــي رفتيــم .مســئوليت ســاخت ســنگر و امــور تأسيســاتي را بــه مــا دادنــد .بــا
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رجبعلــي و احمدعلــي کــه قــرار شــده بــود تــوی گــروه مــا باشــند ،هــرکاری میکردیــم؛ هــر
كاري كــه از دســتمان برميآمــد.
خیلیهــا از دســت پدربزرگــت ،کالفــه میشــدند چــون تــوی کار ،جــدی بــود و بــا
كســي هــم شــوخی نداشــت؛ ولــی فقــط الزم بــود چنــد ســاعت بــا او بماننــد تــا شــیفتهي
همــان سختکوشــیاش شــوند.
ایــن را هــم بگویــم کــه بیــن مــا کــه پســرانش بودیــم ،بــا دیگــران فرقــي نمیگذاشــت.
مــن و عمویــت هــم آنقــدر پــدر را بــاور داشــتيم كــه لحظــهاي از ســختگيريهایش
ناراحــت نميشــديم .او حتــي ش ـبها وقتــی همــه خــواب بودیــم ،دســت از کار نمیکشــید.
تــوی جبهــه نمیشــود بعضــی کارهــا را تــوي روشــنايي روز ،انجــام داد و تاریکــی شــب الزم
اســت؛ بــه خصــوص بعضــی از کارهــای فنــی.
يكــي از روزهــاي عمليــات فتحالمبيــن وقتــی درگیــری شــدید شــده بــود ،هرچــه
گشــتیم پدربــزرگ را پیــدا نكرديــم .مــن و عمویــت بــه تمــام ســنگرها ســرک کشــیدیم.
هرچــه بيشتــر ميگذشــت ،بدتريــن گزينههــا بــه ذهنمــان ميرســيد .تــوي خيــال
خودمــان بوديــم كــه رزمنــدهاي بــا صــداي بلنــد از دور بــه مــا فهمانــد کــه اتفاقــی افتــاده
اســت!
پدرم را به بيمارستان اهواز برده بودند.
خيلــي زود خودمــان را بــه آنجــا رســاندیم؛ اتــاق بــه اتــاق ،بخــش بــه بخــش دنبالــش
ميگشــتيم كــه صدايــش را شــنيدم؛ انــگار دنیــا را بــه مــن دادنــد:
 علي جان! علي بابا!هنــوز چكمههایــش را در نیــاورده بودنــد .همــان چکمههایــی کــه میپوشــید تــا گل
و الی زمیــن ،مانــع کارهایــش نشــود .بــا اشــاره بــه مــن فهمانــد كــه آنهــا را از پايــش در
بیــاورم .خــون ،تــوي چكمههــا جمــع شــده بــود ...بغضــم ترکیــد!
روز دوم قــرار شــد پــدرم را بــا هواپيمــاي ارتــش بــه بيمارســتان چمــران اهــواز ،بفرســتند.
او کــه بســتری شــد ،بایــد پیــش مــادرم برميگشــتم .مادربزرگــت بیخبــر از همهجــا،
از اینکــه تنهــا آمــده بــودم جــا خــورد .شــاید چیــزی از ماجــرا حــس کــرده بــود کــه
نيرويــي او را بــه ســمت ســاک پدربزرگــت كشــاند و پیراهــن خونــیاش را پیــدا کــرد .مجبــور
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شــدم مــادرم را بــراي مالقــات پــدر بــه بيمارســتان ببــرم .جمعمــان جمــع شــد؛ امــا تــوی
بیمارســتان.
دو مــاه طــول کشــید تــا پدربزرگــت ســرپا شــد .ســرپا کــه شــد ،دوبــاره بــار و بندیــل
جبهــه را َعلَــم کردیــم .نمیشــد ايســتاد و نــگاه کــرد ،نميشــد نشســت و منتظــر مانــد.
اینهــا را پدربزرگــت میگفــت .دوبــاره بــه شــوش دانيــال و همــان قســمت تأسيســات
رفتيــم.
گاهــی کــه مأموریتهــای خطرناکــی پیــش میآمــد ،بچههــا را کمــی تردیــد فــرا
میگرفــت .پــدرم ميگفــت مــن بــه شــما اطمينــان دارم؛ شــما از عهــدهي ايــن كار
برميآييــد و از مــا ميخواســت كــه داوطلــب بشــويم .مــا هــم بــا كمــال ميــل تمــام
وظايفــي را كــه بــر عهدهمــان ميگذاشــت ،انجــام ميداديــم.
يكبــار تــوی جزيــرهي مجنــون ،كاميــون  10چــرخ مايلــري در گل فــرو رفتــه بــود؛ آن
هــم درســت در مســير ديــد دشــمن .تقريبـ ًا همــه از عقــب آوردن آن نااميــد شــده بودنــد .پــدر
کــه اشــاره کــرد ،مــن داوطلــب شــدم و راه افتــادم .پــای کامیــون کــه رســیدم ،بایــد راهــی
بــرای بیــرون کشــیدنش پیــدا میکــردم .بایــد زنجيــر را بــه فنــر مايلــر جــوش مــیدادم تــا
بــا دو بولــدزر آن را بيــرون بکشــیم .رجبعلــي و احمدعلــي را الزم داشــتم .بايــد تــا شــب صبــر
ميكرديــم كــه هــوا تاريــك شــود؛ ولــی بازهــم نــور جوشــکاری موقعیتمــان را لــو مــیداد.
در تمــام مــدت انجــام ايــن كار هــر لحظــه از شــليك دشــمن ميترســيديم .از آن فاصلــه،
حتــي نــور آتــش ســيگار كافــي بــود تــا آتــش بارانمــان کننــد .چــارهاي بــه ذهنــم رســيد.
پتوهــا را خيــس كرديــم تــا مــن بتوانــم بــا اســتتار پتــو ،جــوشکاری را انجــام دهــم .ايــن كار
خطرناكــي بــود و مــن حاضــر نبــودم بــه خاطــر ایــدهام ،جــان ديگــري را بــه خطــر بينــدازم.
در حــال جــوشكاري بــودم کــه بــا شــنیدن صــدای تیــر ،دســت از کار کشــیدم .نفســم را
حبــس كــردم؛ یعنــی دیــده بودنــد؟ کمــی بعــد فهمیدیــم تیــر بیهــدف بعثيهاســت؛ بــراي
ترســاندن مــا گاهــی از ایــن کارهــا میکردنــد.
جــوشكاري كــه تمــام شــد ،بولدزرهــا همزمــان شــروع بــه حركــت کردنــد و كاميــون در
همــان تــاش اول خــارج شــد .حــاال دیگــر انتظــار ایــن را داشــتیم کــه آتشبــازی دشــمن،
شــروع شــود كــه چنــد دقیقــه بعــد هــم شــروع شــد.
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***
دشــمن ،عقبنشــيني كــرده بــود و مــا بايــد بالفاصلــه بــا زدن خاكريــز ،موقعيــت
خودمــان را تثبيــت ميكرديــم .هــوا بســيار تاريــك بــود و هيــچ نــوري ديــده نميشــد.
خــودم را بــه خــط رســاندم و دســتگاهها را رديــف كــردم .تــوي آن تاريكــي چشــم ،چشــم را
نميديــد .داشــتم برمیگشــتم کــه نفهمیــدم چطــور از بــاالي يــك بلنــدي ســقوط كــردم؛
نميدانســتم کجــا افتــادهام و قــرار اســت بــا چــه صحنـهاي روبـهرو شــوم .از لبــاس ســربازي
کــه بــا اســلحهي نشــانه رفتـه بــه طرفــم آمــد ،دانســتم ســنگر خــودی اســت .خــدا را شــكر
كــه شــليك نكــرد! ســرم گیــج میرفــت .کمــی شــربت بــه مــن دادنــد و مــن مــدام ايــن
جملــهي پدربزرگــت را تــوي ذهنــم مــرور ميكــردم:
 علي جان نترس! قسمت هرچه باشد ،همان ميشود .شجاع باش پسرم!***
يــادت هســت فیلــم اخراجیهــا را بــا هــم ميدیدیــم؟ لحظــهای کــه بعثيهــا ،بمــب
شــیمیایی زدنــد؛ فهمیــدی چــرا اشــک تــوی چش ـمهايم حلقــه زد؟
عمليــات فــاو بــود کــه بعثيهــا شــيميايي زدنــد .تــوی نخلســتان ،بويــي شــبيه ســبزي
پيچيــد .مــن از پدربزرگــت پرســيدم مگــر اينجــا ســبزی میکارنــد؟ او بالفاصلــه فريــاد زد:
 شيميايي زدند .شیمیایی زدند!امــا دیــر شــده بــود .مــا را بــه بيمارســتان منتقــل كردنــد .پــدرم بيشتــر از مــا دچــار
مصدوميــت شــد و خــون بــاال م ـيآورد .او تــا قبــل از شــهادتش چندينبــار بهخاطــر هميــن
اتفــاق تــوي بيمارســتان ساســان ،بســتري شــد و دســت آخــر ،همــان جراحــت شــيميايي
پدربزرگــت را بــه شــهادت رســاند.
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غيرت
بر اساس خاطرهای از رزمنده سرافراز ،ذبیحاهلل مختاری
بازنويسي :فاطمه بدیعی فرد

از تاکســی کــه پیــاده شــدم؛ همـهاش بــا خــودم فکــر میکــردم چهطــور بــا خانــواده روبـهرو
شــوم کــه نگــران نشــوند؟! وســط کوچــه کــه رســیدم ،صورتــم را بــا چفیــه پوشــاندم و بــه
راهــم ادامــه دادم .جلــوي در خانــه کــه رســیدم ،همســایهمان کــه مــردی تقریب ـ ًا  50ســاله
بــود ،بــه محــض دیدنــم ســامی کــرد و گفــت:
 بــه بــه! آقــا ذبیــح! باالخــره از جبهــه دل کنــدی؟! ســرما خــوردی كــه صورتــت روپوشــاندی؟
پشــت ســر هــم ســؤال میپرســید و اصـ ً
ا شــرایط خوبــی بــرای جــوابدادن بــه ســواالتش
نداشــتم .همیشــه همینطــور بــود؛ نــه اینکــه بــا امثــال مــن مشــکل داشــت! نــه! حرفــش
ایــن بــود کــه اصــ ً
ا بــه خطــر انداختــن جــان ،چــه فلســفهای دارد؟ و از اینجــور افــکار
عجیــب! همانطــور کــه چفیــه را روی صورتــم نگــه داشــتهبــودم ،بــه آقــا ذبيــح ،ســامی
کــردم و زنــگ را زدم.
او هــم کــه دیــد ســؤاالتش بیپاســخ مانــده ،بــدون هیــچ حــرف ديگــري بــه خانهشــان
رفــت.
صــدای غژغــژ بازشــدن در قدیمــی خانهمــان ،مــرا بــه خــود آورد و مــادرم را جلــوي دیدگانــم
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دیــدم .اولــش مــرا نشــناخت؛ بعــد از چنــد لحظــه بــا شــادی پرســید:
 ذبیح! توئی مادر؟تــا آمــدم در آغــوش بگیرمــش ،چفیــهام افتــاد و همهچیــز برمــا شــد .دســتش را روی
صورتــش گذاشــت و بیاختیــار جیــغ کوتاهــی کشــید و بریدهبریــده پرســید:
 چه...چه ...بالیی سر صورتت آمده پسرم؟!تــا آمــدم چیــزی بگویــم ،خواهــرم هــم تــوی حیــاط ظاهــر شــد و  !...ســریع در را بســتم و
دوبــاره چفی ـهام را روی صورتــم کشــیدم و گفتــم:
 چــه خبــر شــده؟ چــرا اينقــدر شــلوغش میکنیــد؟ اگــر بگذاریــد ،توضیــح میدهــم! اولبرویــم داخــل ،بعــد همهچیــز را میگویــم.
توی اتاق ،مادرم در حالیکه کنارم مینشست با صدایی بغضآلود گفت:
 همینکه بیخبر آمدی ،حتم ًا اتفاق بدی افتاده! مــادر مــن! بــاورت میشــود اگــر بگویــم خــودم هــم نمیدانــم چــه بالیــی ســرم آمــده؟و اص ـ ً
ا نمیدانــم بــا اســت یــا برکــت؟!
خواهرم ،کنارم نشست و گفت:
 حاال تعریف کن ببینيم چی شده!در حالیکه لیوان آب را سر میکشیدم ،گفتم:
 دو روز پیــش ،وقتــی از خــواب بیــدار شــدم ،دیــدم همرزمانــم بــا تعجــب بــه صورتــم خیــرهشــدهاند .خیلــی نگــران شــدم؛ امــا آینــهای در دسترســم نبــود کــه ببینــم صورتــم چــه
شــکلی شــده .وقتــی بــرای وضــو گرفتــن ،آب را بــه صورتــم زدم ،چشــمم بدجــور ســوخت
و درد گرفــت .بعــدش هــم یکــی از دوســتانم برایــم توضیــح داد کــه یــک ســمت صورتــم
تغییــر کــرده .همــان موقــع بــه درمانــگاه صحرایــی رفتــم؛ امــا بــه نتیجـهای نرســیدند و برگــه
معرفینامــه دســتم دادنــد و بــه تهــران اعزامــم کردنــد .االن هــم آمــدهام بــرای درمــان.
مادرم گفت:
 بلندشو همین االن برویم.چیــز زیــادی طــول نکشــید کــه بــه بیمارســتان رســیدیم؛ آزمایشهــای زیــادی روی صورتــم
انجــام دادنــد؛ ولــی آنهــا هــم بــه نتیج ـهاي نرســیدند و تصمیــم گرفتنــد کــه چشــمم را

غیرت
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عمــل کننــد.
چیــزی بــه عملــم نمانــده بــود کــه پزشــکی بــرای معاینــه ،وارد اتاقــم شــد .دســتمالی روی
مردمــک چشــمم قــرار داد و بعــد از دو دقیقــه ،دســتمال را برداشــت و گفــت:
 نیــازی بــه عمــل نیســت .عصــب چشــمت فلــج شــده و بــا فیزیوتراپــی ،امــکان برگشــتســامتی هســت.
خیلــی خوشــحال شــدیم .همانجــا مرحلــه اول فیزیوتراپــی را انجــام دادم و قــرار شــد روز
بعــد جلســه دوم را انجــام بدهــم .دکتــر ،خیلــی امیــدوار بــود کــه مشــکلم حــل شــود .وقتــی
بــه خانــه برگشــتیم ،پــدرم هــم از کار برگشــته بــود .داشــتم در مــورد وضعیتــم برایــش
توضیــح مــیدادم کــه خواهــرم گفــت:
 مهمان داریم!بــا تعجــب بــه عقــب برگشــتم و مــرد همســایهمان را تــوی حیــاط دیــدم .نفــس عمیقــی
کشــیدم و از ناراحتــی ،ســرم را تــکان دادم .پــدرم خیلــی آرام گفــت:
 حتم ًا برای دیدنت آمده .زود میرود!همسایه بعد از سالم و احوالپرسی ،گفت:
 آقــا ذبیــح! چنــد ســاعت پیــش کــه نگفتــی چــی شــده ،الاقــل االن بگــو ببینــم ایــن جنــگچــه بالیــی بــه ســرت آورده؟
پــدرم بــا خوشرویــی تعــارف کــرد کــه بنشــیند؛ او هــم درســت کنــار مــن نشســت و ادامــه
داد:
 دفعه پیش که آمدی ،کتفت شکسته بود.پدرم گفت:
 بله .آن دفعه كه...میان حرفش گفتم:
 همرزمانــم ســر و جانشــان را دادهانــد؛ شکســتگی کتــف و آســیبدیدن چشــم کــهچیــزی نیســت .آنبــار کــه کتفــم شکســته بــود؛ اگــر اجــازه میدادنــد ،همانجــا ميمانــدم؛
اجــازه ندادنــد و بــه اجبــار مــرا بــه مرخصــي فرســتادند .رزمنــده کــه از اینجــور اتفاقــات
ترســی نــدارد .از دشــمن هــم ترســی نــدارد .از زخــم و جراحــت و از دســت رفتــن جــان
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هــم ،هراســی نــدارد .وقتــی میجنگیــم ،حاضریــم بــه خاطــر دیــن و وطــن ،عزیزتریــن
عزیزانمــان و جانمــان را بدهیــم.
مرد همسایه که از تعجب ،چشمانش گشاد شده بود رو به پدرم گفت:
 جوانی است و هزار سودا!پدرم سرش را به زیر انداخت و چیزی نگفت.
 وقتــی جنــگ شــد فقــط یــک دانشآمــوز دبیرســتانی بــودم و چــون دوســت داشــتمکاری بــرای وطنــم انجــام دهــم از طریــق جهــاد دانشــگاهی بــه مناطــق محــروم رفتــم کــه
بــه کشــاورزان کمــک کنــم .خیلیهــا مثــل مــن بودنــد .ســال  61هــم کــه آخریــن ســال
دبیرســتانم بــود بــه منطقــه جنگــی رفتــم.
مرد همسایه گفت:
 ای بابــا ،آقــا ذبیــح! نمیشــود بــا شــما جوانهــا دو کلمــه حــرف زد .مــن می¬گویــم ،اگــرخدایــی نکــرده ،کشــته یــا نقــض عضــو شــدی چــه؟ آنوقــت خانــوادهات ،پشــیمان نمیشــوند
کــه چــرا جلــوي پسرشــان را نگرفتنــد؟ آنوقــت خــودت پشــیمان نمیشــوی کــه بدنــت
بــرای هیــچ و پــوچ ناقــص شــده؟
پدرم که تا آن لحظه ساکت ماندهبود ،با لبخندی گفت:
 مگــر بقیــه کــه شــهید دادهانــد ،االن پشــیمان شــدهاند؟ روزیکــه اجــازه دادم بــرود ،بــهخــدا ســپردمش .اگــر ایــن جوانهــا نرونــد کــه کشــور بیپنــاه میمانــد .ذبیــح ،همیــن
االن ،هفتاددرصــد شــنواییاش را از دســت داده ،ولــی برایــش مهــم نیســت! چــون بــرای
هدفــش بــوده .اگــر بخواهیــم بــه ایــن چیزهایــی کــه شــما میگویــی فکــر کنیــم کــه دیگــر
کســی بــه جبهــه نمــیرود.
نگاهی به مرد همسای ه انداختم و گفتم:
 میدانــم کــه بــرای حفاظــت از نامــوس و دیــن و خاکــم ،مردانــه جنگیــدهام .و همیــن بــهمــن ،معنــا و آرامــش میدهــد .دفــاع از ارزشهــا و جنگیــدن بــرای اعتقــاد و آب و خــاک
و ملتــم ،افتخــار مــن و همرزمــان مــن اســت؛ شــما انــگار نمیدانــی کــه آرزوی همــهي
رزمنــدگان ،جانبــازی و شــهادت اســت!
مــرد همســایه در حالیکــه بــه فکــر فــرو رفتهبــود ،بلنــد شــد و بیهیــچ حرفــي خداحافظــی
کــرد و رفــت.
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نیمی از وجودم

بر اساس خاطرهای از رزمنده سرافراز ،محمدرضا رجبزادگان
بازنويسي :حبيب مقيمي

پشههای سنگر
داوطلــب کــه شــدیم ،مــا را بردنــد لشــکر  21حمــزه .بعــدش هــم کرخــه .بعثيهــا
آنطــرف رودخانــه بودنــد و مــا اینطــرف .بیســتوپنج روز از جنــگ گذشــته بــود .روزهــا
میرفتیــم پشــت بوتههــا قایــم میشــدیم .ســنگرهایمان در حــد یــک قبــر بودنــد .بایــد
ت گاوهــا راجمــع میکردیــم و آتــش میزدیــم .مــردم محلــی میگفتنــد بــرای در
فضــوال 
امــان مانــدن از نیــش پشــه ،بایــد آتشــی از فضــوالت بســازیم .پش ـهها از روی لبــاس هــم،
میزدنــد ،احســاس میکــردم کــه همــهی بدنــم را پشــه خــورده.
تیپ ذوالفقار
بــه مــا گفتنــد میتوانیــد برویــد ارتــش؛ میــل خودتــان اســت .جایشــان چهــارراه
قصــر بــود .تیــپ ذوالفقــار .مــا قبــول کردیــم و رفتیــم آنجــا .همــان روز اول لباسهــای
پلنگــی ارتشــي بــه مــا دادنــد .دوازده روز آموزشهــای فشــرده دیدیــم.

74
یدا ...رفیعی
اوایــل عملیــات بیتالمقــدس کــه شــد ،کوشــک بودیــم .همانجــا بــا یدا...رفیعــی
آشــنا شــدم .دو ســه روزه بــا هــم صمیمــی شــدیم؛ خیلــی صمیمــی .از مشــکالتش طــوري
حــرف م ـيزد كــه انــگار ســالها بــا کســی درددل نکــرده بــود.
تــوی کانــال نشســته بودیــم .یــک ســاعت دیگــر بایــد میرفتیــم جلــو .ناگهــان یــدا...
بــا ســرعت از کانــال زد بیــرون .نفهمیــدم کجــا! بیهیــچ حرفــی رفــت .شــاید میخواســت
تنهــا باشــد .دیگــر آفتــاب رفتــه بــود کــه ســرو صدایــی مــرا بــه بیــرون کانــال کشــاند.
بچههــا ســه تــا بعثــي را اســیر کــرده بودنــد .مــردي را هــم کــه انــگار زخمــی شــده بــود،
روی کــول یکیشــان گذاشــته بودنــد .نزدیکتــر کــه آمدنــد ،شــوکه شــدم! یــدا ...بــود .بــا
اشــاره بهشــان فهمانــدم او را زمیــن بگذارنــد؛ انــگار از ایــن خمپارههــای زمانــي ،زده بودنــد
كــه بــاالی ســرش منفجــر شــده و روي ســرش ریختــه بــود .دســتم را گذاشــتم روی ســرش
و نگــه داشــتم .آرام زیــر لــب گفــت خــدا ...خــدا ...آخریــن كلمههايــي بــود کــه بــر زبــان
آورد .تمــام کــرد.
هیپنوتیزم
آرام از کانــال بــاال آمــده و زل زده بــود بــه چشـمهای مــن! هرکســی از هــر طــرف کانــال
بــه طــرف مــار شــلیک کــرد .هیچکــدام بــه هــدف نزدنــد .مــار آرام آرام از جلــو چش ـممان،
خزيــد و گذشــت .انــگار هیپنوتیــزم شــده بودیــم .چنــدروز از رفتــن يــدا ...میگذشــت و مــن
حــال طبیعــی نداشــتم .تعجبــم از ایــن بــود کــه بــا دیدیــن ایــن مــار ،هیــچ واکنشــی نشــان
نــدادم .شــاید اگــر در حالــت طبیعــی بــودم ،فــرار میکــردم.
حاج احمد متوسلیان
قــرار شــد یــک گــردان از تیــپ ذوالفقــار را ببرنــد ســوریه .هواپيمــاي مــا تــوی فــرودگاه
دمشــق نشســت .هــوا گــرم بــود؛ بــرای همیــن مــا را هدایــت کردنــد زیــر ســایهي هواپیمــا.
نشســتیم .وقتــی او آمــد ،همــه نگاههــا بــه طرفــش چرخیــد .صالبــت و هیبتــش همهمــان
را جــذب کــرد .ایســتاد و گفــت:

نیمی از وجودم
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 شما انتخاب شدهاید و نمایندههای جمهوری اسالمی هستید.بعــد مــا را بردنــد حــرم حضــرت زینــب(س) ،بعــدش هــم زبدانــی .بعدهــا بــه مــا
گفتنــد کــه ایــن آقــا حــاج احمــد متوســلیان اســت .نمیشــناختیمش .گفتنــد فرمانــده تیــپ
حضرترســول(ص) .مــا را بردنــد البکــر ،جــوالن و بعــد بــه زبدانــی .يــك پایــگاه پیشــاهنگی
بــود .چادرهایــی زده بودنــد و دور تــادورش تــا ســر زانــو ســیمان بــود .مــا خــارج از شــهر
دمشــق مســتقر شــدیم .آخرینبــاری کــه حــاج احمــد را دیدیــم ،همــان زمانــی بــود کــه ســوار
یــک ماشــین ســفیدرنگ شــد و رفــت .مدتهــا پیدایــش نبــود .بــه مــا گفتنــد حــاج احمــد
متوســلیان رفتــه ایــران کــه عملیــات رمضــان را هدایــت کنــد .بعدهــا فهمیدیــم اســرائيليها
كميــن زده و ايشــان را همــان روز ،ربودهانــد.
مــدت اقامــت مــا رو بــه پایــان بــود .درســت همــان زمــان بــود کــه ســربازی مــن هــم
داشــت تمــام میشــد و تصمیــم داشــتم بــاز هــم بــه عنــوان داوطلــب ،تــوی جبهــه باشــم.
دفــاع از وطــن ،اجبــاری و اختیــاری نمیشناســد .اینبــار بایــد میرفتیــم گیــان غــرب.
سرگردانی
شــب بــود؛ وارد کانالــی شــدیم .آنطرفتــر یــک بعثــي کنــار یــک تانــک در حــال
ســوختن بــود .داخــل کانــال جلــو میرفتیــم .هــوا گــرگ و میــش شــد و مــا هنــوز داخــل
ایــن کانــال داشــتیم حرکــت میکردیــم .گمــان میکردیــم رو بــه جلــو میرویــم؛ غافــل از
اینکــه دور خودمــان میچرخیــم .هــوا کــه روشــن شــد ،ســرمان را از کانــال بــاال آوردی ـم.
همــان جســد بعثــي و تانــک ســوخته بــه مــا فهمانــد تمــام شــب دور خودمــان چرخيدهايــم.
لبخند ماندگار
والفجــر مقدماتــی لــو رفتــه و خمپارهریــزان بعثيهــا آغــاز شــده بــود؛ هــر لحظــه فکــر
میکردیــم یکــی از ایــن خمپارههــا برســرمان فــرود میآیــد .ناگهــان صدایــی تــوی هــوا
پیچیــد؛ انــگار کلــه مــرا کوباندنــد بــه خاکریــز .دیگــر هیــچ چیــز نفهمیــدم.
بــه هــوش کــه آمــدم ،تــوی یــک ســنگر بــودم .يــك بســيجي ،کنــار مــن بــود .پایــش
از زانــو قطــع شــده بــود .گفتــم بیــام کمکــت کنــم .نگاهــی کــرد و خندیــد .فقــط خندیــد.
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وحاال....
حــاال مــن یــک رزمنــدهام .جنــگ تمــام شــده .نمیدانــم هنــوز مــرا رزمنــده میداننــد
یــا نــه! ازدواج کــردهام و شــغل دارم؛ امــا نیمــي از وجــودم هنــوز رزمنــده اســت .نمیدانــم
چــرا کســی حــاال از رزمندههــا حــرف نمیزنــد!؟ انــگار نــه انــگار یــک زمانــی رزمندههایــی
بودهانــد تــوی ایــن ســرزمین .خــب! دوســتان مــا کــه شــهید شــدهاند یــا جانبازنــد ،اول
رزمنــده بودهانــد .یعنــی رزمنــدهی شــهید یــا رزمنــدهی جانبــاز؛ امــا کســی حــاال انــگار
رزمنــدهي ســالم را دوســت خــود نمیدانــد .عجیــب اســت؛ عجیــب!
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دمپايي

بر اساس خاطرهای از رزمنده سرافراز ،سید مصطفی زرآوندیان
بازنويسي :علیرضا نعمتالهی

معصومه خانم ،همینطور که دمپاییاش را میپوشید به مصطفی گفت:
 مادر ! تو بشین درسِ ت رو بخون ،خودم درو باز میکنم.از پلههای آجری آرامآرام پایین رفت:
 اومدم!پشت در ،ابراهیم ایستاده بود و پشتش به درب خانه بود.
 بفرما پسرم!وقتــی ابراهیــم برگشــت ،خنــدهای روی لبهــای معصومــه خانــم نشســت و احوالپرســی
گرمــی کــرد .ابراهیــم خیلــی رســمی صحبــت میکــرد و معصومــه خانــم بــه نظــرش رســید
ابراهیــم بــرای خــودش مــردی شــده اســت؛ ناچــار او هــم رســمیتر بــه صحبتهایــش
ادامــه داد .الزم نبــود از ابراهیــم بپرســد کــه چ ـهکار دارد؛ میدانســت کــه بــا مصطفــی کار
دارد .بعــد از پرســیدن حــال پــدر و مــادر ابراهیــم ،مادرانــه بــه ابراهیــم گفــت:
 اگــه اومــدی بــا مصطفــی بریــد جبهــه ،صــداش نمیزنــم .مصطفــی داره درسمیخونــه بــرای دانشــگاه.
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ابراهیــم نــه چفیــه داشــت و نــه لبــاس مخصــوص جبهــه .ریشهایــش هــم هنــوز بلنــد
نشــده بــود و هیــچ نشــانهای از بســیجیبودن نداشــت؛ امــا مــادر مصطفــی همـهي دوســتان
مصطفــی را بــه چشــم بســیجیهایی میدیــد کــه آمدهانــد تــا او را بــه جبهــه ببرنــد.
ابراهیم مؤدبانه به خدا قسم خورد که نمیخواهد مصطفی را ببرد جبهه:
 تا سر خیابان میریم و برمیگردیم.معصومــه خانــم کــه میدانســت ابراهیــم پســر مومــن و راســتگویی اســت بــه او
اعتمــاد کــرد و از او خواســت تــا بیایــد در خانــه و مصطفــی را ببینــد .ابرهیــم تشــکرکرد و
معصومــه خانــم از همانجــا مصطفــی را صــدا زد!
 مادر! ابراهیم امینی دم در باهات کار داره.خانـه خیلــی کوچــک بــود و مصطفــی بــا دو قــدم ،خــودش را بــه دم در رســاند .معصومــه
خانــم مثــل مأمورهــا ایســتاده بــود تــا موضــوع صحبتشــان را بشــنود .ابراهیــم در حاليكــه
بــا مصطفــي دســت مـيداد ،گفــت:
 میخوان از مالک اشتر نیرو اعزام کنن ،میای بریم همراهیشون کنیم؟واژههــای مالــک اشــتر ،نیــرو و اعــزام ،بــرای معصومــه خانــم معنــی جبهــه و جنــگ و
دوری پســر و گریــه و تــرس کشتهشــدن داشــت؛ محکــم بــه ابراهیــم گفــت:
 مگه نگفتی موضوع جبهه و جنگ نیس؟ مــا کــه نمیخوایــم بریــم جبهــه؛ یــه عــده از دوســتانمون میخــوان بــرن ،مــامي¬خوایــم بریــم بدرقهشــون کنیــم.
معصومه خانم دستپاچه رو به مصطفی گفت:
 مادر! تو بشین خونه من و ابراهیم ميریم بدرقهشون میکنیم و برمیگردیم. شــما هــم اگــه دوســت داريــد ،بیاییــد؛ امــا ميخوايــم بــا مصطفــی بــرای بچههــانوحــه بخونیــم.
مــادر مصطفــی میدانســت پســرش نوحهخــوان خوبــی اســت و حرفهــای ابراهیــم
هــم درســت اســت؛ امــا نمیخواســت هیــچ ارتباطــی بیــن جبهــه و پســرش برقــرار شــود.
مصطفی با لبخند رو به مادرش ،گفت:
 -تا مسجد سر کوچه ميریم و بر ميگردیم ،شما الزم نیس بیایين.

دمپایی
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تــه دل مــادر ،هنــوز راضــی نشــده بــود .مصطفــی بــه پاهایــش اشــاره کــرد و بــا خنــده
گفــت:
 با دمپایی و بدون جوراب میرم تا خیالت راحت باشه!مادر ،لبخندي زد:
 خدا پشت و پناهتون.تــا تــه کوچــه ،ابراهیــم و پســرش را بــا نــگاه ،بدرقــه کــرد .دلش ميخواســت همراهشــان
بــرای بدرقـهي رزمندههــا ميرفــت؛ امــا منتظــر دخترهایــش بــود تــا از مدرســه برگردنــد.
مصطفــی ،بیشتــر دلــش ميخواســت قــرارگاه مالــک اشــتر کــه تــازه احــداث شــده
بــود را ببینــد .وارد قــرار گاه کــه شــد ،بــه غیــر از دوســتانش ،کســی را نمــی شــناخت.
بیشتــر نیروهــا ،جدیــد بودنــد.
بســیجیها ،کنــار اتوبــوس ایســتاده بودنــد و بــا هــم شــوخی ميکردنــد .پیرمــردی
وســط آنهــا ایســتاده بــود و هیــچ کــس او را نمیشــناخت .پیرمــرد خوشرویــی بــود و
بــرای بچههــا لطيفــه ميگفــت و بچههــا را شــاد ميكــرد .انگشــتهای دســت چــپ
پیرمــرد ،قطــع شــده بــود .یکــی از بچههــا پرســید:
 پنجههات چی شدن؟پیرمرد دستش را باال آورد و گفت:
 صدام جویده!و همه زدند زیر خنده!
ابراهیم شروع کرد به خواندن نوحهی حماسی و مصطفی هم کمکش داد:
 ای لشکر صاحب زمان ،آماده باش! آماده باش!بهر نبردی بی امان آماده باش! آماده باش!
پیرمــرد ،ميانــه گرفــت و ســینهزنی را شــروع کــرد .تمــام بســیجیها دور پیرمــرد جمــع
شــدند و شــروع کــردن بــه ســینهزدن.
کمکــم هم ـهي نيروهــا ،نوحــه را همخوانــی و شــوري بــه پــا کردنــد و همانطــور کــه
ســینه ميزدنــد ،یکییکــی ســوار اتوبوسهــا شــدند .ابراهیــم هــم ،هــمراه آنهــا ،ســوار
یکــی از اتوبوسهــا شــد و نوحــه را ادامــه داد.
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مصطفــی کــه شــور و هیجــان بســيجيها ،حالــش را منقلــب كــرده بــود نیــز ســوار شــد
و نوحـهي «کربــا کربــا مــا داریــم ميآییــم» را شــروع کردنــد؛ هیجــان بــه اوج خــود رســید
و ابراهیــم و مصطفــی دلشــان نمیآمــد در غوغــاي ایــن هیجــان از اتوبــوس پیــاده شــوند.
ابراهیــم تــه اتوبــوس ایســتاده بــود و بــه غیــر از نوحــه و ســینهزنی ،حواســش بــه هیــچ
چیــز نبــود؛ امــا مصطفــی جلــوي اتوبــوس و رو بــه بســیجیها ایســتاده و حواســش بــود کــه
دمپایــی پوشــیده و بایــد برگــردد خانــه .بــا خــودش گفــت:
 این نوحه که تموم بشه ،از بچهها خداحافظی ميکنم و پیاده ميشم.مصطفــی داشــت کربــا کربــا را ادامــه مــيداد کــه ابراهیــم دفترچــهي نوحــه را از
جیبــش بیــرون آورد و برگهایــش را ورق زد .نفــس مصطفــی گرفــت و ســاکت شــد.
بســیجیها هــم ســاکت شــدند .ابراهیــم شــروع کــرد بــه خوانــدن شــعر جدیــدی کــه حماســي
نبــود؛ مرثیــه بــود:
 دو کوهه ...دو کوهه ...کو برادرهای من؟رزمندههــاي قديمــي كــه واقعــهي دردنــاك پــادگان دوكوهــه را ميدانســتند ،شــروع
بــه گریــه کردنــد .بســیجیها هــم متأثــر شــدند .اشــک در چشــمان مصطفــی نیــز حلقــه
زد .ابراهیــم ادام ـهی شــعر را ميخوانــد .مصطفــی کــف اتوبــوس نشســت و هقهقــش بــاال
گرفــت .اشــكهاي اولــش بــه خاطــر دوســتان شــهیدش بــود؛ بــه خاطــر محمدابراهیــم
رنجبــر ،بــه خاطــر مصطفــی آقامیــر و بــه خاطــر علــی حکیمــی.
امــا کمکــم بــه حــال خــودش گریــه کــرد کــه چــرا از قافلـهي دوســتانش عقــب مانــده
اســت؟ گریــه کــرد کــه چــرا نمیتوانــد هــمراه ایــن بچههــا بــه جبهــه بــرود .بــه یــاد
گریههــای مــادرش افتــاد ،وقتــی کــه بــه او قــول داده بــود کــه تــا درســش تمــام نشــود،
دیگــر بــه جبهــه نمــیرود .بــه یــاد گریههــای مــادرش افتــاد وقتــی کــه بــرای اولیــن بــار
ميخواســت بــه جبهــه بــرود .یــاد گريــهي دوران انقــاب و کــف خیابــان خــاوران بــه
خاطــرش آمــد؛ وقتــي كــه از پشــت وانــت افتــاد!
اوایــل انقــاب بــود و داشــتند ســر خيابــان اتابــک ،ســنگر درســت ميکردنــد .حتــی بــه
مصطفــی تفنــگ نمیدادنــد تــا از نزدیــک لمســش کنــد .یــک دانــش آمــوز اول راهنمایــی
مثــل او ،فقــط ميتوانســت گونیهــا را بــرای ســنگر درســتکردنُ ،پــر کنــد .ميدیــد
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مســجدیها بــا گاردیهــا درگیــر هســتند؛ طــرفدار مســجدیها بــود .مــادرش نگذاشــته
بــود ش ـبها بــرای گونــی ُپرکــردن بــه خیابــان بــرود؛ مصطفــی هــم گریــه کــرده بــود.
آخریــن خاطــرهی شــیرينی کــه از جشــن پیــروزی انقــاب داشــت ،سوارشــدن پشــت
وانــت بــود و تلختریــن خاطــره از انقــاب ،افتــادن از عقــب همــان وانــت .وانــت ،رفتــه بــود
و او بــا ســر شکســته ،کــف خیابــان خــاوران نشســته بــود و گریــه ميکــرد.
انقــاب پیــروز شــد و همهجــا امــن و امــان بــود کــه یــک روز مصطفــی دیــد شیشـههای
مدرســه را چس ـبهای پهــن و ضــربدری ميزدنــد .بچههــا دور ناظــم و حســین آقــا جمــع
شــده بودنــد؛ یکــی از بچههــا پرســید:
 چرا چسب ميزنید؟!حسینآقا جواب داد:
 جنگ شده پسرم ،جنگ!عــراق را از کتــاب جغرافــی ميشــناخت و هیــچ ذهنیتــی از بعثيهــاي حاكــم بــر
عــراق ،نداشــت .بیشتــر بچههــای ســال ســوم راهنمایــی خیابــان خــاوران بــرای جبهــه،
نامنویســی کردنــد .مصطفــی هــم هــمراه دوســتانش بــه اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه
پانــزده رفتــه بــود تــا نوبــت اعــزام بگیــرد.
خــطزدن نــام مصطفــی از همــه راحتتــر بــود .وســط حیــاط اداره ،هــر چــه تــاش
کــرده بــود و نــوک پــا ایســتاده بــود ،بــاز هــم مشــخص بــود کــه از همــه قدکوتاهتــر اســت
و ســریع نامــش خــط خــورده بــود .همکالســیهای مصطفــی ،مثــل محمــد ابراهیــم و
مصطفــی آقــا میــر در همــان زمــان ،پذیرفتــه و اعــزام شــدند و مصطفــی بــا گریــه بــه خانــه
آمــد بــود.
ابراهیــم هنــوز ایســتاده بــود و شــعر دو کوهــه را ميخوانــد و مصطفــی هنــوز ،کــف
اتوبــوس گریــه ميکــرد.
***
ســه مــاه بعــد ،محمــد ابراهیــم رنجبــر و مصطفــی آقــا میــر از جبهــه به مدرســه برگشــتند
و از خاطــرات خــود بــرای مصطفــی گفتنــد و حســابی دل مصطفــی را ســوزاندند .مصطفــی
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بــرای رفتــن بــه جبهــه دو مانــع بــزرگ داشــت :اولــی قــد کوتاهــش بــود و دومــی اجــازهي
مــادرش .پــدرش بــه رحمــت خــدا رفتــه بــود و مــادرش نمیخواســت تنهــا پســرش را هــم
از دســت بدهــد .بــا خــود فكــر ميكــرد كــه بــه هــر شــكل ممكــن ،باالخــره ميتوانــد
مــادرش را راضــي كنــد ،امــا بــا قــد کوتاهــش چــه كنــد؟
يــك روز ،باخبــر شــدكه دوبــاره قــرار اســت بــرای جبهــه نیــرو بگیرنــد؛ اندکــی نــور امیــد
بــه دل مصطفــی دميــد .در مرحلــه بعــدی کــه نیــرو ميگرفتنــد ،نیروهــا را بــه حیــاط مدرســه
نیاوردنــد و در کالسهــا شــروع بــه نامنویســی کردنــد .مصطفــی رفــت آخــر کالس و کیفــش
را زیــرش گذاشــت و نشســت تــا مأمــور اعــزام ،قــد کوچکــش را نبینــد؛ ايــن ترفنــدش گرفــت
و نــام او را بــرای اعــزام ثبــت شــد.
انــگار دنیــا را بــه مصطفــی داده بودنــد! شــاد و خنــدان وارد خانــه شــد؛ امــا در مــورد
جبهــه ،چیــزی بــه مــادرش نگفــت .مــادر مصطفــی هــم مثــل مادرهــای دیگــر ،رفتارهــای
پســرش را زیــر نظــر گرفتــه وفهمیــد کــه پســرش خوشحــال اســت:
 چه خبر شده؟ هیچی!مصطفــی نــام نویســی کــرده بــود و بــرای اعــزام ،بيقــراري ميکــرد؛ امــا تاریــخ دقیــق
اعزامــش را نمیدانســت .ســه روز بعــد ،صبــح چهارشــنبه ،وســایل مدرس ـهاش را برداشــت و
بــه ســمت مدرســه رفــت .مــادرش در حیــاط کوچــک خانــه نشســته بــود و رخــت ميشســت.
مصطفی به مادرش را بوسید و گفت:
 ميرم مدرسه ،بعدش كار دارم ،اگه دیر اومدم نگران نشي!معصومه خانم ،صورت مصطفی را بوسید:
 چرا نگران باشم؟ چرا نگران نباشم؟!مصطفی با خنده جواب داد:
 ممکنه یه خرده دیر بیام ،نگران بشی ،ولی نگران نباش حتم ًا بر ميگردم.معصومــه خانــم ،آب پاکــی روی دس ـتهایش ریخــت ،ایســتاد و بــا دلهــره بــه پســرش
نــگاه کــرد و بــا تعجــب پرســید:
 -باالخره رفتی؟!
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مصطفی با تبسمي پر از مهر و قدرشناسي ،رو به مادرش گفت:
 حالم کن مادر! قول ميدم صحیح و سالم برگردم.مادر که اشكش سرازير شده بود ،گفت:
 به یه شرط حاللت مي کنم. نشنیده قبوله! منو از حال و روزت ،بیخبر نذاری!کیفش را روی کولش انداخت و گفت:
چشم! چشم! خداحافظ مادر جان!و از در خانه بیرون زد.
***
ابراهیــم بــا نوحـهاش ،مصطفــی را بــه دوکوهــه بــرده و خاطــرات دوکوهــه ،مثــل بــرق از
جلــوي چشــمهای اشــکبارش رد شــدند.
االن بســیجیها ،مصطفــی هــم ،بــار اول کــه ميرفــت جبهــه ،تــوی کوپــه قطــار
مثــل ِ
تهــران -اهــواز نشســته بــود و بــا نوح ـهي یکــی از بچههــا ســینه مــيزد و بــرای رســیدن،
بیتابــی ميکــرد.
پــادگان دوکوهــه ،اولیــن جایــی بــود کــه در جنــگ ميدیــد .اول خیــال ميکــرد تفنگــی
بــه دســتش ميدهنــد و مــيرود بعثيهــا را مي ُکشــد تــا خــاک ایــران را تــرك كننــد؛ امــا
دو هفتــه در همانجــا مانــد و دورههــای آمــوزش نظامــي دیــد .تفنــگ ميدیــد؛ امــا بــا
خشــاب خالــی! یــا اگــر هــم فشــنگی داشــت ،گازی و مشــقی بــود.
روز پانزدهــم کــه دورهاش تمــام شــد ،تمــام وســایلش را جمــع کــرده بــود .از آقــای
رحیمــی فرمانــده آمــوزش ،پرســید:
 پس کی ميریم خط؟فرمانده آموزش خندید و گفت:
 خط کجاست پسر؟! شما نیروهای پشتیبانی هستید و باید برید نزدیک اهواز.چیــز هایــی کــه از فرمانــده ميشــنید بــا چیزهایــی کــه از محمــد ابراهیــم رنجبــر و
مصطفــی آقــا میــر شــنیده بــود ،فــرق داشــت.
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 مگه نمیریم جبهه؟! همه جای اینجا جبههس ،شما ميرید قرارگاه کربالی .4از اسم قرارگاه کربالی چهار خوشش آمد:
 خط مقدمه یا عقب؟ عقبه؛ اما از خط مقدم ،خیلی مهمتر و خطرناکتره! خب حاال کی میریم؟ اگــه صبــر نــداری ،همینجــا بشــین ،چشــمت بــه جــاده باشــه تــا ماشــين بیــاد؛ هــروقــت اومــد ســوار شــو و باهــاش بــرو!
***
اتوبــوس ،تــوی چالهچولههــای خیابانهــاي تهــران حرکــت ميکــرد و بســیجیهای
جدیــد را مثــل پانــدول ســاعت بــه چــپ و راســت ،نوســان م ـيداد .مصطفــی بــر خــاف
جــادهي کــوت عبــداهلل ،کــف اتوبــوس ســرش پاییــن بــود و دلــش نمیخواســت ســر بلنــد
کنــد.
تــوی جــادهي ســوراخ سوراخشــدهي کــوت عبــداهلل ،راننــده ،چالههــای خمپارههــا را
رد ميکــرد و مصطفــی پشــت وانــت لندکــروز نشســته بــود و پانــدولوار ،اطرافــش را نــگاه
ميکــرد .ایــن بــار محکمتــر و قرصتــر نشســته بــود تــا مثــل خاطــرهي خیابــان خــاوران
از پشــت ،نیفتــد! اگــر ایــن بــار ميافتــاد ،معلــوم نبــود چــه بــر ســرش ميآمــد .اگرچــه ایــن
بــار کاله آهنــی داشــت و ســرش زخــم نمیشــد؛ امــا ممکــن بــود او را ضعيــف بــه حســاب
بياورنــد و هیــچ کاری در خــط مقــدم بــه او ندهنــد و او را عقبتــر و عقبتــر بفرســتند.
نزدیــک اهــواز ،دو زاغـهی مهمــات بــود کــه امنیــت آنهــا خیلــی اهمیــت داشــت؛ اولــی
زاغــهی مهمــات شــهید میثمپــور و دیگــری زاغــه مهمــات شــهید رســتمپور .مصطفــی را
بــرای نگهبانــی زاغــه شــهید رســتمپور انتخــاب کردنــد.
بعــد از چهــل و پنــج روز ،آقــای مالمیــر -فرمانــده زاغــه -بــه مصطفــی اجــازه داد کــه
بــه مرخصــی بــرود.
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مصطفی ملتمسانه از فرمانده خواست اجازه بدهد تا بیشتر بماند.
 دلت برای خانوادهات ،تنگ نشده؟!مصطفــی بنــا قولــی کــه بــه مــادرش داده بــود ،مرتــب برايــش نامــه مينوشــت و
تلگــراف م ـيزد .مینــا خواهــرش هــم جــواب نامههــا را از زبــان مــادر مينوشــت و آنهــا را
ازطریــق ُپســت بســیج مدرســه ،بــه مصطفــی ميرســاند.
***
شــعرهای ابراهیــم تمــام شــد و بســیجیها ســاکت شــدند .لحظاتــي بعــد ،آرامآرام،
شــوخی و خندههــای آنهــا دوبــاره شــروع شــد کــه مصطفــی بــه خــودش آمــد.
***
نزدیکيهــای عیــد بــود و مصطفــی مأموریــت یــک و نیــم ماه ـهاش تمــام شــده بــود.
اتوبــوس خالــی بــرای تهــران نبــود .مجبــور شــده بــود مســیر اهــواز -تهــران را تکهتکــه
بیایــد .از قــم تــا تهــران را مجبــور شــد و ســط اتوبــوس بایســتد .نگهبانیهــای چنــد ســاعته در
زاغـهي شــهید رســتمپور بــه او آموختــه بــود کــه چنــد ســاعت ســرپا دوام بیــاورد ،بیآنکــه
خــم بــه ابــرو بیــاورد.
کمــی ســوغاتی بــرای مــادر و خواهرانــش ،خریــده بــود .بــه خانــه کــه رســید ،مــادرش
خانــه نبــود .خواهرهایــش بــا دیدنــش ،شــگفتزده شــدند .دســت بــه گــردن بــرادر انداختنــد
و دلشــان نمیآمــد رهايــش کننــد .مــادرش کــه آمــد ،اولیــن چیــزی کــه دیــد ،پوتینهــای
مصطفــی بــود؛ ذوقزده شــد و زنبیــل را انداخــت و آنچنــان بــه طــرف اتــاق دویــد کــه چــادر
از ســرش افتــاد؛ فقــط صــدا مــيزد:
 مصطفی! مصطفی! مصطفی!!...***
کــم کــم جبهــه را فرامــوش کــرده بــود .جبهــه را نــه ،جبههرفتــن را فرامــوش کــرده بــود.
مــادرش ،او را بــه روح پــدرش قســم داده بــود کــه ديگــر بــه جبهــه نــرود .دخترهــا کمکــم
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بــزرگ ميشــدند و مســتمری پــدر کــه از آمــوزش و پــرورش ميگرفتنــد ،ديگرجوابگــوی
مخــارج زندگــی پنــج نفــره نبــود.
مصطفــی ناچــار بــود بعــد از ظهرهــا کــه مدرســه تعطیــل ميشــد در کارگاه جــوشکاری
کار کنــد .فکــر ميکــرد بــا ایــن کار ،جــای خالــی پــدر را ميتوانــد بــرای خواهرهایــش
ُپــر کنــد.
معصومــه خانــم دوســت نداشــت پســرش کار کنــد .ســالها یــاد گرفتــه بــود کــه حقــوق
مســتمری شــوهرش را مدیریــت کنــد؛ امــا خوشــحال بــود کــه مصطفــی ســرش بــه کار،
گــرم اســت .اگــر چــه دلــش ميخواســت مصطفــی فقــط درس بخوانــد؛ امــا هــر از چنــد
مدتــی بــه او ميگفــت کــه اگــر تــو کار نکنــی ،نمیتوانــم زندگــی را بچرخانــم .بــا ایــن
تشــویقها بــود کــه یکســال توانســت او را از فکــر جبههرفتــن دور کنــد.
شــبها بــه مســجد ميرفــت و بــا بچههايــی كــه از جبهــه برگشــته بودنــد ،حــرف
م ـيزد .پایــگاه بســیج ،چســبیده بــه ســاختمان مســجد بــود و گاهــی تــا صبــح همانجــا
ميمانــد؛ بــه خصــوص شــبهای مــاه رمضــان ،کمتــر ميشــد کــه بــه خانــه بیایــد .در
ایــن مــدت بــا دوســتانش ،تمــام اخبــار جنــگ را پیگیــری و بررســي ميکــرد.
یکســال در برابــر جبههنرفتــن ،مقاومــت کــرد تــا مــادرش را راضــی نگــه دارد .یــک
روز بــه مــادرش گفــت:
 چند روز ميریم اردوي آموزشی اطراف تهران.اوایــل کــه اخبــار جنــگ را بــرای مــادرش توضيــح م ـيداد ،معصومــه خانــم موضــوع
صحبــت را عــوض ميکــرد .مصطفــی هــم ديگــر ،چیــزی از جنــگ بــرای مــادرش
نمیگفــت تــا زمانــی کــه اســم اردوي آموزشــی را آورد.
معصومه خانم از مصطفی پرسید:
 اردو چند روز میشه؟ کی ميرید؟ کی بر ميگردید؟!جوابهــای ضــد و نقیضــی بــه مــادرش داد و معصومــه خانــم فهمیــد کــه دوبــاره
پســرش هوایــی شــده اســت؛ امــا بهرویــش نیــاورد تــا بــا برنامههــای پســرش ،هماهنــگ
باشــد.
***
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کــف اتوبــوس بــا دمپایــی و بــدون جــوراب ایســتاده بود.یــاد قولــی کــه بــه مــادرش داده
بــود ،افتــاد.
 لطف ًا نگه دارین من بايد پیاده شم. ميبینی كه اينجا شلوغه؟ صبر کن یه جای خلوت پیدا کنم ،نگه ميدارم.***
چنــد روز کــه از رفتــن مصطفــی گذشــت و بــر نگشــت .نزدیــک عیــد بــود و معصومــه
خانــم منتظــر برگشــتن پســرش از اردوي آموزشــی اطــراف تهــران بــود کــه نامـهی مصطفــی
از گیالنغــرب رســید! در نامــه نوشــته بــود کــه اصـ ً
ا دورهي آموزشــی اطــراف تهــران در کار
نبــوده و از خانــه کــه بیــرون آمــده ،مســتقیم بــه جبهــه عــازم شــده اســت و از مــادر ،طلــب
حاللیــت کــرده بــود و قــول داده بــود کــه دیگــر از ایــن برنامههــا پیــاده نکنــد.
ایــام عیــد شــده بــود و مصطفــی در پــادگان ابــوذر نگهبانــی مــيداد .ســه مــاه بعــد،
دوبــاره بــه خانــه آمــد .معصوم ـ ه خانــم بــا دیدنــش خوشــحال شــد و كلكــش را بــه رویــش
نیــاورد؛ فقــط خــدا را شــکر کــرد کــه پســرش ســالم برگشــته اســت.
معصومــه خانــم ،دیگــر تســلیم مصطفــی شــده بــود و بــا ســامت برگشــتن پســرش،
ترســش از جبهــه ریختــه بــود .مــادر و پســر قــرار گذاشــتند کــه بــازی قایــم باشــک را کنــار
بگذارنــد و هــر وقــت خواســت بــه جبهــه بــرود ،راســتش را بــه مــادر بگویــد.
از آن بــه بعــد ،مــادرش وقــت رفتــن ،برایــش اســپند دود ميکــرد ،قــرآن و آب مـيآورد
و بــرای ســامتی او و همرزمانــش ،زيــر لــب دعــا ميخوانــد.
***
پیرمــرد ریــش ســفیدی کــه صــدام ،انگشــتهایش را جویــده بــود ،بــرای ســامتی
رزمنــدگان اســام دعــا خوانــد و همــه را بــه فرســتادن صلــوات تشــویق کــرد.
بعد ،رو به مصطفی کرد و پرسید :
 چرا با دمپایی اومدی؟!مصطفی خندید گفت:
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داد:

 پدر جان! نيومدم كه اعزام بشم؛ فقط اومدم به بچهها قوت قلب بدم. مگه خودت چته که نمییای؟! نکنه از مامانت اجازه نگرفتی؟اطرافیــان خندیدنــد و مصطفــی هــم خندیــد .پیرمــرد کــه خنــدهی بچههــا را دیــد ادامــه

 بیــا بریــم پســر! ایــن قــدر بهــت خــوش ميگــذره کــه دیگــه دلــت بــرای مامانــتتنــگ نمیشــه!

***
آخریــن بــاری کــه مصطفــی بــه جبهــه رفتــه بــود ،هفــت مــاه طــول کشــید .بایــد ســه راه
طالییــه را حفــظ ميکردنــد و نمیتوانســت آن جــا را رهــا کنــد و بــه مرخصــي بيايــد .آنقــدر
دلــش بــرای مــادر و خواهرانــش تنــگ شــده بــود کــه وقتــی تلفــن مــيزد ،دو طــرف پشــت
تلفــن ،از فــرط گریـهي دلتنگــي ،نمیتوانســتند حــرف بزننــد.
دشــمن ،ســه راه طالییــه را زیــر آتــش گرفتــه بــود .مصطفــی و چنــد نفــر دیگــر از
بچههــا در ماشــین بودنــد و منطقــه را گشــت ميزدنــد .هواپیمــای جنگــي دشــمن بــا
فاصلــهي کمــی از بــاالی سرشــان رد شــد .فرمانــده گفــت:
 فکرکنم این جنگنده بر ميگرده.چند دقیق بعد هواپیما برگشت.
 بپرید پایین و بخوابید روی زمین!مصطفــی پریــد تــوی گلهــای کنــار جــاده .جنگنــده ،بــاالی ســر آنهــا دور زد و بــا
تیــر بــار شــليك كــرد؛ صدهــا گلول ـه نزديــك بچههــا ،زميــن را شــكافتند؛ امــا هیچکــدام از
بچههــا ،زخمــی هــم نشــدند .فرمانــده بــه بچههــا گفــت:
 االن که کشته نشدین ،دیگه هیچ وقت توی جنگ کشته نمیشین.***

پیرمرد توی اتوبوس به مصطفی گفت:
 -نترس! من تا حاال بیست بار رفتم جبهه و طوریم نشده.
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خواســت خاطــرهي ســه راه طالییــه را بــرای پیرمــرد تعریــف کنــد؛ امــا تنــش لرزیــد .هــر
وقــت یــاد ایــن خاطــره ميافتــاد ،مــرگ جلــوی چش ـمهایش ظاهــر ميشــد.
بــه مــادرش قــول داده بــود تــا درســش را تمــام نکنــد بــه جبهــه نــرود؛ امــا از پیرمــرد
خوشــش آمــده بــود و بــا حرفهــای او ،دلــش بــرای خاطــرات شــیرین جبهــه تنــگ شــد.
بــا خــودش گفــت:
 کمــی بیشتــر هــمراه ایــن پیرمــرد و بســيجيها مــيرم و بعــد بــر ميگــردم ودرســم رو ميخونــم.
بــه فــرودگاه مهرآبــاد کــه رســیدند ،نوحهخوانــی ابراهیــم ،دوبــاره شــروع شــد .بســيجيها
هــم ،ســینه ميزدنــد و جــواب ميدادنــد.
همگــی بــا نوحهخوانــی و ســینهزنی ،ســوار هواپیمــا شــدند .مصطفــی درس و قــول و
مــادر و خواهرانــش را فرامــوش کــرده بــود و بــا هيجانــي سرشــار از عشــق و عطــش ،فریــاد
مـيزد:
 آماده باش ،آماده باش!وقتــی هواپیمــای  c130در فــرودگاه اهــواز نشســت ،مصطفــی تــازه یــادش آمــده بــود
کــه االن بایــد در خانــه باشــد و درس بخوانــد! یــادش آمــد کــه مــادرش مریــض اســت و
خواهرانــش نیــاز بــه کمــک او دارنــد .یــادش آمــد کــه بــه مــادرش قــول داده کــه اول
درســش را تمــام کنــد ،بعــد بــه جبهــه بــرود.
بــه پــادگان دو کوهــه کــه رســید ،دوبــاره بــرای شــهید رنجبــر و آقــا میــر و دیگــر
دوســتانش اشــک ریخــت.
مسئول آمار از مصطفی و ابراهیم پرسید:
 از کدام گردان اومدین؟ از هیچ گردانی نیومدیم! از کجا اعزام شدین؟ از هیچ جا اعزام نشدیم!مصطفی دمپاییهایش را نشان داد و با لبخندي گفت:
 من اص ًال اعزام نشدم!
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 باید به فرمانده گزارش بِدم ،ببینم در مورد شما چه دستوري ميده.خواســت بــرای آن مســئول ،جریــان ابراهیــم و درس و دمپایــی و مــادر و نوحــه و
اتوبــوس و هواپیمــا را بگویــد؛ امــا پشــیمان شــد .گفــت:
 مــن ســه ســال پیــش ،اینجــا دورهی آمــوزش نظامــي دیــدم ،کارت جنگــی هــمگرفتــم.
مشــخصاتش را گفــت و مســئول آمــار ،گشــت و از روی دفتــر ،گفتههــای مصطفــی را
تأییــد کــرد و تجهیــزات الزم را بــه او تحویــل داد.
 در هر صورت باید به فرماند خبر بدم.مصطفــی یــادش آمــد کــه او هــم بایــد بــه مــادرش خبــر بدهــد .تلفــن نبــود .بــه یکــی
از دوســتانش کــه بــه ســمت اهــواز ميرفــت ،شــمارهي تلفــن خانهشــان را داد:
 از قــول مــن از مــادرم عذرخواهــی کــن و بــه مــادرم بگــو مــن ســالمم و ایــن بــار قــولقــول مـيدم کــه وقتــی برگشــتم ،درســم را تمــوم کنــم.
***
وقتــی برگشــت ،مــادرش نام ـهای بــه او داد .نامــه را بــاز کــرد .از طــرف حــوزهي نظــام
وظیفــه ،بــرای خدمــت ســربازی ،احضــار شــده بــود.
مــدارك فــوت پــدر ،سرپرســتی مــادر و خواهرانــش را بــه اداره نظــام وظیفــه بــرد .مأمــور
نظــام وظیفــه ،مــدارک مصطفــی را نــگاه کــرد و گفــت:
 تو که تک پسر هستی ،معافی ،نیازی به اين مدارك نيس.و بعد با تعجب نگاهی به لباس نظامی مصطفی کرد و پرسید:
 چرا لباس نظامی پوشیدی؟! تــازه از جبهــه اومــدم ،خواســتم معافــی کفالــت مــادر و خواهــرم رو بگیــرم و برگــردمجبهــه.
 چند ماه جبهه داری؟ تقریب ًا بيست و هفت هشت ماه.مأمور آهی کشید و گفت:

دمپایی
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 بعضیها حاضرند کلی پول بدن تا معاف بشن! حاال کی بیام برای گرفتن کارت معافی؟مامور خندید و گفت:
 راســتش تــو از همــه طــرف معافــی! فقــط بایــد مــادرت رو راضــی کنــی .ایــن حــرفرو هــم از مــن نشــنیده بگیــر!
مصطفــی ســریع متوجــه شــد کــه مــادرش پیگیــر ســربازی او شــده .چنــد بــار بــه
خــودش گفتــه بــود ،بــه جــاي بســيج ،بــرو خدمــت ســربازی و همینجــا خدمتــت رو تمــام
کــن ،بعــد بــرو جبهــه!
مصطفی به خانه آمد و در مورد نامهي سربازی چيزي به مادرش نگفت.
برای آخرین بار خواست به جبهه برود ،مادرش پرسید:
 باز ميری جبهه؟ بله مادرم! مگه جنگ تموم نشده؟ پس کجا میری؟قطعنامــه پذیرفتــه و آتشبــس اعــام شــده بــود؛ امــا مصطفــی ميدانســت کــه
بعثيهــا از اعــام آتشبــس ،سوءاســتفاده كــرده و بــه مرزهــاي ايــران هجــوم آوردهانــد و بــه
همــراه خــود ،منافقيــن كــوردل را تــا شــهر اســامآباد غــرب ،آوردهانــد؛ ميدانســت جنــگ
هنــوز تمــام نشــده .ایــن بــار عــازم عملیــات مرصــاد بــود.
مادر را در آغوش كشيد و با لبخند و نمكين گفت:
-ميرم دمپاییام رو بیارم!

92

93

در سالن انتظار
بر اساس خاطره اي از رزمندهي سرافراز ،نورعلی خواجهوند
بازنويسي :فاطمه بديعي فرد

در ســالن انتظــار ،نگاهــم متوجــه مســافری شــد کــه روبهرویــم نشســته بــود؛ یــک لحظــه
بــه نظــرم آشــنا آمــد؛ امــا نــه! او را بهخاطــر نيــاوردم.
باالخــره پــرواز اهــواز را اعــام كردنــد؛ بــه ســوی اتوبــوس فــرودگاه بــه راه افتادیــم.
یکچیــزی گوشــهي ذهنــم میرفــت و میآمــد .برگشــتم و بــه مســافرانی کــه پشــت
ســرم بودنــد نگاهــی انداختــم؛ ذهنــم همچنــان ،درگیــر چهــرهي آشــنای مــردی بــود کــه
در ســالن دیــدم.
وارد هواپیمــا شــدم .ردیــف 30؛ بایــد تــا انتهــای راهــرو میرفتــم .حیــن عبــور ،بــرای اینکــه
بــا کســی برخــورد نداشــته باشــم چنــد بــار عذرخواهــی کــردم .باالخــره روی صندلــیام
نشســتم.
مهمــاندار را ديــدم کــه بــا آرامــش ،مســافری را بــرای نشســتن ،راهنمایــی و كمــك میکــرد.
مهمــاندار نزدیــک و نزدیکتــر شــد و گفــت :ببخشــید!
با احترام گفتم :بفرمایید!
با دست به مردی که کنارش ایستاده بود اشاره کرد:
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 اگر ممکن است روی صندلی کنار پنجره بنشینید؛ این آقا بيمار هستند.در حالــی کــه بــه ســمت صندلــی کنــاري جابهجــا ميشــدم؛ بــه مــرد مســافر ،نیمنگاهــی
انداختــم و لبخنــد زدم! همــان مــرد آشــنای درون ســالن بــود .مبهــوت بــه چهــره اش خیــره
شــده بــودم! چــرا ذهنــم یــاری نمیکــرد؟ بــه صــورت آن مســافر ،خیــره شــدم؛ او هــم انــگار
متوجــه چیــزی شــده بــود!
چنــد لحظــه بــه هــم خیــره شــدیم؛ ناخــودآگاه صــدای بمــب و خمپــاره در گوشــم پیچیــد!
دســتان لرزانــش را بــه ســویم دراز کــرد .اشــک در چشــمانم حلقــه زده بــود .دســتانش را
گرفتــم و بوســیدم.
 بعــد از اینهمــه ســال ،هنــوز مــرا بــه یــاد داری!؟ فکــر میکنــم در ســالن ترانزیــت هــمبــه مــن خیــره شــده بــودی!
میان اشک ،خندیدم و گفتم:
 چگونــه میتوانــم تــو را فرامــوش کنــم؟! هیچوقــت تــو و  29اســفند  64را فرامــوشنمیکنــم .یــادت میآیــد؟!
آهی کشید:
 بارهــا آن روز را در ذهنــم مــرور کــردهام! آنروز قــرار بــود آقــای هاشــمی رفســنجانی بــرایافتتــاح بخشــی از صنایــع فــوالد بــه اهــواز بیایــد .اگــر یــادت باشــد قــرار بــود ماشــینهای
غــذا را ســرو ســامان بدهیــم!
 درست است! و هنــوز ســاعت پنــج نشــده بــود کــه ســر و صــدای هواپیماهــای دشــمن را بــاالی ســرمانشــنیدیم؛ عجــب روزی بــود! هواپیماهــای بعثیهــا شــروع بــه بمبــاران منطقــه کردنــد.
ریــزش بمــب و راکــت تمامــی نداشــت!
چاره ای نداشتیم .هر کدام در گوشه ای پناه گرفتیم.
 و من و تو رفتیم داخل لولهي بتنی!در حالی که سرم را به احترامش تکان میدادم ادامه دادم:
 آن روز اگر تو نبودی ،امروزی برای من وجود نداشت!لبخندی زد:
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 من فقط خواست خدا را پیاده کردم. ولی آن روز چه قدر ترسیده بودی!تــا آمــد بخنــدد ،بــه ســرفه افتــاد و بــه ســختی میتوانســت نفــس بکشــد! مهمــاندار را صــدا
زدم تــا كمــي آب بيــاورد .چنــد دقیقــه زمــان بــرد تــا دوبــاره ،طبیعــی نفــس کشــید.
 چه مشکلی داری؟! تا آنجا که یادم میآید هر دو سالم از جبهه برگشتیم!به سختی لبخندی زد و آهستهآهسته گفت:
 دو ســال بعــد از جنــگ در یــک تصــادف ،ریههایــم آســیب دیــد و از آنموقــع تــا امــروزگرفتــارم!
خیلی متأثر شدم .دستم را با دستش فشرد:
 تــو در آن لول ـهي بتنــی داشــتی ســعی میکــردی آرامــم کنــی! یــادت میآیــد چــه طــورتــن و بدنــم میلرزیــد؟ بعــد خواســتی بــه کمــک یکــی از بچههــا کــه در پســت نگهبانــی
بــود بــروی...
میان حرفش گفتم:
 و تــو نگذاشــتی! تــو پیراهنــم را از پشــت کشــیدی و نگذاشــتی از لولــه خــارج شــوم و درهمانلحظــه یــک راکــت بــه خروجــی لولــه خــورد.
با خنده ادامه دادم:
 اگر لباسم را نمیکشیدی و میرفتم ،پودر میشدم!در حالــي كــه ســعي ميكــرد توجــه مــرا بــه خــود جلــب نكنــد ،آرام و آهســته ،دســت
راســتش را از الي كتــش ،روي ســينهاي ميگذاشــت و بــا فشــار نگــه ميداشــت؛ امــا ســفيد
و سرخشــدن رنــگ صورتــش ،بــه خوبــي نشــان مــيداد كــه دارد درد ميكشــد.
كمي روي صندلي جابهجا شد و لبخندزنان نيمنگاهي به صورتم انداخت و گفت:
 راستي! جریان آن هشتخط که دوستان گاهي از آن ياد ميكنند ،چيست؟دســت روي خاطــرهي دلچســبي گذاشــته بــود و مــرا بــا يــادآوري آن ماجــرا ،بــه خنــده
انداخــت؛ بــا حــرف و خنــده گفتــم:
 هنــوز هــم وقتــی بــه آن روز فکــر میکنــم از آن ابتــكارم ،شــاد ميشــوم .ماجــرا از ايــنقــرار بــود كــه بــه همــراه گــروه پدافنــد در قــرارگاه خاتــم االنبیــاء مســتقر بودیــم .خــودت
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بهتــر میدانــی وقتــی هواپیمــای دشــمن حملــه میکردنــد ،نگهبــان بايــد ســريع ،خبــر
حملــهي هوايــي را بــه توپهــاي ضدهوايــي مــیداد.
گاهــي هواپیماهــای خــودی هــم از آســمان بــاالي ســر مــا ميگذشــتند تــا برونــد دشــمن را
بمببــاران كننــد؛ ايــن بــود كــه اگــر خبــر بــه موقــع بــه توپهــا نرســد ،ممكــن بــود بــه
اشــتباه هواپیمــای خــودی را بزننــد!
یــک روز کــه نگهبانــی مــی دادم از مرکــز اعــام وضعیــت قرمــز شــد؛ يعنــي حملـهي هوايــي
دشــمن .همزمــان ،چنــد جنگنــدهي خودمــان از آســمان بــاالي ســرم گذشــتند و خیلــی زود
صــدای هواپیماهــاي دشــمن را هــم شــنیدم.
یــک لحظــه بــا خــودم فکــر کــردم اگــر تــک تــک بــه توپهــا اعــام آتــش کنــم ،ممكــن
اســت وضعیــت بــدی پیــش بيايــد؛ اگــر هميــن االن خبــر بدهــم كــه تــوپ اول ،هواپيمــاي
خودمــان را ميزنــد؛ اگــر هــم ديرتــر خبــر بدهــم كــه تــا خبــر بــه تــوپ هشــتم برســد،
هواپيماهــاي دشــمن كار خودشــان را كردهانــد!
ايــن بــود كــه بــه فكــرم رســيد كــه هشـتخط تلفــن هشــت موضــع تــوپ را بــه هــم وصــل
کنــم! ايــن ترفنــدم گرفــت و بــه محــض رفتــن هواپيمــاي خــودي ،در يــك آن بــه هشــت
قبضــه تــوپ ضدهوايــي اعــام وضعيــت قرمــز كــردم كــه يكبــاره ،آســمان پــر شــد از
گلولــه و هواپيماهــاي دشــمن در تلـهي آتــش افتادنــد و آن روز ،شــد يــك روز خــوب! يــادش
بهخيــر!
***
دو هــمرزم قديمــي بوديــم و همچنــان ماننــد دو دوســت صميمــي ،تــا هواپيمــا نشســت،
گفتيــم و از خاطرههــا يــاد كرديــم .پيــاده كــه شــديم ،بــا رضايــت و لبخنــد ،شــمارههاي
تمــاس رد و بــدل كرديــم و بــا آغوشــي پــر از بــوي جبهــه از هــم خداحافظــي كرديــم.
در دانشــگاه اهــواز ،جلسـهاي داشــتم كــه دليــل ســفرم بــود .در جلســه شــركت كــردم و بعــد
از كمــي اســتراحت ،راننــدهاي فــرا خواندنــد تــا مــرا بــه فــرودگاه برســاند.
ســوار ماشــين شــدم ،ســام و احتــرام بــا راننــده تمــام نشــده بــود كــه جــوان دانشجويــي،
پريشــان و برافروختــه ،بــه ســويمان دويــد و دســت تــكان داد:
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 لطف ًا مرا تا سر خيابان برسانيد!راننــده ،نيـمرخ بــه مــن نــگاه كــرد و مــن بــا لبخنــد ،ســرم را بــه عنــوان رضايــت تــكان دادم
و راننــده اشــاره كــرد كــه ســوار شــو!
جوان حيران و نگران به ساعتش نگاه ميكرد و بيقرار بود:
 چه شده كه اينهمه نگراني؟! عجلهات براي چيست؟ خبر دادند داييام در بيمارستان است؛ بدحال شده! خب! اين كه نگراني ندارد؛ انشاءاهلل خوب ميشود! نــه! اگــر قــرار خــوب شــدنش بــود كــه در تهــران درمانــش ميكردنــد .هميــن امــروزصبــح از تهــران برگشــت؛ رفتــه بــود بــراي درمــان كــه ظاهــراً تــوي هواپيمــا هــم حالــش
بــد شــده بــوده!
يكبــاره ســرم گيــج رفــت! هواپيمــا؟ امــروز صبــح؟! تمــام روحــم يكبــاره پركشــيد بــه
ســمت آن دوســت رزمنــدهام ،امــروز صبــح ،در هواپيمــا!
بغضي تلخي و هالهاي اشك مبهم ،ناخواسته گرد حلق و چشمم نشست:
 چه بيماري دارد؟ كجايش درد دارد؟ سينهاش ،ريهاش ،درونش از تيغ بمبهاي شيميايي شرحه شرحه شده است!!در ذهــن پريشــانم چرخيــد كــه گفــت تصــادف كــرده ،امــا ايــن ميگويــد شــيميايي!!
احساســي غريــب ،وجــودم را ميكاويــد و هيــچ نمييافــت و آرام نميشــد.
راننــده حــال پريشــانم را ديــد و ســري بــه تأســف تــكان داد .بــه خيابــان اصلــي كــه رســيديم،
جــوان خواســت پيــاده شــود تــا تاكســي بگيــرد بــرود بيمارســتان كــه گفتــم ،پيــاده نشــو!
ميرويــم بيمارســتان.
جوان محجوبي بود؛ از سر قدرداني ،شروع كرد به توضيح دادن:
 مــادرم زنــگ زد االن و گفــت ،دايـيات داشــت از مالقــات بــا يكــي از همرزمهــاش حــرفمـيزد كــه در هواپيمــا ديــده بــود كــه....
ديگــر شــكي نداشــتم .خــودش بــود! دنيــا بــر ســرم آوار شــد؛ بياختيــار ،اشــك راهــش را از
گوشـهي چشــمم پيــدا كــرد و باريــد.
بــه بيمارســتان كــه رســيديم ،سراســيمه دويــدم و جــوان دانشجــو بــا حيــرت ،مــرا نــگاه
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ميكــرد و بــه دنبالــم ميدويــد! شــمارهي اتــاق را از متصــدي بيمارســتان گرفتــم و بــا
التهــاب و اشــك بــه ســوي اتاقــش دويــدم.
حالــش خيلــي بــد بــود؛ بــه ســختي نفــس ميكشــيد .بــا چشــمان بيرمقــش ،خوشآمــد
گفــت .كنــارش رفتــم؛ بــا تمــام احساســي كــه حــال و هــواي جبهــه داشــت ،دســتش را
گرفتــم ،پيشــانياش را بوســيدم و هايهــاي گريســتم.
در اين ماجراي تلخ ،شيرين دانستم ،رزمنده ،هميشه رزمنده ميماند.
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سميرا!
بر اساس خاطرهاي از رزمندهي سرافراز ،مرتضی نعمتیخانقاه
بازنويسي:عليرضا نعمت اللهي

 آره! ایشاال میبینیش! حاال زود باش گونیها رو بده من!تــازه بــه منطقــه آمــده بودنــد و داشــتند ســنگر میســاختند .هــادی گونیهــا را ُپــر
میکــرد و مرتضــی آنهــا روی هــم میگذاشــت.
 این سنگرها شل و ول نیستن؟! به نظرم با اولین ترقه میریزن رو سرمون!هــادی خیلــی حــرف مــیزد و مرتضــی حوصلـهي جــواب دادن نداشــت .آمــاده میشــدند
تــا عملیــات را شــروع کننــد؛ بایــد ســنگرها را تجهیــز میکردنــد.
هواپیماهــاي دشــمن در منطقــه ظاهــر شــدند و يكبــاره ،آســمان ُپــر شــد از
اعالميههايــي كــه چرخزنــان بهســوي زميــن ميآمدنــد؛ هــادی يكــي از اعالمیههــا را در
هــوا قاپيــد و بــه مرتضــی نشــان داد و خندیــد:
 چی فکر کردن؟ از شیمیاییهاش نترسیدیم ،از یک تیکه کاغذ بترسیم؟!مرتضی کاغذ را گرفت و نگاهی به آن انداخت و به هادی پس داد:
 اماننامه است! به درد خودشون ميخوره! -نوشته ،سربازان ايراني بياييد تسليم شويد!
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 اگاه ميخواستم تسليم بشم ،چرا سنگر ميساختم؟هــادی ،لبخندزنــان ،اعالمیــه را تــا کــرد و همانطــور کــه در جیبــش میگذاشــت،
گفــت:
 پشتش نامه مینویسم میفرستم برای سمیرا.و ادامه داد:
 مگــه جنــگ تمــوم نشــده؟ چــرا هنــوز ميخواهنــد بجنگنــد؟ مگــه قطعنامــه رونپذيرفتــن؟!
مرتضی در حالي كه گونیها را سر جایشان محکم میکرد .جواب داد:
 اين بعثيها كه آتشبس سرشان نميشود ،ميشود؟!هــادی  ،در حالــي كــه ســنگرهاي بتنــي دشــمن را از نظــر گذرانــد ،گونــی پــر از خــاك را
چندبــار بــه زمیــن كوبيــد تــا ســفتتر شــود و زيــر لــب زمزمــه كــرد:
 يعني كي ميتونم برگردم خونه و ببينمش؟!براي اينكه كمتر به سميرا فكر كند ،خيلي حرف ميزد و سؤال ميپرسيد:
 خودمونیــم؛ ولــی اگــه بعثيهــا بدونــن کــه ســنگرهای مــا اینقــدر شــل و ولــه،بهمــون میخنــدن!
مرتضی لبخند معناداري زد:
 اولــش هــم صــدام همیــن فکــر رو کــرد کــه بــه ایــران حملــه کرد.آخــه ،مگــه ســنگرمیجنگــه؟! مردمــي میجنگــن کــه مــث كــوه ،محکمــن.
 منــم محکمــم؛ ولــی از مــردن میترســم! ديگــه اهــل ایــن شــعارها هــم نیســتم؛ اگــهكارت پایــان خدمــت نمیخواســتم ،یــه لحظــه هــم تــو ایــن بیابــون نمیمونــدم.
 من که کارتم رو گرفتم پس چرا وایسادم؟! تو نامزد نداري که بهفمی چی میگم!مرتضی در حالي كه از خنده ،ريسه رفت گفت:
 بده گونی رو! ایشاال میری میبینش. یعنی واقع ًا می بینمش؟!مرتضــی نمیدانســت چــه بــر سرشــان خواهــد آمــد و نميدانســت چــه جــواب ديگــري
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بدهــد؛ ســرش را بــه طــرف جبهـهي دشــمن چرخانــد و از دور ،بلنــداي خــاك بيابــان منطقــه
را ديــد كــه خبــر از هجــوم گســتردهي دشــمن داشــت.
***
ســمیرا ،اخبــار جنــگ را پیگیــری میکــرد .خبــر قطعنامــه و آتشبــس را شــنیده بــود و
خيالــش از ســامت هــادي ،تــا حــدي راحــت شــده بــود؛ او هــم فكــر ميكــرد ،جنــگ تمــام
شــده اســت؛ امــا نمیدانســت کــی برمیگــردد؛ خجالــت هــم میکشــید از كســي بپرســد.
وقتــي كــه اخبــاري از مناطــق جنگــي از تلويزيــون پخــش ميشــد ،دنبــال تصویــر هــادی
میگشــت؛ امــا انــگار گزارشگرهــا و عکاسهــا فقــط اجــازه داشــتند از پشــت جبهــه فیلــم
و عکــس بگیرنــد .آخــر شـبها یواشــکی و بــا شــرم ،عکســش را نــگاه میکــرد و بــه خــواب
مــی رفــت؛ عكســي كــه هــادی پشــت تیربــار ژســت گرفتــه بــود و میخندیــد.
***
چنــد روزي بــود کــه هیــچ تیــری شــلیک نمیشــد .قطعنامــه کــه امضــا شــد ،خیلیهــا
فکــر کردنــد همــان لحظــه جنــگ تمــام شــده اســت.
امــا يكبــاره ،ابرهــاي ســياه آمدنــد و تيرهــاي مــرگ باريــدن گرفــت .صــدام بــا
سوءاســتفاده از پذيريــش قطعنامــه و اعــام آتــش بــس ،از رســم جوانمــردي ايرانهــا
رخنــه ســاخت و بــا تمــام قــوا ،بــه خــط اول حملــه و خــط را در هــم شكســته بــود.
صدهــا دســتگاه تانــك ت ـي 72كــه از قويتريــن تانكهــاي روز دنيــا بــود بــا پشــتيباني
صدهــا جنگنــدهي روســي و امريكايــي و هــزاران مــزدور عربــي و افريقايــي و  5000وطــن
فــروش از گروهــك ملعــون منافــق همــه بــا هــم يكبــاره بــه جبهــهي ايــران يــورش
آوردنــد؛ جبهـهاي كــه ســربازانش بــه دليــل فرمــان آتــش بــس ،هيـچ آمادگــي بــراي رزم و
دفــاع نداشــتند.
خــط اول شكســته شــد و از جنــوب و غــرب ،ارتــش بعــث پيــش تاختــه بــود .از جبهـهي
غــرب ،تــا اينســوي شهرســتان گيالنغــرب رســيد!
جمعــي آن بودنــد ،در اطــراف گذرگاهــي بــه نــام
گردانــي كــه مرتضــي و هــادي،
ِ
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«پاتــاق» ســنگر گرفتــه بودنــد .شــبانگاه بــود كــه مرتضــي متوجــه ســتون بزرگــي از
خودروهــاي جنگــي در مســير جــادهي ســرپل بــه كرنــد غــرب شــد .حــدود نيمهشــب بــود
كــه هواپيماهــاي دشــمن ،تمــام منطقــه را منوربــاران كردنــد و شــب مثــل روز ،روشــن شــد و
صــداي رگبــار و انفجــار بــه هــوا خاســت.
ارتــش دشــمن ،ســيل وحشــي منافقــان مســلح را بــه درون خــاك ايــران ســرازير كردنــد؛
ســپاه پنجهــزار نفــري مســعود رجــوي چنــان ميتاخــت كــه ســه روزه بــه تهــران برســد و
بــراي ايــن هــدف ،بيرحمانــه نظامــي و غيرنظامــي را قتلعــام كــرد.
ب و خمپــاره و گلولــه قــرار گرفــت.
ســاعت دو نیــم شــب ،گــردان در محاصــرهي بم ـ 
از هــر طــرف ،آتــش بــود كــه ميباريــد .خمپــارهاي زوزهكشــان در نزديــك سنگرشــان فــرود
آمــد و ســنگر ريخــت و مــوج ،هــادي را بــه لــرزه در آورد و وجــودش را تكانــد .چهــرهي
هراسنــاك ســميرا يــك لحظــه از پــردهي چشــم هــادي گذشــت؛ خشــم وجــودش را در
بــر گرفــت ،دنــدان غيــرت بهــم فشــرد ،برخاســت و تيربــار را ســفت در دســت گرفــت و
فريادكشــان بــه ســوي منافــق خيان ـتكار ،آتــش گشــود .نعــره م ـيزد و شــليك ميكــرد،
شــليك ميكــرد و نعــره ميكشــيد...
مرتضــي بــه ســويش خيــز برداشــت و كمــرش را گرفــت و بــه گوشــهي از ســنگر
ل تانكهــاي منافقيــن كــه از صــدام هديــه گرفتــه بودنــد،
خرابشــده كشــيد؛ رگبــار مسلسـ 
گونيهــاي خــاك ســنگر را در هــم دريــد.
هــادي در حالــي كــه از غيــرت ميســوخت و از خشــم گداختــه شــده بــود؛ بــار ديگــر،
بــه طــرف تيربــار خزيــد .مرتضــي ،بــا جابهجــا كــردن چنــد گونــي خــاك ،ســنگر فــرو ريختــه
را ســاماني بخشــيد و پايههــاي تيربــار را روي آن قــرار داد و پشــت تيربــار نشســت .هــادي،
نــوار فشــنگ تيربــار را آمــاده كــرد و مرتضــي انگشــت بــه ماشــه نهــاد و پيكــر ناپــاك خائنــان
بــه وطــن را نشــانه رفــت.
لولــهي چنــد تانــك و مسلســل چنــد پيامپــي بــه ســمت سنگرشــان چرخيــد.
اطرافشــان محشــري شــد از تركــش گلولــه و تيــر مسلســل و تكههــاي تيــز ســنگ!
هــادي از وحشــت رســيدن منافقــان بــه شــهر كرمانشــاه بــه خــود ميپيچيــد و فريــاد
م ـيزد:

سمیرا !
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 مرتضي بزن اين خائنها را ..بزن!و تيربــار مرتضــي بــه محابــا ميغريــد و از نفــس نميافتــاد .مــيزد و مــيزد .دود و
تركــش و تيــر و فريــاد ،معجــون حماس ـه ســاخته بــود و تــرس از وجــود مرتضــي و هــادي
زدوده بــود .هــر چــه بــود ،غيــرت بــود بــراي حفــظ وطــن و شــرافت و نامــوس.
لول ـهي تيربــار از فشــار هيجــان رگبارهــاي مرتضــي ،ســرخ شــده بــود؛ دســتان هــادي
از هدايــت آن همــه گلولــه بــه درون تيربــار ،ريشريــش و خونآلــود ،درد ميكشــيد؛ امــا
نبــرد بيامــان يــك گــردان در برابــر  5000منافــق ،ادامــه داشــت و ســتون جنگــي منافقــان
را متوقــف كــرده بــود تــا اينكــه زوزهي مهيــب جنگندههــاي دشــمن ،ســاعت  8صبــح،
ورق را برگردانــد.
ارتــش بعــث در حمايــت از منافقــان خائــن ،ســمت راســت گــردان را بــه شــدت هــر چــه
تمامتــر ،بمببــاران كــرد .تركــش بمــب و تكههــاي ســنگ ،ســمت راســت گــردان را در
ســكوت فــرو بــرد و منافقــان ،از آن ســمت تاختنــد و نزديــك شــدند.
تيربــار مرتضــي ،همچنــان جانانــه مينواخــت؛ كنارشــان از پوكــهي فشــنگ ،تپــهاي
كوچــك بــه غيــرت دماونــد قــد برافراشــته بــود.
نعــرهي تيربــار ،منافقــان را متوجــه كنجــي از كــوه كــرد كــه ســنگري مخــروب در
تكيــهگاه غيــرت دو مــرد ايرانــي ،مقاومــت ميكــرد .اشــاره دادنــد و لولههــاي تانكهــا
بــه اشــارهي كينــه چرخيــد و يكبــاره ،ســنگر و سنگرنشــينان در آتــش و تركــش و دود گــم
شــدند و تيربــار ،آرام گرفــت.
***
تراكــم دود كــه فروكــش كــرد ،مرتضــي تكهســنگها و خاكهــاي روي بدنــش
را تكانــد و دســت بــر ســر سنگينشــده از دردش گذاشــت .خاكســتر انباشــته روي
پلكهايــش را بــا ســر آســتينش ،كمــي پــاك كــرد و تــاري اطرافــش را ديــد .پلــك بــه
هــم زد تــا بهتــر ببينــد؛ كورمــال ،دنبــال هــادي ميگشــت .ســرش گيــج ميرفــت و ســوي
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چشــمش تاريــك و روشــن ميشــد .در تــاري ديدگانــش ،هــادي را زيــر تكههــاي ســنگ و
گونيهــاي پــاره ديــد كــه خــاك ،نيمهدفنــش كــرده بــود.
لووال ،خــاك و ســنگ بــه كنــاري زد و ســر هــادي بــه زانــو گرفــت و خــاك و
بــا هــو 
خاكســتر از چشــم و رويــش پــاك كــرد و در فشــار بغضــي كــه گلويــش را چنــگ م ـيزد؛
ناليــد:
 هادي! هادي! هادي جان! چشماتو باز كن قربونت برم!هــادي بــه آرامــي ســنگيني ســرش را بــه طــرف صــدا چرخانــد و بــا لبــي كــه خــونگل
شــده بــود ،زمزمــه كــرد:
 دوباره ميتونم ببينمش؟!مرتضــي ،دســتي بــه خاكهــاي گلشــده از خــون روي ســينهي هــادي ديــد؛ اشــكش
بيصــدا بــر گونههايــش آبشــار شــد.
 آره! حتم ًا كه ميبينیش!صدا در حنجرهي هادي ،ميلرزيد:
 منافقها چه شدن؟ رفتن به طرف كرمانشاه؟!گــردان از هــم پاشــيده ،داشــت جمــع ميشــد .خبرهــا از بيســيم رســيد كــه منافقيــن،
اســامآباد غــرب را اشــغال كردهانــد و مــردم را بــه تيــر كيــن بســتهاند.
خبــر آمــد جمعــي از رزمنــدگان مجــروح كــه در بيمارســتان اســامآباد غــرب ،روي
تخــت معالجــه بودنــد را در حيــاط بيمارســتان روي هــم ريختــه و بــه رگبــار بســتهاند.
خبــر از بريدهشــدن ســر بســيجيهاي پــادگان اهلل اكبــر اســامآباد ،خــون در شــقيقهي
مرتضــي را بــه جــوش آورد؛ در حالــي كــه ســر هــادي را بــه دامــن گرفتــه بــود و ســينهي
سوراخشــده از تركشــش را ميفشــرد ،فريــاد مــيزد:
 امدادگر! امدادگر!امــا امدادگــران گــردان نيــز يــا خــود مجــروح بودنــد ،يــا بــا وجــود انبوهــي از مجــروح،
قــادر بــه رســيدگي نبودنــد؛ تانــك و مسلســل اهدايــي صــدام بــه منافقــان و انبــوه بمبهــاي
جنگندههــاي بعثــي ،كار خــود را كــرده بودنــد.
هادي با درد ناليد:

سمیرا !
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 پس ارتش كو؟ سپاه كجاس؟ چرا كاري نميكنن!؟مرتضــي در حالــي كــه چفيــه بــه ســينهاش ميبســت ،كــف دســت بــه شــيار تركــش
گذاشــت و فشــرد:
 خبــر رســيده هوانيــروز در تنگــهي چارزبــر گيرشــان انداختــه و تارومارشــان كــرده.نيروهــاي بســيجي و ســپاه و ارتــش هــم ســر رســيدن و محاصرهشــان كــردن؛ ديگــه كار
منافقــان بــه آخــر رســيده.
لبخنــد رضايــت بــر لبــان هــادي نشســت؛ بــه ســختي دســت در جيــب كــرد و كاغــذي در
آورد؛ نفــس در گلويــش گــره خــورده بــود و صدايــش رو بــه خاموشــي ميرفــت:
 ب ...سميرا!لبهايــش بــا زمزمـهي شــهادتين ،آرامآرام بــر هــم نشســت؛ ســرش در آغــوش مرتضــي
افتــاد و چشــمانش بــه نقطـهاي از انتهــاي آســمان ،خيــره مانــد!
شانههاي مرتضي از هقهق گريه ،به عزا نشستند.
***
ســميرا هنــوز ،كاغــذي در جعبــهي خاطراتــش دارد؛ يكطــرف اعالميــهي دشــمن و
طــرف ديگــرش ،يــك كلمــه يــادگاري بــه خــط هــادي:
 -سميرا!
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جیب انباشته از کپسول
بر اساس خاطرهاي از رزمندهي سرافراز ،عليرضا محمدي الري
بازنويسي  :پژمان سهرابی

روزی کــه جنــگ رســما آغــاز شــد مــن جــزو مدافعــان خرمشــهر بــودم .با یــک کالش و
چنــد خشــاب نیمهپــر از ایــن ســر شــهر بــه آن ســر دویــده و دوســتانی را یــاری میکــردم کــه
در برابــر هــر رخنــه بعثیهــا ســدی از گوشــت و اســتخوان تشــکیل میدادنــد .وجــودم پــارهای
از آن مصــاف نابرابــر بــود کــه بیخــوف و هــراس بــه قمــار میگذاشــتمش .زیــرا کــه خــوب
میدانســتم تنهــا بــازي بــدون باخــت در دنیاســت .میخواهیــد بپرســید چنیــن بــاوری چگونــه
تــا بدیــن حــد ریش ـهای و عمیــق در بطنــم جــاری بــود؟ اگــر در ایــن بــاب کنجــکاو هســتید
پــس داســتانم را از اول بشــنوید.
مــن زاده خرمشــهرم .پــدرم امــا شــیرازی بــود و بــهقصــد کار در شــرکت نفــت آبــادان به
خوزســتان مهاجــرت کــرد .لیکــن مثــل همــه انســانها دســت حــوادث و چرخــش روزگار وی
را بــه جاهایــی بــرد کــه خــودش هرگــز گمــان نمیکــرد .او بعــد از دوندگیهــا و امتحانهــا
ســر از آمــوزش و پــرورش خرمشــهر درآورد و همانجــا مانــدگار شــد.
تمــام تحصیالتــم در خرمشــهر گذشــت .موســم انقــاب  18ســال داشــتم و در ایــن
ســن حــس آرمانگرایــی چنــان بــا شــور جوانــیام آمیختــه شــد کــه یــک لحظــه آرام و قــرار
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برایــم باقــی نگذاشــت .دموبازدمــم بــا انقــاب گــره خــورد و نَفَســم شــمیمی شــد از آن طوفــان
غرنــده و خروشــان.
عــزم و ارادهام خســتگیناپذیر بــود .کــم میخــوردم ،کــم میخوابیــدم و کــم بــه
خویــش میپرداختــم .معتقــد بــودم هــر کــس در هــر جــا و موقعیتــی کــه هســت بایــد آنچــه
در تــوان دارد صــرف پیــروزی ایــران کنــد .ایــن نــه اعتقــادی شــخصی کــه بــاور قشــری قابــل
توجــه از هموطنانــم بــود.
بــا تکیــه بــر چنیــن نیــروی بیزوالــی بهتریــن ماههــای زندگــیام را در آن ایــام گذرانــدم.
خیابانهــای خرمشــهر گواهنــد کــه چــه ســاعات پرتبوتابــی را روی آن ســطوح ترکخــوردهی
قیرانــدود ســپری کــردم .تــا آفتــاب در آســمان میدرخشــید در تظاهــرات بــودم و مــاه که پشــت
ابــر میرفــت شــعار مینوشــتم .و حتــی در جم ـعآوری مجروحــان و ســاماندهی گردهماییهــا
نقــش پیــدا کــردم .زیرمجموعــه کســی بــودم کــه بعدهــا نامــش در تاریــخ مانــدگار شــد :شــهید
محمد جهــانآرا.
همکاریام با او از آنجا کلید خورد و در سالهای آینده امتداد پیدا کرد.
بعــد از انقــاب ارديبهشــت و خــرداد  1358غائلــه اي در خوزســتان بــه راه افتــاد كــه ايــن
اســتان را تــا مــرز جدايــي از كشــور پيــش بــرد.
پــس از آن درگیریهــاي ســختتر آغــاز شــد .و حتــي بــه اطــراف خرمشــهر نیــز
کشــیده شــد  .و هرچنــد کــه اواخــرش شــبیه رزمهــای چریکــی بــود امــا عاقبــت بــا همــکاری
یگانهــای نظامــی و تفنگــداران نیــروی دریایــی ارتــش موفــق بــه ســرکوب آنــان شــدیم.
همــهی اینهــا مقدمــه نبــرد عظیمتــری بــود.
جنــگ کــه شــروع شــد تصــورم میکــردم چیــزی نظیــر همیــن نگهبانیهــا و کارزارهــا
را پیــش رو خواهیــم داشــت .البتــه میفهمیــدم کــه دشــوارتر و وســیعتر اســت لیکــن هرگــز
گمــان نمیکــردم ابعــادی چنیــن وحشــتناک پیــدا کنــد.
بــا جدیتــر شــدن جنــگ مــردم ناچــار بــه تــرک شــهر شــدند و فقــط عــدهای ماندنــد
و جوانهایــی کــه بــا بعثیهــا میجنگیدنــد .بچههایــی مثــل جهــانآرا کــه  25و  26ســاله
بودنــد و در مــرز مســتقر شــدند و بهشــیوه پارتیزانــی مرتــب عقــب میآمدنــد و بــاز جلــو
میکشــیدند .مــن نیــز بــه آنــان ملحــق شــدم .دلهایمــان چنــان دریایــی بــود کــه بــا چنــد
اســلحه و پنــج یــا شــش قبضــه آرپیجــی جلــوی ارتــش صــدام ایســتادیم و از دژ خرمشــهر
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دفــاع کردیــم.
وضعیــت کــه بغرنجتــر شــد از پــل خرمشــهر بــه کــوت شــیخ عقبنشــینی کردیــم.
وضعیــت جغرافیایــی خرمشــهر اینگونــه اســت کــه اگــر آن را بــه پنــج قســمت تقســیم کنیــم،
چهــار قســمتش یکطــرف رود کارون و قســمت پنجــم یعنــی کــوت شــیخ در طــرف دیگــر
اســت .بــه مــا فرمــان دادنــد بــه آنجــا برویــم تــا بــه آبــادان نزدیکتــر باشــیم .ســپس بنــا بــود
پــل تخریــب شــود کــه عراقیهــا بــه آبــادان نرســند.
در کــوت شــیخ خبــر رســید متولدیــن  1339بــرای خدمــت احضــار شــدهاند .مــن پیــش
از معرفــی بــه خرمآبــاد رفتــه و ســری بــه خانــوادهام زدم .آنهــا اعتــراض میکردنــد« :تــو
کــه خــودت در خــط مقــدم بــودی!» جــواب دادم« :بــا یــک تیــر دو نشــان را میزنــم .هــم
میجنگــم و هــم ســربازی را طــی میکنــم».
 20بهمــن  59اعــزام شــدیم بــه پــادگان عجــب شــیر .در مــدت  40روز دوره فشــرده
آمــوزش نظامــی را در حــد صــف جمــع و بازوبســته کــردن اســلحه و چنــد میــدان تیــر گذراندیم.
مــن بهســبب پیشــینهام اعتمادبهنفــس بیشــتری داشــتم و در کارهــا ورزیدهتــر بــودم.
اول فروردیــن  1360موعــد تقســیم فرارســید .بــا خوشخیالــی پیــش رفتــم« :میخواهــم
داوطلبانــه بــه خوزســتان بــروم ».در جوابــم گفتنــد« :خیــر .آن نیروهــای مردمــی اســت کــه
میتواننــد داوطلــب شــوند .اینجــا ارتــش اســت .بــه جایــی میرویــد کــه بــه شــما دســتور
بدهنــد».
پــس از قرعهکشــی جمعــی لشــکر  28کردســتان کــه در ســنندج اســتقرار داشــت شــدم.
یکــی از ســختترین ش ـبهای زندگــیام در پیــش بــود.
هنــگام ورود بــه ســنندج اعضــای گروهکهــای کومولــه و دموکــرات مــا را دیدنــد و
دقیقــا از همــاندم افــکار پلیدشــان را مشــغول نقشــه کشــیدن بــرای ســاعات آینــده کردنــد.
مقصدمــان نقطـهای خــارج از شــهر بــود .اتوبــوس توقــف کــرد و گفتنــد« :رســیدیم .پیاده
شــوید .اینجــا پــادگان اســت!» همســفران تکانــم دادنــد .پلکهــای رخوتآلــود را گشــودم.
دور و اطــراف را نــگاه کــردم .انــگار درســت نمیدیــدم .چشــمها را مالیــده و ژرفتــر خیــره
شــدم .ولــی بــا چیــزی جــز برهــوت مواجــه نبــودم .طبــق تصوراتــم از یــک پایــگاه ،دشــت را
در جســتجوی ادوات و تاسیســاتی غولپیکــر و باعظمــت کاویــدم .در ذهــن اندیشــیدم شــاید
اشــتباهی رخ داده یــا مســیر بهطــور کامــل پیمــوده نشــده .منتهــا رفتــار خونســرد کادریهــا

110
جــرات ســوال کــردن را گرفــت .آنهــا بهشــکلی عــادی ســرگرم رتقوفتــق امــور بودنــد.
کمــی کــه گذشــت دلیــل آن همــه سرگشــتگی را دانســتم .درواقــع محــل آنقــدر زیــر ضربــه
حملــه گروهکهــا قــرار داشــت کــه کل ســنگرها را زیرزمینــی احــداث کــرده بودنــد.
مــا را در یــک نمازخانــه دربوداغــان اســکان دادنــد .بنــا بــود تــا فــردا کــه پســت و
وظایفمــان را مشــخص نماینــد همانجــا اســتراحت کنیــم .امــا پاســی از شــب کــه گذشــت
انفجارهــا کلیــد خــورد و یکــی بدتــر از قبلــی شــد و علیرغــم اینکــه دقیق ـهای چشــم روی
هــم نگذاشــتیم ،در بیداریمــان کابوســی را رقــم زد کــه درازتــر و پایانناپذیرتــر از ابدیــت
مینمــود .همگــی در آن وضــع بیپناهــی و بیدفاعــی کــه حتــی از یــک تپانچــه هــم محــروم
بودیــم ،اشــهد را بــر زبــان رانــده و تنــگ و فشــرده درهــم بــه انتظــار شــهادت نشســتیم.
رهایــی از شــر آن حجــم افسارگســیخته آتــش خمپارههــای ضدانقــاب کــه از
داخــل شــهر پرتــاب میشــد و بمبهــای هواپیماهــای عراقــی کــه از آســمان بــر ســرمان
فرومیریخــت بیشــتر بــه معجــزه شــبیه بــود .معجــزهای کــه عاقبــت بهوقــوع پیوســت.
وقتــی پــگاه دمیــد و خورشــید طلــوع کــرد ،در کمــال نابــاوری یکدیگــر را ســالم و
تندرســت یافتیــم .بیآنکــه کســی زخــم برداشــته یــا از آمــار لشــکر نفــری کســر شــده باشــد.
دشــمن بــه خیــال خــود شــامگاهی دوزخــی آفریــد تــا مرعوبمــان کنــد و از کار بینــدازد .هیــچ
گمــان نمیبــرد عــزم و ارادهمــان را راسـختر کــرده تــا جهنــم حقیقــی را نشــانش دهیــم و مــزه
شکســت را بــه او بچشــانیم.
همــان روز اتفــاق جالبــی افتــاد کــه سرنوشــت کل ایــام خدمتــم را عــوض کــرد .بیــن
افســران پــادگان ناغافــل اتیکــت شــخصی بهنــام ســروان جلیلونــد نگاهــم را جلــب کــرد .بــدون
واهمــه جلــو رفتــه و پرســیدم« :جنــاب ســروان شــما از بــرادران لــر هســتید؟»
«بله درست است .از کجا فهمیدید؟»
«از اسمتان متوجه شدم».
برخــورد راحــت و صمیمانـهام در ذهــن او مانــد و هنــگام مراجعــه بــه لیسـتها دریافــت
کــه اعزامــی از خرمآبــاد هســتم .مــرا صــدا زد و ســوال کــرد« :تــو نــام خانوادگــیات محمــدی
الری اســت و آنوقــت از خرمآبــاد اعــزام شــدهای؟» جریــان را بــه اختصــار شــرح دادم .ایشــان
کــه از مــن خوشــش آمــده بــود گفــت« :امشــب را اســتراحت کــن .فــردا بیــا تــا وظیف ـهات را
بگویم».
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صبــح کــه نــزدش رفتــم دســتور داد« :دوتــا از دوســتانت را کــه میشناســی انتخــاب
کــن ،هــر ســه نفــر وســایلتان را جمــع کنیــد ،بــا هلیکوپتــر مجــددا برگردیــد بــه ســنندج و
آمــوزش پزشـکیاری ببینیــد!» و بــا ایــن جمــات موجــی از شــادی در دلــم آفریــد زیــرا کــه
از کودکــی شــیفته و شــیدای تزریــق و ســرم و شــربت و آمپــول بــودم .میدانــم کــه عجیــب
بهنظــر میرســد .لکــن مگــر مــن تنهــا کســی هســتم کــه آرزوهــای غریــب در ســر پرورانــده
اســت؟
مــدت دو مــاه در ســنندج از پزشــکها بخیــه و پانســمان و تزریقــات را فراگرفتیــم.
زمانــی کــه برگشــتیم گفتنــد گــردان  107کــه شــما هــم عضــوش بودیــد جهــت ماموریــت بــه
بانــه رفتــه .برویــد بــه آنجــا.
در بانــه کوهــی هســت بــه اســم آربابــا کــه محلیهــا ِجنیــری مینامنــدش .ایــن کــوه
از یــک ســو مشــرف بــه پــادگان بــود و از آنســو پنجویــن عــراق را در دیــدرس داشــت .وظیفــه
نگهــداری از آن را بــه عهدهمــان گذاشــتند .تلفیقــی از بســیجی و ارتشــی ،همگــی همشــکل
و هملبــاس بــا یــک پــاک در گــردن تــوی پایگاهــی درســت نــوک قلــه زندگــی میکردیــم.
در ایــن شــراکت بــرادروا ِر جــاری در تمــام لحظههــا ،غــم شــهادت یــک رفیــق دردناکتریــن
جراحــت بــر روان بیتابمــان بــود .چــون در عیــن مظلومیــت تقریبــا هــر شــب از طــرف
معارضیــن و بعثیهــا هــدف حملــه قــرار میگرفتیــم.
مــا حامــی و پشــتیبانی نداشــتیم .خودمــان یــاور یکدیگــر بودیــم و ایــن موضــوع پیونــد
مهــر و مــودت را بینمــان مســتحکمتر میکــرد .البتــه گاهــی کــه موضعــی از دســت
میرفــت ،نیروهــای لشــکر خراســان ،شــیراز یــا اصفهــان میآمدنــد و بــا یــک حملــه کــوه را
فتــح کــرده ،ســپس بــه مــا میســپردند و بــه پایگاهیشــان بازمیگشــتند.
در آن وضعیــت حتــی معضــل کمبــود آب هــم داشــتیم .بهخصــوص در زمســتانها
ـن زیــاد جــاده نزدیــک
تهیـهاش مشــکلتر از قبــل میشــد .بایــد پیــش از تاریکــی هــوا بــا تامیـ ِ
چهــار کیلومتــر پیمــوده و از چشــمه تــه دره  20لیتــر آب شــرب ســالم و تمیــز میآوردیــم .در
ســایر مــوارد کــه اجــرای ایــن تمهیــدات ممکــن نبــود بهناچــار برفهــا را ذوب میکردیــم .و
همیــن کار ســبب ورود آلودگــی میکروبــی بــه بــدن بچههــا و ابتــای آنــان بــه اســهال خونــی
شــدید میشــد.
ایــن مواقــع بــود کــه پــای مــن بهمیــان میآمــد .در شــرایطی کــه نــه دسترســی بــه
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پزشــک داشــتیم و نــه میتوانســتیم از کــوه پاییــن بیاییــم ،تنهــا امیــد همـهی واحــد بــه مــن
بســته میشــد .غــرق در اندیشــه ،بــا انگشــتان خــام و لــرزان بــه رگ بیمــاران بدحالــم ســرم
وصــل میکــردم و در دل ذکــر گویــان ،خــدا را بــه همــهی معصومیــن قســم مــیدادم تــا
دمیــدن صبــح یاریمــان دهــد.
دشــوارترین شــب امــا حکایــت دیگــری داشــت .همــان کــه از عصــرش ابرهــای
ســیاه اندکانــدک آســمان را تیرهوتــار کــرده و نویــد دهنــده بارشــی سیلآســا شــدند .در
اســتراحتگاه بــودم کــه کســی تکانــم داد .گیجوحیــران چشــم بــاز کــردم و بــا چهــره آشــفتهی
همقطــارم مواجــه شــدم کــه کلماتــی بیمعنــی را رگبــاروار بهســویم میپراکنــد .او وقتــی
متوجــه بیحواســیام گشــت جلــو آمــد ،بــا دو دســتش ســرم را گرفــت و تــوی صورتــم فریــاد
زد« :لعنتــی بیــا ببیــن چــه بــه روزمــان آمــده ».انــگار قــوه ادراکــم تــازه خــود را بازمییافــت.
پرســیدم« :چــه شــده؟»
«حسن را برق زده .دیر بجنبی میمیرد».
معطــل نکــردم .چنــد ثانیــه بعــد بــر بالیــن وی ایســتاده بــودم .حالــی داشــت کــه مثل آن
را هرگــز ندیــدم .همچــون مــوج گرفتههــا بــه خویــش میپیچیــد و نعــره مــیزد .بــه دوســتانم
گفتــم او را روی تخــت بخواباننــد و مهــار کننــد .آنگاه بــه معاین ـهاش پرداختــم .چیــزی کــه
دیــدم مــو را بــر اندامــم ســیخ کــرد .جمجم ـهاش درســت در محــل برخــورد صاعقــه بهقــدر
یــک دو ریالــی ســوراخ شــده بــود .صحنـهای چنــان ترســناک کــه ســعی کــردم دیگــران آن را
نبیننــد .از بچههــا خواســتم دس ـتوپایش را ببندنــد و ســراغ کارهایشــان برونــد .آخریــن نفــر
کــه اتــاق را تــرک کــرد مــن مانــدم و یــک جــوان بیگنــاه و معصــوم کــه تــا جــان دادن
فاصلـهای نداشــت.
اغلــب در خــال رســیدگی بــه وضــع ســربازان زخمــی و بیمــار بهوســیله بیســیم از
پزشــکان راهنمایــی میگرفتــم .ولــی در بــاب چنیــن مــوردی چــه مشــاورهای میتوانســتند
بدهنــد؟
آســتینها را بــاال زدم و مشــغول شــدم .تزریــق را بــا آرامبخــش شــروع کــردم و ســپس
بــا داروی ضدتشــنج ادامــه دادم .ضمــن اینکــه مرتــب نبضــش را میگرفتــم و مراقــب بــودم
حــرارت بدنــش پاییــن نیایــد.
توصیــف اینکــه آن شــب را چگونــه گذرانــدم در قالــب واژگان امکانپذیــر نیســت.
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تنهــا همیــن را بدانیــد کــه چنــد مــاه بعــد کــه مابقــی خدمتــش بخشــوده شــد و بــرای تســویه
حســاب و طــی مراحــل اداری بــه پایــگاه مراجعــه کــرد از دیــدن بــرق ســامت و تندرســتی در
چشــمانش پربهاتریــن دســتمزد عمــرم را گرفتــم.
او با من دست داد و گفت« :زندگیام را مدیون شما هستم».
بــا ایــن اتفاقــات اعتمادبهنفســم بیشــتر شــد .گذشــته از اینکــه مهارتــم افزایــش یافتــه و
تــا حــدودی بــه زیروبــم تجویــز دارو مســلط شــده بــودم .بنابرایــن هنــگام تامیــن جــاده از طرف
نیــرو ،ســاکم را برمیداشــتم و مــیزدم بــه روســتاها .آنجــا بــا حضــور کنــار بســتر مریضهــا
جــای خالــی امکانــات بهداشــتی و درمانــی را پــر میکــردم .مــردم نیــز اندکانــدک بــاورم
نمودنــد و بــا جــان و دل بــه اســتقبالم میآمدنــد .از جملــه خطرهایــی کــه زیــاد آنهــا را تهدیــد
میکــرد نیــش عقــرب و رتیــل بــود .و مــن مجهــز بــه انبانــی از آمپولهــای ضدگزیدگــی پــا
بــه قریههــای آنــان میگذاشــتم.
حتــی تــوی جیبهایــم را هــم لبریــز از بســتههای قــرص کــرده بــودم .حیــن قــدم
زدن و از ایــن خانــه بــه آن خانــه رفتــن هموطنــان صمیمــی ُکــردم همراهــیام میکردنــد.
«آقای دکتر شبها معده درد امانم را میبرد».
«بفرمایید؛ این کپسولها را بگیرید و موقع شام یک عدد بخورید».
«دکتر پماد سوختگی که داده بودید تمام شده».
«خــدا را شــکر کــه یکــی تــه کیفــم مانــده .یــادم بیندازیــد دفعــه بعــد بزرگتــرش را
بهتــان بدهــم».
«آقای دکتر پای زنم گزگز میکند».
«مگــر نگفتــم گــرم نگهــش داریــد؟ از ایــن مســکن هــم روزی س ـهتا بدهیــد میــل
کننــد».
وضــع طــوری شــد کــه دارو کــم مــیآوردم .بــا مراجعــه بــه بهــداری پــادگان مشــکلم را
مطــرح کــردم .آنهــا جــواب دادنــد بهقــدر درخواســت شــما موجــودی نداریــم .گفتــم کــه بــه
اهالــی میدهــم و اســتقبال هــم کردنــد امــا دستشــان بســته بــود .پــس بایــد چــاره دیگــری
میاندیشــیدم.
از ســیمای آن مــردم رنجکشــیده و محــروم شــرم میکــردم .دلــم نمیخواســت
تقاضایشــان را رد کنــم یــا در عالجشــان خســت بهخــرج دهــم و آنگاه شــاهد نالــه و شــیون
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انســانهایی چنیــن مظلــوم باشــم .مــن امیــد ایشــان بــودم و نمیتوانســتم بیخیــال و
فارغالبــال صرفــا بــه انجــام وظیفــه بپــردازم.
در ایــن حــال و احــوال و پرسوجوهــا یــک روز دوســتی گفــت« :علیرضــا! چــرا ســراغ
جهــاد نمــیروی؟ شــاید بتواننــد کمکــت کنند».
فکــر خوبــی بــود! رفتــم بــه دفتــر جهــاد ســازندگی ســقز .موضــوع را مطــرح کــردم.
آنهــا صبورانــه بــه حرفهایــم گــوش دادنــد و ســپس گفتنــد« :بســیار خــب ،لطفــا از پــادگان
یــک نامــه بیاوریــد تــا ســهمیهای بــه شــما اختصــاص دهیــم».
همــه کارهــا را ظــرف چنــد ســاعت فیصلــه دادم .نتیج ـهاش حتــی خــودم را غافلگیــر
نمــود .جیــره بزرگــی معــادل  32هــزار تومــان دارو داده و اضافــه کردنــد« :هــر مــاه بیــا ،همیــن
مقــدار بگیــر ».از خوشــحالی روی ابرهــا ســیر میکــردم.
دیگــر جانــم بــه جــان محلیهــا بســته بــود .در هیــات ســربازی تنهــا ،ملبــس بــه روپوش
ســفید و کشــکولی از داروهــا و فقــط مســلح بــه یــک ُکلــت کالیبــر  45راهــی قریههایشــان
میشــدم و هرچــه در تــوان داشــتم صــرف ســامت و بهبــودی آنــان میکــردم .آن مردمــان
ســپاسگزار میزبانــیام میکردنــد و هنــگام حملــه کومولــه و دموکــرات پنهانــم نمــوده و بــه
جنگجویــان آدرسهــای غلــط میدادنــد.
افســوس کــه یادبودهــای زیبایــم آمیختــه بــا انبوهــی از خاطــرات دردآور و اندوهنــاک
اســت.
آن ایــام تــردد در جادههــای کوهســتانی محــل خدمتمــان مســتلزم رعایــت نــکات
بســیاری بــود .یــک ســفر کوتــاه از بانــه بــه ســقز از صبــح تــا عصــر طــول میکشــید .چــون
بایــد تامیــن جــاده انجــام میگرفــت ،مینیابــی مســیر کامــل میشــد ،تــک تیراندازهــا بــه
ارتفاعــات میرفتنــد و آنگاه همــرا بــا یــک ســتون نظامــی بــه حرکــت درمیآمدیــم .متاســفانه
گاهــی همرزمــان ایــن سلســله اقدامــات را رعایــت نمیکردنــد و چنیــن بــود کــه روی میــن
رفتــه یــا گرفتــار کمیــن میشــدند .مثــل آن فاجعــه وحشــتناک.
ماجــرا از جایــی آغــاز شــد کــه دو مینیبــوس از بســیجیها قصــد عزیمــت از بانــه بــه
ســقز را داشــتند .جوانانــی شــاد و پرانگیــزه کــه معصومیــت روحشــان ،واقعیــت کریــه و بدمنظــر
جنــگ را بــه ســخره میگرفــت.
آنــان علیرغــم هشــدارها عــازم ایــن راه شــدند .گفتنــد« :اســلحه داریــم و خودمــان
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تامیــن خودمــان هســتیم ».قبــراق و ســرحال یکییکــی پــا بــر پلههــای خــودرو گذاشــته و
ســوار شــدند و هیچکــدام زنــده بازنگشــتند.
حــدود ســاعت  22صــدای تیرانــدازی و رگبــار بــه گوشمــان رســید .همگــی معنــای
ایــن صفیــر شــوم را میدانســتیم؛ مســافران بــه دام ضدانقــاب افتــاده بودنــد .تنهــا کاری کــه
ازمــان برمیآمــد ریختــن آتــش در اطرافشــان بــود تــا مقــداری از فشــارهای روی آنهــا
کاســته شــود .لیکــن عاقبــت چیــزی کــه نبایــد رخ داد و هم ـهی آن گلهــا پرپــر شــدند.
بــا دلهــای بیقــرار تــا صبــح ســر کردیــم و بهمحــض تابــش اولیــن پرتوهــا ،سراســیمه
بــه بالیــن آنــان شــتافتیم .خداونــدا! درســت مثــل صحــرای کربــا .پیکرهــای پارهپــاره ایــن
طــرف و آن طــرف رهــا شــده و در خــون خفتــه بودنــد.
در ایــن میــان ناگهــان کســی بانــگ زد« :محمــدی زود بیــا داخــل مینیبــوس .اینجــا
یــک نفــر زنــده اســت ».بهســرعت خــودم را بــاالی ســر او رســاندم .یــک نوجــوان  16یــا
 17ســاله .نالــه میکــرد ،چــه نالههــای جگرخراشــی .تیــر بــه کتفــش خــورده ،خونریــزی
گســترده داشــت و بدتــر از همــه دس ـتوپاهایش ســفت و ی ـخزده بــود.
بــا بیســیم گــزارش بیمــار را دادم .از آنســو توصیــه شــد کــه بهعلــت وضعیتــش فقــط
او را گــرم کــرده و آمپولــی تزریــق نکنــم .مــن ضــد درد و مورفیــن داشــتم ولــی بــا توجــه بــه
خشــک شــدن انــدام وی ممکــن بــود برایــش قــوی باشــند و شــهیدش کننــد.
رفقایــم تمــاس بــا ســقز تمــاس گرفتنــد و موضــوع را اعــام کردند،يــك نفــر زنــده
مانــده اســت .همــاندم هلیکوپتــر بــرای انتقــال مجــروح از پایــگاه آنجــا برخاســت .فریــاد زدم:
«بچههــا آتــش میخواهــم ».رفقایــم گشــتند و ظرفــی شــبیه اســتامبولی یافتنــد و آوردنــد .بــا
انگشــتانی کــه از شــدت ســرما کرخــت و بیحــس شــده بودنــد چهارپایــه درون مینیبــوس را
شکســتم و بــا زحمــت زیــاد و بهوســیله گیرانــدن کاغــذ آتــش زدم .بعــد زخمــی را در آغــوش
گرفتــه و کنــار منقــل کشــاندم .او نالــه میکــرد و مــن ســعی داشــتم بــا گفتگــو بیــدار نگهــش
دارم و روحیـهاش را حفــظ کنــم .بدنــش را ماســاژ دادم و حــرف زدم و حــرف زدم و حــرف زدم.
تــا آنکــه تــوی دس ـتهایم پــر کشــید و رفــت.
امــا گویــی پیمانــه رنــج و مرارتــم بــرای آن روز هنــوز لبالــب نشــده بــود .مصیبتــی دیگــر
در صــف انتظــار بــود تــا بــا تمــام ســنگینیاش بــر روح خســتهام آوار شــود ،شــانههایم را از فــرط
انــدوه خــم کند و کمــرم را بشــکند.

116
بــه مــا آمــوزش داده بودنــد موقــع انتقــال شــهدا ابتــدا بــا طنــاب آنــان را روی زمیــن
ـن دشــمن زیــر جنازههــا بســیار
بکشــانیم .چــون احتمــال کار گذاشــته شــدن نارنجــک یــا میـ ِ
بــاال بــود .لکــن در راهــرو مینیبوســی مملــو از تنهــای آغشــته بــه خــون ،بــه هیــچ ترتیبــی
نمیشــد ده متــر کالبــدی را کشــید و بــرد.
در بــاب یکــی از آنــان شــک زیــادی بــه وجــود نارنجــک داشــتیم .گویــا وی در حــال
فــرار بهســوی در خــودرو بــوده کــه از پشــت هــدف رگبــار قــرار میگیــرد و تیــر بــه ســرش
اصابــت میکنــد.
ســروانی کــه آنجــا بــود گفــت« :محمــدی احتیــاط کــن! ســامتیات بــرای مــا مهــم
اســت .نجــات جــان خیلــی از رزمندههــا بــه تــو بســتگی دارد».
مــن فکــر کــردم و دیــدم راهــی جــز ایــن نیســت کــه روی دو صندلــی بایســتم و یــک
دســت از یقــه و دســت دیگــر از فانوســقه ،شــهید را بگیــرم و بلنــدش کنــم .جســد سراســر شــب
خونریــزی کــرده و تــوی آن ســرما یــخ زده و بــه کــف فلــزی چســبیده بــود .بــا تمــام قوایــی
کــه داشــتم آن را کشــیدم .صــدای کنــده شــدن پیکــر از آلیــاژ ســرد بیاحســاس از پردههــای
گــوش میگذشــت ،بــر یاختههــای مغــز مینشســت و بدنــم را بــه لــرزه درمــیآورد .دیدگانــم
نزدیــک بــود کــه تابوتــوان ببازنــد و هــوای ابرهــای بهــاری را تــازه کننــد .آن هنــگام بــود
کــه نارنجــک را دیــدم ،و بــا افسوســي ســينه ســوزالله پرپــر را رهــا كــردم .مــوج انفجــار پســم
زد و ترکــش پایــم را شــکافت .حیــرت و خیرگــیام کــه فرونشســت بــه زخمــم نگریســتم و از
شرمســاری ســر گردانــدم .چقــدر جانــم تشــنه بــود و دلــم هــوس داشــت ،هــوس ســبکباری
و شــهادت و پــرواز.
روزی کــه جنــگ ،آغــاز شــد ،جــزو مدافعــان خرمشــهر بــودم .بــا یــک اســلحه کالش و
چنــد خشــاب نیمهپــر از ایــن ســر شــهر بــه آن ســر دویــده و كســاني را یــاری میکــردم کــه
در برابــر هــر رخنـهي بعثیهــا ،ســدی از گوشــت و اســتخوان ســاخته بودنــد.
وجــودم پــارهای از آن مصــاف نابرابــر بــود کــه بیخــوف و هــراس بــه قمــار میگذاشــتمش؛
زیــرا کــه بــا تکتــک ســلولهای بدنــم ایمــان داشــتم ،تنهــا بــازي بــدون باخــت در دنیاســت.
میخواهیــد بپرســید چنیــن بــاوری چگونــه تــا بدیــن حــد ریشـهای و عمیــق در بطنــم جــاری
بــود؟ اگــر در ایــن بــاب کنجــکاو هســتید پــس داســتانم را از اول بشــنوید:
مــن زادهي خرمشــهرم .پــدرم امــا شــیرازی بــود و بــهقصــد کار در شــرکت نفــت آبــادان،
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مهاجــرت کــرد؛ امــا مثــل خيلــي از آدمهــا ،دســت حــوادث و چرخــش روزگار ،او را بــه جاهایــی
بــرد کــه خــودش هرگــز گمانــش را نميبــرد .او بعــد از دوندگیهــا و امتحانهــا ســر از
آمــوزش و پــرورش خرمشــهر درآورد و همانجــا مانــدگار شــد.
تمــام تحصیالتــم در خرمشــهر گذشــت .موســم انقــاب 18 ،ســال داشــتم و در ایــن
ســن ،حــس آرمانگرایــی چنــان بــا شــور جوانــیام آمیختــه شــد کــه یــک لحظــه آرام و قــرار
نداشــتم .د م و بازدمــم بــا انقــاب گــره خــورد و نَفَســم شــمیمی شــد از آن طوفــان غرنــده و
خروشــان.
عــزم و ارادهام خســتگیناپذیر بــود .کــم میخــوردم ،کــم میخوابیــدم و کــم بــه
خویــش میپرداختــم .معتقــد بــودم هــر کــس در هــر جــا و موقعیتــی کــه هســت ،بایــد آنچــه
در تــوان دارد ،صــرف پیــروزی ایــران کنــد .ایــن نــه اعتقــادی شــخصی کــه بــاور قشــری قابــل
توجــه از هموطنانــم بــود.
بــا تکیــه بــر چنیــن نیــروی بیزوالــی بهتریــن ماههــای زندگــیام را در آن ایــام
گذرانــدم .خیابانهــای خرمشــهر گواهنــد کــه چــه ســاعات پرتبوتابــی را روی آن ســطوح
ترکخــوردهی قیرانــدود ســپری کــردم؛ تــا آفتــاب در آســمان میدرخشــید در تظاهــرات بــودم
و مــاه کــه پشــت ابــر میرفــت شــعار مینوشــتم.
آن روز بــا ايــن ترفنــد ،توانســتم از مهلکــه ،قســر دربــروم؛ ولــی مگــر امــکان داشــت
دغدغـهای بــه آن عظمــت بــا چنیــن تلنگرهایــی فروبنشــیند و فراموشــم شــود؟ پــس راسـختر
از قبــل ،ادامــه دادم و حتــی در جم ـعآوری مجروحــان و ســاماندهی راهپيماییهــا نقــش ايفــا
کــردم .در گــروه کســی بــودم کــه بعدهــا نامــش در تاریــخ مانــدگار شــد :شــهید محمد جهــانآرا.
همــکاریام بــا او از آنجــا کلیــد خــورد و در ســالهای آینــده امتــداد پیــدا کــرد.
اردیبهشــت و خــرداد  ،1358غائلـهای در خوزســتان بــه راه افتــاد کــه ایــن اســتان را تــا مــرز
جدایــی از کشــور پیــش بــرد.
پــس از آن درگیریهــاي ســختتري آغــاز شــد .و بــه اطــراف خرمشــهر نیــز کشــیده
شــد  .و هرچنــد کــه اواخــرش شــبیه رزمهــای چریکــی بــود؛ امــا عاقبت بــا هـمکاری یگانهای
نظامــی بويــژه تفنـگداران نیــروی دریایــی ارتــش ،موفــق بــه ســرکوب تجزيهطلبــان شــدیم.
هم ـهی اینهــا مقدم ـهي نبــرد عظیمتــری بــود.
جنــگ کــه شــروع شــد تصــور میکــردم چیــزی نظیــر همیــن نگهبانیهــا و کارزارهــا
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را پیــش رو خواهیــم داشــت؛ البتــه میفهمیــدم کــه دشــوارتر و وســیعتر اســت؛ امــا هرگــز
گمــان نمیکــردم ابعــادی چنیــن وحشــتناک پیــدا کنــد.
بــا جدیتــر شــدن جنــگ ،مــردم ناچــار بــه تــرک شــهر شــدند و فقــط عــدهای از قديميهــا
ماندنــد و جوانهایــی کــه بــا بعثیهــا میجنگیدنــد .بچههایــی مثــل جهــانآرا در مــرز مســتقر
شــدند و بهشــیوهي جنگهــاي چريكــي ،مرتــب جلــو ميرفتنــد و عقــب میکشــیدند .مــن
نیــز بــه آنــان ملحــق شــدم .دلهایمــان چنــان دریایــی بــود کــه بــا چنــد اســلحهي قديمــي و
چنــد قبضــه آرپیجــی ،جلــوی ارتــش صــدام ایســتادیم و از دژ خرمشــهر دفــاع کردیــم.
خبــر رســید متولدیــن  ،1339بــرای خدمــت احضــار شــدهاند؛ ايــن در حالــي بــود كــه در
خيابانهــاي تفيــدهي خرمشــهر كــه از آســمانش آتــش ميباريــد و از زمينــش ،شــعله ســر
ميكشــيد ،در برابــر تهاجــم ناجوانمردانــهي دشــمن دوشــادوش ديگــر مــردم خرمشــهر ،در
حــال نبــرد بــودم؛ امــا فقــط بــا يــك ســاح كهنــه و چنــد خشــاب فشــنگ!
دســت خالــي مــا و تجهيــزات پيشرفت ـهي دشــمن ،ناجوانمردانــه نابرابــر بــود؛ ايــن بــود
كــه تصميــم گرفتــم در همــان حــال ،بــراي خدمــت ســربازي خــود را معرفــي كنــم تــا شــايد در
يــك ســازمان رزمــي ،بتوانــم بــا ســاح و تجهيــزات بهتــري بــه مصــاف دشــمن بــروم.
 20بهمــن  ،59اعــزام شــدیم بــه پــادگان عجــب شــیر .در مــدت  40روز دوره فشــردهي
آمــوزش نظامــی را در حــد صــف جمــع و بــاز و بســتهکردن اســلحه و چنــد میــدان تیــر
گذراندیــم .مــن بهســبب پیشــینهام در دفــاع از خرمشــهر ،اعتمادبهنفــس بیشتــری داشــتم و
در کارهــا ورزیدهتــر بــودم.
اول فروردیــن  ،1360موعــد تقســیم فرارســید و مــن شــيداي مصــاف بــا دشــمن در جبههي
جنــوب ،بــا خوشخیالــی پیــش رفتــم:
 میخواهم داوطلبانه به منطقهي عملياتي خوزستان بروم. خیــر! فقــط نیروهــای مردمــی میتواننــد داوطلــب شــوند؛ اینجــا ارتــش اســت؛ بــهجایــی میرویــد کــه بــه شــما دســتور بدهنــد.
ـی لشــکر  28کردســتان شــدم داغــي جبهـهي جنــوب،
و ايــن بــود كــه طبــق دســتور ،جمعـ ِ
جــاي خــود را بــه ســردي جبهـهي غــرب داد و مــن مجبــور بــودم در رؤيــاي خرمشــهر و هــول
و والي كردســتان ،شــب را بــه ســر ببــرم؛ يــك شــب ســخت!
***
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هنــگام ورود بــه ســنندج اعضــای گروهکهــای کومولــه و دموکــرات مــا را دیدنــد و از
همــاندم ،افــکار پلیدشــان را مشــغول نقشهکشــیدن بــرای ســاعات آینــده کردنــد .بــي آنكــه
بدانــم ،یکــی ديگــر از ســختترین ش ـبهای زندگــیام در پیــش بــود.
از شــهر كــه خــارج شــديم؛ چش ـمهايم از بــار خســتگي ،روي هــم افتادنــد و مدتــي بعــد،
صدايــي مبهــم در ذهنــم پيچيــد:
 رسیدیم؛ پیاده شوید!خســتگيام ،نميخواســت ايــن فرمــان را بشــنوم تــا اينكــه همرزمــي ،تکانــم داد؛ بــه
ســختي ،پلکهــای رخوتآلــود را گشــودم .بــا اكــراه ،دور و اطــراف را نگاهــي انداختــم؛ انــگار
درســت نمیدیــدم! چش ـمها را مالیــده و ژرفتــر خیــره شــدم؛ ولــی بــاز هــم بــا چیــزی جــز
برهــوت مواجــه نشــدم!
طبــق تصوراتــم از یــک پایــگاه ،دشــت را در جسـتوجوی ادوات و تأسیســاتی غولپیکــر
و باعظمــت کاویــدم .در ذهــن ،اندیشــیدم شــاید اشــتباهی رخ داده یــا مســیر بهطــور کامــل
پیمــوده نشــده؛ منتهــا خونســردي قديميترهــا ،جــرأت ســؤال کــردن را گرفــت؛ آنهــا
بهشــکلی عــادی ســرگرم رســيدگي بــه كارهــاي خــود بودنــد .کمــی کــه گذشــت ،دلیــل
آنهمــه سرگشــتگی را دانســتم .در واقــع محــل آنقــدر زیــر ضربــه حملــه گروهکهــا قــرار
داشــت کــه کل ســنگرها را زیرزمینــی ســاخته بودنــد.
مــا را در یــک ســنگر دربوداغــان ،اســکان دادنــد .بنــا بــود تــا فــردا کــه پســت و
وظایفمــان را مشــخص ميكننــد ،همانجــا اســتراحت کنیــم؛ امــا پاســی از شــب نگذشــته
بــود كــه انفجارهــا کلیــد خوردنــد و یکــی بدتــر از قبلــی شــد و بهرغــم اینکــه دقیقــهای
چشــم روی هــم نگذاشــته بودیــم ،کابوســی رقــم زدنــد کــه درازتــر و پایانناپذیرتــر از ابدیــت
مینمــود .همگــی در آن وضــع بیپناهــی و بیدفاعــی کــه حتــی از داشــتن یــک تپانچــه
هــم محــروم بودیــم ،شــهادتين را بــر زبــان رانــده و تنــگ و فشــرده درهــم بــه انتظــار شــهادت
نشســتیم.
رهایــی از شــر آن حجــم افسارگســیختهي آتــش خمپارههــای ضــد انقــاب کــه از
همهطــرف پرتــاب میشــد و بمبهــای هواپیماهــای بعثــي کــه از آســمان بــر ســرمان فــرو
میریخــت ،بیشتــر بــه معجــزه شــبیه بــود؛ معجــزهای کــه عاقبــت بهوقــوع پیوســت.
وقتــی پــگاه دمیــد و خورشــید طلــوع کــرد ،در کمــال نابــاوری یکدیگــر را ســالم و
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تندرســت یافتیــم .بیآنکــه کســی زخــم برداشــته یــا از آمــار لشــکر ،نفــری کســر شــده باشــد!
دشــمن بــه خیــال خــود شــامگاهی دوزخــی آفریــد تــا مرعوبمــان کنــد و از کار بینــدازد؛ امــا
هیــچ گمــان نمیبــرد عــزم و ارادهمــان را راســختر کــرده تــا جهنــم حقیقــی را نشانشــان
دهیــم و مــزه شکســت را بــه آنهــا بچشــانیم.
فرداي آن شب هولناك ،جناب سروان جليلي ،مرا فرا خواند و گفت:
 امروز را استراحت کن! فردا بیا تا وظیفهات را بگویم.صبح که نزدش رفتم دستور داد:
 دو نفــر از كســاني را کــه میشناســی ،انتخــاب کــن ،هــر ســه نفــر وســایلتان را جمــعکنیــد و بــا هلیکوپتــر  ،برگردیــد بــه ســنندج و آمــوزش پزش ـکیاری ببینیــد!
و بــا ایــن جمــات موجــی از شــادی در دلــم ريخــت؛ زیــرا کــه از کودکــی شــیفته و
شــیدای پزشكشــدن بــودم! میدانــم کــه عجیــب بهنظــر میرســد؛ ولــي مگــر مــن تنهــا
کســی هســتم کــه آرزوهــای غریــب در ســر پرورانــده اســت؟!
***
مــدت دو مــاه در ســنندج از پزشــکها بخیــه و پانســمان و تزریقــات ،فــرا گرفتیــم.
زمانــی کــه برگشــتیم ه ـمراه گــردان  107رفتيــم بــه شــهر بانــه.
در بانــه ،کوهــی هســت بــه اســم آربابــا کــه محلیهــا ُجنیــری ،مینامنــدش .ایــن
کــوه از اينســو مشــرف بــه پــادگان بــود و از آنســو ،پنجویــن عــراق را در دیــدرس داشــت.
وظیف ـهي نگهــداری از آن را بــه عهــدهي گــردان مــا گذاشــته بودنــد.
جمعــي از بســیجی و ارتشــی ،همگــی همشــکل و هملبــاس بــا یــک پــاک در گــردن ،در
پایگاهــی درســت نــوک قلــه زندگــی میکردیــم .در ایــن شــراکت بــرادروا ِر در تمــام لحظههــا،
غــم شــهادت یــک هــمرزم ،دردناکتریــن جراحــت بــر روان بیتابمــان بــود .در عیــن
مظلومیــت از مهمــات كــم و پشــتيباني ناچيــز ،تقریبـ ًا هــر شــب از طــرف معارضیــن و بعثیهــا
هــدف حملــه قــرار میگرفتیــم.
مــا حامــی و پشــتیبانی نداشــتیم .خودمــان یــاور یکدیگــر بودیــم و ایــن موضــوع پیونــد
مهــر و مــودت را بینمــان مســتحکمتر میکــرد.
در آن وضعیــت ،حتــی کمبــود آب هــم داشــتیم؛ بهخصــوص در زمســتانها تهی ـهاش
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مشــکلتر از قبــل میشــد .بایــد پیــش از تاریکــی هــوا بــا وجــود خطــر كميــن دشــمن،
نزدیــک بــه چهــار کیلومتــر پیمــوده و از چشــمهي تــه دره ،يــك گالــن آب شــرب ســالم و تمیــز
میآوردیــم؛ گاهــي هــم بهناچــار برفهــا را آب میکردیــم و همیــن کار ســبب ورود آلودگــی
میکروبــی بــه بــدن بچههــا و ابتــای آنــان بــه اســهال خونــی شــدید میشــد.
در ایــن مواقــع بــود کــه پــای مــن بهمیــان میآمــد .در شــرایطی کــه نــه دسترســی
بــه پزشــک داشــتیم و نــه میتوانســتیم از کــوه پاییــن بیاییــم ،تنهــا امیــد همـهی گــردان بــه
مــن بســته میشــد .غــرق در اندیشــه بــا انگشــتان خــام و لــرزان بــه رگ بیمــاران بدحالــم
ســرم وصــل میکــردم و در دل ذکرگویــان ،خــدا را بــه هم ـهی معصومیــن(ع) قســم مــیدادم
كــه یاریمــان دهــد.
هــر روز بــا رســيدگي بــه مجروحــان و بيمــاران ،اعتمــاد بهنفســم بیشتــر ميشــد.
گذشــته از اینکــه مهارتــم افزایــش یافتــه و تــا حــدودی بــه زیــر و بــم تجویــز دارو مســلط
شــده بــودم؛ هنــگام تأمیــن جــاده از طــرف نیروهــاي خــودي و رفــع خطــر كميــن دشــمن،
ســاکم را برمیداشــتم و مــیزدم بــه روســتاها و بــا حضــور در کنــار بســتر مریضهــا ،تــا
حــدي جــای خالــی امکانــات بهداشــتی و درمانــی را ُپــر میکــردم .كوردهــاي آنجــا هــم
كــه از تبليغــات مســموم ضــد انقــاب ،هميشــه بــا بدگمانــي بــه مــا نــگاه ميكردنــد نیــز،
اندکانــدک بــاورم كردنــد و بــا جــان و دل بــه اســتقبالم میآمدنــد.
از جملــه خطرهایــی کــه روســتائيان را زيــاد تهدیــد میکــرد ،نیــش عقــرب و رتیــل بــود
و مــن بــا اطــاع از ايــن موضــوع ،مجهــز بــه انبانــی از آمپولهــای ضدگزیدگــی ،پــا بــه
قریههــای آنــان میگذاشــتم.
حتــی تــوی جیبهایــم را هــم لبریــز از بســتههای قــرص و كپســول ميكــردم .حیــن
از ایــن خانــه بــه آن خانــه رفتــن ،هموطنــان صمیمــی کــوردم كــه بــا مــن انــس گرفتــه بودنــد،
بــا دردهايشــان ،همراهــیام میکردنــد:
 آقای دکتر شبها درد معده ،امانم را میبُرد. بفرمایید! این کپسولها را بگیرید و موقع شام یک عدد بخورید. دکتر! پماد سوختگی که داده بودید تمام شده. خــدا را شــکر کــه یکــی تــه کیفــم مانــده .یــادم بیندازیــد دفع ـهي بعــد ،بزرگتــرش رابهتــان بدهــم.
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 آقای دکتر! پای زنم گزگز میکند. مگر نگفتم گرم نگهش دارید؟ از این ُمسکن هم روزی سهتا بدهید میل کنند.وضــع طــوری شــد کــه دارو کــم مــیآوردم .بــا مراجعــه بــه بهــداری پــادگان ،مشــکلم
را مطــرح کــردم؛ آنهــا جــواب دادنــد بهقــدر درخواســت شــما موجــودی نداریــم .گفتــم کــه
بــراي اهالــي روســتاهاي اطــراف ميخواهــم؛ از ايــن كارم ،اســتقبال و مــرا تحســين کردنــد؛
امــا آنهــا هــم دستشــان خالــي بــود؛ پــس بایــد چــارهي دیگــری میاندیشــیدم.
از ســیمای آن مــردم رنجکشــیده و محــروم ،شــرم میکــردم .دلــم نمیخواســت
تقاضایشــان را رد کنــم یــا در عالجشــان خســت بهخــرج دهــم و آنگاه ،شــاهد نالــه و
شــیون انســانهایی چنیــن مظلــوم ،باشــم .مــن امیدشــان بــودم و نمیتوانســتم بیخیــال و
بيتوجــه بــه آنهــا ،صرفــ ًا بــه انجــام وظیفــه در پــادگان ،بپــردازم.
در این حال و احوال و پرسوجوها یک روز دوستی گفت:
 چرا سراغ جهاد نمیروی؟ شاید بتوانند کمکت کنند.فکــر خوبــی بــود! رفتــم بــه دفتــر جهــاد ســازندگی در شــهر ســقز و موضــوع را مطــرح
کــردم .آنهــا صبورانــه بــه حرفهایــم گــوش دادنــد و ســپس گفتنــد:
 بســیار خــب! لطف ـ ًا از پــادگان یــک نامــه بیاوریــد تــا ســهمیهای بــه شــما اختصــاصدهیــم.
همــه کارهــاي اداري و نامهنــگاري را ظــرف چنــد ســاعت انجــام دادم؛ نتیجـهاش حتــی
خــودم را هــم غافلگیــر كــرد! جیــرهي بزرگــی معــادل  32هــزار تومــان كــه در آن زمــان
بســيار زيــاد بــود ،دارو داده و اضافــه کردنــد:
 هر ماه بیا ،همین مقدار بگیر!از خوشحالی روی ابرها سیر میکردم.
***
دیگــر جانــم بــه جــان محلیهــا بســته بــود .تنهــا ،ملبــس بــه روپوش ســفید و کشــکولی
از داروهــا و فقــط مســلح بــه یــک تپانچــه ،راهــی قریههایشــان میشــدم و هرچــه در تــوان
داشــتم ،صــرف ســامت و بهبــودی آنــان میکــردم .آن مردمــان ســپاسگزار ،میزبانــیام
میکردنــد و هنــگام حملــهي کومولــه و دموکــرات پنهانــم ميكردنــد و بــه جنگجویــان
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معــارض ،آدرسهــای غلــط میدادنــد.
افســوس کــه یادبودهــای زیبایــم آمیختــه بــا انبوهــی از خاطــرات دردآور و اندوهنــاک
اســت.
نيمههــاي شــب بــود كــه صــدای تیرانــدازی و رگبــار بــه گوشمــان رســید .همگــی
معنــای ایــن صفیــر شــوم را میدانســتیم؛ جمعــي از بســيجيها كــه بــه طــرف شــهر ســقز
ميرفتنــد؛ بــه دام ضدانقــاب افتــاده بودنــد .تنهــا کاری کــه از مــا برمیآمــد ،ریختــن آتــش
بــر ســر دشــمن بــود تــا مقــداری از فشــار روی آنهــا کاســته شــود كــه عاقبــت ،آنچــه کــه
نبایــد ،رخ داد و همـهی آن گلهــا در كميــن ضــد انقــاب گيــر افتادنــد و پرپــر شــدند.
بــه ناچــار ،بــا دلهــای بیقــرار تــا صبــح ســر کردیــم و بهمحــض تابــش اولیــن
پرتوهــا ،سراســیمه بــه بالیــن آنــان شــتافتیم .خداونــدا! درســت مثــل صحــرای کربــا ،پیکرهای
پارهپــاره ،اینطــرف و آنطــرف رهــا شــده و در خــون خفتــه بودنــد.
در این میان ناگهان ،کسی بانگ زد:
 زود بیا داخل مینیبوس؛ اینجا یک نفر زنده است!بهســرعت خــودم را بــاالی ســرش رســاندم .یــک نوجــوان  16یــا  17ســاله .نالــه میکــرد،
چــه نالههــای جگرخراشــی .تیــر بــه کتفــش خــورده ،خونریــزی زيــادي داشــت و بدتــر از
همــه ،دســتو پاهایــش از ســرماي شــب گذشــته ،ســفت و یـخزده بــود؛ فریــاد زدم:
 بچهها آتش روشن كنيد!بــا انگشــتانی کــه از شــدت ســرما کرخــت و بیحــس شــده بودنــد ،چهارپایــهي درون
مینیبــوس را شکســتم و بــا زحمــت زیــاد و بهكمــك گیرانــدن کاغــذ ،آتــش زدنــد؛ بعــد
زخمــی را در آغــوش گرفتــه و کنــار آتــش کشــانديم .او نالــه میکــرد و مــن ســعی داشــتم بــا
حــرفزدن ،بیــدار نگهــش دارم و روحیـهاش را حفــظ کنــم .بدنــش را ماســاژ دادم و حــرف زدم و
حــرف زدم و حــرف زدم تــا آنکــه از دس ـتهایم پــر کشــید و رفــت.
امــا گویــی پیمانـهي رنــج و مرارتــم بــرای آن روز هنــوز لبالــب نشــده بــود .مصیبتی دیگر
در صــف انتظــار بــود تــا بــا تمــام ســنگینیاش بــر روح خســتهام آوار شــود ،شــانههایم را از فــرط
انــدوه خــم کنــد و کمرم را بشــکند.
بــه مــا آمــوزش داده بودنــد موقــع انتقــال شــهدا ابتــدا بــا طنــاب آنــان را چنــد متــري
ـن دشــمن زیــر
روی زمیــن بکشــانیم؛ چــون احتمــال کارگذاشــته شــدن تلـهي نارنجــک یــا میـ ِ
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جنازههــا ،بســیار بــاال بــود؛ ولــي در راهرو تنــگ مینیبوســی مملــو از تنهــای آغشــته بــه
خــون ،بــه هیــچ ترتیبــی نمیشــد کالبــدی را طنــاب بســت و چنــد متــر کشــید و بــرد.
در زيــر بــدن یکــی از آنهــا شــک زیــادی بــه وجــود تل ـهي انفجــاري داشــتیم .تیــر
بــه ســرش اصابــت كــرده بــود و جنــازهاش طــوري وســط راهرو مينيبــوس افتــاده بــود كــه از
وجــود تل ـهي انفجــاري در زيــر شــكمش حكايــت ميكــرد.
سروانی که آنجا بود گفت:
 احتیــاط کــن! ســامتیات بــرای مــا مهــم اســت؛ نجــات جــان خیلــی از رزمندههــا بــهتــو بســتگی دارد.
مــن فکــر کــردم و دیــدم چــارهاي جــز ایــن نیســت کــه روی دو صندلــی بایســتم و یــک
دســت از یقــه و دســت دیگــر از فانوســقه ،بگیــرم و بلنــدش کنم.
خونــش ،تــوی آن ســرما ،یــخ زده و بــه کــف فلــزی مينيبــوس ،چســبیده بــود .بــا تمــام
قوایــی کــه داشــتم آن را کشــیدم؛ صــدای کندهشــدن پیکــرش از آلیــاژ ســرد بیاحســاس،
بــه طــرز دلخراشــي از پردههــای گوشــمگذشــت ،بــر یاختههــای مغــزمنشســت و بدنــم را
بــه لــرزه در آورد .دیدگانــم نزدیــک بــود کــه تابوتــوان ببازنــد و هــوای ابرهــای بهــاری را
تــازه کننــد؛ آن هنــگام بــود کــه بــا هــزار دریــغ ،نارنجــک تلهشــده را دیــدم .بــا بلن ـ د كــردن
بــدن آن شــهيد ،ضامــن نارنجــك پريــد و مــن فقــط چنــد ثانیــه بیشتــر ،بــراي نجــات جانــم،
فرصــت نداشــتم.
مغــزم فرمــان بــه افکنــدن جنــازه و فراركــردن مــیداد؛ امــا پنجههایــم پایــداری میکردنــد
و حاضــر بــه وانهــادن بــار عزیزشــان نبودنــد؛ عاقبــت بــا افسوســی سینهســوز اللــه پرپــر را
رهــا کــردم؛ ولــي ديگــر فرصتــي نبــود و نارنجــك بــا صــداي وهمناكــي زيــر بــدن آن شــهيد،
منفجــر شــد؛ مــوج انفجــار پســم زد و ترکــش پایــم را شــکافت.
بــا درد ،دســت روي زخمــم گذاشــتم و از شرمســاری بــه بــدن پارهپارهشــدهاي چشــم
دوختــم كــه تركشهــاي نارنجــك را در خــود فــرو خــورد تــا از جــان مــن ،محافظــت كنــد؛ از
زندهمانــدن خــودم حيــران شــدم.
در يــك آن ،همـهي كوردهــاي صميمــي روســتاهاي اطــراف بانــه بــا دعاهــاي خيرشــان از
نگاهــم گذشــتند؛ ناخــودآگاه ،دســتم رفــت روي جيبــم ،پــر بــود از قــرص و كپســول!
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هنوز جنگ
بر اساس خاطرهاي از رزمندهي سرفراز ،مجید میرباقری
بازنويسي :فاطمه بدیعیفرد

در حالیکــه نفسنفــس مــیزدم ،خــودم را بــه ســختی از پاییــن تختهســنگ ،بــاال
کشــیدم؛ تــا چشــم کار میکــرد فقــط ســپیدی بــرف بــود کــه در پهنــای دشــت ،خودنمایــی
میکــرد .ســرما در عمیقتریــن الیههــای وجــودم جریــان داشــت .زیــر پایــم ،لغزنــده
بــود و همیــن از ســرعتم میکاســت؛ در حالیکــه نــگاه جســتوجوگرم را در اطــراف،
میچرخانــدم ،پاهــای ناتوانــم بــر روی یــخ و بــرف ،پوتينهــا خیــس و ي ـخزده را بــه پیــش
میرانــد.
بــرای لحظاتــی ،چفیــه را از روی صورتــم کنــار زدم و دســتان کرختــم را جلــوی دهانــم
گرفتــم؛ چندبــار بــازدم تنفســم را روان ـهي بندبنــد انگشــتان بیحســم کــردم .هــوا داشــت
تاریــک میشــد .چشــمان نیمهبــازم بــه ســختی ،یــک متــر جلوتــر را میدیــد .نمیدانــم
چــه شــد کــه ناگهــان در آن ســکوت وهمنــاک ،صــدای گــرم مــادرم در اعمــاق وجــودم
پیچیــد:
 پســرم! اگــر بــه جبهــه بــروی احتمــال ســختي،زخم ،خــون ،اســارت و حتي كشتهشــدنهســت ،آیا تحملــش را داری؟
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بیاختیار با صدایی بیرمق ،با اراده و ايمانم زمزمه كردم:
 بله مادر! تحملش را دارم!بــرف خوابیــده بــر زمیــن،
آرامآرام گام برمیداشــتم؛ رد پوتینهایــم بــر روی انبــوه
ِ
کشــیده میشــد.
یکلحظــه ،صدایــی بــه گوشــم رســید! خــوب دقــت کــردم؛ ماشــینی بــه ســمتم
میآمــد .بــاورش ســخت بــود؛ ایــن ماشــین چهطــور ناگهــان در ایــن دشــت پوشــیده از
بــرف پیدایــش شــد؟ از ســرما بــه خــود میلرزیــدم کــه وانتــی گلمالــي شــده ،پیــش پایــم
ترمــز کــرد .چشــمان خســتهام از تحیــر ،گشــاد شــدهبــود .چنــد رزمنــده ،پشــتش نشســته
بودنــد؛ یکــی از آنهــا سراســیمه صــدا زد:
 مجید! زودباش سوار شو!نــگاه متعجبــم بــر روی او خیــره مانــد .مــرا از کجــا میشــناخت؟ دســت دراز کــرد و
کمــک کــرد ســوار شــوم .مــرا کنــار خــودش نشــاند:
 چرا آنقدر دیرکردی؟ ده دقیقه است که منتظرت ایستادهایم!حــس میکــردم الل شــدهام! ســعی کــردم چیــزی بگویــم ،امــا لبانــم بــه هــم چفــت
شــده بــود! او هــم انــگار منتظــر پاســخی از جانــب مــن نبــود .نمیدانــم چهقــدر زمــان
گذشــت! پشــت وانــت ،ســرمای هــوا را بیشتــر از قبــل حــس میکــردم .کمکــم بــه ســرفه
افتــادم .یــک لحظــه صــدای مهیبــی آمــد و وانــت ،در چشــم بــه همزدنــی واژگــون شــد و
فریــاد در دشــت پیچیــد؛ امــا صــدای مــن در گلــو خفــه شــدهبود!
بــه شــدت بــر روی بــرف و یــخ ،پــرت شــدم .در کمتــر از لحظــه ،دســتم را حائــل کــردم
کــه ســرم کمتــر آســیب ببینــد .نمیدانــم چهقــدر زمــان گذشــت! درد دســتم آزارم مــیداد.
هـمراه بــا نالـهای عمیــق ،دســتم را از زیــر ســرم کنــار زدم .ســیاهی خــون دلمــه بســته بــر
ســپیدی بــرف ،نمایــان بــود .بــرف ،خونریــزی َســرم را قطــع کــرده بــود؛ امــا درد زیــادی را
در ســر و دســتم احســاس میکــردم؛ بــه ســختی توانســتم بنشــینم.
ناگهــان ســکوت دشــت ،مــرا متعجــب كــرد! بــا تحیــر بــه اطرافــم نــگاه کــردم؛ وانــت
و رزمنــدگان ناپدیــد شــدهبودند! ســکوتی عجیــب در دشــت ،جریــان داشــت! ترســی عمیــق
هم ـهي وجــودم را فراگرفــت! صــدای ضربــان قلبــم را میشــنیدم .آنچــه را میدیــدم ،بــاور
نداشــتم .بهســختی بلنــد شــدم و بیهــدف بــه راه افتــادم .هــوا تاریــک شــدهبود و دمــای
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هــوا کــم و کمتــر میشــد.
در تاریکــی شــب ،بــه دنبــال جایــی میگشــتم کــه تــا روشــنایی صبــح در آن پنــاه
بگیــرم .صــدای هیــچ جنبنــدهای بــه گــوش نمیرســید و ایــن خیلــی وهمنــاک بــود؛ انــگار
همــه کائنــات در خــواب زمســتانی فــرو رفتــه بــود! درد ســر و دســتم ،لحظــه بــه لحظــه ،بــا
ســوز ســرما شــدت مییافــت .نمیدانــم چهقــدر از پیــادهرویام میگذشــت کــه ناگهــان
يــك ســواري شــخصي جلــوی پایــم ترمــز کــرد!
چشــمانم ناخواســته نیمهبســته شــد؛ نــور چــراغ ،چشــمم را مــیزد .راننــده در حالیکــه
د ِر ســمت مســافر را بــاز میکــرد صــدا زد:
 مجید! هوا سرد است .سریعتر سوار شو!خیلــی تــاش کــردم چیــزی بگویــم؛ امــا چــرا نمیتوانســتم؟ زبــان در دهانــم قفــل
شــدهبــود! بــا ســرعتی بیشتــر ،بــه ســمت د ِر ســمت راننــده رفتــم کــه شــاید ُمهــر زبانــم
بــاز شــود و بتوانــم ســؤالی بپرســم .از ســرمای هــوا ،شیشــه را تــا انتهــا بــاال کشــیدهبود.
چــارهای جــز ســوار شــدن نداشــتم.
همینکــه ســوار شــدم و در را بســتم ،ناگهــان ماشــین ،خامــوش شــد! گفتــم؛ شــاید
بنزیــن تمــام كــرد ! بــاورم نمیشــد!
باالخــره صــدای خــودم را میشــنیدم؛ میتوانســتم حــرف بزنــم! بــا انــرژی بیشتــر،
پرســیدم:
 راستی! مرا از کجا میشناسی؟ســؤاالت زیــادی داشــتم؛ امــا راننــده هــم بــا ماشــین ،خامــوش شــدهبــود و چیــزی
نمیگفــت! خیلــی عجیــب بــود! بــه طــرز رع ـبآوری احســاس میکــردم کســی جــز خــودم
درون ماشــین نیســت! نفــس در ســینهام حبــس شــدهبود! دســت لرزانــم را روی صندلــی
ـس تــرس ،تحیــری عمیــق وجــودم را فراگرفتــه
راننــده کشــیدم؛ خالــی بــود! بیشتــر از حـ ِ
بــود .نمیدانســتم چــه خبــر اســت و اصــ ً
ا در آن دشــت چــه میکــردم؟
خــودم را تــا صندلــی راننــده کشــیدم و ماشــین را روشــن کــردم .درجــهي بخــاری را
هــم تــا آخــر ،بــاال بــردم .بدنــم کمکــم داشــت گــرم میشــد و زیــر آن حــرارت مطبــوع،
دردهــای تنــم نیــز تســکین مییافــت.
نــور ماشــین ،محیــط پیرامونــم را تــا حــدی آشــکار کــردهبــود .کنــار یــک کــوه نســبت ًا
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بلنــد بــودم .کــوه بــه آن بلنــدی ،در آن دشــت همــوار هــم یکــی دیگــر از ســؤاالت ذهنــم
بــود!
پلکهایــم ســنگین شــدهبود .دربهــاي ماشــين را قفــل كــردم و صندلــی را عقــب
بــردم .ســرم را کــه روی صندلــی رهــا کــردم ،نفهمیــدم کــی خوابــم بــرد!
نمیدانــم چهقــدر زمــان گذشــت کــه بــا صــدای انفجــار مهیبــی ،از خــواب پریــدم!
صــدای ریــزش کــوه و برخــورد ســنگ بــا ماشــین ،باعــث شــد سراســیمه از ماشــين بيــرون
بپــرم .دســتانم را روی ســرم قــرار دادم و بــه ســرعت از ماشــین فاصلــه گرفتــم؛ در حــال
دویــدن بــودم کــه متوجــه شــدم صدایــی بــه ســمتم میآیــد .صــدای ناشــناس ،خیلــی آرام
گفــت:
 ندو! ممکن است متوجه حضورمان بشوند.من که دیگر قفل زبانم باز شده بود ،پرسیدم:
 اینجا چه خبر است؟!نــوری در اطرافمــان میچرخیــد .صــدای ناشــناس کــه حــاال دیگــر خــودش را هــم
میدیــدم ،گفــت:
 روی زمین دراز بکش تا سینهخیز به سمت بچههای خودی برویم!مســافتی را ســینهخیز رفتیــم .صــدای حــرفزدن عــدهای را شــنیدم .مــرد ناشــناس،
خیلــی آرام بــه آنهــا گفــت:
 باالخــره پیدایــش کــردم! مجیــد! زود بــاش پشــت ســر بقیــه بایســت؛ بایــد یــک ســتونتشــکیل دهیــم و حرکــت کنیــم .بعثيهــا خیلــی نزدیکنــد.
یکی از بچهها گفت:
 ببینید! روی تانک نشستهاند و نورافکن میاندازند! االن است که ما را ببینند!ســر و صــدا و همهمــه بیشتــر شــد! انــگار بعثيهــا قــدرت شــنوایی و بیناییشــان را
از دســت دادهبودنــد! مــرد ناشــناس کــه دیگــر فهمیــدهبــودم فرمانــده اســت ،گفــت:
 منتظر باشید! نزديكتر که رسیدند ،فرمان حمله را میدهم!بــا اینکــه دقیقــ ًا روبــهرو و در فاصلــه نزدیکــی از آنهــا بودیــم ،امــا هنــوز مــا را
نمیدیدنــد .ناگهــان یکــی از تك¬تيراندازهــاي مــا نورافکــن تانــک آنهــا را زد و باالخــره
متوجهمــان شــدند .معجــزه بــود کــه تــا آن لحظــه ،ســتون بــه آن بزرگــی کــه در پنجــاه
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متریشــان بــود را ندیــد ه بودنــد .درگیــری درگرفــت .یــک لحظــه بــه خــودم آمــدم و دیــدم
ســاحی در دســت دارم و مشــغول تيرانــدازي! زد و خــورد تــا پاســی از شــب ادامــه داشــت تــا
اینکــه ســرانجام ،دشــمن بــه عقــب نشســت.
خیلــی دمــای بدنــم بــاال رفتــهبــود؛ حــس کــردم از دوندگــی و تکاپــوی زیــاد اســت .هــوا
روشــن شــدهبــود .رو بــه فرمانــده گفتــم:
 میتوانیــم بــرای طــی کــردن مســیر ،از ماشــینی کــه در آن خــواب بــودم هــم کمــکبگیر یم !
فرمانده با تعجب پرسید:
 کدام ماشین را میگویی؟! دیشــب تــازه از آن خــارج شــده بــودم کــه شــما را دیــدم؛ بــه همــان ســمت کــه برویــمماشــین را خواهیــم دیــد؛ نزدیــک همــان کــوه بلنــد!
با تعجب پرسید:
کوه بلند؟! آن هم در این دشت صاف!؟با اطمینان خاطر گفتم:
 بله! بیایید برویم تا نشانتان بدهم!بــا دو ســه تــن ،بــه راه افتادیــم امــا لحظــه بــه لحظــه بــه تعجبــم افــزوده میشــد؛ تــا
چشــم کار میکــرد ،دشــت بــود!
یکلحظــه از فــرط تحیــر ،پاهایــم بیحرکــت شــدند و چشــمانم بــر روی زمیــن،
خیرهمانــد .اثــری از بــرف نبــود! همهجــا ،پوشــیده از بوتههــای خــار بــود؛ تــازه آنوقــت بــود
کــه دلیــل گرمشــدن بدنــم را فهمیــدم.
در بهت و حیرت بودم که یکی از رزمندهها گفت:
 مطمئنی اشتباه نمیکنی؟! چهار طرفمان دشت است!دویــدم و ســعی کــردم بــه یــاد بیــاورم ماشــین را کجــا رهــا کــردهام! امــا نــه از ماشــین
خبــری بــود و نــه از کــوه! فرمانــده از دوردســت فریــاد زد:
 برگردید!چنــد تنــی کــه همراهــم بودنــد ،برگشــتند؛ مــن هــم بــه دنبــال آنهــا داشــتم بــه ســمت
فرمانــده میرفتــم؛ امــا هرچــه بیشتــر میدویــدم از آنهــا دور و دورتــر میشــدم .بــدون
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اینکــه حتــی بــه مــن نگاهــی بیندازنــد ،ســوار بــر دو جیــپ نظامــي و یــک ســواری شــخصي
شــدند! چشــمان مبهوتــم بــر روی ســواری شــخصي خیــره مانــد کــه از کنــار یــک کــوه بلنــد
بــه حرکــت درآوردنــد و دور شــدند.
دســتانم را دور ســرم حائــل کــردم و روی زمیــن نشســتم .حــال خــودم را نمیفهمیــدم.
آفتــاب کامــ ً
ا بــاال آمــده بــود و زمیــن گــرم و گرمتــر میشــد .بلنــد شــدم و بیهــدف
بـهراه افتــادم .ناگهــان بــه تختهســنگ بزرگــی رســیدم! بــه ســختی از آن بــاال رفتــم .پاییــن
آن تختــه ســنگ ،کامـ ً
ن طرفتــر،
ا ناهمــوار بــود .خــوب بــه اطرافــم دقــت کــردم؛ کمــی آ 
دو تــا ســنگر بــود و دههــا رزمنــده! از تختهســنگ پاییــن رفتــم و بــه سمتشــان دویــدم؛
یکــی از آنهــا فریــاد زد:
 سرت را بدزد!روی زمیــن درازکــش شــدم و خــودم را ســینهخیز پشــت ســنگر رســاندم .همــان رزمنــده،
رو بــه مــن گفــت:
 مجیــد! از مقــر خبــري نرســید؟ نگفتنــد عقبنشــینی کنیــم یــا مقاومــت؟! نیروهــایکمکــی کــی میرســند؟
ناخواسته دهانم باز شد و گفتم:
 خبر دادند مقاومت کنید که نیروهای کمکی میرسند .خیلی زود!..ایــن کلمــهي آخــر را خیلــی آرام بــر زبــان آوردم! احســاس میکــردم زبانــم تحــت
اختیــارم نیســت! خــودم هــم نمیدانســتم آن اطالعــات را از کجــا آورده بــودم .ناگهــان،
ســنگینی چیــزی را روی کتفــم حــس کــردم؛ یــک دســتگاه بیســیم بــود؛ دیگــر از چیــزی
متعجــب نمیشــدم!
یکــی از رزمندههــا کــه بلنــد شــده بــود آرپیجــی بزنــد ،از ناحیــهي کتــف ،آســیب
دیــد .سراســیمه بــه ســویش دویــدم .در میانـهي راه ،حرارتــی را در رانــم احســاس کــردم .بــه
آن رزمنــده کــه رســیدم ،چفیــهام را درآوردم و ســعی کــردم جلــوی خونریــزی کتفــش را
بگیــرم .درد عمیقــی را در رانــم حــس میکــردم .شــلوارم ،خونــی شــده بــود .آن رزمنــده بــا
لبخنــد گفــت:
 تــو هــم از بــرکات عملیــات بــدر ،بهرهمنــد شــدی بــرادر! ایــن زخمهــا همــهاشبرکــت الهــی اســت!
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تقریبــ ًا در حــال بیهوششــدن بــود کــه نیروهــای کمکــی رســیدند؛ یکــی دو نفــر
کمــک کردنــد کــه آن زخمــی بــه عقــب برگــردد.
زخــم پایــم را بــا پارچــه ای بســتم .گرمــای ســوزان ،صورتــم را میســوزاند .نبــرد کــه
فروکــش کــرد ،درون خاکریــز دراز کشــیدم .از فــرط خســتگی و بیخوابــی ،ناخواســته
چشــمانم بســتهشــد .چنــد دقیقــه بعــد ،یکــی از رزمندههــا بیــدارم کــرد و گفــت:
 چرا اینجا خوابیدهای؟ هوا ،گرم است .باید پایت را پانسمان کنم!گیــج خــواب بــودم .بلنــد شــدم و بــه اطرافــم نگاهــی انداختــم؛ دو اتاقــک صحرایــی
کنــار هــم بودنــد .چشــمانم را چنــد بــار مالیــدم .اول حــس کــردم خــواب میبینــم! ولــی نــه!
بیــدار بــودم .ایــن دو اتــاق صحرایــی ،در چنــد دقیقــه ،چهطــور اینجــا قــرار گرفتــه بودنــد؟
وارد اتــاق شــدم و روی زیرانــداز دراز کشــیدم .بهقــدری خســته بــودم کــه اصــ ً
ا
نمیفهمیــدم اطرافــم چــه خبــر اســت! فقــط یــک لحظــه از درد بــه خــودم پیچیــدم؛ آن
رزمنــده ،داشــت زخــم پایــم را پانســمان میکــرد .چیــزی نگذشــت کــه خوابــم بــرد.
وقتــی چشــمانم را بــاز کــردم دو ســه رزمنــده دیگــر هــم کنــارم خــواب بودنــد .خســتگی
از تنــم بیــرون رفتهبــود .انــگار کــه یکهفتــه خوابیــده بــودم .دیگــر درد رانــم را احســاس
نمیکــردم .از اتــاق کــه بیــرون زدم دیگــر غــروب شــدهبــود .چنــد رزمنــده ،دور یکــی
کــه بــه نظــر میآمــد فرمانــده اســت را گرفتــهبودنــد؛ ناخواســته بــه آنهــا نزدیــک شــدم.
فرمانــده رو بــه مــن گفــت:
 مجیــد! کجایــی؟ دنبالــت میگشــتم! مگــر کمــک آرپیجــیزن نیســتی؟! زودتــر بــروکــه منتظــرت اســت.
بــدون هیــچ صحبتــی از آنهــا دور شــدم و بــه ســمت رزمنــدهای رفتــم کــه در انتظــارم
بــود .در میانــهي راه ،اســلحهاي را بــه مــن رســاندند .بــا آن رزمنــدهي آرپیجــیزن ،از
خاکریــز بــاال رفتــم .بعــد از لحظاتــی ،آرپیجــی را شــلیک کــرد و در تــاش بــود كــه
تغییــر مــکان دهــد؛ در همــان لحظــه ،شــروع بــه تیرانــدازی کــردم و در تــاش بــودم کــه
خــودم را بــه او برســانم .در میانـهي راه ،بــاز هــم سوزشــی نزدیــک بــه همــان ناحیــه قبلــی
را در رانــم احســاس کــردم .خــودم را بــه آرپیجــیزن رســاندم و بــا تيراندازيهــاي پياپــي،
كمكــش كــردم تــا موشــكها را شــليك كنــد؛ پــس از هــدف قــراردادن دو دســتگاه از
تانکهــای دشــمن ،بــه عقــب برگشــتیم.
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زمیــن ،صــاف و همــوار بــود! اصـ ً
ا جایــی بــرای ســنگرگرفتن وجــود نداشــت! درد عمیقی
را در پایــم احســاس میکــردم .شــلوارم خونــی بــود .قمقمــه آب را از کمــرم بیــرون آوردم و
ســر کشــیدم .رو بــه آرپیجــیزن گفتــم:
 خیلی از سنگر و خاکریز دور شدیم؟با تعجب پرسید:
 ســنگر؟! خاكريــز؟! اینجــا یــک زمیــن همــوار و صــاف اســت! کــدام ســنگر وخاکریــز را میگویــی؟!
بــه اطرافــم نگاهــی انداختــم؛ تــا چشــم کار میکــرد ،دشــت بــود! همــان دشــتی کــه
تــا چنــد ســاعت پیــش ،پوشــیده از بــرف بــود .بریدهبریــده پرســیدم:
 اسم...اسم این عملیات چیست؟!پس از لحظهای مکث ،در حالي كه تعجب از نگاهش ميباريد ،گفت:
 کربالی 1؛ یعنی تو نمیدانی؟!در ِد پــا امانــم را بریــد ه بــود .دســتم را روی رانــم گذاشــتم و نشســتم .در همــان لحظــه،
یکــی از رزمندههــا کــه نزدیــک بــه مــا در حــال تیرانــدازی بــه دشــمن بــود ،بــا اصابــت
تیــری بــه بازويــش بــر روی زمیــن نشســت و پــس از لحظاتــی ،خــودش را بــه مــا رســاند.
تــا آنجــا کــه توانســتیم خودمــان را از تیــررس دشــمن دورکردیــم .تختهســنگی پیــش
رویمــان بــود .دیگــر تــوان راه رفتــن نداشــتیم .بــه آن تختهســنگ تکیــه دادیــم و دســت
و پایمــان را بــا چفیــه بســتیم کــه خونریــزی قطــع شــود .دیگــر آبــی درون قمقمــهام
نمانــده بــود .نمیدانــم چــه مدتــي آنجــا بودیــم کــه چنــد رزمنــده نزدیکمــان شــدند.
یکــی از آنهــا گفــت:
 بایــد قبــل از طلــوع آفتــاب ،بــه محــل نبــرد برســیم .فرمانــده دســتور داده یــک ســتونتشــکیل دهیــم و حرکــت کنیــم.
بلنــد شــدیم کــه بــه دیگــر رزمندههــا ملحــق شــویم .دیگــر درد پایــم را حــس نمیکــردم!
چندبــار روی شــلوارم دســت کشــیدم؛ نــه پــاره بــود و نــه خونــی! نفــس عمیقــی کشــیدم و پــا
بــه پــاي بقیــه راهــي شــدم .بــه قــدری شــرایط ،ســخت بــود کــه مجبــور شــدیم نمــاز را در
حــال حرکــت بخوانیــم.
همینکــه آفتــاب طلــوع کــرد ،دشــمن متوجــه مــا شــد و شــروع بــه تیرانــدازی کــرد و
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یکــی از رزمندههــا گلولــه خــورد و شــهید شــد.
یکلحظــه ،ســر و صدایــی پشــت ســرم شــنیدم و بــه عقــب برگشــتم؛ یکــی از
بچههــای کمــک آرپیجــیزن ،در اثــر اصابــت منورهــای دشــمن ،دچــار ســوختگی شــده
بــود .بــه ســرعت بــه ســمت آمبوالنــس دویــدم و ســوار شــدم .دیگــر هیچچیــز بــه نظــرم
عجیــب نمیآمــد .احســاس مــی کــردم همهچیــز بخشــی از روح و روانــم اســت .آن شــهید
و رزمنــدهای کــه دچــار ســوختگی شــدهبــود را درون آمبوالنــس قــرار دادنــد .یکــی دیگــر از
رزمندههــا کنــار دســتم نشســت و بــه ســوی درمــانگاه صحرایــی بــه راه افتادیــم.
کمکــم داشــتم همهچیــز را بــه یــاد مــیآوردم .چیــزی نگذشــت کــه بــه درمــانگاه
رســیديم .ســاعتی بعــد ،خبــر شــهادت آن رزمنــده بــه گوشمــان رســید .بدجــور بغضــم
شکســت! رزمنــدهای کــه همراهــم بــود ،شــانهام را فشــرد و بــا هــم رفتیــم در گوشــهای
نشســتیم .ســر صحبــت را بــاز کــرد و گفــت:
 سن و سال زیادی نداری! خانوادهات با حضورت در جبهه مشکلی نداشتند؟ اگــر قبــول نمیکردنــد و اگــر نمیآمــدم ،عجیبتــر بــود! وقتــی امــام فرمــود كــهجنــگ در رأس امــور اســت بــا خــودم گفتــم ،مــن هــم بايــد مثــل هم ـهي بزرگترهــا بــه
جنــگ بیایــم.
دستانم را پدرانه فشرد و گفت:
 آفرین پسرم! خیلیوقت است در جبههای؟ پارســال بــود کــه آمــدم! ســه چهــار مــاه مانــدم و ســپس بــه خانــه برگشــتم؛ بعــد از آنهــم ،هــر زمــان کــه نیــرو خواســتهاند بــه جبهــه برگشــتهام .میدانــی؟! چنــدان آدم شــجاعی
نیســتم؛ امــا...
 گفتی چه سالی به جبهه آمدی؟ پارسال. پارسال؟! یعنی چه سالی؟ یعنی سال شصتوسه! چون االن سال شصتوچهار است دیگر!بدون توجه به تعجبم ،زير لب زمزمه كرد:
خدا را شكر كه مردم ايران ،هميشه آمادهي دفاع از وطن هستند.
ســؤال خاصــی کــه پرســید ،چندبــار در گوشــم پیچیــد :پارســال یعنــی چــه ســالی؟! عــرق
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ســردی از پیشــانیام جــاری شــد .ســردردی عجیــب بــه ســراغم آمــده بــود .بلنــد کــه شــدم،
آن رزمنــده هــم بــه ســمت آمبــوالس رفــت .پشــت لباســش نوشــته بــود« :ســرت را بــه خــدا
بســپار!» چهقــدر آن جملــه برایــم آشــنا بــود!
پیش از سوارشدن ،با صدایی بلند پرسید:
 نمیآیی؟! نه! باید جایی بروم!درد در ســر و پایــم میپیچیــد! دســتم را روی پایــم گذاشــتم .شــلوارم خونــی بــود .از
الب ـهالی موهایــم هــم خــون میچکیــد .عــرق ســرد از پیشــانیام جــاری بــود؛ نال ـهای ســر
دادم و نشســتم .بــه نفسنفــس افتــاده بــودم.
همسرم سراسیمه چراغ را روشن کرد:
 حالت خوب است؟به سختی پرسیدم:
 در چه سالی هستیم؟! نود و شش! چهطور؟!در حالیکه هنوز نفسم سر جایش نیامده بود ،گفتم:
 نه! باید سال شصتوسه یا شصتوچهار باشد!با نگرانی پرسید:
 باز هم خواب دیدی؟!در حالیکه همهي بدنم میلرزید ،بریدهبریده جواب دادم:
 نــه! ...خــواب؟! خــواب نبــود! بیــداری بــود! بیــداری محــض بــود! هنوز...هنــوز هیچچیــزتمــام نشدهاســت!
همسرم در حالیکه نگراني از صورتش ميباريد ،گفت:
 آخــه! چقــدر خــواب روزهــای جنــگ را میبینــی و پریشــان و نگــران از خــوابمیپــری؟! بــراي ســامتيات خيلــي نگرانــم!
 امــا خــواب نبــود! جنــگ بــود؛ عملیــات بــدر ،کربــای  ،1همــان حادثههــاي عجيــب!دوبــاره لمسشــان کــردم! هنــوز جنــگ؛ هنــوز دفــاع از وطــن؛ هنــوز...
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