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  سخن ناشر
  

مان عليـه تجـاوزگران، يـك نعمـت           دفاع هشت سالة مردم ميهن    
 يك شبه بـه غـارت       مان را    ساله 1400آنان آمده بودند تا ميراث      . بود
جوانان اين مرز و بوم با خون خـود نهـال نـورس انقـالب را                . برند

آبياري كردند تا آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خـود              
  .و گذشتگان ببالند

بالد كه    هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
آور نبـرد هـشت      ناشر خاطرات فرماندهان سلحشور و رزمندگان نام      

هـا دوري از آن   هر چنـد ممكـن اسـت پـس از سـال     . باشد ساله مي 
روزگاران خون و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشـيده شـده            

هاي آينده به خـوبي از ايـن ميـراث           باشد، اما اطمينان داريم كه نسل     
  .جاودان پاسداري خواهند نمود

  
  نشر صرير



  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  

   يكمةارگز
  

  كشيده بوديم و براي رهـايي از ايـن جـورِ           درد،  بوديمرنج برده   
 اولين بار كه جرأت پيدا كرديم و زبان به شعار           .داديم  گران شعار مي  
هاي همان سال سياه كه       شبي از شب   .شب هنگام بود  ،  دادن گشوديم 

 .نيروهاي ژاندارمري و شهرباني همه جا را تحت كنترل خود داشتند          
دنيا آمده بودم روي خـوش بـه خـود          من يكي از همان سالي كه به        

فالكـت و   ،  بـدبختي ،  اش رنـج     همـه  !درد،  درد،  اش درد    همه .نديدم
انـد هـزار و      ام كـه نوشـته       توي شناسنامه  ؟ي بود آن سال    كِ .دري هدرب

جـشن  اي  عـده  سالي كه در آن به دنيا آمدنم را . يك سي و  سيصد و 
جـايي   . بودنـد  حتماً كلي هلهله سر داده و هورا كشيده        .گرفته بودند 

  هـم از  مثل خيلي   . مدرسه رفتن محروم شدم   كه در آن من از نعمت       
 ، كه جاي زندگي كردن نبـود      1»آباد  زرين« بخش   .سن و ساالن ديگرم   

                                                 
  ـ از توابع شهرستان دهلران در استان ايالم1
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پدربزرگم و البـد تـا هفـت پـشت مـن آنجـا              ،  پدرم اما هر چه بود   
 .خواستم آنجا بمانم     نمي  يكي  من وليعمرشان را سپري كرده بودند      

 چقدر  .طور زبان در كام بكشم و هيچ حرفي نزنم         همانخواستم    نمي
 براي  . بودم كردنشان و چقدر مشتاق فرياد       مانده بود  حرف روي دلم  

 شـعار دادم  .همين آن شب به اتفاق بقيه زبان باز كردم و شـعار دادم            
 رد صـداها را     . آمدنـد  .ها شليك شـد    و انگار تيرهايي از دهانة تفنگ     

بـا  ،  هـاي بـور    هاي بور، با همـان لبـاس        ن با همان ماشي   .دنبال كردند 
 بـه سـرعت     . در ميانـشان بـود     3هاي ژــ   هايي كه تفنگ   همان دست 

مـاه    درسـت آذر   ؛ بود 57 سال   .ت از صحنه گريختيم   آمدند و به تاخ   
  اين زبانِ  . اين زبان از سال پنجاه و شش باز شده بود          .پنجاه و هفت  

بـر عليـه    اعتراض از همان ابتـداي سـال پنجـاه و شـش بـه شـعار                 
خواسـتم     انگـار مـي    . اعتراض كـارگري    زبانِ ،حاكميت باز شده بود   

 جنبشي در شهر مهران     .همراه سه برادرم جنبش كارگري راه بيندازم      
 ةالرحمـ   گفتنـد بـاب     هـا مـي     و در امتداد مرز با كشوري كه آن وقت        

 فرا خواهد رسيد كه از      دانستم كه روزي     اما هيچ نمي   .تكارگران اس 
،  رحمـت    بـاب   بـه اصـطالح    همان كـشورِ  از ميان   ،  سوي همين مرز  

كند و همه جـا       سپاهي از ظلم و تباهي به ناگاه از خط مرز عبور مي           
» سـيدنوراهللا  «مكند و بـرادر   همه چيز را نابود مي.كشد را به آتش مي 

  .شود جلوي چشم همه پرپر مي
 من يكـي مـزة      . شعار بر عليه بيداد و ستم      .داديم  داشتيم شعار مي  

از وقتي كه از    ،  هاي كودكي   از همان سال   .مها را چشيده بود    ستماين  
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شب را  ،  رفتن به مدرسه محروم شدم و از زماني كه به عنوان كارگر           
 از   شـايد  .رساندم براي لقمه ناني به روز مي       بسيار با خون دل و رنج    

م ديـد    م به چشم خود   همه چيز را  سال پنجاه و دو كه سرباز شدم و         
 هـا كـه تهـران        آن وقت  .فرياد زدن و شعار دادن بود     اين زبان در پي     

 داشـتيم   .داد و مرزهـا تبعيـدگاه ناراضـيان بـود           طعم تلخ تبعيض مي   
و » !آخ« : گفـت  مداديم كه تيرهايي شـليك شـدند و بـرادر           شعار مي 

 تـوي   . با تمام وجود پيكرش را از زمين كَندم و بـردم           . برگشتم .افتاد
ها رد معترضـين      ژاندارم .يمهاي داخل شهر گم شد      كوچه پس كوچه  

 تن مجروح برادر را به خانه رسانديم و آتشي در دلـم             .را گم كردند  
ميـل خاكـستر شـدن و       تر كه     ر و سوزان  ورت   آتشي شعله  .زبانه كشيد 

 كه بر اثـر آن      ه بودند ها رد خوني را گرفت      ژاندارم .سوزاندن را داشت  
 او را .شتندگـ   داشتند دنبال مـن و بـرادرم مـي         .يكي زخمي شده بود   

 پنهان كرده بوديم و من هم خـود         ها  توي پستوي يكي از خانه     جايي
دادم و   خــودم را نــشان نمــي.داشــتم ه مــيارا از چشمــشان دور نگــ

  وتوانم تفنگـي پيـدا كـنم    كردم كه چطور مي اش به اين فكر مي   همه
 امـا كـو     . تا دلـم خنـك شـود       شان را به رگبار ببندم      شب هنگام همه  

انـد    رسيد كه خيلي از شهرها قيام كرده        يي به گوش مي    خبرها !تفنگ
و حكومت ديگر توان مقابله با سيل خروشان ملت را ندارد اما لـب              

 .هــا بــود  ژانــدارم هنــوز همــه چيــز در ســيطرة.مــرز خبــري نبــود
ها به طرفي نشانه رفته بـود كـه اگـر             ر و نوك مگسك   پان  هاش  تفنگ

تر   سوي  اين  مردمِ . كنند آن را خاموش  ،  صدايي از آن سمت بلند شود     
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فريادي بودند كه جـار بزنـد و بگويـد كـه حكومـت                و منتظر بانگ 
  .سقوط كرد

داشـتيم و در تكـاپوي        گذشت و ما در گذر آن گام برمي         زمان مي 
قـدر   گذشت و مـردم آن    زمان مي  .هاي ستم بوديم    فرو ريختن ستون  

كـه  دانست    درگير حوادث و رخدادها بودند كه كسي به درستي نمي         
،  در سـرماي دي مـاه پنجـاه و هفـت           .چطور سال از نيمـه گذشـت      

 كه در آن آواز زالل      دادماي همبستگي و آغاز بهاري      ها بوي گر    نفس
 .هـا بودنـد    هـا در پاسـگاه     هنوز ژاندارم . رسد  اي به گوش مي     رهاننده

 هنـوز در    .دنـد ز هاشان مسلح بود و توي شهر گشت مي         هنوز سالح 
ايـالم بـه   «: د كه يكي پيغام آورد و گفـت اوضاع تحت كنترل بو    مرز

و در مهـران    » !انـد    خلع سالح شـده     هم ها پاسگاه !دست مردم افتاده  
هـا   بـه آن ژانـدارم     .رفـت   شد و جلو مي     بايست پيشقدم مي    كسي مي 

كار بايد بكننـد تـا بتواننـد        ه   چ .گفت كه اوضاع از چه قرار است        مي
وا در بـرودت سـرما       ه .اي بوديم كه جمع شديم       عده .سالم بگريزند 

در سيالن بود اما هيچ كس زخمة زمستان را كـه بـر تـن و پوسـت                  
ها   رو به آسمان و بر چهره      ؛ سرها بلند  .كرد  حس نمي ،  شد  نواخته مي 

 ايـن   . جمع شديم و پيش رفتيم     .گل لبخند و شادباش جوانه زده بود      
 بهمـن پنجـاه و      .پيش رفتيم   كه استوار و همبسته    ؛بار نه مثل گذشته   

 به رئيس پاسگاه گفتيم كـه  .داد بهار نورس انقالب را نويد مي،  تهف
 خواسـتم بـه خـاطر زخـم بـرادرم          . اولش خواسـتم بكـشمش     .برود

قـدر مـست كننـده بـود كـه           امـا هيجـان پيـروزي آن       ناكارش كـنم  
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 گفت  . رئيس پاسگاه قبول نكرد    .ناخودآگاه از اين كار منصرف شدم     
 .زد  بـه آرامـي حـرف مـي        .كه منتظر فرمان از طرف مافوقش اسـت       

  .و كرديم، تا فردا صبر كنيمالتماس كرد كه 
 پاسگاه به دسـت     صبح بيست و سوم بهمن پنجاه و هفت بود كه         

اي كـه     مردم افتاد و هيجان فرياد شادي در ضرباهنگ تيرهاي هوايي         
 .را در هـم شكـست  سكوت سياهي ، شد ها شليك مي از دهانة تفنگ 

هاي ستم ويران شد و صـداي آزادي         ستون .شهر به دست مردم افتاد    
 وقت آن بود كه كاري كـرد تـا          .تمام دشت و صحرا را در بر گرفت       

 شـد   مياي تشكيل     بايست هسته    مي .نظم و امنيت شهر به هم نخورد      
تا به ياري ديگران بتوان در اين لحظـات حـساس نظـم و امنيـت را        

طلبـان   من هم يكي از همـان داو       .اي داوطلب شدند     عده .برقرار كرد 
 پاسگاه را   .ناميد» داوطلبان جوانمرد « كميتة انقالب نام گروه را       .بودم

  يكي از سـوي كميتـة انقـالب بـه عنـوان            .به گروه داوطلب سپردند   
 نظم شـهر در اختيـار داوطلبـان جـوانمرد قـرار             .معرفي شد مسؤول  
 .داديـم   بايست پوشش مي     تمام حوزة استحفاظي مهران را مي      .گرفت

شديم كه تا همين چند وقـت پـيش هـر             هايي مي   ينسوار همان ماش  
اي   همـه بـه گوشـه     ،  رسـيد   وقت صداي موتورهاشان به گـوش مـي       

ترس از دستگيري و زندان و شـكنجه مـو بـر تـن آدم                .گريختند  مي
هـا بـه     ها و مكـان     همان سالح ،  ها   اما حاال همان ماشين    ،كرد  سيخ مي 

يچ فكـر   پـيش هـ   همـين چنـد روز  دست مردمي افتاده بـود كـه تـا        
آگـين   اي فرا خواهد رسيد كه شـوالي شـب    لحظه،  كردند روزي   نمي
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 .در هم پيچيده خواهد شـد      اي نور حاكميت ترس و اضطراب در لو     
آرزوي من و اين نسل همگون چه خوب برآورده شد و من چقـدر              

رؤيـايي   .انگـار در رؤيـا بـودم       ؛تر   چقدر شاداب  .تر شده بودم    جوان
 .كـردم   هـيچ چيـز ديگـري درك نمـي        شيرين كه جز لذت و اشتياق       

هـاي مـرزي بـه راه        شـديم بـه طـرف پاسـگاه          كـه مـي    پسوار جيـ  
زديـم و از اوضـاع         دوستاني كه آنجا بودند سر مي      ة به بقي  .افتاديم  مي

 هنوز همه جا آرام بود و هيچ چيز خاصـي رؤيـت             .پرسيديم  مرز مي 
سـوي   اي از آن گفتنـد كـه هـر از گـاهي عـده        تنهـا مـي    .نشده بـود  

گذرند و بعـد از مـدتي دوبـاره بـه       هاي عراق از خط مرز مي      سگاهپا
 كسي به درسـتي     ،يعني چه كار  اين  اينكه   .گردند  پاسگاههاشان برمي 

   .دانست نمي
  »!ترسن حتماً مي«: يكي گفت

  »؟!ترسن كيا مي«: گفتم
 بـراي   !ترسن   حتماً از انقالب ما مي     !ها را ميگم    بابا عراقي «: گفت

  »!زنن همين گشت مي
  »؟!تا كجا ميان«: گفتم
هـاي پاسـگاههاي      گـذرن و ميـان تـا نزديكـي          از مرز مي  «: گفت
  »!خودمان
  »! بايد بيش از اينا مواظب باشين!اين كه خيلي خطر داره«: گفتم
  »؟!بهشان تيراندازي كنيم«: گفت
  »!اگه الزم شد حتماً اين كارو بكنين«: گفتم
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زد و نگـاهي بـه    لبخنـدي  .انگار فقط منتظر همين حرف من بود   
  .ش انداختا»يك ام«اسلحة 

  
    

  
 يـك فرونـد     . درگيري شده  »رضاآباد«سيم زدند كه در پاسگاه        بي

  در .عات پاسگاه رضاآباد و برگـشته     بالگرد عراقي آمده تا روي ارتفا     
ها از پاسـگاه خـارج شـده و بـه             عراقياي از     عده» آب زالو«پاسگاه  

 انگار سال پنجاه و هـشت       .اند  دهسوي مرزداران ايراني تيراندازي كر    
هـا دارنـد    ماه پيـدا بـود كـه بعثـي         از همان خرداد   .آبستن حادثه بود  

 افسران ارشـد اسـتخبارات      . ردشان را گرفته بودند    .كنند  كارهايي مي 
و با افراد نفوذي خود ارتبـاط برقـرار كـرده            به داخل مرز نفوذ كرده    

تة عوامل نفوذي و     كسي از سردس   . اطالعات تا همين حد بود     .بودند
 پيغام   مسؤولين  از سوي  .آن نيروي ستون پنجم اطالع دقيقي نداشت      

بايست سخت مراقب اوضاع و احـوال منطقـه           دادند كه مرزداران مي   
 بـين   . بالگرد بعثي آمده بود تا روي ارتفاعات پاسگاه رضاآباد         .باشند

كـه   خبر دادند    .هاي بعثي درگيري شده بود      رطهمرزداران ايراني و شُ   
دهلران و موسـيان آتـش      هاي مرزي    حوالي پاسگاه را  چند چاه نفتي    

 نيروهاي ژانـدارمري بـه      . گفتند كه كار عوامل خرابكار است      .اند  زده
كـه بـه سـوي پاسـگاه         صـادر شـد     دستور .آمدند باش در    آماده حال

تر خودش را بـه       با سرعت هر چه تمام     پ ماشين جي  .رضاآباد برويم 
 گـزارش  .باش كامل در آمده بودند ه حال آماده همه ب .رضاآباد رساند 
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 اوضـاع  .دوباره بـه طـرف مهـران برگـشتيم         .تعرض مرزي ارائه شد   
 توي شهر شايع شده بـود كـه افـسران      .شد  داشت كامالً دگرگون مي   

 امـا   ، حكم دستگيري صادر شده بـود      .اند  عراقي وارد مهران هم شده    
همه چيز به ظاهر عادي      .هنوز اثر يا ردي از افسران عراقي پيدا نبود        

قدر تلخ و جانفرسـا       آن .اي تلخ بود    اما انگار زمان آبستن حادثه    ،  بود
،  اصالً كي  .كه من در مرگ برادرم آن را با تمام وجود احساس كردم           

چطور و چگونه بود كه به ناگـاه از زمـين و آسـمان آتـش باريـدن                  
اه فـرو   اي از دود سـي      كردي در هالـه      هر جايي را كه نگاه مي      .گرفت

 چطور شد كه زمان به اين سرعت سپري شـد و بيـست و               !رفته بود 
ريـزان و     از راه رسيد و با خود بـوي بـرگ          پنجاه و نُه  ششم شهريور   

  ؟خزان خون را بر سر شهر باراند
ـ       همـانطور كـه     .وقـوع پيوسـت   ه  جنگ در يك ناگهان نابهنگام ب

 از همـان    برادرم سيدنوراهللا در ناگهان نابهنگام بر اثـر شـليك يكـي           
طـور كـه      همان .پرپر شد ،  اي كه شليك شد     هاي خمسه خمسه    توپ

طـور كـه      همـان  .ام آوار شـد     سقف خانه بـر تـن عزيـزان خـانواده         
  و چـه لحظـة تلـخ   .هـاي ديگـر در خـون خـود در غلتيدنـد      خيلـي 
 !اين تجاوز خونبـار   ،  اي بود اين جنگ      و چه ناگهان فاجعه    ،آور  دلهره

و مـن غـرق در عـزاي از دسـت دادن             دمهران كامالً در محاصره بو    
دودآگـين و   ،   همه چيـز غبـارآلود     .برادر و ديگر كسان آشنا و اقوامم      

  .آور بود وحشت
ور شـده   ران بـه كجاهـا حملـه    غير از مه؟آنها از كجا آمده بودند  
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پدر ارتش بعث      سگ  مگر همين چند روز پيش آن وزير دفاعِ        ؟بودند
لح عـراق بـه مرزهـاي       توي راديـو اعـالم نكـرد كـه نيروهـاي مـس            

انـد و اختالفـات ارضـي را بـا ايـران عمـالً حـل                  المللي رسـيده    بين
   ! يعني اين فريب و تزوير بود؟ البته كه بود؟اند كرده

آباد و همين چنـد پاسـدار بـا گـروه       خرم 14در تمام منطقه تيپ     
در مقابـل نيـروي زرهـي     رسـيد كـه   ژاندارمري به صد نفر هم نمـي  

 در  3يـك و ژــ       سـالح ام   ! چه تقـابلي   .ندته بود ارتش بعث قرار گرف   
 تعدادشـان چقـدر     .هاي لعنتـي    برابر تانك زرهي و آن خمسه خمسه      

   .دانست  هيچ كس نمي،بود
، آباد  بهرام،  آباد   فرخ،  رضاآبادهاي   خبر آوردند كه مناطق و پاسگاه     

قنـدي    كلـه ،  قالويـزان ،  دشت مثلثي ،  ارتفاعات زيل، كولك  ،  آبزيادي
هـا وارد شـهر        هنوز تانـك   .شهر مهران در محاصره بود     .اشغال شده 

كـرد و     هاي خمسه خمسه پشت سر هم كار مي        نشده بودند اما توپ   
 صـداي شـيون زنـان و كودكـان در           .شهر را زير آتش گرفته بودنـد      

 .باريد   وحشت از سر و روي همه مي       .شد  انفجارهاي مهيب ادغام مي   
كرد تا از اين      ن آويزان مي  ديد خود را به آ      اي مي   هر كس وسيلة نقليه   

هنوز جادة اصلي مهران به ايـالم تـصرف          .وادي آتش و دود بگريزد    
دسـته دسـته در     مردم    قواي بعث روي ارتفاعات بودند و      .نشده بود 

  .گريز از وادي آتش و دود
 .داد  راديو از حملة گستردة ارتش بعث به مناطق مرزي خبـر مـي            

 مردم را بـه حـضور       ، مسؤولين مجري داشت پشت سر هم از طرف      
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 از  .كرد و ما دائماً در آمـد و شـد بـوديم             در مناطق مرزي دعوت مي    
گرفتيم اما از  ها تماس مي  مدام با پاسگاه  . شهر  شهر به آن سرِ    اين سرِ 

گذشـت و     گيـر مـي     زمان سخت و نفس    . خبري نبود  ارتباطبرقراري  
 .من به خون برادرم قسم خورده بودم كه تـا آخـرين نفـس بجـنگم               

هـاي سـپاه ايـالم و         هـايي از بچـه      تنها گـروه   .كم شهر تخليه شد    مك
 ! رو در رو   ؛ نبرد شروع شد   .نيروهاي ارتش و ژاندارمري مانده بودند     

 بايد  .هاشان بياوريم  توانستيم تاب مقاومت در برابر توپها و تانك         نمي
 و ايـن  .هـاي چريكـي   جنـگ به شيوة  يم؛جنگيد مياي ديگر    به شيوه 

  .ي بودآغاز نبرد اصل
  



  
  
  
  
  

   دومةارزگ
  

 .بندد  روي يال ارتفاعات به ناگاه تصوير برادرم در نظرم نقش مي          
 گرماي همان روزي را داشت كـه او در خـون خـود              .هوا گرم است  

 درست التهاب لحظاتي را     . را دارد  پنجاه و نُه   گرماي شهريور    .غلتيد
بت دارد كه اولين گلوله شليك شد و در اطراف شهر به زمـين اصـا              

  .كرد
 بـا همـان شـكل و شـمايل روزهـاي قبـل از               .اين خود اوسـت   

  :گويد  اين خود اوست كه مي.انقالب
  »؟!سيدماشاءاهللا تو هم مياي« ـ

  »؟!كجا«: گفتم
  »!ها تعقيب ساواكي«: گفت

سـر و   ،  امـا بـا ايـن وجـود         هوا كامالً تاريك اسـت     .افتيم  راه مي 
هايمـان را     هـا چهـره    ها و ژاندارم     ساواكي تاپوشانيم    صورتمان را مي  
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قـدر خلـوت اسـت كـه آدم در پـس ايـن                بيرون از شـهر آن     .نبينند
 سـالح هـر     .تواند انجام دهـد     تاريكي هر كاري كه دلش بخواهد مي      

جـاده    بيرون شهر  .ها يك چاقو و يك دسته چوب است         يك از بچه  
  .دهيم اي تشكيل مي  دژباني.خلوت است

  :سيدنوراهللا گفت
  »!طرف بمان ن تو برو آ!تو نه سيد« ـ

  »؟!چرا«: گفتم
 »! تو كنار بايست! اما من نه!يتو زن و بچه دار« ـ
 »!ايستم ؟ من هم روي جاده مي!يعني چه« ـ
 »!مان سالم در بره ن بذار يكي اگه آمد« ـ
 »!ايستي تو چرا بيرون جاده نمي« ـ
 »! برو كنار، تو زن و بچه داري!گفتم كه« ـ
  »! شما برويد،مانم  من مي!نه« ـ

 بقيه  . چند لحظه باهاشان صحبت كرد     . رفت پيش بقيه   سيدنوراهللا
 مگر  !شود   اما مگر مي   .تر طرف هم آمدند و التماس كردند كه بروم آن       

كنيم كه چـراغ       با هم جر و بحث مي      .شود كه بقيه را تنها بگذارم       مي
 يـا ماشـين     .هاسـت   حتماً يكـي از آن     .شود  ماشيني از دور نمايان مي    
سـر و     و كنـد    سـيدنوراهللا التمـاس مـي      .هـا  ساواك است يا ژانـدارم    

 بـه اتفـاق     .شـوم   اش تسليم مي     در برابر خواسته   .بوسد  صورتم را مي  
 نـيم سـاعت بعـد       .گريـزيم   ها از صحنه مي     يكي دو نفر ديگر از بچه     

 آن ماشيني كه نيم سـاعت پـيش         . همه چيز عادي است    .گرديم  برمي
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  نه ،اواك بود شين س نه ما ،  بود هايش تاريكي شب را از زدوده        چراغ
شـان پيـدا     خبر دادنـد كـه فـردا شـب سـر و كلـه              .ها ژاندارمماشين  

 .خواستيم هر طوري كه شده سالحي ازشان گير بياوريم           مي .شود  مي
 آخ كـه چقـدر     . آن عليه خودشان استفاده كـرد      ازاي كه بتوان      اسلحه

ن  از روزگـار آ    اراي بـه دسـتم بيفتـد تـا دمـ            خواست اسلحه   دلم مي 
  .در بياورمها  ساواكي

 پوشاك فروشي را بـاز      ةروم و مغاز    مثل هميشه مي  ،  صبح كه شد  
 مشغول چيدن وسايل داخل دكـان هـستم كـه يـك ماشـين               .كنم  مي

 او را   .كـنم    نگـاهش مـي    .كنـد   آيد و جلو دكان پارك مـي        لندرور مي 
 معـاون سـاواك مهـران       .شناسند   يعني همه او را مي     .شناسم  كامالً مي 

 م كه پس از مجروحيت برادر      است مان كساني  حتماً يكي از ه    .است
اختيـار خـون جلـوي         بـي  . دادنـد  اش  دستگيرش كردنـد و شـكنجه     

شود و به ساختمان بهداري        از ماشين پياده مي    .گيرد  هايم را مي   چشم
دارم و بـه طـرف ماشـين           بي اختيار چند تكـه سـنگ برمـي         .رود  مي
چند تـرك   ،  كند   جلويي برخورد مي   ة اولين سنگ كه به شيش     .روم  مي

ها را بـا تمـام نيـرو بـه طـرف ماشـين پـرت             سنگ .دارد  عميق برمي 
دارهـا كـه بيـشترشان از         اي از همـان حجـره       عدهبا اين كار،     .كنم  مي

كنند و بـا سـنگ و چـوب ماشـين را              كار را رها مي   ،  هستند اقوامم  
هـاي بهـداري دارد نگـاه         از پشت پنجرة يكي از اتـاق       .كنند  رد مي خ
آگـين مـن     تنها پس از آنكـه نگـاه خـشم   .گويد ي نميكند و چيز   مي

رود و چنـد لحظـه بعـد سـر و      افتد از پشت پنجره كنار مي بهش مي 
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 . خود رئيس ژاندارمري هم آمـده      .شود  ها پيدا مي   كلة ماشين ژاندارم  
آيد و رئـيس ژانـدارمري بـه محـض            از ساختمان بهداري بيرون مي    

 بـه   .دهنـد   ها هم سالم مـي      ژاندارم ة بقي .دهد  مي ديدنش سالم نظامي  
ري اندازد كه رئيس ژاندارم      نگاهي به ماشين مي    .آيد  طرف ماشين مي  

  »؟!كيا بودن قربان«: گويد مي
  . ولي شناخت»!نشناختمشان«: گويد معاون ساواك مي

        »!اينا بايد اعدام بشن قربان«: گويد ئيس ژاندارمري مير
  »! سرواناز اين بدترش نكن«: گويد معاون ساواك مي

 .روند  محل مي شود و از      ها سوار لندرور داغان مي     يكي از ژاندارم  
آينـد      جلو مي ،   چند نفر كه شاهد صحنه بودند      ،روند  ها كه مي   ژاندارم

كـه  ،   كه چرا ايـن كـار را كـردم          به من معترضند   .كنند  تراض مي و اع 
كـنم كـه      كـه چـرا كـاري مـي       ،  گـردم   سر مي چرا بيخودي دنبال درد   

 سـيدنوراهللا اسـت   .زنم من كه حرفي نمي .يه هم سياه شودروزگار بق 
زند و جلوي همـه       به رويشان لبخند مي    .شود  كه به ناگاه پيدايش مي    

هـا كـه    هـا هـستند و چـه     كـه  كه قمـاش آن تـاج و تخـت        گويد    مي
كند كه اين قـدر سـاده          نوراهللا است كه آنها را نصيحت مي       !كنند  نمي

 كـسي چيـزي   .الو نـشان ندهنـد  كه اين قدر خودشـان را هـ  ،  نباشند
  :اندازم  نگاهي بهش مي. سيدنوراهللا آمد داخل مغازه.نگفت
اما حاال دارن   ،  ها خبري نيست    تو ديشب گفتي كه از ساواكي     « ـ

  »؟!گردن توي شهر آرام و آسوده مي
دانـستيم تـو حتمـاً كـشته          ديشب براي اينكه مـي    «: زند  لبخند مي 
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  »!ها را سرهم كرديم اين حرف، شي مي
  

    
  

ـ     .شود   كه ظاهر مي   اين تصوير برادرم است     ة صداي شـليك گلول
 .اي به داخل شهر اصابت نكـرده        هنوز گلوله  .رسد  توپ به گوش مي   

 هوا گرم اسـت و بـادي كـه          .زنند  آنها دارند فقط اطراف شهر را مي      
 نـوراهللا   . و غبار عظيمي به هوا بلند كـرده اسـت          وزد با خود گرد     مي

 ش هـم همـان جلـوي درِ         ا  بـوس    ماشين ميني  .دهتوي گاراژ پارك كر   
 .گردنـد   اند و سخت دنبال ماشين كرايه مـي        اي آمده    عده .گاراژ است 

 ة از شهر خـارج شـوند و خودشـان را بـه نقطـ             .خواهند بگريزند   مي
آيد و پول خوبي به نـوراهللا پيـشنهاد           يكي جلو مي   .تري برسانند   امن
  :كند قبول نمياو اما ، كند كه آنها را به ايالم ببرد مي
 من بايد توي شهر بمـانم و بـه بقيـه كمـك              ! نه برادر  ! نه ،نه« ـ

  »!كنم
بقيه كه دارن در ميرن، همـه دارن فـرار          «: گويد  همان شخص مي  

  »!كنن مي
  »! من بايد بمانم و كمك كنم!همه كه نه« ـ

  »!مسافرها را ببر و پولتو بگير«: گويم بهش مي
   »!اينجا بمانم بايد !گفتم كه«: دهد جوابم را مي

  »؟! تو ديگر چرا بماني،من كه هستم« ـ
  »!فعالً كه اتفاقي نيفتاده و مسأله مهمي نيست« ـ
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  »!ولي من مطمئنم كه مسأله مهمي در پيش است« ـ
 دژباني درست در وسط شهر و نزديـك         .روم  به طرف دژباني مي   

 صـداي انفجـار از ضـلع        .شـود   هايي شليك مي     گلوله .بهداري است 
 جايي كه خانـة مـا درسـت در همـان          .رسد  گوش مي شرقي شهر به    

 . همه جا ساكت و آرام است      .رسد  مي كم شب از راه     كم .ست  حوالي
هـا     مثل اينكه عراقي   .رسد  ها به گوش نمي     ديگر صداي انفجار گلوله   

 همه جا به ظاهر     .اند    هاي خمسه خمسه منصرف شده     از شليك توپ  
  .شود  چيز مشكوكي مشاهده نمي.آرام است

 چهار بامداد بيست و نهم شهريور ماه        .اندازم  اهي به ساعتم مي   نگ
 تار سكوت در پود سياهي شب تنيده شده و همـه            . است پنجاه و نُه  

به نظر تو ايـن سـكوت   «: پرسد  كسي انگار در دلم مي  .جا آرام است  
 ة بقيـ  . جواب خاصي ندارم كه بـدهم      »؟سنگين قدري عجيب نيست   

 جلـوي دژبـاني     . نفـر ديگـر بيـداريم      اند و من و يك      ها خوابيده   بچه
گـذارم      مـي   .ست  رؤيايي طوالني  ايم و او انگار غرق در فكر        ايستاده

رسـد    هايي به گوش مي     صداي پارس كردن سگ    .به حال خود باشد   
زار   گــاه صــداي زوزة شــغالي از ميــان بيــشه.كــه خــارج از شــهرند

كنـي صـداي       خوب كه دقـت مـي      .رسد  رودخانه گاوي به گوش مي    
انگـار شـهر     .اسـت      آرامش عجيبي  .رسد  ها هم به گوش مي      باغهقور
طور روي سـكوت و      وقت در گذر تاريخ و زمان اين       گاه و هيچ   هيچ

هـاي دور     كـم طـرح سـرخي بـر كرانـه           كم .را به خود نديده   آرامش  
شود و نويـد      ها بلند مي    صداي بانگ خروس   .شود  آسمان پديدار مي  
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پلـك صـبح كـه دوبـاره رنـگ          دهد و به دنبال آن وا شدن          سحر مي 
 از بلنـدگوي مـسجد      . وقت نماز است   . شهر بنشيند  ةروشني بر چهر  

يا برق قطع شده اسـت يـا مـؤذن            حتماً .شود  صداي اذان پخش نمي   
گويم كه مواظب      به نگهبان مي   .روم   به طرف اتاقك مي    .خواب مانده 

هنوز تا اذان صبح وقت زيادي مانده       .ت باشد تا نمازم را بخوانم     سپ . 
 درست سـاعت يـك و چهـل دقيقـة بامـداد             .كنم  به ساعت نگاه مي   

  .ايستم گيرم و به نماز مي  وضو مي اما من.است
رسد    صبح دارد سنگين سنگين از راه مي       .گردم  ت برمي س پ به سرِ 

 صبح از راه    .شود   همه چيز از نو نمودار مي      .رود   شب كنار مي   ةو پرد 
ر را بـاز بـه هـم        رسد و صداي غرش گلولة تـوپي آرامـش شـه            مي
انـداز     چند لحظه بعد دومين انفجار در فـضاي شـهر طنـين            .ريزد  مي
 دومين انفجار كه در     .برند  باش كامل به سر مي       همه در آماده   .شود  مي

لرزش خفيفي در تـه دل       .ريزد   مي  هري فرو  دلم،  شود  هوا پخش مي  
 ! يا نـه   ؟ترسم   يعني مي  .ام  طور نبوده   هيچ وقت اين   .كنم  مي احساس  

 ؟اي در حال شكل گرفتن است       فاجعه،  يا اتفاقي در حال وقوع است     
 چند لحظه گذشـت كـه صـداي شـيون از            ؟زمان چگونه سپري شد   

 ؟ مـادرم  ؟هاي كه بـود      ناله  اين صداها و   ؟تمان بهداري بلند شد   ساخ
 چـرا   .ها پيش مـادرم را از دسـت داده بـودم            ولي من سال   ؟خواهرم

ون دردناك كه هر لحظه بلند و       اين شي ،  كردم كه اين صداها     حس مي 
سـوي زمـان      صداي شـيون مـادرم اسـت كـه از آن           ،شود  بلندتر مي 

دهـد و      بهداري دارد هاي هـاي نالـه سـر مـي           بازگشته و جلوي درِ   
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بريـد سيدماشـااهللا را     «:  صداي كه بود كـه گفـت       ؟ كي بود  ؟گريد  مي
آن را   صداي كه بود كه من از ميان آن همه بانگ شـيون            »!خبر كنين 

كم  اين تصوير برادرم است كه كم     . نيدم و به ناگاه بند دلم پاره شد       ش
گيرد و غرق در خون و پرپر شـده جلـوي             رنگ خوناب به خود مي    

آخ آن دومـين گلولـه كـه صـداي          ،   آن گلولـه   .شود  چشمم ظاهر مي  
انفجارش در هوا پيچيد و به ناگاه لرزش خفيفي در ته دلم احساس             

  . برادر سيدنوراهللا. بودهمان قاتل خون برادرم، كردم
 »سيدمحمد شريف « وقتي كه گلولة توپ به خانة        .رفته بود كمك  

 .همسايه اصابت كرده بود، از خانه بيـرون زده بـود كـه كمـك كنـد             
دومـين گلولـه    ،   آوار شدة سيدمحمد شريف كه شده بود       ةداخل خان 

ينم كه از   ب   روي يال ارتفاعات او را مي      .او را غرق در خون كرده بود      
  . به پيشوازم آمده كه در كنارم باشد و بجنگدنو زنده شده و 

  
    

  
 روي .هاســت رو در تــصرف كامــل بعثــي هشــهر مهــران آن روبــ

 چند ماه اسـت كـه داخـل مهـران           .ايم  پايگاه زده » پشمين«ارتفاعات  
 را در   »سيدحـسن «ه  د چه مدت اسـت كـه ضـريح امـامزا          ؟ايم  نشده

 از  ؟ام تا بـار دلـم سـبك شـود           هام و هاي هاي نگريست      دست نگرفته 
  تا حال چه مدت است كه اين       پنجاه و نُه  بيست و هفتم شهريور ماه      

 يا بيش   !يا نه ،  هشت ماه ،   هفت ماه  ؟شويم  ها درگير مي    طور با عراقي  
  .از يك سال است
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 هـوا نـسبتاً     .ماه هزار و سيصد و شـصت اسـت         امروز بيستم آذر  
 مـن   .يـدن گرفتـه اسـت      باد سردي بر روي ارتفاعات وز      .سرد است 

، ديگر آن جوانمرد داوطلب كه تحـت امـر نيـروي ژانـدارمري بـود              
هاي  ام و به اين گروه      هاست از آنجا تسويه حساب كرده       مدت .نيستم

 هر كسي ايل و تبار خودش را جمع كرده          .ام  مردمي داوطلب پيوسته  
از ايـل    .آرايـي كـرده اسـت       هـا صـف     و در برابر نيروي زرهي بعثي     

 همـه   .اند  پايگاه زده  ارتفاعات پشمين  اند روي   اي آمده    عده »شوهان«
عـدنان  «همين   . عدنان هم جزو آنهاست    .دوست و فاميل يكديگرند   

ام كرد كه از      قدر در گوش من خواند و گفت تا راضي          كه آن  »ثابوته
هـاي ايـل و تبـار         ژاندارمري تسويه حساب كنم و بيـايم كنـار بچـه          

بـه  » شـهابيه «ز شروع جنگ در منطقه       همين عدناني كه قبل ا     .خودم
هاي ايل شوهان تا عمق شش كيلـومتري        اتفاق چند نفر ديگر از بچه     

 را از   و يـك گلـه گوسـفند پانـصد رأسـي          خاك عراق پـيش رفـت       
ـ             هـا    رطهنيروهاي عراقي به غنيمت گرفت و حدود سه ساعت بـا شُ

  همـين عـدنان كـه آدم        .وارد خـاك ايـران كـرد      درگير شد و آنها را      
  !ها دارد  آدمي كه حكايتعجيب، ست يبيعج

 مشغولند و مـن روي       خود نيروها هر يك به كار     .هوا سرد است  
 جايي كـه عـراق آن را در   .كنم  نگاه ميرو روبههمين يال دارم به آن      

 حـال  . امـروز بـدجوري دلـم گرفتـه اسـت       .اشغال كامل خـود دارد    
هـا را     تيار بچه اخ  بي .عجيبي دارم و بايد كاري بكنم تا قدري بياسايم        

 بـه سـرم زده كـه بـاز          .كنم   چند نفرشان را انتخاب مي     .كنم  جمع مي 
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هـاي   هاي مواصـالتي و راه       بايد جاده  .ها  برويم به عمق مواضع بعثي    
 ايـن كمتـرين     .گـذاري كنـيم    ها را مين    هاي بعثي    مرور گشتي  عبور و 
 »چنگولـه « محل مأموريـت روسـتاي       .توانيم بكنيم   ست كه مي    كاري
   كودكي و نوجواني مـن در آن رقـم         هاي ايي كه يادگار سال    ج .است
وليت مـرا از    ؤ حدود سه هفته اسـت كـه عـدنان حكـم مـس             .خورد

 من يكي راضي    . سيدالشهداء گرفته   قرارگاه پاسدار طباطبايي فرمانده  
تـو تـوي نظـام      «:  اما عدنان قبـول نكـرد و گفـت         ،به اين كار نبودم   

ول پايگـاه   ؤبرا همين بايد مـس     !داني چي به چيه     مي،  اي  خدمت كرده 
او . كنم عـدنان چيـزي كـم از مـن نـدارد             ولي من فكر مي    »!ما بشي 

 ولـي چـه كـنم كـه قبـول           .لياقت فرمانده بودن پايگاه هفـتم را دارد       
بـه ايـن      چون اگر از كوره در برود      ، زياد نبايد پاپيچش شد    .كند  نمي

وارد هـاي سـپاه        امروز يك گـروه از بچـه       .سادگي رام شدني نيست   
 ة دو گـروه چهـار نفـري كـه سـر دسـت             . هشت نفرند  .اند  پايگاه شده 

 دوم هـم    ةدسـت  . اسـت  »حـاج منـصوري   «شان شخصي به اسم       يكي
ا خودشــان  كلــي تجهيــزات بــ.ول آنهاســتؤمــس» غــالم شــجاعي«

رسـتي  انـد كـه كـسي بـه د      طوري آنها را جاسازي كـرده    اند و   آورده
 كه هر   فهمم  ورد اول مي   از همان برخ   .داند چه تجهيزاتي هستند     نمي

 نـوعي اخـتالف نظـر بـا هـم      .نددو گروه زياد با هم هماهنگ نيـست     
 . كه باهاشـان همكـاري كنـيم       هر مشكلي دارند ما موظفيم     اما   ،دارند

 شـب هنگـام     .م وارد روستا شوي   رار است كه براي انجام مأموريتي     ق
وها راه  كنيم و به اتفاق نير      ميل را سوار قاطرها     ي وسا .بايد راه بيفتيم  
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  »!تو بايد توي پايگاه بماني«:  بهش گفتم. عدنان هم راه افتاد.افتيم مي
  »!گردم برمي، همين كه داخل روستا شديم«: عدنان گفت

  »!آخه چرا اين كارو بكني«: گفتم
  »!دوست دارم باهاتان بيام«: عدنان گفت

ها   بودند و در روز روشن تانك      1»چاالب«ها توي روستاي      عراقي
رفتـيم كـه در دام     طوري بايد مـي    .هاشان كامالً مشخص بود   و سنگر 

 در دل شب تنها هـر از گـاهي صـداي            .ها گرفتار نشويم    كمين بعثي 
 ماه نيمه بود و نور ضعيفي به زمـين          .رسيد  نفس قاطرها به گوش مي    

 صداي سـم    . هنوز تا قرص شدن كامل ماه خيلي مانده بود         .تاباند  مي
قدري آدم  ،  كرد  رخورد مي ز محكمي ب  قاطرها كه به تكه سنگي يا چي      

 شناسـايي و نفـوذ بـه عمـق           آدم وقتي قـصد    .كرد  زده مي     را وحشت 
 دسـت   .شـود   زده مـي    ناخودآگاه هيجان ،  خاك دشمن را داشته باشد    

 ،ست كـه تـا آن را تجربـه نكنـي            خودش هم نيست و حس و حالي      
 نفوذ بـه داخـل      .ش قضاوت صحيحي داشته باشي    ا  بارهدرتواني    نمي
گـروه بـه راه    . كار هر كسي نيـست ،خواهد  دشمن دل شير مي    خاك
 چـون   ، جلوتر از بقيه بود    هاي سبز و نافذش      با آن چشم    عدنان .افتاد
پلنـگ كـه در دل تـاريكي       هماننـد چـشم    ؛هاي عجيبي داشت    چشم

كـسي  تـا   طوري كه     بينايي عجيبي داشت   .گيرند  شب درخشيدن مي  
، بـود   مـي  در كنـارش ن    رفـت و در دل شـب        باهاش به شناسايي نمي   

                                                 
 توابع شهرستان مهران چنگوله از ةنام روستايي در منطقـ 1
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 .اش عجيـب اسـت       تا به اين حد بينـايي      شد كه اين آدم     باورش نمي 
 در حركـت    »چنگولـه  «گروه به ستون در دل شب به طرف روستاي        

 وقت آن بود كه     . هنوز سپيده سر نزده بود كه وارد روستا شديم         .بود
: كرد كـه بمانـد      اما انگار دلي دلي مي    ،  عدنان به طرف پايگاه برگردد    

  »؟!نه، يگم اگه من هم باشم خوبهم«
  »! تو بايد توي پايگاه باشي!تره اونجا واجب«: گفتم

  »!اد پيش شماها باشموخ ولي من دلم مي«: عدنان گفت
  »! بايد برگردي پايگاه!قرارمان اين نبود عدنان«: گفتم

 تـوي   .عدنان به همراه دو نفر ديگر از افراد بـه پايگـاه برگـشت             
،  روسـتا بـود    ةكناري روستا كه مشرف بر بقيـ      هاي   يكي از ساختمان  

 بارها را از روي قاطرها پايين آورديم و به همراه گروه        .مستقر شديم 
 . حركـت كـرديم    1»باغـساي  «ة به طرف منطق   . بيرون آمديم  از روستا 

 .غالم شجاعي و حاج منصوري مشغول كشيدن كروكي منطقه بودند         
  را بـا    وسـايل  همنظـوري ايـن همـ     دانستم چرا و بـه چـه          هنوز نمي 

 تنها چيزي كه بـه مـن        .اند به اينجا    اند و ما را كشانده      خودشان آورده 
قـراره اينجـا يكـسري فعاليـت        «: گفتند همان يك جملة ديروز بـود      

   . همين»!انجام بديم
  »!كنم باز هم بايد شناسايي كنيم فكر مي«: غالم شجاعي گفت

اعي بذار بـرا    ايم برادر شج    خسته«: يكي ديگر از افراد گروه گفت     

                                                 
 اي در نزديكي خط مرزي ايران و عراق در شهرستان مهران نام منطقهـ 1
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  »!فردا
  »!تانه من حرفي ندارم هر طور ميل«: گفتم

فـردا هـم     !ترسم فردا مشكلي پيش بياد      مي«: غالم شجاعي گفت  
  »! خداستروز

 !هـيچ مـشكلي پـيش نميـاد       «:  عصبانيت گفت  ت حال منصوري با 
  »!فردا هم روز خداست
  »!پس برگرديم«: غالم شجاعي گفت

  
    

  
 .كردنـد   شتند با هم جر و بحـث مـي        غالم شجاعي و منصوري دا     

 خودشـان   ةآوردند كه انگار توي خان      قدر باال مي   گاه صداشان را آن   
شـان را بـا صـداي بلنـد بـازگو             هستند و دارند اختالفات خانوادگي    

اي طرف غالم شجاعي را        عده . بقيه هم دو گروه شده بودند      .كنند  مي
 .مي نداشـت   جر و بحث تما    .گرفته بودند و بقيه هم طرف منصوري      

 نيروي تحت امرم نبودند كه سرشان داد بزنم         .مانده بودم كه چه كنم    
 كار داشت بـه جاهـاي باريـك كـشيده           . كنم سكوتو وادارشان به    

 مگه  ! مگه چي شده   !برادران يه كم يواش   «: جلو رفتم و گفتم    .شد  مي
  »؟!قرار نيست بريم شناسايي و كار را تمام كنيم

  »!ريم شناسايي وز نمي امر!نه«: غالم شجاعي گفت
  »!پس چرا از ديشب اينجا مانديم«: گفتم

رگـرديم و بـا      بايـد ب   مشكلي پيش آمده كه   «: جاعي گفت غالم ش 
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  ».در ميان بگذاريمولمان ؤمس
  . هر دو سكوت كردند»!داني هر طور كه صالح مي«: مگفت

 تو و نيروهات بـا مـا        !گرديم  ما حاال برمي  «: گفتچند لحظه بعد    
  »؟!ينامي

هـا    سيم تماس گرفتن كه يه عـده از بچـه           ديشب با بي   !نه«: مفتگ
قراره عباس محمدي و    «: مگفت »! منم بايد منتظرشان باشم    !ميان اينجا 

  »!تعداد ديگري بيان اينجا
  »؟!براي چي ميان«:  گفت»مردان قاسمي علي«

 محمـدي   ! چـاالب جلـو كـشيده      ةفكر كنم عراق از منطق    «: مگفت
  »!ن را شنيدههاشان  گفت صداي تانك

  »؟!حاال چكار كنيم«: گفتقاسمي 
  »!ببينيم چه خبره، بريم يه ديدي بزنيم«: مگفت

 .يم شـمال غربـي راه افتـاد       سمت و به    يماز ساختمان بيرون  آمد    
ـ       روي تپـه    و يمروستاي چنگوله را پشت سـر گذاشـت         هاي مـشرف ب

 ي و  تحـرك آنچنـان    .م با دوربين منطقه را ديـد زد       .يمرودخانه ايستاد 
 .مكرد   را نگاه مي   م جلوي پاي خود   م داشت .قابل مشهودي معلوم نبود   

مثـل  . عجيبي داشـت  نارنجكي روي زمين افتاده بود كه قيافة زيبا و          
 .م و نارنجك را به دست گـرفت       م بلند شد  . نبود معموليهاي    نارنجك
   »؟!كني سيد چكار مي«:  گفتقاسمي
  »!كنه  ميميخوام امتحانش كنم ببينم چه جوري عمل«: مگفت

  »! جان خودت ول كن!خطرناكه سيد«: يكي گفت
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  »!كنم داخل دره كشم و پرتش مي  فنرش را مي!نترس برار«: مگفت
ردِ آن بيرون پريد و فـوراً       گرِ  س،  مك را كشيد  جتا قفل ضامن نارن   

منفجر شـد و    ،   نارنجك كه توي آب افتاد     .مآن را به پايين پرت كرد     
د لحظه بعد بلند شدند و بـه پـايين           چن .همه روي تپه خيز برداشتند    

اش   آمده بود كه انـدازه      باال  آب  سطح  ماهي بزرگي روي   .نگاه كردند 
   دو نفـر روي تپـه      .ها پـايين دويدنـد       بچه .رسيد  به يك بره سفيد مي    

 هـر كـس كولـه       .ماندند و بقيه شروع كردند به جمـع كـردن مـاهي           
  »!ل روستابرگرديم داخ«: م گفت.كرد پر از ماهي مياش را  پشتي

  »؟!چرا«:  گفتمردان قاسمي علي
  »؟!با اين ماهي ميخواي بري جنگ«: مگفت

ن آتـشي روشـن      تـوي سـاختما    . خنديد و چيزي نگفـت     قاسمي
  »!اگه زودتر برسي شام ماهي داريم«:  م زدسيم  بي به عباس.كردند

جـا بمانيـد كـه       همـان «: شـد    صداي عباس به وضوح شنيده مي     
  »!آمدم

ار نـه    انگـ  .كـرد    درست مـي   1»پگ  په«ها داشت     هيكي ديگر از بچ   
داد    دو نفر باالي ساختمان نگهباني مي      .يمانگار كه به جنگ آمده بود     

هـا   مشغول تراشيدن چـوب    .و بقيه مشغول تدارك شام امشب بودند      
 جان .ران و سرخ بود   ب،   آتش .با چاقو بودم تا سيخ كباب درست كنم       

ب مـاهي، آن هـم در وسـط          مخصوصاً كبا  .داد براي كباب كردن     مي

                                                 
  .كنند نوعي نان محلي كه از آرد و پياز و آويشن و زرد چوبه درست ميـ 1
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اي كه حايل بين دو طرف درگير در جنـگ             ميان منطقه  !ميدان جنگ 
 مقدار كمي بـود     . نبود كه دود از آن بلند شود       قدر زياد   آتش آن  .بود

 كـم كـم خميـر     .كه از همين حاال كامالً براي كباب ماهي آماده بـود          
 از  .يـم ددا   را زير خاكستر آتش قرار مـي       آماده شد و بايد آن    » پگ  په«

 هـوا   .»پگ  په«همين حاال دهان همه آب افتاده بود براي خوردن نان           
هم ها شامشان را خوردند و پست نگهباني           بچه .شد  كامالً تاريك مي  

  . محمدي خبري نبود هنوز از گروه.عوض شد
  »!هاي يك بامداد برسن فكر كنم ساعت«: مگفت
  »!مگه كي راه افتادن«:  گفتمردان قاسمي علي
  »!ساعت نوزده و سي دقيقه «:مگفت
  »؟!چرا اين همه دير«:  گفتمردان قاسمي علي
 چاالب را شناسايي كنن و وضـعيت        ةآخه قراره برن منطق   «: مگفت

  »!عراق را آنجا بررسي كنن
كـاش باهـاش    «:  علـي جاسـمي گفـت      .بيرون سوت و كور بـود     

تماس بگيري كه رمزي بين ما باشـه كـه تـوي ايـن شـب باهاشـان                  
  »!يمدرگير نش
  »! بايد باهاشان تماس بگيرم!فكر خوبيه«: مگفت
گوشـي   ه ب !سيد،  عباس«: م عباس را صدا زد    وسيم روشن بود     بي
   »؟!برادر

  »! عباس جان جواب بده!سيد، عباس«: مصدايش زدچند بار 
  »! عباسم!بله سيدجان«: عباس به حرف آمد
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  »؟! ماهي مفهومه!جان عباس«
خواستم ا تا   ام باط قطع شده بود    انگار ارت  .عباس كمي مكث كرد   

  »!جانمفهومه سيد«: عباس گفت ،حرف بزنم
   »؟! مفهومه!ديدار با ماهي«: مگفت

  »!مفهومه سيدجان«: عباس گفت
ها را بـاز       بند پوتين  .م را بخوان  م و نماز  م كه وضو بگير   م بلند شد 

  بـي اختيـار     و م انداخت نگاهي به پاها  . م را درآورد  ها  و جوراب  مكرد
  »!خوش به حال عدنان برا پاهايي كه داره «:مگفت

  »!اند پاهاي عدنان از جنس آهن«:  گفتمردان قاسمي علي
 پوسـت   ! نگـاه كـن    ،نگاه كـن  «: مرفت   با پاهاي خود ور مي     مداشت
 به اين عزيزي و اين چرم حفاظ پوتين چـه           ي پا توي كفش   !انداختن

تـو پـا    ،  ير نه خ  ! نگاه كن  !اندازه  زنه و پوست مي     مرگشه كه تاول مي   
  »!بشو براي من نيستي

 مردان قاسمي    و علي  »پور  خليل چاري « . خنديد مردان قاسمي   علي
خوانند يا نمازهـاي       معلوم نبود نماز شب مي     .هم مشغول نماز بودند   

 مـردان قاسـمي     علي .م و به نماز ايستاد    م وضو گرفت  .شان را   ا شده قض
هـا آن     نگهبـان  .از اتاق بيرون رفت تا خودش را به پشت بام برساند          

 كنـار   م و آمد  م را خواند  م نماز .را زير نظر داشتند   باال بودند و روستا     
 علي جاسمي از روي پشت بام پـايين         .م و سيگاري روشن كرد    آتش

  »؟!خبري نشد«: آمد و گفت
  »!نه«: مگفت
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نزديـك  «:  نگاهي به ساعتش انداخت و گفـت       مردان قاسمي   علي
  »! بامدادهيكِ

  »!زنن سيم مي  اگه نزديك بيان بي،بي سيم روشنه«: مگفت
  مـن ، بقيه خواب بودنـد .رسيد سيم به گوش   صداي كف كف بي   

 هم كنار كيسه خوابش  مردان قاسمي    نبرده بود و علي    م هنوز خواب  اام
 قطع شد و عباس محمـدي بـه         سيم   بي  صداي كف كف   .نشسته بود 
  »!سيد،  عباس!سيد، عباس«: حرف آمد

 !عبـاس ،  سـيد «: ما بـه دسـت گـرفت       ر سيم   بي  و گوشي  مبلند شد 
   »! براربگوشم !عباس، سيد
  »!جان ما نزديك شماييمسيد« ـ
  »!موقعيت« ـ
  »!ها بگو به بچه،  داريم ميايم باال!جنوب شرقي روستا« ـ
  »! مفهومه!شنيديم ماهي« ـ
  »! مفهومه!بله«

هاي خودمـان     ها بگو بچه   به نگهبان «: مگفت مردان قاسمي    به علي 
  »!ازي نكنن تيراند،ن ميان دار

 و  م بلنـد شـد    . و رفـت بـه پـشت بـام         علي جاسـمي بلنـد شـد      
 مرا پشت و رو كرد    » پگ  په« نان   .مهاي پاك كرده را به سيخ زد        ماهي

 . صدايشان داخل حيـاط پيچيـد      .مو كتري چايي را كنار آتش گذاشت      
 عباس  .م و روبوسي كرد   مشان دست داد     همه ا و ب  ماز اتاق بيرون رفت   
ـ    ؛جلوي همه بـود    هـم  «: گفـت ،  ايش را داخـل اتـاق گذاشـت        تـا پ
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  »! هم گرسنه،ايم خسته
  »!س همه چيز آماده«: مگفت

 گرفت و مـشغول كبـاب كـردن          به دست  اي  هر كس سيخ ماهي   
   .اي رسيد  و به هر يك تكهمرا قسمت كرد» پگ په« نان .شد

  »؟!چه خبر«: م و گفتمرو به عباس كرد
  »!ركاتي داشتنها تح  عراقي! چاالبةرفتم منطق«: عباس گفت

  »؟!كنن ؟ يعني حمله مي!كني چه فكر مي«: مگفت
ن انجـام     امـا تحركـاتي دار    ،  هنـوز مطمـئن نيـستم     «: عباس گفت 

  »!ميدن
  »!حتماً از ترسشانه«: مگفت

  »!هر چي كه هست بايد مواظب بود«: عباس گفت
ها   بچه ة عباس و بقي   . اما جا براي خوابيدن همه نبود      يمشام خورد 

   . راه زيادي آمده بودند.بودندبدجوري خسته 
يـد  ايـم و با      مـا خـسته    !سـيد «:  گفـت  اي كرد و     تك سرفه  عباس

  »!جامان كجاست، استراحت كنيم
چند نفرتان با من    «:  گفت هاي گروه    جاسمي به يكي از بچه      علي

  »! خودمانةبياد كه بريم خان
  »! شما اينجاسةمگه خان«: عباس گفت

  »! توي همين روستاستمان  خانه!آره«: علي جاسمي گفت
چهار نفر بلند شدند و به اتفاق علي جاسـمي بـه طـرف روسـتا                

 خـواب بـه     مـن امـا   هـا فـرو رفتنـد و          خواب  بقيه توي كيسه   .رفتند
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هاي    پشت كيسه  .ها  پيش نگهبان  م و رفت  م بلند شد  .آمد   نمي مها چشم
خـدا خيرتـان بـده      «: مگفت. زدند  خاك نشسته بودند و با هم گپ مي       

  »؟!كجاستحواستان 
اي تكـان بخـوره       جنبنده !خاطر جمع باش سيد   «: شان گفت   يكي

  »!برم تكانشو مي
  »!هعمنه اينكه حواست خيلي ج«: مگفت

، شما برين يه كم اسـتراحت كنـين       «: مگفت .نگهبان چيزي نگفت  
  »! را براي نگهباني بيدار كنين»حمزه مرادي«بعدش هم 

ـ  م.م انداخت منگاهي به ساعت    م بـي آنكـه بـدان   .ودوقع اذان صبح ب
 كـه در    م آنكه به فكـر ايـن باشـ        يب،    و مشغول چه كاري    مست ه كجا
 مالً احساس كـن   بي آنكه اص  ،  ام   حايل بين دو جبهه قرار گرفته      ةمنطق
بـا صـداي    ،  م بايد در نفس كشيدن هـم احتيـاط كـن           و حتي  منگهبان

 و  م انگار روي منارة مـسجدي بـود       . به اذان گفتن   مآرامي شروع كرد  
 به خواب رفته بودنـد      م انگار سيل جمعيتي دور تا دور      .مگفت  مياذان  

 چـه   !ي چـه كـار خطرنـاك      .مكرد   براي نماز صبح بيدارشان مي     منو  
 طوري بود كه بقيه هم بلنـد شـدند و    صدا!عمل پر خوف و خطري  

 . باال آمـد و صـبح بخيـر گفـت    حمزه .شروع كردند به نماز خواندن    
 م انگار پي برده بـود .ظب باشد كه سخت موام و گفت مجوابش را داد  

 و وارد   م از پـشت بـام پـايين آمـد         .م  ا   داده دسته گلي بـه آب    كه چه   
 و تا سينه بدن را در آن فـرو          م كيسه خواب را پهن كرد     .ماتاقك شد 

عجـب  «: شد كـه ابـراهيم ملكـي گفـت           گرم مي  مها  چشم تازه .مبرد
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  »!اذاني گفتي سيد
  »؟!شتم كافر از دنيا بريبد كاري كردم كه نگذا«: م و گفتمخنديد

ت برم كـه هميـشه دنبـال خطـر          قربان جد «: ابراهيم ملكي گفت  
  »!رفت مي

  »!داري سر به سرم ميذاري«: مگفت
 ةآخه مرد مؤمن تـوي ايـن منطقـ        «: ابراهيم ملكي خنديد و گفت    

  »؟!حساس آدم عاقل اذان ميگه
  »!رسيم  بعداً به هم مي!باشه، باشه ابراهيم«: م و گفتمخنديد

 صداي پاهايي تند كه از روي پـشت بـام بلنـد             .آمد  صداي پا مي  
 داخل روسـتا    ! سيد !سيد«:  حمزه با هروله داخل شد و گفت       .شد  مي

  »!پر از آدمه
ن    حتماً مردم روستان كـه آمـد       !نترس بابا «: م و گفت  منيم خيز شد  

  »!هاشان را ببرن هيزم
  »!بابا مردم روستا نيستن«: حمزه گفت

حيوان و چهار پـا باهاشـان       «: م و گفت   آمدم روناز كيسه خواب بي   
  »؟!نيس

هـا     شـبيه نظـامي    ! هيچـي باهاشـان نيـست      ! نـه  ،نه«: حمزه گفت 
  »!هستن

  »! خانه خراب بلند شو گير افتاديم!عباس«: م و گفتمداد زد
 كـه يـك لنگـه از        مبيـرون پريـد   طوري سريع و با عجله از اتاق        

   .م را پوشيده بودابراهيم ملكيهاي  كفش
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  »!ديدي اين اذان گفتنت كار دستمان داد«: براهيم ملكي گفتا
 ابـراهيم يـك پـاش       .بقيه سريع بلند شدند و از اتاق بيرون زدند        

شماها همـين جـا     «: م گفت . پاش توي كفش خودش    برهنه بود و يك   
 ببيـنم داخـل روسـتا چـه         !ن ساختمان بغلـي   اوباشين تا من برم رو      

  »!خبره
جنـوبي  رف ساختماني كه در ضـلع        به ط  م رفت .ماز بقيه جدا شد   

 به سـرعت    .م و نگاه كرد   م را جلو برد   م ديوار سر  ة گوش .قرار داشت 
 كه نرسيده به عباس  مدويد   مي م داشت .م و بازگشت  م را عقب كشيد   سر
  »!جي رو بيار عباس .پي.آر«: مگفت

جي   .پي.ه آر  بالفاصل .عباس فرصت پيدا نكرد كه بپرسد چه شده       
جـايي كـه از       بـه طـرف همـان      مرفت. مرگشت ب  و داد به من  مسلح را   

 و  م را جلـو بـرد     م سـر  .مهـا را ديـده بـود        گوشة آن گروهي از بعثي    
  از همان  .اي بودند كه در وسط روستا قرار داشت          روي تپه  .شانمديد
 دود و غبار و    .م و شليك كرد   مشان را نشانه گرفت     جمع چند نفره  ،  جا

 كه  مشانه جدا نكرده بود   جي را از      .پي. هنوز آر  .انفجار در هم پيچيد   
  »!دش به من سيدبِ«:  رساند و گفتما عباس محمدي خودش را به

يي كـه گلولـة اول      همـان جـا    .گلولة دوم را عباس شـليك كـرد       
 حاال روستا به تلي از آتش و خاكـستر بـدل شـده              .اصابت كرده بود  

 معلوم نبود كه گيـر      .ها خبري نبود     از علي جاسمي و ديگر بچه      .بود
 .باريد   از زمين و هوا گلوله مي      .اند  اند يا هنوز سالم     و اسير شده  افتاده  

كاري كنيد  « :م و گفت  م داد زد  .غرق تير و آتش بود    روستا يك پارچه    



 39/ گزاره دوم .....................................................................................................

  »!محاصره نشيم
 موقعيت طوري بـود كـه       .يمما انگار در حال محاصره شدن بود      ا

 قـسمت   . از پـشت سـر     .شد  ساختمان از يك طرف بيشتر تهديد مي      
 كامالً در ديد و تير بود و        رو  روبهشد و      جنگل ختم مي   شمالي آن به  

اي كـه از وسـط     جاده.سمت پايين هم درگيري در آن جريان داشت       
 فريـاد   .شـد   اال به ساختمان منتهي مـي     در سمت ب  ،  گذشت  روستا مي 

ت تمـام ادامـه      درگيري بـه شـد     »!مواظب جاده باشين  «: مو گفت م  زد
اي كـه اگـر        بهترين نقطه  .مكرد  فكر مي  آن باغ كناري   مدام به    .داشت
رسـاندند ديگـر چيـزي تهديدشـان          ها خودشان را به آنجـا مـي         بچه
  »!ن طرف آمد سيد از اين«:  يكي داد زد و گفت.كرد نمي

 پشت ديوار دستشويي قـرار      .م را به بقيه رساند    م به سرعت خود  
قيافـة قلـدر     بلنـد و پـر هيبـت كـه          مـردي قـد    .م و نگاه كرد   مگرفت
كه اوركت سبز رنگـي بـه تـن          در حالي ،  ترساند  آدم را مي  اش    مĤبانه

داشت و كاله قرمز كجي به سر گذاشته بود و پنج نفر از پشت سـر                
 از گوشـة يكـي از ديوارهـاي         .آمـد   جلو مـي  ،  كردند  اش مي   همراهي

هـا در آن موضـع گرفتـه           يكي داشت به طرف اتاقي كه بچه       رو  روبه
 .آورد   را بيرون مي   گاهي سرش  هر از چند     .كرد  تيراندازي مي ،  بودند
 بـار سـوم كـه       .م به طرفش شليك كرد    3ـ دو تير با تفنگ ژ     .شمديد

 بـه   .توي خشاب فـشنگي نبـود كـه شـليك شـود           ،  مماشه را چكاند  
 كه چهار خـشاب     م و از قطار   ماي پرت كرد    سرعت خشاب را گوشه   

 و  م تفنـگ را مـسلح كـرد       .مديگر در آن بـود، يكـي را بيـرون آورد          
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بلنـد شـو   «:  كه كماندوي قوي هيكل بعثي گفت     م كن  شليك مخواست
 با انگشت دسـت اشـاره كـرد كـه اسـلحه را              »! نترس !و تكان نخور  

مانده بين زدن و نزدن     ،  نرفتن بين رفتن و     .بروم و جلو    مزمين بگذار 
 .م كامالً در تيررس كماندوي بعثي بـود       .م چكار كن  مدانست   نمي .بودم

همـين كـه بعثـي داشـت بـه          ،   آني و گذرا   ةيك لحظ ،  در يك لحظه  
 و به طـرفش شـليك       ماز فرصت استفاده كرد   ،  شد   مطمئن مي  ماسارت
 همـين كـه     .اش را شـكافت      نه يك تيـر كـه چنـد تيـر سـينه            .مكرد

سه نفر كـه از     ،  كماندوي بعثي روي زمين ولو شد و كنار ديوار افتاد         
 جـسدش را بلنـد كننـد،      نيم خيز شـدند كـه       ،  آمدند  پشت ديوار مي  

 نارنجـك   .م و به طرف جـسد پـرت كـرد         مجك را كشيد  ضامن نارن 
 هـر   م شليك كـن   متا خواست  . و سه نفر روي زمين افتادند      منفجر شد 

وم بـود كـه      معلـ  .سه خود را عقب كشيدند و پاي ديوار پنهان شدند         
 و خـود را بـه داخـل         م از پاي ديوار بلنـد شـد       .اند  فقط زخمي شده  
 سـاختمان شـليك     هـا بـه طـرف        حاال تمام گلوله   .مساختمان رساند 

 مدانـست    خوب مـي   .علي جاسمي و بقيه خبري نبود      هنوز از    .شد  مي
اند كه علي جاسـمي       ها پشت همان ساختماني موضع گرفته       كه بعثي 

كه هيچ    در عين ناباوري، در حالي     .و بقيه شب در آن خوابيده بودند      
اي   ايـن صـحنه   ،  كرد كه اين تصوير     شد و فكر نمي     كس باورش نمي  

اما واقعيت داشت، علـي جاسـمي و        ،   دروغ و وهم است    بيند  كه مي 
كردنـد كـه      ها گمـان مـي       انگار عراقي  .بقيه از ساختمان بيرون آمدند    

هيچ تيري بـه سويـشان شـليك         .ها از نيروهاي خودشان هستند     اين
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شـان را نقـش بـر         خواستند يك رگبار كافي بود تا همه         اگر مي  .نشد
 نشد و شكي نبـود كـه فكـر          اما تيري به سويشان شليك    ،  زمين كنند 

كردنـد دارنـد جلـو         گمان مي  .كردند از نيروهاي خودشان هستند      مي
كـه داخـل    اما همـين    ،   را محاصره كنند   رو  روبهروند تا ساختمان      مي

  جنـگ آن   . شد آغاز همان شدت    ابدوباره  درگيري  ،  ساختمان شدند 
جي   .پي.ند كه آر  قدر به هم نزديك بود     قدر سهمگين و دو طرف آن     

   .خواستند همه را زنده دستگير كنند  و انگار ميندليك نكردش
  »!ن از ساختمان بريد بيرون ها تا دخلمان را در نياورد بچه«: مگفت

  »؟!آخه چه جوري«: يكي گفت
 ما جلوشان   !يكي دو نفر كنار من بمانه و بقيه بزنيد بيرون         «: مگفت
  »!گيريم را مي

  »!چطوري تنهاتان بذاريم«: يكي گفت
  »! بريد بيرون! المذهبها نيست وقت اين حرف«: م زدداد

  »؟!از كجا بريم«: همان كس گفت
 بريـد طـرف     ! باز ميشه  باغ پشت كه رو به      از درِ «: م داد زد  دوباره

  وسايل توانيد از آن     مي !توانيد برسيد به باغ     از راه ديگه هم مي    ،  ها باغ
  »!برداريد
 .ورش بردنـد   غالم شجاعي و گروهش يـ       وسايل ها به طرف    بچه

جي هفت  . پي.و تيربار و آر   بار قاطرهاي دو شب پيش انواع مهمات        
 چرا  ،اي داد بيداد  «: م گفت  با خود   و م انداخت ها   نگاهي به مهمات   .بود

  »!تا حاال فكرش را نكرده بوديم
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 ةها به سرعت از در پشتي بيرون رفتنـد و بـه طـرف باريكـ                 بچه
 و يكـي    م مانده بود  من حاال   .دويدند شد  ها منتهي مي   راهي كه به باغ   

  »!علي، م بيرونينما هم بايد بز«: م گفت.ديگر
ها هستيم     ديوار به ديوار عراقي    ةسيد االن كه همساي   «: علي گفت 

  »؟!چه حس و حالي داري
  »!بابا بجنب تو هم دلت خوشه«: مگفت

  »؟! مگه نه!جاي عدنان خالي سيد«: علي گفت
 حيـف كـه فرسـتادمش       ! جاي عـدنان خـالي     !آره به خدا  «: مگفت
  »!برگرده

،  هفـت خـشاب در قطـار       .مبه اندازة كافي مهمات با خود داشـت       
ها و يك كيسه دويـست فـشنگي هـم شـبيه              چهار خشاب در جيب   

اما درونـش   ،   كيسه شبيه حلقه نوار بود     .مطناب به گردن انداخته بود    
   . بود كه پر از فشنگ بود تعبيه شدههاي كوچكي جيب

 يـك تيربـار و يـك نـوار          .م مهمات داشـت   تناشباز هم حرص برد   
 بـريم تـا     !خانه خراب بزن به چـاك     « :م و به علي گفت    مفشنگ برداشت 

  »!لت و پار نشديم
 سمت ديگري ها كه به     ر نه به طرف باغ    اين با ،  از همان در پشتي   

 همان جاها     چند نفر از بچه    يم كه رسيد  باغ به   .يمدر حال دويدن بود   
 موشك  ةجي با خود داشتند و هفت گلول        .پي. آر .موضع گرفته بودند  

   .آمد  كه بسيار به كار ميجي .پي.آر
ممكنه با تانـك و نفربـر       ،   نكنه ها را حرام    كسي اين گلوله  «: مگفت
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  »! حمله كننبهمان
  »!همين جا باهاشان درگير شيم«: علي گفت

  »!كنن بذار ببينيم چكار مي«: عباس گفت
  »!تيربارو برام وصل كنين«: مگفت
 ساختماني كه تا همين چند لحظه پـيش سـنگر            و ربار كاشته شد  تي
 پشت تيربار   .آن قرار داشت  » تير«و  » ديد«در مسير   درست  ها بود     بچه

 . بودنـد  تجمـع كـرده    سـاختمان  پـشتي    ها جلوي درِ    ثي بع .مقرار گرفت 
 نوار به سـرعت خـالي       .انگشت روي ماشه قرار گرفت و تيربار غريد       

 .ا چند فشنگ بيشتر بـاقي نمانـد        كه تنه  شد  شليك  تير قدر آن. شد  مي
  »!ها بلند شين بچه«: مگفت،  شدتيرها كه شليك
  »؟!كجا بريم«: عباس گفت

  »ن  اينجا موضعمان را پيدا كرد!ديدم تغيير موضع مي«: مگفت
  فاصـله آن   .اي رفتند كه مشرف بر روستا بود        نيروها به طرف تپه   
آن « :م گفت .يي نداشت اارتيرهاي كالشينكف ك  قدر زياد شده بود كه      

  »!برنو را بياريد
 دم  همـان جـا    و از    م برنو را مسلح كرد    .معلي برنو را داد به دست     

قـدر    فاصـله آن   .دشـ  چند تير شـليك      .مرفتگدر ساختمان را نشانه     
 علـي بـا   .ها به كسي اصابت كرده يا نه       زياد بود كه معلوم نبود گلوله     

ها توي    ة تانك سر و كل  . ييدپا  دوربين ساختمان و داخل روستا را مي      
چنـد   .آمدند تا رسيدند به سـاختمان        داشتند جلو مي   .روستا پيدا شد  

 .ها را بـا خـود بردنـد          و سه تا از جنازه     دنفر از روي تانك پايين پري     
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هـاي بـاالتر از        داشتند بـه طـرف تپـه       .ها كامالً مشخص بودند     تانك
ا به ظـاهر آرام     د و روست  كر   آفتاب غروب مي   .رفتند   چاالب مي  ةمنطق
  »!رم جلو ببينم چه خبره من مي«: م گفت.بود

  »!ها هنوز توي روستا هستن  عراقي!نرو سيد«: علي گفت
  »!كنم ها يه نگاهي مي رم و از داخل باغ مي«: مگفت

  »! نرو!به خدا خطرناكه«: علي گفت
 نرسيده بـا    .مها رفت   و از ميان شيار به طرف باغ       ماز تپه پايين آمد   

 .ها به صدا در آمد و شيار را به رگبـار بـست              ها تيربار بعثي   اغ ب ةميان
 كـسي   »به خدا سـيد ماشـااهللا كـشته شـد         «: علي بانگ و ناله سر داد     

توانست از تپه پايين بيايد و خود را به            كسي نمي  .دانست  چيزي نمي 
 .هـا بـه صـدا در آمدنـد          چند لحظه بعد خمپاره شصت     .شيار برساند 

ظاهراً همين   ؟م زنده بود  من يعني   .ه بودند تجايي ديگر را هدف گرف    
 .زدنـد   را با خمپاره شـصت مـي  ها باغها داشتند پايين   بعثي.طور بود 

 .آمـد   شـد و هـيچ چيـز بـه چـشم نمـي              گرد و غبار به هوا بلند مـي       
   .ها آن باال ماتم گرفته بودند  بچه.تيراندازي قطع شد

  »!ديدي چطور مفت و آسان از دست رفت«: علي گفت
  »!زبانتو گاز بگير«: باس گفتع

 ساعتي بـيش    . هزار سال بود   ة ساعتي كه به انداز    .ساعتي گذشت 
 دوباره تيرانـدازي شـروع      .دانست   كسي به درستي نمي    ؟بود يا كمتر  
يعني همـان جـايي كـه در آن باريكـه      ؛ها دامنة ساختمان  شد و بعثي  

خمپـاره   زير آتش شديد تيربار و        را شد  راهي بود و منتهي به باغ مي      
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 آن شياري كه پايين ساختمان بود زير رگبار تيربـار پوشـيده             .گرفتند
   .از گرد و غبار شد

  »؟!كنن ن به كجا شليك مي دار«: علي گفت
  »!به سيد«: عباس گفت

  »!س يعني هنوز زنده«: علي با تعجب گفت
  »! كه همين طورهشاءاهللا ان«: عباس گفت
   »!خب بريم كمكش«: علي گفت

 تـا از تپـه پـايين بـريم          !آخه چـه جـوري    «: ها گفت   يكي از بچه  
  »!كنن مان را درو مي همه

  »!پس چكار كنيم«: علي گفت
  »!ببينيم چي ميشه، بايد منتظر بشيم« :عباس گفت
ها از همين جا سرگرمشان كنن تا مـا           چند تا از بچه   «: علي گفت 

  »!بريم ببينيم چه خبره
 خـود را  .ه پايين آمدند ها از تپ    عباس قبول كرد و چند نفر از بچه       

 از  .به همان شياري رساندند كه تيربار آن را زيـر آتـش گرفتـه بـود               
اي ديگـر      عده همان جا باالي تپه موضع تيربارچي مشخص بود و از         

حاال از شيار غافل شـده بـود          تيربارچي. ها با آن درگير شدند      از بچه 
ا به شـيار    ها خود ر    بچه .كرد   تيراندازي مي  رو  روبهو داشت به طرف     

  »!بياين كمك« :م و داد زدم آن باال بود.رساندند
  »؟!اي سيد تو زنده«: م به طرفآمد »شيرازي صيدمحمد«
 »!بيا كمكم كن، م  هفعالً كه زند« ـ
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 »؟!اينا چيه كه با خودت آوردي« ـ
 »!كه بيني داري مي« ـ
  »كنه داره خفم مي، ر دور گردنمو بببند اين نوارِ« ـ

 و بعد پشت سر     م چند سرفه كرد   .را بريد  با چاقو بند     صيدمحمد
  »؟!توني بلند شي مي«:  احمد گفت.م و پس دادمهم نفس كشيد

  »!بريم، آره«: مگفت
 صـيدمحمد  بـا  .ز راحت و آسان بـود     از غفلت تيربارچي راه گري    

 بعد به طرف پـشت تپـه        .يمان را به كوه رساند    م و بقيه خود   شيرازي
  آن .ها ساخته نبود    عثي دست ب   جايي كه امن بود و كاري از       .يمبرگشت
 . خـشك شـده بـود      م دهـان  كه مزد   و نفس نفس مي    م خسته بود  قدر

 چند جرعـه آب     .م آورد و داد بهِ    اش را از كمر در      هم قمق صيدمحمد
 پر بود از آنچـه كـه تـوي          م كوله بار  .م و نفس عميقي كشيد    منوشيد

چ هـي  ؛خرمـا   و  چـاي  ،»پگ  په«هاي   نان،   قند .ساختمان جا مانده بود   
 همـه  . برداشـته بـودم   كافيةهمات هم به انداز م.مچيزي جا نگذاشت  

جاي عـدنان  « : شيرازي بود كه گفتصيدمحمد اين بار    .خنديدند  مي
  » !خالي
  »! مياد سراغمانحتم دارم اگه خبردار بشه«: مگفت

هاي مشرف بر چاالب پايين       ها دوباره از روي تپه      هاي بعثي   تانك
 حـاال هـر سـاختماني كـه         .ا  شـدند   آمدند و يكراست داخل روسـت     

هـا قـرار      سربازها پشت سـر تانـك      .بستند  جلويشان بود به توپ مي    
اي    عـده  .كردنـد   ها را بازرسي مـي     داشتند و داخل روستا و ساختمان     
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يكي، «: شمرد   مي صيدمحمد .كردند  از روي زمين بلند مي    ها را     جنازه
 بعد با   »!ده، هفده شانز.. .سيزده ، ،  دوازده،  هشت،  هفت.. .سه ، ،  دو تا 

هـا   هـا هفـده جـسد را سـوار تانـك             عراقي !سيد«: صداي بلند گفت  
   »!ن كرده

و نگـاه   » !ببيـنم «: م و گفـت   م گـرفت  صيدمحمددوربين را از دست     
هـا نشـسته     اي باالي تانك     داخل روستا چند تانك بود كه عده       .مكرد

اش  حوالـه رسيدند يك گلوله      ها به هر ساختماني كه مي       تانك .بودند
 صـيدمحمد  و برنـو را از دسـت         م دوربين را زمين گذاشت    .كردند  مي
 داشت با دوربين نگاه     صيدمحمد . به تيراندازي  م و شروع كرد   مگرفت
 كرد كه چطور سربازاني كه تا همين چند لحظه پيش روي تانـك              مي

از هـا     تانـك  .كننـد   خودشان را به پايين پـرت مـي       ،  ها نشسته بودند  
ن   نگاه كنين چنـد نفـر دار      «:  گفت صيدمحمد. رفتند  روستا بيرون مي  

  »!گذرن و به طرف ما ميان دخانه مياز رو
ند از  ت سـه نفـر داشـ      .ها به پايين دره و رودخانـه دوختـه شـد           نگاه

، يماي كه ايـستاده بـود       از همان نقطه   ؛ از همان جا   .گذشتند  رودخانه مي 
 محمدصـيد  دوربـين را از      !عدنان،   بود  خودش .يم شناخت نفر جلويي را  

 قيافـة عـدنان بـا آن ريـش بلنـد و موهـاي         .مشان نگاه كرد   و به  مگرفت
: م و گفـت   م لبخندي زد   بي اختيار  .كرد  زبر كامالً خودنمايي مي   ژوليده و   

 عدنان و دو نفر ديگر از       مها گفت    به بچه  »!حيف كه دير رسيدي عدنان    «
ه  و بـا بقيـه از روي تپـ         م بلنـد شـد    .گذرند   رودخانه مي  ها دارن از    بچه

 .م عـدنان را صـدا زد      يم از تپه كه پايين آمد     .يمن آمد متصل به كوه پايي   
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 عدنان به سرعت داشت از سـر        .يمد متري بيشتر با هم فاصله نداشت      ص
تـا  . ريخـت  شـر پـايين مـي    عرق از سر و رويش شر.آمد بااليي باال مي  

ـ        . بانگ برآورد و ناله سر داد      منرسيد به     .د همه هاج و واج شـده بودن
در  عـدنان    ؟ چـه اتفـاقي افتـاده بـود        ؟دگري مي بود كه عدنان     چي شده 

چـي  «: م گفت .گريست مي هاي هاي    ،ه بود  در آغوش گرفت   حالي كه مرا  
: گفت،  گريست   عدنان همانطور كه مي    »؟ چه اتفاقي افتاده   ؟شده عدنان 

  » ؟!اين؟ شماها سالمين شماها زنده«
  »!ندا  همه سالم!ان  به خدا همه زنده!آره«: مگفت

  »؟! چرا منو پس فرستادي؟آخه چرا«: عدنان هق زد و گفت
قـدر عـصباني و ناراحـت        فهميدم كه چرا عدنان ايـن       خوب مي 

هـا بـي نـصيب مانـده           عدنان از رو در رو شدن مجدد با بعثي         .است
  .بود

  



  
  
  
  
  

   سومةارگز
  

 كه توان   اند   پيدا كرده  ها طوري استقرار     بعثي 230روي ارتفاعات   
اين هواي سرد و باراني اسفند مـاه   .اند  گرفته ها   بچه هر تحركي را از   
 بايد هر طوري هست كار را يكسره        .مان كرده است    هم سخت كالفه  

ايـن مـدت      من يكي مطمئنم با همين چند نفر نيروي عشايري         .كنيم
 هنـوز درگيـري روسـتاي       .ايم  بدجوري موي دماغ ارتش عراق شده     

سـخت  ،   ازشـان گرفتنـد    هـا   اي كـه بچـه      چنگوله و آن تلفات جانانه    
 اسـتقرار   230 براي همين است كه روي ارتفاعات        .دهد  آزارشان مي 

 امـا  .كننـد  ناكارش مـي ، اي كه تكان بخورد اند و هر جنبنده     پيدا كرده 
 ايـن را    . دهلران عمليـات شـود     ة قرار است در منطق    .اند  كور خوانده 

 ابـالغ   نم اي كه همين پنج روز پيش از قرارگاه عملياتي به           طي نامه 
 مأموريت داريم چند عمليـات محـدود در         .اند  بازگو نموده ،  اند  هكرد
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، 1»شـهابيه «هـاي عـراق را در منـاطق           بايد پايگاه  .منطقه راه بيندازيم  
ارتفاعـات  «،  5»تقـي مـرده   «،  4»آزادخان كشته «،  3»خزينه«،  2»بگساييه«

بايـد هـر طـوري شـده         . را مورد حملة غافلگيرانه قرار دهيم      6»230
تا عمليات اصلي در منطقه دهلـران         را همين جا مشغول كنيم     دشمن

گـذاري و     مـين ،   كـار اصـلي پايگـاه مـا فقـط شناسـايي            .انجام گيرد 
 ايـن همـان چيـزي اسـت كـه بـا روحيـة               . نامنظم اسـت   يها  جنگ

  . كامالً سازگار است2»شوهان«  ايلنيروهاي عشايري
زات را آمـاده     و تجهي   وسايل .ام كه بايد آماده باشند      به گروه گفته  

اي كه از      ديروز در شناسايي اوليه    .كنند تا در وقت مناسب راه بيفتيم      
متوجــه شــديم كــه ،  داشــتيم230هــا روي ارتفاعــات  پايگــاه بعثــي
 با اين،  اي داشته باشيم    ان واهمه قدر زياد نيست كه ازش     تعدادشان آن 

نگـران از اينكـه اگـر در حـين درگيـري كـسي              . وجود نگران بودم  
امكان نداشت با وجود فاصلة بسيار زيـادي كـه بـا            ،  شد  ميمجروح  

نه بهياري  ،   از طرفي نه دكتري هست     .زنده بماند ،  پايگاه خود داشتيم  
هاي اوليه چيـزي بدانـد تـا الاقـل            و نه كسي كه از پزشكي يا كمك       

شـور و   ،  حـسي ،  نيرويي،   آنچه كه هست   .قوت قلبي براي بقيه باشد    
شـوند و بـا آنكـه     هـا بلنـد مـي       آدم  ايـن  ، آن ةواسطه  ست كه ب    حالي
زنند و تا آخرين نفس      باز دل به دريا مي    ،  دانند راه برگشتي نيست     مي

                                                 
  عمومي مهرانةها و مناطقي در منطق نام پاسگاهـ 6و1،2،3،4،5
 هاي بزرگ استان ايالم نام يكي از ايلـ 2
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   .جنگند هم مي
 ابـري سـياه و ضـخيم بيـشتر آسـمان را             .كـنم   به آسمان نگاه مي   
 از دو روز پيش كه باران       .اي از آن نمايان است      پوشانده و تنها گوشه   

 بيست و سـوم اسـفند مـاه در          .است تمام سطح زمين لغزنده      ،باريده
است يا زوزة سرماي باد كـه آدم را         اش يا باران      اين گونه مواقع همه   

بيـست و سـوم     ( بايد يادداشت كنم كه در اين تاريخ         .كند  مي كالفه  
ها زوزه    وقتي كه باد در ميان دره     ) اسفند ماه هزار و سيصد و شصت      

گونه تن آدمي شروع    چ،  گيرد  كشد يا از فراز ارتفاعات وزيدن مي        مي
ها مشغول     بچه .آورند  ها روي هم تاب نمي      كند و دندان    به لرزش مي  

 شايد كسي بـاور نكنـد كـه در          . روي قاطرها هستند    وسايل بار زدن 
 ترابري  كه يكي اغلب  ،   دو نيروي مقابل هم    كه  در حالي  عصر مدرن 

گيـرد و ديگـري بـا         نيروهايش با حيواناتي نظير قـاطر صـورت مـي         
چطور ،   پيشرفته است  يزش ماشيني و مكانيزه و    درت همه چ  نهايت ق 

سـت كـه واقعيـت دارد و           ا چيـزي  امـا ايـن      .جنگند  در برابر هم مي   
)  چنگولـه  ةمنطقـ (ام    اي كـه مـن در آن قـرار گرفتـه             در نقطه  درست

گيـرد و از ماشـين        تداركات پايگاه هفتم بيشتر با قاطر صـورت مـي         
هاي  ور تك بر عليه پايگاه     هم به منظ    وسايل  حمل اين  .خبري نيست 

 81 خمپـاره  .گيـرد  ها با همين قاطرهـا در دل شـب انجـام مـي              بعثي
 ؛مهمات به انـداز كـافي     ،  تيربار گرينوف ،  50تيربار كاليبر   ،  ميليمتري

 در حـين    .افتـيم    راه مـي   .اند  اند و بقيه هم آماده      همه را بارگيري كرده   
 به اين ابر تيره و      .كنم ناخودآگاه دوباره به آسمان نگاه مي     ،  بلند شدن 
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اش روي سـر پايگـاه و كـل منطقـه             آبستن باران كـه چگونـه سـايه       
 بـراي   وسـايل ام و همة  نقشه را از ديروز آماده كرده      .كند  سنگيني مي 

هـا وارد   زن جي .پي.آر قرار است كه اول    .اند  انجام عمليات آماده شده   
يربار كـار    همين كه سنگرهاي نگهباني كه در ميان آنها ت         .عمل شوند 

بعد نيروها با تمام تـوان بـه سـمت مواضـع            ،  از كار بيفتد   اند  گذاشته
اندازها هم در همين هنگام بايد آتش شـديد          خمپاره .كنند  شليك مي 

بايست با     اين كار مي   .خود را روي مواضع از قبل تعيين شده بريزند        
 بعـد از آن نيروهـا بايـد         ؛تر انجام بگيرد    سرعت هر چه تمام    دقت و 

  .يير مسير داده و به سوي پايگاه برگردندتغ
 جايي كه شبيه يك غار بود و حدود         .گاه اصلي بود    قرارمان وعده 

» آزادخـان كـشته   «ها كه روي ارتفاعات       چهار كيلومتر با پايگاه بعثي    
 زير برودت و سرماي هوا از مقر بيـرون          .اش بود   فاصله،  قرار داشت 

اي جـز تحمـل كـردن ايـن           اما چـاره  ،   هوا واقعاً سرد است    .زنيم  مي
كنم كه اگر به ناگـاه        اش به اين فكر مي       همه .سختي و مشقت نيست   

در ايـن مواقـع جـز       . آيد  معلوم نيست چه بر سرمان مي     ،  باران بگيرد 
 اما عجيب اينجاست كه در زير       ؟ است   چه كاري از آدم ساخته     توكل

هم بـر    آن   .كنند  دو نفر دارند با هم جر و بحث مي        ،  اين بوران و باد   
 همين كارهاست كه بـه      .سر اينكه كدام يك جلوتر از بقيه بايد باشد        

 همين چيزهاست كه آدم را سـرزنده و         .دهد  آدم روحية جنگيدن مي   
دانـم    قدر غرق در فكر اين عملياتم كه نمي         آن .دارد  شاداب نگاه مي  

ـ توي غـار ا    .كي و چطور به نقطة مورد نظر رسيديم         .كنـيم   راق مـي  ت
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 به نزديكي پايگاه كه     .افتيم  كنند و دوباره راه مي      تازه مي ها نفسي     بچه
يكـي بـه    . شـويم    دو گروه مي   .كنند  انداز را آماده مي     رسيم خمپاره   مي

  گـروه  كنـيم و يـك      فرماندهي من كه به سوي ارتفاعات حركت مي       
 .ماند كه هدايت آتش قبضه را بـه عهـده گيـرد             انداز مي   كنار خمپاره 

د و اين ابر سياهم كه بر تمام منطقه خيمـه          مدام نگران اين هواي سر    
اگر هوا  .كنم كه تا انجام عمليات باراني نبارد        خدا خدا مي   .زده است 

  .باريدن بگيرد هر آن ممكن است همه تلف شويم
طـوري كـه پـس از چهـل و          ،  با حالتي تند و سريع    ،  رويم  راه مي 

 رو  روبهآن   .رسانيم  ها مي   كنار پايگاه اول بعثي     به هفت دقيقه خود را   
اند و جلـوتر       روي ارتفاعات چند سنگر اجتماعي ايجاد كرده       .هستند

 بـه   .انـد    كه در آن تيربارهايشان را مـستقر كـرده         ست  هم سنگرهايي 
بـه  ،  گيرنـد    سـنگر مـي    همـين كـه نيروهـا     ،  رسيم   كه مي  نقطة اصلي 

 دو سنگر نگهبـاني كـه       .كنم كه آماده باشند     اشاره مي ها    زن    .جي.آرپي
شان سـنگر تيربـارچي و    اند و يكي     سنگرها قرار گرفته   ةز بقي جلوتر ا 

 .گيرنـد   را نـشانه مـي    ،  هاسـت   انـداز بعثـي     آن يكي هم سنگر موشك    
 در يك   .شوند   شليك مي  جي  .پي.آرهاي    دهم و گلوله    فرمان آتش مي  

 براي يك لحظه    .شود  صداي انفجار و آتش و دود به هوا بلند مي          آن
كنـد   اه در دل شب خورشيد طلوع مـي      كند كه به ناگ     آدم احساس مي  

سـكوت تيـرة   ،  صداي دو انفجـار بـزرگ  .شود و دوباره خاموش مي 
هاي   بعد سالح  ؛ حاال نوبت تيربارچي است    .شكند  شب را در هم مي    

 بي اختيـار فريـاد اهللا اكبـر         .اي راه افتاده    بازيِ جانانه    آتش  چه .سبك
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 جنگ  »!بزنيد،  ها  د بچه بزني،  ها را    بزنيد اين پدرسگ   !اهللا اكبر «: زنم  مي
 با هر سالحي كـه      .كنند  ها با تمام وجود مقاومت مي       بعثي،  ادامه دارد 

 .اي   چه بزن بزنِ جانانه    .گيرند  منطقه را زير آتش مي    ،  در اختيار دارند  
شـان دارد كـار        توپخانـه  .وقت آن است كه نيروهـا را عقـب بكـشم          

 بايـد  .انـد  گرفتهكند و مسيري كه بايد از آن برگرديم را زير آتش   مي
 81انـداز      خمپـاره  ة قبض .اند منطقه را ترك كنيم      تا غافلگيرمان نكرده  

ام    بهشان گفته  .ريزد  خودمان هم دارد مدام روي مواضعشان آتش مي       
فـوراً موضـع را تغييـر دهنـد و     ، همين كه چند گلوله شليك كردنـد     

. مـان بـود    توي همان غار كه قـرار اصـلي  .گاه  برگردند به نقطة وعده   
گويم كم كم خودشان را       ها مي    به بچه  .حاال وقتش است كه برگرديم    

 در پناه تاريكي    .كشيم   با سرعت تمام خود را عقب مي       .عقب بكشند 
از  .افتـيم   گاه به راه مـي      كشيم و به طرف وعده      شب خود را عقب مي    

 هر از گاهي سر     .كنيم  گيريم شروع به دويدن مي      پايگاه كه فاصله مي   
 كـه در    اكشنهاي   درست شبيه صحنة فيلم    .گردانيم  يرا به عقب برم   

پـس از  ، هـا  آن يك گروه پارتيزان در حين حمله بـه مواضـع آلمـان         
دوند و گهگاهي هـم در حـين          بازگشت و گريز از مهلكه چطور مي      

گردانـد و نگـاهي بـه     دويدن يكي يا دوتاشان سر را به عقـب برمـي          
  آن .كنـد   بشان نمـي  اندازد تا مطمئن شود كه كسي تعقي        پشت سر مي  

شود كه تـا    گرديم كه خودمان هم باورمان نمي       قدر تند و سريع برمي    
رسيم كه بـا       به جايي مي   .ايم   درگيري فاصله گرفته   ةاين حد از صحن   

، انداز را بر عهده داشـت        خمپاره ةگروه دوم كه مسوول هدايت قبض     
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د رو  ها مي    يكي از بچه   . از گروه هيچ خبري نيست     .از هم جدا شديم   
اند و در دل زمين       اما انگار آب شده   ،  گردد  تر و دنبالشان مي    طرف آن

 .ايـم   شود كـه همـديگر را گـم كـرده           كم باورمان مي    كم .اند  فرو رفته 
 بايـد منتظرشـان      آنجـا  .گـاه بـرويم      بايد به وعده   .جاي درنگ نيست  

 هوا  .كنم  روي پوست صورت حس مي    را   قطرات باران    كم  كم .باشيم
بـه   امـا    .بينـد   ست كه آدم يك متري جلوش را نمـي        قدر تاريك ا   آن

ايم كه مثل كف دست تمـام پـيچ و            ايم و رفته     از اين راه آمده    قدري
 ديگـر تـا   .افتم   خودم جلوتر از گروه راه مي      .شناسيم   را مي  شهاي خم

اش فكر و حواسـم پـيش افـراد            همه .اي نيست   رسيدن به غار فاصله   
 ورودي غـار كـه       به ابتداي درِ   .ايم  شان كرده  ديگر گروه است كه گم    

  خـودي هـستند    .اي داخل غار هستند     همتوجه شديم كه عد   ،  رسيديم
؟ انـد   اتفاق سر از اينجـا در آورده      ها كه از سر       يا گروه شناسايي بعثي   

 صـداي خـر و      .روم   جلوتر مـي   .گويم كه حركت نكنند     ها مي   به بچه 
گروه دوم هاي   مطمئنم كه بچه   .رسد  پف يكي از قاطرها به گوش مي      

 .روم   جلـوتر مـي    .اما محض احتياط بايد يقين حاصـل كـنم        ،  هستند
ها صحبت  شنوم كه دارد با يكي ديگر از بچه       مردان را مي    صداي علي 

    »!مردان  علي!مردان علي«: زنم  صدايش مي.كند مي
  »؟!كجايي سيدماشااهللا«: شناسد انگار او هم صداي مرا مي

مـردان از غـار        علـي  .افتند  اه مي  بقيه هم پشت سر ر     .شوم  بلند مي 
 آخ كـه چقـدر      .انـدازيم    دسـت در آغـوش هـم مـي         .آيـد   بيرون مي 
  .خوشحال، خوشحالم
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خـسته  «گيـرد و      هـا ديگـري را در آغـوش مـي           هر يـك از بچـه     
  .گويد اي مي »نباشي

  »؟!حاال بريم كجا«: گويد مردان مي علي
  »!نيم ديگه حمله كرسيم كه به پايگاهِ نمي«: دهم جوابش را مي

 »؟! چي230پس « ـ
 كـافي  ةن هـم آذوقـ   هـا خـسته     هم بچـه   !بذار برا وقت ديگه   « ـ

 »!نداريم
  »!هر طور شما بگين« ـ

 »ميـران جوشـن   « .ست كه نمازهامـان را بخـوانيم      حاال وقت آن ا   
  .قاطرچي هم بايد به مقر برگردد و برايمان آذوقه بياورد

  
    

  
بـدجوري   همـان پايگـاهي كـه        . اسـت  230امشب نوبت پايگاه    

انـداز روي     ها يك موشك    ست كه بعثي     مدتي .كند  نيروها را اذيت مي   
، اي كـه حركـت كنـد        اند و توي منطقـه هـر جنبنـده          آن مستقر كرده  
   .اي راه انداخته كه قابل گفتن نيست  ترس و دلهره.برد تكانش را مي

 بــا . نقــشه ايــن اســت كــه بــه پايگــاه نبايــد زيــاد نزديــك شــد
 50 ميليمتري و اين قبضة كاليبر       81 ميليمتري و    60اندازهاي    خمپاره

بايد پايگاه را به جهنمـي سـوزان تبـديل كـرد كـه كـسي را يـاراي                   
 اسد قاطرچي امـروز برگـشته       .اش نباشد   هاي آتش   گريختن از شعله  

 برگشتن اسد با قاطرش مثـل هميـشه در دل شـب و در پنـاه                 .است
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 .كنـد   احتياط مـي   صياد است و بسيار      .گيرد   سياه آن صورت مي    ةپرد
 از پريـشب    .كردم كه اسد به اين راحتي برگـردد         هيچ فكرش را نمي   

 سـيل   .باراني باريد كه طي چند سال گذشته نظير آن سابقه نداشـت           
هايي با خود حمل كرده بـود كـه هـر            همه جا را فرا گرفت و سنگ      

 من يكـي تـا بـه حـال همچـو            .كدامشان بيش از دو تُن وزن داشت      
 بسيار خوشحالم كـه ايـن سـيل         .ام و نه به ياد دارم       سيلي را نه ديده   

رنه گو،  بعد از آن تك اوليه و بازگشت ما از عمليات صورت گرفت           
 امروز بيـست و پـنج اسـفند    .آيد معلوم نبود كه چه باليي سرمان مي 

ا ابرآلود و سطح زمين مرطوب  هو .ماه هزار و سيصد و شصت است      
ا بـه سـردي دو روز پـيش          هوا تا حدي سرد است ام      .دار است  و نم 

ست كـه      ا اين غار پناهگاه خوبي   ،   تازه هوا اگر سرد هم باشد      .نيست
امـشب نوبـت     .در آن بتوان خود را از شر زوزة باد در امـان داشـت             

هـا    انـداز بعثـي      همـان جـايي كـه در آن موشـك          . اسـت  230پايگاه  
  .بدجوري نيروهاي خودي را كالفه كرده است

 اصـالً ايـن   . همـه شـاد و سـرحالند   .وندش كم آماده مي   نيروها كم 
هـا راهـي      اي است كه هر وقت براي ضـربه زدن بـه بعثـي              خصيصه

 انگار به مجلس    .كنند  شويم همه به نوعي احساس خوشحالي مي        مي
 شـب بـه     ةباز هم در پناه پرد     .افتيم   راه مي  .روند  ميجشن و مهماني    

يك قبـضه   ،  60 دو قبضه خمپاره     .كنيم   حركت مي  230طرف ارتفاع   
 ميليمتري و آن قبضه كاليبر پنجـاه ادوات نيمـه سـنگيني             81خمپاره  

افراد آنها  ،  هستند كه بايد تا مسافتي با قاطر حمل شوند و بعد از آن            
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 به نقطة مورد نظر كه      .را مستقر كنند و بعدش هم عمليات آغاز شود        
 .كنـيم   هـا را آمـاده مـي        آوريم و قبضه    ها را پايين مي    سالح،  رسيم  مي

آسـا     بايد ضربه را طوري ناگهـاني و بـرق         .همه چيز رو به راه است     
 افـراد مثـل     .هـا بگيـريم     بزنيم كه قدرت هر گونه مانوري را از بعثي        

ها و گـروه       يك گروه كنار قبضه    .شوند  هميشه به دو گروه تقسيم مي     
 مـن   .ها بايد كار را تمام كننـد        جي  .پي.آرهاي سبك و     ديگر با سالح  

هـا   زن  جي  .پي.آرمانم و هدايت گروه ديگر از جمله          ميها    كنار قبضه 
اي قـرار   ها درست در نقطه  زن  جي  .پي.آر يكي از    .گيرم  را به عهده مي   

زن از  جـي  .پي.آر .ها واقع شده  آن تيربارچي بعثي   يرو  روبهگرفته كه   
گويد كه اجازه بدهم تا اولين گلولـه را نثـار سـنگر                مي سيم   بي توي

  »!اين كارو بكن برادر«: دهم بش را مي جوا.تيربارچي كند
اي از آتش از زمـين        شود و كومه    چند لحظه بعد گلوله شليك مي     

دوباره انفجار و حاال نوبت گـروه مـن         ،   انفجار .كشد  به هوا زبانه مي   
 230ام پايگاه     اي كه قرار گرفته     است كه از اين پايين و در اين فاصله        

هـا    قبـضه .و آوار تبـديل كـنم  انداز بـه آتـش    هاي خمپاره   را با قبضه  
هـا را يكـي پـس از           دستها به سرعت گلوله    .شوند  مشغول شليك مي  

هـا شـليك      كننـد و گلولـه      هـا رهـا مـي        قبـضه  ةديگري در دهانة لول   
هـا     هم دارد با تمام تـوان روي سـر بعثـي           50 قبضة كاليبر    .شوند  مي

ظر چنين   انگار از قبل منت    .اند  ها هم بيكار ننشسته      بعثي .ريزد  آتش مي 
شـان تمـام      سنگين  سنگين و نيمه  ،  هاي سبك   سالح .اند  اي بوده   لحظه

 چه جهنمي در دل اين زمستان سرد بر پـا           .منطقه را زير آتش گرفته    
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شده و چه آتش و دودي از زمـين و آسـمان باريـدن گرفتـه و چـه                   
  .ها جان بر كف  بچهنجنگند اي جانانه مي

دهـم    ول قبضه مي  ؤ به مس  كنم و   دارم با تمام توان گلوله حمل مي      
 شبيه  .رويم  آييم و مي     هي مي  .ها رها كند    كه آن را داخل لولة خمپاره     

دستها پشت سـر هـم      . كارگراني كه مشغول چيدن آجر كوره هستند      
 چيزي شبيه   .كنند   خمپاره رد و بدل مي     ةگلول،  به جاي خشت يا آجر    

، كند  يها به زمين اصابت م      آتش سرخ بين من و دو نفر ديگر از بچه         
 .بنـدم   هايم را مي    من كه چشم   .اندازيم  هر سه خود را روي زمين مي      

 منتظر آن حس و حـالي كـه         .منتظر آن لحظة فراموش نشدني هستم     
زنـم، پـس       دارم با خودم حرف مي     .ام  اين همه مدت به دنبالش بوده     

 اما  .كشم  آورم و پر نمي      چرا بال در نمي    .شوم  چرا زودتر راحت نمي   
 حتمـاً آن دو نفـر ديگـر هـم           .گـشايم    چشم مي  .يستانگار خبري ن  

 .كننـد    حتمـاً آنهـا هـم چـشم بـاز مـي            .همين حس و حال را دارند     
ت در وسط ما بـه زمـين        انداز و درس    اي كه كنار قبضه خمپاره      گلوله

 چـه بـه هـم       .شـويم    هر سه بلند مـي     .شود  منفجر نمي ،  اصابت كرده 
د را نثـار عظمـت       تنها از ته دل سپاس بيكـران خـو         . هيچي !بگوييم

 درگيري سخت شروع شده و عراق تمام منطقه         .كنيم  عرش الهي مي  
هاي گروه بگـويم       حاال وقت آن است كه به بچه       .را زير آتش گرفته   

  .كه خود را عقب بكشند
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   چهارمةارگز
  

ـترس بـود و نـه خطـوط و               نه قطب  .گم شده بوديم انگار    نمايي در دس
 نفـوذ بـه پـشت عقبـة دشـمن ايـن مـسائل و                .يمشناسـ   منطقه را كامالً مي   

 همگي  . هر شش نفر راه برگشت را خوب بلد نيستند         .مشكالت را هم دارد   
ـين     » خزينه «ةدانيم و آن حركت از پايگاه به منطق         يك چيز را مي    عراق كـه ب

   .دارد ها قرار  اين منطقه پشت خطوط بعثي.مهران و دهلران واقع است
، يم تا همين حاال كه هوا كـامالً تاريـك اسـت           ا  دو ساعت كه راه افتاده    

هـاي ضـد       كـه داخـل آنهـا مـين        نهاشا  پشتي  كولهها زير وزن سنگين       بچه
 ه به دو گروه شـش نفـر       ، قبل از عبور از خط اصلي      .اند  اند كالفه شده    تانك

هـاي ضـد تانـك از گـروه            من و پنج نفر ديگر با همين مين        .تقسيم شديم 
هـاي    هـا را در مـسير جـاده         سـت كـه مـين     يم و قـرار ا    شـو   ديگر جدا مي  

،  هوا كامالً مهتـابي بـود     ، هنگام عبور از خط اصلي     .مواصالتي كار بگذاريم  
ايـم و بـه        و دو ساعت تمام راه رفته      ايم  گذشته» آزادخان كشته « كنارة تپة    از

  ؟دانيم كجاست ايم كه نمي جايي رسيده
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هـا را در فواصـل        مين .روي جاده اصلي هستيم و بايد كار را تمام كنيم         
 پشت  آن باال ،   ماه .آيد  ش چه پيش مي   معقول بايد كار بگذاريم تا ببينيم بعد      

الية ضخيمي از ابر روي پنهان كرده و تاريكي بدجوري روي سـر كـوه و                
 ،كننـد   هاي ضد تانك را حمل مـي        هايي كه مين     بچه .كند  دشت سنگيني مي  

، زنـد   وج مـي   حس همدلي بينـشان مـ      .شوند  هر يك مشغول كار خود مي     
اش را زمـين      پـشتي   كنـد تـا او كولـه         يكي به ديگري تعارف مي      كه طوري

 ايـن يعنـي نهايـت       .كار بگذارد ،  در دل خاك  ،  بگذارد و مين را روي جاده     
 ضـد    دو مينِ  .عشق و هر تعبيري كه زيبندة اين حالت باشد        ،  شور،  همدلي

   .گيريم مي شود و از جاده فاصله  تانك در فواصل معين كار گذاشته مي
خـان    كـسه « ؟يا به سمت غـرب    ،  ت كنيم ايم به سمت شرق حرك      مانده
 .تـر اسـت     چون آنجا امن  ،  گويد به سمت شرق حركت كنيم        مي »نيا  شفيعي

گـاه   .الية ضخيم ابر تيرگـي آسـمان را چنـد برابـر كـرده             ،  هوا سرد است  
شـود و     كنند و نوري از اوج ساطع مي        ابرهايي از آسمان به هم برخورد مي      

هاي توپ سراسـر      عد صداي رعد و برق شبيه صداي انفجار همين گلوله         ب
كـم بـاراني     هـوا دارد كـم  . اين عالمت خـوبي نيـست  .گيرد  فضا را فرا مي   

شود و اگر شدت باران زياد باشد معلوم نيست چه بر سر افـراد گـروه                  مي
 زمـين كـامالً     . درست هفدهم دي ماه سال شـصت و يـك اسـت            .آيد  مي

توانـد صـد      قدر چسبناك است كه آدم به زور مي        قه آن خيس و خاك منط   
قدر سنگين است كـه پاهـا        وزن تجهيزات افراد گروه هم آن      .متر راه برود  

 چيـزي در حـدود شـش الـي هفـت            .شـوند   به زور از دل زمين كنده مي      
سـوي بـه    هاي ماشيني كه از آن  نور چراغ.ايم كيلومتر از جاده فاصله گرفته   

شـكند و نمـودار       تـاريكي شـب را مـي      ،  ه است طرف خطوط اصلي در را    
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ـ       تر مي   نور چراغ ماشين هر لحظه نزديك و نزديك        .شود  مي ي شود و مـا هِ
 شـك نـداريم كـه       .هاش به زمين برخورد نكند     كنيم كه چرخ    خدا خدا مي  

كننـد و هـيچكس       ها تعقيبمان مـي     عراقي،   برخورد كند  اگر ماشين به ميني   
شـد و افـراد       تر مـي   ور چراغ ماشين نزديك    ن .رود  زنده از منطقه بيرون نمي    

 .هر چه بيشتر از منطقه فاصله بگيرند      ند تا   آور  وه بيشتر به خود فشار مي     گر
اما خوشبختانه با حدسي كه در ذهـن        ،  تر شد   و نزديك  ها نزديك   نور چراغ 

ماشين به مين برخورد    ،  گذرانيم  ميها را از نظر        و جاي كاشتن مين    زنيم  مي
د و مـا رو بـه       وشـ  مـي اغ ماشين در كج و قوس جاده گم          نور چر  .كند  نمي
كنـد     باران شروع به باريدن مي     .كنيم  رو به جهتي نامعلوم حركت مي     ،  قشر

هـا را بـه رگبـار گرفتـه،           و زير بارش باران كه قطرات آن تمام پيكـر بچـه           
چـسبناك خـاك      صداي چلپ چلپ پاها كه روي سطح       .كنيم  حركت مي 

حـس  . نـوازي بـه راه انداختـه اسـت          گـوش موسيقي  ،  شود  خيس بلند مي  
راه ،  اي اسـت     درگيري كه توأم با هيجان ملتهـب كننـده         ةگريختن از مهلك  

 همـه در فكـر      .ها سد كرده است     خستگي را بر تن و اندام هر كدام از بچه         
ايم كه كامالً     قدر راه رفته    آن .مسيري هستند كه بتوان از آن گريخت      ،  راهي

هـاي    زند و رگـه     كم سر مي    سپيده كم  .ايم   شده  خطر دور  ةمطمئنيم از منطق  
  .روشني در دل آسمان پيداست

 .كنند كه شبيه جنگـل اسـت    تابوهاي نزديكي خودنمايي مي   رو  روبهآن  
 .رويم   جلوتر مي  .كنند  انگار درختاني هستند كه دارند از دور خودنمايي مي        

تعداد سـرزمين اسـ    اصـالً ايـن      .اينجا كه جنگـل نـداره     «: گويم  با خودم مي  
  .رويم  باز جلوتر مي»!.ان استاش بياب همه، جنگل شدن را نداره

  »؟!اند به نظر تو آنها چه«: گويم  ميخان ه كسهب
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  »!نارهاي كُ درختچه، خب معلوم است«: گويد  ميخان كسه
مـان  يرو  روبه 1»ناركُ«هاي     انبوهي از درختچه   .گويد   راست مي  خان  كسه

 همـان جـا   .رسـانيم  نار مـي هاي كُ    درختچه  خودمان را به زير    .اند  قد كشيده 
   .كشيم آوريم و نفس راحتي مي ها را در مي پشتي كوله

  »!به نظرت كجا هستيم«:  گفتخان كسه
  »!دانم نمي«: گفتم

  »!ايم نكنه وارد بغداد شده«: علي گفت
  »!خورم من كه از اينجا تكان نمي«: مرادعلي گفت

ا كمـك كـرد و تـوي خـاك           شايد خـد   !حاال حاالها كه هستيم   «: گفتم
  »!خودمان باشيم

 باران  . خيس خيس  . همگي خيس آب بارانيم    .شود  هوا دارد روشن مي   
 فعـالً   .شـويم   ها مشغول خوردن كنـسرو مـي         با بچه  .آيد  كم بند مي   دارد كم 
 غـذا كـه خـورده       .تـرين پناهگـاه هـستند       نار بهترين و امن   هاي كُ   درختچه

 چيـز مـشكوكي قابـل     .كنيم  ررسي مي  اطراف را ب   ة با دوربين منطق   ،شود  مي
رونـد    كم كنار مي    ابرها دارند كم   . همه جا به ظاهر آرام است      .رؤيت نيست 

كنم كه نكنـد ماشـيني از         خدا مي  اش خدا    همه .كند  و آفتاب پرتوافشاني مي   
طـور    همان .ها برود و تعقيبمان كنند و گير بيفتيم         ها روي يكي از مين      بعثي

يك دستگاه تانكر آب در قاب دوربـين        ،  كنم  گاه مي كه با دوربين به جاده ن     
: گـويم    ناخودآگاه مي  .رود  كند و دارد به طرف خط مقدم مي         خودنمايي مي 

  »!مان شروع شد ها بدبختي بچه«

                                                 
 .رويند  خارداري كه در مناطق گرمسيري ايالم ميهاي درختچهـ 1
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  »؟!چي شده سيد«: علي گفت
 »!تانكر آب« ـ
 »؟!كجاست« ـ
  »دوربينو بده« ـ

ي  مـدت زمـان زيـاد     .كنـد    او هم نگـاه مـي      .دهم به علي    دوربين را مي  
ها و دودي كـه از روي جـاده بـه             گذرد كه صداي انفجار يكي از مين        نمي

ايـم كـه چـه         مانده .كند  مان را نگران و مضطرب مي       همه،  شود  هوا بلند مي  
چيز خاصي بـراي نجـات و گريـز از ايـن وضـعيت بـه                ،   هيچ كس  .كنيم

هـاي     بهترين موقعيت همان پنهان شدن در زير درختچـه         .رسد  ذهنش نمي 
 صـبح اسـت كـه دو گـروه از           9 درست ساعت    . ساعتي گذشت  .دكُنار بو 

نمايـان  ،  ها كـه در جهـت شـمال غربـي بـود             سمت يكي از مقرهاي بعثي    
 كمي بعـد هـر دو       . يك گروه هفت نفره و يك گروه هشت نفره         .شوند  مي

 اول  .كنـيم    به همديگر نگـاه مـي      . لحظة آخر است   .پيوندند  گروه به هم مي   
اي جز درگير شـدن       چاره«: خان گفت    كسه .ماه كردن به ه    بعد نگ  .سكوت

  »!باهاشان نداريم
  »!كنن فعالً صبر كن ببينم چكار مي«: خان گفتم به كسه

هـاي كنـار       درست به طرف ما كه زير درختچـه        .آمدند  داشتند جلو مي  
 »!لحظـة وداع  ،   لحظة آخـر اسـت     اين«:  از ذهنم گذشت   .پنهان شده بوديم  

  »!يه كاري بكن سيد«:  گفتخان كسه
  »!صبر كن«: گفتم

  »!من يكي حاضر نيستم تن به اسارت بدم«:  گفت»رحمان جاويدان«
آمدنـد و مـا بايـد خودمـان را بـراي يـك نبـرد آمـاده                    داشتند جلو مي  
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اي جـز      يقين حاصل كردم كه لحظة آخـر اسـت و هـيچ چـاره              .كرديم  مي
  .درگير شدن باهاشان را نداشتيم

 بـه  .بـود » رو آب«نار يك شيار هاي كُ  در كنار درختچه .آمدند  داشتند مي 
 درها گفتم كه بايد قبل از درگير شدن خود را داخل شـيار بينـدازيم و                بچه

 بين ما و گروه گـشتي       ة فاصل .آمدند   داشتند مي  .آنجا آرايش جنگي بگيريم   
كـرديم كـه سـر         نگـاه مـي    همان طور  .بعثي چيزي در حدود صد متر بود      

 سـرش را بـه عقـب        ؟مـا را ديـده بـود       . ايـستاد  ها از حركـت     ستون بعثي 
 از ذهـنم    .كردنـد   برگرداند و ستون جمع شد و انگار با هـم صـحبت مـي             

ريختنـد كـه چطـور         حتماً ما را ديده بودند و داشـتند نقـشه مـي            :گذشت
زدند كه به ناگـاه صـداي غـرش           داشتند با هم حرف مي     .مان كنند   محاصره

 .جمعشان را متفـرق كـرد     ،  رفت  هواپيماهايي كه از شمال رو به جنوب مي       
هـا    بعثـي .سـت   خداي من اين چه حكايت و چـه راز عجيبـي      !خداي من 

 صـداي غـرش     .اي در حال فـرار بودنـد        متفرق شدند و هر كدام به گوشه      
هواپيما زمين و آسمان را فرا گرفته بود و به ناگاه دود انفجار پشت سر هم                

غرشـش فـروكش     هواپيما چند دور زد و بعد صـداي          .دل خاك را لرزاند   
كنيم و تبـسم محـوي         بعد همديگر را نگاه مي     .كشيم   نفس راحتي مي   .كرد

مانيم تا شب از راه برسد و اين بـار    ميهمان جا .روي لبان همه هويداست   
 .ايـم    حـاال راه را پيـدا كـرده        .گيريم  مسير شرق را رو به شمال در پيش مي        

  . شمال شرقي منطقه استدرامتداد خط نيروهاي خودي 
  



  
  
  
  
  

   پنجمةارگز
  

 عمومي مهـران منجـر بـه    ةاستراتژي دفاع متحرك عراق در منطق  
 مـرداد مـاه سـال       .خروج نيروهاي عراقي از شهر مهـران شـده بـود          

 هـيچ كـس بـاورش       . درست شانزدهم مرداد مـاه     .شصت و يك بود   
 را از شـهر مهـران بـه روي ارتفاعـات            ششد كه عراق نيروهـاي      نمي

 به اين راحتـي     ها   عراقي شد كه   س باورش نمي  هيچ ك  .قالويزان برده 
 . همه هـاج و واج و متعجـب بودنـد          .نيروهاي خود را عقب بكشند    

 بــاز ؟ جديــدي بودنــد و نقــشةهــا در پــي چــه طــرح يعنــي بعثــي
شـهر  ،   مهـران  .دانـست   خواستند چكار كنند؟ كسي چيـزي نمـي         مي

ايـن  ،  هـاي عراقـي بـود       مهران حاال خالي از حضور نيروها و تانـك        
ها باز چه      هنوز معلوم نبود كه بعثي     . البته كه داشت   ؟گفتي نداشت ش

 و  م توي فكر بـود    من يكي  .گفت  هر كس چيزي مي    .اند  دهخوابي دي 
آن همه تانـك  ، شد كه آن همه نيرو     نمي م اصالً باور  .مكرد  تعجب مي 
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 رو .و تجهيزات به همين راحتي از شهر مهـران عقـب نـشيني كننـد       
  »!كنم تا به چشم خود نبينم باور نمي «:م به عدنان و گفتمكرد

  »!خب بريم ببينيم چه خبره«: عدنان گفت
اي دارند؟ واقعاً عقب نشيني        يعني چه برنامه   :ممدام توي فكر بود   

خواهنـد    يا اينكه اين نوعي تاكتيك است و اين بار مي         ،  اند يا نه    كرده
 تـري آغـاز      نيروهاشان حملـة گـسترده     با تجمع و سازماندهي مجددِ    

اند و آن همه كشته و         حتماً از شكستي كه در خرمشهر خورده       ؟كنند
 تمـام   !ها  شرف اند اين بي     كور خوانده  .اند  به دنبال صلح  ،  اند  اسير داده 

خواهنـد صـلح      اند و حـاال مـي       خاك اين مملكت را به توبره كشيده      
بـه خـدا تـا جـان در بـدن داريـم             ،  شان   اي گور پدر تك تك     ؟كنند
سر روي زمـين    ،  اي آسوده باشند و با خيال راحت        گذاريم لحظه   نمي

،  توي خرمشهر و بستان آن همه جنايت كردنـد         !ها  شرف   بي .بگذارند
حـاال از تـرس گرفتـار شـدن در توفـان            ،  زننـد   حاال دم از صلح مي    

كنم اين چيز      گمان نمي  ؟اند  مهران را تخليه كرده   ،  ها  عمليات اين بچه  
 كـه  ي بـود  عدنان اولـين نفـر    .ببينمبايد بروم و    ،   بايد .اي باشد   عادي

 .ست كه اينطور شـده       مدتي .شناسد   از شادي سر از پا نمي      .آماده شد 
اش يا توي خودش غرق و محو است يا هـر وقـت سـر حـال                   همه
 .ه هم آماده شـد    »خليل شريفي «. شناسد  از شادي سر از پا نمي     ،  است
بـاور   !سـيد «:  عـدنان گفـت    .افتـد   مردان قاسمي هم دارد راه مي       علي
  »؟!ها از مهران بيرون رفته باشند كني عراقي مي

  »!كنم تا به چشم خودم نبينم باور نمي«: م و گفتملبخند زد
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  »منم همين حس و حال را دارم«: عدنان گفت
  »! يا رفتن يا نرفتن!باالخره معلوم ميشه«: مگفت

 1»زيل«هاي پايگاه      بچه !از اينكه رفتن شكي نيست    «: عدنان گفت 
  »!ن ن كه از مهران عقب نشيني كرد  خودشان ديد!تنگن رف مي

  »!يا خدا راست باشه«: مگفت
 مثـل   .اش راه افتادنـد      بقيه هـم شـانه بـه شـانه         .عدنان جلو افتاد  

 اول بايد سـري بـه روسـتاي         . رفت 2»دارخرما«هميشه بايد از مسير     
ها تا همين يكـي دو روز گذشـته در آن              جايي كه بعثي   .زد» چاالب«

وزد و موهاي انبـوه سـر و ريـش             نرمه بادي مي   .ته بودند گرفموضع  
 با همان هيبت و چابكي جلـو افتـاده و بقيـه    .دهد عدنان را تكان مي 

هـا بـه سـتون        بچه،  يمشو   از مقر كه دور مي     . هستند پشت سرش هم  
درسـت بـه     ؛ش هر سه نفـر پـشت سـر        .گيرند  رار مي پشت سرش ق  

   .دشناس  از پا نمي از شادي سر.اند  قرار گرفتهشستون پشت سر
عـدنان داري رو    «: گفتم،  عدنان انگار حواسش جاي ديگري بود     

  »!؟ برگرد!ري به كجا مي
 !دل تـو دلـش نيـست      «:  خليل مرادي خنديد   .سرش را برگرداند  

  »!؟دانم چشه نمي
  »؟! چيزي گفتي خليل!ها«: عدنان گفت

                                                 
  نام يكي از مناطق در شمال شرقي شهرستان مهرانـ 1
  در مهراناي منطقهنام ـ 2
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  »!؟دانم چته  نمي!ميگم دل تو دلت نيست«: خليل گفت
داني    نمي !خيلي خيلي خوشحالم  ،  خوشحالم خليل  «:عدنان گفت 

 از ! از اينكه دارم دوباره وارد شـهر مهـران ميـشم        !چه احساسي دارم  
  »!اينكه دارم ميرم خدمت امامزاده سيدحسن خوشحالم

  »! كار دستمان ندي!يه كم حواست باشه عدنان«: مگفت
  »!دم مطمئن باش كار دستت نمي، باشه سيدجان«: عدنان گفت

 از شـيار كـه      . نمانـده  »چاالب« صد متري بيشتر به روستاي       چند
 با اشـاره و در      .ايستادند و بقيه هم     كرديمپشت تپه مكث    ،  رفتيمباال  
 بـا    عـدنان  »!چـي شـده   «: گفتم،  اتفاقي افتاده  ردمك  كه فكر مي   حالي

 .رفتـيم م از دامنة تپه رو بـه بـاال        آرام آرا .  كه هيچي  كرددست اشاره   
 و روستا   رفتگ   دوربين را به دست       عدنان .ستيمنش نزديك رأس تپه  

امالً بـه چـشم     هاي مخروبـه و ويـران شـده كـ           ساختمان .زدرا ديد   
 .ردكـ   بيـرون از روسـتا خودنمـايي مـي          يكي دو سنگر هم    .ندمدآ  مي

گدار به آب     بي شود كه   اما اين دليل نمي   ،   بودند  سنگرها ظاهراً خالي  
 بـا صـداي     . عدنان نشـستم   ر و كنا  رفتم به حالت سينه خيز جلو       .زد

  »!؟بيني عدنان چي مي«: گفتاي   آرام و خفه
  »!ست  انگار روستا خالي!هيچي«: داد را مبه آرامي جواب

  »؟!اي كمين كرده باشن شايد جاي ديگه«: گفتم
  »!ريم  اما به هر حال با احتياط جلو مي!كنم سيد فكر نمي«: گفت

  »!شيم از كنار روستا رد مي«
شـان   اي  چون اگر جلوتر بريم و عـده       !ريم داخل روستا   بايد ب  !نه«
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  »!افتيم گير مي، توي روستا باشه
   »!دوربينو بده من«

 با دقـت روسـتا      .داشت و داد به من    دوربين را از جلوي چشم بر     
 از عبور و مـرور احـدي اثـري          .بينم   خاصي نمي   چيز .مزن  را ديد مي  

مـردان هـم جلـو        ي خليل و علـ    . است   روستا ويران و ماتم زده     .بودن
شوند كه كسي داخل روسـتا        كنند و همه مطمئن مي       نگاه مي  .آيند  مي

 نبايـد جانـب احتيـاط را از         . اما احتمال خطر هميشه هـست      .نيست
 بـه    از ميـان شـيار رو      .آيـيم   مـي  از رأس تپه دوباره پايين       .دست داد 

 گـذريم  مـي  از چند تپه ماهور ديگر      .كنيم  ميراه را كج    ،  طرف روستا 
 از شـيار    .رسيم  مي ر نيمه عميقي كه پايين روستاست       به ابتداي شيا  تا  

ـ       آييم  ميبيرون   كنـارة  در  كـه   را   سـتا  رو ة و اولـين سـاختمان مخروب
 و به سرعت به طرف خرابـه        گيريم  ميظر  ر ن  د استجنوبي آن واقع    

، رسـيم   مـي   ساختمان سـنگي كـه       ة ديوار مخروب   كنار اولين  .دويم  مي 
از نظـر    را   رو  روبـه  و   بـرم   مـي  به آرامـي بـاال        را م سر .كنيم  ميكمين  

 .اسـت  روستا كامالً خلـوت      .يستها ن    هيچ اثري از بعثي    .مگذران  مي
 جايي كه همين    .مگردان  ميبر را   مبه سمت جنوب غربي روستا نگاه     

و دو  را با دوربين از نظـر گذرانـده         آن   چند لحظه پيش از رأس تپه     
 كـسي   .ندشـت  در ديد قرار دا     سنگرها كامالً  .مسنگر خالي را ديده بود    

 بـا دسـت اشـاره       .اال بياينـد   كه ب  كنم  مي به بقيه اشاره     .بودداخلشان ن 
 مـن مردان به سرعت خودشان را بـه      و علي  عدنان و خليل و     كنم  مي
  »! چي ديدي عدنانتو«:  گفتم.رسانند مي
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  »!كسي داخل روستا نيست«: گفتبه آرامي 
  »!هنوز بايد احتياط كنيم«: گفتخليل 
  »!بايد روستا را كامالً ديد بزنيم«: گفتم
اي كمـين كـرده       هاي ديگه  شايد توي ساختمان  «: گفتمردان    علي
  »!باشن

  »!گي عدنان  تو چي مي!احتمالش هست«: گفتم
تك   نيازي نيست كه تك    . بريم  به طرف مهران   بايد«: عدنان گفت 

زيـادي   تا مهـران راه      .من هم موافق بودم   » .مبزنيها را ديد     ساختمان
 تـا حـاال هـيچ كـس         .اما مسير آن پر از خوف و خطر است        ،  نيست

هـا از دور     بـان   ديـده ،   هر چه بوده   .جرأت نكرده كه وارد مهران شود     
و اطـراف آن گـزارش    مهـران  ةها را در منطقـ  وضعيت استقرار بعثي 

از حـضور   ،  ها و خاكريزها     توي اين مدت از انبوه تانك      . بودند  كرده
 ةكرد بـه ابتـداي منطقـ         كه آدم جرأت نمي     بودند  تهنيروها آنچنان گف  

 امـا   .برود به باغات و امامزاده      چه رسد به اينكه   ،  مهران نزديك شود  
  امامزاده .شويم  اين ماييم كه براي اولين بار وارد شهر مهران مي          حاال

هـا در امـان     كه از هجوم بعثي   رو  روبه آن   .ست   آن نزديكي   سيدحسن
 سـر از پـا      .كنـد    امامزاده خودنمايي مي   ةران شد ويكامالً   گنبد   .نبوده
 بقيه هم همـين حـس و        .افتيم   مي  از خوشحالي به گريه    .مشناسي  نمي

شود كه پـس از سـي و شـش      هيچ كدام باورشان نمي.حال را دارند  
 اما  من .اند  وزة امامزاده سيدحسن شده   وارد ح ،  ماه دوباره وارد مهران   

 فريـاد   مخواه   كه مي  ما   كرده قلب شده و حس و حالي پيدا      قدر من  آن
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شود كـسي اينجـا فريـاد بزنـد و بـا               مگر مي  ؟شود  اما مگر مي  ،  مبزن
ـ    ،  اي نيست    چاره ؟صداي بلند صحبت كند    ستن هـم   حتي بـراي گري

 تـوي   .د و خاكـستر شـ     سـوخت  و از درون     گرفتبايد زبان در كام     
حـسابي گريـه    و  منـشين   اي كه جنب امامزاده است مي       شيار رودخانه 

ـ    با دوربين اطراف را ديد مـي       .مشو  قدر كه سبك مي     آن .مكن  مي  .مزن
هـا    كه بعثـي شود مي مكم باور  و كمت نشدهرؤيهنوز چيز مشكوكي   
 .انـد    داده موضـع د و به روي ارتفاعـات تغييـر         ان  مهران را ترك كرده   

 از  »! بريم امامزاده  !بلند شو عدنان  «: گويد  خليل است كه به آرامي مي     
،  آه.مرويـ   با خيال راحـت بـه طـرف حـرم مـي          .ميآي  شيار بيرون مي  

تمـام نخلـستان از بـين       ،  سر بريده و آتش گرفتـه     ،  هاي سوخته   نخل
 ساختمان هم كامالً ويران شده و سقف گنبـدش در هـم فـرو               .رفته

حتـي اگـر هـم باشـند ديگـر          ،  هـا نيـست      هيچ اثري از بعثي    .ريخته
گـر مـرگ از راه       كـه ا   ما   آنچنان از خود بيخود شده     .كند توفيري نمي 

 ضـريح كوچـك و چـوبي        .مرو  با آغوش باز به استقبالش مي     ،  برسد
اي از ضريح     ي گوشه  هر چهار نفر   .بارگاه كامالً شكسته و خرد شده     

 هـاي هـاي      و  حاال بلند بلند   .مگريي   و هاي هاي مي    مزني  را چنگ مي  
 .ها در دل جـايي نـدارد        ني بعثي  ترس و بيم از آمدن ناگها      .مگريي  مي

ـ     عدنان شـود و نمـاز       ارت تمـام مـي     زيـ  .  رسـيده  ش انگار بـه آرزوي
 براي آنچـه كـه      .كند   راز و نياز مي     هر كس براي خودش    .مخواني  مي

 بـراي غريبـي     .خواهـد بـه آن برسـد         براي آنچه كه مـي     .در دل دارد  
بـراي خلـوت و     ،  هاي سوخته و از تن جـدايش        براي نخل ،  امامزاده
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اين ضريح شكسته شـده      ،براي اين ضريح  ،  غربت سنگين بارگاهش  
ها حرمت خفتگـان در گـور را           يعني بعثي  .اش  و اين قبر ويران شده    

قدر شقي و دل سياهند كـه حتـي بـه             يعني اين  ؟دارند  هم نگاه نمي  
  ؟كنند نشينان رحم نمي ها و قبر اين غربت زيارتگاه

همه چيز جلـوي چـشم اسـت و          .همه چيز گويا و روشن است     
كـسي نيـست كـه      !  عجيب است  .دن نيست نيازي به گفتن و فرياد ز     

 يا براي زيارت و دعا و راز        ماي   و بقيه براي شناسايي آمده     من بپرسد
در حـين   ،   اصالً پـذيرفتني نيـست كـه يـك گـروه شناسـايي             .و نياز 

طـور بـا خيـال       اين،  مأموريت و آگاهي از وضعيت نيروهاي دشمن      
نيا مرسوم   هيچ جاي د   .دنك و راز و نياز       بخواند  زيارت و دعا   راحت

 بـر    امـا  ،رهايي صورت بگيـرد   نيست كه در حين مأموريت چنين كا      
آن هـم   . مكني   اين كار را مي    ما،  خالف تمام رسوم نظامي و اطالعاتي     

   !با نهايت عشق و احساس
 قبـول   عـدنان  امـا    .شتدير است و بايـد برگـ       گويم  ها مي   به بچه 

ابتـداي  ر  ه د  همـو كـ    .دبرو» نوراهللا« كه سر قبر     رد اصرار دا  .ندك  نمي
 از  ش و بـراي   ماش حرف زده بـود      باره مدام در  من شهيد شد و     جنگ

 پرنـده پـر     . گورسـتان خـاموش و آرام اسـت        .مخاطراتش گفته بود  
 قبـر نـوراهللا     .فرماسـت   همـه جـا سـكوت سـنگيني حكـم          .زند  نمي

   . آن گوشة گورستان.آنجاست
انگـار بـه    . دارد و احـساس عجيبـي        شـور گرفتـه   عدنان ثابوتـه    

مزاده  تا وارد اما   چه وقت بود كه عهد كرد     ،   كي بود  .  رسيده شويآرز
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چـه وقـت بـود    ،  كي بود  ؟د نزن ش دست به موي سر و صورت      ،دنشو
هم همين عهد را بست، همين چيز را گفـت          »  عبداللهي درويش«كه  

   . تا پايان جنگ: فقط گفت.اما مكانش را نگفت
  »!دي آخرش به آرزوت رسي!عدنان«: كنم به عدنان رو مي
، انـدازد   م مـي  ست توي گـردن   كه د  با خوشحالي در حالي   عدنان  

  »!داني چقدر خوشحالم سيد نمي«: گويد مي
  »!حاال بايد به عهدت وفا كني«: مگفت

  »؟!كدام عهد«: گفت
 »؟!به همين راحتي يادت رفته« ـ
 »؟! چي ميگيبارةدانم در نمي« ـ
  »!ات را اصالح كني اينكه بايد سر و ريش« ـ

دلــم نميــاد «: از تــه دل و بــا تمــام احــساس، ددخنــ دوبــاره مــي
  »!كوتاهشان كنم

فقـط  ، گه موهاتو از بيخ و بـن بتراشـي         كسي نمي «: با خنده گفتم  
  »!كوتاهشان كن

ات را   بابـا زودتـر سـر و ريـش        «: خندنـد   مردان مـي    خليل و علي  
  »!يش بتراش ببينيم چه شكلي مي

نـدازين  سـتم ب اگـه د «: عدنان نگاهش كرد و دوباره به خنده افتاد   
      »!گيرم حالتانو مي

  »! وقتشه موهاتو اصالح كني!نه عدنان«: به حالت جدي گفتم
  »؟!حاال با چي اين موهاشو كوتاه كنيم«: ديخندمردان  علي
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خـودم  «: زنـم   اندازم و بي اختيار لبخنـد مـي         نگاهي به عدنان مي   
  »!كنم برات كوتاهش مي

  »؟!با چي«: گفتتعجب عدنان با 
 بـه   ! من هميـشه يـه قيچـي همـراه خـودم دارم            !با قيچي «: گفتم

  ».كنم رودخانه كه رسيديم خودم موهاتو اصالح مي
  

    
  

 درونش شـيرجه    دتوان   كه آدم مي   استقدر زياد    آب رودخانه آن  
 از .اسـت ي از رودخانه مشغول حمـام كـردن   ا  هر كسي گوشه  .برود
حمـام  . ت شنا كند   با خيال راح   دتوان   آدم مي  .يستها كه اثري ن     بعثي

جايي كـه رودخانـه در   . كند يا بنشيند و به جريان رودخانه نگاه كند        
هـا آن را قـبالً بـراي شـنا و              كه عراقي  كنم  مينشان  ،  استآن عميق   

 بـا لـودر كـف        حتمـاً  . بودنـد   كـرده حمام كردن خودشـان درسـت       
اينطـور در چهـار طـرفش       هـاي آن را        و شن   بودند  رودخانه را كنده  

داد براي شنا     جان مي  كه شبيه يك استخر مصنوعي        بودند  جمع كرده 
ل كوتاه كردن سر و صورت عدنان       مشغو   و با قيچي   خندم  مي .كردن
خنـدي    به چي مي؟چيه«: گيرد اش مي اختيار خنده  عدنان بي.شوم  مي
  »؟!سيد

  »!كه قيچي هم توش كارگر نيستت به اين موهاي زبر«: گفتم
  »!خشكنيعني مثل چوب «: عدنان گفت

 بابا موي تـو از      ! صد رحمت به پدر و مادر چوب       !چوب«: گفتم
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  »!تره آهن سخت
  »!رسيم به هم مي،  باشه! سر به سرم بذار!باشه سيد«

يه كم سـرتو    « :زند  داد مي ،  كه توي آب است    مردان در حالي    علي
  »!باال بگير عدنان ببينم چه شكلي شدي

بـذار كـارم تمـام       «:گويد  مي،  ه زير دستم است   ك عدنان در حالي  
  »!رسم بشه خدمتت مي

كنـي    ديگه چكار مـي   «: گويد  مشغول اصالح كردنم كه عدنان مي     
  »!سيد

  »!شه  آااآ داره تمام مي!بابا يه كم صبر داشته باش«: گفتم
ببينم چـي ريختـي     ،  اي چيزي بود    كاش يه آيينه  «: گويد  عدنان مي 

  »؟شدم
 خوشـگل و  به خـدا عـدنان زيبـا شـدي،    «: به حالت جدي گفتم   

  »!نوراني شدي
  »!حاال منو نگاه كن«: گفتم، كار اصالح تمام شد

مردان و     علي .كرد و بقيه نگاه     منبه  ،  دكن   را بلند مي   شسرعدنان  
 فقـط بـه   !ولشان كن عدنان «: زدم اما فقط لبخند     من .خنديدندخليل  

  »!اي عدنان  به خدا نوراني شده!من نگاه كن
 بـا هـر دو      .رفـت الل رودخانـه     و به طرف آب ز     شدبلند  عدنان  
 صـبر   . كـه پـر از آب شـود        كند  حفر مي  رود   ةاي در كنار    لهدست چا 

سـرش را جلـو     ،  دوشـ    مـي  آب كه شفاف     .دو ش صاف تا آب    كند  مي
 بـا   تـصويري  .بينـد   كند و تـصوير خـودش را مـي          برد و نگاه مي     مي
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 كـه فكـر     قدر كوتاه شـده    موهاي كوتاه سر و آن ريشي كه حاال آن        
 دنز مي هم   ش خود .گيرد  مي ما   خنده .اد نمي شا  به تيپ و قيافه    دنك  مي

 .دوش ميشان بلند      و قهقهه  شوند  مي طوري كه بقيه متوجه      .ندهزير خ 
مـردان از آب       علـي  .دود  مـي   استمردان كه داخل آب       به طرف علي  

خليـل بـه دنبـالش از آب خـارج           بعـد    .كند  مي و فرار    آيد  ميبيرون  
  .اندازد مي را داخل آب ش خوددخند طور كه مي  همان.شود مي

  
  



  
  
  
  
  

   ششمةارگز
  

حركت نكـرده   هنوز به طرف خط      .نيروها كامالً آماده شده بودند    
 .ها حال و هـواي خـاص خـودش را داشـت         ه هر كدام از بچ    .بوديم

 او را   .كه كامالً عوض شده بـود     » اقبال پورشبيبي  «.»اقبال«مخصوصاً  
 غـروب شـشم مـرداد       . غروب بود  هاي   نزديكي .زير نظر گرفته بودم   

 هواي گـرم و دم كـردة مردادمـاه          .ماه هزار و سيصد و شصت و دو       
نامـه    يكـي وصـيت  . هر كسي بـه كـاري مـشغول بـود      .گير بود   نفس
يكي بـا دوسـت همـرزمش درد دل         ،  خواند   يكي نماز مي   .نوشت  مي
اي نشـسته بـود و       گوشـه  .كرد و اقبال مشغول قرآن خواندن بـود         مي

م گفت كه  انگار كسي بهِ  . بي اختيار بلند شدم    .خواند   مي داشت قرآن 
طور كـه داشـت قـرآن         اقبال همان  .بلند شوم و بروم كنارش بنشينم     

تـو  «:  انـداخت و قـرآن را بوسـيد و گفـت            من  نگاهي به ،  خواند  مي
   »!ميگي من شهيد ميشم سيد
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هـا    بايد اول حساب اين نـاكس     ،  ما حاال حاالها كار داريم    «: گفتم
  »!رسيمرا ب

ترسم شهيد نشوم و داغ اين آرزو تا ابد بـه دلـم               مي«: اقبال گفت 
  »! حقم دعا كن كه زودتر شهيد شومتو را به خدا در .بماند

  »ها را شكست بديم  اما اول بايد اين بعثي!اهللاءشا ان«: گفتم
اين قرآن جيبي   ،  دوست دارم اگه شهيد شدم    «: مكثي كرد و گفت   

دوسـت دارم   ،  ي كـه روي قبـرم بگذارنـد       م تحويل بـد     را به خانواد  
  »!بهشان بگويي كه برايم سياه نپوشند و فقط در حقم دعا كنند

  »!اقبال، زني اين حرفها چيه مي«: گفتم
  »!توكل به خدا اقبال«: گفتم

 .كـرديم    بايد براي فردا شب خودمان را كامالً آماده مي         .بلند شدم 
  .سهعمليات والفجر ، براي عمليات

  
    

  
 درست هفتم مرداد ماه هـزار و سيـصد و           .عت يازده شب بود   سا

 جايي كه ما    . قرار داشت  1»دوراجي« پاسگاه   رو  روبهآن   .شصت و دو  
شديم و اهداف از پيش تعيين شـده را            وارد عمل مي   جابايست آن   مي

هـا رمـز      سـيم   ساعت يازده شـب بـود كـه از بـي           .كرديم  تصرف مي 
 از  . درگيـري شـروع شـد      »)س(ءالزهرا  يا فاطمه «: عمليات اعالم شد  

                                                 
  كله قندي مهرانة در منطقپاسگاهينام ـ 1
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 طوري كه اگر خـوب دقـت        ،زمين و هوا باران گلوله باريدن گرفت      
هـا در آسـمان بـه همـديگر برخـورد          ها گلوله   كردي بعضي وقت    مي
 جنگ به شدت در گرفت و هـر دو طـرف بـه شـدت از                 .كردند  مي

 .كـرديم    ما بايستي دوراجي را فتح مـي       .دادند  خود مقاومت نشان مي   
به آن اهداف از پيش تعيـين       ،   طور شده ولو با خون خود      بايستي هر 

   .يافتيم شده دست مي
بيـنم امكـان     با اين وضعي كه مـن مـي  !كنم فكر نمي «: علي گفت 

شب بود و صداي انفجـار و زبانـه    »!نداره توي خاك خودمان باشيم  
زمـان داشـت سـخت و        .كشيدن آتش از دل زمين به سمت آسـمان        

انگـار   .كردنـد  ها به شدت مقاومت مـي   يگذشت و عراق    گير مي   نفس
هـاي تـوپ      گلولـه  .نشيني را نداشتند    خيال شكست خوردن يا عقب    

كرد و هـر بـار قـسمتي از آن            مثل نقل و نبات به خاكريز اصابت مي       
 بيشتر نيروهـا    . جنگ يكسره تا صبح ادامه داشت      .شد  به هوا بلند مي   

اي بـاقي     ولـه  هـيچ گل   .هـا  زن  جـي   .پي.آر مخصوصاً   .مهمات نداشتند 
هـا    تانـك . را گرفـت  هاي بعثي نمانده بود تا با آن بتوان جلوي تانك      
كردند و هر بار قسمتي از آن بر          مستقيماً به طرف خاكريز شليك مي     

هاي كالشينكف    از اين سالح   .شد  ها صاف مي     توپ ةاثر اصابت گلول  
 كالشـينكف كـه حريـف تـن فـوالدي           ة گلول .هم كاري ساخته نبود   

 از مهمـات هـم      .ها نمايان بـود      نوعي يأس در چهره    .شود  تانك نمي 
اما به نظر   ،  كردند     همه داشتند با نهايت توان مقاومت مي       .خبري نبود 

هـا    كند و سر و كلة تانـك        رسيد كه دير يا زود خاكريز سقوط مي         مي
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 سه دستگاه تانك بـه خـاكريز نزديـك          .شود  روي خاكريز نمايان مي   
كردند و    هايي شليك مي    گلوله،  آمدند   مي  هر چند متر كه جلو     .شد  مي

شدند كه به     تر مي   داشتند نزديك و نزديك    .دادند  به راهشان ادامه مي   
 هـيچ گلولـة   .نيروها گفتم از خاكريز به گوشه غربـي آن پنـاه ببرنـد      

اي در دسـترس نبـود تـا بـا آن بتـوان الاقـل از پيـشروي                    جي  .پي.آر
  .ها جلوگيري كرد تانك

 نه تنهـا    . بود و ما هنوز آن را فتح نكرده بوديم         ور  روبهدراجي آن   
بلكـه بـيم آن   ، به مواضع از پيش تعيـين شـده دسـت نيافتـه بـوديم            

 سـه تانـك رو بـه        .رفت كه خاكريز خود را هم از دست بـدهيم           مي
هـاي    از اين سـالح    .كرد  جلو و درست به طرف خاكريز پيشروي مي       

 خـون  .بـودم  آخ كـه چقـدر عـصباني    .سبك هم كاري ساخته نبـود     
زدم كه مهمـات       داد مي  سيم   بي هام را گرفته بود و توي      جلوي چشم 

ها درست     تانك .شنود   اما انگار نه انگار كه كسي صدايم را مي         .بيارن
 ايـستادم و هـي خـدا        همان جـا   .آمده بودند تا پانصد متري خاكريز     

 .رسـد   كردم كه جلوتر نيايند تا وقتي كه مهمات بـه دسـتم مـي               خدا  
دفعـه   كردند كه يك   هاي سبك به طرفشان شليك مي       با سالح  نيروها

 يكـي از    . بارش مهمـات بـود     .سر و كلة آن تويوتاي قراضه پيدا شد       
كـشيد و بـه طـرف ماشـين     » هو«ها از فرط شوق با صداي بلند       بچه
هـاي     داد زدم كـه اول گلولـه       . چند نفر ديگر هم رفتند كمـك       .دويد
 داد زدم كـه حـاال روز        .ا بياورنـد  هـ  زن  جي  .پي.آر را براي    جي  .پي.آر

 چه معركة جانانه و     .ها بايد غوغا بپا كنند     زن  جي  .پي.آرعشق است و    
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هـا بـه     تانـك ،   اولين گلولـه كـه شـليك شـد         .اي در گرفت    تماشايي
 حاال وقت رفتن  رو به       .كردند و خط تثبيت شد      نشيني    سرعت عقب 

يروهـا   ن . جنگ دوباره شدت گرفت    . وقت تصرف دوراجي   .جلو بود 
 ميـدان   .نشيني بودند   ها در حال عقب      بعثي .رو به جلو حركت كردند    

 دوراجي داشت بـا خـون و صـالبت آذيـن            .معركه چه تماشايي بود   
 .بست و نيروها بـه اهـداف از پـيش تعيـين شـده دسـت يافتنـد                   مي

 عراق چهار پاتك سـنگين انجـام داد امـا       .عمليات در حال پايان بود    
  »!شهيد شد«:  گفتند. سراغ اقبال را گرفت.هر بار تن به شكست داد

  
    

  
 انگـار    امـا  . دوراجي فتح شـد    .پر كشيد و رفت   » اقبال پورشبيبي «

هـا    اي زخمي دوباره ميان بچـه     »قمري «روح سبكبال اقبال در هيأت    
 درگيري همچنان ادامه داشت و دود و گـرد و غبـار             .ظاهر شده بود  

ر پاتك سنگين نيروهاي بعثـي       تا حاال چها   .همه جا را فرا گرفته بود     
 جـي   .پي.آر آنقدر گلوله    .بردار نبودند   ها دست   اما بعثي ،  دفع شده بود  

 .ها بيرون زده بود     شليك كرده بوديم كه خون از گوش خيلي از بچه         
وقـت آن    .گير شده بودند    ها خسته و زمين     عراقي،  در چهارمين پاتك  

،  گوشـة خـاكريز     جـايي  .بود دوباره به سازماندهي نيروها بپـردازيم      
هـاي   روي چند گوني پر از خاك نشـسته بـودم و داشـتم بـه تانـك             

 آنهـا در    : از ذهنم گذشـت    .كردم  د نگاه مي   بودن رو  روبهعراقي كه آن    
 همين طور داشتم نگاه     ؟چه فكري بودند و چه خيالي در سر داشتند        



 ............................................................................................هاي تا ابد  گزاره /  84

 صـالبت  امـا مـصمم و بـا   ، ههاي گرد و غبار گرفت  به چهره  .كردم  مي
هاي  هاي سالح   ه پوكه  به انبو  .گرفتم  كردم و روحيه مي    گاه مي  ن ها  بچه

سبك و نيمه سنگين كـه روي هـم تلنبـار شـده بـود و بـه آرايـش                    
در ازدحام ايـن همـه تـصويرهاي        ،   اما در اين ميان    .نيروهاي رزمنده 

اي كه     صحنه .كرد  يك تصوير بيش از همه جلب توجه مي       ،  گوناگون
ان آن گرد و غبار و آن همه آتش و           مي .داشت  مي آدم را به حيرت وا    

روي ،  رو  روبهدر عين شگفتي يك قمري آن       ،  در عين ناباوري  ،  خون
 همين طور بي اختيـار مـات و مبهـوت           .ها نشسته بود    يكي از گوني  

 . بـود   حدسـم درسـت    .ر زخمي شـده بـود      انگا .اش شده بودم    چهره
تركــشي بــه يكــي از چــشمهاش خــورده و شــيار نــازك خــوني از 

 انگـار   .آمـد    از چشمش خون مـي     . پايين كشيده شده بود    چشمش تا 
دوبـاره از ذهـنم     . ديد و سـردرگم شـده بـود         چشمش جايي را نمي   

 چطور سر از اينجا در آورده       ؟كند   خدايا اين اينجا چكار مي     :گذشت
 ايـن   ؟ چيست ايـن راز شـگفت      ؟و معني اين صحنة عجيب چيست     

 طـوري كـه     .حو م محوِ،   محو شده بودم در آن صحنه      ؟واقعة عجيب 
هـايم سـياهي رفـت و انگـار           درد شديدي احساس كـردم و چـشم       

  ...افتادم
  

    
  

نه از خاكريز خبري بود و نه از آن صـحنه و            ،  چشم كه باز كردم   
ها و صداهاي مهيب انفجار كه پشت سر هـم تكـرار              تصوير رزمنده 
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آميخـت و صـداي       شد و تندر و آتش در هـم مـي            تكرار مي  .شد  مي
هـا و      امـا از آن صـحنه      .پوشـاند   د تمام فضاي منطقه را مي     نفيري بلن 

 دور و برم انگار آرام      . از قمري زخمي اثري نبود     .صداها خبري نبود  
 سـه روز    . خوب كه دقت كردم ديدم كه توي بيمارستان هـستم          .بود

هنـوز   خـط مقـدم      .دوباره برگشتم ،   حالم كه كمي بهتر شد     .گذشت
   .بردار نبودند ها دست ر بعثي انگا.سرشار از رزم و درگيري بود

 .در حين درگيري و شدت حجم آتش بـه جلـو حركـت كـرديم       
 .جلوتر كه رفتيم يكي از نيروهاي رزمنده روي زمين دمر افتاده بـود            

 انگار يكـي    .بدنش دو نيم شده بود    ،  از پشت گردن تا ابتداي كمرگاه     
 .داش بيـرون زده بـو       با خنجر او را دريده بود و دل و جگـر و روده            

ـ                وضـوح  ه  طوري كه من جريان حيـات را از ميـان دل و جگـرش ب
 جلـو   .گفـت    طوري كه من شوكه شدم اما او آخ هـم نمـي            .ديدم  مي

 داشـت   .ش خم شدم و سرش را ميان هر دو دستم گرفتم          ي رو .رفتم
 آخ ! آخ بـرادر »!يـا مهـدي ادركنـي   «: گفت زد و آرام آرام مي  له مي   له

 چـه زيبـا     .ه محاسـن زيبـايي     چه صورت قشنگي داشت و چ      !برادر
اختيـار دسـت     بي.اش نشسته بود  خون و غبار ميدان رزم روي چهره      

 هنوز آن نگاه پـاك و       . نگاهش به نگاهم افتاد    .روي صورتش كشيدم  
 .ام به يادگار مانده اسـت       آن نگاه پرمعنا و رازآلود در حافظه      ،  معصوم

 نمـ  هي بـه   نگا .ام   قاب فكر و خيالم كرده      را هنوز آن چهرة زيبايش   
، هايش نقش بست و با همـان حـال    لبخند مليحي روي لب    .انداخت

  .در همان لحظه پر كشيد



 ............................................................................................هاي تا ابد   گزاره / 86

  
    

  
هنـوز درگيـري ادامـه      ،  با آنكه چند روز از عمليات گذشته بـود        

كه در آن سفير فـتح نمايـان        » والفجر سه « انگار اين عمليات     .داشت
هـا هـم      ادگيخواست نشان دهد كه فتح و پيروزي به اين س           مي،  بود

خواست گرد و غبار و آتـش          اين آسمان مهران هم انگار نمي      .نيست
همان ،   هيچ سالحي آرام و قرار نداشت      .و دود را از تن خود بزدايد      

 همان طور كه    .م و قرار نداشتند   اطور كه هيچ نيرويي از دو طرف آر       
 .هر يك از دو طـرف درصـدد مهـار و شكـست طـرف ديگـر بـود                  

، كاتيوشـا ،  دوشـكا ،  جـي   .پـي .آر،  تـوپ ،   تانـك  هاي سالح،  ها سالح
همـه و   ،  هـا   نارنجـك ،   ميليمتري 120 و   80هاي    خمپاره،  كالشينكف

تنهـا آن   ،  هـا   از بـين تمـام ايـن سـالح         .همه در حال شـليك بودنـد      
 چون تا كنـارت     .تر بودند    ميليمتري از همه خطرناك    60هاي    خمپاره

ليك شده و بايد    اي ش   شدي كه خمپاره    متوجه نمي ،  شدند  منفجر نمي 
تجربـة   در اين بين تنها آنهايي كه        .ت اصابت نكند  خيز برداري تا بهِ   

 ،شـناختند   زيادي داشتند و صداي خاص و منحـصر بفـردش را مـي            
العمـل نـشان دهنـد و روي زمـين خيـز              توانستند از خود عكـس      مي

 گلولـة مـستقيم تـانكي       .كردنـد   ها به شدت كـار مـي        سالح .بردارند
ايي اصابت كرد كه چند نفر از نيروهـاي رزمنـده           شليك شد و به ج    

 گرد و غبار غليظـي بـه هـوا خواسـت و             .در آن موضع گرفته بودند    
 چنـد نفـر     .چند لحظه بعد به سرعت به طرف محل انفجـار دويـدم           
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ده بـود كـه      تانك طوري منفجر شـ     ة گلول .ها هم آمدند    ديگر از بچه  
توانـستي    ختي مـي   به سـ   . در هم ادغام شده بودند     پيكرهاي پاره پاره  

 .تشخيص دهي كه كدام پيكر پاره پاره متعلق به كدام رزمنـده اسـت    
هـاي قطعـه      انگـار بـدن    .همه چيز در هم ادغام و مخلوط شده بـود         

آوري   در حالي كه مـشغول جمـع      ،   درست .قطعه مال يك نفر هستند    
صدايي شبيه صـداي    ،   اي    ييكدفعه صداي ش  ،  هاي پاره پاره بودم    تن

 بـه سـرعت     .هاي شصت ميليمتري در گوشـم پيچيـد         همان خمپاره 
بايـد منتظـر    ،   از ذهـنم گذشـت     .روي زمين خيز برداشتم و خوابيدم     

شـيء  ،   شيء كه به زمين خورد     .ماندم و احياناً كشته شدن      انفجار مي 
 .انگار مرگ را در مقابلم حـس كـردم        ،  كه در كنارم روي زمين افتاد     

 خمپاره شصت   ةار گلول در يك لحظة آني منتظر انفج     ،  در يك لحظه  
اي در    دسـت بريـده شـده     ،   نگاه كه كردم   .اما شيء منفجر نشد   ،  بودم

،  بـي اختيـار  .كنارم روي زمين افتاده بود كه از كتف بريده شده بـود     
 دست بريدة قمـر بنـي        تصويرِ .تصويري غريب در ذهنم نقش بست     

  !هاشم
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   هفتمةارگز
  

 شديد بود كه سيل راه      قدر باران نوزدهم دي ماه شصت و دو آن       
هاي شناسايي فعاليت بيـشتري       معموالً در اين مواقع گروه     .افتاده بود 

دهد كه از      اين وضعيت به نيروهاي شناسايي اين امكان را مي         .دارند
اصل غفلت يا غـافلگيري طـرف مقابـل اسـتفاده كننـد و بـه عمـق                  

تـرس   يكي از آن نيروهاي ن     »زاده  كاظم فتحي « .مواضعشان نفوذ كنند  
 11هـاي لــشكر    بچـه ةاش بــين همـ  و زبـده اسـت كـه نـام و آوازه    

، دالوري،  شــجاعت.شناســند  همــه او را مــي.اميرالمــؤمنين پيچيــده
ست كـه وارد       مدتي .صالبت و چابكي كاظم بر كسي پوشيده نيست       

 همين  .رود  داند به شناسايي مي     گردان ما شده و هر وقت كه الزم مي        
  »!بريم شناسايي، كاظم«: گفتمش چند لحظه پيش بود كه بهِ

 انگار منتظر همين جمله بـود تـا   .فقط لبخندي از سر رضايت زد  
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 1»دره مالي  «ة بايد به منطق   .جمع و جور كند   ش را    وسايل بلند شود و  
قدر زياد بـود كـه        باران يكي دو روز پيش آن      .كرديم  عراق نفوذ مي  

در ي منطقـه را     ها   چوله  سيل راه افتاد و آب تمام بستر رودها و چاله         
زاده و سـه نفـر      من و كاظم فتحـي    . افتيم   شب كه شد راه مي     .نورديد

 هـا در شـب انجـام         بيـشتر شناسـايي    .هاي گردان ابوذر    ديگر از بچه  
هـا هـم متوجـه آن         ود عراقـي   تاكتيكي است كـه حتـي خـ        .گيرد  مي
هـا سـخت مواظبنـد و تمـام            براي همـين اسـت كـه شـب         .اند  شده

ــست  ــا ب ــاي ورودي ي ــهمعبره ــيارها را   ر رودخان ــصلي و ش ــاي ف ه
هاي شناسايي چطور در     دانند كه گروه     خوب مي  .كنند  گذاري مي   مين

 . از خط دشـمن گذشـتيم      .كنند  پناه شب تا عمق مواضعشان نفوذ مي      
 كـاظم كروكـي مقرهـا و    .مقرها و عقبة نيروها به دقت شناسايي شد       

 .شـد    هـوا داشـت روشـن مـي        .تمام سـنگرها را روي كاغـذ كـشيد        
بايست جايي خودمان را پنهـان         مي .پذير نبود   برگشت به عقب امكان   

 غذاي كافي به همراه نياورده بوديم و گرسـنگي          .و كرديم ،  كرديم  مي
 آب  .ها هم در حال تمام شدن بود         آب قمقمه  .كرد  داشت اذيتمان مي  

 هنـوز كـه اتفـاقي       .گذاشتيم براي لحظات بـسيار سـخت        را بايد مي  
گذشـت و گرسـنگي بـيش از پـيش      به كنـدي مـي    زمان   .فتاده بود ني

قدر مانديم تا هوا      آن .اي جز تحمل كردن نبود       چاره .كرد  اذيتمان مي 
  »!بلند شين بريم«:  كاظم گفت.گرگ و ميش شد

                                                 
 عراق در منطقه مهران» شهابيه« در شمال غربي اي منطقهنام ـ 1
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  »!به نظر تو هنوز زود نيست«: گفتم
  »! كلي راه بايد بريم!نه«: كاظم گفت

  »!بذار هوا كامالً تاريك بشه«: گفتم
ا ما بلند شيم و چند قدم بـرداريم هـوا بـه انـدازه               ت«: كاظم گفت 

  »!كافي تاريك ميشه
  امـا يـك    .گـشتيم    از همان جايي كه آمده بوديم برمي       .راه افتاديم 

   .دفعه كاظم تغيير مسير داد و به شيار ديگري پيچيد
  »!راهو عوضي ميري، كني كاظم چكار داري مي«: گفتم

  »ميسر بديمبايد تغيير ، راهو بلدم«: به آرامي گفت
 »؟! مگه چي شده؟چرا« ـ
 »!ها سر راهمان دام گذاشته باشن ترسم عراقي مي« ـ
  »!هر طور ميلته« ـ

  .پشت سر كاظم در حركت بوديم، همه به ستون
طور كه داشتيم بـه پـيش     همان.هوا هنوز كامالً تاريك نشده بود    

 از ذهنم   . هول كردم  »!تكان نخوريد «: دفعه كاظم گفت   يك،  رفتيم  مي
  »!گير افتاديم و كمين خورديم«: گذشت

  »! كه هستين بايستينهمان جا«: صداي كاظم بود كه بلند شد
  »؟!چي شده كاظم«: گفتم

  »!نگاه كن سيد«: كاظم گفت
 خوب كه دقـت كـردم       .با انگشت گودي كف شيار را نشانم داد       

 كاري كه به فكـر      .اند  اي والمر در كف شيار كاشته       ديدم يك مين تله   
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 آن طرف شيار يك مين ديگر والمر قرار داشت          .رسيد  يكمتر كسي م  
كـه    قبل از آن   .كه با سيم تله هر دوشان را به هم متصل كرده بودند           

 كـاظم  .او متوجه قضيه شـده بـود     ،  سيم با بدن كاظم تماس پيدا كند      
داري چكـار  «:  بـا عـصبانيت گفـتم   .شـد  ها  مشغول خنثي كردن مين   

  »!كني مرد مي
  »!كنم شان مي يدارم خنث«: كاظم گفت

  »!كني برا چي اين كارو مي«: گفتم
جانداري كه اگه احيانـاً از اينجـا        ،  به خاطر حيواني  «: كاظم گفت 

  »!ها برنخورد گذشت پاش به اين مين
  »!ولشان كن، بابا گور پدر حيوان«: گفتم

  . و كرد»شان كنم  بايد خنثي!نه«: كاظم گفت
گـار كـسي در دلـم مـرا          امـا ان   .مانده بودم به اين آدم چه بگويم      

  .كردم و كاظم به فكر چه بود  من به چه فكر مي.كرد سرزنش مي
  
  



  
  
  
  
  

   هشتمةارگز
  

هـاي     يك گروه ويژه كـه از بهتـرين        .گروه ويژه تشكيل شده بود    
 كار ايـن گـروه تعقيـب و از پـاي در آوردن نيروهـاي                .لشكر بودند 

دتي بود از   رهايي كه م  ب   همان گوش  .بود» رسانف«عراقي موصوف به    
كردند و ضربات     عمق خاك عراق به پشت عقبة نيروهاي ما نفوذ مي         

 بيشتر اعضاي اين گـروه از كردهـاي         .كردند  بدي به نيروها وارد مي    
 كارشان شناسايي نقاط حساس و كمـين        .به رژيم بعث بودند   وابسته  

، كردند   هر بار كه نفوذ مي     .كردن در پشت عقبة نيروهاي خودي بود      
 تـا  .امكان نداشت كه به عقـب برگردنـد     ،  كردند   وارد نمي  تا ضرباتي 

 .انـد   ها را شهيد كـرده      اي از بچه    اند و عده    حاال چندين بار كمين زده    
 هر جفـت گـوش قيمـت        .اند  اند و با خود برده      هاشان را بريده    گوش

پـول كمـي    » پنجـاه هـزار دينـار     « هر جفت گوش      براي .گراني دارد 
 كـه   چابـك و خطرنـاك هـست      ،  دقدر صـيا   آن گروه فرسان    .نيست
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 تمام نيروهاي مستقر در     .آوازة وحشتشان تمام منطقه را گرفته است      
اي كـه     دانند كه گروه فرسان از هر منطقه يـا نقطـه            خط به خوبي مي   

هـاي ده    با دسته.امكان ندارد برگردند  ،  تا ضرباتي وارد نكنند   ،  بگذرد
هـا     از بيراهـه   .وندشـ   وارد منطقه مي   هنفره و پانزده نفره و بيست نفر      

       .گردند شوند و از همان جاها دوباره به خاك عراق برمي وارد مي
و » كرمـي  محمـد «براي همين بود كه به دستور فرمانـده لـشكر           

يك گروه ويژه تشكيل شد كـه افـرادش از          ،  ساير اعضاي فرماندهي  
 كار اين گـروه  .دندها انتخاب شده بو ها و گروهان هاي گردان  بهترين

 پانزدهم مرداد ماه هـزار      .و از بين بردن آنها بود     » رهاب  گوش«قيب  تع
 از اطالعــات »علــي بــسطامي«  كــهو سيــصد و شــصت و ســه بــود

 ةقـرار بـود بـه شناسـايي منطقـ         . عمليات لشكر به مقر گـردان آمـد       
 بـه   ول اطالعـات لـشكر    ؤ بسطامي مـس    علي .برويم» آزادخان كشته «

 گـروه ويـژه بـودم و         مـن هـم عـضو      .دنبال رد گـروه فرسـان بـود       
 شب كه شـد چهـار نفـر از       .نشاني از آنها پيدا كنيم    ،  بايست ردي   مي

رو ،   نرسـيده بـه خـط اصـلي        .افراد را انتخاب كردم و به راه افتاديم       
جان از خـط اصـلي عبـور كنـيم و بعـد               علي« :كردم به علي و گفتم    

  »!مان را بخوانيمنماز
عبور كنيم جلومـان     اگه از خط پدافندي      !نه آقا سيد  «: علي گفت 

ترسم آنجا مـشكلي پـيش بيـاد و نتـوانيم             مي،  يك ميدان مين هست   
  »بذار همين جا نماز بخوانيم، نمازمان را بخوانيم

ها فاصله گرفت و رفت در يك گودي كوچـك كـه              علي از بچه  
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 چنـد لحظـه بعـد صـداي         .مشغول خواندن نماز شد   ،  تر بود  طرف آن
امـا بعـد    ،  هاسـت   تماً يكي از بچه    اول فكر كردم ح    .اي بلند شد    گريه

 تـا   .شـود   ديدم صداي هق زدن اوست كه از داخل گودي بلنـد مـي            
،  آوازة شجاعتش را شنيده بـودم      .حاال نديده بودم كه علي گريه كند      

هـا    م گفته بودند كه هر لحظه اراده كند تا بيست متري سنگر بعثي            بهِ
 بـا   شـنيده بـودم كـه چقـدر       ،  رود و هيچ كس جلودارش نيـست        مي

ايـن  ،  اما نديده بـودم كـه ايـن مـرد         ،نيروهاش دوست و رفيق است    
ـ      صـداي گريـه    .گريه كند ،  آدمي كه اين آوازه را به هم زده        ه اش را ب

دسـت بـه دعـا       .اختيار بلند شدم رفتم كنـارش       بي .شنيدم  وضوح مي 
 خدايا اين منـت را بـر        !خواهم مجرد شهيد شوم     خدايا من مي  «: بود

 خـدايا امـشب مأموريـت مهمـي در     !يد شوممن بگذار كه مجرد شه    
خودت كمك كن كه با سربلندي اين مأموريت را انجام          ،  پيش داريم 

آن را تنهـا    ،  خطري پـيش بيايـد    ،   خدايا اگر قرار است مشكلي     !بديم
  »!نثار من كن

آنكه خلوتش را به هـم بـزنم از كنـار چالـه               بي !چه حالي داشت  
را كه خواند به گـروه ملحـق    نمازش .آيم پيش بقيه    مي .شوم  بلند مي 

غذا را   .كند  ها چاي درست مي     شود و براي بچه      خودش بلند مي   .شد
كـه كـاري    د  وشـ    تا كسي بلند مـي     كند  خودش بين نيروها تقسيم مي    

 . كارها را انجام دهـد    ةد كه بنشيند تا او هم     كن  التماس مي ،  انجام دهد 
نـام و   ول اطالعات عمليات لـشكر بـا آن         ؤ مس .دوش  هيچ باورم نمي  

طوري رفتار كند كه همه را به شگفتي وا         ،  بود  هم زده  اي كه به    آوازه
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  .دارد
هـا     از خـط پدافنـدي بعثـي       .افتـيم   راه مـي  ،  شام كه خـورده شـد     

كه تمام منطقه   ها     كمربندي عراقي  ة و با عبور از همان جاد      گذريم  مي
» شهابيه«و  » خزينه« در مناطق    كهرا  مقرهايي  ،  دكن  را به هم وصل مي    

 تا قبـل از عبـور از خـط    . علي جلودار است.كنيم ست شناسايي مي  ا
اما همين كه نزديك خـط      ،  دكر  پدافندي پشت سر نيروها حركت مي     

  :كنم  من اولش مخالفت مي.افتد خودش جلو مي، شويم اصلي مي
تو كه تا چند لحظه پيش پشت سر همه بودي چطور شد كه             « ـ

  »!حاال جلودار شدي
  »!ودار باشممن بايد جل«: علي گفت

وجود تـو بـراي لـشكر خيلـي         ،  من بايد جلودار باشم   ،  نه«: گفتم
  »!اهميت داره

  »!تو را به خدا اذيت نكن«: علي گفت
ا ردي  د امـ  وش مي كار شناسايي تمام     .افتد  و جلوتر از همه راه مي     

 جديـدي كـه در منطقـه ايجـاد           فقط مقرهاي  .از گروه فرسان نيست   
 در منطقـه    خواهـد    انگار عـراق مـي     .دانگيزان  توجه علي را مي   ،  شده

 شايد هم براي عمليات در منطقه آماده        .اي داشته باشد    تحركات تازه 
   .دوش مي

 كسي بـه    .گروه فرسان وحشت عجيبي در منطقه ايجاد كرده بود        
 .شان نداشت   درستي اطالعي از سازماندهي و چگونگي كار و برنامه        

 11فرمانـده لـشكر   بـه دسـتور   ، مدتي بود كـه در برابـر ايـن گـروه          



 97/ گزاره هشتم .................................................................................................

اي  گـروه ويـژه    »غالم مالحي « اميرالمؤمنين و فرمانده عمليات لشكر    
تشكيل شد كه كارش تعقيـب و از بـين          » گروه ضربت «تحت عنوان   

ماه شصت و سـه و        هواي داغ مرداد   .بردن اعضاي گروه فرسان بود    
هاي سوزان و ملتهـب مهـران و چنگولـه بـدجوري آدم را               آن دشت 
كـرد    عطش طوري جلوه مي   ،  رفتي  چند قدم كه راه مي     .كرد  كالفه مي 

مثـل  ،   درست مثل خود دشـت     .اي  هاست آبي ننوشيده   كه انگار سال  
روي آن بريـزي اصـالً      ،  همين خاك گرم و سوزان كه هـر چـه آب          

   . باز هم لب تشنه و تاول زده است.نمودي ندارد
فرمانـده  ( بـود كـه غـالم مالحـي           شصت و سـه    ماه هجدهم تير 

دستور داد كه براي كسب اطالع از وضعيت دشـمن          ) لشكرعمليات  
 غالم چيـزي خواسـته   .بگيريم» اسير«هر طوري شده بايد ، در منطقه 

اش دنبـال چگـونگي تـشكيل          همـه  .رسـيد   بود كه بعيد به نظـر مـي       
دانستيم    بايد مي  .برهاي لعنتي بوديم    سازمان گروه فرسان يا آن گوش     

شـوند و چگونـه       ي و هدايت مـي    اند و چطور سازمانده     كه اينها كي  
 تـا   .زننـد   رسانند و از آنجا ضربه مـي        خود را به عقبة نيروهاي ما مي      

شـان را     اي  ها كمين كرده بودنـد و عـده         حاال چند بار جلوي راه بچه     
» كُـرد «دانستيم اين بود كه آنهـا          تنها چيزي كه مي    .شهيد كرده بودند  

  . يك ماه گذشت.همين، هستند
 مــن هــم .رمانــده اطالعــات و عمليــات بــود ف»دگــار اميــدييا«
 هـواي گـرم     .ها را بـه عهـده داشـتم         وليت گروه ديگري از بچه    ؤمس

 امـا در پوشـش همـين        .كرد  مرداد ماه شصت و سه آدم را كالفه مي        
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آمدنـد    كردند و مي    رها از خط عبور مي    ب  ده گوش گرما و هواي دم كر    
بـود كـه     مـدتي    .كردنـد   پشت سر نيروهاي خودي و آنجا كمين مي       

آوازة وحـشت و قدرتـشان در       . بدجوري منطقه را ناامن كرده بودند     
 .كردند   عبور مي  1»خِرسر« بيش از همه از منطقه       .ه بود همه جا پيچيد  

 .كـرد   انگار آنجا مرز سفيدي بود كه هـيچ خطـري تهديدشـان نمـي             
با آن همه شيار پيچ در      » خِرسر «. جايي را انتخاب كرده بودند     خوب
نكه چه رسد به اي   ،  انداخت  وز روشن آدم را به هراس مي      ، توي ر  پيچ

 . كه به راحتي بتوان از آن عبور كرد        خواست   دل شير مي   .ناامن باشد 
 و گرمـاي مـرداد مـاه كـه آفتـاب عمـود بـر          حرارتخصوص زير   ب

 بايست بر اساس     اما تحت هر شرايطي مي     .پيكرت تازيانة آتش بزند   
ها اسير   هم از عراقي ،گشتيم  يرها م ب  هم به دنبال گوش   ،  دستور لشكر 

 نيروها بـه دو     .ديم حاج يادگار آمد و نيروها را توجيه كر        .گرفتيم  مي
وليت يك گروه بـا حـاج يادگـار بـود و            ؤ كه مس  ندشد  گروه تقسيم   

   .مسووليت گروه دوم با من
 ة از جاد  .ماه بود كه راه افتاديم     غروب روز دوشنبه هفدهم مرداد    

گذشتيم و هفـده كيلـومتر بـه عمـق خـاك      آسفالت مهران ـ دهلران  
رسيديم كه حايل بين مهران و      » ليل  ته «ةعراق نفوذ كرديم تا به منطق     

هـا يـك پايگـاه زده         عراقـي » ليـل   ته« بر روي ارتفاعات     .ن بود دهلرا
را روي آن   » دوشكا«اي بود كه تيربار       تپه،   پشت سر ارتفاعات   .بودند

                                                 
  در حوزه عمومي مهراناي منطقهنام ـ 1
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اي كـه     رفته بود كه هر جنبنده     تيربار جايي قرار گ    .مستقر كرده بودند  
 پايگـاه   .بـرد   جان سالم به در نمـي     ،  قصد نفوذ از آن سمت را داشت      

براي همين تداركات نيروهـاي عراقـي بـا         ،   مواصالتي نداشت  ةجاد
 اهميت آن نقطه در اين بود كه روي بخـش           .گرفت  قاطر صورت مي  
از  عصر بود كه دو نفـر        .كامل داشت » تير«و  » ديد«وسيعي از منطقه    

ها در حالي مشاهده شدند كـه بـا قـاطر بـراي پايگـاه آذوقـه                   عراقي
   .بردند مي

بايــد هــر طــوري شــده پايگــاه را دور بــزنيم و «: يادگــار گفــت
  »!شان كنيم محاصره
   »! اما بايد با نهايت دقت اين كار انجام بگيره!فكر خوبيه«: گفتم
ا يـا  كرديم كه چطور يكـي از آن سـربازه     اش به اين فكر مي      همه
 اين مهمترين هدف بود و برنامـه        .دارهاي بعثي را زنده بگيريم      درجه

  .رها بودب ه دام انداختن گوشبعدي هم تعقيب و ب
هـا روي آن مـستقر         بعثـي  ياي كه تيربار دوشكا     بين پايگاه و تپه   

 قرار شد   .كرد  شياري بود كه هر دو موقعيت را به هم متصل مي          ،  بود
 ؛هـا در ميانـة شـيار        چند نفر ديگـر از بچـه      زاده به اتفاق      كاظم فتحي 

، دادند  ها با قاطر تداركاتشان را انجام مي        يعني همان جايي كه عراقي    
  .كمين بزنند

 شـد    گرماي هوا و التهابي كه از زمين بخـار مـي           .كار سختي بود  
بـه هـر نحـو       .اي نبود    اما چاره  .داد  امكان فعاليت چنداني به آدم نمي     

 هدف گـرفتن    .كرديم  بايد اين كار را مي    ممكن و تحت هر شرايطي      
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 .ترين اطالعات را ازش كـسب كـرد          كسي كه بتوان تازه    .بود» اسير«
 كار بايد طـوري  .اين براي فرماندهي لشكر و قرارگاه خيلي مهم بود       

ـ           صورت مي  وجـود  ه  گرفت كه تا آنجايي كه امكان داشت درگيري ب
 چنـد نفـر     .شودروب   منتظر مانديم تا غ    .مكن بود نيايد، اما اين غيرم   

از افراد به عنوان گروه گشتي به طـرف نقـاط در نظـر گرفتـه شـده                  
بايست قبـل از هـر اقـدامي از آخـرين وضـعيت                مي .حركت كردند 

 افراد گروه گـشت چنـد سـاعت بعـد       .كرديم  ها اطالع پيدا مي    پايگاه
هاشـان    خسته بودند و نوعي نگراني و نـاراحتي در چهـره    .بازگشتند
  .هويدا بود

  »؟ چرا ناراحتين؟چي شده«: گفتمزاده  به كاظم فتحي
  »؟!لو رفتيم«:  گفتكاظم

  »؟!؟ لو رفتيم!چي گفتي«: حاجي يادگار گفت
 متوجه حضور مـا در منطقـه        ها  يمتأسفانه عراق «: گروه گفت  سر

  »!ن شد
  »!ايم ؟ ما كه نهايت دقت را كرده!چطور ممكنه«: گفتم

  »؟!ن دحاال چه كارا كر«: حاجي يادگار گفت
ها در همان مسيرهايي كه ما رفت و آمـد            عراقي«: سرگروه گفت 

  »!اند كمين گذاشته، ايم داشته
 هـيچ  .هـا كـامالً آمـاده و هوشـيار بودنـد        هـاي بعثـي    حاال پايگاه 

بايـد  ،   بايـد  . هر طوري شده بايد كار را يكـسره كنـيم          .اي نبود   چاره
فتـيم و كـاري     ر   بايـد مـي    .ها را به اسـارت بگيـريم        يكي از آن بعثي   
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 شب از راه رسـيده      . سي و هشت نفر از افراد آماده شدند        .كرديم  مي
بود و جز من و حاجي يادگار و آن چند نفر افراد گشتي بقيه نيروها               

انـد و در      ها از حضور ما در منطقه مطلع شـده          دانستند كه عراقي    نمي
قـرص مـاه از آسـمان پرتوافـشاني          .برنـد   باش كامل به سر مي      آماده
 شب كـه مهتـابي باشـد        .باران كرده بود   كرد و سطح زمين را نور       مي

 . نبـود  اي  امـا چـاره   ،   مناسب نيـست   براي عمليات يا تك شبانه زياد     
نيروها را از مسيري عبور داديم كه تنها يك باريكـه راه از ميانـة آن                

  .العبور  مسير يا پرتگاه بود يا صعبة بقي.گذشت مي
ـ      كاظم فتحي   پـشت سـرش مـن بـودم و          .ودزاده جلودار ستون ب

 سـتون داشـت بـه جلـو         . نيروها هم پشت سـر     ةحاجي يادگار و بقي   
ها در جلـوي   كرد كه به ناگاه سر و كلة چند نفر از عراقي    حركت مي 

 . باريكه راه بود و هيچ راه برگشتي وجـود نداشـت           .ستون ظاهر شد  
كـم    كـم  .العبور  اي و صعب    پايين پرتگاه بود و قسمت باال هم صخره       

 آنقدر نزديـك و ناگهـاني       .ر و كلة چند نفر ديگرشان هم پيدا شد        س
 شـب مهتـابي     .ها ادغـام شـد      اين اتفاق افتاد كه افراد گروه با عراقي       

 : كاظم مكثي كـرد و گفـت       .روشن كرده بود  سطح زمين را مثل روز      
  »؟!حاال چكار كنيم«

  »!بخوابيد رو زمين«: گفتم
ه را بــه خــاك كــاظم خيــز برداشــت و تمــام ســتون ســر و ســين

 .خيز مسير آمده را دوبـاره برگـشتيم          به همان حالت سينه    .چسباندند
 خود را به شـياري رسـانديم        .به بقيه افراد گروه گفتيم كه قضيه چيه       
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افـراد همگـي   ،  داخل شـيار كـه شـديم   .كه در ابتداي باريكه راه بود  
 مـايي   .ايم   به همه گفتم كه قضيه چيست و چرا برگشته         .جمع شدند 

بـه  ،  ا همين چند لحظه پيش در چنگال نيروهاي عراقـي بـوديم           كه ت 
 يعني آنهـا    .انگيزي از دامشان بيرون آمديم      آور و اعجاب    طرز شگفت 

انـد و حتمـاً چهـار سـمتمان را            ما را ديـده   ،   يا نه  ؟ما را نديده بودند   
   ؟اند محاصره كرده

  »!بايد دورشان بزنيم«: حاجي يادگار گفت
شـان    ن شيار باال بريم و بعد محاصـره       از داخل همي  «: كاظم گفت 

  »!كنيم
  » !كنيم  اين كارو مي!باشه«: گفتم

يم و بعـد بـه جـايي        از ميان شيار رو به سمت باال حركـت كـرد          
اي بود كه همين چنـد لحظـه پـيش             همان نقطه  رسيديم كه باالتر از   

 افراد گروه تقسيم شدند     .ها را در آنجا ديده بوديم       چند نفر از عراقي   
 حاال باريكه راه كامالً در زير دسـت         .ي سرشان موضع گرفتند   و باال 

هـا    رسيد كه عراقي     به نظر مي   .قرار گرفت و پايين آن هم پرتگاه بود       
 در زير نور شب مهتابي باز سر و كلـة دو نفرشـان              .اند  محاصره شده 

 عمليـات   . حاال وقتش بـود    .كرد  در نزديكي باريكه راه خودنمايي مي     
  .ا انجام بگيردآس بايد سريع و برق

 حمله سريع و    .فرمان آتش صادر شد و درگيري سختي درگرفت       
 .كردنـد كـه بـه دام بيفتنـد          ها هيچ فكرش را نمي       عراقي .آسا بود   برق

خودشـان در   ،  درست همان دامي كه آنها از قبل براي ما تنيده بودند          
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شد و آن پـايين       تيرهايي كه شليك مي   ،   زير نور ماه   .آن گرفتار شدند  
صـداي   .جلوة قشنگي به پا كرده بـود      ،  آمد  ها پايين مي    ر عراقي بر س 

رسيد كه خودشان را به پايين پرتگاه         نعرة سربازان بعثي به گوش مي     
 بـود   جـي   .پي.آرها هر چه مهمات و نارنجك و           بچه .كردند  پرت مي 

ها تيـري بـه آن صـورت      ديگر از سوي عراقي  .روي سرشان ريختند  
افراد ديگـر گـروه پـايين رفتنـد و چنـد             چند نفر از     .شد  شليك نمي 

كه به اسـارت گرفتـه        در حالي  لحظه بعد در عين ناباوري سه نفر را       
 طوري كـه چنـد      .شان وخيم بود     وضعيت يكي  .آمدند  باال مي ،  بودند

 مـدام از    . يكي ديگرشـان پـاش شكـسته بـود         .لحظه بعد هالك شد   
تم امـا بـه حـاجي يادگـار گفـ         ،  كردنـد   سيم صـدايمان مـي      طريق بي 

 حـاجي محمـد كرمـي       .جوابشان را ندهد تـا كـار را يكـسره كنـيم           
كورش آسياباني فرمانـده قرارگـاه تـاكتيكي و غـالم           ،  فرمانده لشكر 

 مدام حـاجي كرمـي از پـشت         .مالحي همگي منتظر تماس ما بودند     
 آيا بـه مقـصد      ؟ شماها كجا هستيد   ؟زد كه وحي شده     سيم داد مي    بي

 حـاال . بش را نداديم تا كار يكسره شـد       ؟ اما اول جوا   !ايد يا نه    رسيده
 به فرمانده لشكر و بقيه گفتيم كه عمليات         .وقت برقراري تماس بود   

هاي گروه ضربت هم در اولين        با موفقيت انجام گرفته و كادوي بچه      
  .شود شان مي فرصت ممكن تقديم
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  گزاره نهم
  

 .يمبـود » فرسان« در تعقيب و گريز گروه       حدود يك سال بود كه    
يعني درست از پانزدهم مرداد ماه هزار و سيصد و شصت و سـه تـا         

تـوي ايـن     .حاال كه بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و چهار است           
اي مهم و     ايم ضربه    يعني ما نتوانسته   .مدت كار مهمي صورت نگرفته    

قـدر صـياد و       راستش آن  .وارد كنيم » برها  گوش«كاري بر پيكر اين     
  شايد هم مشكل از ماست     .افتند  سادگي گير نمي  اند كه به اين       چابك

 .شان را بگيريم و گيرشان بينـدازيم      دانيم چطور بايد رد     كه هنوز نمي  
حـاج  « آن روز كـه      .انـد   هر چه هست بدجوري كفرمان را در آورده       

سـيم     اميرالمؤمنين به مقر گردان بـي      11فرمانده لشكر   » محمد كرمي 
جانشين گردان تـوي    » ستميمرتضي ر  «.من توي مقر نبودم   ،  زده بود 
 ة حاج كرمي گفته بود كـه بايـد چنـد تـا از نيروهـاي زبـد                 .مقر بود 

 مرتـضي رسـتمي     .گردان را به اطالعات و عمليات لشكر مأمور كند        
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عليداد «ها را به سرپرستي        چند نفر از بهترين    .همين كار را كرده بود    
» رشـيدي   علـي  «.به اطالعات و عمليات لشكر فرستاده بود      » پور  كرم
 شب هنگام بـود كـه       .وداطالعات عمليات لشكر شده ب     مسؤول   تازه

 نـه نيروهـا آزادا  » ابـراهيم قتـال   «روي يـال ارتفاعـات       متوجه شـدم  
 اصالً انگار براي گـشت و گـذار تـوي منطقـه             .رفتند  آمدند و مي    مي

قدر درهـم و بـرهم بـود         وضعيت آن .  نه شناسايي  ،اعزام شده بودند  
 برادران ارتش كه مستقر در منطقـه بودنـد از           .كرد  كه آدم تعجب مي   

شان كه حاال اسمش يـادم    حتي يكي.اين وضع اظهار ناراحتي كردند   
 !ايـد   شما بـدون همـاهنگي وارد محـور مـا شـده           «: م گفت نيست بهِ 

اصـول حفـاظتي و اسـتتار را رعايـت     ، هاتان هـيچ  عالوه بر اين بچه  
  »؟! آخه برادر اين چه وضعيه!كنن نمي

با ! حاجي«: زنگ زدم و گفتم   » حاج كرمي « بود كه به     شب هنگام 
  »!شوند  نيروها تلف ميةدير يا زود هم، بينم اين وضعيتي كه من مي

  »؟!چكار كنيم«: حاج كرمي گفت
دشـمن متوجـه حـضور نيروهـاي مـا شـده و وضـعيت               «: گفتم
  »!خطرناكه

  »؟!نظر تو چيه«: حاج كرمي گفت
 ايـن لحظـه يـا گـروه را          از !راست و حسيني من مخالفم    «: گفتم
 اصـالً چـرا نيروهـا را اينجـا جمـع            !دهـم   كنم يا استعفا مي     جمع مي 

  »؟اي كرده
 امـا   . با ناراحتي ازش خداحافظي كردم     .حاج كرمي چيزي نگفت   
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از خلـق و    » حـاج كرمـي    «. دو ساعت بعد خودش آمد سراغم      ،يكي
شناخت كه چـه       خصوصاً مرا خوب مي    .ها كامالً آگاه بود     خوي بچه 

راسـتش  «:  بي آنكه حرفي بـزنم خـودش شـروع كـرد           .دمي هستم آ
 از خـط دشـمن هـم        .زاده بـه شناسـايي رفتـه         كاظم فتحي  !سيدجان

 يك روز فرصـت     . ما ازش خبر دقيقي نداريم     .گذشته و رفته تا عقبه    
دهم كـه هـر      ت اختيار تام مي   وقت خودم بهِ   آن،  بده تا كاظم برگرده   

  »!خواهد بكني كاري دلت مي
  »؟!اند اصالً چرا گروه اينجا جمع شده«: گفتم
  »!قراره در اينجا يك تك حسابي به دشمن بزنيم«: گفت
طوري كه نيروها بدون هيچ اسـتتار         اين !طوري حاجي  اين«: گفتم

و اصول حفاظتي همـين طـور روي يـال ارتفاعـات آزادانـه دارنـد                
  »؟!اند گردند و انگار براي گردش و تفريح آمده مي

  »!ميگم بيشتر مواظب باشندشان بهِ«: گفت
ولي انگار سيزدهم يا    ،   يادم نيست   دقيقاً !فرداي همان روز   درست

چهاردهم بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و چهـار بـود كـه از آن                 
آخرش اتفاق  ،  اي كه واهمه داشتم     از آن حادثه  ،  ترسيدم  اتفاقي كه مي  

» رهـا ب  گـوش « بـه دام آن      .هاي گروه ويژه كمـين خوردنـد         بچه .افتاد
، مجيـد دوسـتكام   ،  پـور    عليداد كرم  .افتادند و يازده نفرشان پرپر شد     

، خليل جـوزي  ،  اميد حسيني ،  صيدعلي حسيني ،  كرم شامحمدي   علي
يـك  ،  مهدي رشـيدي  ،  خليل ملكي ،  مرتضي رستمي ،  سرباز احمدي 

 هم به اسـارت     »رضا خوبايي  سيد« .نفر ديگر كه اسمش يادم نيست     
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 انگار  .د انگار آسمان روي سرم آوار شد      م رسي  خبر كه بهِ   .گرفته شد 
هام كشيده شد و با آنكه دلم سـفت بـود و     سياهي جلوي چشم   ةپرد

آن ، آن روز تلـخ و دردنـاك   ،  آن روز اما  ،  گرفت  ام مي   خيلي كم گريه  
 هاي هـاي زدم زيـر       .ام واداشت   آور به گريه    لحظة سخت و وحشت   

بـدون حـضور    ،  رپو   بي عليداد كرم   . گردان ديگر جاي من نبود     .گريه
همان لحظة تلـخ و     ،   همان لحظه  .خليل ملكي، تاب ماندن را نداشتم     

 تقاضـاي تـسويه     .ن استعفايم از فرماندهي گردان را نوشتم      تسخت م 
ـ      ، گردان ديگر جاي مـن نبـود       .حساب كردم  م تـسويه    امـا كـسي بهِ
كـار  ، ام  قيد همه چيز را زدم و بهانه آوردم كه خسته       .داد  حساب نمي 

 قطعـه زمينـي دارم كـه در آن گنـدم كـشت              . مريـضند  مها  بچه،  دارم
 چهار ماه   . به خانه آمدم   .ام   زمين و كشاورزي   ام و بايد بروم سرِ      كرده

 .ام سـر و سـامان دادم        تمام توي خانه بودم و به كارهاي كـشاورزي        
 اما  .داشت كه دوباره برگردم     حسي غريب مرا وامي   ،  كار كه تمام شد   

 .ه هيچ وجه مايل نبودم بـه گـردان برگـردم           ب ! نه ؟ به گردان  ؟به كجا 
كـم آمـادة رفـتن بـه سـوي             كـم  .اين بار هوس جنوب را كرده بودم      

 لشكر خبـردار    هفرماند» حاج كرمي «دانم چطور     جنوب بودم كه نمي   
 ايـالم زنـگ زده      ةفرمانده سپاه ناحيـ   » عبد سبزي « به حاج    .شده بود 

اضـيم كنـد    بود كه هر طوري شده مانع رفتنم بـه جنـوب شـود و ر              
 مـسؤول   »وغدوستعلي آز « بعد بود كه      روز .دوباره به گردان برگردم   

وغ آز .ام  بسيج سپاه ناحيه ايالم و دو نفر از همكارانش آمدنـد خانـه            
 ظهـر  .ام بحث به ميان آورد اولش از مسائل زندگي و كارهاي روزانه  
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:  رفت سراغ اصـل مطلـب  وغدند و بعد آزخوراي  هار سادهانكه شد  
 تا تو را بـا خـود نبـريم از اينجـا             !ايم دنبالت    سيدجان آمده  راستش«

  »!خوريم تكان نمي
  »؟!وغيه چيه آقاي آزضق«: خوردم و گفتميكه 
 ايالم ما را فرسـتاده      ةحاج سبزي فرمانده سپاه ناحي    «: وغ گفت آز

  »!كه تو را با خود ببريم
  »!كجا بريم«: گفتم
  »! ايالمةسپاه ناحي«: وغ گفتآز

  »؟! مگره چه شد! به خيراهللا«: گفتم
  »! جنوبةاي بري جبهوام كه ميخ شنيده«: گفت
  »!حقيقتش درسته«: گفتم
  »؟!ولي اينجا بيشتر به شما احتياج دارند«: گفت
  »!روم ديگه به لشكر نمي«: گفتم
  »! ايالمة اما بايد بياين سپاه ناحي!باشه«: گفت
  .1» تيمارةتنگ«ولي اول بايد بروم چنگوله و «: گفتم

اش كـردم كـه        اما هر طوري كه شد راضي      .بردار نبود   آزوغ دست 
  .روم ش قول دادم كه خودم به سپاه مي اما بهِ.برود

 هنوز گرد راه از سر و رويـم پـاك نـشده        .روز بعد رفتم چنگوله   
ها با يـك ماشـين        اي ديگر از بچه      و عده  »كريم لطفي  محمد«بود كه   

                                                 
  در چنگوله مهراناي منطقهنام  ـ1
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 به هر نحوي كـه شـد        »طفيكريم ل  محمد «. تيمار ةتويوتا آمدند تنگ  
 رفـتم   . ماشين حركت كرد و آمـديم سـپاه        .مجبورم كرد باهاش بروم   

خبـر  «:  لبخنـدي زد و گفـت  .پيش حاج سبزي فرمانده سـپاه ناحيـه      
  »؟!كردهصادر  مهم ةداري كه امام يك بخشنام

  »؟!اي  چه بخشنامه!نه«: گفتم
هه را  هاي رزمنده نبايد جب     امام فرموده كه بچه   «: حاج سبزي گفت  

 حـاج سـبزي بـه       . چاي آوردند و خورديم    . سكوت كردم  .ترك كنند 
گزينش سـپاه زنـگ زد و گفـت كـه بيايـد       مسؤول   رمضان محمدي 
ـ    . رمضان محمدي هم آمد    .دفتر فرماندهي  : ش گفـت   حاج سبزي بهِ

  »!همين حاال براي سيد تشكيل پرونده بده«
  »؟!اي چه پرونده«: گفتم

 حاال بگو كـه     !نده پاسداري  پرو !خب معلومه «: حاج سبزي گفت  
  »؟!اي چه مدت خدمت كرده

  »!هيچي«: گفتم
بنويسيد شش مـاه    «: تا اينكه گفتم  ،  حاج سبزي اصرار زيادي كرد    

  »!پاسدار افتخاري
   .ام صادر شد همان لحظه حكم پوشيدن لباس سبز پاسداري

حاج كرمي فرمانده لـشكر بهـم زنـگ زده و           «: حاج سبزي گفت  
  »!ره برگردي به لشكراصرار داره كه دوبا

  »!نه«: گفتم
 آنجـا بـه     .ولي شما بايد به تكليف عمل كنيد      «: حاج سبزي گفت  



 111/ گزاره نهم ......................................................................................................

  »! اگر هم مايل نيستي همين جا بمان.شما احتياج دارند
 طـوري كـه تـوان      ،حاج سبزي اصـرار و خـواهش زيـادي كـرد          

 !ام كرد كه دوباره برگـردم بـه لـشكر           مخالفت را ازم گرفت و راضي     
 هنـوز خـاطرة تلـخ       .مايل نبودم كه دوباره بروم گـردان       اما   .برگشتم

 به لشكر كـه     .ها در روح و روانم جاري بود        كشته و شهيد شدن بچه    
برگشتم حاج كرمي با روي باز ـ مثل هميشه ـ ازم اسـتقبال كـرد و     

يا دوباره برو گـردان و يـا        ،   يا برو قرارگاه تاكتيكي    !سيدجان«: گفت
  !اطالعات عمليات

تعاون و معراج   مسؤول   پور  روم پيش عليرضا باقري    مي !نه«: گفتم
  . و رفتم. آمبوالنس شومةام رانندو ميخ!شهدا

درست دي ماه سال هزار و سيصد و شصت و پـنج بـود كـه بـا                  
 كه گرداني تحت    ه شد  تصميم گرفت  ،سپاه )ص(اعزام سپاهيان محمد  

هـاي ايـن گـردان         كار بچـه   .تشكيل شود » المجاهدين انصار«عنوان  
 در ايـن ميـان      .هـا بـود    ل مجروحين و شهدا در حـين عمليـات        حم

پور مانـده     عليرضا باقري . نيروهاي زيادي به ستاد معراج شهدا دادند      
   .بود با اين نيروها چكار كند

  ».كنم من اين نيروها را برات سازماندهي مي«: بهش گفتم
قـرار شـد آنهـا را بـراي عمليـات           ،  ندنيروها كه سازماندهي شد   

 نيروهـا بـا سـازماندهي جديـد همـراه بـا             .چهار آماده كنيم  كربالي  
تعدادي ديگر از نيروهاي كادر سپاه آماده بـراي حركـت بـه طـرف               

اما پيغام دادند كه    ،  جنوب و شركت در عمليات كربالي چهار شدند       
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 درست پانزدهم دي    .عمليات لو رفته و نيروهاي گردان اعزام نشدند       
د كه گـردان انصارالحـسين بـه        ماه هزار و سيصد و شصت و پنج بو        

تغيير پيـدا كـرد و دوبـاره بـه          ) ع(تقي  امام محمد  508گردان رزمي   
واقـع در   » ميمـك سـوخته   « عمليـاتي    ةعنوان فرمانده گردان به منطق    

  .ارتفاعات قالويزان مهران اعزام شديم




