بسم اهلل الرحمن الرحیم

اَمکاکا
محققونویسنده:مرضیهنظرلو
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مقدمه
خونین پر و بالیم و شفقسیماییم
صد بار شکستهایم و پابرجاییم

ما مرغ سحرخوان شگفتآواییم
در معبر تاریخ چو کوهی بِشکوه

روزهای سختِ جنگ گذشت و مردان بیادعایی که از قافلة عشقق جقا ماندنقد بقه امقروز رسقیدند؛
امروزی که برای خیلی از آنها نفسگیرتر از شبهای حمله و جهادِ بیامان هشت سال دفاع مققد
است؛ امروزی که سختتر از جنگ است.
این کتاب ماحصل چهل و پنج ساعت مصاحبة حضوری با حمید حکیمالهی است؛ مردی که رنقج
ایام و غداری روزگار کمترین خللی بر صداقت و حافظة مثالزدنیاش وارد نیاورده و هرچند مجروح
است ،همچنان محکم و مصمم در راه دفاع از آرمانها و ارزشهای انقالبیاش طیّ طریق میکند.
حمید حکیمالهی با اصرار و حمایتهای بیشائبة کاظم فرامرزی پای مصاحبه آمد و چنقان گقرم،
پرشور ،دقیق ،و صادقانه تصاویر جنگ را توصیف کرد و من را با فراز و فقرود حقوادز زنقدگیاش
همراه ساخت که بارها میان مردمی که کنارم بودند خود را بیگانه یافتم و هزاران بار از خقود پرسقیدم
او چگونه نفس میکشد در ایامی که دستِ روزگار خالی از نفسِ دوستان همراه و هقمدلق اسقت و
نامردمیها هم بیشتر در کمین نشستهاند؟!
حمید حکیمالهی یا همان امیر کعبی از پقسِ انبقوهی تجربقه اکنقون مقردی میقانسقال اسقت کقه
تندرویهای جوانیاش را ندارد؛ اما شور و نشاط آن دوران را حفظ کرده است و از شقروع مصقاحبه
در سال  1931صبورانه مرا میزبان نگفتههای

کرد و مزاحمتهای گاه و بیگقاهم را بقا نرمقی پقذیرا

شد.
بسیاری از حرفهای  ،در عین سادگی ،طعمِ گسی داشت که از زخمی پنهان حکایقت مقیکقرد؛
زخمی که بعد از گذشت این همه سال هنوز تازه است.
این نوشتار که در آن تالش شده است لحن گفتقار و صقداقت بیقان او محفقوا بمانقد ،برشقی از
زندگی او در هشت سال دفاع مقد

اسقت؛ روزهقایی کقه صقفحاا شقاد و غمگقین زیقادی دارد؛

روزهایی که او و دوستان در جبهه مشقِ زندگی میکردنقد؛ دوسقتانی کقه اکنقون بسقیاری از آنهقا
نیستند و ما با ذکر نام و خاطراتشان تنها توانستیم سطور دفترِ خودمان را متبرّک سازیم.
این کلماا و جمالا که پشت هم قطار شدهاند و حجمی اینچنین را رقم زدهاند فقط خقاطراا
شفاهی امیر کعبی نیست؛ بلکه روایتی واقعی از فراز و فرود زندگی مردمانی شبیه او نیز هست که در
دهة  01دغدغهها و آرزوهای یکسانی داشتند و از همین رو همسان زیستهاند.
امیر کعبی هنوز هم در حالِ جنگ است .هنوز هم فریاد دارد .هنوز هم شاهد بیمهریهاسقت .امقا
مردانه ایستاده است و با یاد مردانِ مردِ سرزمین  ،که روزی همراهشان بود ،روزگار میگذراند .خقدا
یارش باشد در هر حال؛ انشاءاهلل.
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در پایان الزم میدانم از حمایت ،پشقتکار ،و همراهقی جنقاب آققای کقاظم فرامقرزی و همچنقین
صبوریها و همدلیهای همسر خوبم تشکر کنم.
"و من اهلل التّوفیق"
مرضیه نظرلو
فروردین 1939
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سخنمصاحبهشونده

او که میرفت مرا هم به دل دریا برد
من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم
این کتاب را به بزرگانی که در زندگیام تأثیر بسزا داشتند تقدیم میکنم:
مادر مهربان و زجرکشیدهام که بعد از فوا پدرم از خود گذشت و همقة وجقودش را وققف بقزر
کردن من و برادر شهیدم ،مجید ،کرد؛ او که برای من و مجید هم پدر بود و هم مادر.
برادر شهیدم ،مجید ،که در اوج شکفتن در حماسة عملیاا خیبر مظلومانه به شهادا رسید و پقس از
بازگشت بقایای پیکرش غریبانه به خاک سپرده شد.
استاد و مرشد و فرمانده و دوستم ،سردار سرلشکر پاسدار شهید دکتر مجید بققایی ،فرمانقده قرارگقاه
کربال ،که از او بسیار آموختم.
دوست و همراه و یار و یاورم زندهیاد مرحوم فرجاهلل شمایلی ،پدر همسرم ،که تقا زنقده بقود بقارش
محبت پدرانهاش را از من دریغ نکرد و در سختترین لحظاا کنارم بود.
و در پایان:
الهی ،دفتر شهادا را بر مشتاقان همچنان باز بدار و من را از رسیدن به آن محروم مفرما.
حمید حکیمالهی (امیر کعبی)
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فصلاول
امیر کعبی هستم؛ متولد سال  1949در شهرستان بهبهان .بعد از جریاناتی کقه در جبهقة شقوش بقرایم
پی

آمد نامم را به حمید حکیمالهی تغییر دادم؛ هرچند هممحلهایهایم هنوز من را امیر صدا میکنند.
پدرم در جوانی از روستای دهمُلّا که در  91کیلومتری هندیجان واقع شده به شهر آمده بود .مقادرم

بهبهانی است و این دو به واسطة داییهایم که در کار خرید و فروش محصوالا کشاورزی بودند بقا
هم آشنا شدند .این آشنایی و رفتوآمد منجر به ازدواج مادر و پدرم شقد .زنقدگیشقان را در روسقتا
شروع کردند و زمانی که من ش

هفت ماهه بودم در بهبهان ساکن شدند .پدرم در شهر کار فقروش

محصوالا کشاورزی را راهاندازی کرد .آنطورکه مادرم بعدها به ما گفت ،پدرم بعقد از مقدتی بقرای
درآمد بیشتر به کویت رفت .این کار آن دوران مرسوم بود و اکثر جنوبیها برای کار با لنج بقه کویقت
میرفتند .همین االن هم قدیمیترها در کویت ساکن و مشغول کارند.
سال  1951چند سالی از رفتن پدرم به کویت گذشته بود .من هشتساله بودم کقه خبقردار شقدیم
پدرم به رحمت خدا رفته است .تا قبل از آن مشکل مادی نداشتیم .پدرم برای ما پول میفرسقتاد .امقا
بعد از فوا پدرم ،که تنها پسر خانواده بود و یک مادر پیر و یک عمه برای

ماندهبود ،ما با مشکالا

مالی مواجه شدیم .خانوادة پدریام در روستا زمین زیاد داشتند .اما زمینها در اختیار خقانوادة عمقهام
بود و او هم با هفت هشت سر عائله شرایط خاص خودش را داشت .آن روزها هقم شقرایط زنقدگی
روستایی و محصوالا کشاورزی خیلی خوب نبود و آنها قشر محرومی محسوب میشدند.

مادرم سه برادر و یک خواهر داشت .برادر بزر تر و خواهرش در آبقادان 1زنقدگی مقیکردنقد و

برادر کوچکترش در کویت کار میکرد .برادر وسطی هم در بهبهان ساکن بود و زن و بچه داشقت و
انتظاری نبود به ما کمک کند .وضعیت خوبی نداشتیم .مادرم تصمیم گرفت خودش به تنهقایی مقن و
مجید را بزر کند و به کارهایی که آن زمان معموالً زنها انجام میدادند روی آورد .کارهای سقختی
بود .آن روزها را خیلی خوب به خاطر دارم .جوراب میبافت و ما جورابهای بافقت ایشقان را ،کقه
نخی بود ،به گیوهسازی جفتی پنج ریال میفروختیم تا با آن گیوههقای مردانقه درسقت کننقد .بیشقتر
خانمهای نیازمند شهر این کار را انجام میدادند .با آسیابهای دستی کوچقک گنقدم خقرد مقیکقرد.
پوست باقالی میگرفت .با سبزی کوههای اطراف بهبهان ،که به آن «کارده» میگفتند ،در زمسقتان آش
«هُروه» که محلی بود میپخت و میفروخت .در روزهای سرد مردم ،اول صبح ،از این آش کقه شقبیه
آش جو بود ،خیلی استقبال میکردند .گاهی هم ترشی میانداخت .خالصه هر کقاری کقه از دسقت
برمیآمد انجام میداد.
 .1آبادان از جنوبیترین شهرهای استان خوزستان است که از شمال به شادگان و خرمشهر و از شرق و جنوب به خلیجفار

مقیرسقد .از

غرب و جنوب غربی هم با کشور عراق مرز مشترک دارد .جزیرة آبادان محصور بین رودخانههای کارون ،بهمنشیر ،اروندرود ،و خلقیجفقار
است( .عزااهلل عزتی ،اطلس جغرافیای نظامی ایران ،امیرکبیر ،1901 ،ص )11
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از هشتسالگی کارگری را شروع کردم .آن ایام پیرمرد معماری بود به اسم حیقدر .مقادرم مقن را
پی

او برد و گفت« :میخوام این بچه کمکخرج ما بشه».

معمارحیدر روزهای جمعه ،که مدرسه تعطیل بود ،من را برای کارگری با خودش مقیبقرد .اولقین
دستمزدم پنج ریال بود که آن را محکم در دستم گرفتم تا نیفتد و وقتی به خانه رسیدم با خوشحالی
آن را به مادرم دادم .بعد از مدتی برادرم ،مجید ،که دو سال از من کوچکتر بود ،شروع به کقار کقرد.
کار کردن سرِ کوره را زمانی که در

نداشتیم با هم شروع کردیم .از همان کودکی به سختی زنقدگی

کردم و تا قبل از پیروزی انقالب آرزو به دلم ماند یک جمعه ،مثل دوستان همسقنوسقال خقودم ،بقه
بیرون شهر بروم و فوتبال بازی کنم یا تفریحاا آنها را داشته باشم .در

خواندن هزینههای خودش

را داشت .زیاد نبود؛ اما ما در همان کم هم مانده بودیم .من و مجید باید کار میکردیم تا بتوانیم خرج
تحصیلمان را دربیاوریم.
کمی که بزر تر شدیم صبح زود روزهای تعطیل با مجیقد مققداری نقان و پنیقر برمقیداشقتیم و
خودمان به دنبال بنّایی و کارگری میرفتیم .اگر هم یک روز تعداد محدودی کارگر میخواستند و کار
گیرمان نمیآمد به بیابان های اطراف بهبهان می رفتیم تا بتوانیم سوخت خانه را تأمین کنیم .هیزم هقایی
را که ریشه شان سست بود میکندیم و روی دوچرخة کارگری می بستیم .گاهی دَه گونی هیقزم جمقع
میشد .زور من به مجید میچربید .اذیت میکردم و میگفتم« :تو بشین اینجا .من میام ».گقونیهقا را
پشت و جلوی دوچرخه می گذاشتم و مجید را در بیابان رها میکردم .بعد از اینکه کیسهها را به خانه
میرساندم سراغ او میرفتم.
خیلی کارها را با سنّ کم تجربه کردم ،شقاگرد بنّقا و کقارگر و لحقافدوز و نقانوا بقودم .گرمقای
خوزستان از خرداد شروع و مدار

هم اواخر اردیبهشت تعطیل میشد .تعطیلی مدار

برای ما آغاز

کارگری بود .یا سر کوره میرفتیم یا سراغ بنّایی .سرِ کوره رفتن و خشتچینی و خشتمالی کردن در
خوزستان ،که آفتاب داغ تا مغز سرا میزند ،خیلی سخت است .خیلی خوندماغ می شقدم .صقاحب
کوره هر روز هر تعداد خشتی را که میزدیم محاسبه میکرد و پول

را پایان همان روز به ما مقیداد.

در پاییز هم ،اگر تعطیالا چندروزه به ما میخورد ،باز به کورهچینی میرفتیم .خشتهایی را کقه زده
بودیم و حاال خشک شده بود ،در کوره میچیدیم .در زمستان هم که دیگر کقوره خقاموش و آجرهقا
خنک شده بود آن ها را از کوره درمی آوردیم .کوره دار ،برای درآمد بیشتر ،زیر کوره سقنگ مقی چیقد.
سنگ ها ،وقتی حرارا میدیدند ،گرما را در خودشان نگه میداشتند و وقتی خنک مقیشقدند آهقک
درونشان میپوکید و به سنگ آهک تبدیل میشد .یک روز کارگرها من را ،که از همه کوچکتر بودم،
زیر کوره فرستادند تا سنگها را جمع کنم .حالم بد شد .رضا داستار ،که بعدها شهید شد ،همسایة مقا
بود .او متوجه شد که من بیهوش شدهام و گاز آهک من را گرفته است .اگر آنموقع به دادم نرسقیده
بود همانجا تمام میکردم.
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در بهبهان مستأجر بودیم .کرایة خانهمان دو تا تک تومانی بود و همان را هم نمیتوانستیم بقدهیم.
خانة ما آب و برق نداشت .دو سه تا اتاق خیلی شلخته داشت .حتی یادآوری آن روزها هقم نقاراحتم
میکند .زمستان که میشد چهار پنج گوشه اتاق ظرف میگذاشتیم تا آب باران روی زمین نچکد .مقن
و مجید و مادرم هم یک گوشه کِز میکردیم .هر آن ممکن بود سقف روی سرمان خراب شود.
همیشه کار نبود و امثال من و مجید در شهرستان زیاد بود .صاحبکار در برابر تقاضقای مقا بقرای
کار می گفت« :نمی خوام .بچه اید .به درد من نمی خورید ».هر چه اصرار میکردیم ،فایقدهای نداشقت.
باالخره او میخواست مزد بدهد و ما را در این سنوسال قبول نمیکرد.
دایی بزر ترم را هرگز ندیدم .تعدادی قوم و خوی

در ماهشهر داشتیم که گقاهی بقه مقا کمقک

می کردند .کمکها هم به این صورا بود که مثالً من هر دو سه سال یک بار در تابستان بقه ماهشقهر
میرفتم و در شیشهبری یکی از اقوام مادرم کار میکردم .آنجا ،بعد از اینکه چهار ماه کقار مقیکقردم،
صاحب مغازه ،چون وضع مالی ما را میدانست ،دستمزد من را مقداری اضافهتر میداد .امقا ایقنهقا
کفایت یک سال زندگی ما را نمیکرد .دو تا بچهمدرسهای بودیم .لبا های ما همیشه مندر
معموالً لبا های کهنة بچههای قوم و خوی

بقود و

و دوست و آشنا را که برایمان میآوردند ،میپوشیدیم.

اول لبا ها را من میپوشیدم و بعد از مدتی به مجید میدادم .روزها بدین منوال میگذشت تا اینکقه
همان کرایة دو تومان را هم نتوانستیم بدهیم و صاحبخانه ما را از خانه بیرون کرد.
دهساله بودم .صاحبخانة ما آدم متشرعی بود .من هرگز ایرادی از او نمیگیقرم .امقا خیلقی بقرایم
سنگین بود که دوستانم ایستاده بودند و ریخته شدن اسباب ما را در کوچه نگاه میکردند .حاال من به
همان بچگی میگفتم« :خدایا چه کار باید بکنم؟»
پشت همان منزل کرایهای ،که آب

را از خانة همسایهها میآوردیم ،یک خرابه بود .مادرم نمیدانم

از کجا یک چادر گیر آورد و به چهار طرف دیوار خرابه بست و ما را در آن جا داد .روزهقا بچقههقا
آنجا بازی میکردند و ما روی بیرون رفتن نداشتیم .از خرابه هم میترسیدیم .فکر میکردیم مار دارد.
هر طور بود چند ماه آنجا زندگی کردیم و همه از وضع ما باخبر شدند .بعد از آن نمیدانم چه شد که
صاحبِ خانهای که کمی باالتر از خرابه بود حرمت بیشتری برای ما دید و گفت برویم و در خانقة او
زندگی کنیم.
محلهها در بهبهان شاید پنجاه متر با هم فاصله داشتند .امقا مقردم بقرای هقر محقل اسقم انتخقاب
میکردند .دست راست محلة ما محلة «مُالیان» بود ،سمت چپ محلة «بقدیعا» ،سقمت راسقت محلقة
«سقیدها» ،روبققهرو محلقة «گودچِهَققک» ،و محلقی کققه مققا در آن زنقدگی مققیکقردیم «آبخسققیهققا»

(آوخسیها) 1نام داشت .اکثر خانواده های این محل طبقة متوسط یا پایین بودند .بچه زیقاد داشقتند و
هزار و یک مشکل .هنوز هم آن محله به همین نام معروف است.

 .1بهبهانیها به استخوان «خس» میگویند .مردم این محل چون با استخوانهایی که یک ذره گوشت به آن چسبیده بقود خقورش درسقت مقیکردنقد بقه
آوخسیها معروف شدند؛ یعنی در خورش آنها فقط آب و استخوان بود( .راوی)
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نزدیک دو سال در آن خانه ماندیم و مادرم توانست مقداری پول پسانداز کند .سال  1955مقادرم
 92متر میشد ،خرید .خانقة مقا  1متقر

یک خانه ،که دو تا اتاق تودرتوی گِلی داشت و کل مساحت

طول و  4متر عرض داشت .قیمت هم چهارهزار و پانصد تومان بود .مادرم سههزار و پانصد تومقان
داشت .صاحب خانه ،که پیرزنی روستایی بود و میخواست به روستا برگردد ،قبول کرد کقه مقا طقی
یک سال بقیة پول را به او بدهیم؛ ولی هر چه به خودمان فشار آوردیم نتوانستیم بقیهاش را جور کنیم.
کار کردن هم نایی برایم نمیگذاشت تا در

بخوانم .بچهها روزهقای جمعقه درسشقان را مقرور

میکردند و ما تازه از کارگری برمیگشتیم .برق هم نداشتیم .مادر زیر نور فانو
در

مجبورمان مقیکقرد

بخوانیم .معموالً یکی دو تا تجدید را داشتم .فقط در درگیریهای انقالب بقود کقه یقکضقرب

قبول شدم؛ آن هم شاید برای این بود که معلمها از تر

خودشقان و اینکقه وابسقتة رژیقم بودنقد و

کرواتی ،همه را از دَم قبول کردند.
دبستان که میرفتم مرض ماالریا گرفتم .همه از من قطع امید کقرده بودنقد .در بهبهقان یقک دکتقر
بیشتر نبود؛ آن هم دکتر ژاندارمری که بعد از ظهر به مطب

در شهر میآمد .شهر کوچقک بقود و مقا

حتی زمان انقالب و جنگ هم پزشک هندی داشتیم .ش

ماه من دچار این مرض بودم .حقال و روز

خودم را فقط آنقدر یادم هست که من را روی دست جابهجا میکردنقد .بعقد از ناامیقد شقدن همقه،
امامجمعة قبلی بهبهان ،آقای مجتهدی ،که انسان شریف و مبارزی بود و در جریان انقالب زندان رفته
بود ،من را با دعا و ذکر و داروهای محلی از مر

برگرداند.

مدرسه از خانهمان فاصله داشت .زمستانها چکمههایی را که دیگران به ما میدادند مقیپوشقیدیم.
پشت چکمههای پالستیکیام همیشه پاره بود و در آن مسیر طوالنی پر از آب میشد .کیف مدرسقهام
را مادرم با پارچه درست میکرد .معموالً بچهها در کیفشان نخودچی و کشم

داشتند .مادرم نانهای

محلی ،که لرها درست میکنند و به آن نان «تیری» میگویند ،برای ما میپخت و بعد از نرم شدن لوله
میکرد و در کیفمان میگذاشت تا زنگ تفریح بخوریم .به این نانها میگفتیم «کدیگرمقی» .چیقزی
داخل

نبود و فقط نان خالی بود.

باز وضع من از مجید بهتر بود .او خیلی مظلوم و آرام بود .پابهپای من کار میکرد و حرفی نمیزد
اما من زود از کوره درمیرفتم.
بهترین روزها ،که من همیشه منتظرش بودم ،روزهای عید بود .از طرف مدرسه به افراد بیبضاعت
بستههایی میدادند که داخل

لبا

و شکالا بود .ما کِیف میکردیم و همیشه منتظر سال نو بودیم.

تا قبل از اینکه به هنرستان بروم پنج بعد از ظهر شام میخوردم و ش

بعد از ظهقر مقیخوابیقدم.

تلویزیون نداشتیم .فقط یک رادیو داشتیم و گاهی شبها پای آن مقینشسقتیم و داسقتانهقایی را کقه
پخ

میشد گوش میدادیم .تنها تفریح شادِ زنقدگی مقا همقین بقود .اغلقب جنقوبیهقا بقه فوتبقال

عالقهمندند .روزهای جمعه به بچههایی که بیرون میآمدند گریزی میزدیم و وقتی میدیدیم مادرمان
نیست نیم ساعتی میایستادیم و بازی آنها را تماشا میکردیم .اگر اجازه میدادند ،ما هم دو تا تقو
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میزدیم .بچهها چوبهایی میآوردند که به آن «چندل» میگفتند .آنها را به جای دو پایة دروازه این
سمت و آن سمت زمین میگذاشتند .این ورزش عمومی شهر من بود که همه انجام میدادند .والیبقال
و بسکتبال اصالً نبود .از بازیهای محلی هم یکی «شالهکو» بود که بعدها جهانیاش کردند .یقک نفقر
زو میکشید و به سوی بقیه میرفت و بقیه فرار میکردند .اگقر مقیتوانسقت کسقی را بگیقرد ،امتیقاز
میگرفت .ما در زبان محلی به آن «تیتی» یا «وودی» میگفتیم که پیشرفتهها در آن کمربند میبسقتند.
ولی ما با کمربند بازی نمیکردیم .گریه و زاری هم در آن به راه بود .بازی دیگری هم بود بقا چقوب.
به آن «دارکِلی» میگفتیم .هفتسنگ هم داشتیم .هفت تا سنگ میگذاشقتیم و بقا تقو هقای گقرد و
کوچک سنگها را میزدیم .اگر سنگ میافتاد ،همه باید فرار میکردند و تیم حریف تقو

را پرتقاب

می کرد .امتیاز خاصی در کار نبود .بچه ها بین خودشان یک تیم را برنده میکردنقد و یکقی را بازنقده.
بازی «نجاا» هم برای شبهای تابستان و زیر پایههای چراغبرق بود .تیمی هفت هشت محله را دور
می زد و تیم دیگر کمین میکرد تا اعضای تیم مقابل را بگیرد .وقتی همة اعضا را میگرفتند تیم بازنده
میشد .بازی دیگر «مَتوک» بود که لجن جوب را با چوبهای محکم میزدیم.
کوچههای بهبهان تنگ و دراز بود و اصالً اسلوب شهرسازی در آن رعایقت نشقده بقود .بقه زبقان
محلی به کوچه ها می گفتند «تنگاره»؛ یعنی راه تنگی که دو نفر بقهزور مقیتوانسقتند بقا هقم از آن رد
شوند .هر کس هر طور دل خواسته بود خانهاش را ساخته بود .ماشین هم در کوچه نمیآمقد .البتقه
ماشین و موتور در شهر خیلی کم بود .بیشتر مردم دوچرخه داشتند .ماشینهای شهر به بیست تقا هقم
نمی رسید؛ آن هم برای آدم های گردنکلفت بود .اتوبو

که اصالً نداشتیم .مینیبقو

و ماشقینهقای

سواری هم در شهر و بین شهرها مسافرکشی می کردند .اگر مردم می خواستند بار جابقهجقا کننقد ،یقا
کمپرسی های قدیمی را که در شهرهای شمالی بین روستاها تردّد می کردند و مالِ جنقگ جهقانی دوم
بود پیدا میکردند یا ماشینهای باری پیکاب را میآوردنقد .اکثقر بارهقای درونشقهری را کقه بیشقتر
مصالح ساختمانی بود با االغ جابه جا می کردند و هر خورجینی که روی کمر االغ بیچاره میگذاشقتند
یک بار محسوب میشد .آن زمان سیمان در بهبهان خیلی کم مصرف میشد و در کارهای سقاختمانی
بیشتر از آهک استفاده میکردند.
رشد بهبهان از انقالب شروع شد .تا قبل از پیروزی انقالب یک شهر قدیمی و درب و داغان بقود.
فردی به نام نمازی ،که وابسته به رژیم بود ،خدماتی هم برای بهبهان انجام داد .کارخانة برق کوچکی
به شهر آورده و برق به نام ایشان معروف شده بود .نمازی کارخانة یخ را هقم آورد .در هقر محلقهای
یک تیر چراغ برق آهنی زدند که وقتی باران میآمد اتصالی پیدا می کرد .چند نفری هم که دستشان را
به تیر گرفته بودند تا در کوچههای گلی لیز نخورند مرده بودند .در انتهای هر کوچه یقک تیقر چقراغ
برق و یک المپ بسیار کم نور خودش نعمتی بود .پسر نمقازی از کمونیسقت هقا بقود کقه در جریقان
سیاهکل با رژیم شاه درگیر و کشته شد .پسرش سیاسی بود .اما خودش با اینکه با رژیم ارتباط داشت
سیاسی نبود.
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در بهبهان هنگام اذان مغرب ماه رمضان یقا اذان صقبح کارخانقة نمقازی بقوقی مقیزد کقه بقه آن
«فیدو » میگفتند .وقتی صدای بوق درمیآمد مردم میگفتند« :االن دیگه موقع اذان صقبحه ».بعقد از
آن صدای اذان مسجد بلند میشد.
من آن روزها در بهبهان اصالً ساعت مچی یا دیواری ندیدم .سقاعت از اققالم تجمالتقی خانقههقا
محسوب میشد و همة مردم نداشتند .در محل ما فقط یک نانوا بود که تلویزیون داشت .نقانوا شق
پسر و دو دختر داشت و گاهی مست می کرد و عربده می کشید .همین آدم ،مدتی که پیش

شاگردی

میکردم ،به من روزی دو تومان حقوق و دَه نان میداد تا برای خانه ببرم .اگرچه آن اخالق را داشقت
و ظلم به نفس خودش میکرد اما ماه محرم و صفر و رمضان مطلقاً به این چیزها نزدیک نمی شد .هر

روز صد نان برمیداشت و به در خانة مستمندان میبرد .شبهای تابسقتان کقه تلویزیقون فقیلم مقی-
گذاشت درِ خانهاش را باز میکرد و اهل محل در حیاط خانهاش روی زمین مینشستند و فقیلم نگقاه
میکردند .زمان تماشای فوتبال غوغایی میشد .پسرهای نانوا استقاللی (تاج) بودند و ما پرسپولیسقی.
اگر پرسپولیس و استقالل با هم بازی داشتند و پرسپولیس گل می زد ،ما جرئت تکان خوردن نداشتیم.

چون بیرونمان میکردند .اگر هم استقالل گل میزد ،باز ما نمیتوانستیم حرفی بزنیم.
مدرسهام را خوب به خاطر دارم .معلم کال اولم آقای معتمد بود که انسان بسیار شایستهای بقود
و زبان میگرفت .کال دوم آقای دانشی معلم ما بود .هشتاد نفر در کالسی دراز روی نیمکتهایی
شکسته مینشستیم .زن های همسایة مدرسه هفته ای یک بار یا ده روزی یک بار خمیر نان می آوردنقد
و کنار مدرسه با پهن گوسفند آت
«تاوه» میگفتند ،روی آت

روشن میکردند تا نان محلی بپزند .یک سینی بقزر  ،کقه بقه آن

میگذاشتند و خمیرها را گرد میکردند و آخر کار نانها را با هقم تقسقیم

میکردند .گاهی خوراکشان را هم همانجا بار میگذاشتند .پی

میآمد که برای آقای دانشی هم نقان

میآوردند؛ یک نان خوشمزه و نرم که روغن حیوانی به آن زده بودند و به آن «بلبل» میگفتند .او هم
در کال
روبهروی

روی یک کرسیمانند مینشسقت و بقه دیقوار تکیقه مقیداد .قلیقان

را هقم مقیگذاشقت

و قُلقُل میکشید و نان میخورد و میگفت« :فالنی برو پای تخته ».همه به دهان

میدوختیم و حسرا یک تکه نان را میخوردیم .اگر تکههایی از نان

چشقم

اضافه میآمد ،مبصقر کقال

را ،که اسم محمدحسن بود ،صدا میکرد و میگفت« :مَندَسَن  »...محمدحسن هم مقیگفقت« :بلقه
آقا؟» میگفت« :بیا اینجا ببینم .من تا میرم بیرون و میآم تو این نونا رو بده به بچقههقا ».یقک نقان و
نصفی بود و هشتاد نفر آدم .محمدحسن اول یک نصفه را برای خودش برمی داشت و بقیه را تکهتکه
میکرد و به ما میداد .ما را هم میترساند که حرفی از تقسیم
محمدحسن هیکل بزرگی داشت .چند سال در آن کال
معلم کال

سوم ما آقای فقیهی بود .معلم کال

به معلم نزنیم که بیچارهمان مقیکنقد.

مانده بود و قدیمی به حساب میآمد.
چهارم آقای کوتی عرب و بسقیار شقریف بقود.

معلم پنجم هم آقای فرجی نامی بود که خیلی سختگیری میکرد و همه از او وحشت داشتند .حتقی
قیافهاش ما را میترساند .اصالً نمیخندید .هیکل بزرگی داشت .فلکهای ناجوری هم میکرد .دو سه
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بار هم من را چون نتوانسته بودم مشقم را بنویسم فلک کرد .پاهایم را باال میبرد و محکم بقه چقوب
میبست و با ترکهای که داشت آنقدر به پایم میزد تا خون راه میافتاد.
مدرسة ابتدایی ما سپه بود .بعدها ما را به مدرسه سیرو بردند و تا پایان کال پنجم در مدرسة
سیرو بودم .بعد از آن به مدرسة راهنمایی ابوریحان رفتم .آنجا معلمهای خقوبی داشقتیم .آدمهقای
محجوب و مهربان و عاطفیای بودند .یک ناظم داشتیم به نام عطاءاهلل بهادری کقه خقانزاده بقود .دو
طایفة بزر

در بهبهان بود؛ بهبهانیها و قنواتیها .قنواتیها میگفتند از نسل هانی بن عروه هستند که

بعد از واقعة کربال از تر
بزر

کشته شدن مهاجرا کرده و به بهبهان آمدهاند .بهادرخقان و نصقراخقان

اینها بودند .عطاءاهلل بهادری پسرِ بهادرخان بود .چهرهاش هنقوز در یقادم هسقت .پیقر بقود و

موهای سر و صورت

سفید شده بود .قد کوتقاهی داشقت و مهربقان بقود .امقا گقاهی حقال همقه را

میگرفت .یک روز به همة بچهها گفت موهایشان را بتراشند .من دو ریقال هقم نداشقتم بقه سقلمانی
بدهم تا موهایم را بزند .هیچ کاری نمیتوانستم بکنم .مجانی هم کسی کار نمیکرد .بچهها موهایشقان
را زدند و من و دوازده نفر دیگر ماندیم .ناظم همة ما را از مدرسه بیرون کرد و پشت دیقوار مدرسقه
نشاند .بهادری من را میشناخت و وضعیت مالی ما را میدانست .گفت« :حمید ،تو بیا بقرو تقو ».مقن
متوجه نبودم که با من است .چون اسمم در شناسنامه حمید بود؛ امقا در خانقه و محقل امیقر صقدایم
میکردند .دوباره گفت« :حمید ،مگه با تو نیستم؟ بیا برو تو ».باز هم تکان نخوردم .جلو آمقد ،گقوش
من را گرفت و گفت« :سگتوله مگه با تو نیستم؟» من تازه آنجا متوجه شدم .گفتم« :آقا نفهمیدم .آققا
ببخشید .توی شناسنامه اسمم حمیده ».آقای بهادری با تیپ پا من را به داخل مدرسه فرستاد و گفقت:
«فقط امروز رو برو سر کال  .فردا باید سرا رو بتراشی ».مدیر مدرسهمان سقید حبیقباهلل آققامیری
هم انسان بسیار شایستهای بود .پسرش همکال

ما بود .آقای چنگلوایی معلم تاریخ ما خیلی دیقدنی

بود .پینگپنگ خوب بازی میکرد .به من و پسر نانوا هم یاد داد .من و محمد (پسر نانوا) همیشقه در
دوران راهنمایی و دبیرستان در تیم پینگپنگ مدرسه رقیب هم بودیم .چنگلوایی در کار خیلی جقدّی
بود .اما در خانهاش پرنده هم نگه میداشت .چند شاگرد در کال
بودند .چنگلوایی به کال

داشتیم که دو سقه سقال رد شقده

که میآمد به صدراهلل که یکی از ردّی ها بود؛ مقیگفقت« :صقدری ،نمقرة

تاریخت رو چهار گرفتی .چند بهت بدم؟» میگفت« :آقا بده بیست ».مقیگفقت« :زرنگقی؟» صقدراهلل
میگفت« :آقا خودا گفتی چَندِا بِدَم؟» آقای چنگلوایی مقیگفقت« :کفتقرا چِقههِقه؟ (کفتقر چقی
داری؟)» صدراهلل هم میگفت« :آقا دو تا طوقی دارم .دو تا معلققی دارم ».چنگلقوایی مقیگفقت« :یقه
طوقی و یه معلقی رو همین االن برو بیار ».صدراهلل تا میرفت از خانقه کفترهقا را بیقاورد چنگلقوایی
نمرة قبولی را به او میداد .آقای چنگلوایی در عین جدّی بودن ،خاکی هم بود .حمید بویراحمدی ،که
پدرش خان بویراحمد 1بود ،همکال

ما بود .ایقن پسقر را بقرای رفقتوآمقد بقه مدرسقه اسقکورا

میکردند .شیکترین دان آموز بود و با هیچکس هم صمیمی نمیشد .خیلی ادعا داشقت و کسقی را
 .1بویراحمد شامل یاسوج و دهدشت و گچساران( .راوی)
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تحویل نمیگرفت .درس

هم عالی بود .همة مدرسه هوای

را داشتند .یک روز آقای چنگلوایی بقه

بویراحمدی گفت« :بیا پای تخته ».بویراحمدی گفت« :آقا من نخوندم ».آقای چنگلوایی گفت« :بقرای
چی نخوندی؟» بویراحمدی گفت« :خب آقا نخوندم دیگقه!» آققای چنگلقوایی گفقت« :بقرو بیقرون».
بویراحمدی سرِ جای ایستاد و تکان نخورد .تا آن روز کسی از این حرفها به او نقزده بقود .آققای
چنگلوایی عصبانی شد و گفت« :با تواَم .برو بیرون!» باز هم بویراحمدی تکان نخورد .آقای چنگلوایی
رفت ته کال  .همه برگشتیم و نگاه کردیم .دست
بویراحمدی و با لگد او را از کال

را گذاشت بین دو میز و جفت پا کوبید به شقکم

بیرون انداخت و گفت« :بقرو اون فقالنفقالنشقده پقدرا رو بقا

تفنگداراش بردار و بیار .فکر کردی پسر خان هستی ،هر کاری بخوای میتونی بکنی؟ ...پسر هر کقی
میخوای باش » ...
بعد از این اتفاق ،خان زنگ زد به شهربانی و مأموران شهربانی به مدرسه ریختند .هفت هشت تقا
پاسبان آقای چنگلوایی را در ماشین گذاشتند و بردند .یک ماه خبری از او نبود .ما ترسیده بودیم و با
بویراحمدی حرف هم نمیزدیم .بعد از یک ماه آقای چنگلوایی با سر تراشیده برگشت .در کال
بویراحمدی گفت« :فکر نکنی باباا من رو انداخت زندان جا میزنم! اگه در

بقه

نخونی ،همین آش و

همین کاسهست .من زندان میرم ،اما اجازه نمیدم کسی توی کال من سوءاستفاده کنه».
یک معلم دینی هم داشتیم به نام سید موسی امینی که بعد از انقالب فهمیدیم از تودهایهقا بقوده.
1

همیشه دقایق آخر کال

درِ کال

را میبست و برای ما شعرهای احمد شقاملو و مهقدی اخقوان را

می خواند؛ بهخصوص شعر «زمستان» اخوان را که میگفت« :اگر دسقت محبقت سقوی کقس یقازی،
بهاکراه آورد دست از بغل بیرون ،که سرما سخت سوزان است ».یا شعر «قاصدک» را« :قاصقدک بقرو
آنجا که تو را منتظرند ،در دل من همه کورند و کرند ».امینی سیاسی بود؛ منتهی خودش را لو نمیداد.
از صحبتهای

معلوم بود فردی آگاه است .آن موقع ما سنوسالی نداشتیم و نمیتوانستیم حقایق را

تشخیص بدهیم .فقط میخواستیم در

زودتر تمام شود و بیشتر شعر بخواند.

حاج علی (علی حجتنژاد) همسایة روبهرویی ما در بهبهقان بقود و سقرایدار مدرسقه کقه خیلقی
وقتها از ما دستگیری میکرد .خانوادهای مذهبی داشت و در خانهاش مجلس قرائقت ققرآن برگقزار
میشد .من خیلی در قرائت ضعیف بودم .اما مجید قوی بود و قاری قرآن مدرسه شقد .مقادرم اجقازه
نمیداد شب از خانه بیرون برویم .خود حاج علی دنبال من و مجید میآمد و ما را به جلساا قرائقت
قرآن میبرد .او به گردن من و مجید خیلی حق دارد .حاج جعفر هم که پیر و شکسته بود قدیمیترین
 .1بعد از سقوط رضاشاه ،مارکسیستهای بازمانده از حزب کمونیست ایران همراه گروه  59نفر و عناصقر ملقی روشقنفکقر روز  11مهقر
 1921در منزل سلیمان محسن اسکندری حزب توده را تأسیس کردند .این حزب در جریان انقالب اسالمی ابتدا خقود را هقمگقام بقا انققالب
مردم و جمهوری اسالمی نشان داد و تالش کرد به ردههای باالی نظامی نفوذ کند .در سال  1901عناصقر ایقن حقزب ،کقه افکقار کمونیسقتی
داشتند ،رسماً به جاسوسان شوروی مبدل شدند .در پی این رخداد روز  11بهمن  1901نورالدین کیقانوری ،دبیقر اول حقزب ،و چهقل نفقر از
اعضای فعال آن دستگیر شدند و روز  15اردیبهشت  1902فعالیت این حزب در ایران برچیده شد( .اعترافاا سران حزب تقوده ،نگقره ،جلقد ،1
ص  911ق )911
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قاری و حافظ قرآن بهبهان بود .معلم جلسه بود و اگر کسی اشتباه میخواند ،همانجا تذکّر میداد .من
هر بار قرآن میخواندم میگفت« :غلط خوندی ».اما مجید در کال های قرآن گل سرسبد بود .صدای
بچگانهای داشت .زیبا و با صوا و صحیح هم میخواند .من حرص میخوردم که چقرا بایقد مجیقد
بهتر از من باشد .هر وقت دیگران از مجید تعریف و تمجید میکردند ،مجید بالفاصقله بقه مقن نگقاه
میکرد تا واکن

من را ببیند .من هم ،همانطور که در جلسقه نشسقته بقودیم ،بقرای

خقطّ و نشقان

میکشیدم .او هم چیزی نمیگفت .بعد از مدتی دیگر از مجید تعریف نکردند .خقودش تقاضقا کقرده
بود به خاطر حضور من در کال

از او تعریف نشود .مجید کوچکتر از مقن بقود؛ امقا گقاهی فکقر
1

میکنم خیلی بزر تر بود .هیچوقت من را امیر صدا نکرد .همیشه من را امکاکا صدا میکرد.
عالوه بر اینها مجید روضهخوانی ،نوحهخوانی ،و تعزیه را هم شروع کقرد .بچقه کقه بقود نقق
حضرا سکینه را بازی میکرد .در شانزده سالگی نق

حضقرا زینقب را بقازی کقرد .عبقای زنانقه

میانداخت و روبنده میبست.
بعد از مدتی شروع کرد به یاد دادن قرآن به معلمهای مدرسه .آن موقع قرآن یاد گقرفتن مثقل االن
نبود که امکاناا و استاد فراوان باشد .مجید کمکم استاد شد و بهرغم اینکقه شقاگرد مدرسقه بقود بقه
استادان قرآن در میداد .هر روز صبح سر صف قرآن میخواند .بعد هقم دعقای معقروف پقرچم
خوانده میشد« :قسم به این پرچم که افتخار میهن من است .قسم به شاهنشاه  »...یکقی مقیخوانقد و
بقیه تکرار میکردند و پرچم باال میرفت .تنها شهری که قبل از انقالب مدار

آن مختلط نبود بهبهان

بود .آن روزها به بهبهان دارالمؤمنین میگفتند.
بعد از دورة راهنمایی ،در هنرستان صنعتی «کوروش کبیر» رشته برق را ادامه دادم .به بقرق عالققه
میرود و بهتر است ایقن رشقته را بخقوانی .در

نداشتم؛ اما گفتند مملکت به سمت صنعتی شدن پی

هنرستان کمکم وارد بحثهای اجتماعی شدم و زمزمة انقالب به گوشم رسید.
محیط هنرستان با مدرسة راهنمایی فرق میکرد .آنجا تفاواهقای طبققاتی کقامالً محسقو
برای ما هم سؤال پی

بقود.

میآمد که چرا این همه تفاوا وجود دارد .البته من جزء بچههایی کقه خیلقی

فکر میکردند نبودم .ولی از بچههای مسجد بودم و دوستانم اینطور مسائل را مطرح میکردند.
همان زمان دعای کمیل در خانة حاج علیشاه رویینتن برگزار میشد .حاج علی دو مقاه محقرم و
صفر هم در خانهاش جلساا مذهبی برگزار میکرد و بی از سهچهارم درآمدش را خرج این کارهقا
میکرد .نوحهخوانها و روضهخوانهای شهر در خانة ایشان جمع میشدند و تا سقاعت  2نیمقهشقب
مراسم داشتند .خانة حاج علیشاه زیرزمینی داشت که به آن سرداب میگفتند .این سقرداب خیلقی از
بچهها را متحول کرد .افرادی که تفکراا روشنی داشتند به آنجا میآمدند و صقحبت مقیکردنقد .تقا
اینکه اولین جرقههای انقالب زده شد و ما را درگیر کرد .مسعود پی بهار ،که بعدها با حسقن بقاقری
مسئول طرح عملیاا قرارگاه نصر شد و در عملیاا بیتالمقد
 . 1یعنی :امیر .برادر
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شهید شد ،راهنمای ما بود .شقانزده

هفده ساله بود؛ اما عقل پنجاهسالهها را داشت .شخصیت عجیبی داشقت .وضقعیت مقالی خقانوادهاش
خیلی بد بود .او هم ،مثل ما ،کف هایی که ته آن پاره بود میپوشید .پنج خقواهر و دو بقرادر داشقت.
برادر کوچک عقل سالمی نداشت .مسعود او را در شهر میبرد و میگرداند .او با مشقت مسقعود را
میزد و گاز میگرفت .اما مسعود قربانصدقهاش میرفت .همیشه حزن خاصی در چشمهای مسقعود
بود که هنوز هم دلیل آن را نفهمیدهام.
یک روز داییام از کویت آمد و من را تا خوردم کتک زد و فح

داد و گفت« :تقو داری بقا ایقن

کاراا ما رو بدبخت میکنی!» مادرم هم موافق کارهایم نبود .اما من گفقتم« :شقما هیچقی حقالیتقون
نیست .نمیبینید شاه داره چه کارایی میکنه؟» آنچه را در جلساا شنیده بودم تحویلشان دادم .دایی و
مادرم زیر بار این حرفها نرفتند و من را از بهبهان به ماهشهر فرستادند تا از شلوغیها دور باشم .اما
در ماهشهر هم به تظاهراا میرفتم .من را از ماهشهر به اهواز فرسقتادند .در چهارشقنبة سقیاه اهقواز
شرکت کردم .سرانجام داییام گفت« :بلند شو برو پی

مادرا .حداقل اگه تیر خوردی ،پی

مادرا

باش .من نمیتونم جواب مادرا رو بدم ».و من به بهبهان برگشتم.
همراه شدن من با جریان انقالب به جهت شرایط زندگی و محیطی بود که در آن بزر شده بودم.
کال های مذهبی ،قرائت قرآن ،دعای کمیل خانة حاج علقیشقاه ،و دوسقتانم هقم مقؤثر بودنقد .در
جلساا دعای کمیل زمانی که روند انقالب جدّیتر شد علناً دربارة مقابله با شقاه صقحبت مقیشقد.
بیشتر بچههای همسن من در جریان مبارزه افتاده بودند؛ بچههای بیپول و کارگر.
من و مجید در مسجد مکبّر بودیم .ظهرهای ماه رمضان مادرم میگفت« :شقما بریقد تقوی مسقجد
بخوابید ».مسجد همیشه از جاهای دیگر خنکتر بود .معموالً عدة زیادی آنجقا زیقر یقک کقولر آبقی
میخوابیدند .نزدیک افطار که میشد مردم به خانههایشان میرفتند و افطار میکردند و دوبقاره بقرای
نماز به مسجد میآمدند.
قبل از پیروزی انقالب در شبهای ماه رمضان سید مصطفی ابطحی ،کقه از اصقفهان مقیآمقد ،در
داشت .جمقاعتی هقم پقای روضقههقای او

بهبهان منبر میرفت .او در روشنگری جوانان خیلی نق

حاضر میشدند .ایشان خوب و پخته حرف میزد .یک روز پیشنهاد داد مکتبالمهدی را بسازیم .بعد
از این پیشنهاد ،یک نفر زمین را وقف کرد ،کورهدار آجر آورد ،گچ آوردند ،و خالصه شبهای بعد
از روضه گروهگروه تا سحر کارگری میکردیم .باالخره مکتبالمهدی ،بدون یک ریال پولی که کسقی
هزینه کند ،بعد از سه ماه رمضان (سه سال) ساخته شد.

1

کمکم نام امام بر سر زبانها افتاد .اعالمیههایی که در آن ایام پخ
پلی کپی بود .حدود ش

مقی شقد تایقپهقای دسقتی و

صفحه را در یک صفحه می گنجاندند .خیلی ریز نوشته می شد .ما این هقا را

بهزحمت به دست میآوردیم که برایمان خیلی تازگی داشت .پذیرفته بقودیم کقه رژیقم شقاه بقه درد
 .1بسیاری از بچههای مکتبالمهدی در جبهه شهید شدند .بعضیهایشان هم هنوز هستند و مسئولیتهایی بر عهده دارند( .راوی)
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نمیخورد .در محل بچههای همسن خودمان را جمع میکردیم و برایشان صقحبت مقیکقردیم .همقه
سعی میکردند در مبارزه از هم سبقت بگیرند.
عبا مصدر دانشجو بود .چند بار رژیم شاه او را دستگیر و شکنجه کرده بود .با بچقههقا جلسقه
میگذاشت و همه دورش جمع می شدند .او هم نق زیادی در روشنگری جوانان داشقت .مقردم در
تظاهراا فقط عکس دکتر شریعتی و عکس حضرا امام را مقیآوردنقد .شقریعتی را هقم بقه عنقوان
مبارزی که در راه انقالب به شهادا رسیده بود میشناختند.
در هنرستان ،به جز تعداد کمی که خانواده های متمکّن یا وابسته داشقتند ،همقه وارد مبقارزه شقده
بودند .روز  12بهمن ماهشهر بودم و در خانة دایی ،که جزء معتمدان شورای شهر بقود ،از تلویزیقون
ورود امام را نگاه میکردم که یکمرتبه برنامه قطع شد و عکس شاه روی صفحة تلویزیون ظاهر شقد
و سرود شاهنشاهی پخ

شد .فکر کردیم حتماً خبری شده یا برای امام اتفاقی افتقاده .خیلقی نگقران

بودیم .تا اینکه دوباره تصویر امام آمد.
روز  14بهمن با عدهای برای آت

1

زدن دفتر حزب رستاخیر رفتقیم .مقن و دو نفقر دیگقر داخقل

ساختمان مانده بودیم و می خواستیم بیرون بیاییم و فرار کنیم کقه در فاصقلة چهقار متقری پلیسقی را
دیدیم .پلیسها فکر نمیکردند ما هنوز آنجا باشیم .ما را که دیدند گفتند« :ایسقت!» مقا فقرار کقردیم.
چهار پنج تا پلیس ما را تعقیب کردند .به یک جوی آب رسیدیم که در شرایط معمقولی اگقر بقه مقن
میگفتند از روی آن بپرم حتماً وسط

میافتادم .نمیدانقم چطقور آن روز از روی آن پریقدم .همقان

موقع صدای تیری را که از کنارم رد شد و به دیوار خورد شنیدم .بعد از رد کردن یک دیوار به دیقوار
بلندتری رسیدیم .هر قدر تالش کردیم خودمان را از دیوار باال بکشیم نتوانستیم .مأموران پلیس پشت
دیوار اول بودند و نمیدانستند ما پشت دیوار دوم گیر افتادهایم .آنها برگشقتند .مقا هقم حقدود یقک
ساعت از تر

آنجا ماندیم و لرزیدیم .بعد کمکم از پشت دیوار بیرون آمدیم.

روز  22بهمن در ماهشهر پاسگاه شهربانی سقوط کرد .نیروهای شهربانی رفته بودند و اوضاع شهر
به هم ریخته بود .یکمرتبه شایع شد که در تهقران درگیقری سقختی اتفقاق افتقاده اسقت .بقه سقراغ
تلویزیون رفتم .چیزی نشان نمیداد .اما رادیو لحظهبهلحظه را گزارش میکرد .یکمرتبه صدایی رسا و
محکم گفت« :این صدای انقالب اسالمی است ».شور و حال عجیبی به من دست داد .دیگقر حقال و
روز خودم را نفهمیدم .نمیتوانستم آنجا بمانم .به بهبهان برگشتم که سابقة مبارزاتی بیشتری نسبت به
ماهشهر داشت و در درگیریهای انقالب دوازده شهید داده بود.
در شهربانی بهبهان سرهنگی بود به نام امیری که آبادانی بقود و هیکقل عجیقب و غریبقی داشقت.
شهربانی دو تا سرگرد هم داشت؛ منصوری و داوودی که کُرد بودند .امیری همیشه مست بقود و هقر
کس را بازداشت میکرد گاز میگرفت .مردم میگفتند موققع گقاز گقرفتن دنقدانهقای

در گوشقت

 .1بعد از کودتای  21مرداد  1992تنها دو حزب «ایران نوین» و «مردم» باقی ماند .محمدرضا پهلوی در تاریخ  1959/12/11در یک کنفرانس بقزر

رادیقو ق تلویزیقونی از

ادغام کلیة احزاب و تأسیس حزب جدیدی به نام «حزب رستاخیز ملت ایران» بر اسا

 9اصل نظام شاهنشاهی و قانون اساسی و انقالب شاه و ملت خبر داد .حزب رسقتاخیز

فعالیتهای گستردهای داشت و کتابها و نشریاتی برای تقویت حاکمیت منتشر میکرد .این حزب در پاییز  1951منحل گردید( .سایت مؤسسة مطالعاا تاریخ معاصر)
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فرومیرود و از دو طرف به هم میرسد .آیتاهلل گلسرخی هم در صقحبتهقای

گفتقه بقود« :تقوی

بهبهان یه سگ به اسم رئیس شهربانی داره حکومت میکنه ».یک روز ساعت دو نیم بعدازظهر گفتنقد
یک پیکان جلوی در شهربانی امیری را به رگبار بسته و فرار کرده است .بعد فهمیقدیم امیقری نبقوده؛
منصوری و داوودی بودند و منصوری کشته شده است .بعد از شهادا مجید بقایی مشخص شقد کقه

ضارب یکی از اعضای گروه منصورون 1و رانندة پیکان هم مجید بقایی بوده است.

بعد از انقالب ،امیری فرار کرد .اما داوودی را گرفتند .من چهاردهساله بقودم کقه نگهبقان داوودی
شدم .توی زیرزمین شهربانی او را زندانی کرده بودند .یک روز داوودی به من گفقت« :بقه مسقئولتون
بگو انقالبتون که پیروز شده .من فرار نمیکنم .کجا رو دارم که فرار کنم؟ فقط یه کقم بقه مقن آزادی
بِدَن .من پوسیدم توی این اتاق ».من هم گفتم« :چشم .فردا میگم ».صبح روز بعد ،کقه سقرِ نگهبقانی
رفتم ،گفتند داوودی را اعدام کردهاند .امیری همچنان فراری بود تا اینکه در سالهای جنگ ،در کرج،
سربازی که خدمت

را در شهربانی بهبهان گذرانده بود و در یک داروخانه مشغول کار بود امیقری را

شناخته بود .او به سپاه کرج زنگ میزند و اطالع میدهد .سپاه کرج هم بالفاصله به سپاه بهبهان زنگ
میزند و اطالعاا میگیرد .خالصه ،امیری دستگیر شد .سقال  1901امیقری را بقه بازداشقتگاه سقپاه
بهبهان منتقل کردند .من و یکی از دوستانم به نام حاج ابراهیم سراغ رفتیم .حاج ابراهیم از بچههای
اطالعاا بود .دیدیم امیری ری گذاشته و خیلی مهربان شده .من با او دست دادم .دستهای بزرگی
داشت .با اینکه در بازداشت ما بود ،از او میترسیدم .امیری میخواست با ابراهیم دست بدهد .ابراهیم
دست

را کنار کشید .امیری گفت« :چرا اینجقوری کقردی؟» حقاج ابقراهیم گفقت« :مقیترسقم گقاز

بگیری!» امیری گفت« :مگه من سگم؟» ابراهیم گفت« :سگ بودی .نمقیدونقم؛ شقاید االن هقم سقگ
باشی! یادا رفته چی کار کردی؟» بعد از مدتی امیری هم اعدام شد.

 .1منصورون یکی از گروه های فعال پی

از انقالب بود که بخشی از نیروهای آن کسانی بودند که از مجاهدین پس از ماجرای ارتداد جقدا

شدند و تعدادی هم از نیروهایی بودند که سال  1955و  1950به این گروه پیوستند .برخی از شخصقیتهقای آن ،کقه پقی

از انققالب شقهید

شدند ،شهید صفاتی و کریم رفیعی و علی جهانآرا بودند .این افراد بیشتر جنوبی بودند و فعالیت گقروه منصقورون نیقز ،کقه در سقال  1950و
 1951شدا گرفت ،بیشتر در همان مناطق جنوب بود( .راوی)
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فصلدوم
اکثر کسانی که با رژیم شاه مبارزه میکردند نوجوان و جقوان بودنقد .وقتقی انققالب پیقروز شقد بقاز
همینها پای کار آمدند .بعد از پیروزی انقالب اولین جایی که به ذهنم رسقید مقیتقوانم مفیقد باشقم
کمیتة انقالب اسالمی بود .شهر شلوغ شده بود و پادگان و شقهربانی و کالنتقری سققوط کقرده بقود.
اسلحهها دست مردم افتاده بود و باید جمعوجور میشد و امنیت به شهر برمیگشقت .در آن شقرایط
هم افرادی بودند که از موقعیت سوءاستفاده میکردند و تسقویهحسقابهقای شخصقیشقان را انجقام
میدادند.
اطراف بهبهان طایفة شروری بودند که با بهبهانیها مشکل داشتند و چند بقار درگیقری بقه وجقود
آوردند .در یکی از شبها من هم در درگیری بودم کقه تیرانقدازی شقد .صقبح ردّ خقون روی زمقین
دیدیم و احتمال دادیم کسی تیر خورده است .از آن زمان محافظتها آغاز شد.
وقتی وارد کمیتة انقالب اسالمی شدم چهاردهساله بودم .باقی بچهها هم همین حدود سن داشقتند.
حداکثر سن بیست و هفت سال بود .در رأ

کمیته روحانیای نابینا به نام بخردیان بود کقه سقازمان

منافقین در سال  1901او را به شهادا رساند .ایشان انسان مبارزی بود و در رژیم شقاه زنقدان رفتقه
بود .در واقع رهبری جریان تظاهراا بهبهان در دست ایشان بود .روحانیون دیگری هقم بودنقد؛ مثقل
مجتهدی ،که بعدها امامجمعة بهبهان شقد ،و دعقاوی و مقدر

و موسقوی ،کقه در بهبهقان فعالیقت

میکردند .اما بخردیان با ما بچهها خیلی رفیق بود .با بچههقا و بقه رهبقری ایشقان بقرای حفاظقت از
انقالبی که به دست آورده بودیم نگهبانی در کمیته را شروع کردیم .همزمان در مدرسه هم با تعقدادی
از بچهها انجمن اسالمی را تشکیل دادیم .مسعود پی بهار ،که سال دوم هنرستان بقود ،در رأ

ایقن

کار قرار گرفت .در انجمن کارهای خاص خودمان را داشتیم و با برقراری جلساا متعقدد از انققالب
دفاع میکردیم .آن زمان مدار به کانون تبدیل شده بود ،تقریباً همه سیاسی بودند و بعقد از کقال
بحثهای سیاسی به راه بود .انجمن اسالمی در یک اتاق خیلی کوچک و محقر کارش را شروع کقرد
و بالفاصله مسعود ایدة بزر تری بقه ذهقن

رسقید و خواسقت تقا اتحادیقة انجمقنهقای اسقالمی

دان آموزان شهرستان را راه بیندازد و راه انداخت و مقرّ آن هم در یک سینمای قدیمی تعیین شد.
اتحادیة انجمنهای اسالمی گاهی شبها کال های عقیدتی و سیاسی میگذاشت و استادان قابلی
دعوا میکرد تا سطح دان

بچهها را از جهت سیاسی و اعتقادی ارتقا دهد تا کسانی که توان فکری

باالتری داشتند در مباحثه با اعضای دیگر گروهها کم نیاورند .آن موقع در شهر گروههای مختلف دور
هم جمع میشدند و بحث میکردند .در این گروهها تودهای بود ،منافق بود ،بچهمذهبی هم بود.
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لطف خدا و زحمتهای حاجعلی حجتنژاد من را به طرف بچقههقای کمیتقه و بعقد از تشقکیل

حزب جمهوری به طرف بچههای حزب جمهوری اسالمی ،1که متعلق به نظام اسالمی بودنقد ،سقوق
داد .بعد از پیروزی انقالب در بهبهان گروههای زیادی پیدا شدند کقه معلقوم نبقود تقا آن زمقان کجقا
بودهاند! تودهایها و چریکهای فدایی خلق 2که هنوز اقلیت و اکثریت نشده بودند ،حزب پیکار برای
آزادی طبقة کارگر ،9حزب رنجبران ،سقازمان مجاهقدین خلقق ،4جنقب

مسقلمانان مبقارز ،5اتحادیقة

کمونیستهای ایران ،و  ...بچههای همسن ما ،که دوست داشتند ژست روشنفکقری بگیرنقد ،جقذب

 .1شماری از شخصیتهای برجستة علمی و مذهبی و سیاسی ،که در پیروزی انقالب نقق

مهمقی داشقتند ،روز  23بهمقن  1951حقزب

جمهوری اسالمی را تأسیس کردند .هدف این حزب ایجاد یکپارچگی و همکاری هر چه بیشتر نیروهای وفادار بقه انققالب اسقالمی و سقامان
بخشیدن به حکومت اسالمی و پایهگذاری دولت جمهوری اسالمی طبق قانون اساسی بود .ایقن حقزب روز  11خقرداد  1900بقه درخواسقت
اعضای شورای مرکزی و موافقت امام خمینی(ره) فعالیتهای خود را رسماً تعطیل کرد( .سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی)
 .2سازمان چریکهای فدایی خلق از ادغام دو گروه مارکسیست و لنینیست در فروردین  1951تشقکیل شقد و در سقال  1955بقا ضقرباا
ساواک محدود گردید .با پیروزی انقالب اسالمی ،این گروه توانست خود را بازسازی و فعالیت خود را گسترش دهد .اما خیلقی زود برخقورد
خصمانهای را علیه جمهوری اسالمی و مردم اتخاذ کرد .این گروه با استفاده از احساساا قومی و قبیلهای در میان اقوام بحقران و تقن
کرد و در ایجاد ناآرامی در کردستان ،گنبد ،بلوچستان ،و خوزستان نق

ایجقاد

فعالی داشت .در پی این رویکقرد خصقمانه علیقه جمهقوری اسقالمی

تشکیالا آنها در تابستان  1901به همراه مجاهدین خلق ،که دست به عملیقاا مسقلحانه علیقه مقردم زده بودنقد ،مقورد حمقالا پقیدرپقی
نیروهای مردمی قرار گرفت و در داخل کشور سرکوب شد( .تحوالا سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی ،ج  ،1ص )914
 .9حزب پیکار در سال  1922توسط خسرو اقبال و جهاگیر تفضلی شکل گرفت .این حزب ملیگرا و تشکیالا آن عبارا بقود از کنگقرة
بزر  ،کمیتة مرکزی ،کمیسیون تجدید نظر ،و کمیتة استانها و شهرستانها .حزب پیکار در سال  1924همقراه چنقد حقزب دیگقر بقه ائقتالف
رسید و حزب میهن را به وجود آورد( .سایت مؤسسة مطالعاا تاریخ معاصر ایران)
 .4سازمان مجاهدین خلق یک گروه سیاسیق نظامی بود که در سال  1944تأسیس شد .بین سالهای  1945تا  1951اعضای این گقروه ،بقا
تغییر ایدئولوژی ،مارکسیسم را پذیرفتند و به دنبال آن تصفیههای خونینی در گروه صورا گرفت و تعدادی از اعضا به قتل رسقید .بعقد از آن
بنیانگذاران این سازمان و به دنبال آن اکثریت کادر توسط ساواک دستگیر و با اعدام بنیانگذاران و تعدادی از کادرهای اصلی ایقن سقازمان در
آستانة متالشی شدن قرار گرفت .بعدها و در پی انتشار اسنادی از سقاواک مشقخص شقد کقه یکقی از اعضقا ،بقه نقام مسقعود رجقوی ،نقق
چشمگیری در همکاری با ساواک برای معرفی عناصر اصلی سازمان داشته است .در سال  1951زندانیان سقازمان آزاد شقدند و خواهقان سقهم
خود از انقالب گردیدند و به همین منظور اقداماتی نیز انجام دادند .اما بعد از آنکقه بقه نتیجقهای نرسقیدند مخالفقت بقا حکومقت را در پقی
گرفتند .بعد از برکناری بنیصدر در سال  1901مجاهدین ،که مهرة خود در رأ

حکومت را از دست داده بودند ،رسماً مشی مسلحانه را علیه

جمهوری اسالمی برگزیدند .سران سازمان و اعضا به فرانسه و عراق رفتند و فعالیتهای تروریستی خود را ادامقه دادنقد .مجاهقدین خلقق در
کمک به رژیم بعث صدام در جنگ ایران نق

بسزایی داشتند .در سال  1901و بعد از پقذیرش قطعنامقة  531از طقرف ایقران بقا جمقعآوری

امکاناا و فراخوان نیروهای خود از سراسر جهان به قصد تصرف تهران به مرزهای غربی کشقور هجقوم آوردنقد کقه بقا مقاومقت رزمنقدگان
روبهرو و بعد از سه روز با تحمل تلفاا بیشمار عقبنشینی کردند .بعد از این شکست سیل ریزش نیرویی در ایقن سقازمان آغقاز شقد .ایقن
گروه همچنان تالش دارد که با آویختن خود به قدراهای بزر

مفرّی برای نجاا بیابد( .غالمرضا یزدانی ،جبههای به عرض شق

متقر ،نسقل

کوثر ،1911 ،ص  19ق 93؛ احمدرضا کریمی ،شرح تاریخچة سازمان خلق ایران و مواضع آن ،مرکز اسناد انقالب اسالمی)
 .5جنب

مسلمانان مبارز گروه جداشده از جنب

آزادیبخ

مردم ایران یا جاما است که پس از وققایع سقال  1942بقا مشقی مسقلحانه و

ایدئولوژی اسالمی شکل گرفت .جاما مدا زیادی دوام نیاورد و توسط ساواک شناسایی و متالشی شد .پس از پیروزی انقالب نیز این جنقب
تنها به نشر عقاید خود از طریق سخنرانی و هفتهنامة امت پرداخت .اما پس از مدتی به جهت اصرار بر مواضقع خقاص بقه حاشقیه رانقده شقد.
(دایرهالمعارف انقالب اسالمی ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقد  ،ج  ،1ص )35
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این گروهها شدند .بعضی از این بچهها بعدها اعدام شدند ،بعضی به زندان رفتند ،و بعضی از زنقدگی
ساقط شدند.
پنجشنبهها و جمعهها صبح علی الطلوع به کوه میزدیم .میدانستیم اکثر گروههای مبارز هم به کوه
میروند تا از کوه در استقامت بگیرند .واقعاً هم خوب بود .کوه احسا صالبتی توأم با پایداری به
انسان میداد .صبح زود باالی کوه بودیم .از آن باال ،پایینِ کقوه را نگقاه مقیکقردیم و مقیدیقدیم کقه
بچههای منافق در حالِ شعار دادناند .ما هم در جواب بلندبلنقد تکبیقر مقیگفتقیم .بعقد کقه بقه هقم
میرسیدیم و میخواستیم از کنار هم رد شویم ،از آن جهت که با هم رفیق بودیم ،مینشستیم؛ بقا هقم
احوالپرسی و شوخی میکردیم و کلی میخندیدیم .ما فقط با هم بحث سیاسی داشقتیم و هرگقز بقه
شکل جدّی رودرروی هم نایستادیم.
بعد از مدتی در بهبهان جهاد سازندگی تأسیس شد .بچهها روزهای تعطیل به روستاها میرفتنقد و
مسجد و درمانگاه میساختند و در کار برداشت به کشاورزان کمک میکردند .در رأ

بچههای جهاد

مجید بقایی قرار داشت .بعد از مدتی من هم به اتفاق چند تن از دوستان به بچههای جهقاد پیوسقتیم.
روزهای تعطیل برای کارهای جهادی به روستاها میرفتیم .گندم درو و محصوالا کشاورزی را جمع
میکردیم .دیگر در خانه بند نبودم .بیشتر دنبال همین کارها بودم و اصالً فراموش کرده بودم که خرج
خانه از کجا میآید .مجید خرج خانه را درمیآورد .هوای من را هم داشت؛ در حالی که مقن بقرای
برادری نکرده بودم .حتی در همان دوران ما همیشه با هم سرشاخ بودیم و بیشتر من مجیقد را اذیقت
میکردم .بعد از مدتی بنیاد مسکن بهبهان تأسیس شد .به کمک بچههای بنیاد دنبال تهیة آجر و گقچ و
بنا و کارگر میرفتیم تا برای محرومان خانه بسازیم .هنوز در کمیته هم بودم؛ تقا اینکقه  5آبقان سقال
 1951سپاه بهبهان شکل گرفت.
سپاه در واقع پایگاه جدیدی به حساب میآمد که برای دفاع از دستاوردهای انقالب در هقر شقهر
تعدادی از بچههای معتقد را گِرد هم جمع کرده بود .بیشتر کارها را بر عهده داشقت و در ماجراهقای
دزدی و مسائل ناموسی و گروهکی وارد عمل مقیشقد .مقردم هقم بقه سقپاهیهقا اعتمقاد داشقتند و
میدانستند که بچههای سالمی هستند .وقتی تعدادی از دوستانمان به سپاه رفتند من و چند نفر دیگقر
هم تصمیم گرفتیم به آنجا برویم .درخواست دادیم و برای مصاحبه دعوا شقدیم .یقک روز بعقد از
ظهر ،در یک اتاق کوچک دو در یک و نیم متر ،برادری به اسم محمدکاظم نحوی 1از من چند سقؤال
پرسید .ایشان پشت یک میز فلزی نشسته بود و یک دفتر چهل بر

هم روبهروی

باز بود که اسم ما

را در آن نوشته بود .محمدکاظم از من پرسید« :چه کتابایی خوندی؟» من هم اسم چند کتاب را گفتم.
ایشان گفت« :خالصة یکیش رو بگو ».من هم خالصة کتاب آری ،اینچنین بود برادر دکتر شقریعتی

 1محمدکاظم نحوی روز اول جنگ در بستان شهید شد و جزء اولین شهدا و دومین شهید بهبهان است .برادر ایشان هم مبارز بقود و زمقان
شاه شهید شده بود( .راوی)
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را گفتم و ایشان در دفترش یادداشت کرد .بعد گفت« :از فردا بیا ».از فردای آن روز ،یعنقی پقنجم آذر
سال  1951من پاسدار ذخیره شدم .آن زمان هنوز بسیج تشکیل نشده بقود .مقن و پقانزده نفقر دیگقر
پاسدار ذخیره بودیم و سی و پنج نفر رسمی بودند.
مهدی مداح ،که بچة تهران بود ،و عبداهلل مسگر 1از دفتر مرکزی حکم داشتند و در هر شهر چنقد
ماه میماندند و سپاه را تشکیل میدادند و به بچههای همان شهر مقیسقپردند و مقیرفتنقد .آن زمقان
مهدی مداح فرمانده سپاه و عبداهلل مسگر مسئول عملیقاا سقپاه بقود .ابوالقاسقم دهققان هقم ،کقه از
بچههای بهبهان بود ،معاون عملیاا مسگر شد .به ما هم اجازه دادند درسقمان را ادامقه بقدهیم و مقا
پانزده نفر ذخیره بعد از تعطیلی مدرسه برای نگهبانی به مقر سپاه میرفتیم.
ساختمان سپاه بهبهان در محل مهمانسرای جهانگردی زمان شاه بود .سپاه فقط یک ماشین و یقک
موتور داشت .پا بخ

شبها کلت

را به کمرش میبست و بقا دوچرخقه بقه پسقتهقا سرکشقی

میکرد.

2

ما در کمیته آموزش اسلحه دیده بودیم .آن زمان اکثر اسلحهها اِم  1بود و خیلقی آرزو بقه دلمقان

بود یک بار ژ  9دست بگیریم .اِم  1مثل برنو قدیمی 9بود .بزر ترهای سپاه ژ  9دست مقیگرفتنقد و
به ما میگفتند« :همین اِم یکها فعالً دستتون باشه تا راه بیفتید».
تعداد زیادی از گروهکها در بهبهان فعالیت مقیکردنقد .اوایقل کقار در سقپاه خیلقی محقدودیت
نداشتیم .مدرسه و جهاد و حزب جمهوری هم میرفتیم و کمک میکردیم .طبق برنامهریزی نگهبقانی
هم میدادیم .همان ایام موضوع اولین دورة انتخاباا مجلس شورای اسالمی پی

آمد .استادی ،به نام

زینلی ،در هنرستان بود که کاندید انتخاباا شد .آن زمان شورای نگهبان نبود .در بهبهان شصقت نفقر
کاندید شدند؛ از سازمان منافقین گرفته تا سازمان پیکار ،تودهایها ،حزب کارگران ،چریکهای فدایی
خلق ،حزب رنجبران ،و خالصه هر حزبی برای خودش یک کاندید معرفی کقرده بقود .منتهقا رقابقت
اصلی بین مواساتیان ،که استاد دانشگاه بود ،و زینلی ،که استاد هنرستان بود ،جریان داشت.

زینلی کاندید حزب جمهوری اسالمی و مواساتیان کاندید کانون نشر فرهنگ 4بود .برادری به اسم

فریدون باقرزاده ،از بستگان زینلی و از دوستان ما ،مسئولیت تبلیغاا زینلقی را در امیدیقه 5بقر عهقده

 .1مهدی مداح و عبداهلل مسگر هر دو در جنگ تحمیلی به شهادا رسیدند( .راوی)
 .2امق 1اسلحهای نیمهخودکار است که با فشار غیر مستقیم گاز باروا مسلح و با شانة فشنگ هشتتیری از باال تغذیه میشود .این سقالح
را یک امریکایی به نام  john Garandطراحی کرده است( .راوی)
 .9بقِرنو نوعی تفنگ تکتیر و بسیار قوی با برد چهارهزار و پانصد متر و کالیبر  32/1میلیمتر است که نخستین بار در شهر برنو در کشقور
چکسلواکی ساخته شد( .راوی)
 .4قبل از انتخاباا کانون نشر فرهنگ انقالب اسالمی هم در بهبهان شکل گرفته بود که یکی از بنیانگذاران آن مجید بقایی بود و بچههقای
کانون در شهر به «کانونیها» معروف بودند( .راوی)
 .5شهری که پل ارتباطی چند استان در خوزستان است( .راوی)
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گرفته بود و همین باعث شد که من هم یک ماه در امیدیقه باشقم .بقاالخره زینلقی انتخقاب و اولقین
نمایندة بهبهان در مجلس شورای اسالمی شد.
اسماعیل دقایقی ،صدراهلل فنی ،ابراهیم شهیدزاده ،و ابراهیم طهماسبی هم از بچههای کانون بودند.
بچههای کانون تیپاً به ما نزدیکتر بودند .اعضای حزب جمهوری اسالمی مقردان میقانسقال مقذهبی
بودند که سابقة مبارزه با رژیم شاه را داشتند و ما را خیلی به بازی نمیگرفتند .اوایل کارِ کانون شایعه
کردند که کانونیها مخالف نظام و جمهوری اسالمی هستند .دید من هم به کانون این بود .چند بار با
بچههای کانون بیجهت درگیر شدیم و یکدیگر را کتک زدیم .آنقدر که ما با هقم درگیقر بقودیم بقا
منافقین درگیر نبودیم .یک بار با خودم گفتم« :برم پی

این بچههای کانون ببیقنم حرفشقون چیقه؟! و

چهکارهاند؟» وقتی رفتم فهمیدم فکرم اشتباه بوده و آنها هقم ،هقم تیقپ خودمقان هسقتند .احسقا
آرام

کردم .به بچههای خودمان ماجرا را گفتم .اما آنها گفتند« :اشتباه میکنی ».گفتم« :من از نزدیک

اینا رو دیدم .مثل خودمونان .من عضو کانون میشم».
روزی که برای عضویت رفتم یک برگه به من دادند که روی آن نوشقته شقده بقود« :شقما از ایقن
تاریخ عضو کانون نشر فرهنگ انقالب اسالمی هستید ».از آن تاریخ دیگر به دفتقر حقزب جمهقوری
اسالمی نرفتم .سپاه هم به فعالیتهای سیاسی حساسیتی نداشت .بچههای کانون کار فرهنگقی انجقام
میدادند و دانشگاهی ،مذهبی ،مبارز ،و روشنفکر بودند.
مجید بقایی را در کانون شناختم .او در رأ

ققرار داشقت و دانشقجوی رشقتة پزشقکی دانشقگاه

جندیشاپور اهواز بود .ارتباط مستقیمی با او نداشتم .مجید هفت سال از من بزر تر و مسقئول بقود.
برادری به نام جعفر شریفنیا ،که در اولین محاصرة سوسنگرد 1به شهادا رسید ،مسئول مسقتقیم مقا

بود که شاخة نوجوانان کانون بودیم.
در حالِ همکاری با کانونیها و سپاه بهبهان بودم که خبر رسید در مرزها درگیری شده اسقت .امقا
در بهبهان اتفاق خاصی نیفتاده بود .چاههای نفت اطراف بهبهان بودند و بافت مردم شهر هقم مقذهبی
بود .کمکم کردستان هم شلوغ شد .یک روز رادیو اعالم کرد که سپاه جهرم در حقالِ اعقزام نیقرو بقه
کردستان است .من هم از خدا خواسته دو روز مانده به نوروز سال  1953از بهبهان سوار ماشین شدم
و با کل پولم ،که بیست تومان هم نمیشد ،به جهرم رفقتم و خقودم را بقه سقاختمان سقپاه رسقاندم.
فرمانده عملیاا سپاه جهرم در اتاق بود .بعد از سالم و احوالپرسی برگهای را که نشان میداد مقن
پاسدار ذخیرة سپاه بهبهان هستم به او نشان دادم .خیلی محترمانه پرسید« :برای چی اومقدی اینجقا؟»
گفتم« :رادیو اعالم کرده که شما برای کردستان نیرو میفرستید .اومدم اینجا اعزام شم ».نگاهی به سقر
و وضع من کرد و گفت« :رادیو اعالم کرده؛ منتها ما فعالً کسایی رو اعزام میکنیم که سِنِشون بیشتر از
شما باشه ».خواه

و تمنا کردم ،اما فایدهای نداشت .ایشان سعی کرد به گونهای من را متقاعد کند تا

 .1سوسنگرد در شصت کیلومتری شمال غربی اهواز قرار گرفته است .نام ابتدایی آن خفاجیه بود که بقه سوسقنگرد تغییقر یافقت( .اطلقس
شمارة  ،4دشت آزادگان در جنگ ،ص  ،14مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ)1912 ،

21

ناراحت نشوم .شمارة تما

سپاه بهبهان را از من گرفت و گفت« :اگر بنا شد همسنوساالی شقما رو

اعزام کنیم ،قول میدم که بهت زنگ بزنم ».ایشان با من خداحافظی کرد و من از جهرم به شیراز رفتم.
در شیراز پولم تمام شد .یک ریال هم نداشتم .به شاهچراغ رفقتم و بقه متصقدّی آنجقا گفقتم« :مقن از
بچههای سپاه بهبهانم .رفتم جهرم و توی مسیر برگشت پولم تموم شده ».متصدّی گفقت« :شقما بقرو
سپاه .اینطوری بهتره ».و یک نفر را صدا کرد تا من را به مقر سپاه برساند .جلوی در سقاختمان سقپاه
استان فار

از ماشین پیاده شدم .من را به قسمت عملیاا سپاه هدایت کردند .سقه پاسقدار در اتقاق

نشسته بودند .گفتند« :بفرما ».ماجرا را گفتم .یکی از آنها بدون هیچ حرفی یک دفعه محکم با لگد به
ساق پایم کوبید و گفت« :تو دزدی .میخوای کالشی کنی .مقیخقوای تلکقه کنقی ».پقایم خیلقی درد
گرفت .نزدیک بود گریه ام بگیرد .با بغض گفتم« :این حرفا چیه؟ ایقن برگمقه ».گفقت« :بقرو .حقرف
بیخود نزن .وقتی رفتی بازداشتگاه میفهمی ».کار خرابتر شده بود .اگر گدایی میکردم حداقل پقولی
جمع کرده بودم .حتی اگر به ترمینال میرفتم و به رانندة اتوبو

میگفتم که من را تقا بهبهقان ببقر و

آنجا پولت را میدهم این کار را میکرد .من را بدون هیچ دلیلی به بازداشتگاه انداختند .در بازداشتگاه
هیچکس نبود .وقتی آهنگِ «اهلل اکبر  ...خمینی رهبر  ...این بانگ آزادی است  »...پخ

شد آنقدر دلم

گرفت که یک دل سیر گریه کردم .بعد از چند ساعت به آنها پیغام دادم که حداقل بقا فرمانقده سقپاه
بهبهان تما بگیرید و موضوع را پیگیری کنید .اما فایدهای نداشت و من شب عید و روز بعد از آن
را تنها در بازداشتگاه سپری کردم.
روز دوم عید چند نفر به سراغ من آمدند و گفتند که با سپاه بهبهان تما

گرفتقهانقد و بچقههقای

سپاه آنجا نگران من هستند و دارند دنبالم میگردند .یکی از آنها همان کسقی بقود کقه شقب اول در
اتاق عملیاا سپاه بود .گفت« :برادر ،ببخشید .ما شما رو نشناختیم ».گفتم « :اونی که با لگد تقو پقای
من زد کجاست؟» گفت« :ببخ  .حالل

کن ».گفتم« :من حالل

نمیکنم؛ اصالً! بدون هقیچ سقؤالی

تو پای من کوبید .آخه چی دیده بود از من که گفت داری کلّاشی میکنی؟ آخه کسقی مقیآد از سقپاه
کالشی کنه؟ به خدا من حالل

نمیکنم ».گفت« :اشکال نداره .ما برای شما بلیط گرفتیم .پقول تقوی

راهت رو هم میدیم که بِری .بچههای سپاه بهبهان خیلی نگرانت هستن».
از بازداشتگاه بیرون رفتم و با اتوبو به بهبهان برگشتم.
از خوزستان خبر میرسید که ضدّ انقالب ،بهخصوص گروهک خلق عرب ،1لولههقای نفتقی بقین
آغاجری و آبادان را منفجر میکند .بمبگذاریها بیشتر در آبادان و خرمشهر و اهواز انجقام مقیشقد.
 .1بعد از پیروزی انقالب اسالمی تشکیالتی به نام ستاد رزمندگان خلق عرب تأسیس شد .افراد این تشکیالا گِرد شیخ شبیر خاقانی ،امقام
جماعت مسجد امام صادق ،که در بین اعراب و عشایر ایرانی و برخی کشقورهای عربقی نفقوذ داشقت حلققه زدنقد .رفتقهرفتقه از درون ایقن
تشکیالا سازمان خلق عرب به وجود آمد که عالوه بر اتخاذ مواضعی در خصوص جدا کردن مردم عرب و غیقر عقرب بقهتقدریج بقه اتخقاذ
مواضع ضدّ انقالبی پرداخت و به تظاهراا مسلحانه و درگیری و آشقوب و تقرور روی آورد .در پقی افقزای

ایقن اققداماا مقردم در تقاریخ

 51/4/29به مراکز استقرار گروههای خلق عرب هجوم برده و ضمن دستگیری عدهای از عناصقر فعقال ضقدّ انققالب بقیقه را متقواری کردنقد.
(اطلس شمارة  ،2خرمشهر در جنگ ،مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ ،ص  22ق )25
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حتی در سوسنگرد ،که یکپارچه عرب بودند ،این مسائل وجود نداشت .خیلی از سوسنگردیها رژیم
بعث را قبول نداشتند .اما در خرمشهر و آبادان ،گروهک موسوم به خلق عرب بهشدا کار میکقرد و
روزی نبود که در مسیر آبادان و آغاجری اتفاقی نیفتد .ما نمیتوانستیم کقاری بکنقیم .تصقمیمگیرنقده
فرمانده سپاه بود که یک گروه به شلمچه اعزام کرد تا به مرزبانها کمک کنند .بعد از مدتی خبر رسید
ایرج دستیاری یکی از بچههای آغاجری ،در مرز شلمچه بر اثر تیراندازی در پاسگاه به شهادا رسیده
است .برای تشییع پیکر ایرج به امیدیه رفتیم.
***
 91شهریور ماه  ،1953من در سربندر 1بودم و داشتم بلوکهقایی را کقه از بهبهقان بقرای یکقی از
آشنایان خریده بودم از ماشین خالی میکردم .ساعت حدود  2بعد از ظهر سروصقدای عجیبقی ،مثقل
انفجار لولههای نفت ،به گوشم رسید .زمان زیادی نگذشت که دیدم از طرف آبادان مردم هراسان بقه
سمت سربندر میآیند .صحنة عجیبی بود .مردم میگفتند کقه عراققیهقا حملقه کقردهانقد .بقه راننقدة
کمپرسی گفتم« :من با تو برنمیگردم .خیلی طول میکشه ».سریع با ماشین سواری خودم را به بهبهان
رساندم و به سپاه رفتم .بچهها گیج و حیران بودند و میگفتند که خبر درست است و عراقیها حملقه
کردهاند.

2

فردای آن روز تیپ هوابرد شیراز به بهبهان آمد تا از آنجا به طرف منطقة عملیاتی برود .از آبقادان
و خرمشهر هم مردم آمده بودند .اوضاع شهر تغییر کقرده و بقه هقم ریختقه بقود .مقردم جنقگزده در
مدار و مساجد و گوشة خیابانها و پارکها اسکان یافته بودند .آنها با تریلی و کمپرسی و هر چقه
به دستشان رسیده بود خودشان را از آبادان و خرمشهر به بهبهان ،که نقطقه امقن محسقوب مقیشقد،
میرساندند.
از روز اول شروع جنگ تا آخر مهر بهبهان همین وضع را داشقت و هقیچ کنترلقی در شقهر نبقود.
خیلیها وقتی به بهبهان میرسیدند و شلوغی شهر را میدیدند از آنجقا رد مقیشقدند و بقه شقیراز و
گچساران میرفتند تا خودشان را از منطقة مرزی دورتر کنند .بعضیها هم که متمکّن بودنقد در شقهر
خانه اجاره میکردند .بعد از یک ماه مسئوالن شهر گفتند باید مدار
مدار

شروع بقه کقار کننقد و تخلیقة

آغاز شد .هاللاحمر و سپاه برای جنگزدگان چادر زد .زمستان در راه بقود و چقادر مناسقب

 .1همان بندر شاپور و بندر امام فعلی است .در زمان شاه در خوزستان ،بعد از خرمشهر ،فقط همقین بنقدر بقود و ققرار شقد آن را توسقعه
بدهند .چند پست اسکله داشت .خانههای کارگری و راهآهن هم همانجا بود .یکی از اقوام مادری من آنجا کارمند راهآهن بود و ما گاهی چند
روز خانهشان میماندیم .بعد از طرح توسعه ،همة خانهها را خراب کردند و افراد ساکن را ،از کارگر گرفته تا کارمنقد و گمرگقی و راهآهنقی و
بندری ،به بیست کیلومتر دورتر منتقل کردند و برایشان خانه ساختند .اسم محل جدید را هم سربندر (اول بندر) گذاشتند .سه چهار سقال قبقل
از پیروزی انقالب آنجا ساخته شد .اکنون به آن «مجتمع تأسیساا بندری امام خمینی» میگویند( .راوی)
 .2این تیپ متعلق به ارت

بود( .راوی)
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نبود .بعد از مدتی طوالنی شهرکهای وحدا و بالل و سلمان برای جنگزدگان ساخته شقد و آنهقا
اسکان یافتند .این شهرکها بعد از پایان جنگ خالی شد و هنوز هم خالی مانده است.
آبان سال  1953مدار کمکم باز شد؛ اما چه باز شدنی! بچههای ابتدایی سقر کقال مقیرفتنقد.
مدار راهنمایی هم تا حدودی فعال بود .بیشتر بچهها میخواستند خودشان را بقه جبهقه بکشقانند.
دبیرستانیها هم اغلب وِل بودند .اولین گروه اعزامی از بهبهان به سوسنگرد و خرمشهر رفقت .گقروه
اعزامی به خرمشهر بچههای کاربلدی نبودند .همینطور مسیر را گرفته و دیده بودند هیچکس نیسقت،
رفته بودند جلو و اشتباهی از زیر پای عراقیها درآمده بودند .عراقیها هم نارنجقک انداختقه بودنقد.

خیراهلل جنتشعار ،که بعدها شهید شد ،آنجا ترک  1به گردن

خورد .فرمانده گروه سوسقنگرد هقم

برادری به نام یوسف متانت بود .حسین خاکسار 2هم همراه او جزء اولین نفراتی بود که به سوسنگرد

رفت .حسین همسنوسال ما بود؛ اما چون ری
با مقر سپاه بهبهان تما

داشت سِن

بیشتر نشان میداد .گاهی از سوسقنگرد

میگرفت .میپرسیدیم« :حسین ،چه خبر؟» میگفت« :اینجقا خبقری نیسقت.

نمیدونم چرا ما رو آوردن اینجا .جنگ توی خرمشهره .اینجا ما رو سر کار گذاشتن ».اصرار داشت به
خرمشهر برود.
اواسط آبان بود که یکمرتبه عراقیها به طرف سوسنگرد حرکت کردند .مرز چزابه را رد کردنقد
و به سمت بستان 9رفتند .بچههای بهبهان درگیر شدند و همانجقا دو شقهید دادنقد .اولقین شقهدای
بهبهان نعمتاهلل عزاخواه و محمدکاظم نحوی بودند .چند نفری هم مجروح شقدند .اولقین جانبقاز
بهبهان قدرااهلل محمدحسنی بود که همانجا یک دست و یک پای

را از دست داد .این بچقههقا از

گلدستة مسجد بستان باال رفته بودند تا ببینند عراقیها تا کجا جلو آمدهاند که با شلیک مستقیم گلولقة
تانک شهید و مجروح شدند .پیکر عزاخواه ،چون پالک و کارا شناسایی نداشت ،وقتی بقه عققب
آمد مفقود شد و اصالً کسی نفهمید او کجا رفت!
گروههای اعزامی ،چون تجربة کارهای عملیاتی را نداشتند ،امدادگر و تیم پزشکی بقا خقود نبقرده
بودند .وقتی قدرا مجروح شد با وضع بدی او را به عقب آوردنقد .بقه همقین خقاطر سقپاه بهبهقان
تصمیم گرفت از بین پاسداران ذخیره یک گروه امدادگر تشکیل بدهد و آنها را پقس از آمقوزش بقه
جبهه اعزام کند .این خبر که به ما رسید از خوشحالی بال و پر درآوردیم .دوازده نفر کاندید شقدیم و
ما را برای آموزش امدادگری فرستادند.
آقای پرواز ،که تکنسین اورژانس بقود ،در بیمارسقتان بهبهقان بقرای مقا کقال

تئقوری و عملقی

گذاشت .ایشان اول به صورا تئوری توضیح می داد و بعد ما را به اتاق پانسمان بیمارسقتان مقیبقرد.
 .1به تکههای گلولة خمپاره ،تو  ،تانک ،و ...ترک

میگویند که بعد از انفجار با سرعت و حرارا بسیار بقه اطقراف پرتقاب مقیشقوند.

(راوی)
 .2حسین خاکسار در عملیاا رمضان به اسارا درآمد و در زندان بصره به شهادا رسید( .راوی)
 .9بستان یکی از شهرهای دشت آزادگان است که در مسیر یکی از محورهای حملة دشمن به خوزستان قرار داشت و با شروع جنگ از دو
محور مورد تهاجم قرار گرفت( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،121ا
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بیمار که میآمد نحوة کار را به ما نشان میداد .بیمار بعدی که میآمد میگفت حاال تو برو آمپول بزن
یا مثالً بخیه کن .یادم هست اولین بخیه را برای یک بچة هشتساله ،که ساعدش پاره شده بقود ،زدم.
در دفتر سپاه بودیم که آقای پرواز تلفن کرد که بیایید یک مورد بخیه هست .سریع رفتیم .نوبقت مقن
بود .تا رسیدیم آقای پرواز گفت« :زود باش بخیه بزن ».اول دست کقودک را بقیحقس کقردم و بعقد
شروع کردم به بخیه زدن .آقای پرواز خیلی خوش

آمد .گفت« :عالیه».

کمال اسالمی هم در گروه بود .آقای پرواز یک بقار روش وصقل سقرم را برایمقان توضقیح داد و
گفت« :کی داوطلب میشه برای اینکه سرم به

وصل بشه؟ یه سرم قندیقه .چیقزی نیسقت ».کمقال

گفت« :من ».و روی تخت خوابید .یکی از بچهها باالی سرش رفت و سرم را وصل کرد .بعد از چهار
پنج دقیقه دست کمال باد کرد .سوزن زیر پوست رفته بود .آقای پرواز گفت« :نباید اینجقوری بزنقی.
خب ،این دست دیگه فایده نداره .بلند شو ».کمال گفت« :نه ،روی اون یکی دستم بزنید ».سرم را بقه
دست دیگرش زدند .بعد از چند دقیقه آن دست

هم باد کرد و کمال از هوش رفت .او را بلند کردند

و به اورژانس بیمارستان بردند.
در پایان دورة آموزش ،ش

نفر مردود و ش

نفر قبول شقدند .مقن جقزء قبقولشقدههقا بقودم.

بیمارستان اعالم کرد که اینها آموزش دیدهاند .از ما ش نفر که پذیرفته شقدیم بعقدها سقه نفرمقان
حسین نخعی و عبا نخعی ،که برادر بودند ،و جواد متولی شهید شدند.
بعد از دورة امدادگری اصرار میکردیم که ما را به جبهه بفرستند .اما قبول نمیکردند و مقیگفتنقد
هر وقت گروه اعزام شد با گروه میروید.
در

را تعطیل کرده بودیم .محمدرضا ابولی ،که مسئول واحد شورای اسالمی روستاها بقود ،1بقه

من گفت« :بیا به ما کمک کن تا شوراهای اسالمی رو تشکیل بدیم ».با خقودم گفقتم کقه ایقن کقار از
نگهبانی دادن در سپاه و یک جا نشستن بهتر است .یکی دو ماه طول کشید تا با بچهها شورای اسالمی
روستاها را راه انداختیم .بعد از آن باز هر چه منتظر شدم تا ما را به جبهه اعزام کنند نکردند.
اواخر دی سال  1953یک روز در محوطة ساختمان سپاه ابقراهیم طهماسقبی را دیقدم .ابقراهیم از
دوستانم بود؛ اما مدتی بود هیچ خبری از او نداشتم و نمیدانستم کجاست .دست

را بقا گقچ و آتقل

بسته بودند و به گردن آویزان کرده بودند .پرسیدم« :چی شقده؟» گفقت« :تقرک خقوردم ».گفقتم:
«کجا؟! مگه تو جبهه بودی؟» گفت« :آره ».گفتم« :کدوم جبهه؟» گفت« :شوش دانیال 2».با اینکقه بچقة
خوزستان بودم نمیدانستم شوش دانیال کجاست .پرسیدم« :شقوش دانیقال دیگقه کجاسقت؟» گفقت:
«نزدیک اندیمشکه .سه ساعت و نیم تا بهبهان فاصله داره؛ دو ساعت تا اهواز ».با تعجب پرسیدم« :تو
اونجا چی کار میکردی؟» گفت« :من فرمانده عملیاا سپاه شوشم ».پرسقیدم« :فرمانقده سقپاه کیقه؟»
1

 .آن زمان یکی از واحدهای زیر نظر سپاه شوراهای اسالمی روستا بود.

 .2شوش در جنوب غربی دزفول است .اندیمشک در شمال و هفتتپه در جنوب شوش قرار دارد .غرب شوش هم خط بود کقه بقه فکقه
میرسید( .راوی)
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گفت« :مجید بقایی ».چشمهایم گِرد شد .پرسیدم« :مجید بقایی فرمانقده سقپاه شوشقه؟!» گفقت« :آره،
ابراهیم شهیدزاده هم معاون مجیده .اسماعیل مبیّن هم مسئول آموزشه ».تا این حرف را زد بقا خقودم
گفتم« :ای وای  ...تو بیخود اینجا معطلی».
یک روز صبح زود کولهپشتیام را برداشتم و بدون اینکه به کسی چیزی بگویم به اهواز رفقتم .در
چهارشیر اهواز پیاده شدم و از مردم پرسیدم که چطور میتوانم به شوش دانیقال بقروم .یکقی گفقت:
«بغل پل ،کنار پلیس راه جادة اهوازق اندیمشک وایسا ،ماشین بگیر ».من هقم رفقتم و کنقار پلقیس راه
ایستادم .اما به هر ماشینی میگفتم« :شوش ».میرفت .بعد از ظهر شد .ستوانی به سراغم آمد و پرسید:
«کجا میخوای بری؟» گفتم« :میخوام برم شوش دانیال ».گفقت« :بقرای شقوش کقه از اینجقا ماشقین
نمیره!» گفتم« :پس ،از کجا میره؟» گفت« :تو باید بری تا قبل از سهراه هفقتتپقه ،سقهراه شوشقتر».
گفتم« :سه راه شوشتر دیگه کجاست؟» گفت« :بچة کجایی؟» گفتم« :خوزستان ».با تعجب گفقت« :تقو
شوشتر رو ندیدی؟» گفتم« :نه واهلل ،من بچة دهاتم .اصالً ایقنوَرا نیومقدهم ».خندیقد و گفقت« :بیقا».
راهنماییام کرد و سوار یک مینیبو

شدم که به طرف شوشتر میرفت.

قبل از هفتتپه جادهای به طرف شوشتر میپیچید .سر سهراهی از ماشین پیاده شدم .آفتاب داشت
غروب میکرد .همانجا کنار جاده نماز ظهر و عصرم را خواندم .چیزی برای خوردن پیدا نکقردم .بقه
گذریها گفتم که میخواهم به شوش بروم .رانندهای گفت که از اینجقا نمقیبرنقد و بایقد بقه سقهراه
هفتتپه بروی .تقریباً ششصد هفتصد متر تا سهراه هفتتپه را پیاده رفتم .وقتی به آنجا رسقیدم کقامالً
غروب شده و آفتاب نشسته بود .کنار سهراه به سنگری که برای ارتشیها بود ،رفتم و گفتم« :میخوام
برم شوش ».لبا

پلنگی تنم بود .یکی از ارتشیهقا پرسقید« :بسقیجی هسقتی؟» گفقتم« :نقه ،پاسقدار

ذخیره م ».پرسید« :پاسدار ذخیره دیگه چیه؟» گفتم« :یه چیزی هست دیگه .پاسقدارم ».گفقت« :باشقه.
کجا میخوای بری؟» گفتم« :شوش ».گفت« :وایسا همینجا تا یه ماشقینی بیقاد ».مقن هقم از فرصقت
استفاده کردم و نمازم را خواندم .منتظر شدم تا شاید شام تعارف کنند .اما دیقدم خبقری نیسقت .هقوا
کامالً تاریک شده بود و هنوز به شوش نرسیده بودم .بعد از چند ساعت معطقل مانقدن بقاالخره یقک
ماشین بزر

ارت

از راه رسید .سرباز از راننده پرسید« :کجا داری میری؟» راننده گفت« :دارم میرم

تپهسبز 1».بعدها متوجه شدم تپهسبز نزدیک اندیمشک است .سرباز گفت« :این آقا رو هم بقا خقودا
ببر شوش ».راننده پرسید« :کیه؟» سرباز گفت« :نمیدونم .میگه از بچههقای سقپاهه ».راننقده بقه مقن
گفت« :برو عقب بشین ».هوا سرد بود؛ اما عقب ماشین از آنجا ماندن بهتر بود .پریقدم عققب ماشقین.
راننده حرکت کرد .از باال به دوروبَرم نگاه میکردم و با خودم میگفتم که در این تاریکی راننده کجقا
میرود؟ ماشین هم با چراغ خاموش میرفت .هر از چند گاهی هم چیزی که من نمیدانستم چیسقت
مثل آت

فضا را روشن میکرد .نیم ساعتی کقه رفتقیم راننقده روی ترمقز زد و گفقت« :بپقر پقایین».

پرسیدم« :شوشه اینجا؟» گفت« :آره».
 .1بین اندیمشک و شوش واقع شده است( .راوی)
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از ماشین پیاده شدم .دیدم اطرافم چند درخت و خانه هست و یک چهارراه 1که نمیدانستم باید از
کدام راه

بروم .با خودم گفتم« :خدایا ،من کجا برم؟ سپاه کجاست؟» سوز سرما بیشتر شقده بقود و

شهر در خاموشی و سکوا فرورفته بود .کسی نبود تا از او سؤال کنم .همانطور که ایستاده بقودم بقه
دنبال راهی برای رفتن به شهر میگشتم .روبهرو و پشت سرم جاده بود ،سمت راستم بیابان و تاریکی
و سمت چپم به نظر میرسید بلوار باشد .فکر کردم که شهر باید همان سمت باشد و سپاه هقم حتمقاً
داخل شهر است .در آن تاریکی صدای موتوری که چراغخقاموش مقیآمقد خیلقی خوشقحالم کقرد.
نزدیک من که رسید دست تکان دادم .موتورسوار ایستاد و گفت« :بفرمایید؟» گفقتم« :ببخشقید ،سقپاه
کدوموَره؟» گفت« :از کجا اومدی؟» گفتم« :از اهواز اومدم ».گفقت« :چقهکقارهای؟» گفقتم« :سقپاهی».
گفت« :سپاهی هستی و نمیدونی سپاه کجاست؟!» گفتم« :سپاهی اینجا نیستم .از بهبهان اومدم ».گفت:
«همین راه رو میگیری ،مستقیم میری ،میرسی به سپاه ».گفقتم« :چققدر بقرم؟» گفقت« :حقاال بقرو،
میرسی ».راه افتادم .هر چه میرفتم نمیرسیدم؛ تا اینکه یکی بیهوا خیلقی محکقم گفقت« :ایسقت!»
گفتم« :آشنام ».پرسید« :رمز شب؟» گفتم« :نمیدونم ».گفت« :بشین روی زمین .از کجا اومدی؟» گفتم:
«از بهبهان اومدم ».پرسید« :با کی کار داری؟» در جواب ،من پرسیدم« :من اومدهم سپاه؟» گفت« :اینجا
سپاهه .با کی کار داری؟» گفتم« :با آقای طهماسبی ».گفت« :اسمت چیه؟» گفتم« :امیر کعبقی ».گفقت:
«همونجا بشین و تکون نخور ».نشستم .چند دقیقه که گذشت در همقان تقاریکی دو نفقر بقه سقمتم
آمدند .دل توی دلم نبود .داشتم فکر میکردم نصفهشبی چقه اشقتباهی کقردم؛ کقه صقدای ابقراهیم را
شناختم .تا نزدیک من رسید خندید و گفت« :حقّته که امشب همینجا نِگَهت دارم .آخقه واسقه چقی
اومدی؟ چه جوری اومدی؟» گفتم« :ابراهیم گشنمه .دارم میمیقرم از سقرما و گشقنگی ».ابقراهیم بقه
نگهبان گفت« :رفیق منه ».با هم داخل مقر سپاه ،که قبالً دبیرستان دخترانة حضرا زینب بود ،رفتقیم.
وقتی وارد یکی از کال ها شدم ،دیدم مجید بقایی و ابراهیم شهیدزاده تا سینه زیر پتقو رفتقهانقد .بقا
مجید مراودهای نداشتم؛ اما شهیدزاده جلو آمد و سالم و علیک و روبوسی کرد .زمانی که میخواستم
با مجید دست بدهم ،ابراهیم گفت« :مجید ،این همون بچه تُخسقهسقت کقه مقیگفقتم ».خنقده را در
چشمهای مجید دیدم .بعد از احوالپرسی ،خیلی عادی گفتم« :گشنهمه .چی دارید بخورم؟» یکدفعقه
همه با هم خندیدند و با لحن مسخرهای گفتند« :گشنهشه!» گفتم« :شوخی نمیکنم .خیلی گشقنهمقه».
باز هم خندیدند .فهمیدم که میخواهند اذیت کنند .گفتم« :ول کن! مهم نیست ».نگاهم بقه پتوهقای
روی زمین افتاد .سردم بود .بلند شدم و یک پتو برداشتم تا بخوابم؛ که ابراهیم گفقت« :کجقا؟» گفقتم:
«میخوام بخوابم ».گفت« :مگه نمیگی گشنهمه؟» گفتم« :گفتم؛ اما شما که همهش میخندید ».گفقت:
«بیا برو آشپزخونه ».گفتم« :آشپزخونه کجاست؟» گفت« :اون کال

آخریه .برو پی

جعفر نژادفضلی.

از بچههای بهبهانه».
 .1در حال حاضر روی آن چهارراه پل هوایی زدهاند و ماشینهایی که از اهواز بقه طقرف اندیمشقک مقی رونقد از روی آن رد مقیشقوند.
(راوی)
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جعفر خوابیده بود .بیدارش کردم .کال

هم آشپزخانه بود و هم وقتی غذا را از بیرون میآوردنقد

آنجا توزیع میکردند .ساعت  11شب جعفر با بیحالی چشقمهقای

را بقاز کقرد و پرسقید« :کقدوم

جهنمی بودی تو؟» گفتم« :از بهبهان اومدهم ».گفت« :کی؟» گفتم« :االن ».گفت« :برای چقی اومقدی؟»
گفتم« :همینجوری ».گفت« :همینجوری راه افتادی اومدی؟» گفتم« :آره ».گفت« :دیوونه! حاال چقی
میخوای؟» گفتم« :گشنهمه ».بلند شد و دو تا سیبزمینی آبپز و یک نان بقه دسقتم داد .دمقغ شقدم.
گفتم« :همین؟» گفت« :همین هم زیادته .برو ببینم!»
با سیبزمینیها وارد اتاق شدم و نشستم .همه به من نگاه میکردند .من هم ،بدون اینکه به کسقی
نگاه کنم ،پوست سیبزمینیها را کندم و نمک زدم و بین نان پیچیدم و خقوردم .بعقد پرسقیدم« :آب
ندارید؟» باز خندیدند و گفتند« :بلند شو برو بیرون آب بخور .فکقر کقردی اینجقا کجاسقت؟!» رفقتم
بیرون .آب خوردم و برگشتم و خیلی زود خوابیدم.
بعدها فهمیدم تعداد کل بچههای سپاه در شوش به سی نفر هم نمیرسد .صقبح هقوا خیلقی سقرد
شد .اما وقتی بلند شدم و بیرون رفتم شهر زیبایی دیدم .در شهرِ من درخت با ثمقر و گقل و گیقاه در
خیابانها نمیکاشتند .اما بلوارهای شوش پر از درختهای نارنج بود .من هم که چنین چیقزی ندیقده
بودم به نارنجها حمله کردم .ابراهیم گفت« :میترکی اینقدر نارنج میخوری! تموم نمقیشقه .نتقر .
همینجا به درختا آویزونه ».گوشم بدهکار نبود .میخوردم و مقیگفقتم« :عجقب خقوشمقزهان ایقن
نارنجا!»
با ابراهیم تا غروب شهر کوچکی را که سقف اکثر خانههقای

پقایین آمقده بقود گشقتیم .ابقراهیم

میدانست که من قبالً آنجا نرفتهام .من را به حرم حضرا دانیال برد تا زیارا کنم .پرسقیدم« :عراقیقا
کجان؟» ابراهیم گفت« :عراقیا تا زیر رودخونة کرخه اومدن .دو سقه کیلقومتر بیشقتر بقا شقهر فاصقله
ندارن ».گفتم« :ابراهیم ،بریم خط مقدم؟» گفت« :خط نمیشه .دست من نیست؛ دست مجیده ».گفقتم:
«تا کنار رودخونه که میشه رفت؟» گفت« :تا کنار رودخونه میتونم ببرمت».

با موتور ایژ از شهر بیرون زدیم .از پل کوچک روی رودخانة شاوور 1رد شدیم .بقه دو تقا پقیچ و

چند خانة روستایی رسیدیم .ابراهیم گفت« :امیر ،اینجا دیگه مواظب باش ».گفتم« :برای چی؟» گفقت:
«عراقیا اینجا دید دارن .ما رو میزنن».
در همین حین عراقیها شروع کردند به خمپاره زدن .رودخانه در گودی قرار داشت و عراقیها در
بلندی بودند .در سرازیری کنار رودخانه عراقیها دیگر ما را نمیدیدند .اما پراکنده میزدند .من اولین
بار خمپاره را آنجا دیدم .نزدیک ما نمیخورد؛ اما از کنار ما میگذشت و منفجر میشد .مقا سقریع بقا
همان موتور برگشتیم .در مسیر ،ابراهیم تلی از خاک را نشانم داد و گفت« :اینجا کاظم زیبقایی شقهید
شد .ماشین گیر کرده بود .داشتیم هل

میدادیم که عراقیها دیدند و با خمپاره زدند .ترک

کاظم خورد».
 .1رودخانة پشت حرم حضرا دانیال در شوش که از کرخه منشعب میشود( .راوی)
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توی سرِ

فردای آن روز میخواستم به حمام بروم .ابراهیم گفت« :پیاده از شهر برو بیقرون .شقهرک سقلمان
فارسی رو که دیدی؛ اونجا تدارکاته ».شهرک سلمان کامالً خالی شده بود و در اختیار بهداری سقپاه و
تدارکاا بود .وقتی به احمد خنیفر ،که مسئول تدارکاا بود ،گفتم که برای حمام آمدهام گفت« :مگقه
غریبهای اینجا!؟» گفتم« :من تازه از بهبهان اومدهم شوش ».گفت« :توی شهرک یه حموم هست».
درمانگاه مانندی را پیدا کردم که داخل

دو تا حمام بود .دوش گرفتم و پیاده به سقمت سقپاه راه

افتادم .سمت راستِ جادة باریک بیرون شهر یک کانال خشک بود که عراقیها آن را با تو

میزدند.

در همان حین که میرفتم توپی نزدیک من به زمین خورد .سریع خودم را داخل کانال انقداختم .یقک
بزر

ترک

چقه شقکلی اسقت .دسقت دراز کقردم تقا آن را

کنارم خورد .نگاه کردم تا ببینم ترک

بردارم .داغ بود و دستم را سوزاند .میخواستم هر طور شده به مجید بگویم که تو
و ترک

داشته است .با لبا هایم ترک

نزدیکم خقورده

داغ را برداشتم .لبقا هقا را دورش پیچیقدم و آن را داخقل

پالستیک گذاشتم و به مقر سپاه برگشتم.
ماجرا را به مجید گفتم و خواستم ترک

را نشقان

بقدهم .کیسقه را کقه بقاز کقردم دیقدم همقة

لبا هایم سوخته و سوراخسوراخ شده است .مجید گفت« :چرا این کار رو کردی؟ تقرک
آوردی؟ لباساا رو داغون کردی!» گفتم« :میخواستم ترک
لبا رو میسوزونه!»

رو چقرا

رو به تو نشون بقدم .نمقیدونسقتم کقه

دو روز بعد محمود پریشانی ،که بچة اهواز بود ،و اسماعیل مبین میخواستند بقه خقط برونقد .بقه
مجید گفتم که اجازه بدهد من همراه آنان بروم .اجازه نداد .خیلی اصرار کردم تا بقاالخره قبقول کقرد.

کالشینکف 1تاشوی مجید بقایی را برداشتم و به اسماعیل گفتم که من هم با شما مقیآیقم .اسقماعیل
گفت« :کُ  ...کُ  ...کجا؟» گفتم« :من به مجید گفتم؛ خط ».گفت« :نه بابا!» و سراغ مجید رفت .او هم
گفت« :اشکالی نداره .امیر رو با خودتون ببرید».

برای اسماعیل خیلی سخت بود که یک بچة چهارده پانزده سالة تازهوارد را با خودش به خط ببرد.
موضوع را بد فهمیده بود و فکر میکرد مجید گفته است که من را هم به شناسقایی ببرنقد .اعصقاب
خیلی به هم ریخته بود .میگفت« :آخه این بچهای که هنوز نمی دونه خط کجاست چه جوری مجیقد
قبول کرده بره شناسایی؟!»
با موتور کنار رودخانه رفتیم و آنجا سوار ققایق شقدیم و عقرض رود را طقی کقردیم .آن سقمت
رودخانه تپههایی بود که بچهها آنجا جای پا بقاز کقرده بودنقد .امقا امکانقاا و سقنگرهای محکمقی
نداشتند .موتور و ماشین هم نبود .فقط چند رأ

االغ بود که بار بچهها را از کنار رودخانة کرخقه بقه

خط میرساند.

 .1اسلحة کالشینکف ساخت شوروی سابق بود که سرگردی به نام میخاییل کالشینکف آن را ساخت( .راوی)
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برای بچههای خط غذا از دزفول 1میرسید .غذای هقر نفقر را داخقل یقک نقان مقیریختنقد و در
پالستیک میگذاشتند تا گرم بماند و با قایق به خط میفرستادند .در سنگر تدارکاا هم از هر سنگری
یک نماینده میآمد و سهم بچههای سنگر خودشان را برمیداشت و میبرد.
پشت رودخانة کرخه بچهها در فواصل نامنظمی توانسته بودند خودشان را بقه عراققیهقا نزدیقک
کنند .خط تپهماهور بود و بچهها در آن سنگر زده بودند .در بعضی از نقاط خط ما با خقط عراققیهقا
فقط سی متر فاصله داشت .صحبت که میکردند ما میشنیدیم .با سنگ هم مقیتوانسقتیم همقدیگر را
بزنیم.
سنگرها را که دیدم باورم شد آنجا جبهه و خط مقدم است .بعضی از بچههای بهبهقان را دیقدم و
احوالپرسی کردیم .بعد اسماعیل و محمود به سمت منطقهای که بایقد شناسقایی مقیکردنقد حرکقت
کردند .من هم همراهشان بودم .از سنگر و بچهها فاصله گرفتیم و در مسیری نامتعارف پقی

رفتقیم.

داخل یک شیار نشستیم .اسماعیل و محمود خیلی آرام با هم حرف میزدند .چند دقیقه کقه گذشقت
محمود یک طرف رفت و قرار شد من با اسماعیل باشم.
اسماعیل به سمت سینهک

یک تپه رفت تا از آن باال برود .من هم دنبال

رفتم .اطقرافم را نگقاه

کردم .دیدم تعدادی سنگر خرابه هست که اطراف پالتو و لبا ریختقه .بقه طقرف سقنگرها رفقتم و
مشغول وارسی پالتوها شدم .دیدم چه پالتوهایی! اسماعیل را بلند صدا کردم و گفتم« :اسماعیل ،نگقاه
کن پالتوها رو ».اسماعیل که صدای بلند من را شنید به من نگاه کقرد و دودَسقتی تقوی سقرش زد و
اشاره کرد که بیا .دویدم به سمت

و پرسیدم« :چی شده؟» محکم بقه پشقت گقردنم زد و آرام گفقت:

«بگیر بتمر !» آهسته گفتم« :چی شده؟» گفت« :خفه شو! حرف نزن ».از عصبانیت قرمز شده بود .در
همین حین محمود پریشانی با سرعت به سمت ما دوید و گفت« :حرکت کنید .برید .عراقیقا دارن مقا
رو دور میزنن .فهمیدن آدم اینجاست».
محمود جلو افتاد ،من وسط بودم ،اسماعیل هم پشت سر من .همینطور که میدویقدیم اسقماعیل
گاهی با پشت پا محکم من را میزد .با تعجب میپرسیدم« :چرا مقیزنقی؟» مقیگفقت« :دارم بقراا!»
باالخره به سنگرهای خودمان رسیدیم .محمود پریشانی با عصبانیت گفت« :من دیگه با شما نمقیآم».
و رفت .به اسماعیل اگر تیر میزدی ،خون درنمیآمد .حشقمت حسقنزاده را کقه دو سقال از مقن
بزر تر بود اولین بار آنجا دیدم .حشمت داشت از داخل سنگر باالی تپه ،که بعدها فهمیقدم دیقدگاه
است ،جلو را نگاه میکرد .با اسماعیل سالم و علیک کرد و با هم داخل سنگر رفتند .من هقم رفقتم و
پشت سر آنها ایستادم .آنها نشسته بودند و با دوربینهای قورباغهای جلو را نگاه میکردند و حرف
میزدند.
 .1دزفول در شمال استان خوزستان اسقت .از شقمال غقرب بقه اندیمشقک ،از غقرب بقه شقوش ،از جنقوب بقه شوشقتر ،و از شقرق بقه
مسجدسلیمان محدود میشود .در طول جنگ این شهر  114بار مورد اصابت موشک قرار گرفت و به «بلقد الصقواریخ» مشقهور شقد( .اطلقس
جغرافیای حماسی ،ص  ،293ا
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همانطور که ایستاده بودم و به جلو نگاه میکردم ناگهان صدای گو گو

شنیدم .حشمت سریع

خودش را پایین کشید و گفت 01« :زدن ».برگشت و من را دید که تمامقد ایستادهام .پایم را کشقید و
من با صورا به زمین آمدم .گفت« :بریم پایین .دیدگاه لو رفت ».خقودش جلقو حرکقت کقرد و مقن
دنبال دویدم .اسماعیل هم آمد .پشت سر هم خمپاره 01کنار سنگر دیدبانی به زمین مقیخقورد .بقه
سنگر پایین تپه که رسیدیم اسماعیل تا میخوردم من را با لگد زد .هر چه مقیپرسقیدم« :بقرای چقی
میزنی؟» با عصبانیت میگفت« :من میدونم با تو چی کار کنم! تو شناسایی رو لقو دادی .دیقدگاه رو
لو دادی ».حشمت پرسید« :این کیه؟» اسماعیل با غیظ گفقت« :نمقیدونقم .مجیقد ایقن رو فرسقتاده».
حشمت شروع کرد به خندیدن .من کتک میخوردم و میگفقتم« :بقرای چقی مقیزنقی؟» و حشقمت
میخندید و من را نگاه میکرد .من هم که خندة او را میدیدم میخندیدم و اسماعیل هم بیشتر میزد.
خالصه ،از سنگر بیرون آمدیم و از مسیر رودخانه برگشتیم .اسقماعیل مقاجرا را بقه مجیقد بققایی
گفت .منتظر بودم تا مجید من را تنبیه کند .اسماعیل خیلی جدّی تقصقیر را گقردن مجیقد انقداخت و
گفت« :تو گفتی این رو با خودتون ببرید .هم معبر رو لو داد هم دیدگاه رو ».مجید گفت« :مقن گفقتم
ببریدش خط .نگفتم ببرش شناسایی که!» اسماعیل که تازه متوجه قضیه شده بود کمقی آرام گرفقت و
گفت« :من فکر کردم گفتی ببرم شناسایی ».مجید خندید و گفت« :این رو میبردی خط میذاشقتی
پی بچهها که سنگرا رو ببینه؛ بعد خودتون میرفتید شناسایی ».به مقن نگقاه کقرد و پرسقید« :تانقک
میدونی چیه؟» گفتم« :آره ».پرسید« :چیه؟» گفتم« :همینایی که توی تلویزیون نشقون مقیدن  ...تقوی
درگیریای رژیم شاه میاومدن  »...لبخند زد و پرسید« :تو
پرسید« :چیه؟» گفتم« :همین تو

میدونی چیه؟» بقه شقوخی گفقتم« :آره».

فوتبال رو میگی؟» خندید و گفت« :بابا این هیچی حالیش نیست.

من گفتم ببریدش شناسایی؟! شما اشتباه کردید .حاال اشکال نداره».
از آن روز مجید من را همهجا با خودش میبرد؛ چه خط چه شهر .میگفت« :امیر ،بیا کنار خودم».
گاهی در جریاناا زندگی شخصیام هم وارد میشد و کمکم میکرد .از سال  1953بقا مجیقد بققایی
بودم .از همان وقت کمکم با وضعیت جنگ آشنا شدم .فهمیدم عراقیها چطور وارد شوش شقدهانقد،
چه کارهایی کردهاند ،و بچههای ما چه کردهاند .بچههای شوش میگفتند که وقتقی عراققیهقا حملقه

کردند ما برای دفاع به خرمشهر و منطقة نهرخیّن 1رفته بودیم .آنجقا مقیجنگیقدیم و آمقادگی حملقة
عراقیها را به شهر نداشتیم که فاصلهاش تا مرز فکه حقدود  31کیلقومتر بقود .آنهقا مقیگفتنقد کقه
عراقیها بعد از گرفتن پاسگاه مرزی از جادة شنی فکه به شوش رسیده بودند .مقیخواسقتند شقهر را
اشغال کنند و جادة ارتباطی بین استان خوزستان با مرکز را ببندند.

 .1این نهر در نزدیکی روستای خین در غرب خرمشهر و جنوب نهر عرایض ،که جزیرة بوارین عراق را از شلمچة ایران جدا میکند ،ققرار
دارد .همچنین در مجاورا پاسگاه مرزی خین قرار دارد و دو و نیم متر عمق و بین هشت تا سی متر عرض آن متغیر است و در تنومقة عقراق
به شطالعرب میریزد( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،25ا
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شوش تا جادهای که به طرف پل کرخه میرفت فاصلة زیادی داشت .روستاهای شوش ،مثل شلبیه

و عنکوش 1و زعن ،2اصالً جاده نداشتند .از یک طرف هم به رودخانه میرسیدند و ارتباطشان با شهر
قطع بود .مردم با بلم جابهجا میشدند .عراقیها تا کنار رودخانه آمده بودند و بچههقا اتفقاقی متوجقه
حضور آنها شده بودند .قالوند ،که فرمانده عملیاا سپاه شوش بود ،همراه هفت نفری کقه در سقپاه

مانده بودند کنار رودخانة کرخه میروند و با عراقیها درگیر میشوند .هرچند که زمینگیری عراقیها
دو سه ساعت بیشتر طول نمیکشد و بیشترین سالح بچهها ژ  9بوده و یک قبضه آرپیجی .اما همان
ابتدا میتوانند دو ماشین عراقی را ،که کنار رودخانه ایستاده بود ،بزنند .همین باعث تقر

و وحشقت

عراقیها شد و کار بزرگی به شمار میآمد.
اولین فرمانده سپاه شوش عضو یک جنب

سیاسی بود که با اهداف و آرمانهای انقالب اسقالمی

تناسب نداشت و این خود تهدیدی محسوب میشد.
اسماعیل دقایقی ،با هماهنگی علی شقمخانی ،کقه فرمانقده سقپاه خوزسقتان بقود ،مجیقد را بقرای
فرماندهی سپاه شوش پیشنهاد داد .اسماعیل معاون هماهنگکنندة شمخانی در دفتقر همقاهنگی سقپاه
خوزستان و همشهری مجید بود .اسماعیل و مجید قبل از انقالب در گروه منصورون بودند و بعقد از
تشکیل سپاه آغاجاری ،به فرماندهی اسماعیل ،مجید با سِقمَت مسقئول روابقط عمقومی کنقار او کقار
میکرد .اسماعیل و خانوادهاش بهبهانیاالصل بودند؛ اما چون پدرش در آغاجاری مغازه داشت ساکن
آنجا شدند.
مجید ،که دانشگاه

را رها کرده و در جبهه مانده بود ،فرمانقده سقپاه در محقور شقوش شقد تقا

سروسامانی به اوضاع بدهد .شهر در هم ریخته و مردم رفته بودند .شوش مشکالا خودش را داشت.
منافق و کمونیست و چپی داشت و تعداد کمی عربزبان که مشکل ایجاد میکردند و سپاه بایقد ایقن
آمد سپاه شوش خیلی از بچههای

مشکالا را حل میکرد .بعدها که مسئلة کردستان پی

را به آنجا

اعزام کرد تا با گروهکها بجنگند.

شوش دانیال منطقة عجیبی بود .اول جنگ بخشداری بود و زیرمجموعة اندیمشک محسوب مقی-

شد .اندیمشک و شوش یک نماینده در مجلس داشتند .کقل جمعیقت آن سقیهقزار نفقر بقود .شقهر
کوچکی بود و چند خیابان بیشتر نداشت .هم عربزبان ،هم لر ،و هقم دزفقولی آنجقا سقاکن بودنقد.
بومی های خود منطقه هم بودند که با هم ارتباط خوبی نداشتند .سقاختمانهقای تلفیققی از ققدیم و
جدید بود .ساختمانهای نوساز متعلق به آدمهای متمکن بود .بیشتر کوچهها مثقل کوچقههقای سقایر
شهرستانهای استان خوزستان بود؛ بهخصوص شبیه دزفول .اهقالی روسقتاها هقم اغلقب عقربزبقان

 .1عنکوش در دامنة تپة ابوصلیبی خاا و جنوب روستای زعن قرار دارد .آزادسازی این منطقه ارتبقاط زمینقی غقرب رودخانقة کرخقه تقا
رقابیه و می داغ را تسهیل کرد( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،211ا

)21

 .2زعن در دو کیلومتری رودخانة کرخه قرار دارد که در هفتة اول جنگ به اشغال دشمن درآمد .این منطقه مناسبترین نقطه بقرای پدافنقد
بود( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص ،211ا

)21
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بودند؛ مثل عبدلخان 1و شاوور و بیتشجاع به سمت رقابیه .2خود شقوش دو طایفقه داشقت؛ لرهقای
استان لرستان که ساکن شهر شده بودند و دزفولیهای مقیم منطقه .گوی

محلی هم تلفیققی از زبقان

دزفولی و لری بود .بومیهای منطقه هم شوشی محسوب میشدند.
در چنین وضعیتی سپاه شوش را به مجید تحویل دادند .مردم عادی حاضر در شهر به بیسقت نفقر
هم نمیرسیدند و پراکنده بودند .یادم هست یک پیرمرد ،که فرهنگی بازنشستهای بود ،با همسرش هر
صبح در شهری که هیچکس در آن نبود درِ مغازة الکتریکیاش را باز میکرد .تا غروب یک نفر هم از
او خرید نمیکرد .ما میخندیدیم و میگفتیم « :این دیگه کیقه؟! تقو شقهری کقه بقرق نیسقت مغقازة
الکتریکی برای چیشه؟» شهر زیر آت

بود و پشت مغازة الکتریکی قلعة شوش قرار داشقت و پشقت

قلعة شوش توپخانة لشکر  21حمزه مستقر بود .توپخانة دشمن هم مدام به سمت توپخانة لشقکر 21
حمزه شلیک میکرد .ما گاهی نگران پیرمرد میشدیم؛ اما خودش خونسرد بود.
مجید بین مردمی که در منطقه مانده بودند حس عاطفی و وحدا و برادری خاصقی ایجقاد کقرد.
همه یکپارچه مقابل دشمن ایستادند .اکنون هم که سالها از جنگ میگذرد بچههای شقوش ،چقه لقر
چه دزفولی چه عرب ،عالوه بر اینکه بسیار به هم نزدیکاند ،پیوند خانوادگی نیز پیدا کردهاند.
مجید اهل صحبت نبود؛ با رفتار و عملکردش در میداد .در انتخاب نیروها و مراوده بقا آنهقا،
در بها دادن به آنها ،حتی در خورد و خوراک و خوابیدن با دقت و احتیاط رفتار مقیکقرد .مقثالً اگقر
میخواست سراغ بچههای عربزبان منطقه برود ،چهار نفر از بچههای شوش را هم با خودش میبرد.
آن روزها ستون پنجم دشمن از منطقه گزارش تهیه میکرد و به عراقیها مقیداد .مجیقد بقه گونقهای
رفتار کرد که حتی اعراب منطقه هم تشویق و متقاعد شدند که رودرروی جاسقو هقا ،حتقی اگقر از
اقوامشان باشند ،بایستند .وقتی میخواست تیپ  11قم راتأسیس کند به حسن دروی

توصیه کرد که

چه کسانی را به فرماندهی گردان بگذارد تا برادری بیشتری بین اقوام ایجاد شود.
مجید به جبهة شوش هم ،که وضع اسفناکی داشت ،سروسامان داد .سنگرهای کنار رودخانه نمناک
بودند .بچهها تجربة جنگ نداشتند و تا صبح در این سنگرها میلرزیدند .دزفولیها سقمت راسقت و
چپ ما جبهه داشتند .ما در یک خط بودیم و وسط مانده بودیم .منطققه بایقد فرمانقدهی واحقد پیقدا
میکرد .مجید توانست فرماندهان را متقاعد کند که جبهه واحد شود و سراسر خط ،از جبهة شل  9تا
صالحمشطط 4و زعن و شلیبیه 5و عنکوش ،یک فرمانده محور داشته باشد تقا بتوانقد تصقمیم بگیقرد.
 .1االن به نام شهر الوان معروف است( .راوی)
 .2تنگة رقابیه تپه و تنگهای در شمال ارتفاعاا می داغ و سی کیلومتری جنوب غربی شوش است( .اطلس جغرافیای حماسقی ،ص ،221
ا

)21
 .9شل

در منطقة شوش و پشت رودخانة کرخه واقع است( .راوی)

 .4صالح مشطط باالتر از زعن و نزدیک رودخانة کرخه در منطقة شوش است( .راوی)
 .5شلیبیه در کنار زعن و عنکوش یکی از مدخلهای ورودی شهر شوش از سمت غرب بود و از این جهت اهمیت نظامی داشت( .اطلقس
جغرافیای حماسی ،ص  ،211ا

)21
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عالوه بر آن مجید توانست آنجا تحرکاتی به وجود بیقاورد و تقا قبقل از عملیقاا فقتحالمبقین 1چنقد
عملیاا ایذایی در منطقه انجام دهد.
لشکر  32زرهی متعلق به خوزستان بود .اما چون جنگ شده بود دیگر تیپها و لشقکرها هقم بقه
منطقه آمده بودند .در منطقة ما تیپ  2لشکر  21حمزه مستقر بود که سرهنگ شقاهین راد فرمانقده آن
بود .انقالب که پیروز شد بعضی از نیروهای ارت  ،که در نبرد مستقیم رودرروی مقردم ققرار گرفتقه
بودند ،اعدام شدند .بعضیها فراری بودند و بعضیها خودشان را بازخرید کرده بودند .از کسقانی کقه
در ارت

مانده بودند تعدادی بچههای حزباللّهی هم بودنقد کقه سیاسقی نبودنقد .فرمانقده کقل ققوا

بنیصدر بود که ارتشیها را تحریک میکرد و به اختالفها دامن میزد و نیروهای سقپاه را نیروهقای
خودسری میدانست که دلسوز نیستند و بدون سواد و اطالعاا کافی عمل میکنند.
یادم هست یک بار مجید تعریف کرد« :قبل از اینکه به شوش بیام علی شمخانی سِمَت نمایندگی
سپاه رو توی اتاق جنگ لشکر  32زرهی اهواز به من داد .خیلی از ارتشیا فکر میکردن بچههای سپاه
یه مشت نیروهای بیسوادن که از در

فراریان و از دانشگاه بیرونشون کردن .فکر میکردن بچههای

سپاه دنبال شرّ میگردن .اونقدر ذهنشون منفی بود که حتی اجازه نمیدادن سربازا با ما ارتباط داشقته
باشن .اسماعیل ،برادرِ ابراهیم طهماسبی ،سرباز توپخونة تیپ  2بقود کقه بقا بچقههقا و بقرادرش ،کقه
فرمانده عملیاا سپاه بود ،ارتباط داشت .یه بار فرمانده توپخونه با پرخاش به اسماعیل گفته بود :برای
چی میری سپاه شوش؟ به چه حقّی؟
اونا فکر میکردن که اسماعیل میآد از ما خط و خطوط بگیره .نگران بودن .من هم کقه یقه مقدا
توی اتاق جنگ ارت

بودم با یه سرهنگی میونة خوبی پیدا کرده بودم .سرهنگ یه بار خقطّ نسقتعلیق

من رو دید و گفت :پسرم ،سواد که داری ،خطّت هم که خوبه ،درسِت رو چرا ادامه ندادی؟
گفتم :جناب سرهنگ ،درسم رو ادامه دادهم.
گفت :خب ،میرفتی دیپلمت رو میگرفتی؟
گفتم :جناب سرهنگ ،دیپلمم رو گرفتهم.
گفت :اِ ،پسر خب میرفتی دانشگاه؟ چرا اینجوری شدی؟
با تعجب گفتم :چه جوری شدهم؟ با اجازة شما دانشقگاه هقم رفتقهم .سقالِ سقوم پزشقکیام .االن
انقالب فرهنگی شده و دانشگاه تعطیله.
سرهنگ از تعجب چشماش گِرد شد .اصالً باورش نمی شد که من باسواد باشم؛ چه برسه به اینکه
دانشجوی پزشکی هم باشم».

 .1این عملیاا به طور مشترک بین ارت

و سپاه در دو جبهة جنوب و غرب شقوش و اندیمشقک و دزفقول و همچنقین غقرب رودخانقة

کرخه با هدف آزادسازی مناطق اشغالی و با رمز «یا زهرا» در تاریخ  1901/1/2آغاز شد و منجر بقه آزادسقازی  2511کیلقومتر مربقع از خقاک
ایران و آزادسازی سایت  4و  5و قسمتهای استراتژیک دیگر شد( .اطلس راهنمای  ،1خوزستان در جنگ ،مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ)
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با وجود اینکه بنیصدر اجازه نمیداد ارت

به سپاه و بسیج مهماا بدهد ،ارت

هر دو روز یقک

نصفه خمپاره برای ما سهمیه تعیین کرد؛ در حالی که ما دو قبضه خمپاره  12و یک قبضه خمپارهانداز
 121داشتیم و این سهمیه با عقل جور درنمیآمد .ارت
نداشت .آنجا فقط بچههای بسیجی بودند .دیدبانی ارت
شده بود تا به طور پراکنده با توپخانه آت

کنار رودخانة کرخه یقک نیقروی پیقاده هقم
باالی تپههای نزدیقک شقهر شقوش مسقتقر

بریزد .قرارگاه تیپ  2هم پانصقد متقر دورتقر از روسقتای

شاوور ،که هفت هشت خانه بیشتر نداشت ،به طرف خط مقدم زده شده بود .نیروها و فرمانقده تیقپ
آنجا مستقر بودند و در شهر مقر نداشتند .شبهای زمستان مجید ما را وادار میکرد سنگرهای خمپارة
ارتشیها را غارا کنیم .آنها میدانستند کار ماست؛ اما چیزی نمیگفتند .یک شب بقه مجیقد گفقتم:
«ملت میآن جبهه درست بشن؛ اون وقت تو ما رو وادار میکنی به دزدی؟!» مجید گفقت« :چقه کقار
کنم؟! خیلی تالش کردم بین بچههای ما و ارت

تفاهم برقرار بشه؛ اما نشده .مجبوریم دیگه!»

در سپاه برای کارهایی مثل نظافت عمومی و شستن ظروف بقین خودمقان نوبقت گذاشقته بقودیم.
مجید هم خودش را در لیست گذاشته بود .هیچ فرقی بین خودش و بچهها قائل نبود .یک روز من در
دفتر مجید و پشت میز کار او نشسته بودم که نگهبان آمد و گفت« :دو تا ارتشی با بقرادر بققایی کقار
دارن ».آن موقع من شانزدهساله بودم .گفتم« :بیان داخل ».دو ارتشی آمدنقد و چقون مجیقد را از قبقل
میشناختند وقتی من را پشت میز دیدند جا خوردند و گفتند« :برادر ،ببخشید! ما با بقرادر بققایی کقار
داریم ».گفتم« :بفرمایید بشینید .االن میآن ».چند دقیقهای نشستند .مقن مشقغول ورق زدن و تماشقای
مجله بودم .گفتند« :ببخشید برادر ،برادر بقایی کجاست؟» همانطور کقه بقه عکقسهقای مجلقه نگقاه
میکردم گفتم« :دارن ظرفا رو میشورن ».آنها با تعجب به من نگاه کردند و پرسیدند« :بخشید برادر،
ما با برادر بقایی فرمانده سپاه کار داریم ».گفتم« :بله ،ما اینجا یه بقایی بیشتر نقداریم؛ اون هقم مجیقد
بقاییه که االن دارن ظرفا رو میشورن ».دود از سرشان بلند شد .سراغ مجید رفقتم تقا صقدای

کقنم.

داشت ظرفهای آخر را میشست .بچههای شوش او را برادر بقایی صقدا مقیکردنقد؛ امقا مقن او را
مجید صدا میزدم .گفتم« :مجید ،دو تا ارتشی اومقدهان ،کقارا دارن ».گفقت« :کقیان؟» گفقتم« :چقه
میدونم کیان! درجه که نمیشناسم؛ اما روی کولشون خیلقی شقلوغه ».خنقدهاش گرفقت و پرسقید:
«شلوغه یعنی چند تا؟» گفتم« :سه تا اینوره ،سه تا اونوره ».مجید خندید .گفتم« :مجید ،تو برو؛ مقن
ظرفا رو میشورم ».نگاهی کرد و گفت« :زرنگی!؟ حاال که داره تموم میشه؟ میخوای بعد بگقی مقن
جای مجید شهرداری دادم؟ برو بگو االن میآد ».برگشتم به دفتر و خبر دادم .مجید هم کمقی بعقد از
من رسید .وقتی آمد دست

خیس بود .رفت به طرف حوله و در همان حال گفت« :بهبه! چه عجقب!

جناب سرهنگ ،سری به ما زدی؟» آن وقت من متوجه شدم آنها سرهنگاند .مجید دست

را خشک

کرد و با آنها احوالپرسی کرد .سرهنگ گفت« :برادر بقایی ،این برادرمون گفتن شما ظرفای بچقههقا
رو میشوری!» مجید گفت« :آره ،هر ده روز یه بار هم نوبت ما میشه ».سقرهنگ پرسقید« :بعقد ایقن
نیروهاا ازا فرمان میبرن شما ظرفاشون رو میشوری؟» مجید با خنقده گفقت« :جنقاب سقرهنگ،
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خیلی مونده بسیجیا رو بشناسی ».یک بار دیگر هم که در دفتر مجید نشسقته بقودم گفتنقد کقه بقرادر
مجید دو تا خبرنگار آمدهاند و میخواهند با شما مصاحبه کنند .مجید به من گفت« :امیر ،بقرو بیقرون
راهنماییشون کن بیان ».از در مقر سپاه که بیرون رفتم دیدم لندرووری ایستاده و زن و مقردی داخقل
آن هستند .زن اصالً حجاب مناسبی نداشت .در زمستان با پیراهن آستینکوتاه و شلوار آمده بقود .مقن
ماا نگاهشان میکردم که آقا پیاده شد و گفت« :ایشون خانم من هستن؛ خبرنگار مجلة زن روز .مقن
هم خبرنگار کیهانم ».اوضاع را که اینطور دیدم گفتم« :چند دقیقه اینجا باشید ».برگشتم و بقه مجیقد
گفتم « :یکیشون زنه ».گفت« :خب زن باشه ».گفتم« :مجید ،زنِ بیحجابه ».گفت « :چی؟ بیحجابقه؟
مطمئنی؟» گفتم« :کور که نیستم .بیرونان .میخوای خودا برو نگاه کن ».مجید گفت« :چقی بهشقون
گفتی؟» گفتم« :بهشون گفتم صبر کنن ».گفت« :برو ردشون کن برن .من از دیوار سپاه میرم بیرون .تو
برو بگو رفته .نیست  ».بیرون رفتم و گفتم« :ببخشید ،برادر بقایی ،فرمانده سپاه ،براشون مشکلی پی
اومده .رفتهان بیرون ».آنها هم سوار ماشینشان شدند و برگشتند.
همان سال ،در جریان سفر اولین هیئت صلح به ایران ،که یاسر عرفاا و ضیاءالحق-رئیس جمهور
پاکستان -و یک تعداد دیگر آمده بودند ،مجید به من گفت« :برو دو متر پارچه از روابط عمومی بگیر
بیار با چند تا ماژیک درستوحسابی چند رنگ ».گفتم« :برای چی میخوای؟» گفت« :برو بردار بیقار.
کارا نباشه ».وسایل را از روابط عمومی گرفتم و آوردم .مجید ماژیک را برداشت و نوشت« :بسم اهلل
الرحمن الرحیم ،ما ،پاسداران و رزمندگان مستقر در جبهة شوش دانیال ،بنا بقه رسقالتی کقه از خقون
شهدا بر گردن خود احسا

میکنیم ،اعالم مینماییم ننگ صلح و سازش با کفقار بعثقی را حتقی بقا

قطعهقطعه شدن بدنهایمان نخواهیم پذیرفت ».اول خودش طومار را امضا کرد و بعد آن را به من داد
و گفت« :ببر خط مقدم تا همة بچهها امضا کنن ».من هم آن را به خقط مققدم جبهقة شقوش بقردم و
تکتک بچهها امضا کردند .بعد از آن مجید طومار را به فرماندهی اهواز فرستاد تا به تهران بفرستند و
مرکز بداند که ما در جبهة شوش حاضر نیستیم صلح را بپذیریم.
در جبهة شوش از همهجا نیرو آمده بود .از بچههای تهران مهدی بقزر زاده و مجتبقی نصقیری و
مرتضی صفار را به یاد دارم .از اصفهان حاج اصغر ملکیان و مهقدی لیقث و بقرادری بقه اسقم مجیقد
کبیری و یک نفر به اسم علی که فامیل را یادم نمیآید آمقده بودنقد .از همقدان هقادیپقور بقود .از
مازندران و رشت هم نیرو داشتیم .در هر سنگر چهار پنج نفر نیرو بقود .کقل سقنگرهای خقط جبهقة
شوش به پانزده تا نمیرسید.
مجید فرماندهی خاص بود .هیچ وققت عصقبانیت او را ندیقدم .وققار و آرامق

عجیبقی داشقت.

ناراحتیاش را فقط با اخم کردن و بیاعتنایی به بچهها نشان میداد .یک بقار در سقال  1901سقه روز
مرخصی گرفتم تا به بهبهان بروم .به جای سه روز هفده روز ماندم .وقتی به جبهه برگشقتم مجیقد بقا
من سرسنگین شده بود و هر چه علت را میپرسیدم جواب نمیداد .بعد از چند بار پر وجو گفقتم:
«مجید ،چرا تحویلم نمی گیری؟» گفت« :مسئلة خاصی نیست ».گفتم« :نگو مسئلة خاصی نیست .مقن
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دیگه اخالق تو رو میشناسم ».نگاهم کرد و گفت« :تو خجالت نمیکشی؟» گفتم« :برای چی؟» گفت:
«تو سه روز مرخصی گرفتی؛ برای چی هفده روز موندی؟ االن توی خط نیرو الزمه .یقه بچقهرزمنقده
باید هفده روز بره دنبال کار و زندگیش؟ تو خجالقت نمقیکشقی؟» گفقتم« :بقه خقاطر ایقن از مقن
ناراحتی؟» گفت« :آره ،این کم چیزیه؟» همین رفتار کافی بود تا ما را تنبیه کند .بنابراین بچقههقا حقدّ
خودشان را میشناختند .از طرف دیگر اگر جایی احسا

میکرد حرف بچهها منطقی اسقت ،سقریع

رأی خودش را عوض میکرد و سخن نیروها را میپذیرفت.

1

در مقر سپاه شوش دفتر مدرسه اتاق فرماندهی بود و کال
من هم گاهی به آنجا میرفتم .کال

کنار آن محقل اسقتراحت فرمانقدهی.

بزرگی را هم غذاخوری کرده بودند .نیکمتهای مدرسقه را بقه

هم چسبانده بودند و ما روی آن مینشستیم و غذا میخوردیم .یک تراکت هم به دیوار زده بودند کقه
روی آن نوشته شده بود« :دکتر ویلیام :دوسوم آنچه میخورید به دکتر سود میرساند و یقکسقوم بقه
خودتان ».مجید ،که پزشک بود ،همیشه میگفت« :سهسوم

مال خودمه .بدید من بخورم».

پدر و مادر و یکی از برادرهای مجید ،به نام حمید ،در بهبهان بودند .مجید عالقة خاصی به پدر و
مادرش داشت .به مادرش احترام عجیبی میگذاشت .در جبهة شوش که بودیم بهندرا دیدم مجید به
بهبهان برود .بیشتر به اهواز میرفت و با منزل تما میگرفت .وقتی بیکار میشد ققرآن مقیخوانقد.
چند تا قرآن جلوی باز میکرد و در معانی آیاا تدبّر میکرد .من هم گاهی کنار او قرآن میخواندم.
بعضی از کلماا را اشتباه میگفتم .مجید میخندید و میگفت« :یه بار دیگه بخون».
من کوچکترین همشهریاش بودم .البته مظفر سرافراز ،که از بچههای شوش دانیقال بقود ،دوازده
سیزدهساله بود .مجید خیلی سربهسرش میگذاشت .همیشه به او میگفت« :مظفر ،باباا سرمایهداره؟»
مظفر هم کم نمیآورد و میگفت« :سرمایهداره که هیچ؛ طاغوتی هم هست .اصالً بابام ضقد انقالبقه».
مجید میخندید و میگفت« :نگاه کن امیر؛ اصالً کم نمیآره ».من میگفتم« :مظفقر ،چقرا ایقنجقوری
جواب مجید رو میدی؟» میگفت« :اگه کم بیارم ،که دیگه ولکن نیست».
یک بار مجید برایم تعریف کرد که حاج نعمت قدیریان ،که پیرمرد باصفایی بود و از اصقفهان بقه
جبهة شوش آمده بود ،سال  ،1901دقایقی قبل از تحویل سال ،همة بچهها را بیدار کرد و وقتی من را
صدا کرد همانطور که نگاه میکردم با خودم گفتم« :خدایا این باید االن پی نوههاش باشقه .االن
نوههاش باید بیان ازش عیدی بگیرن .اینجا چی کار میکنه؟!» بعد از آن حاجی مشقغول آمقاده کقردن
صبحانه شد .من هم نگاه

میکردم و لبخند میزدم .یکدفعه دلم لرزید .ترسیدم نکنقد مقیخواهقد

اتفاقی برای این پیرمرد بیفتد! نیم ساعت بعد حاج نعمت بلند شد و رفقت و یقک سقاعت بعقد خبقر
آوردند که کنار رودخانه شهید شده است .تو

خورده بود کنقارش و سقرش را قطقع کقرده بقود .ده

متری هم بدون سر دویده بود.
 .1همسرم بچهمحل مجید است و میگوید مجید خیلی خشک بود .خشک در زبان محلی ما یعنی مغرور و متکبر؛ اما مجید اینطقور نبقود.
با همه زود خودمانی نمیشد؛ اما وقتی با کسی رفاقت میکرد ،کم نمیگذاشت( .راوی)
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روزگارمان در جبهة شوش به این شکل میگذشت تا اینکه شنتیا را بقه عنقوان فرمانقده عملیقاتی
منطقه از اهواز فرستادند .شنتیا بچة سپاه شهرکرد و سیاهچهره بود .او فرمانقدهی جبهقة شقوش را بقر
عهده گرفت .بسیار شجاع بود؛ اما بددهنی میکرد و علناً به بچههای پاکی که داوطلب آمقده بودنقد و
گاهی در خط مقدم ناخواسته کوتاهی میکردند فح مقیداد .شقنتیا ،بعقد از او میقرزا ،کقه بچقة
اصفهان بود و در لبنان جنگیده بود و اطالعاا و تجربه داشت ،آمد .من او

میرزا را اصقالً ندیقدم.

قبل از اینکه به جبهة شوش بروم او به شهادا رسیده بقود .وقتقی مجیقد موضقوع بقددهنی شقنتیا را
متوجه شد گفت« :این به درد من نمیخوره ».و رَدش کرد.
سپاه دزفول در منطقه برای مقابله با دشمن بعثی بین افراد محلی اسلحه توزیع کقرده بقود .بعضقی
محلیها هم اسلحههایشان را از سپاه دزفول گرفته بودند و با عراقیها همکاری میکردنقد .کقار زیقاد
بود و ما روزها دنبال ستون پنجم بودیم و شبها هم در خط درگیری داشتیم .بعد از شقنتیا ،مرتضقی
صفار آمد و فرمانده محور شوش شد که تا پایان هم با مجید بقایی ماند.
در همین ک

و قو ها بودیم که یک روز به سپاه شوش خبر رسید کقه سقر سقهراهقی شقوشق
ایستاده و اجازه نمیدهد بچههای سپاه از آن جاده به طرف اندیمشک برونقد.

اندیمشک دژبان ارت

گفته بودند که اینها حق ندارند اینجا پا بگذارند .من کالشینکف را روی کولم گذاشتم و سوار موتور
شدم و به سهراهی شوش رفتم .دیدم تعدادی ارتشی ایستادهاند و چند نفر از بچههای سپاه ،از جملقه
پریشانی و حاج احمد خنیفر .یک پیکانوانت سبز هم آنجا بود و دو نفر از بچههای سپاه ،کقه لبقا
سبز تنشان بود ،کنار جاده رو به اندیمشک منتظر بودند تا راه باز شود .از حاج احمد خنیفر پرسقیدم:
«این لبا سبزها کیان؟» گفت« :از بچههای سپاه اراکان .سرهنگ اجازه نداده از جاده رد بشن .میگه
جاده نظامیه ».بزر

ارتشیها سرهنگ  1 ...بود که سرگردی پشت سرش ایستاده بود و دو تا گروهبان

یا استوار هم کنار دست

بودند و داشتند با محمود پریشانی صحبت میکردند .من وسط ایقن مقاجرا

پریدم و بدون اینکه ادبیاا خاصی را رعایت کنم به سرهنگ گفتم« :تو اجازه نمیدی بچههقای مقا از
این جاده برن؟» سرهنگ رو به من کرد و گفت« :پسر جان ،این جاده نظامیه .زیر دید دشمنه ».گفقتم:
«پس ما چهکاره ایم اینجا؟ ما هم نظامی هستیم دیگه .هر روز داریم میریم اندیمشک و میآیقم .تقازه
رسیده زیر دید دشمن؟» سرهنگ گفت« :پسرم  »...تا گفت «پسرم» من با تندی گفتم« :اصالً من پسقر
تو نیستم!» این را که گفتم با عصبانیت گفت« :بچه جان  »...گفتم« :نگو بچه جان؛ همقین مقا بچقههقا
بودیم که روبهروی تو

و تانک رژیم شاه وایسادیم و نذاشتیم تو و امثال تو بر مقا حکومقت کنیقد».

سرهنگ خشمگین شد .گفت« :آقای پریشانی ،آقای پریشانی ،تو یقه حرفقی بقزن .یقه چیقزی بگقو».
پریشانی هم کوتاهی نکرد .نگاه معناداری کرد و گفت« :سرهنگ  ...این اولشه .میخوای کاری کنم که
دیگه اینجا جاا نباشه؟» این را که گفت خنده را در چشمان اطرافیقان سقرهنگ دیقدم .سقرهنگ بقا
عصبانیت فریاد زد« :ولشون کنید برن! من تکلیفم رو باید با آقای بقایی یکسره کنم ».بچقههقای سقپاه
 .1اسم ایشان به دلیل پارهای مالحظاا ذکر نشد( .راوی)
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اراک لبخندی زدند و سوار ماشینهایشان شدند و رفتند .ما هم سوار موتقور شقدیم و بقه مققر سقپاه
برگشتیم .هنوز دو سه ساعت نگذشته بود که بچهها به من گفتند« :برادر مجید کارا داره ».به سقمت
اتاق کار مجید ،که دفتر مدرسه بود ،رفتم .آنجا دیدم مجید پشت میزش نشسته است .سرش را پقایین
انداخته بود تا چشمهایمان به هم نیفتد .پرسید« :چی بوده این جریانی که پی اومده؟» گفتم« :کقدوم
جریان؟» گفت« :خودا رو نزن به اون راه! امروز به سرهنگ  ...چی گفتی؟» گفتم « :به سرهنگ  ...؟
من چیزی نگفتم ».گفت« :درست جواب بده .ماجرا رو همه میدونن ».گفتم« :من نمیدونم تقو داری
چی میگی؟» تا این را گفقتم ،سقرش را بقاال آورد و نگقاهم کقرد .در چشقمان

خوانقدم کقه مقثالً

میخواهد جدّی باشد و من را توبیخ کند ،گفتم« :آهان  ...اون رو میگی؟ روداری میکرد؛ باید روش
کم میشد ».مجید گفت« :درست صحبت کن ».گفتم« :درست صحبت میکنم .جاده رو بسته؛ مقیگقه
نظامیه .پس ما چی هستیم؟ این آقا میترسه بره جلوی عراقیا ،بعد اینجا قیافه میگیره برای ما ».گفت:
«اینجوری صحبت نکن .من کار ندارم که اینا از عراقیا میترسن یا نمیترسن .من مقیگقم تقو چقرا
رفتی با اینا برخورد کردی؟ چهکاره بودی؟» گفتم« :خب داشت زور میگفت .هی حرف مفت مقیزد.
بچههای سپاه اراک اومدهان؛ بهشون میگه جاده نظامیه ».داشتم همینطور حرف میزدم که مجیقد بقا
تندی گفت« :برو بیرون .بازداشتی .حق هم نداری از سپاه بزنی بیرون ».با تعجب گفقتم« :بازداشقتم؟»
گفت« :آره ».اتاقی نبود تا مرا در آن بازداشت کنند .مجید به شهیدزاده گفت« :ایشون سه روز بازداشته
توی سپاه .از درِ سپاه حق نداره بره بیرون .توی محوطة سپاه مشکلی نداره».
من سه روز برای خودم در محوطة مقر سپاه میگشتم .بعد از سه روز بازداشت ،مجید صقدایم زد
و گفت« :بیا ببینم چی بوده جریان؟» گفتم« :من که جریان رو سه روز پی

گفتم ».گفت« :امیر ،کیقف

کردم از کاری که کردی!» گفتم« :برو بابا  ...تو که من رو سقه روز بازداشقت کقردی!» گفقت« :کقدوم
بازداشت؟ تو که توی حیاط داشتی فوتبال بازی میکردی!» گفتم« :پس چرا با مقن اونجقوری رفتقار
کردی؟» گفت« :آخه اون روز توی جمع قرارگاه تیپ  2قول داده بودم .سرهنگ اونجا به من گفت که
یه بچهبسیجی هر چی از دهن

دراومده گفته و من رو سقکة یقه پقول کقرده .گفقت کقه مقن دیگقه

نمیتونم کار کنم و دژبان دیگه از من فرمان نمیبره .این خیلی برای من سنگینه آقای بقایی .مقن هقم
گفته بودم که ،چشم باهاش برخورد میکنم و بازداشت میکنم .اما تو هم کار زشتی کرده بقودی کقه
بدون اجازه دخالت کردی .حاال یه مدا برو مخابراا و کار مخابراتی بکن ».بعد از آن ،بقه پیشقنهاد
مجید به مخابراا رفتم تا کار با بیسیم را یاد بگیرم.
مخابراا سپاه شوش روبهروی حرم حضرا دانیال و در زیرزمین یک خانة شخصقی بقود .آنقتن
بیسیمی که در زیرزمین زده بودیم از پیادهرو بیرون آمده بقود .رضقا دینارونقد معلقم بقود و مسقئول
مخابراا شده بود .ما در مخابراا دو تا پیآرسی و یک  40داشتیم که بیسیم بزرگی بود و جبهقه را
پوش

میداد .بعد از یک هفته مجید من را به مقر کنار رودخانه فرسقتاد .فرمانقده مققر حقاج غقالم

رستگار بود که هدایت هفت هشت تا قایق کنار رودخانقه را بقر عهقده داشقت .مقن هقم بقه عنقوان
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بیسیمچی کنار ایشان بودم .نیروهای رزمندهای که سوار قایقها میشدند و به آن سمت آب میرفتند
و مجروحهایی که میآمدند و بارهایی که میرسید در این مقر سازماندهی مقیشقد .سقمت چقپ مقا
سنگرهای خمپارهانداز بود .حسن دروی  ،که بعدها بنیانگذار لشکر علی بن ابیطالب شقد ،مسقئول
قبضهها بود و حمزه صنوبر ،سعید سقواعدی ،حمقداهلل زارع ،رضقا داسقتار ،و غقالمحسقین یاحسقن
نیروهای

بودند .یاحسن خمپارهانداز بود و به یاد دارم اولین کسی بود که با دوربین از همقه عکقس
از ما بیشتر بود .میگفقت« :فقردا

گرفت .از او میپرسیدم« :این عکسا رو برای چی میخوای؟» سن

که جنگ تموم میشه این عکسا الزمه .نسل آینده باید بدونن چه اتفاقی توی این مملکت افتاده ».من
میخندیدم و میگفتم« :برو بابا  ...دلت خوشه .نسل آینده چیه؟» اصالً به این چیزها فکر نمیکردم.
دو ماه کنار غالم رستگار ماندم .در این مدا کنار رودخانقة شقوش ماجراهقا داشقتیم .عراققیهقا
پراکنده روی رودخانه آت

میریختند و گاهی ماشینهایی را که آب و غذا میآوردند میزدند .چنقد

بار قایقهایمان را در آب زدند .بچهها زخمی شدند و در رودخانه افتادند و آب آنها را برد .ققایقهقا
زیر آت
قایق ترک

خمپارهاندازهای دشمن بودند .مجروحهایی که با قایق از خط به عقب میآمدنقد دوبقاره در
میخوردند .جایی هم نبود که بچهها سنگر بگیرند .آت

دشقمن روی ایقن منطققه مقدام

تلفاا میگرفت و همه میگفتند باید کاری کرد.
کار من کنار رودخانه این بود که وقتی با قایق زخمی مقیآمقد بقا بقیسقیم تمقا

مقیگقرفتم تقا

آمبوالنس بیاید .آمبوالنس آن موقع خیلی کم بود و هر ماشینی که میآمد مجروحها را بقه بیمارسقتان
نظاممافی شهر میرساند و از آنجا هم به اهواز میبرد .در مسیر ،دوباره دشمن روی جاده دید داشقت
و همین بردن مجروحان به عقب را مشکلتر میکرد .روزگار خیلی سختی بود آن روزها.
آن سال قرار شد یک پل بشکهای روی رودخانه بزنیم .حاج اصغر ملکیقان ،کقه سقنوسقالی از او
گذشته بود طرح داد که بشکههای دویست لیتری روغنهای خالی را کنار هم بگذاریم و بعد آنهقا را
داخل جعبههای سه متری قرار بدهیم و جعبهها را از زیر و کنار به هم جوش بزنیم .ارتفاع بشکهها و
جعبه با هم پنجاه سانتیمتر میشد .بعد روی آن تخته بگذاریم و با سیم بوکسقل ببنقدیم .بعقد از زدن
پل بیشتر ترددها از روی آن صورا گرفت و کمتر در رود قایق جابهجا مقیشقد .عراققیهقا صقدای
ماشین را از خط ما میشنیدند ،اما نمیدانستند آنها چطور به خط رسیدهاند .کمکم متوجه پل شدند و
در مسیر رود از جبهة زعن تا هفت هشت کیلومتر پایینتر را زیر آت گرفتند .همیشه ترک بقه پقل
بشکهای میخورد و سوراخ میشد و آب داخل بشکهها میرفت .اگر کسی پیاده یا با موتقور از روی
آن رد میشد ،مشکلی نداشت؛ اما ماشین اگر به جایی که ترک

در بشکه خورده بود میرسید ،تعادل

خود را از دست میداد .یک روز غروب گفتند اصغر ملکیان با لندکروز در رودخانه افتاده است .همقه
کنار آب جمع شدیم و دیدیم اصغر ،قبراق و سرحال ،شناکنان از آب بیقرون آمقد .امقا چهقار چقرخ
لندکروز وسط کرخه باال رفته بود .کرخه رودخانهای فصلی بود کقه عرضقی طقوالنی داشقت .مجیقد
کبیری ،که بچة اصفهان بود ،افتادن ماشین اصغر را در آب دیده بود .برای ما تعریف میکرد« :با خودم
41

گفتم یا امام زمان اصغر رفت .بعد دیدم یه ماهی گنده از توی آب اومد بیرون .خواستم با تیر بقزنم
که دیدم اَ  ...این ماهی نیست که؛ اصغر خودمونه .مونده بودم چه جوری اصغر با این هیکل گنقدهش
از توی شیشه اومده بیرون!»
اصغر که نجاا پیدا کرد همة حوا ها به لندکروز رفت که چطور باید بیرون بیاید .نمیشد کاری
کرد .دو روز بعد از این ماجرا باران شدیدی آمد و لندکروز خودبهخود برگشت .من داشتم بقا موتقور
از کنار آب رد میشدم که دیدم اصغر با چند نفر دیگر دربقارة بیقرون کشقیدن آن صقحبت مقیکنقد.
ایستادم و گفتم« :حاج اصغر ،چه جوری میخوای درش بیاری؟» او هم با لحن خقاص اصقفهانیاش
گفت« :تو که خیلی شجاعی لخت میشی بری توی آب این سیم بوکسل رو بندازی زیر سپر ماشین؟»
هوا خیلی سرد بود .گفتم« :اصالً این خبرا نیست!» حاج اصغر گفت« :تو که ادّعاا میشه ،اگه راست
میگی و شنا بلدی و بچة جنوبی ،بیا برو دیگه!» حاجی به من کنایه میزد و بچهها هم ایستاده بودنقد
و نگاه میکردند .هیچکس حاضر نبود در آب برود .حرفها اثقر خقودش را گذاشقت .لبقا هقایم را
درآوردم .آب جریان داشت و نمی شد مستقیم در آن حرکقت کقرد .وسقط پقل دویقدم .فاصقلهای را
مشخص کردم تا از آنجا به درون آب بپرم و در جریان آب به لندکروز بچسبم .سرِ سقیم بوکسقل در
دستم بود .بچهها در دو سمت رودخانه داشتند نگاه میکردند .داخل رودخانه پریدم .آب با شدا من
را با خودش برد .یک لحظه وحشت کردم .امکان برگشت وجود نداشت .همة تالشم را کقردم تقا بقه
لندکروز برسم .وقتی به آن رسیدم بچهها شروع کردند به شادی کردن و باال و پایین پریدن .فشار آب
سرد من را به لندکروز چسبانده بود .اصغر فریاد زد« :برو زیر آب سیم رو بنداز توی قالب  ».ققالب
را پیدا نمیکردم .خواستم سرِ سیم را در سپر بیندازم .اصغر دوباره فریاد زد« :سپر جا نقداره .بخقوایم
بکشیم درمیآد .قالب مثل شاخک زده بیرون .بنداز اون تو ».سقرم را زیقرِ آب کقردم .گقلآلقود بقود.
نمیتوانستم چشمم را باز نگه دارم .با دست قالب را پیدا کردم و سیم بوکسل را داخل آن انداختم و
فریاد زدم« :اصغر بک  ».خودم را کنار کشیدم .از کقاپوا لنقدکروز بقاال رفقتم و عققب آن ایسقتادم.
لندکروز تمیز شده بود و رنگ قهوهایاَش میدرخشید .بچهها با بولدوزر شروع به کشیدن آن کردنقد.
من هم دعا میکردم چپ نکند .باد میآمد .سرما به تن برهنهام میخورد و لرز به بدنم افتاد .لنقدکروز
تکان کوچکی خورد .یک آن ترسیدم نکند سر سیم بوکسل از قالب دربیاید؛ اما ماشین حرکقت کقرد.
احسا کردم کارم به ثمر رسیده است .بولدوزر حرکت کرد و لندکروز را به طقرف خقودش کشقید.
روی سقف رفتم .تا وسط تایرهای لندکروز هنوز در آب بود که از آن پایین پریدم و با شقنا خقودم را
به کنار رودخانه رساندم .بچهها آت

روشن کرده بودند .دندانهایم از شدا سرما به هم مقیخقورد.

اصغر ملکیان پتویی آورد و روی کمرم انداخت و گفت« :توی عمرا اگه یه کار خوب کقرده باشقی،
همینه ».گفتم« :اصغر ،من دارم میمیرم از سرما ».با خونسردی من را بوسید و گفقت« :هقیچطقوریا
نمیشه .ببخ

ما رو ».بعد از آن سرمای شدیدی خوردم و ده روز تب کردم .وقتی مجید موضقوع را
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فهمید ،گفت« :دیوونه بودی آخه؟ این کار رو کی میکرد که تقو کقردی؟» گفقتم« :خقب ،یکقی بایقد
میرفت دیگه .حاال من جوونم و مقاومتم بیشتره».
سنگر من کنار رودخانه خیلی تمیز بود .مجید هم که به نظافت عالقه داشت میگفت« :من خوشم
میآد از سنگر امیر ».سنگر کوچک و نمناک بود .کف آن خیس بود .ما غیر اصولی آن را کنار رودخانه
کنده بودیم و دورش گونی چیده بودیم و پتو آویزان کرده بودیم .اما من هر روز تمیزش مقیکقردم و
پتوها را بیرون میبردم و میتکاندم .از دزفول اسپری خوشبوکننده میخریدم و در سقنگر مقیزدم تقا
ما میماند و بعد میرفت.

خوشبو شود .مجید که میآمد ،اگر کار واجبی نداشت ،یک ساعت پی

برای بچههای خط با بشکه آب میبردیم .در همین آبرسانیها بسیاری از بچهها زخمقی شقدند.
گاهی بشکة آب کنار سنگرها ترک

میخورد و آبی که بهزحمت به خط رسیده بود از بین میرفقت.

همه از این موضوع ناراحت بودند و نمیدانستند باید چه کار کنند؛ تا اینکقه چنقد نفقر از بچقههقای
اصفهان ،که از ما بزرگتر بودند ،تصمیم گرفتند چند حلقه چاه آب کنار رودخانه بزنند .بقه فرمانقدهی
خط پیشنهاد حفر چاه دادند و مجید هم پذیرفت .در زمان کم و به کمک بچهها دو سه حلقه چاه زده
شد و یکی دو تا از چاهها به آب رسید .یکی از چاهها در دید دشمن قرار داشت و بچهها در معقرض
ترک خمپاره 01بودند که بیصدا میآمد و ناگهان منفجر میشقد .فرمانقدهی دسقتور داد آن چقاه را
نیمهکاره رها کنند.
یک روز رضا داستار ،که بچهمحل ما بود و با هم در

میخواندیم و در تظاهراا انقالب شرکت

میکردیم ،سراغ من آمد و گفت« :چاه اصفهانیا گرفته .آب نمیآد .بیا بریم نِروش 1کنیم ».گفقتم« :مقن
نمیآم ».گفت« :چرا؟» گفتم« :چند روز دیگه عملیاته .با کلی خواه

و تمنا مجیقد رو راضقی کقردم

من رو به عنوان بیسیمچی بفرسته .نمیخوام االن زخمقی بشقم و فرصقت رو از دسقت بقدم ».نگقاه
معناداری به من کرد و گفت« :بگو میترسم دیگه .چرا این حرفا رو میزنی؟» گفتم« :نه ،نمقیترسقم.
میخوام برم عملیاا ».گفت« :برو بابا! من با تو بزر

شدم .تو میترسی ».این حرف را که زد غیرتی

شدم .با دمپایی از سنگر بیرون رفتم و گفتم« :بریم ».من جلو افتادم و رضا دنبالم میآمد و همینطقور
که میخندید میگفت« :شوخی کردم .وایسا من پوتینم رو بپوشم .وایسا دیوونقه ».گفقتم« :نقه دیگقه؛
بریم ».کنار چاه رسیدیم .چاه در فاصلة هشتاد متری دشمن بود .رضا گفت« :بابا شوخی کردم .کوتقاه
بیا ».گفتم« :بیخود شوخی کردی .باید انجام بدیم ».رضا گفت« :خب ،تو برو توی چاه ».گفتم« :من
نمیرم .تو برو ».کسی که باالی چاه بود در معرض ترک

قرار داشت .رضا اصرار کرد که مقن پقایین

بروم؛ اما فایدهای نداشت .باالخره خودش پایین رفت .من باید سطل بزر
زورم نمیرسید .وقتی تالشم را کردم و نتوانستم تکان

گلوالی را باال میکشیدم.

بدهم دو تا طناب پیدا کقردم و بقه صقورا

حلقه به هم بستم .طنابی را هم که از چاه بیرون آمده بود به وسط طنقابی کقه سقاخته بقودم بسقتم و
محکم کردم و حلقهها را روی کتفم انداختم .وقتی رضا از درون چاه دوازده متری میگفقت« :بکق
 .1در زبان محلی به پاک کردن گلوالی مسیر آب «نِرو» میگویند( .راوی)
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باال ».من طناب را میکشیدم و تا نزدیک سنگرها پابرهنه میدویدم و داد میزدم که یکی بیاید و سطل
را از پشت من بردارد و خالی کند .بچهها برای کمک میآمدند و بعد از خالی کقردن سقطل از تقر
ترک خیلی سریع به داخل سنگر برمیگشتند .نمی دانستم حسن باقری و مجید بقایی با قایق به آنجا
آمدهاند .داشتم آخرین سطل را از چاه بیرون میکشیدم که رضا گفت« :بذار من بیام بیرون ».هقر چقه
زور زدم نتوانستم سطل را بیرون بکشم .خبر نداشتم که رضا خودش در سقطل نشسقته و مقیگویقد:
«بک  ».وقتی دید نمیتوانم ،گفت« :بذار سبکترش کنم .اصالً طناب رو شل کن بیاد پایین ».من هقم
طناب را شل کردم و وقتی گفت حاال بک

با همة قدرا باال کشیدم و دویدم .سقطل آخقری خقالی

بود .من زمین خوردم و سطل هم به میخ چوبی که باالی چاه گذاشته بودند خورد .صدای قاهقاه خندة
رضا از داخل چاه میآمد .باالی چاه رفتم و هر چه از دهانم بیرون آمد نثقارش کقردم .داشقتم سقمت
سنگرها میرفتم که گفت« :امیر جان ،فقط یه سطله .به خدا شوخی نمیکنم .بذار پرش کنم ،بعد بیقام
بیرون ».رضا بیرون آمد و من هم سطل آخر را باال کشیدم .در همین حین دیدم که از سقنگر مرتضقی
یک عده بیرون آمدند .من فقط مجید بقایی را بین آنها میشناختم .یکی از آنها ،که لبا
تن

بود ،به سمت من آمد و رویم را بوسید .جوان بود و صورت

سبز سقپاه

مو نداشت« .خدا قوا» و «خسته

نباشی» گفت .بعد از او فرد دیگری جلو آمد و احوالپرسی کرد .بعد همان جوان پیشنهاد داد که کنار
چاه عکس بگیریم .قبل از آن هم وقتی که من داشتم سطل آخر را میکشیدم او از من عکقس گرفتقه
بود .پابرهنه بودم .به مجید گفتم« :من پابرهنهام .اشکالی نداره؟» گفت« :نه ،من پام رو میذارم جلقوی
پاا ».بعد از گرفتن عکس از مجید پرسیدم« :اینا کی بودن؟» گفت« :اونی کقه ریق

نداشقت حسقن

باقری بود که فرمانده اطالعاا عملیاا جنوبه .اون یکی هم رحیم صفوی بود کقه فرمانقده عملیقاا
جنوبه ».من با تعجب گفتم« :این بچه فرمانده اطالعاا عملیاا جنوبه!؟» خندید و گفت« :از من هقم
بزر تره .حسن متولد  »1994دوستی من و حسن باقری از همانجا شروع شد.
در سنگرهای جبهة شوش موش زیاد بود و اذیتمان میکرد .در تپهها وقتی سنگر مقیکنقدیم کنقار
دیوار پالستیک میگذاشتیم تا هم خاک به داخل نریزد و هم در زمسقتان آب بقه داخقل سقنگر نفقوذ
نکند .شبها صدای رفتوآمد موشها را پشت پالستیکها میشنیدیم .من و سه نفر از بچهها شیشقة
مربای هویج داشتیم که به جای لیوان از آن استفاده میکردیم و بین بچهها که همگی لیوان پالسقتیکی
داشتند باکال به حساب میآمدیم .این لیوانها را صد جا پنهان میکردیم تا دست کسی به آن نرسد.
یک شب من و مهدی لیث و برادر دیگری که از بچههقای اصقفهان بقود دور فقانو

روشقن سقنگر

نشسته بودیم که یک موش آمد و یکراست داخل لیوان مقن ،کقه روی زمقین بقود ،رفقت .مقن هقم
بالفاصله لیوان را برگرداندم و به مهدی گفتم« :تیربار ژ  9رو بردار بیار ».گفت« :بقرای چقی؟» گفقتم:
«بردار بیار اینجا ».مهدی تیربار را آورد و من آن را روی لیوان گذاشتم تا موش فرار نکند .بقه مهقدی
هم گفتم آن را بپاید تا من برگردم .رفتم سراغ گربه .گربه را برای خالص شقدن از شقرّ مقوشهقا در
جبهة شوش رها کرده بودیم .یک شب در شهر که بودیم در تاریکی بچهگربهای آمد و روی پای مقن
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ایستاد .تا میومیو اش را شنیدم ،گفتم« :من توی آسمونا دنبالت میگشتم ،روی زمقین پیقداا کقردم!»
بچهگربه را گرفتم و کمی نوازش

کردم .پاکت کاغذیای برداشتم و دو طقرف

را سقوراخ کقردم و

گربه را در آن گذاشتم و برای بچهها به جبهه بردم .کنار سنگر به او غذا میدادیم؛ اما نقاقال راهق را
پیدا کرده بود و همیشه در واحد تدارکاا پال بود .به بچهها میگفتم« :بفرمقا! ایقن رو مقا آوردیقم
موش بگیره ،حاال حاضرخور شده ».درحالیکه عراقیها خمپاره  01میزدند از سنگر بیرون دویقدم و
از کنار تدارکاا گربه را برداشتم .اول کمی جیغوداد کرد .اما به او گفتم« :بیا که براا یه غذای خوب
گیر آوردهم ».به سنگر برگشتم و گربه را روبهروی لیوان گذاشتم .تقا مقوش را دیقد شقروع کقرد بقه
چرخیدن دور لیوان .موش بیچاره هم از تر

سبیلهای

میلرزید .من و مهدی هقم شقکممان را از

خنده گرفته بودیم .چشمهایمان پر از اشک شده بود و نای حرف زدن نداشتیم .دو دشمن روبقهروی
هم قرار گرفته بودند .بعد از چند دقیقه باید موش را به گربه تحویل میدادیم .تیربار را از روی لیقوان
برداشتیم .گوشهای از لیوان را بلند کردم تا گربه خودش مقوش را بگیقرد .امقا گربقه رفقت آنطقرف.
دوباره لیوان را سر جای

گذاشتم .گربه داشت چرخ میزد .یک گوشة دیگر لیوان را بلنقد کقردم .در

همین حین گربه عقبگرد کرد .موش هم از فرصت استفاده کرد و فرار کرد .تا بیست دقیقه بعد از آن
گربه سرش را به شیشه چسبانده بود و میومیو میکرد .ما هم میگفتیم« :وِل کقن بابقا! مقرغ از قفقس
پرید».
بعد از دو ماه که کنار رودخانه بودم مجید به من گفت که عملیاا نزدیقک اسقت .خیلقی دوسقت
داشتم در عملیاا شرکت کنم .میدانستم کقه در عملیقاا هقر گقروه یقک بقیسقیمچقی و امقدادگر
میخواهد .به مجید اصرار میکردم که اجازه بدهد در عملیاا شرکت کنم؛ امقا او مقیگفقت« :اصقالً
حرف

رو هم نزن .هنوز زوده براا ».من ناامید نبودم .هر روز تالش میکردم به خواستهام برسم و تا

آخرین لحظه فرصت داشتم مجید را راضی کنم .قرار بود ش
گروه ش

گروه وارد عمل شوند کقه ایقن شق

بیسیمچی هم میخواست .ده دوازده روز بقه عملیقاا  25فقروردین سقال  1901جبهقة

شوش مانده بود که مجید صدایم زد و گفت« :شیرینی چی به من میدی که یه خبر خوب بهت بدم؟»
گفتم« :چیزی ندارم .یه مدته اندیمشک نرفتم ».بعضی وقتها اندیمشک میرفتم و برای خودم قنقد و
شکر یا شیرینی و گز میگرفتم .مجید گز و شیرینیجاا را خیلی دوست داشت .گفت« :خیلی خقب،
پس هر موقع رفتی اندیمشک و اومدی خبر رو بهت میدم ».گفتم« :حاال خبر رو بده ،بعد من شیرینی
بهت میدم ».گفت« :قول دادی؟» گفتم« :آره ».گفت« :به عنوان بیسیمچی میفرستمت توی عملیاا».
شوکه شدم .گفتم« :مسخرهم میکنی؟» گفت« :نه به جون تو! جدّی میگم .خودا رو آماده کن ».مثل
بچههایی که هدیة ارزشمندی گرفتهاند در پوست خودم نمیگنجیدم .باال و پقایین مقیپریقدم و تقوی
سروکلة خودم میزدم .مجید گفت« :چرا اینجوری میکنی؟» گفتم« :مجید ،جان تو اذیت نکن! جدّی
میگی؟» گفت« :به خدا جدّی دارم میگم .برو خودا رو آماده کن برای عملیاا ».با خوشحالی بقین
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بچهها رفتم و جریان را گفتم .بچهها سراغ مجید رفتند و پرسیدند« :پس ما چی؟» مجیقد هقم گفقت:
«فعالً یکی رو مشخص کردم تا بعد».
باالخره شب عملیاا از راه رسید .مدتی بود که تک زدن به تدارکاا بین بچهها عادی شقده بقود.
در تاریکی مرتضی شریعتی به سراغم آمد و گفت« :امیر ،بریم به تدارکاا تک بزنیم؟» گفتم« :بقریم».
مرتضی چهار سال از من بزر تر بود .نزدیک سنگر تدارکاا که رسیدیم بقه مقن گفقت« :امیقر ،مقن
هیکلم از تو گندهتره .تو بِری تو بهتره .من بیرون حواسم بهت هست ».گفتم« :باشه .فققط اگقه کسقی
اومد ،به من بگیا!» داخل سنگر رفتم .تاریک بود .با دست به دنبال آذوقه میگشتم تا اینکه جعبهای به
دستم آمد .آن را برداشتم .دنبال در خروجی میگشتم تا جعبه را به مرتضی بدهم و چیزهای بیشقتری
بردارم که ناگهان یکی گفت« :آی  ...وایسا!» فهمیدم که گرفتار شدهام و رودست خوردهام .از مرتضی
هیچ خبری نبود .در تاریکی احسا

کردم که گوشة سنگرم؛ امقا در واققع سقنگر را دور زده بقودم و

متوجه نبودم .در ذهنم محاسبه کردم که االن کنار در سنگر ایستادهام و هر کسی که پتو را کنار بزند و
داخل بیاید من از کنارش سریع درمیروم .اما از قضا درست روبهروی پتو ایستاده بودم .ناگهقان پتقو
کنار رفت و نور چراغقوه درست روی صورتم افتاد .هیچ راه فراری نداشقتم .جعبقه در دسقتم بقود و
علی گلی ،پیرمرد مسئول تدارکاا خط ،هم روبهرویم .جعبة شیرینی کنجقدی را از دسقتم گرفقت و
گفت« :باالخره دزد رو گرفتم ».من به حضرا عبا قسم میخوردم که دزد نیستم و اولین بارم بوده
است .اما علی گلی با عصبانیت گفت« :قسم حضرا عبا

نخور ».گفتم« :به خدا من اولقین بارمقه».

گفت« :هر کی رو میگیرم میگه من اولین بارمه ».هر چه گفتم« :علی ،به خدا ،به پیغمبقر ،بقه فاطمقه
زهرا من دزد نیستم ».گفت« :تو رو باید ببرم پی

آقا مرتضی صفار».

شب عملیاا بود .من بیسیمچی گروه ترکی بودم .باید یک ساعت دیگر حرکت میکردیم .علقی
گلی را قسم میدادم و واقعاً گریهام گرفته بود که اگر پی

مرتضی بروم عملیاا را از دست میدهقم.

تا نزدیک سنگر مرتضی من را برد .آنجا دو تا تیپا به مقن زد و آزادم کقرد و بقا همقان لحقن شقیرین
اصفهانی گفت« :یه بار دیگه من تو رو ببینم ،من میدونم و تو!» گفتم« :باور کن دیگه تا آخر عمرم از
در سنگر تدارکاا هم رد نمیشم».
با نگرانی به طرف سنگر خودمان برگشتم .مرتضی شریعتی را دیدم و گفتم« :مرتضقی ،پقس چقرا
نگفتی این اومد؟» گفت« :من اصالً نمیدونم از کجا اومد و کجا کمین کرده بود!» نزدیقک صقبح کقه
داشتیم برای عملیاا میرفتیم مرتضی شریعتی کنارم آمد و گفت« :امیر ،من بعد از تو رفتم تقدارکاا
یه کمپوا برداشتم و خوردم ».گفتم« :ای نامرد! پس چرا به من نگفتی؟» گفت« :با خودم گفتم تنهایی
برم بهتره .کمپوا سهمیهم رو خوردم ».صبح عملیاا مرتضی به شهادا رسید.
ش

گروه چهل نفره بودیم و از ش

جناح در منطقة کوچکی بین شلبیه تا زعن باید بقه دشقمن

میزدیم .فرمانده گروه ما عبا علی ترکی از بچههای شهرکرد بود .سن

باال بود و من بیسیمچی او

بودم و پشت سرش میرفتم .بقیة نیروها هم پشت سر ما میآمدند .بعد از اذان همانطور که به سمت
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عراقیها میرفتیم در یک شیار افتادیم .ترکی گفت« :همینجا تیمم کنید و نماز بخونید ».بعقد از نمقاز
دستور حرکت داد و به من گفت« :تو برو جلو .من برمیگردم تا گروه رو مقنظم کقنم ».در گقروه مقا
محمود پریشانی هم بود که با هم رفاقت پیدا کرده بودیم .در صف چند بار پقی محمقود رفقتم و او
هم میگفت« :برو جلو سر جاا وایسا ».من هم جلو افتادم و رفتم تا جایی که احسا کقردم دیگقر
صدایی از پشت سرم نمیآید .نگاه کردم ،دیدم هیچکس نیست .متعجب مانده بودم که یک نفر آهسته
آمد و گفت« :وایسا .کجا داری میری؟» گفتم« :ترکی گفته برو ».گفت« :همه نشستهان .تو همینجقور
داری میری؟!» و من را به عقب برگرداند.
ترکی در حال توجیه نیروها بود و نحوة حرکت ما و دشمن را توضقیح مقیداد .هقوا هقم کقمکقم
داشت روشن میشد .بعد از توجیه نیروها به راه افتادیم .قبل از اینکه به انتهقای شقیاری برسقیم ،کقه
دشمن روی آن دید داشت ،ترکی به سمت چپ پیچید .ما هم پیچیدیم و بین دو تپه قرار گقرفتیم کقه
سمت چپ یکی از تپهها دشت بود و به تپههای دیگر مقیخقورد .پشقت همقان تپقه مانقدیم .ترکقی
خودش را از تپه باال کشید و بعد از لحظاتی برگشت و به تیربارچی گفت« :برو باال ».تیربقارچی بقاال
رفت .گفتم« :برادر ترکی چی شده؟» گفت« :عراقیا  »...من تا آن روز عراقی ندیده بودم و دیدن آنهقا
برایم جالب بود .گفتم« :کجان؟» گفت« :پشت تپه».
ترکی داشت نیروها را تقسیم میکرد .من از همان مسیری که قبالً او رفته بود باال رفتم .با احتیقاط
دوروبَرم را نگاه کردم و دیدم که دو تا عراقی روبهروی همان شیاری هستند که ما از داخل

پیچیقده

بودیم و داشتند مستقیم جلویشان را نگاه میکردند .ما سمت راستشان بودیم .یک پیرمرد به نام خلف
ظهیری با ما بود .وقتی من را در این حال دید پرسید« :چیه؟» گفتم« :عراقیا ».گفت« :کجان؟» با دست
اشاره کردم و گفتم« :اونجا ».عملیاا هنوز شروع نشده بود .پیرمرد تا عراقیها را دید شروع کقرد بقه
تیراندازی کردن .هوا روشن بود .عراقیها متوجه ما شدند .ناگهان همة نیروها از چپ و راست درگیر
شدند .درگیری خیلی شدید بود .هرگز صبح آن روز را فراموش نمیکنم.
اولین بار بود که در عملیاا شرکت کرده بودم .خمپاره از هر طرف به زمین میخورد و ترکشق
چپ و راست فرود میآمد .بوی گوگرد و آت

و خاک با هم مخلقوط شقده بقود و دود همقهجقا را

گرفته بود .مدام هم باالی سرمان چیزهایی منفجر میشد .در همان اوضاع پرسقیدم« :اینقا دیگقه چیقه
دارن منفجر میشن؟» بشیر رفیعی ،که با ترکی از شهرکرد آمده بود ،گفت« :اینا خمپارة زمانیه ».گفقتم:
«خمپارة زمانی دیگه چیه؟» گفت« :اینا توی آسمون منفجر میشه ».گفقتم« :عراقیقا مقیخقوان مقا رو
بترسونن؟!» بشیر بعد از اینکه کلی خندید گفت« :اینا رو میزنن تا ما ترک
چی ترک

بخوریم ».گفقتم« :یعنقی

بخوریم؟» گفت« :وقتی خمپاره بغلت منفجر میشقه اگقه بخقوابی ،تقرک

ترکشاش رد میشن .اما خمپارة زمانی ترکش

نمقیخقوری.

عمودی پایین میآد .راه مقابله با اینا اینقه کقه سقر پقا

بایستی ».گفتم « :اگه سر پا بایستم که بقیة ترکشا بِهِم میخورن!» گفت« :آره دیگه .این کار رو میکنن
تا هر تحرکی رو ازا بگیرن».
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گیر افتاده بودیم .واقعاً هیچ راهی نبود .تیربارچی ما هم زخمی شد .ترکی باالی تپقه رفقت و او را
پایین آورد .بعد خودش باال رفت .اما تیراندازی نکرد .همانطور ایستاده بقود و داشقت بقا کسقی کقه
روبهروی ما بود صحبت میکرد .پرسیدیم« :چقی شقده؟» گفقت« :خقط عراقیقا سققوط کقرده .اونور
بچههای خودمونان .برید ».همه از شیار بیرون آمدیم و در دشتی که عراقیهقا روی آن دیقد داشقتند
پخ

شدیم و به سمت جلو دویدیم .من به سمت راست برگشتم تا ببینم چه کسقی بقه مقا عالمقت

میدهد که دیدم دو نفر با لبا

سبز به ما اشاره میکنند که به طرف جلو حرکت کنیم .ترکقی جلقوتر

از همه میدوید .من به او نرسیدم .بیسیم پشت کمرم بود و اسلحه هم در دستم .سنگین شده بودم.
یک بار که به سمت راست برگشتم و با دقت نگاه کردم دیدم همان دو نفری که لبا

سقبز سقیر

تنشان است و ما فکر میکردیم بچههای سپاه هستند عراقیاند .یک نفر از آنها تیربار را باال آورد و ما
را به رگبار بست .ما در فاصلة پانزده متری آنها بقودیم و مقن آنققدر شقوکه شقده بقودم کقه حتقی
نمیتوانستم به آنها تیراندازی کنم .سر جایم وسط دشت ایستادم و فریاد زدم« :بقرادر ترکقی ،عراقیقا
گولمون زدن .برگرد برادر ترکی ».ترکی صدای من را نمیشنید و تا تیر به پای

نخورد متوجه اوضاع

نشد .تا متوجه شد به من اشاره کرد که بخواب .تا آن لحظه اصالً به فکرم نرسقیده بقود کقه بخقوابم.
روی خاکها خوابیدم و ترکی اشاره کرد که بچهها برگردند .بچهها بلند شدند .خودمان را بقه پشقت
تپه رساندیم .اما پدر حسن سرخه و خلف ظهیری ،که با ما بودند ،وسط دشت و نزدیک عراقیها گیر
افتادند .با خودم گفتم« :االن عراقیها میآن و اون دو نفر رو اسیر میکنن ».در همین فکرها بقودم کقه
محمود پریشانی ،در حالی که با ژ  9کشوییاش به سمت عراقیها تکتیر میزد سقراغ پقدر حسقن و
خلف رفت .عراقیها که دیدند یک نفر با قدرا به سمتشان میرود از تر

پایین رفتند .محمقود بقه

پیرمردها که رسید بلندشان کرد و گفت« :بدویید پشت تپه ».خودش همانجا ایسقتاد و بقه تیرانقدازی
ادامه داد تا این دو نفر به ما رسیدند.
از فرماندهی دستور رسید که ترکی عقب بکشد .بیسیمچی گروه بعقدی شقهید شقده بقود و مقن
بیسیمچی فرمانده آنها شدم .فرمانده گروه مشهدی بود .بچهها درگیر شده بودند .من و فرمانقده در
شیار درازک

بودیم و بهشدا به عراقیها تیراندازی میکردیم .خمپاره چپ و راسقت مقا بقر زمقین

میخورد .من چون بیسیمچی بودم باید کنار فرمانده حرکت میکردم .فرمانده بلند شد و بقا سقرعت
به سمت جلو حرکت کرد .من هم با او رفتم .سه چهار نفر بیشتر نبودیم .زمقین بقوی عجیبقی گرفتقه
بود .خورشید از قرمزی بیرون آمده بود و نور میداد .فرمانده به من گفقت« :برگقرد بقرو تقوی شقیار
بعدی و بچهها رو بردار بیار ».همین که بلند شدم تا به شیار بعدی بروم دیدم عراقیها در حال فرار از
روی تپه هستند .گفتم« :عراقیا دارن دَرمیرن .بلند شید ».کالشینکفی را که دستم بود بقه طقرف آنهقا
گرفتم و عراقیها را به رگبار بستم .اما هیچیک از تیرها به هدف نخورد .عراقیها در فاصله صد متری
ما بودند و من انتظار داشتم حداقل دو نفر از آنها بر زمین بیفتند .فکر کردم شاید دارم بقاال مقیزنقم.
لولة تفنگ را پایین گرفتم؛ ولی تیرها جلوی خودم به زمین خورد .فرمانده ،که کالفه شده بود ،گفقت:
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«بابا  ...به تو میگم برو اینا رو بردار و بیار .برای چی وایسقادی؟!» بقه سقمت شقیار دویقدم و دیقدم

خیراهلل جنتشعار 1و کاظم شریعتی 2در شیار هستند .گفتم« :بلند شید بیایید بیرون .عراقیقا دارن فقرار
میکنن».
آن روز غوغایی شده بود .تانکهای عراقی و هلیکوپترها آمدند .مهدی مشعلی که در واقع اسم

رستم بود ،و ناصر سلیمی با موشک تاو 9تعدادی تانک و یک هلقیکقوپتر زدنقد .دسقتگاه تقاو بقرای

بچهها ی سپاه حمیدیه بود که روی یک جیپ نصب شده بود و ما تقا آن روز ایقن موشقک را ندیقده
بودیم .فکر میکنم از سیزده چهارده تانک حداقل هفت هشت تای آنها را با تاو زدند.4

من در حین عملیاا دفترچة کد رمزم را گم کردم و ناچار پشت بیسیم خیلقی راحقت صقحبت
میکردم و میگفتم « :تانکا دارن میآن .هلیکوپتر اومده .به توپخونه بگید آتی

بریزه ».در همین حال

بهبهانی گفت« :امیر ،حوا ِ خوتت بو 5».فکر

مجید پشت خط بی سیم آمد و به زبان محلی و گوی

کردم منظورش این است که حواسم به ترک ها باشقد .گفقتم« :مجیقد ،جقای مقن امنقه .تقوی شقیار

نشستهم ».گفت« :جاا تَه سرا بِخو .میگم حوا ِ حرف زدنت بو .می کُدِا نی؟» 0گفقتم« :مجیقد
الم که 1».مجید جواب نداد .پرسیدم« :خب االن تانک داره می آد من بگقم چقی؟ آققا بگقم چقی داره

میآد؟» مجید واقعاً عصبانی شده بود .به جهت پی آمدن همین مشقکالا و آمقدن عراققیهقا روی
فرکانس ما ،فرمانده به من گفت که سریع به عقب برگرد و از سنگر فرماندهی موضوعی را حضقوری
پیگیری کن و بیا.
در سنگر فرماندهی مجید و مرتضی صفار و حسن باقری نشسته بودند .موضوع را گفتم و کسقب
تکلیف کردم .داشتم از سنگر بیرون میآمدم که سه چهار سقرهنگ ارتشقی صقدایم کردنقد و گفتنقد:
«برادر امیر  »...مجید که من را صدا کرده بود آنها اسمم را یاد گرفته بودند .مقن جقای فرزنقد آنهقا
بودم و به من میگفتند «برادر» .ایستادم و آنها از گروه ارت  ،که برای کمک به ما آمده بودند ،سؤال
کردند .یکی از سرهنگها پرسید« :بچههای ما پی
 .1سردار خیراهلل جنتشعار در عملیاا بیتالمقد

شما هستن؟» خیلی راحت گفتم« :نه ،دَررفتن .کی

در سِمت فرماندهی گردان به شهادا رسید( .راوی)

 .2سردار کاظم شریعتی در عملیاا خیبر در سِمت جانشین فرمانده گردان به شهادا رسید( .راوی)
 .9تاو ( )BGM11موشکی است ضدّ تانک که برای عملیااهای ضدّ زره طراحی شده است .تاو از موشکهای ضدّ تانقک بسقیار دقیقق و
قوی جهان است.
 .4مرتضی صفار در خاطرات

از آن روز اینگونه یاد میکند که وقتی ناصر چند تانک زد شلیکهای بعدی به هدف نخورد .بچقههقا از او

تعریف و تمجید میکردند ،ولی او وقتی موشکها را به هدف نزد شروع کرد به گریه کردن و گفت من دیگر شقلیک نمقیکقنم .از او پرسقیدم
چرا گریه میکند و چرا نمیخواهد شلیک کند .گفت« :غرور من رو گرفت .فکر کردم منم که دارم مقیزنقم .اجقازه بقده مقن دو رکعقت نمقاز
بخونم ».بعد از خواندن نماز ناصر آنجا کوالک کرد .ناصر سلیمی خیلی آرام بود و میتوان گفت یکی از بچههای بیادعا و کمحقرف و گمنقام
جنگ بود که بعدها به شهادا رسید( .راوی)
 . 5امیر ،حواست به خودا باشه.
 .0جاا توی سرا بخوره .میگم حواست به حرف زدنت باشه .مگه کد نداری؟
 .1مجید گم

کردم.

41

بودن اینا؟! تا اولین خمپاره منفجر شد معاون گروه گفت :من برم نارنجک تفنگقی 1بیقارم .رفقت کقه
رفت .جز یکی دو تا از سربازا که موندن و من اسمشون رو بلد نیستم ،مقابقی گقروه کقه بیسقت نفقر
بودن دَررفتن .یه زخمی هم ندادن ».چهرة سرهنگها در هم رفت و شور و حالشان فرونشست.
پی گروه برگشتم .تا غروب بچهها درگیر بودند .خورشید که داشت پایین میرفت عراقیها هقم
فشارشان را صدچندان کردند .نیروهای ما دیگر از هم پاشیده شده بودند و در آن محور فقط سه نفقر
مانده بودیم؛ من و دو نفر دیگر که فکر میکنم از بچههای مشهد و مثل خودم کمتجربه بودند .بچهها
یا شهید و زخمی شده بودند یا وضعیتی برایشان پی

آمده بقود کقه مجبقور شقده بودنقد بقه عققب

برگردند .با بیسیم از آقا مرتضی پرسیدم« :برادر مرتضی ،چه کار باید بکنیم؟» گفت« :کجایی؟» گفتم:
«سمت چپ شما هستیم ».گفت« :بهتون میگقم ».یقادش رفقت و هقوا تاریقک شقد .ناگهقان صقدای
تیراندازی کالشینکف عراقیها را از باالی سرم شنیدم .فهمیدم که همه عقب نشستند و هیچکس به ما
چیزی نگفته و ما گیر افتادهایم .در شیار کلی اسلحه کنار ما روی زمین ریخته بود .به دو نفر همقراهم
گفتم« :به خدا قسم عراقیا باالی سر ما هستن ».گفتند« :مطمئنی؟» گفقتم« :خقوب گقوش کنیقد .صقدا
خیلی خیلی نزدیکه ».گفتند« :پس چرا هیچکس به ما چیزی نگفت؟» گفتم« :به خط خبقر نقدادن .االن
اگه من هم بخوام تما بگیرم ،صدام رو عراقیا میشنون .ول کنید .از اسلحهها هر چقی مقیتونیقد
بردارید .اون بیسیم هم که افتاده من برمی دارم تا دست عراقیا نیفته ».بیسیم را برداشتم و آن دو نفقر
هم تا جایی که میتوانستند اسلحه برداشتند و بهدو به سمتی که حد

میزدیقم خقط خقودی اسقت

رفتیم و خیلی پایینتر از جایی که صبح رها شده بودیم درآمدیم .از شیار که بیرون آمدیم به بچقههقا
گفتم که به سمت چپ برویم .به مقر فرماندهی رسیدیم .داخل سنگر رفتم و دیدم آقا مرتضی و مجید
نشستهاند .گفتم« :آقا مرتضی تو بنا بود به ما خبر بدی!» گفت« :اَ ،یادم رفت .باز هقم کسقی مونقده؟»
گفتم« :ما خودمون اومدیم .نه ،کسی نمونده».
در عملیاا غذا و آب به ما نرسیده بود و خسته و گرسنه و تشنه بودیم .تا خواستم چیزی بخقورم

مجید گفت« :برو کمک محمد شجاعی .2بیسیمچیاش زخمی شده ».گفتم« :مجید مقن گرسقنمه .بقه
خدا هیچی نخوردم از صبح تا حاال ».خندید و گفت« :تیر توی شکمت بخوره .خب ،برو همونجا یه
چیزی بخور؛ توی منطقة زعنه».
از سنگر خارج شدم .عراقیها ،که حسابی عصبانی شده بودند ،هقر چقه خمپقاره و تقو

داشقتند

میخواستند بر سر آن محور بریزند .در آن شرایط من باید حداقل پانصد ششصد متر پیاده در تپهها و
شیارها میرفتم تا به شجاعی میرسیدم .در مسیر خمپاره باران بود .مرتب میخوابیدم و بلند میشقدم

 .1نارنجک تفنگی یا بمب کوچک طراحی شده که از یک وسیله نارنجکانداز ویژه که به دهانة تفنگ یا تفنگ لولهکوتاه متصل شده پرتاب
میگردد .نارنجک تفنگی در اثر تیراندازی فشنگ مخصوصی به نام فشنگ گازی پرتاب میگردد( .محمود رستمی ،فرهنگ واژههای نظامی ،ایقران
سبز ،1910 ،ص )191
 .2محمد شجاعی در عملیاا رمضان به شهادا رسید( .راوی)
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تا باالخره به محمد رسیدم .شجاعی که حال و روزم را دید و میدانست تازه از عملیاا برگشتهام مرا
در آغوش گرفت و صورتم را بوسید و «خدا قوا» گفت .گفتم« :مجید من رو پی

شما فرستاده کقه

بیسیمچی باشم .ولی خدا وکیلی خیلی خستهم ».محمد خیلی متواضع بود .آرام عجیبی داشقت .از
بچههای کمحرفی بود که اگر ساعتها جایی می نشست و کسی با او صحبت نمیکقرد ،او هقم یقک
کالم حرف نمیزد .جواب داد« :میدونم .فقط یه زحمت بک  ».گفتم« :چه کار کنم؟» گفت« :بیسیم
رو بذار اینجا .من هر چند دقیقه یک بار میآم کنترل

میکنم .فقط صدای بیسیم رو بلند کن تا مقن

بشنوم .تو استراحت کن .بخواب ».گفتم« :من اگه بخوابم ،رفتهمها!» گفت« :نگران نباش».
با اینکه خیلی گرسنه بودم ،به محض اینکه به دیوار سنگر تکیه دادم ،تا اذان صبح خوابم برد .وقت
اذان محمد بیدارم کرد و گفت« :بلند شو ».بیدار شدم .عراقیها همچنان منطقه را مقیکوبیدنقد .بقوی
آنقدر زیاد بود که حال آدم را به هم میزد .سریع وضو گرفتم و نماز

گوگرد انفجار خمپارهها و تو
خواندم .محمد گفت« :مجید تما
نخوابیدی ».گفتم« :چیزی به

گرفت و گفت اگه کارا ندارم ،بری عقب .چون دیروز و دیشب

نگفتی که من خوابیدم؟» گفت« :نه ،نگفتم .بقرو عققب .کقاری بقا تقو

ندارم .بیسیمچی برام میآد ».خواستم بیسیم را بردارم و حرکت کنم که محمد گفقت« :بقیسقیم رو
بذار اینجا .کجا میبری؟» گفتم« :بیسیم مال خودمه ».گفت« :بیسیم رو بذار همینجا .ول کن .مقن
به مجید گفتم که بیسیم رو بذاره پی ما باشه ».وقتی حرکت کردم رسول ویسی که از ققدیمیهقای
جبهه بود گفت« :من هم باهاا میآم».
عراق همچنان منطقه را میکوبید و ما در شیارها دائم روی زمین میخوابیقدیم و بلنقد مقیشقدیم.
آخرین باری که ترک ها آمدند یکی هم نصیب ران رسول شد .رسول هیکل نسقبتاً درشقتی داشقت.
خون از پای

بیرون ریخت .سریع زیرپیراهنم را درآوردم و تکهتکه کردم و ته ران رسقول را محکقم

بستم و گفتم« :رسول بلند شو ».میدانستم نباید او را حرکت بدهم؛ اما راهی نداشتم .یا باید در همان
حال رهای

میکردم یا او را به عقب میبردم .رسول گفت« :تو نمیتونی ».گفتم« :میتونم ».پوتینم را

درآوردم و پابرهنه در زمین ماسهای رسول را روی کولم گرفتم .چپ و راستم خمپاره منفجر میشد و
ترک

میآمد .یکی دو جا مجبور شدم بنشینم .یک جا هم ماسه زیر پایم خالی شد و زمین خوردم تا

باالخره به جایی رسیدیم که بچههای خودمان ما را دیدند .دو سه نفر به سمت ما دویدند و رسقول را
گرفتند .گفتم« :ترک خورده به پاش ».پرسیدند« :تو چی؟» گفتم« :من طوریم نشده ».به طرف سنگر
بهداری رفتم تا از وضعیت رسول باخبر شوم .داشتند پانسمان
بود .امدادگرها پرسیدند« :ترک

میکردند .من هم کمقرم زیقر خقون

خوردی؟» گفتم« :نه ».گفتند« :کمرا خونیه .گرمه؛ حالیا نیست».

گفتم« :بابا چیزی نخوردم .خون پای رفیقمه .فقط پاک

کنید ».پرسیدند« :پقس چقرا لختقی؟» گفقتم:

«مگه ندیدید زیرپوشم رو به پاش بسته بودم؟! بعدش هم اونقدر عجله داشتم به بهقداری برسقم کقه
اصالً به ذهنم نرسید پیرهنم رو بپوشم».
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با همان وضعیت به سنگر مجید رفتم .مجید با تعجب پرسید« :چرا لختقی؟ پیرهنقت کقو؟ عراقیقا
لختت کردن؟» گفتم« :دلت خوشه .دیشب ما رو اونجا فرستادی؟!» گفت« :چی شده؟» گفتم« :رسقول
ترک خورده ».گفت« :رسول ترک
یک پیراهن آوردند و پوشیدم.

خورده؛ به تو چه مربوطه؟» ماجرا را گفتم .مجید به بچهها گفت

عملیاا که تمام شد هر کس سر کار خودش برگشت .من اصالً از خانوادهام خبر نداشقتم .مقادرم
هم نمیدانست کجا هستم .همان روزها برادر حنیف ،که سالها بعد با احمد کقاظمی در هواپیمقا بقه
شهادا رسید و فرمانده عملیاا سپاه فریدن بود ،در خقط از مقن پرسقید« :کقال
«میرم دوم دبیرستان ».گفت« :تو برو در

چنقدی؟» گفقتم:

بخون .فردا مملکت به تو نیاز داره .حرف مقن رو گقوش

کن ».گفتم« :ای داد بیداد! ما از خونهمون دررفتیم ،حاال گرفتار شما شدیم .باشه یه وقت دیگه».
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فصلسوم
روز  21فروردین مجید ساعت  3صبح من را صدا کرد و گفت« :امیر ،برو مهمانسرای جهانگردی
شوش .اونجا دو تا درخت توا قرمز هست .یه کم توا بچین بیار ».با موتور به سقمت مهمقانسقرا
رفتم .در شهر کسی نبود .همهجا سوا و کور بود .اما درِ مهمانسرا باز بود .تواهقا را کقه دیقدم بقا
خودم گفتم« :مجید کی اومده اینجا رو شناسایی کرده؟!» مشغول چیدن تواهای بزر

و آبدار شدم

که ناگهان دیدم دو تا بنز از جلوی در رد شدند .توجه نکردم و پالستیک را پر کقردم .بقه مققر سقپاه
شوش برگشتم و با تعجب دیدم مجید آنجا نیست .از یکی پرسیدم« :مجید کجاست؟» گفقت« :رفقت
قرارگاه تیپ  ».2گفتم« :برای چی؟» گفت« :بنیصدر اومده».
از بنیصدر بدم میآمد؛ بهخصوص از وقتی شنیدم در دانشگاه تهران جلوی چشم بسیجیهقا را
از روی دیوار پایین انداختهاند .تواها را در اتاق مجید گذاشتم و سوار موتور شدم و به قرارگاه تیپ
 2رفتم .کالشینکفم روی دوشم بود و این موضوع اصالً عجیب نبقود .همقة رزمنقدگان بقا اسقلحه از
شهرهایشان به مناطق جنگی میآمدند و با همان هم در شهر تردد میکردند.
در قرارگاه ابراهیم طهماسبی ،فرمانده عملیاا سپاه ،و اسماعیل واعظی و اسماعیل مبقین ،مسقئول
آموزش سپاه ،و محمود پریشانی ،مسئول مالی سپاه ،را دیدم .ارتشیها هم به حالت هاللقی دور یقک
سنگر حلقه زده بودند .سراغ ابراهیم رفتم و پرسیدم« :بنی صقدر اومقده؟» ابقراهیم گفقت« :آره ».ربقع
ساعتی که گذشت یکمرتبه مجید از داخل سنگر با عصبانیت بیرون آمد .خیلی بقه هقم ریختقه بقود.
ابراهیم پرسید« :اومدی بیرون چرا؟» مجید گفت« :همهش دارن دروغ میگَن .دروغ هم یه حدّی داره.
حالم داره به هم میخوره».
در همین گفتوشنودها بودیم که بنیصدر از سنگر خارج شد و چون مجید بقایی کنار ما ایسقتاده
بود به سمت ما آمد .کمتر از نیم متر با من فاصقله داشقت؛ آنققدر کقه اگقر سقر کالشقینکف را بقاال
میآوردم نوک اسلحه به شکم میخورد .چهرة بسیار سقفیدی داشقت .بقاورم نمقیشقد کقه خقود
بنیصدر باشد .ماا مانده بودم و با خودم میگفتم« :یعنی این آدم غائلة  14اسفند رو بقه پقا کقرده!؟»
بالفاصله به خودم نهیب زدم« :نه ،این نبوده!» در همین فکرها بودم که بنیصدر گفقت« :بقرادر بققایی
شما نمیآیید بریم خط رو ببینیم؟» مجید نیم نگاهی به ما کرد و آرام به زبان محلی گفقت« :نقه اینکقه
اصالً ازا خوشم میآد!» بنیصدر گفت« :چقی فرمودیقد؟» مجیقد گفقت« :هیچقی آققای بنقیصقدر.
برادرمون آقای واعظی با شما میآد جلو ».واعظی هم طلبهای بود که بهشدا مخالف بنیصدر بقود و
شعر هم برای

گفته بود:

گویا که بنیصدر سعة صدر ندارد
همان موقع جیپ سیمرغ ارت

خبر از هیبت مستور شب قدر ندارد

کنار بنیصدر توقف کرد .بنقیصقدر روی صقندلی جلقوی جیقپ

نشست و سه سرهنگ ارتشی هم بالفاصله در صندلی عقب جاگیر شدند .جقا بقرای اسقماعیل نبقود.
بنیصدر قدری خود را به طرف راننده کشاند و به اسماعیل گفت« :آقای واعظی ،بیا جلو کنار خقودم
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بشین ».اسماعیل هم رفت و جفت بنیصدر نشست .بنیصدر دست

را روی کتف اسماعیل گذاشت.

ما خندهمان گرفته بود و باورمان نمیشد که اسماعیل بغل بنیصدر بنشیند .آنها رفتنقد و مقا هقم بقه
سمت شوش برگشتیم .در راه مجید به من گفت« :امیر ،توا آوردی؟» گفتم« :آی خونها آباد! تقوی
این وضعیت هنوز هم یاد توتی؟» خندید و گفت« :اون رو ول کقن! توتقا رو آوردی؟» گفقتم« :آره،
آوردم».
اواسط اردیبهشت بود .مرخصی گرفتم تا به بهبهان بروم .چند روز قبقل از رفقتن بقه مرخصقی بقا
ابراهیم دعوایم شد و با قهر از شوش رفتم.
در بهبهان برای کاری به مقر سپاه رفتم و سراغ دهقان را گرفتم ،که فرمانده سپاه بود .گفتند دهقان
عوض شده و به جای ایشقان نخعقی آمقده اسقت .مشقغول صقحبت بقودیم کقه خقود دهققان آمقد.
احوالپرسی کردیم و پرسید« :کجایی تو؟» گفتم« :تازه از منطقه اومدم مرخصی ».گفت« :بیا با ما بریم
منطقة دیلم ».گفتم« :برای چی؟ من بیام اونجا چی کار کنم؟» گفقت« :سقپاه منطققة دیلقم رو تحویقل
بگیریم .تو بشو مسئول آموزش نظامی بسیج .تجربة منطقة عملیاتی که داری؛ اوضاع خطوط نبقرد رو
هم که میدونی ».گفتم« :آقای دهقان من توی سپاه بهبهان آموزش دیقدم .خیلقی تجربقه نقدارم .فکقر
نمیکنم به درد شما بخورم ».گفت« :آقا تو چی کار داری؟ من میدونم که تو میتونی».
دیلم جزء استان بوشهر است .اما سپاه بندر دیلم زیر نظر خوزستان بود ،جهادش زیر نظر بوشقهر،
و آب و برق

زیر نظر فار  .بافت فرهنگی مردم هم به خوزستانیها نزدیک بود .باالخره من قبقول

کردم که با دهقان برای سه هفته به دیلم بروم و به او کمک کنم.
برای رفتن به بندر دیلم از مسیر امیدیه و پل سویره گذشتیم .دم غروب وارد منطققة دیلقم شقدیم.
یکدفعه دلم گرفت .یک شهر کوچک کنار خلیجفار

که برق ضعیفی داشت و خیابانی خاکی چهرة

یک روستا را به آن داده بود .وارد مقر سپاه شدیم که در اختیار بچههای آغاجاری بود .آنها هقمتیقپ
خود ما و اغلب کمسن بودند .شب آنجا خوابیدیم و اول صبح که برای گشت به شهر رفتم مردمی را
دیدم که برایم غریبه بودند.
جلسة معارفه با حضور بیست سی نفر از بچههای سپاه و عدهای بسیجی در مقر سقپاه آغقاز شقد.
دهقان فرمانده سپاه معرفی شد .بچه های آغاجاری وسایلشان را جمقع کردنقد و بعقد از خقداحافظی
رفتند .دهقان بعد از ظهر همه را جمع کرد و بعد از کمی صحبت احمد راهنورد 1را فرمانده عملیاا،
رضا بهادری را مسئول آموزش ،حاج کریم دیدار را مسئول حفاظت ،و من را مسئول آموزش نظقامی
بسیج معرفی کرد .من هفدهساله و کمسنترین عضو گروه بودم که باید به کسانی آموزش میدادم کقه
یا همسن خودم بودند یا بزر تر از خودم.
روز اول آموزش شصت هفتاد نفر نشسته بودند و فقط به من نگاه مقیکردنقد .برایشقان غیرقابقل
قبول بود که یک بچه مسئول آموزش نظامی آنها باشد .میگفتند اصالً امکان ندارد که این از پس مقا
 .1در عملیاا فتحالمبین به شهادا رسید( .راوی)
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بربیاید .اما چون دستور فرماندهی بود مجبور بودند بپذیرند .وقتی آموزش شروع شقد شقرایط تغییقر
کرد .خودشان بعدها اعتراف کردند که قبل از من هم افراد دیگری آموزش داده بودند ،اما آموزشهای
من خیلی جدّی بوده و واقعاً کم آورده بودند .نظر من آن روزها این بود که در کار نظامی باید خشک
عمل کرد .انواع سالحها را به آنها معرفی میکردم .باید در کمترین زمان و با چشم بسته سالحشقان

را ،از کلت تا کالیبر  ،151بهراحتی باز و بسته میکردند تا اگر در شب سالحشان گیر کرد ،بتواننقد آن
را تمیز و رفع عیب کنند .عالوه بر آن تاکتیکها و آرای های خاص ،تخریب ،و انفجار را هم کقه در
سپاه بهبهان یاد گرفته بودم آموزش میدادم.
طی سه هفته آموزشهای الزم را به نیروهای بندر دیلم انتقال دادم .کمکم من را در جمع خودشان
پذیرفتند و با هم رفیق شدیم؛ رفقایی که خیلیهایشان در جنگ شهید شدند.
یک روز تنگِ غروب بندر دیلم به من گفتند یک برادر سپاهی جلوی در با من کار دارد .با خودم
گفتم من که در دیلم کسی را ندارم .به جلوی در مقر سپاه رفتم و دیدم مجید بقایی با لندروور منتظرم
ایستاده است .جلو رفتم و بعد از سالم و احوالپرسی گفتم« :مجید ،اینجا چی کار مقیکنقی؟» گفقت:
«دلم تنگت شده بود .اومدم ببینمت».
با هم به کنار دریا رفتیم و ماشین الی شنها گیر کرد .مجید را اذیت میکردم و میگفقتم« :مجیقد
االن آب میآد باال و از تو و لندروور رد میشه ».مجید میگفقت« :دیوونقه! پقس بقرای چقی مقن رو
آوردی اینجا؟ یه کاری بکن ».بهسختی یک تراکتور پیدا کردم و ماشین را بیرون کشیدیم .بعد از نمقاز
و مختصر شامی که در مقر سپاه بندر دیلم خوردیم ،مجید گفت« :من دیگه بایقد بقرم ».اصقرار کقردم
بماند؛ اما فایدهای نداشت .گفت« :باید برگردم شوش ».شبانه به طرف شوش حرکقت کقرد .بقا رفقتن
مجید بدجوری دلم گرفت .بغضی سنگین در گلویم نشست .با خودم گفتم« :من چرا شوش نمونقدم؟
چرا با ابراهیم دعوا کردم؟»
بعد از مدتی دهقان به من گفت« :بمون همینجا و پاسقدار رسقمی بشقو ».گفقتم« :باشقه .پاسقدار
رسمی میشم؛ اما اینجا نمیمونم .میخوام بقرم جبهقه ».گفقت« :ایقنجقوری کقه دیگقه بقه درد مقن
نمیخوری!» گفتم« :پس بذار من برم ».بعد از چند روز دهقان گفت« :باشه .برو پاسقدار رسقمی شقو
بعد برو جبهه».
روز  91اردیبهشت سال  1901من پاسدار رسمی سپاه منطقة دیلم شدم و بالفاصله برای گذراندن
آموزشهای نظامی و عقیدتی دورة عمومی سپاه به پادگان شهید غیور اصلی اهقواز در پرکقان دیلقم
اعزام شدم .بعد از رسمی شدن در سپاه ،گذراندن دو ماه آموزش الزامی بود .یک ماه درو

 .1تفنگ کالیبر  51طراحی رونی برا امریکایی است .این اسلحه در سراسر دنیا به نقام اسقلحة کقالیبر بقزر
ارزشیابی برای موارد مشابه است( .راوی)
 .2منطقهای نفتی که در بیست کیلومتری اهواز به سمت رامهرمز واقع شده است( .راوی)
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2

عقیقدتی

شقناخته مقیشقود و مقالک

و یک ماه هم درو

نظامی تدریس میشد .استادان خوبی داشتم .خیلی از آنها در جنگ به شقهادا

رسیدند.
در پادگان آموزشی از همة شهرستانهای استان نیرو آمده بود .آنجا ما را بر اسا سقطح سقواد و
آگاهی گروهانبندی کردند .من سال دوم دبیرستان بودم .یک مصاحبة سریع انجام دادند و نیروهقا در
دو گروهان سازماندهی شدند .در گروهان  1کسانی بودند که سطح اطالعاا باالتری داشتند .من هقم
جزء همان گروهان بودم .حدود نود نفر بودیم .گروهقان  2هقم حقدود هشقتاد نفقر بودنقد .بقه نظقر
فرماندهان ،گروهان ما گیرایی باالیی داشت؛ به همین جهقت بقرای مقا کقال هقای فلسقفی برگقزار
میکردند.
کمسن بودم و قدرا فهم بعضی از مطالب فلسفی را نداشتم .خیلی سخت مقیگذشقت .مقدام بقا
خودم درگیر بودم .اثباا وجود خدا از طریق فلسفه برایم سنگین بود .گیج شده بودم .بقه هقر طقرف
میرفتم به بنبست میرسیدم .شبها از آسایشگاه بیقرون مقیزدم .در تقاریکی بیابقان مقینشسقتم و
درحالیکه گریه میکردم به خدا میگفتم« :خدایا من نمیخواستم اینجوری بشه .اگه میدونسقتم یقه
همچین اتفاقی برام میافته ،اصالً نمیاومدم پاسدار بشم .من اومدهم اینجا آدم بشم .خدایا کمکم کقن
منحرف نشم .خدایا من رو از همه دور کن؛ اما از خودا دور نکقن .کمکقم کقن .ایقن درسقایی کقه
خوندم به چه دردم میخوره؟ من کمکم دارم به وجودا شک میکنم ».فکر میکردم فقط مقن دچقار
این وضعیت شدهام و از خودم خجالت میکشیدم .تا اینکه عظیم غلیمزاده ،که دزفولی بود ،روزهقای
آخر دورة آموزش عقیدتی به استادی که بحث خداشناسی را تدریس میکرد خیلقی جقدّی بقه زبقان

محلی گفت« :کوتی خدا نِه قبول داشتیم .تو کاری کِردی تو وجود خدا شک اِ کُردیم1».مربی عقیقدتی
ما با وقار و آرام لبخند زد .میدانست که این حالت موقّتی است و همه چیز درست میشود.
دورة عقیدتی را در ماه رمضان سال  1901گذراندیم و در گرمای اهواز خیلقی اذیقت نشقدیم .در
پادگان غیور اصلی کانکسهای از پی

ساختة شرکت نفت ،که کولر هم داشت ،بقرای اسقکان مقا در

نظر گرفته شده بود .در این کانکسهای طوالنی اتاقهای زیادی بود و در هر اتاق هم دو نفقر بودنقد.
یک تخت در شمال و یک تخت در جنوب اتاق قرار داشت .وسط هم موکت پهن بقود کقه مقیشقد
روی آن نشست .هماتاقی من احمد نونچی بود که چند سال بعد در سِمَت فرمانده گردان در عملیاا
والفجر  1به شهادا رسید .بچة دزفول بود و هر وقت مقن در هقا را بقا صقدای بلنقد مقیخوانقدم
میخندید و به دزفولی میگفت« :بِرارَم ،مَ

حمید ،کوتی قصه مَکا .مَخیم خقوفتیم ».یعنقی «بقرادرم،

مشهدی حمید ،یه کم سروصدا نکن .میخوایم بخوابیم».
ارشد گروهان ما احمد سراجالدین و از بچههای مسجدسلیمان بود .احمد قبل از انققالب سقروان
ارت

بود و بچهها میگفتند خلبان بوده است .اما ما باورمان نمیشد .تا اینکه بین دوره بقه مرخصقی

رفت و وقتی برگشت آلبوم عکس

را هم آورد .وقتی عکسها را دیدیم باورمان شد و با تعجقب بقه

 .2یه ذره خدا رو قبول داشتیم .تو کاری کردی که به وجودش شک کنیم.
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احمد گفتیم« :چرا پس اینجایی تو؟» گفت« :قصهش طوالنیه .من بعد از دورة آموزشی رفقتم امریکقا.
وقتی به ایران اومدم متوجه خیانتای رژیم شاه شدم .از ارت

فرار کردم و دوباره رفتم امریکقا .اونجقا

چون مدرک خلبانی داشتم خلبان هواپیمای مسافربری شدم .بعد از انقالب برگشتم ایران .امقا مقن رو
گرفتن و بازداشت کردن .هر چی گفتم من به خاطر مخالفت با رژیم شاه فرار کقردم ،فایقده نداشقت.
من رو زندانی کردن و بعد از محاکمه محکوم به زندان شدم .اعتراض کردم و به یه سقری از آشقناها
که توی نظام مسئولیت داشتن پیغام دادم که اینجوری شده .اونا هم کقه مقن رو مقیشقناختن کمقک
کردن آزاد بشم .اول جنگ رفتم گفتم من میتونم کمک کنم .خلبان هلیکوپترم .گفقتن بقه شقما نیقاز
نداریم .حتی حاضر نشدن به خاطر جنگ من رو به کار بگیرن .دیدم ایقنطقوری نمقیشقه .اومقدم و
پاسدار شدم ».احمد ،با اینکه ارشد گروهان ما بود ،بچهها خیلی اذیت

مقیکردنقد .وقتقی مقیرفقت

دستشویی بچهها در را از پشت میبستند .آفتابهها را پر از آب میکردنقد و از بقاالی در روی سقرش
میریختند .احمد داد و فریاد میکرد و میگفت« :اگه بیام بیرون ،میدونم چقه کقارتون کقنم!» و در را
تکان میداد و ما میخندیدیم.
از مسئوالن و مربیان آموزش عقیدتی فقط سید محمد جدّی را بقه خقاطر دارم و مقابقی را از یقاد
بردهام.
صبحهای ماه رمضان بعد از سحری به نمازخانه میرفتیم و نماز میخواندیم .بعقد از نمقاز ققدری
استراحت میکردیم .بعد از طلوع آفتاب بیدارباش میزدند .آماده میشدیم و به کقال هقای عقیقدتی
میرفتیم .کال

تا قبل از نماز ظهر و عصر ادامه داشت .بعد از نماز کمی استراحت میکردیم و بعقد

از ظهر هم کال ها تا اذان مغرب و قبل از افطار ادامه پیدا میکرد .یک روز در دورة آموزش نزدیقک
غروب با بچهها در حسینیه نشسته بودیم .یک نفر پشت تریبون رفت و بلندگو را روشن کرد .بچههقا
داد میزدند« :آهای  ...بیا پایین ».و شروع کردند به مسخرهبازی درآوردن .آن که پشقت تریبقون رفتقه
بود گفت« :بسم اهلل الرحمن الرحیم» و آرام در حالی که اشک میریخت و به زمین نگاه میکرد شروع
کرد به صحبت کردن .بچهها داد میزدند« :این چی میگه بابا؟ بیا پایین ».عدهای هم میگفتند« :بذارید
ببینیم چی میخواد بگه!» مرد گفت« :من از همهتون عذرخواهی میکنم .توی این دورة عقیقدتی مقن
واقعاً به صفای شما غبطه خوردم .میخوام اینجا یه مطلبی رو پیشتون اقرار کنم .مقن در مقابقل شقما
احسا گناه میکنم ».بچهها به شوخی میگفتند« :ای بابا  ...چی کار کقردی مگقه؟» ادامقه داد« :مقن
هوادار سازمان مجاهدین خلق هستم .سازمان به عنوان نفوذی من رو بین شما فرستاده .اما تقوی ایقن
یه ماه که شما رو دیدم و با شما زندگی کردم به حقانیقت شقما و راه شقما ایمقان آوردم ».بعضقی از
بچهها گفتند« :آقا چرا نگو .بیا پایین .بسه دیگه ».دیقدیم انگقار قضقیه جقدّی اسقت و واقعق ًا گریقه
میکند .ناگهان حفاظتیها ریختند و او را بردند و نفهمیدیم سرنوشت
در کال

چه شد.

من جزء معدود افرادی بودم که نتبرداری میکردند .به ایقن کقار عالققهمنقد بقودم .در

جبهة شوش هم کتاب تفسیر سورة تکویر ،نوشتة آیتاهلل مطهری ،را کامقل خوانقده و برداشقتهقای
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خودم را نوشته بودم .در مقر سپاه بندر دیلم نیز در اوقاا فراغت کتاب میخواندم .بچهها میگفتند ما
یک بار ندیدیم امیر کتاب نخواند .گاهی بچهها میآمدند و سؤالهایشان را از من میپرسیدند.
بعد از پایان دورة عقیدتی به هر یک از ما سه روز مرخصقی دادنقد .مقن بقه بنقدر دیلقم رفقتم و
برگشتم .بعد از برگشت ما همچنان تصور آرام یک ماه عقیدتی را داشتیم اما همان روز اول ،صقبح
زود ،ریختد داخل آسایشگاه و با فریاد و تیراندازی همه را بیرون کردند .شقوکه شقده بقودیم .بهقروز

غالمی ،1مربی تاکتیک ،محمود نویدی ،2مربی نقشهخوانی و خمپاره ،رضا اهللیقاری ،9مربقی اسقلحه و

تیربار ،و جمشید اسحاقی وشحیتاا ،مربی تخریب و سالحشناسی ،آموزش نظقامی مقا را بقر عهقده
داشتند .محمقود نویقدی آسقتین پیقراهن

را بقاال زده و پیقراهن

را روی شقلوارش انداختقه بقود.

فانوسقهای به کمرش بسته بود و موهای سرش را از ته تراشیده بود .ری

بلندی هم داشت .جلو آمد

و خیلی محکم گفت« :دورة چُرتولوژی دیگه تموم شد ».رگبار غرغر بچهها شقروع شقد .نویقدی بقا
فریاد گفت« :خفه شید .حرف نزنید ».با کالشینکفی که در دست

بود زمین را به رگبار بسقت .گفقتم:

«یا امام زمان! این دیگه کیه؟»
بزر ترهای ما عبداهلل ساکی و احمد سراجالدین بودند که بیشتر از سی سال نداشتند .کوچکترین
عضو هم من بودم که هفده سال داشتم .دورة آموزش نظامی بسیار سخت و سنگین برگزار شد .یقک
دفعه نیمهشب به خوابگاه میریختند و میگفتند بدویید بیرون .با اولین سوتی که زده میشقد بایقد از
جا بلند میشدیم ،با دومین سقوا بایقد لبقا
میایستادیم .اگر کسی منظم لبا

مقیپوشقیدیم ،و بقا سقومین سقوا بایقد جلقوی در

پوشقیده بقود ،مقیفهمیدنقد کقه از شقب آمقاده خوابیقده اسقت و

بیچارهاش میکردند .باید یا کالغپر میرفت یا کولهپشقتیاش را پقر از سقنگ مقیکقرد و در پادگقان
میدوید یا نگهبانی میداد .هیچکس هم جرئت اعتراض نداشت .هر روز صبح بعد از نماز صبح بایقد
هفت کیلومتر میدویدیم .بعد از آن باید یک ساعت و نیم نرم

مقیکقردیم و بعقد از نقرم

بقرای

صبحانه میرفتیم .بعد از صبحانه کال های تاکتیک در هوای گرم اهواز و در بیابانهایی که علف هم
در آن سبز نمیشد ،برگزار میشد .بهروز غالمی که اصالتاً تُرک بود مربی تاکتیک ما بود .بقا تیربقاری
که در دست

میگرفت پشت سر بچهها تیراندازی میکرد و ما برای اینکقه تیقر نخقوریم بقا سقرعت

سینهخیز در خارها حرکت میکردیم.
با این نوع آموزش نظامی روزگار ما سیاه شده بود .همه الغر و نحیف شقده بقودیم و چشقمانمان
گود افتاده بود .در آموزش تاکتیک وسط حوضهای بزرگی که خشک شده بود میلههقای آهنقی کقار
گذاشته بودند که یک صفحة کفی داشت و زیر آن را پر از سیمخاردار کرده بودنقد .مقا بایقد در یقک

 .1سردار بهروز غالمی در سال  1902فرماندهی تیپ  15امام حسن مجتبی(ع) را بر عهده داشقت و در عملیقاا خیبقر بقه شقهادا رسقید.
(راوی)
 .2سردار محمود نویدی در سال  1901در کنار سردار علی هاشمی به شهادا رسید و پیکر او همچنان مفقود است( .راوی)
 .9حاج رضا اهللیاری چند سال پی

بر اثر عارضههای دوران جنگ دار فانی را وداع گفت( .راوی)
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زمان مشخص روی آن زیگزا

میدویدیم .اوایل خیلی از بچهها روی سیمخقاردارهقا مقیافتادنقد و

بدنشان زخمی میشد .اما روزهای آخر همة بچهها آنقدر از لحاا بدنی آمادگی پیدا کرده بودند کقه
برای گذشتن از آن مسیر با هم مسابقه میدادند .گاهی نیمههای شب ما را بیرون از پادگان میبردند و
با قمقمههای خالی از آب وسط بیابان به چند گروه تقسیم میکردند و به هر گروه یک گِرا میدادنقد.
ما باید طبق گرا هدفهای مشخص را ،که اغلب پیامهای مکتوب بود ،میآوردیم .نمیشد از خودمان
حرف بزنیم .باید نوشتهها را میآوردیم و تحویل میدادیم .مثالً گرای قطبنما را برابر نقشهخوانی به
ما میدادند؛ باید یک کیلومتر میرفتیم و چیزی را که آنجا گذاشته بودند برمیداشتیم و میآوردیم .اگر
میآمدیم و گرای اشتباه میدادیم میفهمیدند که میخواهیم کلک بزنیم و پوستمان را میکندند .اوایل
چون تازهکار بودیم و کار کردن با قطبنما را دقیق نمیدانستیم سردرگم میشدیم .اعصابمان بقه هقم
میریخت و کار با قطبنما را رها میکردیم و اعضای گروه پخق

مقیشقدند تقا در تقاریکی بیابقان

بگردند .به همین دلیل کار پیدا کردن خیلی طول میکشید .گاهی بعقد از سقاعتهقا راه رفقتن و گقم
کردن مسیر و سرگردان شدن در بیابان باالخره خطوط را پیدا میکردیم و نزدیقک ظهقر روز بعقد ،در
حالی که از تشنگی زبانمان آت

گرفته بود ،به پادگان میرسیدیم .در میدان آموزش بیرون پادگان بقه

هر یک از ما یک قالب دینامیت میدادند تا منفجر کنیم .باید فتیلة باروا را سریع و بقه گونقة اُریقب
آت میزدیم و حتی کبریت نیمسقوختة آن را هقم برمقیگردانقدیم .یقادم هسقت یقک بقار یکقی از
دینامیتها به جهت شدا گرما در دستان یداهلل اکبری ،که از پاسداران اعزامی سقپاه اندیمشقک بقود،
منفجر و دست

قطع شد .بچهها با کار تخریب آشنایی نداشتند و معموالً در اجقرای عملقی آمقوزش

دچار مشکل میشدند.
یک روز روی لباسم اتیکت نزده بودم .سرِ کال

نشسته بودم و با عزیز فرخنیقا ،کقه از پاسقداران

اعزامی سپاه آبادان بود و بعدها در عملیاا والفجقر  1بقه شقهادا رسقید ،شقوخی مقیکقردم و آرام
میخندیدم .استاد متوجه شد و گفت« :بلند شو ،خودا رو معرفی کن ».تا آمدم بلنقد شقوم اسقتاد بقا
عصبانیت گفت« :اتیکتت کو؟ برو از کال

بیرون ».نگاه کقردم و دیقدم اَه اتیکقت نقزدهام .از کقال

بیرون رفتم .موضوع را به محمود احمدی ،که فرمانده گروهان ما بود ،گزارش دادند .محمقود الغقر و
قدبلند بود و مسائل را خیلی جدّی میگرفت .بچهها از او حساب میبردند .او من را جریمقه کقرد و
گفت« :باید بری روی تپه نگهبانی بدی ».گفتم« :من نگهبانی نمیدم ».گفت« :حاال میبینی!» نیمهشقب
آمد و من و یک نفر دیگر را ،که او هم تنبیه شده بود ،صدا کرد و گفت« :بلند شید ،برید ».مقا بقاالی
تپه رفتیم؛ اما من نگهبانی ندادم و خوابیدم .روز بعد محمود گفت« :دیدی که رفتی؟» گفتم« :از رفیقم
بپر

که من نگهبانی دادم یا نه ».حداکثر تنبیه نزدن اتیکت دو ساعت نگهبانی بقود و محمقود دیگقر

نمیتوانست با من کاری بکند .از آن روز دنبال بهانه بود تا حالم را بگیرد .اما مقن گَقزک بقه دسقت
ندادم .تا آخر دوره محمود اولین نفری بود که برای بازدیدهای نیمهشب اول به سراغ من میآمد؛ امقا
نتوانست بهانهای پیدا کند.
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احمدی ،با اینکه حین کار جدّی بود ،وقت استراحت با بچهها بگوبخند داشت .بچهها با او خیلقی
صمیمی بودند و او را محمود صدا میکردند .روز  1تیر سال  1901بعد از نماز محمقود بقا دشداشقة
عربیاش بین بچهها نشسته بود و میگفت و میخندید .یک نفر آمد و در گوش چیزی گفت .دیدم
که رنگ محمود عوض شد .بچهها در حالی که میخندیدند گفتند« :محمود چته؟» پاسخ نداد و سریع
بلند شد و رفت .بچهها گفتند« :این چرا اینجوری کرد؟» زمقان زیقادی نگذشقت کقه در آسایشقگاه
سوا زدند تا همه بیرون جمع شوند .به خط شدیم و فرمانده پادگان خبر شهادا بهشتی و تعقدادی
از مسئوالن را داد .ما را سریع تجهیز کردند .اسلحه گرفتیم و سقوار ماشقین شقدیم و بیقرون از شقهر
اهواز رفتیم .هر دو سه نفر در روستاهای اطراف نگهبانی دادیم تا احیاناً گروهک خلقق عقرب از ایقن
فرصت به نفع خود استفاده نکند .ما در روستا بودیم و منتظر دستور؛ اما تا فقردای آن روز هقیچکقس
سراغمان نیامد .چیزی برای خوردن نداشتیم .بعد از ظهر خودمان به طرف شقهر حرکقت کقردیم .در

یکی از خیابانهای منطقة کمپولو ،1در حالی که اسلحة ژ  9دستمان بقود ،ایسقتادیم تقا سقوار ماشقین
شویم .هیچ ماشینی نگه نمیداشت .تا اینکه یک خانم میانسال ،که پیکان داشت ،ایستاد و گفت« :کجا

میرید برسونمتون؟» گفتیم« :حاج خانوم مزاحم نمیشیم؟» گفت« :شما جای بچقههقای مقن هسقتید.
بیایید باال ».تا قسمتی از شهر ما را برد و از آنجا ما خودمان را به پادگان شهید غیور اصقلی رسقاندیم.
اوضاع به هم ریخته بود .نیروها با هر وسیلهای که پیدا کرده بودنقد خودشقان را بقه پادگقان رسقانده
بودند .هیچکس از ما نپرسید که چرا آنجا نماندید و برگشتید.
بعد از دو ماه باالخره دوره تمام شد .مربیان از ما برای سختگیریها عذرخواهی کردند و گفتنقد
که ما دوست داشتیم شما قوی شوید و برای مقاومتر شدن خودتان سخت گرفتیم .این دورة آمقوزش
دورة  11سپاه نامیده شد .پس از پایان دوره ،در حالی که جدایی از یکدیگر برایمقان سقخت بقود ،از
هم جدا شدیم و هر کس به محل خدمت خود برگشت .من هم که از طریق سقپاه بنقدر دیلقم اعقزام
شده بودم به همانجا برگشتم.
آقای دهقان همچنان فرمانده سپاه بود .روزهای اول به دلیل آمادگی جسمانی کقه در دوره کسقب
کرده بودم ایشان دوباره مسئولیت آموزش نظامی بسیج و ورزش صقبحگاهی را بقه مقن داد .معمقوالً
بچهها قبل از صبحگاه حدود یک ربع ساعت نرم های سبک میکردند .اما من که با بدنی آماده پای
کار آمده بودم همان ورزشهای سنگین آموزشی را به بچههای سپاه شهرستان ،که صقبحهقا حقداکثر
چهارصد متر میدویدند ،دادم .دویدن را به چهار کیلومتر و نرم

را به یک ساعت رسقاندم .بعقد از

یک ماه به دهقان گفتم که میخواهم با بچهها به جبهه بروم .ایشان قبول نکرد و گفقت« :شقما هنقوز
تعهدا رو عملی نکردی!» گفتم« :آقای دهقان ،من با این شرط اومدم پقی

شقما کقه از جبهقه منقع

نشم ».گفت« :خودا رفتی دوره و دو سه ماه طول کشیده ».گفتم« :من به این شرط حاضرم یقه دورة
دیگه براتون آموزش بدم که با بچههای دورة بعد اعزام بشم ».دهقان پذیرفت.
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دورة دوم آمققوزش را بققا همققان امکانققاا محققدودی کققه داشققتیم شققروع کققردم .دو سققه دسققتگاه
موتورسیکلت و دو تا لندکروز و یک مینیبو

در اختیار سپاه بود .روزهای اول آموزش برای اینکقه

به نیروها خیلی فشار نیاید مسیری طوالنی را با مینیبو میرفتیم .اما بایقد پیقاده ،پابرهنقه ،و بقهدو
برمیگشتیم .در بین نیروها پاسدارهای رسمی و افراد مسن هم بودند کقه در آسقفالت یقا زمقینهقای
گِلوشُل این مسیر را طی میکردند .وقتی نیروها به شهر میرسیدند باالی پشتبام سپاه میرفتیم و به
آنها میگفتم که جفتپا به پایین بپرند .هیچکس هم حق آویزان شدن ندارد .خیلی از بچههقا در ایقن
آموزش پایشان پیچ خورد و اذیت شدند و به دهقان شکایت کردند .اما در دورة آموزشی سپاه فهمیده
بودم که این فشار بعدها اثر مثبت خود را نشان خواهد داد .بچهها به شوخی میگفتند« :وامصقیبت ...
این همون موقع هم مصیبت بود؛ حقاال کقه رفتقه دورة آمقوزش رسقمی رو هقم گذرونقده و اومقده
مصیبتتر شده».
جمشید یکی از نیروها بود که سنّ کمی داشت و من هم خیلی دوست
شهر پرتاب نارنجک را آموزش میدادم ،نارنجک را به دست

داشتم .یک بار که بیقرون

دادم و گفتم« :ببین اینجقوری ضقامن

رو میکشی ،حلقه رو نگه میداری ،میکشی ،پرتاب میکنی ».وقتی به صورت

نگاه کردم دیدم مثقل

زردچوبه شده .گفتم« :میترسی؟» گفت« :نه ».گفتم« :جمشید ،اگه مقیترسقی ،خقودم انجقام مقیدم».
گفت« :نه ».بیست و چهار نفر از بچههای بسیج هم دور ما نشسقته بودنقد و شقاهد آمقوزش بودنقد.
جمشید نارنجک را گرفت تا پرتاب کند .ضامن را که کشید نارنجک از دست

افتاد و رها شقد .مقن

اول ماا ماندم و بعد با همة توانم نارنجک را شوا کردم .نارنجک نزدیک سی چهل متقر از مقا دور
شد .فریاد زدم« :بخوابید ».بچهها روی زمین خوابیدند و نارنجک در هوا منفجر شد .خدا خواست که
به هیچکس آسیبی نرسید .اما جمشید داشت از تر

قالب تهی میکرد .گفتم« :جمشید چهته؟» زبان

بند آمده بود و چیزی نمیگفت .به بچهها گفتم که سریع آب بیاورند .آب را به سر و صورت

زدیقم

و کمی بهتر شد.
یک بار دیگر هم بعد از یک روزِ پُرکار ،نزدیک غروب ،به بچهها گفتم که با سرعت از یک تپه باال
بروند .خیلی خسته بودند و آرام حرکت میکردند .من هم برای سرعت دادن به آنها بقاالی سرشقان
تیر رسام میزدم که ناگهان دیدم یکی از تیرها با فاصلة خیلی کم از باالی سر یکقی از نیروهقا عبقور
کرد .بدنم لرزید .خدا را شکر اتفاقی نیفتاد .قبل از آن هم فرماندهی بسیار سفارش کرده بقود مراققب
باشم به بچهها آسیبی نرسد.
ساختمان سپاه دیلم پنج اتاق داشت .یکی از اتاقها فرماندهی سقپاه ،اتقاق روبقهروی آن حفاظقت
سپاه ،و یک اتاق هم انبار اسلحه و تدارکاا بود .پرسنل هم یک اتاق داشتند .یک اتاقک هم درسقت
کرده بودند که آشپزخانه بود .جلوی آن را کپر زده بودند و زیر آن مینشستند و غذا میخوردند .محل
استراحت بچهها هم در همان اتاقها بود .عملیاا سپاه هم یک کانکس بزر

آورده بود و در حیقاط

گذاشته بود .کمکم سپاه را گسترده کردند و دهقان گفت یک آسایشگاه برای استراحت بچهها بسازند.
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بیشتر مردم بندر دیلم 1با لنج به کویت میرفتند و تجارا میکردند .در اسکلة کوچقک شقهر هقم
گاهی ماهیگیری میکردند یا برای صیادی به دریا میرفتند .مردم خوب و متدیّنی بودند که ماه محرم
و صفر مراسم ویژهای داشتند .زبان آنها هم نزدیک به زبان مردم بندر ماهشهر بود .بعضیهایشقان بقا
مردم بهبهان هم ارتباط داشتند .البته آن زمان راه زمینی مستقیمی بین دیلم تا بهبهان نبود .این مسیر را
باید از آغاجاری میرفتیم .دیلمیها یکدست بودند و متحد؛ مقثالً اگقر کسقی در میقان آنهقا فقوا
میکرد و وضعیت مالی خوبی نداشت ،همه کمک میکردند تا آبرومندانه مراسم

برگزار شود یقا در

تهیة جهیزیه برای خانوادههای نیازمند با هم همکاری میکردند .وقتی هم که نیروهای بندر دیلم ،کقه
به یک گردان هم نمیرسیدند ،به جبهه اعزام میشدند کمکهای مردمی خوبی به جبهه میرسید.
اوایل شهریور سال  1901و بعد از برگزاری دو دورة آموزشی ،طبق قراری کقه بقا دهققان داشقتم،
عزم رفتن به جبهه کردم .دهقان ناراحت شد .اما من به او گفتم که قرار بود موقت کمکشان کنم و بنقا
نبوده است که بمانم .دهقان گفت« :پس فرمانده گروه بشو و با بچهها برو ».قبول نکردم .گفقتم« :مقن
جانشین فرمانده میشم ».گفت« :چرا؟» گفتم« :واسه اینکه فرمانده گروه باید دوباره برگرده بندر دیلقم
و گروه بعدی رو ببره .من دیگه نمیخوام برگردم .اما میتونم کمک کنم».
باالخره با یک گروه از بچههای بندر دیلم به جبهقة شقوش کقه مقدتی از آن فاصقله گرفتقه بقودم
برگشتم .آنجا خبر دار شدم که سید اسماعیل واعظی اتفاقی روی مین رفته و ناچقار از جبهقه خقارج
شده است .دو روز بعد مجید را دیدم .خوشحال شد .گفت« :خوب کردی اومدی امیر .تقوی دورهای
که رفتی چه آموزشایی دیدی؟» تعدادی را برای

گفتم .با موتقور کنقار رودخانقه رفتقیم .یقک سقیم

بوکسل از این سمت رود تا آن سمت آویزان بود .مجید پرسید« :عملیاا راپلی رو بلدی اینجا انجقام
بدی؟» گفتم« :آره ».پیراهن فرم سپاه تنم بود .سرِ یکی از سیمها را ،کقه روغنقی بقود ،گقرفتم و جلقو
رفتم .بین راه مجید فریاد زد« :خیلی خب ،بیا! برگرد بیا عقب ».من هم برگشقتم .وقتقی سقیم را رهقا
کردم متوجه شدم از لباسم گریس میچکد .به مجید نگاه کردم .داشت از خنده ریسه میرفت .گفقت:
«سرِ کار رفتی حسابی!» من که تازه حساب کار دستم آمده بود با عصبانیت گفقتم« :االن مقیآم پشقت
سرا روی موتور میشینم و پیرهنم رو میمالم به لباست! وقتی هم رسیدیم سپاه دسقتور مقیدی یقه
دست لبا فرم نو به من بِدن .تو مقصّر بودی ».مجید گفت« :امیر ،خقودا رو بقه لبقا مقن نمقال؛
رفتیم شوش میگم یه دست لبا نو بهت بدن ».گفتم« :قول دادیقا!» گفقت« :باشقه ».روی موتقور از
مجید فاصله گرفتم و در عوض در سپاه شوش مجید دستور داد یک دست لبا

فرم به من بدهند.

بعد از این ماجرا مجید به من گفت که برای جلسه به تهران میرود .وقتقی برگشقت فهمیقدیم بقه
خدمت حضرا امام رسیده است .صدایم کرد و گفت « :امیر رفته بودیم پقی

حضقرا امقام» بقاور

نکردم .پرسیدم« :جدی میگی؟» گفت « :آره ،عکس هم گرفتم بیا ببین ».عکسهایی که بقا منتظقری و
آقای مشکینی و امام انداخته بود ،نشانم داد .من عکس حضرا امام را برداشتم و گفتم« :ایقن عکقس
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مالِ من ».گفت« :برو بابا ،مال من چیه؟!» گفتم« :نمیدی؟» گفت« :نه ،برای چی بقدم؟» خیلقی عقادی
گفتم« :باشه ».و عکس را سرِ جای

گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم .بعد از ظهرها بچههقا مقابقل مققر

سپاه شوش گلکوچیک بازی میکردند و هر سه نفر یک تیم میشدند .همیشه مجید در یارکشی مقن
را انتخاب میکرد .آن روز عصر هم همین کار را کرد و بازی شروع شد .وقتی تو زیر پقای مجیقد
میرفت و بازیکن حریف راه
میکردم .اما آن روز تو
نداشتم ،به جای اینکه تو

را میبست به من یا همتیمیمان پا

میداد .من خوب فوتبال بازی

را که میگرفتم و جلو میرفتم اگر بازیکن حریف مقیآمقد و مقن راه فقرار
را برای مجید بفرستم ،آن را اوا میکردم .چند بار که این کقار را انجقام

دادم مجید فهمید عمدی در کار است .ایستاد و خوب به من نگاه کرد و یکدفعه زد زیر خنده .بقازی
را ادامه دادم .اصالً به مجید نگاه هم نکردم .باالخره بازی را باختیم .بعد از بازی مجید به سمتم آمد و
من را بغل گرفت و گفت« :میدونم چهته!» گفتم« :من هیچیم نیست ».گفت« :چرا  ...میدونم چهته!»
گفتم« :چِه مِه؟» گفت« :به خاطر عکساست ».جدی گفتم« :نه ،عکس چیه؟ دوست نداشتم بهت پقا
بدم ».با لبخند دست من را گرفت و گفت« :بیا بریم کارِا دارم ».با یکدندگی گفتم« :من با تو کقاری
ندارم ».گفت« :من با تو کار دارم .بیا دیگه ».من را به اتاق

برد و گفت« :امیر ،به خدا دوربین مال من

نبود .دوربین خودِ جماران بود .این عکس رو بچهها بعداً به من دادن .همین یه دونه هم هسقت .اگقه
دوباره آوردن ،حتماً به تو هم میدم .حاال عکس آقای مشکینی رو بگیر .مقن دو تقا دارم .بقا دوربقین
خودم هم یکی گرفتهم ».عکس مشکینی را گرفتم و گفتم« :مجید قول دادیا!» گفقت« :ققول دادم .اگقه
دوباره با اون بچههایی که عکس گرفتن تما

داشتم ،میگم یه عکس دیگه از این چا

کنن و بِقدن

که بدم به تو .حاال بخند دوباره ».و ما با هم آشتی کردیم.
سپاه هنوز سازمان رزم نداشت .شوش خط پدافندی شده بود و نیروها در آن هر چهل و پقنج روز
جابهجا میشدند .دوازده روز با بچههای بندر دیلم ماندم .گاهی آنها را در محورهایی کقه بایقد کقار
میکردند میبردم و توضیحاتی دربارة جبهة شوش و وضعیت عراقیها میدادم .روز دوازدهم مرتضی
صفار ،که فرمانده محور بود و من را از سال  1953میشناخت ،گفت« :حمید ،چی کار میکنی تقو بقا
بچههای دیلم؟» گفتم« :من باهاشون اومدم جبهه .کار خاصی باهاشون ندارم .فرماندهشقون هقم کقسِ
دیگهست ».مرتضی گفت« :پس بیا من کارا دارم ».گفقتم« :چقی کقارم داری؟» گفقت« :بیقا مسقئول
تسلیحاا جبهه بشو .مسئول مهدی لیث 1بوده که حاال میخواد بره ».قبول کقردم .مهقدی ده روزی
ماند و سازوکار را برایم توضیح داد و تسلیحاا را به من واگذار کرد .کار من و یکی دو نفر دیگقر از
بچه ها که با من بودند این بود که مهماا مصرفی روزانه را به سنگرها برسانیم .مهماا را در سنگرها
میگذاشتیم یا به تناسب خطوط تقسیم میکردیم .رابط بین شوش و جبهه هم بقودیم و مقن بایقد بقه
شوش میگفتم که ما چقدر خمپاره ،آرپیجی ،گلولة کالشینکف ،یا نارنجک تفنگقی مقیخقواهیم .از
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شوش که مهماا میرسید تحویل میگرفتیم و در زاغهای که درست کرده بودیم سازماندهی و بعد بر
اسا

اعالم نیاز جایگزین میکردیم.

بچههای بندر دیلم در خط شلیبیه مستقر شده بودند .فرمانده محور ترکی بقود .فاصقلة سقنگرهای
خط پدافندی آنها تا عراقیها حداکثر پنجاه متر بود و اگر بلند صحبت میکردند ،عراقیها صدایشان
را میشنیدند .سنگر کمین هم تا خط عراقیها سی متر بیشتر فاصله نداشت .شقب کسقی داخقل ایقن
سنگر نمیرفت .بچهها باید مراقبت میکردند عراقیها هم داخل آن سنگرها نروند .اما یک بقار چنقد
نفر از عراقیها خودشان را به سنگر کمین رسانده بودند و از آنجا به طرف شیار ما آمدند که درگیری
پی

آمد.
گاهی من هم به آن خط میرفتم تا دوستانم را ببینم .یک روز ظهر که در سنگر تجمّقع شقلیبیه ده

دوازده نفری کنار هم خوابیده بودیم ناگهان با صدای رگبار از جا پریدیم .احتمال دادیم عراقیهقا بقا
تصور اینکه ما خوابیم حمله کردهاند .سنگر را خاک و دود و گوگرد پر کرده بود .صدای «یا اباالفضل»
و «یا امام زمان» بچهها بلند بود .ماشاءاهلل عطارزاده یک گوشه افتاده بود و ناله میکرد .شکم

با تیقر

پاره شده بود .نای حرف زدن نداشت .پرسیدم« :چی شد؟ عراقیا اومدن؟» بقهسقختی گفقت« :نقه ».در
همان حال دیدم امیر تنگسیری چهارده پانزده ساله ،که اولین بار بود به جبهه آمقده بقود ،یقک گوشقة
سنگر چمباتمه زده است .در حالی که کالشینکف در دست بود میلرزید و رنگ مثقل گقچ سقفید
شده بود .سراغ

رفتم و گفتم« :چی شده امیر؟» با تر

گفت« :نمقیدونقم چقی شقد؟ مقن داشقتم

اسلحه م رو تمیز می کردم که یهدفعه دستم رفت روی رگبار ».خیلی به هم ریخته بود .شانس آوردیقم
که خواب بودیم؛ وگرنه همه از سر و گردن تیر میخوردیم .سقریع بقیسقیم را روشقن کقردیم و بقه
اورژانس گفتیم که مجروح داریم .آمبوالنس آمد و در فاصلة دویست متری پشت تپه ،کقه عراققیهقا
دید نداشتند ،ایستاد .باید ماشاءاهلل را به آمبوالنس میرساندیم .در خط کانالهای ترک گیری داشقتیم
که برای تردد بین سنگرها استفاده میشد .زمین ماسهای بود و با هر خمپاره 01کانالها فرومیریخت.
هر چهار پنج روز بچهها آن را خالی میکردند تا بتوانیم در کانالها حرکت کنیم .سنگر فرماندهی هم
پانزده متر عقبتر از ما بود .به مصطفی الریزاده ،که بندر دیلمی بود ،گفتم« :چی کار کنیم؟» مصطفی
برانکارد را آورد .ماشاءاهلل را در آن گذاشتیم و پابرهنه حرکت کردیم .نمیشقد بقا برانکقارد در کانقال
حرکت کرد .به مصطفی گفتم« :بریم باالی کانال؟» او هم با سر تأیید کرد .باالی کانال عراقیهقا دیقد
داشتند .آفتاب داغ نیمروز توی سرمان میخورد .سریع باال رفتیم و روی ماسههای داغ دویدیم .پایمان
در ماسه فرومیرفت .ماشاءاهلل هم سنگین بود .با هر سقوا خمپقاره مجبقور بقودیم روی زمقین دراز
بکشیم .در همین خوابیدنها و بلند شدنها مجروح بدبخت فریادش به آسمان میرفقت .بقاالخره بقه
کنار سنگر ترکی رسیدیم .ترکی گفت« :وایسید ببینم!» گفتم« :برادر ترکی مجروح داریم ».گفت« :چی
شده؟» گفتم« :برمی گردم میگم ».باالخره به پشت تپه رسیدیم و ماشاءاهلل را در آمبقوالنس گذاشقتیم.
در مسیر برگشت ماجرا را به ترکی گفتم .ترکی گفت« :تنگسیری رو پی
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من بفرست ».امیر به سقنگر

ترکی رفت و با هم صحبت کردند .ترکی گفت« :این بندة خدا خیلی ترسیده .روحیقه نقداره .نگقرانم
اتفاقی براش بیفته .بیست روز حداقل عقب باشه و با اسلحه هم سروکار نداشته باشه».
***
اواخر شهریور خبردار شدیم عراقیها میخواهند عملیاا انجام دهند .با شوش تما

گقرفتم کقه

برای ما مهماا بفرستند تا در عملیاا بچهها کم نیاورند .گفتند که میفرستیم .هر چقه منتظقر مانقدم
خبری نشد .ساعت  9بعد از ظهر تصمیم گرفتم خودم برای پیگیری به شقوش بقروم .هقر دو مسقیر
تردد ما باز بود؛ یکی مسیر پل که با خط اول فاصلهای طوالنی داشت ،یکی هم مسیر رودخانه که بقه
شهر نزدیکتر اما زیر دید دشمن بود .برای کارهای ضروری با قایق میرفتیم .با خودم فکر کردم کقه
به شهر بروم و شب را پی مجید بمانم و فردا برگردم .چند روزی میشد که مجیقد را ندیقده بقودم.
سوار موتور شدم و به کنار رودخانه رفتم .موتور را گوشة قایق گذاشتم ،از رودخانه عبور کردم ،و بقه
شهر رفتم .ساعت حدود  4:91در دفتر فرماندهی بودم .پرسیدم« :مجیقد کقو؟» گفتنقد« :مجیقد رفقت
خط ».با تعجب دوباره پرسیدم« :کجا رفت؟» گفتند« :با ماشین مهماا رفت ».مجید با ماشین مهمقاا
به خط رفته بود و من به شوش برگشته بودم .بدجوری حالم گرفته شد .با خودم گفقتم« :ولق

کقن.

برمیگردم ».سوار موتور شدم و دوباره با قایق خودم را به خط رساندم .هنوز ماشین مهماا نرسقیده
بود .در سنگر منتظر نشستم .کمی که گذشت لندکروز پر از مهماا از راه رسید .راننده سراغم آمقد و
من هم ماشین را داخل یک شیار بردم .هوا داشت تاریک میشد .دو تا بشکة بنقزین  221لیتقری هقم
برای موتورها داده بودند .راننده بشکهها را پایین انداخت و من باالی جعبههای مهماا رفتم .داشقتم
جعبهها را جابهجا میکردم که صدای سوا آمد.
در جبهة شوش خمپاره  ،01که صدای سوا نداشت ،زیاد تلفاا میگرفت .اما خمپاره  12و 121
وقتی زده میشد بچهها سریع درمیرفتند .من صدای سقوا را شقنیدم و بقا خقودم گفقتم از مقن رد
میشود .صدا داشت نزدیکتر میشد .احسا کقردم فرصقت هقیچ کقاری را نقدارم و همقان لحظقه
خمپاره روی سرم میخورد .سریع روی مهماا دراز کشیدم .صدایی وحشقتناک از سقینهکق

شقیار

تپه ای که ماشین زیرش ایستاده بود بلند شد .دستم را روی سرم گذاشتم .خاک و سقنگ و گقل روی
تنم ریخت و یک ترک
گوشت

در پایم جا خوش کرد .احسا

کردم پای چپم را برق گرفته و انگار دارنقد

را با قیچی میبرند .خدا رحم کرد .اگر ایستاده بودم ،قطعاً به خودم میخقورد و شقکر خقدا

ترک

به بنزین و مهماا نخورد .نمیتوانستم تکان بخورم .فریاد زدم« :بچهها یکی بیقاد کمقک! مقن

ترک

خوردم ».هادیپور ،که همدانی بود و بعدها شهید شد ،سریع آمد باالی لنقدکروز ،مقن را روی

کمرش گذاشت و پایین آورد و به طرف بهداری برد .در راه یک بار زمین خقوردیم .امقا بقاالخره بقه
بهداری رسیدیم .در بهداری من را روی تخت خوابانده بودند که دیدم مجید سراسیمه آمد و تا من را
دید پرسید« :کِی زخمی شدی تو؟» گفتم« :همین االن ترک خوردم ».دکتر آمد و وضعیت من را دید
و گفت« :خیلی جدّی نیست .استخون مشکل پیدا نکرده .پانسمانت میکنم بعد اعزام میشقی شقهر».
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مجید قدری خیال

راحت شد .گفتم« :دکتر اگه فقط پانسمانه ،بذار همینجا باشم .من نمیرم شقهر.

می رم سنگر خودم ».دکتر گفت« :تو نباید راه بِریا!» مجید گفت« :من میبرم  ».مقیخواسقت مقن را
روی دوش بگیرد .گفتم« :نه ،من با تو نمیآم ».گفت« :چرا؟» گفتم« :من روم نمیشقه روی دوش تقو
که فرمانده همة مایی سوار بشم ».خندید و گفت« :بیخیال!» گفتم« :یک کالم؛ نه!» بقاالخره یکقی دو
نفر از بچهها کمک کردند و من را داخل سنگرم بردند .مجید گفت« :چند روز بایقد اسقتراحت کنقی.
بچهبازی درنیاریا! خودم میآم توی سنگر پانسمانت میکنم ».در سنگر ماندگار شدم .بچهها برایم غذا
میآوردند و پانسمانم را هر روز عوض میکردند.
یک هفتهای گذشت و من احسا

کردم وضع بهتری دارم .دکتر گفت که میتوانم راه بروم .مجید

بعد از ظهرها میآمد و به من سر میزد .پنجة دست چپ

را در پنجة دست راستم میانداخت و آرام

من را تا سنگر فرماندهی خط شوش میبرد .دو هفته گذشت .بخیههایم را کشیدم و راحت شدم .امقا
بعد از آن به سوا خمپاره حسا

شدم .بعضی وقتها با مجید در خط راه میرفتیم و صدای سوا

میآمد .من سریع روی زمین شیرجه میرفتم و دستم را پشت سرم میگذاشتم .بعد از چند لحظه کقه
میدیدم خبری نیست بلند میشدم .میدیدم مجید ایستاده و با لبخند در حال سوا زدن اسقت .نگقاه
تندی به او میکردم و میگفتم« :مجید واقعاً که!» یا زمانیکقه جلقوی درِ سقنگر فرمانقدهی بقا مجیقد
نشسته بودیم و صحبت میکردیم .اگر صدای سوا میشنیدم سریع داخلِ سنگر فرار میکردم .بعقد
میدیدم مجید آقا دارد سوا میزند .من هم عصبانی میشدم و میگفتم« :تو فکر کن اگقه بقه جقای
سوا تو سوا خمپاره باشه ،چی میشه؟» بعد از این کارها بیست روزی با مجید قهر کقردم .بعقد از
آنکه صلح کردیم ،گفت« :حق با تواِ .من قبول دارم حرفت رو» اما فایدهای نداشت و دوباره میگفت:
« خب امیر نگفتی چی میشه؟» میگفتم« :چی چی میشه؟!» میگفت« :این سوا اگه خمپقاره باشقه،
چی میشه؟» میگفتم« :هیچی نمیشه .اصالً میدونی چی میشه؟ من نمیخوام با تو دوسقت باشقم».
میگفت« :خب این هم نمیشه».
حدود دو ماه و نیم مسئول تسلیحاا بودم .اما خیلی زود احسا

کردم این کار با روحیهام تناسب

ندارد .به آقا مرتضی گفتم« :من دیگه نیستم ».گفت« :یعنی چی نیستم؟» گفتم« :آقا مرتضی من به درد
این کار نمیخورم ».با تحکّم گفت« :من دارم به تو میگم! تو به مقن مقیگقی مقن بقه درد ایقن کقار
نمیخورم؟» گفتم« :من می دونم مال این حرفا نیستم .روح من با این کار سازگار نیست ».گفت« :چی
کار میخوای بکنی؟» گفتم« :میخوام برم اطالعاا عملیاا ».حشمت و حمزه و بچههقای اطالعقاا
عملیاا را از قبل در جبهة شوش میشناختم.
حمزه کربالیی مدتی در مخابراا سپاه بود .همیشه بی سیم روی دوش

بود و زمستان و تابسقتان

میانداخت یا در دست

مقیگرفقت .اسقم اصقلی

پیراهن به تن نمیکرد .پیراهن

را یا روی دوش

حمزه هرمز بود و فامیلیاش کلبعلیزاده .مجید بقایی گفت« :نه اِسمت اسمه نقه فامیلقت فامیلقه .از
این به بعد صداا میکنیم حمزه کربالیی».
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بعد از صحبت با مرتضی به بقایی گفتم« :من نمیخوام اسلحهخونه باشم .میخوام برم اطالعقاا».
مجید با روحیة من آشنا بود .من را به حمزه ،که مسئول اطالعاا جبهة شوش بود ،معرفی کرد .حسن
سرخه و حشمت و حمزه از قبل در آن واحد بودند و من فکر مقیکقنم نفقر چهقارمی بقودم کقه بقه
جمعشان پیوستم .حمداهلل زارعی هم آمد .جبهة شوش مسئولیت اطالعاا سه محور زعن و شلیبیه و
عنکوش را هم بر عهده گرفت .پورمهدی و عزا حجازی و شاهحسینی (خادم حسقینی) هقم بقه مقا
اضافه شدند .همگی کار شناسایی را انجام میدادیم .علقیرضقا زمقان ،از بچقههقای تهقران ،و جقواد

صادقی 1هم آمدند .اما عمرشان در اطالعاا کوتاه بود و خیلی زود به شهادا رسیدند.

آذر سال  1901کارم را در اطالعاا شروع کردم که تا بعد از عملیاا فتحالمبین هم ادامه داشقت.

مهر آن سال حشمت از شوش برای شرکت در عملیاا حصر آبادان 2رفته بود .وقتی برگشت خبر داد
که سپاه گردان درست کرده است .کمکم زمزمة عملیاا در محور سوسنگرد به گوشمان رسید .ما هم

در این محورها شروع کردیم به شناسایی خطوط و وضعیت دشمن .باید استعداد دشقمن را در زمینقة
نیرو ،تانک ،توپخانه ،خمپارهانداز ،محل استقرار ،و نحوة دسترسی به آنها بررسقی مقیکقردیم تقا در
صورا شروع عملیاا آماده باشیم .تیمها معموالً دو نفره بود .بزر

ما حشمت بود کقه نقوزده سقال

داشت .حمزه هم بیست و یک ساله بود .دوره نگذرانده بودیم و با تجاربی که داشقتیم بیشقتر روزهقا
برای شناسایی میرفتیم؛ مثالً می دانستیم نزدیک دشمن باید آرام و به صورا نشسته یا حتی سینهخیز
حرکت کنیم .کمکم دوربین دید در شب هم به ما دادند .دوربین در تاریکی ،کقه چشقم هقیچ دیقدی
نداشت ،همهچیز را سبز نشان میداد و ما کلی لذا میبردیم که در شب توی دوربین نگاه کنیم .فکر
میکردیم تجهیزاتمان کاملِ کامل شده است .قطبنما و نقشه و کالقک منطققه را هقم داشقتیم و بایقد
معابر شناساییشده را روی کالک رسم میکردیم.
یک بار داخل معبری که یک ماه و نیم شناساییاش زمان برده بود خیلی آرام داشتم شرایط را برای
حشمت توضیح میدادم که ناگهان با صدای بلند گفقت« :چقرا آروم حقرف مقیزنقی؟ مقیترسقی؟!»
عراقیها متوجه شدند و یک ماه و نیم کار روی هوا رفت .حشمت مقاجراجو و شمشقیر دولبقه بقود.
گاهی به بچهها دل و جرئت میداد و گاهی کارها را خراب میکرد .بعد از آن من کمتقر بقا حشقمت
برای شناسایی میرفتم.
بین بچهها شایع شده بود که قرار است مجید فرماندهی سپاه شوش را به فرد دیگری تحویل بدهد
و به سپاه سوسنگرد برود .خیلی ناراحتکننده بود؛ بهخصوص برای من که با مجید همشهری بودم و

 .1زمان قبل از عملیاا فتحالمبین روی مین رفت و شهید شد .صادقی هم در فتحالمبین به شهادا رسید( .راوی)
 .2عملیاا شکست حصر آبادان ،ثامناالئمه ،با رمز «نصر من اهلل و فتح القریب» در تاریخ  1901/1/5آغقاز شقد .در ایقن عملیقاا نیروهقا
توانستند در مدا پنجاه و پنج ساعت ،با رسیدن به ساحل شرقی رود کارون و پاکسازی کامل منطقه ،حصر آبادان را پس از سیصد و چهقل و
نُه روز بشکنند( .اطلس راهنمای  ،1خوزستان در جنگ ،مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ ،1911،ص )30

00

رفاقت خاصی داشتم .بچههای شوش هم مجید را خیلی دوست داشتند و خودشان میگفتند که مجید
برای ما فرمانده نیست؛ برادر و دوست است.
جبهة سوسنگرد وسیعتر و شهرش هم بزر تر بود .سوسنگرد دو سقه بقار محاصقره شقده بقود و
نزدیک هویزه 1و بستان ،که در تصرف عراقیها بود ،قرار داشت و جبهة مهمتری به حساب مقیآمقد.
البته جبهة شوش هم ،که ما چندان آن را جدّی نمیگرفتیم ،بسیار مهم و استراتژیک بقود و دشقمن از
آنجا هشتاد کیلومتر به صورا عمقی وارد کشور شده بود.
با خودم فکر میکردم اگر مجید به سوسنگرد رفت ،من هم به دنبال
بودم که چند روز پشت سر هم دیدم مجید با لبا

مقیروم .در همقین فکقرهقا

فرم همراه حمزه یا حشمت سوار موتور میشقود

و میرود .یکی دو روز اول فکر میکردم کارهای تحویل سپاه را انجام میدهد؛ اما وقتی چند روز این
وضعیت تکرار شد احسا

کردم برای شناسایی به منطقه میرود .باالخره صبرم تمام شد .جلوی

گرفتم و خیلی جدّی گفتم« :برای چی با لبا

را

فرم میری شناسایی؟» مجید از من بزر تر و فرمانقده

سپاه بود .با آرامشی عجیب و لبخندی خاص به من نگاه کرد .از رفتار من هم تعجب کرده بود و هقم
خندهاش گرفته بود .گفت« :مگه تو فضولی؟» گفتم« :آره ،من فضولم .برای چی با لبا

فقرم مقیری

شناسایی؟!» کمی نگاه را جدّی کرد و گفت« :جدّیجدّی باورم شده کقه خیلقی فضقولی!» گفقتم:
«ببین مجید ،دارم به تو اخطار میدم  »...جدّیتر و سختتر به من نگاه کقرد .امقا مقن ادامقه دادم...« :
بهت اخطار میدم اگه با لبا

فرم بخوای بری شناسایی ،من یه کاری میکنم! مگه تو سپاه رو تحویل

ندادی؟ برای چی نمیری اهواز؟ من فردا میرم اهواز به اسماعیل دقایقی میگم که تو سپاه رو چنقد
روزه که تحویل دادی؛ اما هر روز با لبا

فرم با بچهها میری شناسایی ».پقّی زد زیر خنده .مانده بود

به یک بچه چه باید بگوید .گفت« :تو میری اهواز؟! حاال باشه ببینیم دیگه!» گفتم« :میبینیم!»
نگران

بودم .خطرناک بود .ممکن بود اسیر شود .مجید برای من همهچیز بود .صبح روز بعد بقاز

همان اتفاق تکرار شد .من هم از خط به شهر شوش و از آنجا بهسختی به اهواز و یکراست به دفتقر
هماهنگی سپاه خوزستان ،که در خیابان  24متری اهواز قرار داشت ،رفتم .دقایقی در دفتر بود .مقن را
تمام نشده بقود کقه مقن ازخداخواسقته گفقتم:

میشناخت .پرسید« :از مجید چه خبر؟» هنوز سؤال

«مجید چند روزه سپاه رو تحویل داده؛ ولی هر روز با لبا فرم میره شناسایی .من هم بهق گفقتم
چرا میری؟ برگشته میگه :مگه تو فضولی؟» گفت« :جدّی مقیگقی؟» گفقتم« :آره بقه خقدا ».گفقت:
«خیلی خب ،برو شوش به مجید بگو نشون به اون نشون که یه قراری با هم داشتیم ،فقردا بایقد تقوی
برنده به دست

اهواز باشی ».دقایقی این را که گفت من ،مثل کسی که بر

رسیده باشقد ،بقا خقودم

گفتم« :عالی شد! حاال آقا مجید من فضولم؟ روا کم شد؟»

 .1هویزه در جنوب غربی سوسنگرد قرار گرفته و از چهار دهستان به نامهای بنیصالح ،هوزگان ،شرقه ،و عمه تشکیل شقده اسقت .مقردم
این شهر به زبان عربی و فارسی سخن میگویند( .اطلس شمارة  ،4ص  ،10ا
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بدون اینکه به شهر بروم و برای مجید گز بخرم با عجله به سمت سهراهی پلیس رفتم و دمِ غروب
به شوش رسیدم .مجید و بچهها از شناسقایی برگشقته بودنقد .گفقتم« :مجیقد آققا رفقتم اهقواز پقی
اسماعیل ».خندید و گفت« :برو بابا!» گفتم« :به جانِ تو رفتم اهواز .اسماعیل هم گفت نشقون بقه اون
نشون  »...مجید ماا مانده بود .گفت« :تو واقعاً رفتی اهواز فقط برای اینکه بگی من میرم شناسایی؟»
گفتم« :آره ،وقتی بهت میگم به من میگی فضقول؛ ببینقیم و تعریقف کنقیم .حقاال دیقدیم و تعریقف
کردیم ».نگاهی آمیخته با خشم و محبت به من کرد و گفت« :خیلی خب ،باشه .قبول کردم .حاال چی
آوردی برای ما؟» گفتم« :هیچی ».تیزتر نگاه کرد و متعجب پرسید« :رفتی اهواز فقط به اسماعیل بگقی
من دارم میرم شناسایی؟ برای من گز نیاوردی؟!» گفتم« :نه ».بلند شد و به سمتم آمد تا مقن را بزنقد
که من از سنگر بیرون پریدم .داد زد« :دارم براا!» میدانست از سر دوست داشتن و نگران بودن ایقن
کار را کردهام.
فردای آن روز مجید با من خداحافظی کرد و رفت .وقتی رفت تازه دلم گرفت .تا غروب به خودم
میگفتم« :چه اشتباهی کردم! چرا رفقتم بقه اسقماعیل گفقتم؟ اونطقوری حقداقل هقر روز مجیقد رو
میدیدم؛ اما االن دیگه نمیبینم  ».تا دو سه روز دمقغ بقودم؛ تقا اینکقه خبقر رسقید ققرار اسقت در
سوسنگرد عملیاا شود .خیلی تقلّا کردم تا من را هم بفرسقتند .امقا گفتنقد مرحلقة اول نمقیشقود و
مراحل بعد ،اگر نیاز شد ،تو را میفرستیم.
عملیاا طریقالقد  1شروع شده بود .دوام نیاوردم .صبح ،بدون اینکه به کسی اطالع دهم ،سقوار

ماشینهای بین راهی شدم و خودم را به سوسنگرد رساندم .به مقر سپاه سوسنگرد رفتم و سراغ مجید
را گرفتم .گفتند که شب گذشته ،به عنوان نیروی عادی ،همراه مسعود انصاری و عبقداهلل جقاودان ،بقا
گردان بچههای اهواز وارد عمل شده است و هیچ خبری هم از او نیسقت .گفقتم« :یعنقی چقی؟ مگقه
میشه؟» گفتند « :آقا گردانشون محاصره شده و بیشتر بچهها هم شهید شدند و ارتباطشون هقم قطقع
شده .هیچکس هم از اون گردان عقب برنگشته ».با تعجب پرسیدم« :مگه مجید فرمانده سپاه سوسنگرد
نبود؟!» گفتند « :حاال ول کن  .چه وقت این حرفاست؟ االن فقط باید دعا کرد که اتفاقی براش نیفتاده
باشه».
بدجور به هم ریختم .فکر میکردم مقصر هستم که پی اسماعیل رفتهام .دل توی دلم نبقود .همقة
کسانی که مجید را میشناختند نگران بودند .به مقر سپاه سوسنگرد رفته بودم تا از طریقق مجیقد در
عملیاا شرکت کنم؛ اما با شنیدن آن خبر دل و دماغ هیچ کاری را نداشتم .فقط دلقم مقیخواسقت از
وضعیت مجید باخبر شوم .شب در سوسنگرد ماندم .عملیاا همچنان ادامه داشت .صبح روز بعقد از

 .1این عملیاا در  1901/3/1در منطقة عمومی بستان به طور مشترک توسط ارت

و سپاه انجام شقد و شقهر بسقتان پقس از چهارصقد و

بیست روز اشغال آزاد گردید .همچنین سپاه سوم عراق تجزیه شد و حدود ششصد و پنجاه کیلومتر از خاک ایران ،شامل بستان ،حقدود هفتقاد
روستا ،پنج پاسگاه مرزی ،و نیز تنگة چزابه آزاد گردید( .پورجباری (به اهتمام) ،جنگ به روایت فرمانده ،1931 ،ص  31ق )111
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مقر سپاه بیرون رفتم و خودم را به منطقة درگیری در جادة سوسنگردق بستان رسقاندم .سقاعاتی آنجقا
بودم .سپس به مقر بچههای بهبهان رفتم.
بعد از ظهر روز سوم یکی از بچهها خبر آورد مجید آمده .بینهایت خوشحال شدم که به سقالمت
برگشته؛ ولی عصبانی هم بودم که چرا به عملیاا رفته است .سریع به مققر سقپاه سوسقنگرد رفقتم و
دیدم بله آقای مجید آقا آنجاست .تا من را دید با تعجب پرسید« :تو اینجا چی کار میکنی؟» با عتقاب
به سمت

رفتم .مجید از حالت من خندهاش گرفت و حالت گارد به خود گرفت .نزدیک

که رسیدم

عصبانیّتم فرو نشست و مجید را در آغوش گرفتم .آرام شدم .گفتم« :مجید میدونی چه حالی بقه مقن
گذشت؟» با شوخی پرسید« :چه حالی گذشت؟» گفتم« :من جدّی دارم میگم ».لحن

تغییقر کقرد و

گفت« :آره ،میدونم .از همة بچهها عذرخواهی میکنم که بیخبر رفتم .هیچکس نمیدونسقت کقه مقا
رفتیم؛ حتی عزیز جعفری که فرمانده عملیاا سوسنگرده .حاال تو برای چی اومدی؟» گفتم« :اومقدهم
برم عملیاا .وقتی گفتن اینطوری شده دیگه نرفتم».
باالخره عملیاا تثبیت و تمام شد و بچهها به اهداف تعیینشده و آزادی شهر بستان رسیدند .بعقد
از آزادسازی بستان با مجید به منطقه رفتیم تا آنجا را بررسی کنیم .در مسقیر برگشقت مجیقد بقه مقن
گفت« :امیر برگرد شوش ».من هم برگشتم و بعد از سؤال و جواب دربارة اینکه چرا بقیخبقر رفتقهام
وضعیت مجید را برای بچهها گفتم .یک ماه دوباره کار شناسایی کردیم تا اینکه گفتند ققرار اسقت در
منطقة شوش عملیاا شود .مجید هم آمد .خیلی خوشحال شدیم .فکر میکردیم دوباره آمده تا سقپاه
شوش را تحویل بگیرد .از او پرسیدم« :اومدی دوباره سپاه شوش؟» گفقت« :نقه بابقا! سقپاه چهقار تقا
قرارگاه تشکیل داده؛ فتح ،فجر ،قد  ،نصر .من شدهم فرمانده قرارگاه فجر .اینجا بناست تیپ تشکیل
بدم».
من هنوز نمیدانستم قرارگاه و لشکر و تیپ یعنی چه .فقط اسمشان را شنیده بودم و از سقاختار و
سازمان تیپ چیزی نمیدانستم تا اینکه مجید قرارگاه فجر را تشقکیل داد و کادرسقازی کقرد .حمقزه
کربالیی را مسئول اطالعاا عملیاا قرارگاه تعیین کرد و گفت« :حمزه ،بچههای اطالعقاا عملیقاا

جبهة شوش رو تقسیم کن توی سه تا تیپی که قراره تشکیل بشه؛ تیپ  11قم ،تیقپ المهقدی ،1تیقپ
امامسجاد .این سه تیپ زیر نظر قرارگاه فجرن ».حسن دروی را هم فرمانده تیپ  11قم معرفی کرد.
بعد از تقسیم نیروهای اطالعاا در سه تیپ ،باقی نیروهای مستقر در جبهة شوش در تیپ  11قم جقا
گرفتند.

 .بیست روز قبل از عملیاا فتحالمبین تیپ المهدی تشکیل شد .علی فضلی ،چون پدرش کارمند شرکت نفت گچساران بود ،با بچقههقای
سپاه گچساران به جبهه آمد .تیپ المهدی را به بچههای استان فار
بیتالمقد

دادند و علی را هقم فرمانقده تیقپ المهقدی کردنقد .ایشقان در عملیقاا

با تیپ المهدی عمل کرد .وقتی موحد ،فرمانده لشکر سیدالشهدا ،شهید شد ،علی فضلی فرمانده لشکر سیدالشهدا و جعفقر اسقدی

فرمانده تیپ المهدی شد .جانشین جعفر اسدی حاج خلیل ستوده بود .مسئول طرح عملیاا هم خلیل مطهرنیا بود .ستوده و مطهرنیقا در خیبقر
شهید شدند( .راوی)
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من و حشمت حسنزاده در تیپ المهدی قرار گرفتیم .مقر تیپها در عقبه ،که عمدتاً شهر شقوش
و روستاهای اطراف بود ،قرار داشت .تیپ المهدی هم در روستایی به نام شهرک خلخالی مستقر شد.
بنیانگذار تیپ علی فضلی بود که از سپاه گچساران آمده بود و اکثر کادر آن از بچههای استان فقار
بهخصوص گچساران بودند؛ به جز علی معمار 1که بچة کاشان بود و جانشین علی فضلی شد.
عزا حجازی به تیپ امام سجاد ،حسقن سقرخه و حمقداهلل زارع بقه تیقپ  11ققم ،پورمهقدی و
شاهحسینی هم به قرارگاه فجر رفتند.
آن روزها در یکی از محورها بچههایی که برای شناسایی معابر رفته بودند بقه یقک سقنگر عراققی
برخورده بودند که در یکی از شاهراهها بود و البته مشکلی برای ما به وجود نمیآورد .تقریباً یک مقاه
به عملیاا فتح المبین مانده بود .فرمانده محور تصمیم گرفت عراقیهای آن سنگر را به اسارا بگیرد

و اطالعاا خود را تکمیل کند .اول صبح اسماعیل طرفی ،2خداداد اندامی ،9حمداهلل زارعی ،4علیرضا

واال ،5و حبیب شمایلی 0رفتند و عراقیها را اسیر کردند .تا ظهر از طرف عراقیها هیچ واکنشی نبقود.
اما از عصر که متوجه موضوع شدند حدود سی دقیقه با آت

سنگین بر روی مواضع ما زمین را شخم

زدند .اسرا را به اطالعاا عملیاا آوردند .در شوش بازجویی از آنهقا شقروع شقد .امقا هقر کقاری
میکردیم اطالعاا نمیدادند .کمکم داشتیم مستأصل میشدیم؛ تا اینکه مجید به من گفت« :امیر ،اینقا
رو ببر اهواز و تحویل علی افشاری بده تو بازجویی اسراء».
علی افشاری هیکل بزرگی داشت .ایرانیاالاصل اما متولد نجف بود .در عراق بقزر

شقده بقود و

زمان صدام آنها را از عراق بیرون کرده بودند .چهارشانه بود و سه دست لبا ِ فقرم مقا یقک دسقت
لبا ِ فرم او میشد .ما از او میترسیدیم ،چه برسد به اسرای عراقی.
عراقیها را سوار جیپ سیمرغ کردم .راننده کنار دستم بود .از شقوش کقه رد مقیشقدیم چشقم و
دست عراقیها را باز کردم تا برای آخرین بار جبهه را ببینند .نزدیقک اهقواز کقه رسقیدیم در منطققة
عبدلخان کنار جاده ماشینها توقف کرده و رانندهها پیاده شده بودند تا کاهو و سکنجبین بخورند .ما
هم کنار یکی از دکهها ایستادیم .پیاده شدم و ش
من مسلح هستم و لبا

هفت تا کاهو از فروشنده گرفتم .فروشنده که دیقد

اسرا هم ،همرنگ لباسم نیست و چهرهشان هم با ما فقرق مقیکنقد بقه زبقان

عربی پرسید« :برادر اینا کیان؟» گفتم« :اینا عراقیان ».با تعجب به عراققیهقا خیقره شقد؛ انگقار فکقر
میکرد عراقیها باید به شکل خاصی باشند .پرسید« :واقعقاً اینقا عراققیان؟ اینقا رو از کجقا آوردی؟»
گفتم« :آره؛ اسیرن .دارم میبرمشون اهواز ».فروشنده دوستان

را صدا کرد تا بیایند و اسقرا را ببیننقد.

 .1سردار علی معمار ،اولین جانشین فرمانده تیپ المهدی(عج) ،در عملیاا فتحالمبین به شهادا رسید( .راوی)
 .2اسماعیل طرفی اکنون جانباز قطع نخاع از گردن است( .راوی)
 .9خداداد اندامی در پد جزیرة مجنون به شهادا رسید( .راوی)
 .4بسیجی دالور حمداهلل زارعی چند روز قبل از عملیاا فتحالمبین شهید شد( .راوی)
 .5علیرضا واال در عملیاا فتحالمبین به شهادا رسید( .راوی)
 .0حبیب شمایلی ،قائممقام فرمانده لشکر  1ولیعصر ،در عملیاا کربالی  5به شهادا رسید( .راوی)
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دو سه نفر دویدند و آمدند و ما را دوره کردند و با آنها به زبان عربی صحبت کردنقد .گفقتم« :چقرا
شلوغ

میکنید؟ باهاشون صحبت نکنید ».ساکت شدند و کاهو خوردن عراقیها را تماشا کردند.

به محل بازجویی اسرا که رسیدیم سراغ علی افشاری را گرفتم .علی منتظر اسرا بود و میخواست
از آنان بازجویی تخصصی بکند .آمد و اسرا را تحویل گرفت .دسقتور داد کقه هقر یقک را گوشقهای
بیندازند .عراقیها باور نمیکردند چنین اتفاقی برایشان بیفتد و از حمام و توالت سردربیاورند .تا سقه
روز پی

از آن آقایی میکردند و در اتاقْ کنار ما میخوابیدند و با ما غذا میخوردند .علی مقن را در

اتاق گذاشت و گفت« :همینجا بشین؛ من االن میآم ».و رفت .چند ثانیهای از رفتن او نگذشقته بقود
که یکمرتبه صدای دادوفریاد و بکقوببکقوب بلنقد شقد .بعقد از مقدتی علقی ،در حقالی کقه عقرق
میریخت ،به اتاق برگشت .پرسیدم« :چی شد؟» گفت« :تموم شد .نشستن و اطالعاا میدن ».گفقتم:
«چی کارشون کردی؟» گفت « :تو چکار داری؟ یه کاری کردم که حساب دستشون اومد».
علی دستان بزرگی داشت .خودش می گفت که حکم چهل کشیده را از حاکم شرع دارد .وقتقی از
کنار اسرا رد میشدم تا برگردم به من نگاههای عجیبی کردند .خیلی چیزهقا را مقیشقد از نگاهشقان
خواند .فکر میکردند محبتهای ما برنامهریزیشده بوده تا آنجقا آن بقال سرشقان بیایقد .مستأصقل و
نگران و ناراحت بودند .وقتی برگشتم ،همة ماجرا را برای مجید تعریف کردم .گفقت« :تقو نترسقیدی
دستشون رو باز کردی؟ اگه از دستت فرار میکردن چی؟» گفتم« :آقا مجید اگه من ساربونم ،میدونقم
شتر رو کجا بخوابونم ».تا مداها این جمله وِرد زبان مجید شده بود و مقیگفقت« :اوه ،امیرسقاربون
شترا رو کجا میخوابونی؟»
بعد از عملیاا شکست حصر آبادان ،لشکر  11خراسان ،که به لشکر  11پیروز خراسقان معقروف
شده بود ،به منطقة شوش منتقل شد و تپة  121را تصرف کرد .عراقیها در آن منطقه نبودند و حضور
لشکر  11منطقه را شلوغ و دشمن را هوشیار کرد .عراقیها که دیدند به نیروهای ما جناح دادهانقد بقه
منطقه آمدند و یک جبهة جدید باز کردند .همین جبهه در عملیاا فتحالمبین از جبهههای اصلی نبرد
با دشمن شد .در واقع جبهة شل

را ،بعد از شکست حصر آبادان ،ارت

به جبهة شوش اضافه کرد.

قبل از فتحالمبین عراقیها تپة  121را گرفتند و به پشت سرِ ما و منطقه مشرف شقدند .دیدبانشقان
دائم منطقه را رصد میکرد و توپخانهشان ماشینها و حتی قطار را میزد .از آن زمان تردد مقا در کقل
منطقة شوش با مشکل جدّی مواجه شد و آنها برای ما تهدید به حساب میآمدند .نیروهقای گقردان

کالهکج ،1که قبالً گردان محمد باللی ،2نام داشت و در مناطق جنوب و بقین بچقههقا معقروف بودنقد
آمدند .یک روز بچهها گفتند گردان کالهکج به خط میآید .من دیدم بیست پاسدار با لبا

فرم آمدند.

از یکی از بچهها پرسیدم« :کالهکج کدوم ایناست؟» گفت« :اونی که آستیناش رو زده باال ».دیدم وسط
 .1کالهکج طایفهای از لرهای بختیاریاند که در آغاجری ساکناند .حسین اصالتاً لر و متولد و بزر شدة آغاجری بود .بقرای خقودش یلقی
بود و قبل از آن فرمانده تیپ  49بیتالمقد

بود که بعد از عملیاا بیتالمقد

 .2محمد باللی فرمانده اولین گردان رزمی سپاه اهواز بود که بر اثر اصابت ترک
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منحل شد( .راوی)
قطع نخاع شد؛ اما تا پایان جنگ در جبهه ماند( .راوی)

پاسدارها فقط یک نفر آستین

را باال زده است .او قدّ کوتاهی داشت و خیلقی جقدّی راه مقیرفقت.

فهمیدم حسین کقالهکقج اوسقت .حسقین دورة سقربازی را در هقوابرد گذرانقده بقود .بیشقتر مواققع
فانوسقهاش را روی پیراهن میبست و آستینهای را باال میزد.
کالشینکفهایی دست پاسدارها بود که خشاب هفتاد و پنج تقایی داشقت و مقن اولقین بقار بقود
میدیدم .همه خیلی مرتب آمده بودند و سراغ سنگر فرماندهی را گرفتند .آنهقا را بقه سقمت سقنگر
مرتضی راهنمایی کردم .سه چهار نفر از آنها داخل رفتند و بقیه بیرون ایستادند و شقروع کردنقد بقه
اطالعاا گرفتن از ما .ما هم توضیحاتی دربارة خط و عراقیها دادیم .بیست دقیقه بعد حسقین و آققا
مرتضی و حسن دروی

و بقیه از سنگر بیرون آمدند و با چند لندکروز به طرف منطقة شل

رفتند.

این گردان خیلی سریع در منطقه عملیاا کرد .تپة  121را از عراقیها پس گرفقت و بقه مقا داد و
رفت .گردان کالهکج یک گردان متحرک محسوب میشد و یک جا نمیمانقد .کارشقان ایقن بقود کقه
خطوط را میگرفتند و تحویل میدادند و میرفتند .فرماندهان سپاه در جنوب خیلی روی این گقردان
حساب میکردند .نزدیک هفتصد نفر هم نیرو داشت که بعدها پایهگذار تیپ بیتالمقد

شدند.

یک شب قبل از آغاز عملیاا فتحالمبین عراقیها دقیقاً از محور همین تپه به ما حمله کردند .آنها
میدانستند که ما قصد حمله داریم و میخواستند مانع عملیاا شوند .فرماندهان دچار اختالف شدند
که با شرایط موجود آیا عملیاا را به تعویق بیندازند یا نه؟ حسن باقری مصرّ بود که عملیقاا انجقام
شود .برای نظرش هم استداللهای محکمی داشت .باالخره قرار شد عملیاا در تاریخ مشخص خود
انجام شود.
یادم هست شبی که عراقیها به ما حمله کردند من پی
کردم آت

عراقیها آت

مجید گفت« :مطمئنی آتی

مجید بودم .مجید خوابیده بقود .احسقا

معمولی هر شب نیست .مجید را از خواب بیدار کردم و موضقوع را گفقتم.
معمولی هر شب نیست؟» گفتم« :آره ،بیا بریم بیرون ببین».

باالی پشتبام بلند یکی از خانههای نزدیک مقر سپاه شوش رفتیم و خط را نگاه کردیم .عراقیهقا
بهشدا میزدند .هم شهر و هم خط زیر آت

بود .مجید گفت« :بقرو دنبقال مرتضقی صقفار ».سقوار

موتور شدم و رفتم دنبال مرتضی .مقرّ مرتضی جای دیگری بود .وقتی رسقیدم او را از خقواب بیقدار
کردم و گفتم« :آقا مرتضی ،مجید کارا داره ».گفت« :نمی دونی چه کار داره؟» گفتم« :تحرک دشقمن
بیشتر شده ».مرتضی سریع بیرون آمد و گفت« :آره ،سروصدا زیاده ».پشت موتور من نشست و پقی
مجید برگشتیم .مجید کمی با مرتضی صحبت کرد .بعقد از آن مرتضقی سقریع بلنقد شقد و از طریقق
رودخانه به خط رفت .قرار بود مرتضی فرماندهی تیپ امامسجاد را تحویل بگیرد .بقرای همقین خقط
پدافندی دست نیروهایی بود که آنجا مستقر بودند .مجید نگقران حملقة عراققیهقا و نیروهقای خقط
پدافندی بود و مرتضی را دوباره به خط فرستاد تا هدایت نیروها را بر عهده بگیرد.
ما تا صبح نخوابیدیم .مجید گزارش لحظهبهلحظة ماجرا را میگرفت .خبر رسید کقه عراققیهقا از
تپة  121و چند محور دیگر حمله کرده؛ اما با مقاومت بچهها عقب نشستهاند .صبح عراققیهقا آتق
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سنگینی ریختند .مجید به من گفت به بیمارستان بروم و تعقداد اسقرای مجقروح و درجقههایشقان را
بررسی کنم .وقتی به بیمارستان رسیدم دیدم مجروحان از نیروهای عادیاند .برگشتم و به مجید گفتم:
«آدم گندهای بین اسیرا نبود .ولی نیروهای کماندو بینشون بود که هیکلشون خیلقی بقزر بقود .اگقه
بخوان ،یه دستی میتونن یقة من رو بگیرن و از زمین بلندم کنن ».در همقان حقین خبقر رسقید یقک
سرهنگ ارت

عراق را اسیر کردهاند .او را پی

مجید آوردند .جمشیدی ،که زبقان عربقیاش خقوب

بود ،هر کاری کرد نتوانست از او اطالعاا بگیرد.
علی شمخانی ،قائممقام فرمانده کل سپاه ،در منطقه حضور داشت .خبردار شد که سرهنگ عراققی
او ببریم .مجید به من گفت« :سوار ماشین من شو .اسیر رو

اطالعاا نمیدهد .دستور داد اسیر را پی

بنداز عقب ماشین و ببرش برای علقی شقمخانی ».دسقت سقرهنگ را بسقتند و او را پشقت استیشقن

انداختند .تا مقر قرارگاه کربال 1حدود دوازده کیلومتر فاصله بود .به قرارگاه که رسیدیم به دژبان گفتم
که از سپاه شوش آمدهایم و آقای شمخانی منتظر ماست .ما را پی
زمانی که فرمانده سپاه خوزستان بود میشناختم .از اتاق

علی شقمخانی بردنقد .علقی را از

بیرون آمد و گفت« :کوش؟» گفتم« :عققب

استیشنه ».گفت« :بیارش پایین».
سرهنگ را پایین آوردیم .دستهای هنوز بسته بود .علقی نگقاهی بقه او کقرد و بقه مقن گفقت:
«بیارش داخل این کانکس ».و به کانکس اشاره کرد .اسیر را داخل کانکس بردم و خودم بیرون آمقدم.
علی داخل کانکس رفت و در را محکم پشت سرش بسقت .بعقد از چنقد لحظقه صقدای تققوتقوق
وحشتناکی از کانکس بلند شد .یک ربع ایستاده بودم و صداها را میشنیدم .باالخره قفل در باز شد و
علی با اوضاعی آشفته بیرون آمد .لبا های

نامرتب شده بود و خودش هم خیس عرق بود .گفقت:

«برید برش دارید ببرید بازجویی اسرا».
داخل که رفتم سرهنگ نای نفس کشیدن نداشقت .او را پقی
چشم

علقی افشقاری بقردم .سقرهنگ تقا

به هیکل و هیبت افشاری افتاد رنگ از رخسارش پرید .علی یک تشر به سرهنگ زد و یقک

دفتر جلوی

گذاشت و به عربی گفت« :بنویس هر چی میدونی ».سرهنگ هم شروع کرد به نوشتن.

قرار بود تیپ ما در محور شل

عمل کند .نبی رودکی ،که بعدها فرمانده لشکر فجر شد ،فرمانقده

آن محور بود .دو ساعت قبل از شروع عملیاا عزا حجازی به من گفت« :حمید ،بلند شو برو کنقار
نبی رودکی توی محور .من توی قرارگاه تاکتیکی پی مرتضی میمونم».
من به سنگرها رفتم و کنار بچههای گردان عملکننده منتظر ماندم تا بعد از اعالمْ آنها را از معقابر
شناساییشده به نقطة رهایی برسانم .غذا آوردند .کم آمد و به خیلی از بچهها نرسید .چهقرة معصقوم
بچههای سقنگر را هنقوز بقه خقاطر دارم .همقه گرسقنه بقودیم .برایمقان نقان و بیسقکویت آوردنقد.
بیسکویتها بسیار نقازک بقود و از کمقکهقای مردمقی شقیراز رسقیده بقود .بیسقکویت را الی نقان
 .1قرارگاه کربال اولین قرارگاه مشترک سپاه و ارت

بود و مرکز هدایت نیروهای نظامی به شمار میرفت که فرماندهان عالی سپاه و ارتق

مسئولیت آن را بر عهده داشتند( .راوی)
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میگذاشتیم و میخوردیم .به قول لرها ،قاتوق درست میکردیم تا حداقل مزه داشقته باشقد .آن شقب
خیلی از آن بچهها شهید شدند.
من و یکی از دوستان باید گردان را میرساندیم و برمیگشتیم تا اگر نیاز شقد ،کارهقای بعقدی را
انجام بدهیم .فرماندهان خیلی تأکید داشتند که بچههای اطالعقاا بقا نیروهقای عملیقاا وارد عمقل
نشوند .ساعت یازده و نیم شب بود اما هنوز پیک ما نرسیده بود .معموالً برای جلوگیری از لقو رفقتن
عملیاا بعضی گفتوگوها را از طریق بیسیم ،که احتمال شنود یا پارازیت داشت ،انجام نمقیدادنقد.
نبی به من گفت« :یه زحمتی بک  .برو پی
مرتضی با بیسیم گفت فرستاده .برو پی

آقا مرتضی .پیک مقا نرسقیده .بایقد تقا االن مقیرسقید.
آقا مرتضی دستور رو بگیر و بیا».

محور عملیاتی تا قرارگاه تاکتیکی حداقل هفت هشت کیلومتر فاصله داشت .با موتور در تقاریکی
خودم را به قرارگاه رساندم .مرتضی تا من را دید با عصبانیت گفت« :برای چی اومدی؟» پیغام نبی را
به او رساندم .گفت« :فرستادهم .سریع برگرد ».سریع پی

نبی برگشتم و ماجرا را گفتم .نبی گفت« :به

خودم هم گفته بود پیک رو فرستاده .اما نیومده .تو چرا دستور رو از مرتضی نگرفتقی؟» گفقتم « :بابقا
مرتضی گفت برگرد .داد و بیداد کرد که اصالً چرا رفتم!؟» نبی گفت« :دوباره برگقرد پقی

مرتضقی،

دستور رو بگیر و بیار .بدون دستور نیایا!»
نبی فرمانده محور بود و نمیشد از او اطاعت نکرد .چیزی به نیمقهشقب نمانقده بقود .همقین کقه
خواستم راه بیفتم گفت« :صبر کن! صبر کن!» بندة خدایی را با من همراه کرد و گفت« :این رو هم بقا
خودا ببر .آتی

سنگینه .اگه زخمی شدید ،حداقل یکیتون برگردید ».سوار موتور شدیم و آن بنقدة

خدا هم پشت سر من نشست.
دشمن میدانست قرار است در منطقه عملیاا شود .شب قبل به ما حمله کرده بود تقا عملیقاا را
عقب بیندازد .آت

سنگینی روی منطقه از شل

تا صالحمشطط میریخت و با توپخانه میزد.

در تاریکی بهسرعت میراندم .در منطقهای ماسهای فرورفتیم .موتور بهزور حرکت میکرد تا اینکه
از آن مسیر گذشتیم .در جادة شنی موتور سرعت گرفت .مقن هقم تقا تقه گقاز مقیدادم .اصقالً فکقر
نمی کردم کسی در جاده باشد .میخواستم زودتر به مرتضی برسم .نفهمیدم چقه اتفقاقی افتقاد .وقتقی
چشم باز کردم ،دیدم در بیمارستان هستم.
پرستار باالی سرم دوید و گفت« :دکتر ،مجروح به هوش اومد ».خواستم بلند شوم؛ امقا بقدنم درد
میکرد .احسا

کردم چیزی در دهانم گذاشتهاند که نمیتوانم خوب حرف بزنم .انگار زیر زبانم پاره

شده بود و بخیه کرده بودند .دماغم حالت کوبیدهای داشت .سرم گیج میرفقت .حالقتهقای عجیبقی
داشتم .دکتر باالی سرم آمد و سه چهار پرستار هم دور تختم ایستادند .بقا بقیحقالی پرسقیدم« :چقی
شده؟» دکترگفت« :مجروح شدی ».گفتم« :کی؟» گفت« :چند روزه که بیهوشی ».گفقتم« :امقروز چقه
روزیه؟» گفت 4« :فروردین».
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این را که گفت انگار آب سردی روی سرم ریختند .قرار بود من برای نبی خبر ببرم .بچهها منتظقر
بودند  ...با خودم فکر کردم« :خدایا ،نبی چی شد؟ عملیاا چی شد؟ برای اونی که پشت سرِ من بود
چه اتفاقی افتاد؟ بچهها چی شدند؟» ......خیلی احسا دِین میکردم .گریهام گرفقت .دلقم در جبهقة
شوش بود .داشتم دیوانه میشدم .رادیو مارش عملیاا پخ میکرد .نمیدانستم باید چه کنم.
در بیمارستان افشار دزفول بستری بودم .قرار شد ما را به تهران اعزام کنند .اما مقن نمقیخواسقتم
برگردم .از سرووضع خودم هم خبر نداشتم .آیینهای نبود که خودم را ببینم .فقط میتوانستم دستم را،
که در گچ بود و به گردنم آویزان بود ،ببینم .به پرستاری که آمده بود تا من را تا اتوبو

همراهی کند

و سرمم را به دست گرفته بود گفتم« :من نمیرم تهران ».گفت« :یعنی چی نمیرم تهران؟» پقایم را در
یک کف

کرده بودم که به تهران نمیروم .مجبور شد من را برگرداند و به دکتر گفقت« :آققای دکتقر

میگه من نمیرم تهران ».دکتر ،که تقریباً میانسال بود ،بهآرامی گفت« :پسرم ،وضعت افتضاحه ».گفتم:
«من هیچی حالیم نیست .من تهران نمیرم ».گفت« :زنگ بزنید بچههای اعزام مجروح بیان ».بچههای
سپاه دزفول آمدند و گفتند« :چرا نمیری؟ همه معطل تو شدهان ».گفتم« :من نمیرم ».گفتنقد« :خیلقی
خب ،ول

کنید این رو .اتوبو

بره فرودگاه وحدتی بقیة مجروحقا رو ببقره ».یکقی از آنهقا از مقن

پرسید« :چی کار میخوای بکنی؟» گفتم« :من رو ببرید بیمارستان جندیشاپور اهقواز ».قبقول کردنقد.
من را از دزفول حرکت دادند و به شوش بردند .وقتی میخواستیم از شوش بگذریم گفتم« :بریم مققر
سپاه شوش تا من وسایلم رو بردارم ».به سمت مقر سپاه شوش رفتیم .جلوی مقر به همراهقانم گفقتم
صبر کنند و خودم داخل شدم .تعدادی از بچهها در لحظة اول من را نشناختند .بعد که بقه مقن دقیقق
نگاه کردند گفتند« :اِ  ...تویی؟!» گفتم« :حرف نزنید».
زانوی راستم بهشدا مجروح شده بود .تعادل نداشتم .به داخل اتقاقم رفقتم .کولقهپشقتیام را بقاز
کردم و با هزار زحمت لبا

فرم به تن کردم .دستم درد میکرد .اُورکتم را روی دوشم انداختم .رفتم

جلوی در مقر سپاه و به برادران اعزام مجروح گفتم« :من نمیآم ».گفتند« :یعنی چی نمیآی؟» گفقتم:
«من با شما هیچجا نمیآم .همینجا میمونم .زیاد هم حرف نزنید!» سرم درد میکرد .یکی از آنها بقه
همراه

گفت« :ول

کن بابا! ول

کن قبر پدرش  ...بیاد این برگه رو امضا کنقه بقره .خودمقون رو

عالف این بابا کردیم ».و برگهای جلوی من گذاشت .من هم که فقط به خالصی فکر میکردم سقریع
امضای کردم.
وقتی آنها رفتند ،به سنگر فرماندهی رفتم تا مجید را ببینم .مجید اول من را نشقناخت .کمقی کقه
دقت کرد ،گفت« :اینجا چی کار میکنی تو با این وضعت؟ گفته بقودن اعقزام شقدی تهقران ».گفقتم:
«خواستن اعزام کنن؛ من قبول نکردم ».گفت« :آخه چرا نرفتی بندة خقدا؟» گفقتم« :مجیقد ،مقن حقال
ندارم حرف بزنم .میخوام برم جلو ».گفت« :چی؟ جلو؟ برو بشین سر جاا .میخقوام بقرم جلقو! ...
اینجا میشینی؛ از جاا هم تکون نمیخوری!» احسا

کردم اگر بحث را ادامه بدهم ،مجید من را از

همانجا عقبتر هم میفرستد .گفتم « :باشه؛ قبول .نمیرم جلو».
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روز پنجم مجید داشت نیروهای تحت امرش را هدایت میکرد و از من غافل شد .از سنگر بیقرون
آمدم .من را دید؛ اما از آن جهت که روی قولم حساب میکرد چیزی نگفت .رضا داستار را ،که کنقار
یکی از سنگرها ایستاده بود ،دیدم .او هم اول من را نشناخت .بعد که دقت کرد گفت« :امیر  ...تویی؟»
گفتم« :آره ،رضا میخوای بری جلو؟ مقن رو مقیبقری؟» خندیقد و گفقت« :دارم مقیرم؛ امقا تقو رو
نمیبرم ».با حرص گفتم« :نمیبری؟ باشه؛ میرم سراغ یکی دیگقه ».بقا خنقدهای پیروزمندانقه گفقت:
«هیچکس جلو نمیبرتت ».در همین حین یک موتوری از راه رسید .گفتم« :برادر ،اگه جلو میری ،من
رو میبری؟» گفت« :آره ،سوار شو ».تا خواستم سوار شقوم رضقا گفقت« :وایسقا  ...وایسقا  ...خقودم
میبرمت .اگه این بناست ببرتت ،خودم میبرم ».بهسختی پیاده شدم و سوار موتور رضا شدم.
به خط رسیدیم .عملیاا فتحالمبین هنوز ادامه داشت .بین راه رضقا بقرایم تعریقف کقرد کقه چقه
اتفاقاتی افتاده و چه کسانی شهید شدهاند و بچهها تا کجا پی رَوی کردهاند .پرسید« :امیر ،توی شل
چه جوری مجروح شدی؟» گفتم« :نمیدونم .فقط میدونم که یه شبح اومد جلوی من .رضقا ،قبقل از
اینکه بری به طرف مناطق آزادشده ،برو سنگر اطالعاا عملیاا ».رضا مقن را بقه سقنگر بقرد .دیقدم
هیچکس نیست .یک اسلحه برداشتم و گفتم« :رضا بریم ».گفت« :اسلحه رو بقرای چقی آوردی؟ مقن
اسلحه دارم ».گفتم« :باشه .میخوام من هم داشته باشم ».لبخند زد.
با هم تا نقطهای که از آن جلوتر نمیشد رفت رفتیم .غروب بود .بچهها نزدیک چهل اسیر گرفتقه
بودند و داشتند آنها را حرکت میدادند .من به تماشا ایسقتادم .رضقا بقه بچقههقای خودمقان گفقت:
«بچهها ،نشناختید؟ امیره ».بچهها دور من جمع شدند و احوالپرسی کردند .اسرا میخ من شده بودنقد
که این دیگر کیست و با این وضعیت اینجا چه کار میکند.
از نگاههای متعجب خودی و غیر خودی خسته شده بودم .به رضا گفتم« :رضا ،میتقونی یقه آینقه
برام پیدا کنی؟» رضا گفت« :آینه برای چی؟» گفتم« :میخوام بدونم چرا همه میخ من میشقن؟» رضقا
آیینة کوچکی برایم پیدا کرد .وقتی خودم را در آن دیدم وحشت کردم؛ چشمانم کاسقة خقون ،سقر و
دماغم پانسمانشده ،زیر لبم بخیهخورده ،لبهایم بزر

و متورم ،دستهایم آویزان ،زانویم مجقروح.

به عراقیها حق دادم که میخ من شوند .اما آمده بودم و باید تا آخرش میماندم.
عبدی بهروزی وقتی من را دید جلو آمد ،من را در بغل گرفت ،و گفت« :شنیدهم مجقروح شقدی!
چی شد؟» گفتم« :عبدی ،خودم هم نمیدونم».
روزهای بعد کمکم پانسمان سرم را باز کردم و کمی شکل و شمایلم بهتقر شقد .بعقد از عملیقاا
حمزه کربالیی من را پیدا کرد و گفت« :امیر ،بیقا ببیقنم اون شقب چقه اتفقاقی بقراا افتقاد؟» گفقتم:
«نمیدونم ».گفت« :بلند شو بریم پی

عزا حجازی ».عزا تا من را دیقد گفقت« :گفتقهان امیقر رو

اعزام کردهان تهران .تو که اینجایی!» حمزه از عزا پرسید« :اون شب چی شده بقود؟» عقزا گفقت:
«منم نمیدونم .نبی با قرارگاه تما

گرفت و گفت که امیر کعبی رفته و برنگشته؛ حتماً براش اتفقاقی

افتاده! اونی هم که باهاش بوده ،نیومده ».هیچکس نمیدانست چه شده .قرار شد برویم و از اورژانسی
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که در مسیر بود سؤال کنیم .مسئول اورژانس حبیب فرهانی بود؛ یکی از دوستان جبهة شوش مقن .از
او ماجرا را پرسیدیم .حبیب گفت « :مثل اینکه تو داشتی با موتور میرفتی ،یکی از تانکای ارت

هقم

داشته با سرعت میرفته سمت خط .با هم شاخبهشاخ مقیشقید و تانقک از روتقون رد میشقه .وقتقی
عملیاا شروع میشه ماشینا با چراغ روشن میرفتن که شما و موتور و میبینن تو رو شناخته بودنقد
اما همراهت رو نشناخته بودند ».پرسیدم« :همراهم چی شد؟» گفت« :شنی تانک از روی اون بندة خدا
رد شده بود .دَرجا شهید شده بود .تو بین دو تا شنی افتاده بودی .خواست خدا بود بمقونی .فرمقون و
باک موتور که هیچی چسبیده بودن به زمین و صاف شده بودن .وضعیت دماغت خیلقی داغقون بقود.
چون از دهنت هم خون میاومد فکر کردیم خونریزی مغزی کردی .بعد از اینکه دکتر رضا 1دماغقت

رو بخیه کرد سریع اعزامت کردیم بیمارستان نظاممافی .از اونجا هم مثقل اینکقه بقه دزفقول اعزامقت
کردن .دکتر هم توی گزارش
ده سال پی

نوشته بود :مجروح خون استفراغ کرده».

هم که دکتر رضا فرماندار کوا 2عراق شده بود و من او را دیدم خیلی خوب یادش

بود که دماغ من را بخیه کرده و گفت « :دماغت رو توی همون اورژانس عمل کقردم .اگقه مقیرفتقی
جای دیگه ،مطمئنم خراب

میکردن .بدجوری از هم باز شده بود ».باالخره فهمیدم که چه بالیقی بقه

سرم آمده.
بچهها شروع کردند به پاکسازی مناطق .من و حمزه هم با موتور خطقوط را بررسقی مقیکقردیم.
یک روز به یک سنگر عراقی رسیدیم که یک تانک کنارش بود .حمزه من را آنجا گذاشقت و گفقت:
«امیر ،اینجا بمون .این تانک غنیمتیه .این سنگر هم که کسی توش نیست .من غروب مقیآم دنبالقت».
ساعت دو بعدازظهر بود .گفتم« :حمزه ،من رو اینجا تنها نذاریا!» گفت« :مگه دیوونقهم؟!» رفقت و تقا
شب نیامد .داروهایم همراهم نبود .تکوتنها مانده بودم .صبح شقد .بقاز خبقری نشقد .از کنسقروهای
عراقیها باز کردم و خوردم .اما میترسیدم .زخمی بودم و هقیچ شقناختی از تپقهماهورهقای دوروبَقر
نداشتم .بعد از ظهر شد .احتمال دادم حمزه زخمی یا شهید شده باشد .گر

و می

غقروب ماشقینی

به طرف سنگر آمد .خوب دقت کردم و دیدم حمزه در آن نشسته .خون خونم را میخورد .حمقزه بقا
لبخند پیاده شد و به من که رسید قاه قاه خندید و گفت« :اگه فح

هم بدی ،اشقکال نقداره ».گفقتم:

«آخه تو نگفتی من اینجا تنهام؟» گفت« :کنسرو و آب که بقود .مقیخقوردی .عراقیقا هقم کقه نبقودن.
میخوابیدی تا صبح ».گفتم« :واقعاً که آخرشی! آخه تو نگفتی من زخمیام؟ باید برم پانسقمان کقنم و
قرص بخورم ».گفت« :حاال که طوریا نشده!» رو کرد به رانندة ماشقین و گفقت« :ایناهقاش  ...ایقن
تانکِ سالمه ».راننده باالی تانک رفت و از همان باال داخقل تانقک را برانقداز کقرد و گفقت« :خیلقی
خوبه ».داخل تانک رفت و آن را روشن کرد و رفت .وقتی رفت به حمقزه گفقتم« :کجقا رفتقی تقو؟»
 .1دکتر رضا پناهنده عراقی بود .بعد از سقوط رژیم بعث مدتی فرمانقدار شقهر کقوا عقراق شقد .در سقال  1913گقروههقای معانقد او و
خانوادهاش را در بغداد به شهادا رساندند( .راوی)
 .2یکی از استانهای عراق و نزدیک مرز مهران( .راوی)
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خندید و گفت« :فکر نمیکردم طول بکشه .رفتم سراغ قاسم سلیمانی برای یه معامله .به قاسقم گفقتم
که یه تانک سراغ دارم نو؛ بهت میدم .اون هم گفت :خب برو بردار بیار .گفتم :نه ،یه لندکروز بده تقا
تانک رو بهت بدم .اون هم یه لندکروز بهم داد و رانندة تانک رو با من فرسقتاد .االن هقم کقه چیقزی
نشده!» گفتم« :من رو چرا کاشتی اینجا؟ واقعاً که!» حمزه گفت« :حاال ول کن تو کقه بقا یقه دسقت
نمیتونی موتور برونی .لندکروز رو بیار .هر چی هم توی سقنگر هسقت مقیریقزیم پشقت ماشقین و
میبریم».
با لندکروز و غنیمتیها به عقب برگشتیم .روز  15فروردین عملیاا تثبیت شد.

منطقة عملیاتی فتحالمبین از می داغ 1و رقابیه تا برغازه ،2که حدّ نهایی عملیقاا بقود ،گسقتردگی

داشت .در منطقه ،روستای چنانه سنگر فرماندهان عراقی بود که بسیار خوب ساخته شده و به دسقت
ما افتاد .سنگرها رو به عراقیها بود و جلوی آن گونی چیده بودند و ترک گیر داشت.
برغازه خط قشنگی بود که به رقابیه وصل میشد؛ اما زمستانهای استخوانسوزی داشت .صبحهقا
که از چادر بیرون میآمدیم آبی که از شیر مخزن به طرف پایین میآمد قنقدیل بسقتهبقود .ایقن خقط
پدافندی و به خودی خود مانعی طبیعی محسوب میشد .بین ما و عراقیها هفت کیلومتر دشقت بقود
که به ارتفاعاا فکه میرسید .اگر از برغازه به پایین سرازیر میشدیم ،به کف دشت میرسیدیم و بعد
دوباره باید باال میرفتیم .عراقیها در ارتفاع بودند .ما هم در ارتفاع مانده بودیم.
روستایی آنجا بود به نام «شِمکِلی» که اآلن در نقشه هست؛ امقا در طبیعقت نیسقت .آن زمقان سقرِ
سه راهی رقابیه و بین ما و عراق واقع شده بود .عراقیها تا قبل از عملیاا فتحالمبین از آنجا به عنوان
عقبة خود بهره میبردند .وقتی عقبنشینی کردند نزدیک دویست قبضه تو های چرخدار و نفربقر و
تانک آنجا باقی گذاشتند .ما دائم درخواست نیرو میکردیم برای اینکه تجهیقزاا را بقه عققب منتققل
کنیم؛ اما مسؤلین امروز و فردا میکردند.
یک روز تنگ غروب ،همانطور که با دوربین به دشت نگاه میکردم ،دیدم عراقیها از طریق فکقه
با تانک و نفربر به سمت دشت میآیند .روز  21فروردین بود و در سراسر خط یک گردان نیرو بیشتر
مستقر نبود .همه برای بازسازی و سازماندهی عقب رفته بودند .اگر عراقیها حمله میکردنقد ،خیلقی
راحت میتوانستند تا شوش پی رَوی کنند.
با بیسیم به حمزه خبر دادم که عراقیها دارند میآیند .گفتم« :حمزه ،عراقیا از فکه سرازیر شقدن.
دارن می آن ».گفت« :برو بابا!» گفتم« :به خقدا دارن مقیآن ».گفقت« :بقه شقاه حسقینی یقا محمدرضقا
بگیرن».

پورمهدی بگو با من تما

 .1می داغ در هشتاد و پنج کیلومتری شمال شرق اهواز قرار دارد .از شمال بستان آغاز مقیشقود و تقا نزدیکقیهقای رودخانقة کرخقه در
محدودة عبدلخان ادامه دارد .جهت آن شمال غربق جنوب شرق بوده و به تپههای رقابیقه در جنقوب غربقی فکقه منتهقی مقیشقود( .اطلقس
جغرافیای حماسی ،ص  ،152ا

)21

 .2ارتفاعاتی بین فکه و شوش دانیال( .راوی)
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شاهحسینی و پورمهدی از من بزر تر بودند .وقتی از خط برگشقتند بقا حمقزه تمقا

گرفتنقد و

حرفهای من را تکرار کردند .حمزه گفت« :هر چقی نقشقه و کالقک و وسقیله داریقد بریزیقد تقوی
لندکروز؛ اما االن نیاید عقب .بمونید اگه خبری شد ماشین رو برونید و بیاید تا نقشه و چیقزای دیگقه
دست اینا نیفته».
ما تا صبح آماده بودیم .به نیروهای خط هم گفتیم آماده باشند که احتمقاالً عراققیهقا مقیخواهنقد
حمله کنند .بچهها میترسیدند .نیرو به تعداد کافی نبود .برای دلگرمی آنها گفتیم کقه توپخانقه آمقاده
است و همه هماهنگاند.
هوا تاریک شد و عراقیها ،برعکس هر شب ،نه تیراندازی میکردند و نقه خمپقاره مقیانداختنقد.
شبهای قبل از آن حداقل چهار تا خمپاره برای ما میآمد .باورکردنی نبود که ارت
بدون آت

کالسیک عقراق

تهیه حمله کند .حتی منور هم نمیزدند .تا صبح بیدار بودیم .هوا که روشن شد با دوربین

به دشت نگاه کردیم و دیدیم خبری از عراقیها نیست .آنها همة تانکها و نفربرها را هم برده بودند.
حمزه وقتی این خبر را شنید خیلی ناراحت شد.
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فصلچهارم
بعد از عملیاا پیروزمندانة فتحالمبین خبر رسید که قرار است مجروحان عملیاا را بقرای دیقدار بقا
حضرا امام ببرند .من و مصطفی افسری هم انتخاب شده بودیم .پاسداران مجروح از سراسر کشقور
آمده بودند .مجروحان خوزستان و بوشهر و هرمزگان در قم جمع شدند .آنجا به دیدن آقای مشقکینی
رفتیم .بعد از آن به تهران آمدیم و مستقیم به جماران رفتیم.
بچهها که میخواستند حضرا امام را از نزدیک ببینند شور و نشاط عجیبی داشتند .ایقن سقعادتی
بود که من در خواب هم نمیدیدم .در کوچههای جماران جوی آبی روان بود .بچهها از آن جقوی بقا
نیت تبرّک که از خانه امام میآید ،وضو میگرفتند و با تمام وجود آب را به سر و صورتشان میزدند.
رزمندگان به امام عشق میورزیدند .فقط خدا میداند بقرای دیقدار حضقرا امقام چققدر التهقاب
داشتیم .به کوچة حسینیة جماران رسیدیم .پیادهرویِ کوچکی داشت .در حسینیه بسته بود .بچقههقا از
هم میپرسیدند پس کی در باز میشود؟ پاسداران محافظ حضرا امام آنجا ایسقتاده بودنقد .بازرسقی
شروع شد و یک ساعت و نیم طول کشید تا در را باز کردند .صبرمان کم شده بود .همه نگران بقودیم
که نکند وضع جسمی امام مناسب نباشد و دیدار به هم بخورد .در همین حالوهوا بودیم کقه در بقاز
شد و وارد حسینیه شدیم .بچهها سعی میکردند جایی بنشینند که امام را بهتر ببینند .هر کسقی جقایی
پیدا کرد و نشست .ازدحام جمعیت به دستم فشار میآورد .کنار دیوار ،سمت چپِ حضرا امام و رو
به جمعیت ایستادم .از شور و شوق در پوست خودم نمیگنجیدم .باورم نمیشد آنقدر نزدیک به امام
که قلبم برای

میتپید ،ایستاده باشم .حضرا امام حدود بیست دقیقه صحبت کردند و رفتند.

من دو بار توانستم حضرا امام را زیارا کنم .یک بار همان روز بود؛ یک بار هم سال .1900
بعد از پایان دیدار بالفاصله به جنوب برگشتیم .از حمزه اجازه گرفتم تا بقه بهبهقان بقروم .حمقزه
گفت« :برو .احتماالً خبر به خونوادها رسیده که زخمی شدی ».بار دومی بود که زخمقی شقده و در
خط مانده بودم .با حبیب فرهانی و مصطفی افسری ،که از بچههای شوش بودند و یک پیکان داشتند،
به بهبهان رفتم .در سالهای  1953و  1901ما سه نفر معموالً با هم بودیم و از حقال و روز هقم خبقر
داشتیم.
دستم در گچ و هنوز به گردنم آویزان بود .سر و صورتم همچنان ورم داشت .البته بهتر شده بودم؛
اما مشخص بود یک آدم معمولی نیستم .وقتی به بهبهان رسیدم اهقالی محقل ،کقه در کوچقه نشسقته
بودند ،تا من را دیدند با تعجب گفتند« :چرا اینجوری شدی؟ چی شده؟» گفتم« :چیز خاصی نیست.
زخمی شدهم .حالم خوبه ».اما پیرزنهای همسایه شروع کردند به گریه و زاری کردن.
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درِ خانهمان را زدم تا زودتر از کنجکاویها خالص شوم .هر چه منتظر ماندم کسی در را باز نکرد.

همسایهها گفتند که مادر و مجید به بیبی حکیمه 1رفتهاند .دیگر آنجا کقاری نداشقتم .از اهقل محقل
خداحافظی کردم تا به جبهه برگردم .همسایهها اصرار کردند بمانم .گفتم« :اومده بودم فقط مادرم اینقا
رو ببینم .برمیگردم شوش ».همراه حبیب و مصطفی به شوش برگشتم.

مادرم وقتی برگشته بود و از آمدن و مجروحیت من خبردار شده بود خیلی بقیققراری مقیکقرد.
مجید هم به او گفته بود که به دنبال من میآید .تا سر سهراهقی هفقتتپقه هقم آمقده بقود؛ امقا آنجقا
دژبانهای ارت
چون سن

جلوی

را گرفته بودند .مجید همانجا نشسته و تا غقروب التمقا

کقرده بقود؛ امقا

کم بود به او اجازه نداده بودند به سمت شوش بیاید .مجید هم نا امیدانه به بهبهان برگشته

و حتماً مادرم سرزنش

کرده بود.

دو هفته بعد ،اوایل اردیبهشت ،بچههای سپاه بندر دیلم بقرای سرکشقی بقه نیروهقای خودشقان و
بازگرداندن وسایل شهدای عملیاا فتحالمبین به شوش آمدند .آنها به من پیشنهاد کردند همراهشقان
به مقر سپاه دیلم بروم .به حمزه گفتم و او موافقت کرد و گفت« :به خانوادهاا هم سر بزن و برگرد».
با عزیز درویشی و مهراب خضری ،که راننده بود ،سوار نیسانوانت شدیم و به طرف بنقدر دیلقم
حرکت کردیم .کالشینکف تاشو همراهم بود و حکم تردد مسلحانه داشتم .غروب به امیدیه رسیدیم و
به سمت پل سویره رفتیم .داشتیم از روی پل رد میشدیم که اخبار رادیو جمعبندی تلفاا دشقمن و
تعداد هواپیماها و تانکهای ساقطشده در عملیاا فتحالمبین را اعالم کرد .عزیز ،کقه نمقیدانسقت از
خوشحالی چه کند ،کالشینکف را ،که خشاب تیر چهلتقایی رسقام داشقت ،از پنجقرة نیسقان بیقرون
گرفت و شلیک کرد .چند تیر در تاریکی رو به آسمان رفقت و صقدای

در منطققه پیچیقد .مقأموران

پاسگاه ژاندارمری ،که مقرشان نزدیک پل بود ،بیرون ریختند .در جادة تاریک دیدیم یک ماشین پشت
سرِ ما مرتب چراغ خود را روشن و خاموش میکند .سراسیمه به ما نزدیک میشد و عالمقت مقیداد.
ماشین از ما سبقت گرفت .تویوتای معمولی بود .یک نفر عقب تویوتا اسلحه به دست رو به ما نشسته
بود .گفتم« :یا امام زمان  ...نزنه!» مأمور ژاندارمری ایست داد و گفت« :بیاید پقایین .چقراغِ ماشقین رو
هم خاموش کنید».
از نیسان پیاده شدیم .مأمور خیلی جدّی پرسید« :کی هستید؟ از کجا اومدید؟ برای چی تیراندازی
کردید؟» عزیز گفت« :آروم باشید! نگران نباشید .بچههای سپاهیم .حکم مأموریت و کارا داریم .مقن
از روی خوشحالی ،که عراق اینقدر تلفاا داده ،تیراندازی هقوایی کقردم ».مقأمور کمقی آرام شقد و
گفت« :بیاید جلو! اسلحهتون رو بذارید روی زمین».
در تاریکی جلو رفتیم و اسلحهها را روی زمین گذاشتیم .مأمور تقوی صقورا مقا نقور انقداخت.
وضع من را که دید پرسید« :آقا چی شده؟» گفتم« :زخمی شدم ».کارا شناسایی و حکم مأموریت ما
 .1مرقد امامزاده بیبی حکیمه خاتون در کوه های گچساران واقع شده و به جهت داشتن کراماا بسیار از ایران و کشورهای اسالمی زائر
دارد( .راوی)
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را که دید خیال

راحت شد و گفت« :نباید تیراندازی مقیکردیقد .اینجقا نزدیقک روستاسقت .مقردم

ریختهان بیرون ».گفتیم « :حق با شماست ،معذرا میخوایم ما اصالً حواسمون نبود نزدیک روستاییم».
آن که عقب تویوتا بود از جوانمردها بود .ژاندارمری یک بخ داشت به نام جقوانمرد؛ کقه مثقل
بسیج بود .جوانمرد کوتاه نمیآمد .اما مأمور ژاندارمری باالخره قانع کرد که ما را رها کند .به بنقدر
دیلم رفتیم و دو روز آنجا ماندیم .بچهها دورم را گرفته بودند و از مجروحیتم میپرسیدند.
از آنجا به بهبهان رفتم .یک روز در بهبهان ماندم .مادرم خیلی بیتابی مقیکقرد .مرتقب بقه مقن نگقاه
میکرد و قربانصدقهام میرفت .وقتی هم که میخواستم به شوش برگردم خیلقی اصقرار کقرد بیشقتر
پی

او بمانم .اما نمیشد.
دوباره به بندر دیلم برگشتم تا با بچهها به شوش بروم .روز  1اردیبهشت بود .داشتند از سپاه برای

منطقة خرمشهر نیرو اعزام میکردند .پرسیدم« :خرمشهر چه خبقره؟» گفتنقد « :ققراره عملیقاا بشقه».
گفتم« :کی؟» گفتند « :نمیدونیم؛ ولی بهزودی».
ماندم که چه بکنم؛ به شوش برگردم یا با بچهها به خرمشهر بروم .رفقایم در شوش بودنقد و دلقم
در عملیاا .تصمیم گرفتم با بچههای بندر دیلم به عملیاا بروم .به دهققان گفقتم و او گفقت« :کجقا
میخوای بری؟ تو وضعت درستوحسابی نیست .هنوز دو تا از انگشتاا توی گچه ».گفتم« :این کقه
چیزی نیست .میتونم اسلحه دست بگیرم ».گفت« :نمیشه .من نمیتونم اجازه بدم .تو در حال انتقال
به سپاه اهوازی ».گفتم« :ببین ،من با این بچهها میرم .میخوای تو قبول کن یا نکن من رفقتم ».گفقت:
«حاال میبینیم!»
بچهها غروب حرکت کردند .دهقان هم درگیر کارهای
دیلم ایستادم و وقتی اتوبو

بود و از من غافل شد .سرِ سهراهی بنقدر

از آنجا گذشت سوار شدم .بچههای داخل اتوبقو

مقیگفتنقد « :پیقاده

شو؛ آقای دهقان ناراحت میشه ».گفتم« :شما چی کار دارید؟ من با شما میآم اهواز .از اونجقا مقیرم
شوش .شما برید خرمشهر».

وقتی به گلف 1رسیدیم به مسئول اعزام نیروی گلف گفتم« :میخوام برم منطقة خرمشقهر ».خیلقی

سخت نگرفت .فقط پرسید« :از کجا اومدهی؟» گفتم« :بندر دیلقم ».گفقت« :حکقم مأموریقت داری؟»
گفتم« :مگه میشه حکم نداشته باشم!؟» لبا
من حکم نخواست و سریع دستور اعزام داد.

فرم سپاه تنم بود و فرصت بسیار کم .مسقئول اعقزام از

 .1پادگان گلف ،در شهر اهواز ،پادگان «منتظران شهادا» نامگذاری شد .اما به طور رسمی به آن ستاد عملیاا جنوب گفتقه مقیشقد .ایقن
مرکز قویترین مرکز سپاه پاسداران در هدایت و کنترل عملیاا دفاع در مقابل دشمن محسوب میشد .اولین فرمانده عملیاا جنقگ در گلقف
شهید داوود کریمی بود .گلف تا پایان جنگ به عنوان پایگاه فرماندهی و هدایت جنگ مورد استفاده بقود( .محمقد خامقهیقار ،اولقینهقای دفقاع

مقد  ،پارسااندی  ،چا

سوم ،ص )130
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وضعیت جسمانیام مناسب نبود .تعادل نداشتم .زانوی راستم از جا درآمده بود و لَق میزد .پوتین
نمیتوانستم بپوشم .سخت راه میرفتم .با این اوضاع نسبت به خیلیهقا پادشقاه بقودم .بچقههقایی بقا
مجروحیتهای سختتر در جبهه حاضر بودند.
یک شب مانده به عملیاا بیتالمقد  1مسقئول اعقزام نیقرو بقه یگقانهقا ،2مهقدی احسقاننیقا،9
میخواست من را از قرارگاه گلف به هویزه بفرستد .گفتم« :چرا هویزه؟ بچهها دارن میرن خرمشهر».
گفت« :هویزه هم عملیاته ».گفتم« :نه ،من نمیرم هویزه .میخوام برم خرمشهر ».نمیدانستم کقه امقین
شریعتی 4در هویزه است .شاید اگر میدانستم ،به هویزه میرفتم .همه در تکقاپوی عملیقاا بودنقد و

کلی کار عقبمانده داشتند .فرصت بحث کردن با نیرو نبود .مهدی گفت« :هر جا میخواد بره بذاریقد
بره».

باالخره حکم من را برای تیپ  22بدر صادر کردند و به منطقة کواشیخ 5خرمشهر رفتم .بچههای

بندر دیلم از قبل آنجا بودند .وقتی من را دیدند هورای بلندی کشیدند .بیشتر خانههای منطقه گلی بود
و به سبک خانههای روستایی مردم بومی ساخته شده بود .سقف خانهها از چوب و تنة درخقت بقود
که روی آن را ورقهای حصیری خرما ،که در زبان محلی به آن بوریا میگویند ،انداختقه بودنقد .هقر
خانه یک حیاط بزر داشت و در همة اتاقها رو به حیاط باز میشد .یک گوشه هم مطبخ بود که در
آن تنور زده بودند .نزدیک در ورودی منزل یک اتاق خیلی بزر بود که آنجا از میهمانهقا پقذیرایی
میشد .در زبان محلی به آن «مضیّف» میگفتند .خانهها حمام نداشت .در هر خانه چند خانواده با هم
زندگی میکردند .اما وقتی ما آنجا بودیم مردم از منطقه رفته و فقط نیروهای بسیجی مانده بودند.
در آن خط پدافندی محل استراحت ما ساختمان نیمهکارة یک حسینیه بود که بچههقای خرمشقهر
مداها پی
اطراف

آن را درست کرده بودند .داخل حسینیه حدوداً چهل متر بود که با چنقد ردیقف گقونی

احاطه شده بود .داخل آن یک سنگر بزر

تجمع زده بودند که بقرای مقا نعمتقی بقود .اگقر

میخواستند سنگر تجمع را در فضای باز بزنند ،باید کلی خاک روی آن میریختند تا آسیبپذیریاش
کم شود .همه در سنگر تجمع میخوابیدیم .نماز و باقی کارهایمان را هم همانجقا انجقام مقیدادیقم.
دیوارهای حسینیه نزدیک ده متر ارتفاع داشت .برای سنگر سقف زده بودند .ولی از قسمتی کقه بقرای
گنبد باز بود دشمن خمپاره روی سرمان میریخت که کنار چاه یا سنگر تجمع منفجر میشقد .همقان
جا هم امنیت نداشتیم.
 .1این عملیاا در تاریخ  1901/2/11با رمز «یا علی بن ابی طالب» در چهار مرحله آغاز شد .پقس از بیسقت و پقنج روز شقهر خرمشقهر،
هویزه ،پادگان حمید ،و جادة اهوازق خرمشهر آزاد گردید و نوزدههزار نفقر از نیروهقای عراققی اسقیر و شقانزدههقزار نفقر هقم کشقته شقدند.
(پورجباری ،جنگ به روایت فرمانده ،1931 ،ص )111
 .2اصطالحاً هر واحد نظامی را یگان میگویند.
 .9در عملیاا والفجر  1در منطقة فاو به شهادا رسید( .راوی)
 .4امین شریعتی فرماندهی تیپ  91عاشورا در عملیاا بیتالمقد

را بر عهده داشت( .راوی)

 .5از سمت آبادان به طرف خرمشهر ،نزدیک پل جدید ،کنار رودخانه ،منطقة کوا شیخ شروع میشود( .راوی)
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نهر بزرگی از پشت حسینیه و نهر کوچکتری هم از کنار آن میگذشت .روی نهر کوچکتر پلقی
بود که باید از آن میگذشتیم تا به حسینیه برسیم .حسینیه در بزرگی داشت .گوشة سقمت راسقت آن
سنگر فرماندهی و مخابراا بود که سطح آن ،به جهت خاکی که آنجا ریخته شده بود ،از سنگر تجمع
باالتر بود .گوشة سمت چپ را باالتر از سنگر تجمع آورده و توالت زده بودند .وسط حسینیه ،درست
زیر فضای باز ،چاه آب قرار داشت تا کسی برای آب کنار نهر نرود و ترک

نخورد.

کنار رودخانه انبارهای بندر و گمرک بود .پشت دیوار انبارها یک کوچة خاکی بود .نهر آبی کقه از
کارون برای کشاورزی میآمد از سراسر منطقة کواشیخ عبور میکرد .از این نهر نهرهای کوچکتری
منشعب میشد که پای درختان میرفت.

از سمت شهر و هتل پرشین 1آبادان ،که سپاه خرمشهر آنجا مستقر بود ،دو مسیر برای تردد وجقود

داشت؛ یکی از طریق کارخانة پپسیکوال ،که پشت آن مقر جواد عزیزی بود و دشقمن کامقل روی آن
دید داشت و ما ناچار بودیم از بین دیوارهای سوراخشدة آن بگذریم ،و دیگری مسقیری بقود کقه بقه
طرف پل اصلی خرمشهر میرفت و قبل از رسیدن به پل به سمت چپ میپیچید.
برادری ،به نام عبداهلل صالحیان ،آنجا بود که حدوداً پنجاه و پنج سال داشت .اهل بندر دیلقم بقود.
یک تور با خودش آورده و در دهانة نهر گذاشته بود تا ماهیها ،که با مَدّ آب باال مقیآمدنقد ،هنگقام
جذر ،در آن گیر کنند .ما خیلی روزهقا بقه لطقف کقا ِر عبقداهلل مقاهی تقازه مقیخقوردیم .او یکقی از
آرپیجیزنهای شجاع و نتر

بود که در کانالهای محل تردد میایستاد و به سقمت دشقمن شقلیک

میکرد .روز سوم خرداد هم یکی از افرادی که با قایق آمد عبداهلل بود .بعد از ظهر همان روز خمپقاره
کنارش منفجر شد و هر دو پای
روحیای که برای

پی

ترک

خورد .پسرش ،ایقرج ،هقم در جبهقه بقود و بعقد از تحقول

آمد به شهادا رسید .عبداهلل میگفت« :حمید ،من نمیدونم این بچقه چقرا

میخواست من رو بسوزونه! اواخر زندگیش خیلی خوب شده بود .بعقد رفقت و شقهید شقد و داغ
روی دلم گذاشت .ای کاش با همون وضع میرفت! حداقل من اینقدر نمیسوختم».
ایرج را از بندر دیلم میشناختم .جذابیت خاصی داشت .هنوز وقتی عکسهای
به چشمان پر از شیطنت

را نگاه میکنم و

خیره میشوم خندهام میگیرد .هیچوقت آرام نبود .هنگام آرام

هقم ماننقد

آتشفشان قبل از طغیان بود.
وقتی در مقر خودم را معرفی کردم مسئول از من پرسید« :برای شما چقه اسقلحهای ثبقت کنقیم؟»
گفتم« :من آرپیجی زنم ».با تعجب به من نگاه کرد و گفت« :مطمئنی از پس این کار برمیآی؟ تو بقا
این وضعت میخوای آرپیجی شلیک کنی؟» گفتم« :آره ،نگران نباشید ».او هم نوشت «آرپیجیزن».

 .1هتل پرشین در منطقة بریم ،در کنار جادة آبادانق خرمشهر قرار داشت .این هتل نزدیکترین هتل به شقهر آبقادان و محقل اسقتقرار سقپاه
پاسداران خرمشهر به فرماندهی شهید جهانآرا بود .این مرکز محل فرمانقدهی و پشقتیبانی نیروهقایی بقود کقه در خطقوط پدافنقدی خرمشقهر
)21

(محرزی و کواشیخ) مستقر بودند( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،13ا
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عملیاا بیتالمقد

روز  11اردیبهشت سال  1901و بیست روز پس از عملیاا فتحالمبین آغقاز

شد .بچهها از دبّ حردان 1و از روی جادة آسفالت اهوازق خرمشهر و همچنین شرق کارون از طریقق

دارخوین 2و محمدیه و سلمانیه به دشمن حمله کرده بودند .از شمال هم لشکر عاشورا عمقل کقرد و
شهر هویزه را آزاد کرد.
عبداهلل نورانی بود .نیروهای کقادر هقم

ما زیرمجموعة تیپ  22بدر خرمشهر بودیم که فرمانده

اغلب از بچههای خرمشهر بودند .وقتی به تیپ ملحق شقدم بقه جقواد عزیقزی ،کقه فرمانقده محقور
کواشیخ بود ،گفتم« :من میخوام برم عملیاا ».نگاهی به پای لنگان من کرد و خیلی جقدّی گفقت:
«تو به خودا و تیپت نگاه کردی؟ وضعیتت رو دیدی؟ امکان نداره بذارم بری!» گفتم« :من باید برم».
هر کاری کرد قانع نشدم .آخر گفت« :عملیاا که فقط امشب نیست .تداوم داره .شاید یقه مقاه طقول
بکشه .صبر کن .وضع جسمیا که بهتر شد ،میفرستیمت عملیاا .اینجا هم کمتر از خط نیست .مقا
باید عراقیا رو بزنیم تا نتونن نیرو بفرستن توی محور اصلی .برای چی نگرانی؟ امشب تازه شبِ اوله».
بچهها گفتند که زیاد اصرار نکنم .چون اگر بفهمد از اول عضو گروه نبقودهام و بقهزور خقودم را جقا
دادهام ،بیرونم میکند .من هم کوتاه آمدم و در خط کواشیخ آرپیجیزن شدم.
خط آنجا وضعیت عجیبی داشت .نیروها در خانههای کواشیخ سنگر زده و گونیهای پر از خاک
را کنار دیوار چیده بودند .حتی زیر سقف را هم تقراور گذاشقته بودنقد .در بعضقی از خانقههقای
دوطبقه فقط جلوی پنجره گونی چیده شده بود .بچهها میگفتند کقه سققف بقاالیی هسقت و سققف
پایینی زیر نمیآید!!
با نیروهای عراقی در خط درگیر بودیم .آنها آن سمت آب بودند و ما این سمت آب .شب و روز
هم دیگر را میکوبیدیم .عزیزی گاهی از بین بچهها یی کقه کنقار مقا بودنقد تعقدادی را بقه عملیقاا
میفرستاد .آنها وقتی برمیگشتند مرحلهبهمرحله را برای ما تعریف میکردند .غقالم آبکقار ،فرمانقده
مقر ،با برادرش ،علی ،آمده بود .غالم در عملیاا شرکت کرد و خبری از او نبقود .یقک روز از علقی
پرسیدم« :از غالم چه خبر؟» با حزن خاصی گفت« :غالم دیشب شهید شد؛ مونده توی منطقه .امشقب
میریم میآریم  ».فردا شب دیدم علی نیست .از بچهها پرسیدم« :چی شد؟ چرا علی نیومد؟» گفتند:
« علی هم شهید شد».
سال  1953وقتی عراقیها منطقة غربی خرمشهر را تصرف کردند از منارهها و حتی گنبد مسجد به
جای دکل دیدبانی استفاده کردند .با دوربین مسجدی را که پایگاه عراقیها شده بود نگاه کقردم .روی
کاشی سردرِ آن نوشته شده بود :مسجد سیدالشهدا .برای اینکه دیدبان را بزنم مجبور بودم گنبد مسجد
 .1دب حردان جنگل و روستایی در پنج کیلومتری جنوب غربی اهواز است .عراق در روز هفتم جنگ این منطقه را به اشغال خود درآورد؛
اما به دلیل آب افتادن در منطقه مجبور به عقبنشینی تا امامزاده سید طاهر گشت( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،211ا

)21

 .2دارخوین شهرک و روستایی در چهل و چهار کیلومتری شمال آبادان است .با شروع جنگ و تسلط دشمن بر شقرق کقارون و محقدودة
روستای مارد ،جبهة مهمی در شمال منطقة نبرد به منظور جلوگیری از پی رَوی دشمن تشکیل شد که به علت قرار گرفتن روسقتای دارخقوین
در عقبة آن به جبهة دارخوین مشهور شد( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،112ا
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)21

را نشانه بگیرم و شلیک کنم .چند بار در همان ایام از بچههایی که مسائل اعتقادی را بهتر میدانسقتند
سؤال کردم که زدن گنبد اشکال دارد؟ و آنها هم گفتند اشقکالی نقدارد؛ چقون آنجقا االن بقه پایگقاه
دشمن تبدیل شده است.
در آن محور اتّفاقاا زیادی افتاد .من اصالً از بچگی عالقهای به خوردن مرغ و پرنده نداشتم .یکی
از روزهای عملیاا ،ناهار به هر نفر یک مرغ دادند .بچههای شکمو خیلی کیف کردند .امیر تنگسیری
هم که حادثة جبهة شوش را ایجاد کرده بود آنجا بود و به من گفت« :تو مرغت رو نمقیخقوری؟ بقه
من میدی؟» گفتم« :برای تو ».بچهها مرغ را خوردند و نیمههای شب کلهپا شدند .من که سقالم بقودم
از خنده رودهبر شده بودم .همه مسموم شده بودند .افتضاح به بار آمقده بقود .بقهشقوخی بقه بچقههقا
میگفتم« :اگه عراقیا بفهمن چی شده ،رودخونه رو رد میکنن و راحت تا آبادان مقیآن ».تقوی خقط
فقط دو نفر بودیم که مشکل نداشتیم؛ من و عبداهلل صالحیان.
در کل خط پدافندی ،تا جایی که دید داشتم ،هیچکس نبود .تنها از این سرِ کانال به آن سقرِ کانقال
میرفتم و آرپیجی میزدم تا خط را شلوغ نگه دارم .واقعاً جرئت عجیبی داشتیم .فقط خواست خقدا
بود که ما را نگه میداشت .علیرضا گلهگیر ،که امدادگر بود ،بین نیروها قرص تقسیم میکرد .بچههقا
برای اینکه خودشان را به دستشویی برسانند بقه سقیم آخقر زده بودنقد و روبقهروی عراققیهقا روی
آسفالت میدویدند.
عبداهلل یک سنگر کوچک داشت .نزدیک صبح ،آرپیجی زدن

را که تمام میکقرد ،بقه سقنگرش

میرفت تا بخوابد .آن روز هم همین کار را کرد که یکمرتبه دیدیم دادوفریادش بلند شده و به زمقین
و زمان فح

را درآورد و در آب پقرا کقرد .رفقتم جلقو و

میدهد .از سنگر بیرون آمد و پیراهن

گفتم« :چی شده عبداهلل؟» با عصبانیت گفت« :من اگه بدونم کی این کار رو کرده  ...کقی بقوده اصقالً
جرئت کرده بره توی سنگرِ من!؟» تازه فهمیدم یک نفر در سنگرش خرابکاری کرده اسقت .خنقدهام
گرفته بود .بهزحمت جلوی خودم را گقرفتم و گفقتم« :عبقداهلل ،سقخت نگیقر!» فایقده نداشقت .آرام
نمیشد .تا مداها بعد از این جریان هم دنبالِ فرد خاطی میگشت.
در همان محور دو نفر از دوستان بندر دیلم ،ابراهیم دریاپیما و علی پقورابراهیم ،زخمقی و هنگقام
انتقال به عقب شهید شدند .وقتی دریاپیما مجروح شد با عقب تمقا گقرفتیم .آمبقوالنس بقا چقراغ
خاموش آمد .بچهها سریع او را در آمبوالنس گذاشتند و آمبوالنس به طرف بیمارستان طالقانی آبقادان
حرکت کرد .فردای آن روز با تعدادی از دوستان به بیمارستان طالقانی رفتیم تا سری به دریاپیما بزنیم.
در مسیر دیدیم یک آمبوالنس ،بین آبادان و خرمشهر ،داخل فلکه رفته است .به بیمارستان که رسیدیم
سراغ دریاپیما را گرفتیم .مسئول پذیرش گفت« :کی زخمی شده؟ اجازه بدید لیستا رو نگقاه کقنم مقا
دیشب اینجا مجروح نداشتیم ».گفتیم « :مگه مجروحها رو غیر از اینجا جای دیگه هم میبرند؟ ممکنه
با آمبوالنس ببرند اهواز؟» گفت« :نه ،میآرن اینجا .مگه اینکه شرایط

حاد باشه .در اون صورا هم

اول میآرن اینجا تا ثبت بشه ،بعد ،بنا بقه تشقخیص پزشقک ،بقه اهقواز مقیره ».گفتقیم « :رفیققِ مقا
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مجروحیت

حاد نبود ».گفت« :به هر حال اینجا چیزی ثبت نشقده ».مانقدیم کقه خقدایا چقه بقر سقر

دریاپیما آمده! باالی سر همة مجروحها رفتیم اما او را پیدا نکردیم.
ناامید از بیمارستان طالقانی بیرون رفتیم که به خرمشهر برگقردیم .لنقدکروزی از جقادة خقاکی بقه
طرف ما میآمد .کنار جاده سولة بزرگی بود .به بچهها گفتم« :اینجا کجاست؟» یکی از دوستان گفقت:
«فکر کنم معراج شهدا باشه .ولی مطمئن نیستم ».پیاده بودیم .لندکروز آمد .دست تکقان دادم و وقتقی
ایستاد از رانندهاش پرسیدم« :برادر ،این سولة کجاست؟» گفت« :معراج شهداست».
ندای درونی عجیبی به من میگفت آنجا را هم ببینیم .آن سولة سردخانه ،قبل از جنگ ،متعلقق بقه
کارخانة بستنی مهر بود که حاال برای نگهداری شهدا از آن استفاده میکردند .بعدها دوسقتان آبقادانی
به ما گفتند روزهای اول جنگ ،که شهید زیاد بود و آبادان مدام بمباران میشد ،شهدا روی هم تلنبقار
میشدند و آن سوله تنها سردخانة شهر بود که جواب آمار باال را هم نمیداد.
من گفتم سری به معراج شهدا بزنیم و بررسی کنیم اما یکی دو نفقر از بچقههقا مخالفقت کردنقد.
باالخره به سوله رفتیم و ماجرا را به مسئول مربوطه گفتیم .گفت« :دیشب یه شقهید داشقتیم ».گفتقیم:
«دوستِ ما زخمی بوده ».گفت« :حاال برید یه نگاه به اون شهید بندازید .شاید بقرای دوسقتتون اتفقاق
دیگهای افتاده باشه .مجروح رو از کجا فرستادن؟» گفتیم« :از کواشیخ ».گفت« :خب ،آدمای خقوب،
از کواشیخ تا اینجا زیر آتی خمپاره و توپخونهست .شاید دوباره توی مسیر ترک خورده باشه».
داخل معراج رفتیم و تا شهید دریاپیما را دیدیم خشکمان زد .باورمان نمیشد شقهید شقده باشقد.
کلی ترک

خورده بود .با تعجب پیگیر ماجرای شهادت

شقدیم .سقریع بقه بیمارسقتان برگشقتیم و

گفتیم که رفیق ما شهید شده و میخواهیم از مجروحان دوبقاره بازدیقد کنقیم .مقیخقواهیم از راننقدة
آمبوالنس بپرسیم چه اتفاقی افتاده است.
رانندة آمبوالنس را پیدا کردیم .وضع

خوب بود .از او پرسیدیم کقه چقه اتفقاقی افتقاده .گفقت:

«داشتم میاومدم که یه خمپاره خورد جلوم .منحرف شدم .رفتم توی فلکه .ماشین چپ شد .هقم مقن
ترک

خوردم هم اون مجروح که عقب بود .دیگه نمیدونم چی شد!» آنجا متوجه شدیم آمبوالنسقی

که در فلکه رفته بود همان آمبوالنس بوده است .به مقر برگشتیم و خبر دادیم .حال همه گرفته شقد و
هر کس گوشهای از سنگر کِز کرد.
تنگ غروب متوجه شدیم بیسیم مقر ،که تنها راه ارتباطی ما بود ،خراب شده اسقت .بقیسقیم در
خطوط عملیاتی خیلی مهم بود .فرمانده محور در کواشیخ مسقتقر و چنقدین مققر عملیقاتی تحقت
امرش بود .در هر یک از مقرها ،که یک خانه بود ،حدود شصت نیرو برای پوش

سراسر خط حضور

داشت .برای تعویض بیسیم اگر می خواستیم از جاده تا محور اصلی و محل استقرار فرماندهی محور
و سایر واحدها برویم ،خیلی طول میکشید .ماشین و موتور نداشتیم و باید مقر را کامالً دور میزدیم.
یک راه دیگر هم بود که از نخلستان میگذشت؛ اما کامالً در دید عراقیها بود .از آن راه امکقان تقردد
در روز وجود نداشت .اما میشد از تاریکی هوا استفاده کرد و از آن مسقیر سقریعتقر بقه مققر اصقلی
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کواشیخ رفت .البته خطرش خیلی باال بود .تیربارهای دشمن مرتب آنجا را زیر آت

داشتند .باید در

آن مسیر میدویدیم .به فرمانده مقر گفتم که از راه نخلستان میروم و بیسیم را عقوض مقیکقنم .بقا
تعجب گفت« :از نخلستون میخوای بری؟ دیوونهای تقو؟» گفقتم« :هقوا تاریقک شقده .راه دیگقهای
نداریم .باید سریع برم و بیسیم بیارم .یکی میآد با من؟» فرمانده گفت« :امکان نداره بتقونی ».گفقتم:
«راهی نداریم ».اسماعیل کریمی گفت« :من باهاا میآم ».اسماعیل همسنوسقال خقودم بقود .گفقتم:
«اسماعیل ،من بیسیم رو میذارم روی دوشم .تو فقط یه تفنگ با خودا بیار».
حرکت کردیم .پای راستم خیلی اذیت میکرد؛ اما فاصلة بین نخلها را با قدرا دویدیم .عراقیها
تیراندازی پراکنده میکردند و ما تیرهای رسامی را که از بین نخلها رد میشد میدیدیم .بقاالخره بقه
مقر جواد عزیزی رسیدیم و گفتیم که آمدهایم تا بیسیم را عوض کنیم .مسئول مخابراا محور گفت:
«از کجا اومدید؟» گفتم« :از مقر آبکار ».گفت« :میدونم از مقر آبکار اومدید .پرسیدم چه جوری اینجا
اومدید؟ شما که نه ماشین دارید نه موتور!» گفتم« :از توی نخلستون اومدیم ».با تعجب نگاهم کقرد و
گفت« :دیگه از نخلستون حق نداری برگردی ».گفتم« :برادر ،ما اومدیم؛ رفتنمون هم با خداست .شما
بیسیم رو سریع به ما بدید تا بریم».
مسئول مخابراا یک بیسیم به ما داد و ما هم دوباره با تمام قدرا مسیر برگشت را دویدیم و به
محور خودمان رسیدیم .فرمانده مقر تا ما را دید خوشحال شد و گفت« :شما دیوونهایقد .امقا مشقکل
بیسیم رو حل کردید».
معموالً شب ها تا صبح همه در کانال درگیر بودیم .نزدیک صبح ،قبل از اینکه هقوا روشقن شقود،
سریع به مقر میرفتیم .نماز میخواندیم و تا ظهر میخوابیدیم .برادری داشتیم به نام حسین صفار کقه
هیکل چاقی داشت .دوستداشتنی بود و فیالبداهه شعر میگفت .معلم بود و بذلهگو و حاضرجواب.
برای گذراندن خدمت سربازی به سپاه آمده بود .حسین از یکی از خانهها یک بوق لقنج و پمقپ بقاد
پیدا کرده بود و بدون اینکه کسی متوجه شود آن را با خودش آورده و گوشهای پنهان کرده بود .یقک
روز صبح ،وقتی همه خواب بودند ،صدای وحشتناکی در سقنگر پیچیقد .همقه فکقر کقردیم موشقک
زدهاند .ابعاد سنگر بیست متر هم نمیشد .مثل فنر از جا پریدیم .وحشت کرده بودیم و به دوروبَرمان
نگاه میکردیم که دیدیم حسین با پمپ هوا و بوقی که در دست گرفته قاهقاه به ما میخنقدد .گفقت:
«کیف کردید؟» بچهها ،که حسابی عصبانی شده بودند ،روی سرش ریختنقد و تقا مقیخقورد کقتک
زدند .او میخندید و میگفت« :آخ کمرم  ...دستتون بشقکنه ایشقااهلل  ...کیقف کقردم  ...خقوب حقال
همهتون رو گرفتم!»
علیرضا گلهگیرِ امدادگرْ تیربارچی هم بود .یک تیربار ژ  9داشت .معموالً بچهها نارنجقک تفنگقی
به آن سمت رودخانه پرتاب میکردند .عرض رودخانه زیاد بود و برد فشنگ گازی محقدود .بچقههقا
مرمی تیر جنگی را درمیآوردند و با باروا باقیمانده نارنجقک تفنگقی را کقه گقاز بیشقتری داشقت
پرتاب میکردند؛ اما به جهت شدا لگد قنداقهای تفنگ میشکست و هر روز یکقی از کارهقا ایقن
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بود که از عقب برای ما پانزده قنداق بیاورند .صبح بچقههقا اسقلحههقای ژ  9را بقاز مقیکردنقد و در
گازوییل میانداختند تا شسته شود .بعد از نماز ظهر آنها را بیرون میآوردند تا پاک شود و خشقک
میکردند تا برای شب آماده باشد و گیر نکند.
علیرضا هم تیربار ژ  9خودش را ،که سه تا لول یدکی داشت ،هر روز تمیز میکرد و شب نزدیک
به دوهزار فشنگ شلیک میکرد .خودم دیده بودم در تاریکی لول تیربارش از شدا حرارا سقرخ و
آتشین میشد .علیرضا لول داغشده را با انبردست بیرون میآورد و به زمین میانقداخت و بعقدی را
سوار میکرد .یک بار به او گفتم« :چرا آب نمیریزی روش؟» گفقت « :اگقه آب بریقزم روش ،چقون
داغه ،ترک میخوره».
عملیاا بیتالمقد

به مرحلة آخر خود رسید .اوضاع جسمی من بهتقر شقده بقود .سقراغ جقواد

عزیزی رفتم و از او خواستم اجازه بدهد همراه گروهانها وارد عمل شوم .عزیزی زیر بار نمیرفت و
میگفت« :فعالً نیاز نیست ».حسابی عصبانی شده بودم .با تندی گفتم« :برادر عزیزی ،شما ققول دادی!
االن بیست روزه که عملیاا شروع شده .حاال داره تموم میشه .چرا اجازه نمیدی؟ مگه شما به مقن
قول ندادی؟» جوابهایی داد اما من قانع نشدم .تنگ غروب دوم خرداد هواپیماهای عراققی آمدنقد و
منور ریختند .آسمان بی از بیست دقیقه روشن ماند .به دلم براا شد که فردای آن روز در خرمشهر
هستیم .بعد از نماز صبح دیگر خوابم نبرد.
آفتاب روز سوم خرداد در حال باال آمدن بود که بیسیمچقی مقا ،محمقد چنگقایی ،آمقد و گفقت:
«آرپیجیزنها بلند شَن ».گفتیم که ما دیشب تا صبح کوبیدهایقم و تقازه آمقدهایقم بقرای اسقتراحت.
چنگایی گفت« :برادر عزیزی گفته آرپیجیزنها برن خط رو بگیرن زیر آتی ».
نمیدانستیم چه اتفاقی دارد میافتد .فقط اطاعت میکردیم .رفتن ما در خط واقعاً دردسقر داشقت.
عراقیها از آن سمت رودخانه روی کانالهای ما تسلط داشتند و امکقان اینکقه در روز داخقل کانقال
برویم نبود .غروبها هم که میخواستیم به خط برویم از مقر که بیقرون مقیزدیقم بایقد فاصقلهای را
میدویدیم و یکییکی از پل روی نهر رد میشدیم .عراقیها به طرف نهر تیراندازی میکردنقد .کنقار
دیوار میرفتیم و خودمان را به آن میچسباندیم .نفر جلو میگفت« :نفر اول رد شد .حاال تو بدو بقرو
توی تونل ».به این صورا به کانال میرسیدیم .تونلها را بچههای قدیمی زیر آسفالت خیابقانِ کنقار
رودخانه کنده بودند .داخل تونل تاریک بود .باالی آن که اصالً نمیشد رفقت؛ چقون عراققیهقا دیقد
مستقیم داشتند .سقف

هم خیلی کوتاه بود .ما مجبور بقودیم بقا اسقلحه چهاردسقتوپقا در آن جلقو

برویم .بعضی مواقع که خمپاره در جاده میخورد آسفالتْ داخل تونل فرومیریخقت و از یقک جقای
دیگر سردَرمیآوردیم .آن روز گفتند در روشنایی روز آن مسیر را برویم .چارهای هم نداشتیم.
سه نفر آرپیجیزن بودیم .از تونل عبور کردیم و در سنگرهای پراکندهای که داشتیم پخ
و خط اول عراقیها را زیر آت

شقدیم

گرفتیم .هر جا آرپیجی میزدیم پشت سرمان خقاک بلنقد مقیشقد.
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مجبور بودیم جایمان را عوض کنیم تا عراقیها نتوانند بزنند .در هر یک از سنگرها هم نزدیک سی تا
شصت موشک آرپیجی آماده و دو قبضه آرپیجی داشتیم.
نام کمکآرپیجیزنِ من داوود و ترکزبان بود .آنقدر موشک زدم که گوش راسقتم غیقر از زوزة
شلیک صدای دیگری نمیشنید؛ اما در همان بین یک لحظه گمان کردم صدای «اهلل اکبر» از آن سمت
رودخانه بلند شد .قبضه داغ شده بود و کتفم را میسوزاند .داوود کلمن آب را روی کتفم میریخقت
تا زود خنک شود .یک سنگر تیربار عراقی روبهروی ما بود که وقتقی شقروع بقه تیرانقدازی مقیکقرد
یکبند میزد .داوود میگفت« :این فالنفالنشده مثل اینکه قطار فشنگ تیربارش رو وصقل کقرده بقه

کارخونة مهمااسازی بصره!» 1ثانیهای تیربارش قطع نمیشد .سراسر خط را زیر آت

داشقت .کسقی

هم جرئت نمیکرد سرش را باال بیاورد؛ اما ما موقع شلیک باید تمامقد یا نیمقد بلند میشدیم.
بچهها فریاد میزدند« :تیربار رو بزن!» من میگفتم« :نمیتونم! اصالً اجازه نمیده برم باال؛ چه برسه
که بزنم  ».گفتند « :یه کاری

بکن» با خودم گفتم « :هر چی بادا باد .میرم باالی سنگر؛ یا اون مقن

رو میزنه یا من اون رو میزنم ».ناگهان باال آمدم و نگاه

کردم .خط تیقرش از مقن رد شقده بقود.

همچنان شلیک می کرد و گردوخاک به هوا بلند بقود .سقر پقا ایسقتادم و بقه سقمت

شقلیک کقردم.

میخواستم بپرم پایین؛ اما ندایی درونی مدام تکرار میکرد« :بمان و ببقین!» خیلقی آرام ایسقتادم و ر ّد
موشک شلیکشده را نگاه کردم .داوود با وحشت میگفت« :بیا پایین! االن میزننت ».گفتم« :صبرکن».
موشک مستقیم رفت و در سوراخ سنگر تیرباری که تا لحظاتی قبل اَمان همة ما بریده بود قرار گرفت
و منفجر شد .تیربار از کار افتاد .فریاد خوشحالی بچهها بلند شد .همان زمان عرق سردی روی کمقرم
نشست .بالفاصله آیة شریفه «و مارمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی» در ذهنم تداعی شد .امکان نداشقت
حتی در شرایط عادی بتوانم آن سنگر را با آرپیجی بزنم.
بعد از این ماجرا ،برای اولین بار ،در روزِ روشن روی آسفالت پریدیم و بقاالی کانقال دویقدیم .از
طرف عراقیها دیگر کسی تیراندازی نمیکرد .به عقب برگشتیم و دیدیم در مقر همة بچههقا تقازه از
خواب بلند شدهاند .چند نفری که شاهد درگیری ما با عراقیهقا بودنقد سقراغم آمدنقد و گفتنقد کقه
عزیزی با من کار دارد و گفته آرپیجیام را هم ببرم .با شتاب پقی

عزیقزی رفقتم .چنقد نفقر آنجقا

ایستاده بودند .عزیزی تا من را دید گفت« :ببین روی قولم هستم! میخوام بفرستمت توی عملیقاا».
با خوشحالی پرسیدم« :کجا باید برم؟» با دست به برادری اشاره کرد و گفت« :آقای منصقور فروزنقده
فرمانده گروه شماست ».منصور به من نگاه کرد و گفت« :بیاید با مقن ».ده دوازده نفقر بقودیم .سقوار
لندکروز شدیم و از جادة آسفالت گذشتیم و به سمت پل خرمشهر رفتقیم .کنقار پقل از ماشقین پیقاده
شدیم .یک قایق جیمینی 2آورده بودند .منصور گفت« :اونور عراقیا هستن .ما باید بریم اونور».

 .1بصره مرکز استان جنوبی عراق واقع در بیست و چهار کیلومتری خرمشهر است .بیشتر مردم این شهر شیعهاند( .راوی)
 .2قایق کالسیک نیروی دریایی ارت

که هجومی و بادی است( .جنگافزار)
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باورمان نمیشد قرار است در حالی که عراقیها در شهر هستند به شهر وارد شویم .قایق جیمینقی
را باد کردند و موتورش را بستند .با تر

و لرز به سمت قایق ،که میخواسقت در آب شقناور شقود،

رفتم .تا شب قبل از آن اصالً امکان نداشت کسی بتواند به آن نقطه ،که زیر دید مستقیم بود ،برود.
منصور به من گفت« :ببین ،میخوایم با قایق بریم اونور رودخونه .ممکنه وسط آب مقا رو بقزنن.
احتمال همهچی وجود داره ».با اینکه دلهره و نگرانقی داشقتم ،گفقتم« :تقا آخقرش کنقارتم ».منصقور
لبخندی زد و گفت« :یا علی».

نه نفرمان داخل قایق رفتیم .منصور به سکانی 1قایق گفت« :فقط گقاز بقده و بقرو .وقتقی رسقیدیم

نزدیک ساحل عراقیا سرعت رو کم کن .اونوقت بهت میگم چقه کقار کنقی .یقه وققت نقری تقوی
سیمخاردارا! قایق پاره میشه».
وقتی به سه چهار متری ساحل رسیدیم منصور با لبا

از قایق پایین پرید .تقا بقاالی سقینهاش در

آب بود .قایق را با طناب به طرف ساحل کشید ،تا جایی که گفت« :از اینجقا بقه بعقد نمقیشقه ققایق
جلوتر بیاد .آب پُره مانع است .بیاید پایین».
بچهها پوتین هایشقان را درآوردنقد و در آب پریدنقد .هنقوز شقرایط پقایم روبقهراه نشقده بقود و
نمیتوانستم پوتین بپوشم .یک کف آدیدا ورزشی داشتم .آن را درآوردم و بقا بنقدهای بقه دور
گردنم انداختم و در آب پریدم .آب تا کمرمان میرسید .بقاالخره در روز روشقن بقه سقاحلی کقه در
اختیار عراقیها بود رسیدیم.
تر

و نگرانی با ماجراجویی در وجودم به هم آمیخته بود .اولین بار بود که یک قایق ایرانی به آن

سمت خرمشهر میرفت .در ساحل بودیم و نمیدانستیم به کقدام سقمت بقرویم .سقاعت تقریبقاً1:91
صبح روز سوم خرداد بود .در آن منطقه هنوز خبر خاصی نبود .امقا سروصقدای محورهقای دیگقر را
میشنیدیم .در واقع ما اولین رزمندگان ایرانی بودیم که از آن جناح وارد شهر شدیم و خودمان را بقه
ساحل خشک آن سمت رودخانه رساندیم .وقتی به سقاحل رسقیدیم منصقور فروزنقده بایقد تصقمیم
میگرفت .از خوشحالی در پوست خودمان نمیگنجیدیم؛ هم ما را نزده بودند و هقم پقس از مقاههقا
اسارا و اشغال ،خرمشهر در حال آزاد شدن بود .واقعاً شورانگیز بود .باورمان نمیشقد در خرمشقهر
باشیم .تا آن لحظه هم هیچ خبری از رادیو مبنی بر ورود نیروهای ایرانی به خرمشهر اعالم نشده بود.
منصور فروزنده سریع تقسیم کار و سفارشهای الزم را کرد .به محمد چنگایی گفت کقه بقه قرارگقاه
اطالع بدهد ما وارد خرمشهر شدهایم و خبری نیست.

 .1در سال  ،1902با شروع عملیاا آبیق خاکی در مناطق هور ،در یگانهای سپاه واحدهایی با نام سکانی تشقکیل شقد .ایقن واحقدها بقه
شناورهای سادهای مجهز بودند که در عملیاا وظیفة حمل نیرو و مهماا را بر عهده داشتند .اینجا به معنی کسی است که وظیفة هدایت ققایق
را بر عهده دارد( .راوی)
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قبل از اینکه حرکت کنیم ،به منصور گفتم« :ببخشید برادر ،میشه دو سه دقیقه وقت بدی من بقرم
تا این پایین ».گفت« :کجا میخوای بری؟» گفتم« :تا یه ساعت پی

با یه عراقی اینجقا درگیقر بقودم.

میخوام ببینم چه اتفاقی براش افتاده؟» گفت« :برو».
دشمن وقتی غرب شهر خرمشهر را به تصرف خود درآورده بود کنار رودخانة کقارون ،بقه عنقوان
خط پدافندی ،تونل زده بود .خودم را به سنگر عراقیها رساندم .داخل تونل آنها رفتم و دیدم سراسر
خط را خیلی خوب پوشاندهاند؛ در حالی که ما فققط دو سقه دیقدگاه را پوشقانده بقودیم تقا تقرک
را موزاییک کرده بودند تا هنگام تقردد مشقکلی

نخوریم .عالوه بر آن ،عراقیها کف کانالهای بزر

نداشته باشند .هر ده متر هم یک سنگر شیک زیر آسفالت ساخته بودند و دورتادور آن را گونی چیده
پوشانده بودند .روی تراور ها سه چهار ردیف گقونی

بودند .روی کانال را هم با تیرآهن و تراور

خاک چیده و دیوارة محکمی ساخته بودند .رفتوآمد در آن تونل کامالً امن بود.
سریع خودم را به موضع تیربارچی عراقی رساندم .باورم نمیشد .تیربار منهدم شده بود .دو دستِ
تیربارچی از مچ قطع شده و سر و صورت

پر از ترک

بود .دلم به حال

سقوخت .در همقان حقال

گفتم« :بدبخت  ...خب تو هم فرار میکردی!» باالی سرش نشستم و فاتحهای برای

خواندم و سریع

برگشتم و به گروه پیوستم.
آرای گرفتیم و شروع بقه حرکقت در خیابقان کقردیم .بقا احتیقاط کامقل در کوچقههقای فرعقی
میپیچیدیم و کامالً مراقب ساختمانها بودیم .صدای انفجار خمپاره و توپخانه از طرف جقادة اهقواز

خرمشهر 1به گوش میرسید .در آسفالت که راه میرفتیم چهار طرف را میپاییدیم تا به ما تیرانقدازی
نشود .به هر کوچهای که میرسیدیم منصور فروزنده بقه سقجده مقیافتقاد و دوبقاره بلنقد مقیشقد و
میگفت« :حرکت کنید ».منصور در حماسة سی و چهار روزه حضور داشت و سقوط شهر و شهادا
دوستان

را دیده بود .در بلوار ساحلی و از سمت پل خرمشهر به طرف مرکز شهر رفتیم.

شهر به ویرانه تبدیل شده و ساختمانها فروریخته بود .ما هم طقی آن دو سقال روی شقهر آتق
سنگینی ریخته بودیم .خودم بارها مسجد سیدالشهدا را با آرپیجی زده بودم .نگرانی عجیبقی داشقتم.
میخواستیم زودتر به مرکز شهر برسیم .یکمرتبه دیدیم نزدیک صد عراقی با زیرپیراهن ،در حالی که
دستهایشان را روی سرشان گذاشتهاند ،به سمت ما میآیند .منصور گفت« :مواظب باشید ».عراقیها
نزدیک ما رسیدند و روی زمین نشستند و با هم گفتند« :نحن مُسلِم .دخیلک یا خمینقی ».مقا نُقه نفقر
بودیم و آنها صد نفر .هیچ امکاناتی هم نداشتیم.
منصور به مقر بیسیم زد و با خوشحالی فریاد کشید« :شهر داره آزاد میشه .شهر داره آزاد میشقه.
عراقیا دارن تسلیم میشن .اگه میشه ،قایق بفرستید تا اسیرا رو بفرستیم اونوَر رودخونقه ».در همقین
حین دیدیم موتوری از سمت خاکی جاده با سرعت به طرف ما میآید .عراقیها او را که دیدند همقه
 .1مهمترین جادة حملونقل عمومی کشور قبل از جنگ و اصلیترین جادة ارتباطی خرمشهر با اهواز بود .این جاده و خاکریز شقرقی ،کقه
بر دشتهای وسیع غرب رودخانة کارون مسلط است ،برای ارت

عراق با اهمیت بود( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،21ا
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با هم توی سرشان زدند و داد و فریاد کردند .فکر کردیم میخواهند به ما حمله کنند .اسلحههایمان را
به سمتشان گرفتیم و با عربی دستوپاشکستهای گفتیم که ساکت شوید .هم عراقیها را میپاییقدیم و
هم موتورسوار را .تا اینکه موتورسوار به ما رسید .پیقراهن فقرم سقپاه تقن
صورت بسته بود .چفیه را باز کرد .ری بلندی داشت .گردوخاک صورت

بقود و چفیقهاش را دور
را پوشانده بود .نگقاهی

به آسفالت کرد و نگاهی به ما و اسرا و پرسید« :نیروهای کقدوم تیپیقد؟» گفتقیم « :تیقپ  22بقدر» بقا
تعجب پرسید« :از کجا اومدید؟ کی اومدید؟» گفتیم « :ما االن نزدیک نیم سقاعتِ اینجقاییم ».بقاورش
نمیشد .ظاهراً جزء کسانی بود که میخواست افتخار ورود نخستین فرد به شهر را برای خودش ثبت
کند.
عراقیها ساکت شده بودند .مانده بودیم که چرا سروصدا میکردند و مدام قُنبلقهقنبلقه مقیگفتنقد.
موتورسوار به طرف مرکز شهر رفت .منصور گفت« :چهار نفر از بچهها اسرا رو ببرن کنار ساحلی کقه
از قایق پیاده شدیم .بقیه با من بیان ».قرار شد من و سه نفر دیگر اسرا را ببریم .عبداهلل گفت« :ما آروم
میریم .شما اینا رو برسونید و برگردید .نگران نباشید .فاصلهای نیست .تا اینا رو برسونید ،بچقههقا از
اونوَر رودخونه رسیدهان .توی راهان».
منصور و پنج نفر از بچهها حرکت کردند .یکی از ما ،که نقام را نمقیدانسقتم ،خواسقت بقه آن
سمت بلوار برود که ناگهان صدای انفجار همهجا را پر کرد .اول فکر کردیم خمپاره  01است .ترک
و خاک و بوی دود و گوگرد فضا را پر کرده بود .نگاه کردیم تا ببینیم از کجا ما را میزنند که دیقدیم
آن بندة خدا کنار بلوار نق

زمین شده است .پای

روی مین رفته و تکهتکه شده بقود .بلقوار پقر از

مین گوجهای بود .تازه متوجه علت دادوفریاد عراقیها شدیم .بدبختها میخواستند ما را متوجه کنند
که منطقة خاکی مینگذاری شده است .با وجود آن مجروح کار سختتقر شقد .مثقل فقواره خقون از
پای

بیرون میزد و رنگ

زرد شده بود .هیچ وسیلة امدادی نداشقتیم .اصقالً فکقر ایقن موضقوع را

نکرده بودیم .یکی از بچهها کمربندش را درآورد و ته ران مجقروح را محکقم گرفقت و گفقت« :مقن
سفت این رو میبندم که خون نیاد .ببخشید .مجبورم».
اسرای عراقی که وضع ما را دیدند از گوشه و کنار آسفالت یک پتقوی کهنقه آوردنقد .مجقروح را
داخل آن گذاشتیم .عراقیها او را بلند کردند و حرکت کردیم .منصور هم که متوجه ماجرا شده بود به
طرف ما آمد و پشت بیسیم فریاد زد« :مجروح داریم .رفته رو مین .سریع قایق بیاد ».از پشت بیسیم
اعالم کردند قایقها در راهاند .زمانی که به ساحل رسیدیم بچهها آمده بودند.
مجروح و اسرا را تحویل بچههای خودمان دادیم و سریع برگشتیم تا به منصور و گروه برسیم .بقه
گروه که ملحق شدیم کار پاکسازی خانه به خانه را شروع کردیم .منصور گفت« :ممکنه عراقیا تقوی
خونهها قایم شده باشن ».داخل بعضی از خانهها پر از اسلحة نو و مهماا بود .کالشینکفها هنوز از
صندوق بیرون نیامده بودند و به کلتها هم ،به قول بچهها ،هنوز کاغذ گریس آویزان بود.
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نزدیک ساعت  3صبح کمکم رزمندگان نزدیک مسجد جامع اجتماع کردند .منصور گفت« :بریم به

طرف گمرک 1».در گمرک هنوز درگیری بود .تنبهتن نبود؛ امقا از گوشقه و کنقار تیرانقدازی پراکنقده
میکردند .نمیدانستیم تیراندازی از کجاست .امنیت در شهر حاکم نشده بود و تعقدادی از عراققیهقا
هنوز جستهوگریخته در حال مقاومت بودند و چون خیلی از خانهها را صاف کرده بودند روی ما دید
داشتند .نزدیک ظهر به مسجد جامع برگشتیم .همة رزمندگان برای نماز جماعت جمقع شقده بودنقد.
خیلی شلوغ بود .نماندیم .دوباره به طرف گمرک رفتیم .عراقیها گقروهگقروه در حقال تسقلیم شقدن
بودند و فقط مقاومتهای کوتاهی در بعضی از مقرها صورا میگرفت.
نزدیک ساعت  4بعد از ظهر شهر تقریباً آزاد شده بود و ما درگیری چندانی نداشتیم .عبقداهلل یقک
کیسة بزر

پیدا کرده بود .به هر مقری که میرفتیم لبا های نو را ،که هنوز عراقیها تنشقان نکقرده

بودند ،جمع میکرد .لبا های عراقی خیلی خوشفرم و ضخیم بود .آن زمان هر کس از آن لبقا هقا
میپوشید بین بچهها شاخص میشد .من چون اطالعاا عملیاتی بودم کیسهای پیدا کردم و مدارک و
اسناد را جمع کردم .این کار را حسن باقری یادم داده بود .حسقن مقیگفقت« :تقوی عملیقاا وقتقی
سنگرای دشمن رو فتح کردید تا میتونید مدارک و اسناد جمع کنید ».مقن هقم ،بقرای اینکقه بتقوانم
خودسرانه عمل کردنم را در منطقة عملیاتی بیتالمقد توجیقه کقنم ،شقروع کقردم بقه جمقعآوری
مدارک و اسناد تا اگر مسئوالن اطالعاا خواستند من را بازخواست کنند ،بهانهای برای دفاع از خودم
داشته باشم .هر نوع مدرک و دفتر و کاغذی که میدیدم در کیسهام میریختم .عبداهلل لبا ها را تقوی
کیسه میریخت و به من میگفت« :برو بابا دلت خوشه  ...اینا چیه برمیداری؟ برو بقرای رفققایی کقه
اونور آبان لبا

جمع کن تا غنیمت ببریم ».کیسهاش از لبا

پر شده بود .منصقور فروزنقده بقه او

نگاهی کرد و گفت« :این چیه؟» عبداهلل گفت« :برادر فرزونده ،طوری نیست .با خودم میآرم .مشکلی
نیست .غنیمته ».فروزنده هم چیزی نگفت.
در همان وضعیت یکمرتبه خمپارهای کنار ما بر زمین خورد .گردوخاک که نشست دیدیم عبقداهلل
ناله میکند .هر دو پای

ترک

خورده بود .سریع امدادگر با برانکقارد آمقد .داشقتیم عبقداهلل را روی

برانکارد میگذاشتیم که گفت« :کیسه رو بده من با خودم ببرم ».امدادگر گفت« :نمیشه برادر!» عبداهلل
زیر بار نمیرفت و در همان حال جر و بحث میکرد .باالخره او را قانع کردند که نمیتواند کیسقه را
با خودش ببرد .من خندهام گرفته بود؛ اما عبداهلل برایم خطونشان میکشید و خیلی جقدّی مقیگفقت:
«ببین ،این کیسه رو برمیداری و با خودا میبری عقب .به خدا یه دونهش کم بشه ،من مقیدونقم و
تو! میدونم دقیقاً چند تا پیرهن برداشتم و چند تا شلوار ».خندیدم و گفتم« :من دست به

نمیزنم».

عبداهلل را که بردند کیسه روی زمین مانده بود .نیروهای دیگر که در حالِ حمقل مجقروح بودنقد،
کیسه را که دیدند جلو آمدند و در آن را باز کردند .وقتی لبا ها را دیدند پیروزمندانه شقروع کردنقد
به تقسیم غنایم بین خودشان .زحمت عبداهلل در عرض یک دقیقه به باد رفت.
 .1گمرک خرمشهر نزدیک محوطة بندر خرمشهر و کنار رودخانة اروند واقع شده است( .راوی)
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منصور گفت« :برمیگردیم .ما دیگه اینجا کاری نداریم ».داشتیم برای برگشتن آماده میشقدیم کقه
یکمرتبه هلیکوپتری عراقی در آسمان ظاهر شد .رزمندگان با هر اسلحهای که داشقتند بقه سقوی آن
شلیک کردند .خلبان حتی فرصت فکر کردن هم پیدا نکرد .دو سه بقار دور خقودش چرخیقد و بقین
محوطة بندر و گمرک به زمین خورد و منفجر شد.
آن روز نخستین مسئولی که وارد خرمشهر شد آیتاهلل جمی ،امام جمعة آبادان ،بود .ایشان با قایق
آمد و از پل خرمشهر هم خیلی پایینتر رفت .در واقع خط قبلی دشقمن در خرمشقهر را درحقالیکقه
دشمن هنوز در گوشه و کنار کمین کرده بود و بعضاً به سمت ما تیراندازی میکرد کامالً بازدید کقرد.
ما مسافت را عرضی طی کرده بودیم؛ اما آن بزرگوار مسیر را طولی رفت و از همانجا که ما را پیقاده
کرده بودند وارد شهر شد .من در رودخانه ایشان را دیدم .وسط یک ققایق نشسقته بقود و فققط یقک
محافظ همراه

بود .ایشان به جهت دادن روحیه به بچههای رزمنده وارد شهر شده بود.

گروه نهنفرة ما دو مجروح داده بود .کنار پل رفتیم و دیدیم بچهها روی آن قسمت از پل که قطقع
بود طناب بستهاند .عراقیها زیر پل حمام صحرایی ساخته بودند .منصقور گفقت« :طنقاب رو محکقم
بگیرید و برید کنار پل .از اونجا هم خودتون رو بکشید باالی پل».
نیروهای این سمت آب تا کنار بریدگی باالی پل قطعشده آمده بودند .نگران کیسة برزنتی اسقنادم
بودم .میخواستم آب داخل آن نرود .آرپیجی و کولهام هم بود .برای اینکه وزنم سبکتر شود ،کف
و شلوار فرم سپاه را درآوردم و در کیسة اسناد و مدارک گذاشتم و در آن را محکم بستم .آرپیجقی و
کوله و کیسه را روی دوشم انداختم و طناب را گرفتم و از روی آب بهسختی خودم را به دیوارة پقل
رساندم .دیواره جای باال رفتن داشت .خودم را باال کشیدم .بقه محقض رسقیدن بقه بقاالی پقل ،یقک
خبرنگار رادیو به طرفم آمد و گفت« :شنوندگان عزیز ،من از بقاالی پقل خرمشقهر بقا شقما صقحبت
میکنم .با برادری که هماکنون از آنطرف رودخانه ،یعنی از داخل شهر خرمشهر ،به ایقنطقرف آمقده
میخواهم مصاحبه کنم ».و بالفاصله به من گفت« :برادر سالم ».من با آن وضعیت آشفته ،خقیسِ آب،
بدون شلوار ،با آرپیجی و کوله و کیسة بزر

برزنتی ،مبهوا مانده بودم .انگار آدم قحطقی بقود کقه

سراغ من آمده بود .گفتم« :سالم ».گفت« :برادر ،خسته نباشید .از اونور رودخونه چه خبقر؟» کیسقهام
را بر زمین گذاشتم و گفتم« :بچه ها الحمدهلل شقهر رو گقرفتن و خرمشقهر آزاد شقد .دیگقه مشقکلی
نیست ».خبرنگار چند دقیقه با انرژی و نشاط صحبت کرد .بعد گفت« :بقرادر ،چقه انتظقاری از مقردم
داری؟» آن زمان بعضی از مردم معترض بودند که چرا گوشت و مرغ نیست و روغن و برنج کم شده.
من هم خیلی راحت گفتم« :این بچهها دارن سختی میکشن و برای مملکت میجنگن؛ پس اون پشت
اینقدر نگین برای چی این خوراکیا نیست و چرا مرغ نیست و چرا روغقن نیسقت ».احسقا
خبرنگار از حرف زدن من خوش

کقردم

نیامد .مصاحبه را تمام کرد .در همین فاصله تعدادی از رزمنقدگان

دور ما جمع شده بودند .آنها را نمیشناختم .مصاحبه که تمام شد از کیسه خبری نبود .کیسه را بقرده
بودند .دیگر کف

و شلوار هم نداشتم.
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تیر میزدند خونم درنمیآمد .کاری هم از دستم ساخته نبود .پابرهنه روی زمین آسفالت که پقر از
ترک

و شیشة شکسته و خار و خاشاک بود به سوی مقر خودمان حرکت کردم .فاصلة آنجا تا مقر ما

بی از هفتصد متر بود .اعصابم به هم ریخته بود و به زمینوزمان بدوبیراه میگفتم .پایم داغان شد تا
به مقر برسم .بچهها با دیدن وضعیت من خندهشان گرفته بود و میگفتند کقه شقلوارا را عراققیهقا
بردند؟! گفتم« :حوصلة شوخی ندارم».
غروب که شد خرمشهر در دست ما بود .در تاریکی هوا دیگر خطی نبود تا ما در آن با عراققیهقا
بجنگیم .خرمشهر آزاد شده بود .اما همه ما دلمان گرفته بود .کاری برای انجام دادن نداشتیم .تا پاسقی
از شب بچهها پکر نشسته بودند و یکدیگر را نگاه میکردند.
صبح زود همه با هم پیاده به سقمت مرکقز فرمانقدهی در سقپاه خرمشقهر رفتقیم تقا تکلیفمقان را
مشخص کنیم .رفتیم که بگوییم اگر در مقر کاری نیست و به ما نیاز ندارند ،پایقان مأموریقت بدهنقد.
جواد عزیزی هم برای کسب تکلیف به آنجا رفته بود.
مقر سپاه بین خرمشهر و آبادان و در هتل پرشن بود .هتلْ ساختمان محکم سهطبقهای داشقت کقه
بچههای سپاه ،بعد از سقوط قسمت غربی شهر ،در آن مستقر شده و در طبقة اول ،جلوی پنجرههقا و

ورودیها ،گونی خاک چیده بودند .جمعیت زیقادی آنجقا بقود .عبدالرضقا موسقوی ،1فرمانقده سقپاه
خرمشهر ،هم شهید شده بود .حاج محمد نورانی جانشین عبدالرضا بود .سه نورانی در سپاه خرمشهر
داشتیم؛ یکی عبداهلل نورانی که فرمانده تیپ بود ،یکی محمد نورانی ،یکی هم محمود نورانی .محمقد
نورانی برادر بزر

عبداهلل بود که زمانی معاون محمد جهانآرا بود .بعد از شهادا عبدالرضا موسوی

در خرمشهر ،عمالً سپاه را محمد نورانی اداره میکرد .عبداهلل نورانی هم روز سوم خرداد زخمی شده
بود .همه فکر میکردند به شهادا خواهد رسید .باالی سقاختمان رفتقه بقود و داخقل شقهر را رصقد
میکرد .با بیسیم به حسن باقری گفته بود که در شهر خبری نیست .حسن هم گفتقه بقود« :پقس بیقا
قرارگاه؛ کارا دارم ».به محض اینکه پایین آمده بود یک خمپاره  01کنارش منفجر شده بود.
در مقر سپاه گفتیم اگر دیگر به ما نیازی نیست ،ما به شهرهایمان برگردیم .مقدار زیادی اسقلحه از
دشمن غنیمت گرفته بودیم و میخواستیم آنها را برای سقپاه شقهر خودمقان ببقریم .آن زمقان سقپاه
شهرستانها کمبود سالح داشتند .اگر کسی حین عملیاا از دشمن سقالح غنیمقت مقیگرفقت ،مقال
خودش بود .سپاه بندر دیلم کوچک بود و نیروهای فقط ژ  9داشتند .برای همین بچهها تقا توانسقته
بودند آرپیجی و کالشینکف و انواع کلت ،از جمله ماکاروف و تیکاروف ،جمع کرده بودنقد .مقابقل
مقر سپاه خرمشهر دژبان به ما گفت« :اسلحه هاتون رو باید تحویل بدید ».علقت را پرسقیدیم .گفقت:
«دستور فرمانده سپاه خرمشهره .هر چی اسلحه گرفتید مالِ سپاه خرمشهره ».عصبانی شدیم و گفتیم« :
بیخود ،ما جنگیدیم و سالحهارو غنیمت گرفتیم .میخوایم ببریم بقرای سقپاه شقهر خودمقون .اصقالً
فرمانده سپاه خرمشهر چهکارست که برای ما تصمیم میگیره؟!» گفت« :تقا سقالحا رو تحویقل ندیقد
 .1ایشان در عملیاا بیتالمقد

بر اثر اصابت ترک

خمپاره 121به شهادا رسید( .راوی)
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اجازة خروج از خرمشهر و آبادان رو نمیدیم ».درگیر شدیم .ما شانزده هفده نفر بقودیم .امقا آنهقا در
مقر خودشان بودند و زورشان به ما چربید .همة سالحها ،حتقی کالشقینکفی را کقه مقن در عملیقاا
فتحالمبین غنیمت گرفته و از شوش آورده بودم ،گرفتند .دو تا کلت هم همراهم بود .عصبانی شقدم و
فریاد زدم« :فرمانده سپاه کیه که بخواد با ما اینطوری رفتار کنه!؟» این را که گفتم دژبانهقا ترسقیدند.
فکر کردند من کارهای هستم .جلوتر نیامدند .کلتها را زیر فانوسقهام گذاشتم و داخل مقر سپاه رفتم.
بچهها جلوی در ایستاده بودند .سراغ محمد نورانی را گرفتم و به اتاق

رفتم .درب اتاق را زدم و

داخل شدم و گفتم« :آقای نورانی ،من توی مقر کواشیخم .اول اومدم برای یه کار؛ اما ظاهراً االن دو
تا کار شده ».گفت« :چی شده؟» گفتم« :اوالً عملیاا تموم شده .تکلیف ما رو مشخص کن؛ میخوایم
برگردیم ».گفت« :باشه .از کدوم شهر اومدید؟» گفتم« :بچه های بندر دیلمیم ».گفقت« :باشقه .االن بقه
پرسنلی میگم پایان مأموریت بهتون بدن که برید .مورد دوم رو بگو ».گفتم« :بچههاتون سقالحایی رو
که ما غنیمت گرفتیم از ما گرفتن .میگن مالِ سپاه خرمشهره ».نورانی گفت« :آره ،من گفقتم بگیقرن».
گفتم« :ببخشید؛ شما حق ندارید این حرف رو بزنید ».نگاه تندی به من کرد و گفت« :درسقت حقرف
بزن!» گفتم« :درست حرف میزنم .مگه سپاه خرمشهر چی کار کرده کقه مقا نکقردیم .مقا جنگیقدیم؛
سالح مال شماست!؟» گفت« :همینه که هسقت!» گفقتم« :ایقنجقوری هقم نیسقت ».گفقت« :حقاال
میبینیم! برو بیرون ».گفتم« :باشه .میرم بیرون .ولی ما سالحایی رو که خودمقون غنیمقت گقرفتیم بقا
خودمون میبریم ».گفت« :اگه تونستید ،ببرید .نمیتونی ببقری ».سقریع گوشقی را برداشقت و گفقت:
«بچه های بندر دیلم حق ندارن یه دونه از سالحاشون رو ببقرن .اگقه اینقا سالحشقون رو بقردن ،مقن
میدونم و شما!»
سالحها را ندادند که ندادند .کالشینکف من هم ماند و هر چه گفقتم ایقن سقالح را از شقوش بقا
خودم آوردهام قبول نکردند .به من کارد میزدند خونم در نمیآمد ،حرف زور بقود .سقالحهقا را مقا
گرفته بودیم و آنها خودشان را صاحباختیار میدانسقتند .هقیچ کقاری نمقیتوانسقتیم بکنقیم .البتقه
کلتهای تیکاروف و ماکاروف را نتوانستند از من بگیرند .از اتاق نورانی که بیرون آمدم ،کلقتهقا را
روی کمرم میدیدند ،اما جرئت گرفتن آنها را نداشتند .بچهها گفتند « :حاال چقه کقار کنقیم؟» علقی
تنگسیری از ما بزرگتر بود ،گفت « :ول
بچهها بلند شید بریم»

کنید بریم .پایان ماموریت ام تو سرشون بخوره .نمقیخقواد

دوباره به مقر برگشتیم و وسایل را جمع کردیم .به درب سپاه خرمشهر آمدیم و هر چه از دهانمان
درآمد به دژبان و بقیه گفتیم .آنها هم فقط ما را نگاه کردند .از آنجا به ایستگاه  1آبادان رفتیم و منتظر
ماشین شدیم.
تعدادمان زیاد بود .از ماشین هم خبری نبود .مقصد را بندر دیلم مشخص کردیم و تصمیم گقرفتیم
هر کس با هر چه توانست برود .من با اسقماعیل کریمقی ،کقه خیلقی دوسقت

داشقتم ،برگشقتم .تقا

سهراهی شادگان با لندکروز رفتیم .از آنجا هم رانندة عرب پیکانی که به امیدیه میرفقت مقا را سقوار
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کرد .راننده دربارة عملیاا پرسید و اینکه خرمشهر چطور آزاد شقد .در امیدیقه هقم سقوار تریلقیای
شدیم که به سمت بوشهر میرفت .مسیر پرا بود و سواری گیر نمیآمد .باالخره به بوشهر رسقیدیم.
از آنجا با هر زحمتی که بود خودمان را به بندر دیلم رساندیم.
رسیدن همة بچهها به دیلم یک روز کامل زمان برد .بعضیها به خانهشقان رفتنقد .مقن ،کقه آنجقا
خانهای نداشتم ،با تعدادی از بچهها به مقر سپاه رفتم .آنجا هر دو کلت را به برادر اردشیر قنواتی ،که
مسئول اسلحهخانه بود ،تحویل دادم .مثل لشکر شکستخورده شده بودیم .دهقان وضعیت مقا را کقه
دید پرسید« :جریان چیه؟ چرا اینجوری برگشتید؟» گفتم« :مگه بچهها ماجرا رو بهت نگفتن؟!» گفت:
«هر کدوم یه چیزی میگن ».اتفاقاا خرمشهر را برای

توضیح دادم و گفتم« :خودا مقیدونقی کقه

بچهها اونجا زحمت کشیدن .خواستیم یه مقدار سالح برای سپاه بیاریم ،سالح هم مالِ کسی نبود ،مال
عراقیا بود ،ولی بچههای سپاه خرمشهر خیلی بد رفتار کردن ».دهقان گفت« :کار درستی نکردن .حتقی
اگه میخواستن بومی هم عمل کنن ،باید فکر میکردن که شما خرمشهری نبودید ،اما برای آزادسازی
خرمشهر بهشون کمک کردید .شما هم نباید لجبازی میکردید .شقنیدهم درگیقر شقدهیقد و بقزنبقزن
کردهید!» گفتم« :برادر دهقان ،ما نمیخواستیم درگیر بشیم .ولی اونا خیلی قلدری کردن .به ما تقوهین
کردن .ما هم یقهشون رو گرفتیم و درگیری شد ».گفت« :اشتباه کردید!»
آقای دهقان باتجربهتر از ما بود .درست میگفت .شب آنجا ماندم .صبح روز بعقد بقه شقوخی بقه
دوستان گفتم« :خب ،من برم دنبال کار و زندگیم؛ همون قرارگاه فجر ».دهقان جدّی گرفت و گفقت:
«یه چند روز میموندی استراحت میکردی ».تشکر کردم و گفتم« :نه ،بهتره سریع برگردم منطقه».
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فصلپنجم
به اهواز رفتم .در مقر سپاه کارا شناساییام را نشان دادم و به من در آسایشگاه شام و جقای خقواب
دادند .صبح روز بعد به شوش برگشتم؛ اما اثری از قرارگاه فجر نبود .در عملیاا بیتالمقد

من بقا

آنها نبودم و نمیدانستم کجا هستند .دنبال مجید بقایی گشتم؛ اما کسی نمیدانست کجاست .به اهواز
برگشتم .هیچکس نمیدانست مقر قرارگاه فجر کجاست.
منطقه پراکنده و پر از یگان بود .هر یگان هم نزدیک ده دوازده بنه داشت و پیدا کردن قرارگاه کار
راحتی نبود .شب دوباره در مقر سپاه اهواز خوابیدم .فردای آن روز دوباره به شوش و خقط پدافنقدی
برغازه ،که مقر خودمان بود ،رفتم .نیروهای ما از آنجا هم رفته و بچههای قم جایشان را گرفته بودند.
از آنها سؤال کردم .گفتند که ما بچههای  11قم هستیم و هقیچ اطالعقی از بچقههقای قرارگقاه فجقر
نداریم .به مقر سپاه شوش رفتم .تعدادی از بچههای آنجا را میشناختم .چند روز پقی

آنهقا مانقدم.

سپاه شوش را احمد خنیفر اداره میکرد .آنجا کاری به کارم نداشتند .اما اعصابم به هم ریخته بود .هر
روز صبح تا غروب منتظر خبر بودم .اما هیچ خبری نبود .از ماندن خسته شدم .تصمیم گرفتم به بنقدر
دیلم برگردم.
یک هفته از ماندن من در دیلم گذشته بود .یک روز بعد از ظهر در مقر سپاه رضا اهللیاری را دیدم.
از بچههای سپاه اهواز بود .باورم نمیشد .زمانی که من دورة سپاه را میگذراندم رضا مربی تاکتیک ما
بود .با هم رابطة بسیار خوبی داشتیم و یکدیگر را به نام کوچک خطاب میکردیم .جلو رفتم و گفتم:
«آقا رضا تو کجا؟ اینجا کجا؟» من را که دید ،گفت« :حمید ،تو اینجا چی کقار مقیکنقی؟» گفقتم« :از
اینجا برای آموزش اعزام شدم ».گفت« :مگه تو بهبهانی نبودی؟!» گفتم« :چرا ،اینجا زیرِ نظرِ بهبهانقه».
رضا همراه

را معرفی کرد و گفت« :ایشون برادر محمد پوداا هستن؛ مسئول تسلیحاا تقدارکاا

قرارگاه کربال و منطقة  ».1با او احوالپرسی کردم و خطاب به رضا گفتم« :شما اینجا کاری داشتید یقا
همین جوری اومدید؟» گفت« :بوشهر کار داشتم .اومدیم اینجا یه استراحتی بکنیم .فکر نمیکقردم تقو
هم اینجا باشی! شب اینجاییم .فردا صبح میآی بریم بازار بندر یه گشتی بزنیم؟» گفتم« :باشه؛ بریم».
بندر دیلم شهری کوچک و بندری و ارزان بود .رضا و پوداا مقداری خراوپرا خریدند .حقین
گشتن ،رضا پرسید« :حمید کجایی؟ چی کار میکنقی؟» گفقتم« :تقوی قرارگقاه فجقرم ،بقا بچقههقای
اطالعاا عملیاا .فعالً که گمشون کردم .باید پیداشون کنم و تکلیفم رو باهاشون روشن کنم ».رضقا
خندید و گفت« :بابا ول کن! اطالعاا عملیاا یعنی چی؟ کارِ چی؟ اگه قرارگاه فجقری ،اینجقا چقی
کار میکنی؟» جریان را کامل برای گفتم .رضا گفت« :حاال معلومه مقرّتقون کجاسقت؟» گفقتم« :نقه
دیگه؛ من دارم دنبال بچهها میگردم ».رضا گفت« :بیا با ما بریم اهواز؛ پی

ما کار کن ».قبول نکقردم.

گفت« :باشه؛ ولی اگه نظرا عوض شد ،یه سری به ما بزن ».گفقتم« :باشقه ».نزدیقک ظهقر بقا آنهقا
خداحافظی کردم.
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دو روز بعد به سمت اهواز حرکت کردم تا قرارگاه فجر را پیدا کنم .فایدهای نداشت .آدر

رضقا

اهللیاری را داشتم .سراغ او رفتم؛ در کاخ استانداری سابق در کیانپار  ،که ققبالً مققر شقهید چمقران
بود .گفتم با برادر اهللیاری کار دارم و خودم را معرفی کردم .دژبان گوشقی را برداشقت و زنقگ زد و
گفت که برادری به این اسم با آقای اهللیاری کار دارد .گفتند که داخل شود.
رضا و محمود پوداا از من بهگرمی استقبال کردند .محمود نویدی هم آنجا بود .محمود با هیکقل
ورزیدهاش برعکس دورة آموزشی آرام و متین بود .من را نگاه کقرد و آرام خندیقد .بقه رضقا گفقتم:
«محمود اینجا چی کار میکنه؟» گفت« :ما همهمون اومدیم اینجا .تو هم بیا اینجا به ما کمک کقن .مقا
دنبال نیروی خوب میگردیم ».گفتم« :باشه؛ اینجا میمونم ».نه حکمی داشتم و نه ابالغی؛ امقا خیلقی
راحت پذیرفتم که بمانم.
به محض اعالم رضایت من ،آنها سریع یک حکم از قرارگاه کربال برایم زدند .حکم آققا محسقن
بود؛ اما رحیم صفوی آن را امضا کرد .آن زمان قرارگاه کربال تازه شقکل گرفتقه بقود و مهقر آن مهقر
معمول سپاه نبود .یک مهر مستطیلشکل معمولی بدون آرم سپاه بود که روی آن نوشته بقود «قرارگقاه
مرکزی کربال سپاه پاسداران انقالب اسالمی» .فرمانده قرارگاه مرکزی کربال هم محسن رضقایی بقود.
متن حکم چنین بود« :بدین وسیله برادر حمید کعبی بهعنوان مسئول پیگیری تسلیحاا قرارگاه کربال
معرفی میگردند .تمامی یگانها موظف هستند که با ایشان همکقاری الزم را بقه عمقل آورنقد ».مقن
مسئول پیگیری تسلیحاا قرارگاه کربال شده بودم .پرسیدم« :مسئول پیگیری تسلیحاا کارش چیه؟»
گفتند « :به یگانها سرکشی میکنی و آمار سالح و مهماا رو بررسی میکنی؛ مثالً هر گردانقی بایقد
این مقدار اسلحه داشته باشه و این مقدار هم برای گردان احتیاط برداشته باشه .مازاد اسلحة یگان باید
به انبار تسلیحاا قرارگاه برگرده .ضمناً چون سپاه خوزستان و لرستان جزء منطقة  1و مقا مسقئولیت
تسلیحاا منطقه  1رو هم بر عهده داریم شما هم مسئول پیگیری تسلیحاا سپاه منطقه هشتی» گفتم:
«واویال  ...منطقة  1خودش دو سه تا تیپ و لشکر داره .هم کار قرارگاه کربال رو باید انجام بقدم هقم
کار منطقة  1رو؟!» گفتند« :بله»
حکمی هم از سید احمد آوایی برای من آمد که آن موقع رئیس ستاد منطقة  1بود .به ایقن ترتیقب
من دو تا حکم داشتم؛ یکی مسئولیت پیگیری تسلیحاا قرارگاه کربال و دیگری مسئولیت پیگیقری
تسلیحاا سپاه منطقة  1که خوزستان و لرستان را شامل میشد .یک ماشین صفرکیلومتر هقم بقه مقن
دادند و گفتند که اولین مأموریت تو شروع شد.
گواهینامه نداشتم .تا آن روز فقط دو بار ماشین رانده بودم .بار اول سال  1950در روستای پدری
سوار نیسان پسرعمهام شدم .دنده را روی حالت دندهعقب گذاشتم و یکمرتبه گاز دادم .نیسقان یقک
دور کامل دور خودش چرخید .اما چون فرمان را محکم گرفته بودم چپ نکرد .بار دوم هم در شوش
بود که وانت ایسوز ابراهیم طهماسبی را برداشتم و به طرف هفتتپه رفقتم .آن موققع بقین شقوش و
هفتتپه ماشین تردد نمیکرد .فقط گاهی ماشینهای بزر
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ارتشی از آن جاده رد میشد .دندهها را بقا

هم قاطی میکردم .زمان برگشتن به شوش هوا تاریک شده بود و ماشین چراغ نداشت .به هر سقختی
بود برگشتم .در مقر ابراهیم با من دعوا کرد و گفت« :تو خیلی بیخود کردی ماشقین رو بقدون اجقازه
سوار شدی ».ابراهیم فرمانده عملیاا سپاه شوش بود و حق داشت؛ ولی من هم کمسقن و مقاجراجو
بودم.
فقط این دو بار بود و حاال ماشین به من داده بودند و گفتند برو خرمشهر .جادة اهقوازق خرمشقهر
پر از ماشینهای جورواجور بود و من باید میرفتم .رفتن همان و تر

من از رانندگی ریختن همقان.

هرچند در مسیر رفت آیینة بغل را از دست دادم ،اما به خرمشهر رسیدم .به مقر سپاه رفتم و یاد روزی
افتادم که بچههای سپاه خرمشهر حالم را گرفته بودند .هنوز کارشان را فراموش نکرده بودم .با خقودم
فکر کردم که حاال دور ،دست من افتاده است.
حکم را به دژبان نشان دادم .وقتی برگه را دید با احترام نگاهی به من کرد .انگار شک کرده بود که
من همان پسری نیستم که بیست روز پی

با آنها درگیر شدم! حرفی نزدم .چون دژبان کارهای نبقود.

من میخواستم حالِ کسی را که آن روز حالِ همه را گرفت بگیرم .سراغ محمد نورانی رفتم و حکقم
را نشان دادم .ایشان به آن نگاه کرد و گفت« :باشه؛ در خدمت شما هستیم .امری دارید؟» گفتم« :آمقار
سالح و مهماتتون رو میخوام .چقدر سالح دارید؟ چقدر از عراقیا گرفتید؟ چققدر بچقههقای دیگقه
گرفتن که شما گفتید همة این اسلحهها مال سپاه خرمشهره!» این را که گفتم شصت خبقردار شقد و
گفت« :تو اینا رو از کجا میدونی؟» گفتم« :من جزء اون افرادی بودم کقه سقالحم رو گرفتیقد .یادتقه
اومدم اینجا دعوا کردم؟» یکمرتبه یادش آمد .خندید و گفت« :آهان  ...حال شقما خوبقه بقرادر؟» بقا
ناراحتی گفتم« :خوبم .آمار سالحاتون رو میخوام ».گفت« :باشه .باشه .چشم .میدم خقدمتتون .شقما
تشریف داشته باشید؛ یه استراحتی بکنید ».گفتم« :من باید برگردم ».گفت« :خب ،نمیشقه کقه همقین
االن آمار بدم .آمار که آماده نیست .باید آماده کنم ».گفتم« :مقرهای نگهداری اسلحههقاتون کجاسقت؟
زاغههای مهماتتون کجاست؟» گفت« :برای چی؟» گفتم« :من مسئول پیگیری تسلیحاتم .میخوام برم
بررسی کنم ».گفت« :زاغههای ما دو تا توی آبادانقه یکقی هقم تقوی خرمشقهر ».او مقیگفقت و مقن
یادداشت میکردم .گفتم« :من میرم؛ سه روز دیگه میآم اینجا .آمارتون رو دقیق میخقوام .سقالحای
سبک و سنگین و نیمه سنگین ،همه رو میخوام ».گفت« :چشم ».نورانی خیلی منطقی بقود و مؤدبانقه
با من رفتار کرد .اما من برای دعوا رفته بودم .به اهواز برگشتم و به بچهها گفتم« :سه روز دیگقه آمقار
آمادهست».
سه روز بعد به خرمشهر رفتم و آمار گرفتم .در همان روزها ما در حال آمادهسقازی نیروهقا بقرای

عملیاا رمضان 1بودیم و خمپارههای منور کم داشتیم .مسئوالن هم گفتند تا میتوانید مهمقاا بقرای
 .1عملیاا رمضان طی پنج مرحله با رمز «یا صاحب الزمان ادرکنی» در تاریخ  1901/4/22در منطقة غرب خرمشهر و شرق بصره آغاز شد
و پانزده روز به طول انجامید .در این عملیاا رزمندگان به قرارگاه فرماندهی لشکر  3زرهی عراق دست یافته و پاسگاه زید را تصرف کردنقد.
اما اهداف اصلی عملیاا تحقق پیدا نکرد( .اطلس راهنمای  ،1خوزستان در جنگ ،ص )41
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پشتیبانی آت

تهیه کنید .تا بعد از شکستن خط و شروع پاتک ،با ریختن آت

سقنگین ،دشقمن کقپ

کند .همة توجهم را روی سپاه خرمشهر گذاشتم .آنها از روز اولی که شهر سقوط کرد روزانه مهماا
میگرفتند تا بر سر دشمن بریزند .حتماً صرفهجویی هم کرده و بخشی را برای خودشقان نگقه داشقته
بودند .عالوه بر آن ،همة مهماا عراقیها در خرمشهر به دست آنها افتاد.
آمار زاغة مهماا خرمشهر قابل توجه بود .برای اطمینان بیشتر سراغ دژبان سپاه رفتم و گفتم« :من
آدر

بنههای مهماا رو جا گذاشتم .کجاها زاغه دارید؟» او هم مثل نورانی آمار داد؛ اما مقر ماهشهر

را هم اضافه کرد .تعجب کردم .پرسیدم« :مطمئنی ماهشهر هم زاغه داریقد؟» بقا اطمینقان گفقت« :آره،
اتفاقاً زاغة بزرگی هم هست ».با ناراحتی سراغ نورانی رفتم و گفتم« :آقای نورانی ،همة آمار رو به من
دادید؟» گفت« :آره ،همة آمار ما همون بود که گفقتم ».گفقتم« :مققر ماهشقهر چطقور؟» گفقت« :مققر
ماهشهر چیه؟» گفتم« :مگه شما مقر ندارید توی ماهشهر؟!» گفت« :اون یه بنة کوچیکه ».گفقتم« :بایقد
اون رو هم میگفتید توی آمار! آقای نورانی با ما راه نمیآید ».گفت« :نه ،اینطور نیست برادر .اون یه
بنة کوچیکه ».گفتم« :آدرس

رو بده .میخوام برم ببینم ».گفت« :توی پایگاه نیروی هوایی ماهشقهره.

اما اونجا چیز خاصی نیست .نمیدونم آمار مهماا اونجا رو دادن یا نه ».گفتم« :مگه االن نگفتی آمقار
همة مقرها رو دادن؟ من میخوام ماشین بیارم اینا رو ببرم ».گفت« :باشه؛ باز من پیگیری میکنم .کی
شما برمیگردید؟» گفتم« :دو روز دیگه».
وقتی به اهواز برگشتم موضوع آمار درست ندادن بچههای خرمشهر را بقه محمقد پقوداا گفقتم.
گفت« :یعنی چی؟ چرا اینطوری میکنن با تو؟! حمید ،زوم کن روی ماهشهر .حاال که پنهقون کقردن
قطعاً همهش اونجاست .اصالً فردا صبح برو ماهشهر».
صبح زود به ماهشهر رفتم .در پایگاه نیروی هوایی حکم را نشان دادم .تا حکقم مقن را دیدنقد پقا
جفت کردند و گفتند بفرمایید .داخل که رفتم دیدم سولهها پقر از مهمقاا و تقو

و خمپقاره اسقت.

آنقدر خوشحال شدم که با سرعت به سوی اهواز راندم و خبر را دادم .پوداا هم خوشقحال شقد و
هم ناراحت .گفت« :کی میخوای بری خرمشهر؟» گفتم« :فردا ».گفت« :من هم میآم باهاا».
صبح من و محمد به خرمشهر رفتیم .آنجا پوداا را میشناختند .او به نورانی گفت« :حاج محمد،
از شما انتظار نداشتم! چرا شما با ما روراست نیستید؟» نورانی گفت« :این که بین یگقانهقا مرسقومه.
شاید ما با مشکل مواجه بشیم .هیچکس آمار واقعی رو نمیده».
بعد از یک ساعتی که آنجا ماندیم برگشتیم و من در اهواز هجده کامیون را به سوی انبار مهمقاا
ماهشهر روانه کردم و آنجا را کامل خالی کردیم .حتی یک صندوق مهماا هقم بقاقی نگذاشقتیم .در
محورها بهشدا به مهماا نیاز بود .هجده کقامیون سقه روز بقه ماهشقهر مقیرفقت و بقار مقیآورد.
مسئوالن سپاه خرمشهر باور نمیکردند آن همه مهماتی که با مصقیبت و سقختی ذرهذره جمقع کقرده
بودند ظرف سه روز از سوی تسلیحاا قرارگاه کربال مصادره شود.
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مهماا مصادرهشده را در زاغة مهماا تپههای فولیآباد (جادة حمیدیهق سوسنگرد )1تخلیه کردیم
و به مقر سپاه خرمشهر اطالع دادیم هر وقت مهماا الزم داشتید آمقار ماهیانقه از شقما مقیگیقریم و
مهماا میدهیم.
هرگز خودم را برای رفتاری که روز آخر با محمد نورانی داشتم نمیبخشقم .بقه او گفقتم« :یادتقه
روی اون اسلحههایی که بچههای ما توی عملیاا بیتالمقد

غنیمت گرفتقه بقودن و مقیخواسقتن

برای سپاه شهرشون ببرن کلید کردی و گفتی همة اینا مال سقپاه خرمشقهره؟ یادتقه چققدر خقواه
کردیم و اصرار کردیم و شما هیچ توجهی به خواه

و اصرار ما نکردید؟ حاال همون وضعیت دامقن

خودتون رو گرفت .هر چی از این دست بدید از اون دست پس میگیرید ».محمد نورانی نقیمنگقاهی
به من کرد و سرش را تکان داد.
تیپ سپاه خرمشهر منحل شده بود .فقط یک جبهة پدافندی در محوطة بندر روبهروی امالرصقاص
داشتند .بنابراین تسلیحاا زیادی نیاز نداشتند .اما آن امکاناا ،بهخصوص منورها ،در عملیاا رمضان
خیلی به ما کمک کرد.
پیکانوانت سپاه ،که شمارة معمولی داشت و همهجای

را آرم سپاه زده بودند ،زیر پایم بود .همة

زندگیام در یک کولهپشتی کوچک خالصه میشد که داخل دو تا لبا فرم بود و یک لبا کار و
یک سری وسایل شخصی .یک پتو هم زیر پایم گذاشته بودم تا هر جا خواستم استراحت کقنم رویقم

بیندازم .در عملیاا رمضان نیروها در منطقة کوشکزید 2در حال عمل بودند .روزها به دنبقال کارهقا
بودم و شبها هر جا میرسیدم سرمیکردم؛ پی

بچههای بهبهان در کوشک یا بچههای بندر دیلم در

منطقة زید .هر سه چهار روز یک بار هم به اهواز میرفتم و گزارش میدادم .اغلب پیراهن شخصی و
شلوار فرم میپوشیدم .یک بار که برای سرکشی به ماهشقهر مقیرفقتم تصقادف کقردم .در سقر یقک
چهارراه یک نیسان ادارة آبوبرق از پشت به پیکانوانت من زد .پلیس در محل بود و گواهینامهام را
خواست .گفتم« :گواهینامه ندارم ».گفت« :از کجا اومدی؟» گفتم« :پاسدارم .از اهواز اومدم .مأموریقت
دارم ».گفت« :از اهواز اومدی اینجا ،توی این جادة شلوغ ،اونوقت گواهینامه نداری!؟ کسی که تقوی
این جاده با ماشین بره فوقِ رانندهست .همین االن برو گواهینامه بگیر .مقصر رانندة نیسقانه .امقا شقما
چون گواهینامه نداری جریمه میشی ».گفتم« :از کجقا بایقد گواهینامقه بگیقرم؟» گفقت« :همقین االن
ثبتنام میکنن .یه نامه از سپاه بگیر و بیا ».سریع به مقر سپاه ماهشهر رفقتم و کقارتم را نشقان دادم و
ماجرا را گفتم .آنها هم به سپاه اهواز تلفن کردند .سید احمد آقایی گوشی را برداشت و من را تأییقد
کرد .برای امتحان گواهینامه ثبتنام کردم و دو روز بعد از آن امتحان دادم و قبول شدم.

 .1حمیدیه در بیست و سه کیلومتری شمال غربی اهواز قرار دارد .این شهر به علت قرار گرفتن در مسیر اهوازق سوسنگرد یکقی از منقاطق
مهم و حسا

جنگ و دروازة ورود به شهر اهواز به شمار میرفت( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،130ا
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بعد از قبولی برای سرکشی به مقر سپاه رفتم تا لیستها را کنترل کنم .بعد از انجام دادن کارهقا ،از
مقر سپاه بیرون آمدم .پشت سرم یکی از بچههای جانباز هم از مقر بیرون زد .خیلی جدّی سقراغ مقن
آمد و با عصبانیت یقة من را گرفت و گفت« :به چه حقّی شما اینجوری میگردی؟» گفتم« :ببخشید؛
شما؟» گفت« :من بچة سپاه ماهشهرم ».گفتم« :خب ،من بچة سپاه ماهشهر نیستم؛ مالِ اهوازم ».گفقت:
«اتفاقاً چون بچة سپاه ماهشهر نیستی ما حرف داریم .چه جقوری بقرای مقا تعیقین تکلیقف مقیکنیقد
اونوقت خودتون عمل نمیکنید؟!» گفتم« :چی میگی؟ دوست دارم اینجقوری بگقردم .بقه تقو چقه
مربوطه؟!»
با هم گالویز شدیم .بچههای سپاه آمدند و ما را سوار ماشین کردند و به داخل مقر بردند .جانبقاز
با ناراحتی گفت« :من نمیذارم ایشون از سپاه بره بیرون .باید به خوزستان گزارش داده بشه .برای چی
خودشون اینجوری لبا

میپوشن؟» دوستان

گفتند که اصالً به مقا ربطقی نقدارد و مقا مقیتقوانیم

گزارش کنیم که خودتان بخشنامه را رعایت نمیکنید؛ اما نمیتوانیم ایقن بنقدة خقدا را در مققر نگقه
داریم .باالخره من را رها کردند .من هم سراغ آغاجری رفتم و گفتم« :این چه رفتاریقه کقه بچقههقای
شما میکنن!؟» او عذرخواهی کرد و گفت« :ببخشید .این بخشنامهست .نگاه کن! نوشته بچههای سپاه
حق ندارن با پیراهن شخصی و شلوار فرم بگردن ».گفتم« :من از این بخشنامه خبر نداشتم .تقازه ،مقن
اصالً توی این مرکز نیستم .همهش توی بیابونام .اصالً توی سپاه تردّد ندارم .بهندرا توی شهرسقتان
بیام .بیشتر در ارتباط با خطوطم .االن هم اگه اومدهم ماهشهر ،فقط به خقاطر اینقه کقه تیقپ  40فجقر
منحل شده .اومدهم ببینم امکانات

کجا رفته و سالحهایی که گرفتیقد چقی شقده؟» آغقاجری دوبقاره

عذرخواهی کرد .من هم دنبال کارهایم رفتم.
یک روز ،در جادة خرمشهر ،سمت چپم تابلویی دیدم که روی آن نوشته بود« :فجر» .جهت تقابلو
را دنبال کردم .خاکریز کاملی به شکل دایره زده بودند کقه یقک در ورودی داشقت و کنقار آن دژبقان
ارت

ایستاده بود .شک کردم .از دژبان سؤال کردم« :اینجا فجره؟» دژبان گفت« :بله ».با تعجب گفتم:

«قرارگاه فجر؟» با اطمینان گفت« :بله ».مکثی طقوالنی کقردم .دژبقان پرسقید« :چیقزی شقده؟» گفقتم:
«راست  ،فجر که برای بچههای سپاهه!» گفت« :اینجا با هم مشقترکان ».گفقتم« :اینجقا فرماندهیقه؟»
گفت« :آره».
کارا و برگة مأموریتم را نشان

دادم و داخل محوطه رفتم .کانالهایی طوالنی داخل زمین کنقده

بودند و دور هر سنگر بچههای ارت

فقرم در تقردد بودنقد.

با لبا

خاکی یا بچههای سپاه بقا لبقا

مساحت محوطه زیاد بود و من نمی دانستم کجا بایقد بقروم .در حقال گشقت زدن بقودم کقه صقادق
حیدرخانی را دیدم .بچة تهران بود و در جبهة شوش با هم آشنا شده بودیم .بعد از احوالپرسی سراغ
مجید را از او گرفتم .صادق گفت« :برادر مجید نیست  .بعد از ظهر میآد ».گفتم« :چه ساعتی؟» گفت:
«مشخص نیست ».گفتم« :خیلی خب ،پس من میرم و برمیگردم».
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به خرمشهر رفتم و بعد از انجام دادن کارها حدود ساعت ش

بعد از ظهر به مققر قرارگقاه فجقر

برگشتم .هنوز هوا روشن بود .حمزه کربالیی و دهقان ،از بچههای بوشهر ،و چند نفر دیگر از بچههقا
را دیدم .حمزه تا من را دید گفت« :اصالً معلومه تو کجایی؟ میدونی کی تا حاال رفتی؟ اینجا چی کار
میکنی؟ چه جوری اینجا رو پیدا کردی؟ بیا بریم توی سنگر».
با حمزه داخل سنگر بزرگی رفتیم که کولر گازی داشت .بچههای ارت

موتور بقرق کقار گذاشقته

بودند و هفت هشت تا سنگر مسئوالن کولر داشت؛ آن هم در  25کیلومتری خرمشهر و در آن گرمای
کشندة جنوب که نفس را میبرید .حمزه گفت« :تو یهمرتبه ول کردی کجا رفتقی؟ ققرار بقود دو روز
مرخصی بری!» اواخر فروردین رفته بودم و آن روز  25تیر بود .گفتم« :بابا ول کن! ماجرا رو پقیگیقر
نباش ».گفت« :این ماشین مال کیه زیر پاته؟ ماشین سپاهه؟!» ماجرا را بقرای

تعریقف کقردم .حمقزه

گفت« :واقعاً که براا متأسفم .همینجوری سرا رو انداختی پایین و رفتی!؟» گفتم« :حاال مجید کقی
میآد؟» گفت« :اآلنا دیگه باید پیداش بشه».
نماز را خواندیم و شام خوردیم .دو ساعتی هم بیدار ماندیم اما از مجید آقا خبری نشد .در سقنگر
خوابم برد .نزدیک صبح یکی بیدارم کرد و گفت« :بلند شو برادر! بلند شو نماز بخون ».گفتم« :ساعت
چنده؟» گفت« :فکر کنم نزدیک  5صبح باشه ».از درِ سنگر که بیرون رفتم تقا وضقو بگیقرم حمقزه را
دیدم .داشت مسح پا میکشید .تا من را دید لبخندی زد و گفت« :رفیقت اومده ».گفقتم« :کجاسقت؟»
گفت« :اوناهاش؛ روی لندکروز».
به سمت تویوتا استیشن خاکی مجید نگاه کردم .در گر ومی

هقوا مجیقد را دیقدم کقه روی آن

خوابیده بود .هوا شرجی بود .انگار از آسمان آب پایین میریخت .به طرف تویوتا رفتم .میخواستم از
پشتِ لندکروز باال بروم که لندکروز تکان کوچکی خورد و مجید هم که خواب

سبک بود ،بیدار شد.

تا من را دید با لبخند گفت« :اینجا چی کار میکنی تو؟» گفتم« :آققای سرلشقکر  »...تقا ایقن را گفقتم

مجید پوزخندی زد و گفت« :من سرپشکر1هم نیسقتم ،چقه برسقه بقه سرلشقکر!» ادامقه دادم« :آققای
سرلشکر تو چرا نیومدی داخل بخوابی؟» خندید و گفت« :تو اول بگو اینجا چی کقار مقیکنقی؟ کقی
اومدی؟ کجا بودی؟» گفتم« :دیشب به حمزه جواب دادم .حاال اول صبحی بقذار نمقازم رو بخقونم و
حالت رو بپرسم ،بعد بهت جواب میدم ».خنقدة بلنقدی کقرد .بلنقد شقد و روی لنقدکروز نشسقت.
زیرپوش تن بود .پشهبندی هم روی کشیده بود تا پشهها اذیت نکنند .دوباره پرسیدم« :مجید چرا
نیومدی داخل بخوابی؟» همانطور که پیراهن

را برمیداشت تا تن

کند گفت« :بابا ،اومدم دیدم جا

نیست توی سنگر .همینجا خوابیدم ».آمد پایین و وضو گرفت .با هم نماز خواندیم.
بچهها کمکم بیدار شدند .بعد از نماز تعدادی که با مجید صقمیمی بودنقد یقک گوشقه خوابیدنقد.
کسانی هم که با او رودربایستی داشتند به دیوار سنگر تکیه دادند و چرا زدند .یکی دو نفر از بچهها
هم صبحانه را آماده کردند .مجید در سنگر نشست و ماجرا را از من پرسید .من هقم بقرای
 .1پشکر نام روستایی دورافتاده در بهبهان است( .راوی)
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تعریقف

کردم .خندهاش گرفته بود .یکی از دستان

را بلند کرد و به پشت سرِ من زد و گفت« :تو درستبشو

نیستی!»
بعد از خوردن صبحانه به مجید گفتم که میخواهم بروم .مجید هم گفت« :هر جور راحتی .اما اگه
خواستی ،برگرد ».گفتم« :حاال ببینم چی میشه».
دنبال کارهای تسلیحاا رفتم .چند روز بعد حدود ساعت چهار بعدازظهر دوباره سراغ مجید رفتم
و گفتم« :میخوام برم آمار سالح تیپ المهدی رو بگیرم ».با صدای بلند خندید و گفت« :اگه تونستی
از جعفر اسدی 1آمار بگیری!» گفتم« :خواهیم دید!»

سراغ جعفر اسدی رفتم .در سنگر فرماندهی نبود .برادر دیگری آنجا بقود .حکمقم را نشقان دادم.
بندة خدا با احترام گفت« :بفرمایید ».گفتم« :آمار سالح و مهماا رو میخوام ».نگاهی کقرد و گفقت:
«واهلل فرمانده تیپ که االن نیست ».گفتم«:کی میآد؟ من دستخقالی کقه نبایقد بقرم!» گفقت« :خقب،
تشریف داشته باشید».
یک ساعتی نشستم .با شربت آبلیمو از من پذیرایی کردند تا اسدی پیدای

شد .جعفر اسدی را از

گلف ،که با مهدی احساننیا مسئول اعزام نیرو بودند ،مقیشقناختم .تابسقتان سقال  1901کقه گقردان
درست میکردند میخواستند ما را به منطقهای غیر از شوش بفرستند؛ امقا مقا زیقر بقار نمقیرفتقیم و
میگفتیم باید با بچههای خودمان باشیم .دو هفته در گلف عالّف بودیم تقا اینکقه یقک روز آمدنقد و
گفتند« :هر جهنمی میخواید برید! فقط شرّتون رو از اینجا کم کنید ».واقعاً مانع ایشقان شقده بقودیم.
سریع دستور دادند یک مینیبو

آمد تا ما را به شوش ببرد .من اسدی را از آنجا میشقناختم؛ امقا او

من را نمیشناخت.
داخل سنگر شد و با هم احوالپرسی کردیم .خسته و اخمکرده بود .مقن هقم در سقنگرش غریبقه
بودم .گفت« :بفرمایید ».نامه را نشان دادم .خواند و گفت« :که چی؟» گفتم« :آمار سالح و مهمقاا رو
میخوام ».به نامه اشارهای کرد و گفت« :بذار درِ کوزه و آب
نداره آقای اسدی .چشم؛ میذارم در کوزه و آب
بذار در کوزه و آب

رو بخور ».عصبانی شدم .گفتم« :اشکال

رو هم میخورم .شما لطفاً پشت نامقة مقن بنقویس

رو بخور ».دو سه بار این جمله را تکرار کردم .اسدی با عتاب من را نگقاه کقرد.

چیزی نمیتوانست بگوید .بعد به کسی که در سنگر بود نگاهی انداخت .آن بندة خقدا هقم احسقا
کرد که باید من را آرام کند .گفت« :برادر ،بیا بریم بیرون .کارا دارم ».گفتم« :من کاری ندارم .فرمانده
تیپ قبول نداره نامه رو .بنویسه تا من برم».
اصرار کرد که همراه او بیرون بروم .بیرون از سنگر فرماندهی رو کرد به من و گفت« :برادر اسدی
واقعاً خستهست .توی خط بوده .مشکالا پی

اومده ».گفتم« :به من چه مربوطه که توی خط بقوده؟

مگه من بیادبی کردم؟ ایشون میتونست بگه مثالً امروز خستهم و برو فردا بیا یا پسفردا بیقا .ایشقون
 .1جعفر اسدی اصالتاً اهل نورآباد ممسنی فار

بود که از عملیاا رمضان تا پایان جنگ فرماندهی تیپ و سپس لشکر  99المهقدی(عقج) را
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ظاهراً این نامه رو قبول نداره .اشکالی نداره .ایشون برداره همین جملهای رو که میگه بنویسه ».گفت:
«حاال من ازا خواه

میکنم امروز برو .من یه خُرده با ایشون صحبت میکنم .روز سختی داشقته».

گفتم« :من کی بیام؟» گفت« :فردا».
قبول کردم؛ اما با عصبانیت ته گاز ماشین را گرفتم و به قرارگاه فجر برگشتم تا شکایت اسقدی را
به مجید بکنم .تا داخل سنگر مجید رفتم با همان لبخند همیشگی و چشمهقایی کقه پقر از شقیطنت و
نشاط و شعف بود نگاهم کرد و گفت« :چی شده؟ چرا اعصقابت خُقرده؟» مقاجرای رفتقار اسقدی را
برای

تعریف کردم .مجید بیسیم را برداشت و اسدی را خواست .اسدی که پشت خط آمقد ،مجیقد

گفت« :آقا جعفر چی بوده این ماجرای برادرِ ما؟» اسدی گفت« :کقدوم بقرادر؟» مجیقدگفت« :همقین
مسئول پیگیری تسلیحاا قرارگاه دیگه!» اسدی هم با عصبانیت جواب داد« :بابا چیه؟ یه القف بچقه
رو فرستادن اینجا حکم به من نشون میده ».مجید گفت« :ظاهراً به

گفتید بذار درِ کوزه و آبق

بخور ».اسدی گفت« :آره برادر مجید .این کی بود آخه؟» مجید گفت« :ببین ،اینجا پقی

رو

مقن نشسقته

داره گوش میده ».اسدی گفت« :یا ابا الفضل!» من هم به مجید گفتم« :خودا نگاه کقن چقه جقوری
داره رفتار میکنه!» مجید گفت« :برادر جعفر ،این بندة خدا که گناهی نداره .ایشون مسئول پقیگیریقه.
باید گزارش بده .به گفتن برو آمار رو بردار بیقار .شقما آمقارا رو بقده .هقیچ اشقکال نقداره اگقه
نمیخوای سالح تحویل بدی .اون بحث جداست .اما اینکه آمار ندی و اینجوری رفتار کنی خقوب
نیست ».اسدی گفت« :برادر ،من خسته از خط اومده بودم ».مجید گفت« :باشه .مقن مقیدونقم فشقار
روی شماست .اما این رفتار رفتارِ جالبی نیست!» اسدی با اینکه از نظر سقنّی از مقن و مجیقد خیلقی
بزر تر بود عذرخواهی کرد و گفت« :حق با شماست برادر مجید .ببخشید .از جانب مقن از ایشقون
هم عذرخواهی کن ».مجید به من گفت« :شنیدی خودا؟» چیزی نگفتم.
شب پی

مجید ماندم .صبح زود سراغ اسدی رفتم .خودش نبود؛ اما دستور داده بود آمار سالح و

مهماا را به من بدهند .من هم بر اسا

آمار گفتم که چقدر اضافه دارند و بایقد بقه قرارگقاه کقربال

تحویل بدهند.
یک بار هم گزارش آمد که در منطقة شوش چند زاغه مهماا عراققی هسقت .مختصقاتی را روی
نقشه به من دادند .خودم نقشه خوانی کردم و به سمت منطقة شوش رفتم .در شقوش بقه خانقة سقید
مصطفی افسری رفتم و گفتم« :میخوام برم اونور رودخونه ».حجت ،برادر دهسالة سید مصقطفی ،بقه
من گفت« :عمو ،من هم با تو بیام؟ اجازه میدی؟» گفتم« :خب بیا ».و او را با خودم به منطققه بقردم.
ماشین را در شیار گذاشتم و به حجت گفتم« :بیا پایین .اما توی همین شیار بمون .من مقیرم بقاال یقه
نگاهی بکنم».
دوربین را برداشتم و باالی شیار رفتم .همانطور که دوربین را میچرخانقدم بوتقهای را در چهقار
متری خودم دیدم که کنارش یک مار کبری سرش را باال آورده و به من زل زده بود .سرِ مار پهن بود؛
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به اندازة یک کف دست .نگاه از مار برنداشتم و داد زدم« :حجقت ،اون اسقلحه رو از پشقت صقندلی
ماشین بردار بیار ».حجت کالشینکف را آورد .به او گفتم« :برو پشت سرم .عمو ،از من فاصله بگیر».
کالشینکف را مسلح کردم و روی رگبار گذاشتم .مار خیز برداشت و عققبنشقینی کقرد .دنبقال
رفتم و باالخره آن را زدم .بعد از کشتن مار ،با کمی گشتزنی زاغة مهماا را پیدا کردم .با حجت به
شوش برگشتیم و او را تحویل خانوادهاش دادم .خودم هم به مقر سپاه ،پقی

رضقا دینارونقد ،رفقتم.

رضا بعد از احمد خنیفر فرماندهی سپاه شوش را بر عهده گرفته بود .به او گفقتم« :زاغقة مهمقاا رو
پیدا کردم .برای اینکه بقیه بچهها نیان طرف  ،اونجا نیرو میخواد ».گفت« :تا کی باید اونجا باشقن؟»
گفتم« :می خوام دو تا نیرو بذارم اونجا و خودم برم اهواز .از اهواز ماشین میفرستم تا بیان زاغهها رو
خالی کنن .اینا باید حداقل یه امشب رو اونجا بخوابن ».قبول کرد.
دو نفر نیرو را کنار زاغه مستقر و سفارشهای الزم را کردم .همقان شقب بقه اهقواز رفقتم .شقبانه
کامیون هماهنگ شد و صبح زود کامیونها را پشتِ سر خودم راه انداختم و به شقوش رفتقیم .خقالی
کردن زاغههای مهماا دو روز طول کشید.
اواخر عملیاا رمضان ،حسن باقری فرمانده قرارگاه کربال و مجید جانشین او شد .تققی رضقوانی
هم مسئول دفتر سیاسی بود و همهجا با مجید میرفت .من هنوز مسئول پیگیری تسقلیحاا بقودم و
حکمی از محمود احمدپور ،مسئول تدارکاا قرارگاه کربال ،داشقتم کقه روی آن نوشقته بقود« :حمقل
سالح و مهماا» .اما تعداد نوشته نشده بود .یک روز همراه حسقن و مجیقد و تققی از خرمشقهر بقه
سمت اهواز میرفتیم .حسن پشت فرمان استیشن خودش که همیشقه دو چمقدان پقر از اسقناد در آن
بود ،نشستهبود .مجید کنار حسن و من و تقی رضوانی هم عقب نشستیم .همگی لبقا

فقرم بقه تقن

داشتیم .به دژبانی پادگان حمید 1رسیدیم .یک بسیجی شانزدهساله کنار ماشین آمقد و گفقت« :خسقته
نباشید ».حسن گفت« :سالمت باشید ».بسیجی گفقت« :بقرادر ،حکقم مأموریقت؟» حسقن هقم حکقم
مأموریتی را که آقا محسن امضا کرده بود و برای فرماندهان بود نشان

داد .بسیجی نگاهی بقه حکقم

کرد و گفت« :خیلی خب ،تو می تونی یه اسلحه داشته باشی و یه قطبنما و یه دوربین .من میخقوام
ماشین رو بازرسی کنم .بیا پایین و عقب ماشین رو باز کن ».حسن باقری نگاه غضبآلودی به او کرد.
بسیجی دوباره تکرار کرد« :بفرمایید پایین دیگه!»
من دلدل میکردم که حکمم را نشان بدهم یا نه .حکم آقا محسن کجا و حکم من کجا!
حسن با عصبانیت گفت« :فرماندها رو بگو بیاد ».بسیجی اسلحهاش را مسلح کقرد .مقن هقم کقه
دیدم هوا پَس است از ماشین پیاده شدم و به بسیجی گفتم« :برادر ،بیا اینجا ».پسر ،که عصقبانی شقده

 .1پادگان حمید متعلق به نیروی زمینی ارت

و در چهل و یک کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار دارد .این پادگان در ابتدای حملقة عقراق

به ایران در روز  1مهر علیرغم دفاع گردانهای  291و  292لشکر  32زرهی ارت
نوزده ماه در مرحلة دوم عملیاا بیتالمقد
 ،215ا

به ناچار تخلیه شد و به اشغال متجاوزین درآمقد و پقس از

در حالی که توسط متجاوزان به کلی تخریب شده بود آزاد گردید( .اطلس جغرافیای حماسقی ،ص

)21
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بود ،گفت« :بفرمایید ».گفتم« :این حکم من رو نگاه کن ».تقا حکقم احمقدپور را دیقد گقل از گلق
شکفت و گفت« :خب ،همون اول این رو نشون میدادی چی میشد؟ ما رو مسخره کردید؟ بفرمایید
برادر».
حسن نگاهی به مجید کرد و هر سه به من خیره شدند که چه چیزی در حکم بوده که آن بسقیجی
کوتاه آمده است .حسن حرکت کرد .کمی که رفتیم ایستاد .مجید به من گفت« :امیر ،حکمقت رو بقده
ببینم ».گفتم« :بابا ول کن دیگه!» گفت« :جانِ تو نمیشه .حکمت رو بده ببیقنم چقی زدهان بقراا کقه
توی حکمِ ما نیست».
حکم احمدپور را نشان دادم .خواندند و گفتند« :بابا ،ته این رو نگاه کنید .نوشقته حمقل سقالح و
مهماا .ما هم بریم سراغ محمود یه حکم ازش بگیریم .از حکم آقا محسن که بهتره ».و بعد از آن به
سراغ محمود رفتند تا مشابه حکم من را از او بگیرند.
یک روز که در قرارگاه بودم مجید به من گفت« :بیا بریم نماز جمعة آبقادان ».امقام جمعقة آبقادان
آیتاهلل جمعی بود .بعد از نماز به سمت قرارگاه حرکت کردیم .در مسیر دیدیم روحانی جوانی کنقار
جاده ایستاده .مجید خودش رانندگی میکرد .توقف کرد تا سوارش کند .من سقریع از صقندلی جلقو
پریدم صندلی عقب تا روحانی جلو بنشیند .روحانی سوار شد .کف های را درآورد و جفت پا روی
صندلی نشست و تکیه داد و گفت« :برادرا ،خسته نباشید ».ما هم گفتیم که شرمنده نباشید و درمونقده
نباشید .گفت« :شما توی این منطقه هستید؟» مجید گفت« :بله ».روحانی گفت« :یه موضقوعی رو مقن
شنیدهم .نمیدونم حقیقت داره یا نه ».مجید با کنجکاوی پرسید« :چه موضقوعی؟!» گفقت« :یقه بقرادر
بسیجی ظاهراً با آقا امام زمان ارتباط پیدا کرده .آقا امام زمان هم به ایشون گفته برو به فرمانده قرارگاه
بگو از فالن محور عمل کنن .االن هم این برادر بسیجی میگن همهجقا بقا فرمانقده قرارگاهقه و داره
هدایت عملیاا میکنه».
مجید ،که خودش جانشین فرمانده بود ،در آیینه به من نگاه کرد و دید که دارم میخندم .مقن هقم
در چشمهای مجید خنده را میدیدم .مجید جوابی نداد .به نزدیکیهای قرارگقاه کقه رسقیدیم رو بقه
روحانی کرد و گفت« :حاج آقا ،ما از اینور میریم ».روحانی گفت« :شما اینجا هستید؟» مجید گفت:
«بله ،اگه تشریف میآرید ،ما داریم اینوری میریم ».روحانی گفت« :نه ،من همینجا پیقاده مقیشقم.
مزاحم شما نمیشم».
وقتی پیاده شد من دوباره به صندلی جلو پریدم و به مجید گفتم« :این بسقیجیه کجاسقت؟» مجیقد
گفت« :منم موندم! این چراوپرتا چیه دارن به خورد ملت میدن!؟ این که آقا امام زمان تقوی جبهقة
ماست که شکی نیست .این که آقا لطف داره اصالً شکی نیست .منتها اینجوری درست نیست».
مجید خودش عاشق آقا بود و همیشه این شعر را با خط زیبایی که داشت مینوشت:
بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو

بهشت را فروختم به نیمی از نگاه تو

بدان امید زندهام که گردم از سپاه تو

اگر که نیست باورا ،بیا که روبهرو کنم
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اما از این شایعهها خوش

نمیآمد .وقتی هم که به قرارگاه رسیدیم ،ماجرا را برای حسن تعریقف

کرد .او هم از خنده ریسه رفت.

بعد از عملیاا رمضان نیروها برای عملیاا محرم 1به منطقة عینخقوش اعقزام شقدند .ققرار بقود
عملیاا مسلمبنعقیل هم در جبهة میانی شروع شود .خیلی دوست داشتم در عملیقاا شقرکت کقنم.

میخواستند برای جبهة میانی در باختران 2مهماا بفرستند .گفتم« :اجازه بدید مقن باهاشقون بقرم .تقا

حاال باختران نرفتهم ».پوداا گفت« :اشکال نداره .برو ».با کامیونها راه افتادیم .من جلقوتر مقیرفقتم.
ایستهای بین راه جلویمان را گرفتند .گفتم« :میخوایم بریم توی منطقه ».من را نمیشناختند .حکمم
را نشان دادم .میگفتند قرارگاه کربال به جبهة میانی ربطی ندارد .بعد از کمی چانهزنی بقاالخره قبقول
کردند .یک نفر را با ما فرستادند تا ما را به منطقة سومار ،که زیر نظر قرارگاه نجف بود ،ببرد .با جبهة
میانی آشنایی نداشتم .نیروها در تپهماهورها مستقر بودنقد .بعقد از تحویقل مهمقاا از مسقئول آنجقا
خواستم من را به خط مقدم ببرد .اول زیر بار نرفت؛ اما بعد از اصرار من ،باالخره پذیرفت و من را به
خط برد .تقریباً یک ساعت آنجا بودیم و سپس به عقب برگشتیم.
در اهواز بودم که عملیاا مسلمبنعقیل شروع شقد .مقا نقشقی در ایقن عملیقاا نداشقتیم .فققط
خبرهای میرسید .همچنان پیگیر کار تسلیحاا بودم .یک روز که بقه اهقواز رفتقه بقودم در محقل
استراحتِ بچهها گوشهای خوابیدم .بیدار که شدم ،بچههقایی کقه مقن را مقیشقناختند گفتنقد« :اِ تقو
اینجایی؟! مجید بقایی اومد دنبالت .نمیدونستیم کجایی .به مجید گفتیم اومده ،ماشقین

هسقت ،امقا

نمیدونیم کجاست .مجید نیم ساعتی نشست و منتظر شد .وقتی دید نیستی رفت ».سریع بیرون رفقتم
تا اگر نرفته ،او را ببینم .تا جلوی در هم رفتم و از دژبان سوال کردم .دژبان گفت« :همین االن رفقت».
اعصابم به هم ریخت .نمیدانستم مجید چه کاری با من داشته .پی

بچقههقا برگشقتم و بقا نقاراحتی

گفتم« :شما با خودتون نگفتید پشت در رو هم نگاه کنیم ،ببینیم هست یا نه؟» گفتند« :آخه ما که نمی-
دونستیم این وقت روز تو اومدی!فکر کردیم رفتی پی
یک هفته خبری از مجید نبود .بعد که پیدای

دوستاا»

شد از او پرسیدم آن روز با من چه کار داشقته و او

گفت« :امیر اومدم دنبالت که با خودم ببرمت مشهد .تنها بودم .جقاا خقالی! پقی

آققای بهاءالقدینی

رفتیم پی آقای مشکینی رفتیم .زیارا هم کردیم ».خیلی ناراحت شدم .گفتم« :بسقه .دیگقه تعریقف
نکن ».مجید گفت« :به خدا خیلی دوست داشتم که با خودم ببرمت .قسمت نبود ».ولی من میدانم که
این از بیعرضگی خودم بوده و تا قیامت حرص آن را میخورم.
بعد از پایان عملیاا مسلم ،زمزمة عملیاا محرم در منطقة دشتعبا

شنیده مقیشقد .آن موققع

هنوز قرارگاه خاتم نبود .مرکزی کربال بود و یگانها با قرارگاههای چهارگانة فتح ،فجر ،قد  ،و نصر
 .1عملیاا محرم در تاریخ  1901/1/11با هدف آزادسازی ارتفاعاا سرکوب منطقه و با رمز «یازینب» طی سه مرحله انجقام شقد( .اطلقس

راهنمای  ،1خوزستان در جنگ ،ص )11
 .2کرمانشاه فعلی( .راوی)
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به قوا خود باقی بودند .مسئول تدارکاا قرارگاه کربال محمود احمقدپور و جانشقین

هقم مسقعود

شوشتری بود .همیشه وقتی اعصابم به هم میریخت و میخواستم کار تسلیحاا را رها کنم مسعود با
ترفندی خامم میکرد و میگفت« :میدونی کاری که تو اینجا انجام میدی توی ارت یه سرهنگتمام
انجام میده ».اما من دیگر خسته شده بودم و نمیتوانستم ادامه بدهم .به پوداا گفتم« :من مقیخقوام
برم عملیاا ».گفت« :نمیشه ».گفتم« :نمیشه!؟ برای چی نمیشه؟ من کلی براتون کقار کقردهم .کلقی
زحمت کشیدهم .آقای محمد آقا ،من نمیمونم ».گفت« :مگه دست خودته؟» گفقتم« :حقاال ببقین! مقن
توی اطالعاا عملیاا نموندم .اومدم بیرون .اینجا هم نمیمونم ».گفت« :تو پاسداری ».گفتم« :از سپاه
استعفا میدم .تو فکر کردی من خودم رو پابندِ لبا

میکنم؟ من اومدهم برم خط .اومدهم برم بجنگم.

اشتباه کردم باهاتون کار کردم .داره عملیاا میشه .من دیگه نمیخوام بمونم ».حقرف کقه بقه اینجقا
رسید گفت« :باشه؛ استعفا بده ».گفتم« :باشه؛ میدم ».یک مشت فرم برداشقتم و شقرایطم را نوشقتم و
استعفا دادم .حکم آقا محسن و سید احمد آوایی و کلید ماشین را هقم رویق

گذاشقتم و بقه دسقت

محمد پوداا دادم .کولهپشتیام را برداشتم و از قرارگاه بیرون زدم و گفتم« :حاال دیگه نه ماشین دارم،
نه حکم .هیچکارة هیچکارهام».
میدانستم مجید در منطقة دشتعبا است .تردد در منطقه زیقاد بقود .ماشقینهقای عبقوری هقم
سوارمان میکردند .خودم را به دشتعبا رساندم .اتفاقی مهدی بزر زاده را دیقدم .مهقدی رئقیس
ستاد قرارگاه و از بچههای جبهة شوش بود .تا من را دید ایستاد و احوالپرسی کقرد و گفقت« :اینجقا
چی کار میکنی؟» گفتم« :هیچی؛ از تسلیحاا کنده شدم ».گفقت« :یعنقی چقی؟ بقرای چقی؟» گفقتم:
«مهدی ،حوصله ندارم .داری میری کجا؟» گفت« :دارم میرم قرارگاه ».گفتم« :من هم باهقاا مقیآم.
میخوام برم پی

مجید».

در قرارگاه مجید را پیدا کردم .کنارش نشستم و کمی با هم شوخی کردیم و سربهسرش گذاشقتم.
بعد گفتم« :مجید ،من از تسلیحاا جدا شدم ».گفت« :چی؟! جدّی میگی؟» گفتم« :آره ،جقدا شقدم».
مجید گفت« :چرا تو درست نمیشی؟ اصالً یهجا نمیتونی بند بشی!» گفتم« :مجیقد ،اشقتباه کقردم از
اول رفتم اونجا .آقای اهللیاری گولم زد ».مجید گفت« :توی این کار خیلی ازا راضی بقودن .بچقههقا
میگفتن خیلی پرجنبوجوش و پرکاری .شب و روز نداری ».گفقتم« :دوسقت نداشقتم اون کقار رو.
واقعاً بدم میاومد ».گفت« :خیلی خب ،باشه؛ بیا اینجا پی خودمون».
در عملیاا محرم ،چون مجید راننده نداشت ،من همیشه کنارش بودم .در اهواز اسماعیل دققایقی،
مسئول هماهنگی سپاه خوزستان ،و صدراهلل فنی چند بار به مقن گفتنقد« :مواظقب مجیقد بقاش! تنهقا
اینور و اونور میره».
یک بار که با مجید وارد منطقة عملیاا محرم شدیم یکّه خوردم .همهچیز به هم ریخته بقود .هقوا
ابری بود .آت

توپخانه به زمین میخورد و منفجر میشد و گردوخاک به هوا برمیخاست .ماشینهقا
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روی جاده حرکت میکردند .هلیکوپترها و هواپیمای دشمن باالی سرمان بودند .شقنوک 1مجروحقان
را میبرد .آمبوالنسها و نیروها در تردّد بودند .تانکها میرفتند و توپخانه میزد .خالصه خیلی شلوغ
بود.
چند روز بیشتر به پایان عملیاا محرم نمانده بود که بین بچهها پیچید قرار است حسن بقاقری از
قرارگاه به نیروی زمینی سپاه برود و مجید فرمانده قرارگاه شود .حسن خصوصقیاا منحصقربهفقردی
داشت .اهل شوخی بود و دوستداشتنی و خودمانی .واقعبین بود و خاکی .اما گاهی آنقدر جقدّی و
محکم میشد که همه از او میترسیدند .داد میکشقید و گقاهی فیزیکقی برخقورد مقیکقرد .همیشقه
میگفت« :باید به خودا جرئت بدی و بگی من میتونم ».یادم هست ،قبل از فتحالمبین ،قرارگاه فجر
و نصر به وجود آمده بود .من و مجید و حسن با هم در ماشین بودیم .اولِ شوش روی تابلویی نوشته
بودند« :کربال  555کیلومتر» .از شهر شوش تا روستای شلیبیه ،که در اختیار عراق بقود ،پقنج کیلقومتر
فاصله بود .حسن تابلو را که دید خیلی جدّی ،با همان لحن داشمشتیاش ،گفقت« :بیقا  ...ایقن پقنج
کیلومتر شلیبیه رو برو؛ اون پونصد و پنجاه تا پی کِشِت».
بعد از رفتن حسن قرارگاه دچار رخوا شد .بچههایی که فقط ظاهر مجید را دیقده بودنقد فکقر
میکردند شاید نتوانند با او کار کنند .مقر ما در منطقة عینخوش بود .در شقیارها کقانکس گذاشقته و
آنها را استتار کرده بودیم .کانکس ما یک اتاق کوچک سه متر در چهار متر بود .روبهروی آن کانکس
بچههای ستاد بود .کنار دفتر فرماندهی هم یک کانکس ش

متر در چهار متر با کف موکت بود .چند

پتوی اضافه هم گذاشته بودند که وقتی بچهها از یگانها میآیند جا برای ماندن داشته باشند.
یک شب دیروقت با مجید به مقر برگشتیم .رضا حبیبالهی و ابوشهاب و علی زاهدی ،که منتظقر
مجید بودند ،از خستگی روی موکت چمباتمه زده و خوابشان برده بود .مجید باالی سر آنها نشسقت
و نگاهشان کرد و گفت« :خدایا ،اینا با چه دلی ،با چه عشقی اومدهان اینجا؟ چه کردی بقا ایقن دِال؟»
رفت و پتو آورد و رویشان انداخت.
دو سه روز آخرِ عملیاا محرم ،من در کانکس نشسته بودم و مجید روی کالک آویزان بقه دیقوار
توضیحاتی میداد .به او اطالع دادند که ارتشیها آمدهاند .بلنقد شقدم تقا بیقرون بقروم .گفقت« :کجقا
می ری؟» گفتم« :می خوام برم بیرون ».گفت« :بندة خدا بشین سرِ جاا ».گفتم« :نه ،برم بهتره ».گفقت:
«به تو میگم بشین ».نشستم و فرماندهان تیپها و لشکرهای ارت  ،که در منطقه و عملیقاا حضقور
داشتند ،آمدند .نزدیک به نیم ساعت مجید طرح مانور شب را تشریح کرد .مجیدی که حتی سقربازی
نرفته بود .دانشجوی پزشکی بود و فقط در دورههای آموزش اسلحة گروه منصقورون شقرکت کقرده
بود .مجید ،پس از توضیح دادن طرح ،رو به جمع گفت« :خب ،برادرا این طرح من بود .اگه شما هقم
نظری دارید ،بفرمایید ».هیچیک از سرهنگها نظری نداشتند .فقط گفتنقد« :طقرحِ شقما هقیچ نقصقی
نداره ».چند ساعت بعد از جلسه مجید به من گفت« :امیر ،بلند شو بقریم یقه جقایی ».گفقتم« :کجقا؟»
 .1هلیکوپتر شنوک خاص ترابری بود .دوپرّه است و حدود پنجاه نفر ظرفیت دارد( .راوی)
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گفت« :بیا بریم یه جایی رو میخوام نشونت بدم ».پشت فرمان استیشن نشسقت و بقا هقم بقه بیابقان
رفتیم .جادهای وجود نداشت .تعجب کرده بودم .گفتم« :مجید کجا داری مقیری؟» گفقت« :چقه کقار
داری؟ تو بشین ».بعد از چند کیلومتر ماشین را نگه داشت .به سرعت درِ ماشین را باز کرد و دویقد و
گفت« :حمله به ربینک ».1به سمتی که مجید میدوید نگاه کردم و دیقدم پقر از درخقتهقای ربینقک
است .وسط درختها رفتیم .کلی ربینک چیدیم و جیبهایمان را پر کردیم .گفتم« :فرمانقده قرارگقاه
رو باش! تو اینا رو از کجا پیدا کردی؟» گفت« :موقعی که میرفتم منطقه دیدم ».گفتم« :پقس چقرا بقه
من نگفتی؟» گفت« :اتفاقاً همون موقع که چشمم به اینا خورد تو باهام بودی .گفتم اگه االن به

بگم

از ماشین میپره پایین و من رو ول میکنه».
احمد کاظمی ،فرمانده تیپ  1نجف ،در عملیاا محرم خیلی عالی عمل کرد .قرارگاه عراقیهقا را
دور زد و یک تیپ کامل را با کمترین درگیری به اسارا درآورد .بعد از این قضیه ،مجیقد خیلقی بقه
احمد عالقهمند شد و به این نتیجه رسید که او باید باالتر بیاید .آن زمان سه سپاه تشکیل شد؛ سقپاه 1
حدید ،سپاه  11قدر ،سپاه  9صاحبالزمان.
مجید ،احمد را به سمت فرماندهی سپاه  1حدید منصوب کرد .سقپاه  11ققدر در اختیقار ابقراهیم
همت و سپاه  9صاحبالزمان هم در دست مصطفی ردانیپور و رضا حبیباللهی بود .قرار شد ارتباط
فرماندهی قرارگاه با تیپ و لشکرها کمتر شود .در قرارگاه  11بیسیم گذاشتند و دو سپاه  1حدیقد و
 11قدر زیر نظر قرارگاه کربال رفت و به قوای یکم کربال تغییر نام داد .احمد غالمپقور هقم جانشقین
مجید شد.
قبل از عملیاا مقدماتی مجید به من گفت« :امیر برو دنبقال احمقد غقالمپقور و احمقد کقاظمی و
بیارشون اینجا ».به دنبالشان رفتم و بهاتفاق به دفتر مجید رفتیم .بعقد از صقرف صقبحانه در دفتقر ،بقا
استیشن مجید حرکت کردیم .البته من آنجا مسقئولیتی نداشقتم و طفیلقی بقودم .مجیقد پشقت فرمقان
نشست و ما را به سمت روستای شمکلی برد .از ارتفاعاا برغازه پایین رفتقیم .منطققه دشقت بقود و
روستا آنجا قرار داشت .از روستای شمکلی نیز به طرف رقابیه حرکت کردیم.
آسفالت جاده رقابیه از زمان شاه مانده بود .احمد کاظمی با همان لحنِ خاص

خاطرهای را بقرای

ما تعریف کرد و گفت« :قبل از عملیاا فتحالمبین رشید من رو صدا زد و گفت« :احمقد ،بیقا کقارِا
دارم ».گفتم «:کجا؟» گفت «:همین بغل قبرِ دانیالِ شوش ،سرِ چهارراه ».من هم رفتم .تا رشقید مقن رو
دید یه نقشه پهن کرد روی زمین و دست گذاشت روی یه نقطه و گفت «:میدونی این چیه؟» گفتم«:
نه ».گفت« :اینجا یه تنگهست .به

میگن تنگة رقابیه .احمد جقان از نقطقة رهقایی تقا تنگقه چهقار

کیلومتر میری ،اونجا رو میگیری و با یه ژ  9نگه
کردم آیفا که میخواد توی این تنگه بپیچه ته

میداری ».همچین گفت با یه ژ  9که مقن فکقر

گیر میکنه .شب عملیاا فتحالمبقین چهقار کیلقومتر
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رفتیم .داشت صبح میشد .رشید پشت بیسیم گفت «:احمد کجایی؟» گفتم «:واهلل من اینجقا تنگقهای
نمیبینم ».گفت «:االن کجایی؟ سمت چپت رو نگاه کن ،چی میبینی؟» گفتم «:دو کیلومتر پایینتر یقه
کوه میبینم .دو کیلومتر به سمت راست هم کوه میبینم ».گفت «:خودشه .نگه دار ».گفتم «:تقو کقه
گفتی تنگهست! برو ژسه رستم رو بیار اینجا رو نگه داره .تو گفتقی بقا یقه ژ  9مقیشقه!» مقن نقشقه
نمیدونستم .اون هم همچین گفته بود تنگه که من فکر کردم یه راه باریکه .توی منطقه که رفتم دیقدم
پهناش چهار کیلومتره ».مجید از فرصت استفاده کرد و گفت« :شنیدهم توی عملیاا ثامناالئمه تانقک
رو کردی زیرِ خاک! درسته؟» احمد خندید و گفت« :برادر مجید ،اینجوریه؟!» مجید با اصرار پرسید:
«بگو جانِ احمد چی بوده ماجرا؟» احمد گفت« :ارتشیا می خواستن تانکا رو ببرن برای خودشون .من
پالستیک کشیدم روی تانکا .بعد با لودر خاک ریختم روشون .خب نیروی متخصص نداشتم که بتونه
تانک برونه .از طرف دیگه زورم میاومد تانکا رو دودَستی تقدیم ارت

کنم .نیروهای خودم اونقا رو

غنیمت گرفته بودن .ده دوازده تا تانک بود .ارتشیا که اومدن هیچی ندیدن .با بیسیم به عقب گزارش
دادن که اینجا تانکی نیست .نمیدونستن تانکا زیر اون تپههای مصنوعیه».
به کوههای می داغ رسیدیم .مجید کنار تپهای ایستاد .از استیشن که پیاده شدیم به من گفت« :امیر
نقشهها رو بردار بیار ».در عقب را باز کردم .نقشهها و دوربین و قطبنما را برداشتم و بقاالی ارتفقاع
رفتیم .بعد از رصد کردن منطقه از ارتفاع سرازیر شدیم و پقایین آمقدیم .آنجقا میقدان مقین وسقیع و
گستردهای بود که از عملیاا فتحالمبین هنوز جمع نشده بود .احمد در آن منطقه عمل کقرده بقود .بقا
آبوتاب شروع کرد به تشریح کردن عملیاا فتحالمبین .من و غقالمپقور نشسقته بقودیم .مجیقد هقم
ایستاده گوش میکرد .مجید چشمکی به من و غالمپور زد و آرام پشت سر احمد رفت و یکدفعقه او
را به سمت میدان مین هل داد .احمد جا خورد .من و غالمپور خندیدیم .احمد هقم خنقدهاش گرفتقه
بود .با لهجة نجفآبادی گفت« :مجید ،راستیراستی تو داری ما رو به کشتن مقیدی!» مجیقد هقم بقه
زبان محلی بهبهانی گفت« :بومُرده می تِه نِیمیده اینجَه شهید هُبه؟!» احمد رو به ما گفت« :این چقی
میگه برای خودش؟ یکی ترجمهش کنه ».میخواست فرار کند؛ اما مجید راه دَررو بقرای

نگذاشقته

بود .گفت« :خودم براا ترجمهش میکنم .میگم مگه تو نیومدهی اینجا شهید بشی؟ میخوام خقودم
شهیدا کنم ».احمد گفت« :اومدم عراقیا شهیدم کنن؛ نه تو».
باالخره مجید کوتاه آمد .از آنجا به سمت باال رفتیم تا برای مقر قرارگاه جایی پیدا کنقیم .بقاالخره
جایی را مشخص کردند تا مقر قرارگاه باشد و نیروها در آن مستقر شوند .بعد از آن بقه عقینخقوش

1

برگشتیم.
حسن فرمانده نیروی زمینی شده بود .یک روز من را صدا کرد .به کانکس رفتم .مجید بققایی هقم
بود .حسن روی پتو نشسته بود .بچههای بندر دیلم هر چه کمک مردمی برای جبهه میرسید برای من
هم کنار میگذاشتند .بیشتر اجنا

خارجی بود؛ مثالً زیرپوشهای گاوی یقا کفق
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آدیدا

یقا پتقو.

حسن باقری به پتویی که روی آن نشسته بود اشاره کرد و پرسید« :این مال کیه؟» گفتم« :مال منه ».بقا
تعجب گفت« :مال تو؟!» پتو را تا کرد و گفت« :این رو میدی به من؟» گفتم« :مالِ تقو ».پتقو را بقرای
خودش کنار گذاشت و گفت« :میخوام چهار تا سؤال ازا بپرسقم ببیقنم از اطالعقاا چقی بارتقه؟»
شروع به پرسیدن کرد و شد ش تا و هفت تا و هشت تا .گفتم« :آقا حسن تو گفتقی چهقار تقا! چقه
خبره؟ میخوای من رو گزین

کنی؟» گفت« :میخوام نیروی دریایی سپاه تشکیل بقدم .تقو بیقا بقرو

بوشهر 11 ».سالم بود .گفتم« :بوشهر برای چی؟» گفت« :نیروی دریایی اونجقا تشقکیل مقیشقه .بقرو
مسئول اطالعاا عملیات

شو ».این را که شنیدم به هم ریختم و با خودم گفتم« :من دلقم اینجاسقت

اصالً نمیتونم از این منطقه برم ».و به مجید نگاه کردم .حسن به من نگاه میکرد و منتظر جواب بود.
چند لحظهای که گذشت حسن گفت « :با توام !به اون چرا نگاه مقیکنقی؟» مجیقد ،کقه نگقاه مقن را
خوانده بود ،به حسن گفت« :این هیچجا نمیره .تا من هستم با منه .وقتی هم که من نباشقم انشقاءاهلل
میشه پرسنل تهران ».حسن از من پرسید« :نظر خودا هم اینه؟» گفتم« :آره؛ هقر چقی مجیقد بگقه».
گفت« :متأسفم براا پسر! مگه دُمت به دم مجید بقایی بسقتهسقت؟ یقه آمپقولزن بقرای تقو تصقمیم
میگیره؟» مجید هم به شوخی گفت« :آمپولزن بهتر از شوفره .خیلی بخوان گندها کنن ،میشی آقای
راننده .اما من اگه آمپولزن هم باشم ،برم توی روستا ،یه روپوش سفید بپوشم ،همه بهم میگن آققای
دکتر ».حسن باقری به مجید ،که پزشکی میخواند ،آمپولزن میگفت .مجید هم به حسن ،کقه دوران
خدمت سربازی رانندة جیپ فرمانده پاسگاه بود ،شوفر میگفت .حسن رو به من کرد و گفقت« :مقن
میرم .اما به حرفام فکر کن ».حسن رفت و من هم با مجید ماندم.
بعد از یک هفته مجید به من گفت« :راستی ،تو یه هفتهست با منی .اومدی بری اطالعاا عملیاا.
چرا نرفتی؟» گفتم« :خب ،تو من رو معرفی نکردی ».گفقت« :راسقت مقیگقی .باشقه؛ همقین امقروز
معرفیا میکنم ».گفتم« :نه ،نکن این کار رو .نمیرم ».گفت« :برای چی؟» گفتم« :میخقوام کنقار تقو
باشم ».با تعجب گفت« :کنار من!؟ برای چی؟» گفتم« :تو نه راننده داری نه محافظ .من کنارا باشقم،
هم رفیقتم هم نق

محافظ رو دارم هم راننده ».گفت« :جمع کن برو بابقا! راننقده و محقافظ کیلقویی

چنده؟ مثالً که چی بشه؟!» گفتم« :یه وقت ممکنه توی راه ماشینت خقراب بشقه یقا تصقادف کنقه یقا
خدانکرده چپ کنه ،زبونم الل ،منافقا ترورا کنن ».گفت« :مگه شهر هِرته؟ اگه بنا باشه من رو تقرور
کنن ،تو هم با من باشی میکنن .اگه بنا باشه من برم ،شما هیچ کاری نمیتونی بکنقی .اگقه بنقا باشقه
بمونم هم کاری نمیتونی بکنی .بیا برو دنبال کار و زندگیا .همین االن به محمد باقری میگم؛ بلند
شو برو اونجا ».گفتم« :خیلی خب ،حاال جیغ و داد برای چی میکنی؟ من میرم .امقا هقر موققع دلقم
خواست می آم پیشت ».مجید گفت« :هر موقع دلت خواست ،بیا .اشکال نداره ».همقانجقا بقا محمقد
باقری تما

گرفت و گفت« :امیر از امروز پرسنل شماست .میآد اونجا .عینِ بچههای خودتونه».

محمد باقری مسئول اطالعاا قرارگاه کربال بود .مجید بعد از عملیاا محرم مرتضقی صقفار را از
قرارگاه فجر به عنوان مسئول طرح عملیاا قرارگاه کربال همراه صادق حیدرخانی آورد .در اطالعاا
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عملیاا بودم که دستور آمد همة یگانها به منطقة ذلیجان بروند .تنگة ذلیجان به ارتفاعقاا مقی داغ

میرسید .منطقة می داغ به برغازه وصل میشقد .غقرب ارتفاعقاا برغقازه جنگقل عمققر 1و محقور
عملیاتی والفجر مقدماتی 2بود .قرارگاه شروع به نقل و انتقال کرد .کانکسها را بقا جرثقیقل و تریلقی
بردند .حمزه کربالیی جانشین محمد باقری بود .با حمزه در اطالعاا شوش کار کرده بقودم .محمقد

پی بهار هم آنجا بود که من را از شوش میشناخت .به کار اطالعاا توجیه بودم و از همقان اول بقه
من کار دادند .نیروهای یگانها شناسایی را انجام می دادند و اگر برای محمد شبههای باقی میماند ،ما
را برای بررسی بیشتر میفرستاد .گاهی پی

میآمد اطالعاا یک یگان گزارشهایی میداد که درست

نبود؛ یا می خواستند از زیر مسئولیت شانه خالی کنند یا جای سختی را نگیرند .چون توان جبران نیرو
برایشان مشکل بود .ما با یگانها میرفتیم تا از نزدیک منطقه را بررسقی کنقیم و بقه محمقد گقزارش
بدهیم.
یک روز به حمزه گفتم« :قرارگاه جای من نیست .من نمیتونم توی قرارگاه کار کنم .میخوام برم
یگان .من عملیاتیام .میخوام توی یگان باشم ».حمزه با روحیة من آشنا بود .قبول کقرد .بقرای اینکقه
من کار را خوب یاد بگیرم تا بتوانم مسئول اطالعاا عملیاا یگقان شقوم ،مقن را بیشقتر از بقیقه بقه
شناسایی میفرستاد .بچهها شاکی شدند .حمزه هم به آنها گفت« :این میخواد بره توی یگان .شما که
یگان نمیخواید برید .همین مقدار که بدونید بسه».
صبحهای زمستان خوزستان مثل بهار است .وقتی برای شناسایی به جنگل میرفتم هوا مهآلود بود.
تا یک متر را هم بهزور میدیدم .در آن مه و نسیم زیبقای بهقاری ،چقهچقه بلبقل و سقبزی و شقبنم
صبحگاهی طراوا خاصی به فضا میبخشید .محسن اسماعیلی ،که بسیجی بود و تا نیمقة راه مقن را
همراهی میکرد ،همیشه میگفت« :من از تو نمیگذرم .تو حق ما رو ضایع مقیکنقی ،از بقس مقیری
شناسایی».
منطقه پر از نیرو شده بود .بچههای جهاد در تنگة ذلیجان در دل کوه حمام جقالبی درسقت کقرده
بودند .به صندوقهای مهماا قفل زده و جالباسی درست کرده بودند .تانکر سیهزار لیتری را اسقتتار
کرده بودند و آب را با زحمت گرم میکردند تا رزمندگان بتوانند از آن استفاده کنند .آن منطقه تا قبقل
از والفجر مقدماتی آن همه آدم در خودش ندیده بود .فضای معنوی خوبی بقه وجقود آمقده بقود .بقه
جرئت میگویم تا قیامت دیگر آن منطقه چنان جمعی را به خود نخواهد دید .از همه طرف نور مقی-
بارید .بسیجیها هرکدام در گوشهای خلوا میکردنقد .بعضقی شقبهقا ،وقتقی در مقرهقا پیقاده راه
میرفتم ،صدای راز و نیاز بچهها را میشنیدم .خودم چندان اهل مناجاا نبودم .نمازم را میخواندم و
گاهی در دعا شرکت میکردم.
 .1در شمال شهر بستان و شمال شرقی چزابه و غرب تنگة ذلیجان قرار دارد و تنها فضای جنگلی این منطقه اسقت کقه از انبقوه بوتقههقا و
درختان گزنه تشکیل شده است( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص  ،100ا

)21

 .2این عملیاا به منظور آزادسازی فکه و تعقیب دشمن در تاریخ  1901/11/11با رمز «یا اهلل» انجام شد( .خوزستان در جنگ ،ص )11
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***
تیپ  15امامحسن بعد از عملیاا رمضان شکل گرفت .حدود سه هفته قبقل از والفجقر مققدماتی
مجید بعضی از بچههای تیپ امامحسن و همشهریهای
گفت« :بیا بریم پی

را در تنگة ذلیجقان 1دیقد .غقروب بقه مقن

بچههای امامحسن ».من پشت فرمان ماشین نشستم .مجید هم کنارم نشسقت .در

محوطة امامحسن پرسیدیم بچههای بهبهان کجا هستند .چادرهایشان را نشان دادند .ما به سمت آنها
رفتیم .چند نفر از بچهها نور چراغ ماشین را که دیده بودند فهمیده بودند مجید دارد مقیآیقد .سقریع
پی

آمدند و دور ماشین را گرفتند .چند نفری طرف من ایستادند و نگذاشتند پیاده شقوم .امقا مجیقد

پیاده شد و به داخل سنگر رفت.
بچهها سرِ صحبت را با من باز کردند .من تا خواستم حرفی بزنم صقدای داد و بیقداد مجیقد را از
چادر شنیدم .تازه فهمیدم چرا من را در ماشین نگقه داشقتهانقد .سقریع از درِ شقاگرد بیقرون پریقدم.
میخواستند جلوی من را بگیرند .فرار کردم و داخل چقادر رفقتم .پقانزده نفقر روی سقر مجیقد پتقو
انداخته و با مشت و لگد به جان

افتاده بودند .تا خواستم جلو بروم چهار پنج نفر هم روی سر مقن

ریختند و بینصیبم نگذاشتند .چند دقیقهای که مجید را مشتومال دادند رهای

کردنقد .مجیقد بلنقد

شد و گفت« :حال کردید؟!» بچهها گفتند« :از این بهتر نمیشد ».نقیم سقاعتی آنجقا مانقدیم؛ چقایی و
شکالا خوردیم و برگشتیم.
مجید یک روز سراغم آمد و گفت« :امیر بیا بریم بهبهان ».گفتم« :بهبهان بقرای چقی؟» گفقت« :یقه
سری بزنیم خونه ».گفتم« :من نمیآم .خیلی کار دارم ».نگاهی کرد و بقا خنقده گفقت« :مقن فرمانقده
قرارگاهم .تو بیشتر از من کار داری!؟» گفتم« :تو فرمانده قرارگاهی .ده نفر نیرو زیقر دسقتته .مقن یقه
نیروی جزئم .به من دستور میدن .حاال هم یه کاری محمد گذاشته گردنم که باید انجام بدم ».گفقت:
«باشه؛ پس من رفتم .کاری نداری؟» گفتم« :اگه مادرم رو دیدی ،سالم برسون».
مجید همیشه به مادرم سر میزد .او رفت و من به کارهای خودم مشغول شدم .دو ساعت بعد بقه
طرف سنگر طرح عملیاا رفتم .دیدم دو تا استیشن آنجاست؛ یکی برای غالمپور و یکی برای مجید.
شک کردم .به دفتر مجید رفتم و از عبا

کقه پشقت میقزش نشسقته بود،پرسقیدم « :ببخشقید آققای

آخوندی ،مجید داخله؟» گفت« :آره ».مجید به من اجازه داده بقود هقر وققت مقیخقواهم بقه سقنگر
فرماندهی بروم که پشت سنگر طرح عملیاا بود .به مسقئول دفتقرش ،عبقا

آخونقدی ،گفتقه بقود:

«ایشون میتونه بدون اجازه بیاد».

 .1تنگة ذلیجان از معابری است که در محل تالقی دامنة ارتفاعاا می داغ و تپههای رملی قرار گرفته است .در عملیاا فقتحالمبقین مسقیر
مال روی این تنگه به جاده تبدیل گردید و در عملیاا والفجر مقدماتی از آن برای رسیدن به مرز اسقتفاده شقد( .اطلقس فشقردة منقاطق  ،1فکقه،
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد )1911 ،
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داخل اتاق رفتم و دیدم مجید کالک را پهن کرده روی زمین و چهارزانو نشسته و به کالک زل زده
است .بدجوری در فکر بود .حواس

به من نبود .از پشت سرش رفقتم و یقکمرتبقه خقودم را روی

کمرش انداختم .جا خورد .برگشت و تا من را دید گفت« :ترسیدم!» دوروبَرش را نگاه کرد تا مطمقئن
شود فرد دیگری این صحنه را ندیده است .خندیدم و به زبان محلی گفتم« :می تو تَم مِتِرسی؟ اصقالً

نِت اِ مِتِرسی؟ می توا نَکا میشم بِهبهو؟» 1خندید و گفت« :توی راه که داشتم مقیرفقتم از جقادة

آسفالت رقابیه که رد شدم یکی اومد توی ذهنم و گفت :مجید بقایی کجا داری مقیری؟ گفقتم :دارم
میرم بهبهان .برم پدر و مادرم رو ببینم .شاید آخرین باری باشه کقه تقوی منطققهم .گفقت :خیلقی از
اینایی که اینجا هستن ممکنه دلشون بخواد برای آخرین بار پدر و مادرشون رو ببینن .شاید توی ایقن
عملیاا شهید بشن .این درسته که شما چون فرمانده قرارگاهی از موقعیتت اسقتفاده کنقی؟ زدم روی
ترمز و دور زدم و برگشتم .شاید خواست خدا بود که تو نیای .چقون اگقه مقیاومقدی ،بقا همدیگقه
صحبت میکردیم و از حال خودم بیرون میاومدم ».حال مجید را جدّی نگقرفتم .مقن عقالم دیگقری
داشتم و مجید عالم دیگری .گفتم« :برو بابا دلت خوشه!» و از سنگر بیرون زدم.
مقیشقدم کقه آخونقدی گفقت« :بقرادر،

دو روز بعد دوباره سراغ مجید رفتم .داشتم داخل اتاق

معذرا میخوام ،برادر مجید گفته کسی نیاد ».با تعجب گفتم« :من؟!» گفت« :ببخشید .گفته هیچکقس
نیاد ».سرم را پایین انداختم و به اطالعاا برگشتم .دو روز بعد دوباره به کقانکس فرمانقدهی رفقتم و
همان اتفاق تکرار شد.
روز  1بهمن من و محسن حیدرخانی و محمد پی بهار و محسن اسماعیلی و حمید اهللیاری برای
شناسایی به منطقة زبیداا رفته بودیم .حسن باقری هم با تعدادی روحانی به آنجا آمد .حسن گفقت:

«ظهر بیاید شهرک حلیب  .2همه اونجان ».ظهر به شهرک رفتیم و دیدیم همة آقایان ارت
هستند .مجید هم بود؛ اما من از او دلگیر بودم و به سمت

و سپاه آنجا

نرفتم .بعد از نماز رفتیم ناهار بخوریم .در

حین ناهار حسن گفت« :امیر ،بیا بشین بغلِ من؛ کارا دارم».
بعد از ناهار کمی در محوطه قدم زدیم .دو تا کاهو هقم برداشقته بقودیم و مقیخقوردیم .محسقن
اسماعیلی ،که بچهمحل حسن بود ،دوربین

را آورد تا از ما عکس بگیرد .حسن گفقت« :ایقن نقاکِس

میخواد بره با این عکس توی محل بگه :کی میگه غالم (غالمحسین افشردی) داره میجنگقه؟ ایقن
داره میلومبونه ».در همین حین جعفر رنجبر هم رسید .دستهای را در جیب گذاشت و کنقار مقا
ایستاد و عکس انداخت.
همانجا حسن من را نصیحت کرد و گفت« :برو بوشهر .سپاه نیاز داره .بچگقی نکقن .اونجقا هقم
جبههست .ما توی اون منطقه هم مشکل داریم .عراق از طرف دریا هقم داره مقا رو تهدیقد مقیکنقه».

 .1مگه تو هم میترسی؟ اصالً تر

توی وجود تو هست؟ مگه تو نگفتی میرم بهبهان؟!

 .2شهرک حلیب متعلق به عراق بود که در عملیاا محرم به تصرف نیروهای ایرانی درآمد( .راوی)
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گرفتار شده بودم .حسن کوتاه نمیآمد .هم سن

از من بیشتر بود هقم سقمت

از مقن بقاالتر .گفقتم:

«باشه؛ بیشتر فکر میکنم ».از هم جدا شدیم و به قرارگاه برگشتم.
باز دلم هوای مجید را کرد؛ اما با خودم گفتم« :ول کن ».طاقت نیاوردم .رفقتم تقا گالیقه کقنم و
حرفم را بزنم .دوباره آخوندی نگذاشت .خیلی ناراحت شدم و قضیه را رها کردم.
 11صبح نهم بهمن بیرون سنگر نشسته بودم .بعد از چند روز هوای ابری آفتاب درآمقده بقود .در
آفتاب نشسته بودم که یک استیشن آمد و جلوی من ایستاد .مجید پشت فرمان بقود .نگقاهی کقردم و
چیزی نگفتم .مجید به من خیره شده بود .خندید و گفت« :سالم آقای امیر آقا ».جواب ندادم .دوبقاره
گفت« :آقای امیر آقا ،سالم عرض کردیما!» باز توجه نکردم .گفت« :بابا خیلی گنقده شقدهی! تحویقل
نمیگیری .به ما سر نمیزنی ».تا گفت گنده شدی از کوره دررفتم .پریدم و یقهاش را گرفتم .خودش
را عقب کشید و گفت« :صبر کن! صبر کن! نزن .چهته؟» گفتم« :من گنده شدم یا تو!؟ سه بقار اومقدم
دمِ دفترا ،آخوندی گفت تو گفتی کسی رو راه نده داخل ».گفت« :آهان  ...از این ناراحتی؟ بابا ایقن
بد گرفته .منظورم کسایی بود که میآن اونجا پچل میشن و هیچ کقاری نقدارن .فققط مقیآن مقزاحم
میشن .من منظورم این بوده ،آخوندی اشتباه گرفته ».گفتم« :خودا گفتی هیچکس نیاد ».گفت« :گفتم
هیچکس؛ اما منظورم تو نبودی .مشکلت اینه؟ از این دلخوری؟ برگشتم ،به آخوندی میگقم .خوبقه؟»
اخمهایم در هم بود .گفت« :حاال بخند ».باز اخمم به راه بود .گفت« :امیر یقه عطقر دارم ».تقا ایقن را
گفت ،گفتم« :کو؟ بده ببینم ».گفت« :صبر کن ».دست در جیب

کرد و شیشقة عطقری بیقرون آورد و

گفت« :این رو میبینی؟ مُشکه ».گفتم« :مشک چیه دیگه؟» گفت« :این رو از ناف آهو میگیرن ».گفتم:
«این رو بده من ».گفت« :برو بابا  ...بده من!» گفتم« :مجید نمیدی؟» گفت« :بابا قهر نکن .بقه پیقر بقه
پیغمبر همین یه ذره است .برو یه شیشه بردار بیار یه ذرهش رو بهت بدم .قهر میکنی؛ کی مقیخقواد
منتت رو بکشه؟» گفتم« :امشب اومدی ازا میگیرم ».گفت« :باشه؛ بیا بگیر ،مالِ تو .بقرو بقه محمقد
باقری بگو بیاد بریم .دیر شده ».سریع رفتم و به محمد گفقتم« :مجیقد اومقده دنبالقت ».گفقت « :االن
میآم».
محمد سوار استیشن شد .با هم خداحافظی کردیم .در لحظة آخر مجید برگشت .نگقاه عمیققی بقه
من کرد و لبخند زد و رفت .من هم ایستادم و نگاه کردم .نمیدانستم چرا به ماشین خیره شدهام .با
خودم گفتم« :خدایا ،چرا اینجوری شد؟ من که هر دو روز یه بار باید میرفتم و مجید رو مقیدیقدم.
چرا یه هفته بیخود باهاش قهر کردم؟» دلم واقعاً شکست .از رفتقار مجیقد و محبقتهقای

احسقا

شرمندگی میکردم .سر پیچ مجید ،مرتضی را هم سوار کرد .تقی رضوانی ،مسئول دفتر سیاسقی ،هقم
همیشه کنار مجید بود و صداها را ضبط میکرد .ماشین را تا جایی که از تیرر

نگقاهم خقارج شقد

دنبال کردم .هنوز نرفته دلتنگ مجید شده بودم و لحظهشماری میکردم برگردد.
شب برای نماز مغرب و عشا به نمازخانة قرارگاه رفتم .نمازخانقة قرارگقاه را حقاج عبقا  ،پقدر
مهدی بزر زاده ،ساخته بود .مهدی بزر زاده هم آمد .اما نمازش را فُرادا خواند .خیلی درهم و پکر
113

بود .بعد از نماز عشا به کانکس طرح عملیاا رفتم .با بچههای طرح عملیاا دور هم نشسقته بقودیم
که یکی از بچهها آمد و گفت« :جهت شادی روح شهدای اسالم ،خصوصاً شهدایی که امروز به فیض
شهادا رسیدن ،شهیدان حسن باقری و مجید بقایی ،صلواا».
وا رفتم .باورم نمیشد .بچهها متوجه شدند که چه اشتباهی کردهاند .سقریع از سقنگر کقانکس بقه
طرف اطالعاا عملیاا دویدم .هیچکس آنجا نبود .محمد هم نیامده بقود .سراسقیمه بقه سقتاد رفقتم.
مهدی بزر زاده نشسته بود و گریه میکرد .من را که دید گریهاش شقدا گرفقت .مقن و مهقدی از
جبهة شوش با مجید خیلی صمیمی شده بودیم .مهدی گفت« :بلند شو بقریم قرارگقاه خقاتم ».همقراه
پی بهار و مهدی در ماشین نشستیم .من گریه میکردم .از ذلیجان به جنگل عمقر و از آنجا به برغازه
رفتیم .خاطراا مجید در ذهنم میآمد .با مجید خیلی رفیق بودم و روزگاری را با هم گذرانده بقودیم.
پر از خون بود .تا چشممان به هم افتاد به طرف

به قرارگاه رسیدیم .محمد باقری را دیدم .لبا های

هم رفتیم و یکدیگر را بغل گرفتیم .محمد شروع به گریه کرد .او هم برادرش را از دست داده بقود و
هم فرمانده

را .من هم گریه میکردم .شاید ده دقیقه به همین حال گذشت .بعد محمد شروع کقرد

به تعریف کردن ماجرا .گفت« :از قرارگاه حرکت کردیم و به طرف قرارگاه نجف رفتقیم .سقه نفقر از
بچههای قرارگاه نجف ،مجتبی مؤمننیا و غالمعبا قالوند و رضا پاالش ،هم اومدن تقا بقه دیقدگاه
بریم و شناسایی آخر منطقه رو انجام بدیم .در طول مسیر مجید سورة فجر رو میخوند .به آیة یا ایتها
النفس المطئنه که رسید به حسن گفت :من نمیدونم گیرِ کار کجاست؟ حسن گفت :که چقی؟ مجیقد
گفت :هر جوری میخوام این رو هضم کنم نمیدونم گیرش کجاست؟ مگه میشه آدم به یه همچقین
جایگاهی برسه؟ حسن لبخندی زد و گفت :گیرش توی یه ترکشه .یه تقرک

کقه بخقوری انشقاءاهلل

گیرش رفع میشه .مجید خندید .همگی توی دیدگاه نشستیم .مکان دیدگاه مناسقب نبقود .عقراق بقه
منطقه کامل دید داشت و پراکنده آتی

میریخت .حسن من رو صدا کرد و گفت :برو پی

ارت ؛ مختصاا اینجا رو بگیر و بیا .به طرف سنگر سربازای ارت

بچههای

رفتم .هنقوز بیسقت متقر فاصقله

نگرفته بودم که صدای سوا وحشتناکی اومد .روی زمین خوابیدم .متوجه شدم نزدیک ما خورده؛ اما
فکر نمیکردم به سنگر خورده باشه .ترکشا پشت سر هم به چپ و راست پرا میشدن .بعد از چنقد
دقیقه بلند شدم و برگشتم تا ببینم تو به کجا خورده .دیدم یا اباالفضل سنگر ویران شده .سراسقیمه
دویدم .سربازا هم که صدا رو شنیده بودن برای کمک اومدن .توی دیدگاه رفتم .تو بقه پشقت سقر
مجید خورده بود .دو تا پاش درجا قطع شده بود .پشت سرش کامل ترک
سنگر افتاده بود .به صورا مجتبی مؤمننیا هم ترک

خورده بود .غالمعبا

خقورده بقود .دَمقر تقوی
قالوند و تقی رضقوانی

هم شهید شده بودن .مرتضی صفار روی زمین افتاده بود .پای رضا پاالش قطع شده بقود .حسقن هقم
وضع عجیبی پیدا کرده بود .صورا و لباش متورم شده بود .توی سرم کوبیدم .با کمک سربازا بچهها
رو از سنگر بیرون آوردیم .تما
حسن هنوز زنده بود .تا تما

گرفتیم تا آمبوالنس بفرستن .بچهها رو به منطققة قرارگقاه آوردیقم.
گرفتیم و از دزفول هلیکوپتر بلنقد شقد و اومقد خیلقی طقول کشقید.
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مرتضی وضع بهتری داشت .حسن سه تا ترک

ریز خورده بود؛ اما موج انفجار داغون

کقرده بقود.

همة مویرَگاش ترکیده بود .یه ساعت و نیم سرش رو روی پام گذاشتم .اون هم آروم قرآن میخوند.
هلیکوپتر اومد و حسن رو توش گذاشتیم .اما نرسیده به دزفول شهید شد .دکتر گفت اگقه حتقی یقه
پزشکیار توی هلیکوپتر کنارش بود ،زنده میموند».
تقی رضوانی ،حسن ،مجید ،غالمعبا

قالوند ،و مجتبی مؤمننیا آنجا به شهادا رسیدند .مرتضی

صفار و رضا پاالش هم زخمی شدند .دوستان میآمدند و بقه محمقد تسقلیت مقیگفتنقد .بقا او وارد
کانکس شدیم .علی شمخانی ،قائممقام کل سپاه ،آنجا بود .احمد کردونی محافظ علی بود .ما بقا هقم
دورة آموزشی سپاه را گذرانده بودیم .احمد من را شناخت .با هم احوالپرسی کردیم .حقالم روبقهراه
نبود .محمد دوباره جریان شهادا بچهها را تعریف کرد و برای مراسم تشییع برنامهریزی کردند .قرار
شد پیکر حسن را از دزفول به تهران انتقال بدهند .پیکر مجید هم بنا بود از دزفول به اهقواز بقرود تقا
کل یگان هایی که در اهواز حضور داشتند بتوانند در مراسم تشقییع شقرکت کننقد و بعقد از آن بقرای
خاکسپاری به بهبهان منتقل شود.
نمیتوانستم بفهمم آنها چطور با آن روحیة خراب مشغول برنامهریزی هستند .انگار عادا کقرده
بودیم که در عین تأثر نگذاریم کارها زمین بماند .بچههایی که قرار بود عکس شهدا را چا کنند هقر
چه پروندة مجید را زیرورو کردند نتوانستند یک عکس با لبا نظامی از او پیدا کنند .من یقکدفعقه
یادم افتاد که یک عکس  9در  4از مجید دارم .عکس را بیست روز قبل از شهادت
اهواز گرفته بود و یکی هم به من داده بود .گفتم« :من یه عکس از مجید با لبا
شمخانی گفت« :با لبا

با لبقا

فقرم در

نظقامی دارم ».علقی

فرم؟» گفتم« :آره ».گفت« :کو؟» عکس را از جیب لباسم درآوردم و نشقان

دادم .شمخانی وقتی عکس را دید گفقت« :بابقا ایقن رو بقده دیگقه  ...دربقهدر داریقم دنبقال عکقس
میگردیم! از خودش گرفتی؟» گفتم« :آره ».پرسید« :میدونی کجا انداخته؟» گفتم« :اهواز .ولقی آدر
عکاسی رو نمیدونم ».گفت« :مهم نیست .سریع با احمد برید اهواز و عکس رو بدید برای چا  .من
فردا با هلیکوپتر از دزفول با پیکر میآم».

1

من و احمد کردونی با بنز علی شمخانی به قرارگاه گلف اهقواز رفتقیم و عکقس را بقه تبلیغقاا
دادیم تا چا کنند .آن شب در گلف ماندیم و تا وقتی خوابم برد گریه کردم .احسقا مقیکقردم بقا
رفتن مجید همهچیزم را از دست دادهام .تا قبل از آن اصالً فکر نکرده بودم که مجید پشقتوانة مقن یقا
فرمانده قرارگاه کربالست .وقتی مجید رفت احسا

کردم همهچیز تمام شده است و تنها حامیِ مقن

دیگر در این دنیا نیست .حالم منقلب بود و اوضاع خوبی نداشتم.

 .1از اهواز تقریباً دو سه کیلومتر به طرف جادة ماهشهر در بیابان واقع شده بود .االن داخل شهر از فلکة چهارشیر به طرف ماهشقهر سقمت
راست قرار دارد که بر سردر آن نوشته شده «قرارگاه مقدم جنوب ،کربال» در رژیم سابق پایگاه امریکاییها بود و یک زمین گلف بزر

داشت

که امریکاییها در آن بازی میکردند و به همین جهت به گلف معروف شد .قدیمیترها به آن «پایگاه منتظران شهادا» هم میگویند( .راوی)
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نزدیک صبح که برای نماز بیدار شدم باز یاد مجید افتادم .احمد پرسید« :چهته تو؟ میدونم حالت
خرابه .اما چرا اینقدر بیتابی؟! اتفاقیه که افتاده .فکر میکردی مجید زنده میمونه؟ هقر کقدوم از مقا
معلوم نیست تا کی زنده باشیم .زیاد سخت نگیر ».درست میگفت؛ اما برای من خیلی سخت بود .یاد
حرفهای گاهبهگاه مجید میافتادم که ما به آن میخندیدیم .مجید میگفت« :وقتی کسی شهید میشه
دوستاش ،رفقاش ،همسایهها ،بستگان خیلی ناراحت باشن تا چهلم عزادارِشن .صمیمیترین دوستاش
و برادر و خواهرش ،خیلی باشه ،یه سال غصهدارن .اما پدر و مادرش تا قیامِ قیامت میسوزن ».این را
که میگفت بچهها میگفتند که خودا چرا آمدی جبهه و مجید جواب میداد« :این رو بقرای خقودم
نمیگم .برای دیگران میگم».
مجید دو برادر و یک خواهر داشت .خواهر و یکی از برادرهای

ساکن تهران بودند .حمید کقه از

مجید بزر تر بود ساکن بهبهان بود .مجید تهتغاری خانواده بود و رابطهای صمیمی با پدر و مقادرش
داشت.
حمید بقایی میگفت« :صبح سراغ پدرم رفتم تا با ترفندی به

خبر بدم .سفرة صبحونه پهن بود.

حاجی داشت چای میریخت .طبق معمول اخبار رادیو رو هم گوش مقیداد .نگقران بقودم کقه نکنقه
اخبار شهادا رو اعالم کنه که یهمرتبه همون اولِ اخبار مجری گفت :دو تن از فرماندهان بزر سپاه
پاسداران به شهادا رسیدند؛ سردار شهید باقری و سردار شقهید بققایی .یقه آن منقگ شقدم و دیگقه
نفهمیدم چی شد .فقط دیدم حاجی بیهوش شد .مادرم متوجه اوضاع نبود .دائم میپرسید :چی شده؟
و آب به صورا حاجی میزد .وقتی حاجی به هوش اومد فقط گفت :تموم شد».
روز دهم بهمن هر چه نیرو در عقبه بود به اهواز آمد .شهر غلغله شده بود .در همان شلوغی اهواز

با احمد کردونی به باشگاه استادان رفتیم .اسماعیل دقایقی و صدراهلل فنی ،1رفقای صقمیمی مجیقد در
گروه منصورون ،هم آنجا بودند .آنها از من بزر تر بودند؛ اما همگی رفیق مشقترکمان ،مجیقد ،را از
دست داده بودیم و فقط گریه میکردیم .بعد از گذشت مدتی فضا آرامتر شد .صدراهلل به مقن گفقت:
«امیر ،محافظای علی شمخانی رفتقهان مرخصقی .تقو بقرو کنقارش و محقافظ

بقاش ».گفقتم« :مقن

روحیهش رو ندارم ».ناراحت شد .گفت« :روحیهش رو ندارم یعنی چی؟ من االن کی رو پیدا کنم کقه
مطمئن باشم ازش و اسلحه دست بدم و بگم کنار علی باشه؟! هیچکس رو من االن نمیشناسقم .بقه
تو تکلیف میکنم این اسلحه رو بگیر دستت و کنار علی شمخانی باش تا بهبهان .این رو که میتقونی
انجام بدی؟ فقط تا بهبهان .اونجا که رسیدی محافظاش میآن تحویل

میگیرن؛ تو برو دنبال کارا».

برای من خیلی سخت بود که با آن اوضاع روحی از کسی مراقبت کنم .منافقان هم در سقال 1901
بهشدا فعال بودند .اگر درگیری پی

میآمد ،تنها بودم .در آن شرایط هم احسا

میکردم بایقد آن

کار را انجام بدهم و هم میترسیدم از عهدهاش برنیایم .احمد گفت« :نگران نباش .مقن هقم هسقتم».
 1صدراهلل فنی فرمانده عملیاا برونمرزی بود و شناساییهای خاک کردستان عراق از طریق ایشان هقدایت مقیشقد .قبقل از آن حفاظقت
شخصیتها ،بهخصوص در خوزستان ،بر عهدة او بود .ایشان در تاریخ  1900/11/25به شهادا رسید( .راوی)
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احمد سرتیمِ حفاظت بود و راننده شده بود .به او گفتم« :احمد ،یکی از این سالحاا رو به من بقده».

او هم یک سالح شبیه یوزی به من داد .با هم به حسینیة اعظقم 1رفتقیم .خیابقانهقای اهقواز مملقو از

جمعیت بود؛ اما وقتی ما را میدیدند که سوار بنز هسقتیم و لبقا فقرم سقپاه پوشقیدهایقم راه را بقاز
میکردند .تا جلوی حسینیه ماشین را بردیم .ماشین که ایستاد ،احمد گفقت« :مقن مقیرم داخقل .تقو
حواست به ماشین باشه تا من بیام ».رفت و برگشت و گفت« :علی داره با بچههای سقپاه از فرودگقاه
میآد».
ساعت  11:91علی شمخانی به حسینیة اعظم رسید و از آنجا مقن کنقار او ققرار گقرفتم .علقی در
حسینیه دربارة مجید سخنرانی کرد .بغض راه گلویم را بسقته بقود .خقاطراا مجیقد جلقوی چشقمم
میآمد .گریهام گرفته بود؛ اما باید حواسم را جمع میکردم .در دلم به صدراهلل بدوبیراه مقیگفقتم کقه
دستم را در حنا گذاشته بود .صدراهلل هم دائم یک چشم

به من بود .متوجه حاالا روحی من شده

بود و نگران بود که نتوانم مأموریتم را بهخوبی انجام بدهم و به علی تعرضی بشود .پیکر مجیقد را در
حسینیة اعظم تشییع کردند و بعد به بیمارستان جندیشاپور انتقال دادنقد .از آنجقا هقم ققرار بقود بقه
فرودگاه برده شود.
ساعت  ،11:91بعد از سخنرانی ،علی شمخانی به منزل در خیابان سیمتری رفت .مقن و احمقد
کردونی هم مجبور بودیم با او باشیم .دم خانه که رسیدیم پدر علی ،حاج صالح ،منزل نبقود .مقادرش
به استقبال ما آمد .لبا

عربی پوشیده بود .جلوی در علی را در آغوش گرفت و بوسید و خوشآمقد

گفت .ما را به داخل دعوا کردند .در مضیف نشستیم .مهمانخانقهای نسقبتاً بقزر

بقود و خیلقی از

بچههای قدیمی آنجا جمع بودند .هرکس صحبتی میکرد و علی شمخانی هم نشسقته بقود کقه حقاج
صالح داخل شد .همه به احترام او بلند شدند .علی به طرف پدرش رفت .دست او را گرفت و بوسید
و باالی مجلس نشاند .ساعت  12:15ناهار مختصری را که بچههای سپاه آورده بودند خوردیم .بعد از
ناهار علی به ما گفت« :بلند شید بریم فرودگاه ».هر کس با ماشین خودش راه افتقاد .مقن ،شقمخانی،
کردونی ،علی افشاری ،و صادق آهنگقران بقا ماشقین شقمخانی بقه فرودگقاه اهقواز رفتقیم .آنجقا دو
هلیکوپتر آمادة پرواز بود و در یکی از آنها پیکر مجید قرار داشت.
عبداهلل جاویدان ،ابراهیم طهماسبی ،اسقماعیل دققایقی ،صقدراله فنقی ،مسقعود صقفایی ،و جقواد
استادیان با هلیکوپتر مجید رفتند .من ،شمخانی ،احمقد کردونقی ،علقی افشقاری ،صقادق آهنگقران،
فریدون مرتضایی ،و عبا

صمدی هم سوار یکی دیگر از هلیکوپترها شدیم .در مجموع پانزده نفقر

هم نشدیم .خیلیها به فرودگاه آمده بودند؛ اما شمخانی مشخص کرد که چه کسانی بیایند.
از اهواز  45دقیقه طول کشید تا به بهبهان برسیم .بهبهان یک پارچه آمادة تشییع پیکقر مجیقد بقود.
مردم تازه متوجه شده بودند پاسداری که دو هفته پی

در نماز جمعه برایشان سقخنرانی کقرد مجیقد

بقایی ،فرمانده قرارگاه کربال ،بوده است .در مقر سپاه بهبهان محافظهای شمخانی آمدند .اکبر برکت را
 .1حسینیه در خیابان طالقانی قرار دارد و یکی از پایگاههای انقالب به حساب میآمد( .راوی)
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که دیدم .به او گفتم« :اکبر ،فالنفالنت کنن ».خندهاش گرفته بود .گفت« :حاال جای دعوا نیست .علی
رو تحویل بده .اسلحه رو هم بده».

بعد از تحویل علی شمخانی و اسلحه به قول بهبهانیها فکیدم 1و به سمت گلزار شهدا رفتم .مجید
را به غسالخانه برده بودند .ابراهیم طهماسبی اجازه نداد داخل بروم .خواستم از پنجقره خقودم را بقه

داخل بکشانم و مجید را ببینم؛ اما نشد .شاید قسمت نبود برای آخرین بار او را ببینم.
مجید را با عزا و احترام به خاک سپردند .آنجا تازه باورمان شد که دارد به خاک مقیرود .خیلقی
سخت است که عزیزترینَت را از تو جدا کنند .هر گوشهای رفقا ایستاده بودند و حقال و روزی شقبیه
من داشتند .فقط میخواستند برای آخرین بار مجید را ببیند .دور قبقر خیلقی شقلوغ بقود و اصقالً راه
حرکت نبود .جثة من کوچک بود و بین جمعیت گیر کرده بقودم .بعقد از اینکقه همقه رفتنقد و کمقی
خلوا شد ،من و چند نفر دیگر کنار مجید ماندیم.
هوا رو به تاریکی میرفت .ابراهیم طهماسبی به ما گفت که به خانة عبداهلل جاودان برویم .خانهاش
روبهروی خانة مجید بود .نماز را آنجا خواندیم و شام خوردیم .بعد از شقام بقزر ترهقای مقا ،مثقل
دقایقی و طهماسبی و صدراهلل ،صقحبت کردنقد و گفتنقد کقه بایقد بپذیریقد مجیقد رفتقه؛ امقا راه او
پابرجاست .فکر نکنید با رفتن مجید همهچیز تمام شقده اسقت .ایقن امتحقانی اسقت کقه خقدا از مقا
میگیرد .همة ما این راه را پذیرفتهایم و آمادهایم .امروز مجید رفت ،فردا ما میرویم .راه مجید را باید
ادامه داد .کوتاهی نباید کرد .از فردا همان وظایف همیشگی را انجام بدهید؛ با قدرا و قوّا بیشتر ...
یک شب بود که پیکر مجید در خاک رفته بود .صبح زود ،بعد از نماز ،به سمت گلزار رفتم .آفتاب
داشت باال میآمد و من باالی قبرش بودم .چند نفر دیگر هم آمده بودنقد .هقر کقس نجقوای خقاص
خودش را با مجید داشت و دردودل میکرد .هر یک از ما به بهانهای سراغ

رفته بودیم.

آفتاب که کامالً باال آمد من یاد  25فروردین سال  1901افتادم؛ لحظهای که پشت بیسیم با مجیقد
حرف میزدم و رمزها گم شده بود .سر قبر مجید درحالیکه به خورشید نگاه میکردم احسا

کقردم

با او مکالمه بیسیمی دارم .اصالً حال خوبی نبود .چند دقیقه گذشت .ابراهیم گفت« :بلند شید بقریم».
بلند شدیم و با بچههایی که باید به اهواز برمیگشتند حرکقت کقردیم .دلودمقاغ کقار در قرارگقاه را
نداشتم .بهخصوص وقتی یاد روزهای آخر میافتادم که به او کممحلی کرده بودم .آن روزهقا را مفقت
از دست دادم.
بعد از شهادا مجید همة تالشم را میکردم که دیگر از مقابل سنگر فرماندهی عبور نکنم تا کمتقر
فکر و خیال به سراغم بیاید .فرماندهی قرارگاه را به احمد غالمپور سقپرده بودنقد و مقن دیگقر آنجقا
کاری نداشتم .تا عملیاا والفجر مقدماتی در قرارگاه ماندم .سعی کردم خودم را درگیقر کقار کقنم تقا
مجید از ذهنم برود .اما به محض اینکه وقفهای در کار به وجود میآمد دوباره به گذشقته و خقاطراتم
برمیگشتم .ماشین مجید هنوز آنجا بود .سعی میکردم به طرح عملیاا هم نروم؛ اما با وجود تیمهای
 .1پریدم.
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شکل گرفته باید میرفتم .من و یزدان مؤیدی در یکی از تیمهقا بقودیم .طقرح عملیقاا و اطالعقاا
عملیاا باید کنار هم قرار میگرفت .بیشتر کار در طرح عملیاا بود تقا روی نقشقه توجیقه شقویم و
بتوانیم در منطقه کار کنیم .خیلی اذیت میشدم .با خودم میگفتم تا همین چند روز پی مجیقد چنقد
متری من بود و میرفتم در فکر و خیال .عملیاا داشت شروع میشد .تصمیم گرفتم بعد از عملیقاا
از قرارگاه بروم .به بچهها هم گفته بودم میخواهم در یگان کار کنم .دورة آموزشقی را هقم گذرانقده
بودم.
شب  11بهمن سال  1901روی یک برگة یادداشت نوشتم« :االن در ساعت  21:91عملیاا والفجر
مقدماتی با رمز یا اهلل یا اهلل یا اهلل شروع شد ».شب عملیاا صادق آهنگران و حاج حمید انصاری بقه
قرارگاه آمدند .انصاری با لبا

روحانیت آمده بود .برگههایی به ما داد که برای دیقدار خصوصقی بقا

حضرا امام بود .من چند برگه گرفتم؛ اما نتوانستم به تهران بیایم و توفیق یارم نشد.
قرارگاه پنج تیم تشکیل داده بود تا قبل از شروع عملیاا در منطقه مسقتقر شقوند و حجقم آتق
دشمن و خطوط را بررسی کنند که اگر بعضی از مسئوالن یگانهقا در بیقان وضقعیت منطققه اغقراق
کردند ،تیمها ،که صددرصد مورد اعتماد فرماندهی بودند ،اطالعاا دقیق را به قرارگاه برسانند.
من و یزدان در نزدیکترین نقطه به دشمن و در جنگل عمقر منتظر دستور رفتن به خط بودیم.
در عملیاا والفجر مقدماتی حفاظت خیلی جدّی گرفته نشد .نیروها در منطقهای که تا قبقل از آن
پرنده آنجا پر نمیزد اجتماع کردند .یکی از راههای کشف عملیاا برای دشقمن همقین بقود .قبقل از
والفجر چند بار نیروهای شناسایی اطالعاا ما با نیروهای گشتی عراق درگیر شدند و حتی شهید جقا
گذاشتند .منافقان با نفوذ در نیروها و تکثیر کالک عملیاا به بچهها گفته بودند که جای یگان خودتان
را مشخص کنید تا حین عملیاا اگر نیرویی به اسارا درآمد ،اطالعاا بهراحتی به دست عراققیهقا
بیفتد .دشمن هم در آن منطقه کانالها و میادین مین عجیبی به عمق دو کیلومتر داشقت .اسقتحکاماا
زیاد بود .چندین ردیف سیمخاردار کالفی یا خطی زده بودند .ما اگر میتوانسقتیم از میقادین مقین رد
شویم ،تازه به کانالهایی میرسیدیم که عمق آن  0متر بود .جنگ ما در آن منطقه جنگ با موانع بقود.
برای همین عراق نیروی انسانی کمی وارد عمل کرد .جعفر نمیری ،رئیسجمهقور وققت سقودان ،بقه
عراق نیرو داده بود و یک تیپ سودانی هم در منطقه مستقر شده بود.
عمق و گسترة موانع ،از میادین مین گرفته تا بشکههای انفجاری پراکنده و سیمخاردار و کمینهای
دشمن ،و عملیاا لورفته باعث شد کار آنطور که پی بینی شده بود انجام نشود.
نیروهای اطالعاا عملیاا میدانستند اگر جایی لو رفته باشد ،فاتحهاش خوانده است .بقا وجقود
این عملیاا شروع شد و بچهها درگیر شدند.
برخالف همیشه ،که عراقیها حین درگیری ما را بمباران میکردند ،در آن عملیاا کقامالً هوشقیار
بودند و قبل از شروع عملیاا هواپیماهایشان آمدند و مقرها و حمام بچقههقای جهقاد نجقفآبقاد را
بمباران کردند .خیلی شهید دادیم .با موشکهای کوتاهبرد ،بچههای لشکر ولیعصر را ،که پشت تپههقا
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چادر زده بودند ،هدف قرار دادند .با این حال بچهها توانستند موانع را پشت سر بگذارنقد .بعضقی از
یگانها ،مثل تیپ امامحسن ،که نیروهای

اهقل سروصقدا نبودنقد ،بقر اسقا

مسقتنداا و گقزارش

لحظهبهلحظة عملیاا ،با همة فشاری که دشمن به آنها آورد پی رَوی کردند و خودشان را به جقادة
شنی ارتباطی پاسگاههای صفریه و طاووسیه رساندند؛ اما جناحین نتوانستند بقه آنهقا ملحقق شقوند.
صبح که هوا روشن شد به آنها گفتند برگردند عقب؛ چون پشتشقان خقالی اسقت و رفتقهانقد در دل
دشمن .بعد از این دستور بین نیروها درگیری به وجود آمد .بعضی از بچهها مقیگفتنقد نمقیخقواهیم
برگردیم عقب؛ چون دشمن ما را میبیند و میزند و روحیه میگیرد .باالخره فرمانده گقردان آنهقا را
عقب کشید .بچهها وقتی برگشتند داد و فریاد میکردند و میگفتند دوستانشان جا ماندهاند.
تعدادی از نیروها جلوتر بودند و دیگر امکان دسترسی به آنها نبود .حجم آتق

دشقمن سقنگین

بود .هواپیماها و هلیکوپترها وسط دشت آمده بودند و لودرهایی را که داشتند کانال را پر مقیکردنقد
میزدند .تانکها به منطقه مشرف بودند .با چشم غیر مسلح میشد دید که تانکهای دشمن بیقرون از
موانع میآیند و شلیک میکنند .آنچه ما را نجاا داد رملی بودن منطقه بقود کقه تلفقاا را کقم کقرد.
نیروها پوتینها را درآورده بودند و پابرهنه میرفتند .گلولههای تو

هم که شلیک میشد دو متقر در

ماسهها میرفت و بعد منفجر میشد .شنها زور ترک ها را میگرفتند .عقبه با بیسیم با ما در تما
بود تا صحت مطالب ارسالی از گردانها را بررسی کند .ما هم با کدهای معمول بقین خودمقان پاسقخ
میدادیم .ما در خط اول درگیری پشت جادة شنی و مرزی پاسگاه الکرامه ،وهب ،صفریه ،و طاووسیه
موضع گرفتیم.
حدود ساعت  4:91بعدازظهر به من و یقزدان اعقالم کردنقد کقه برگقردیم .تقیمهقا همقه داشقتند
برمیگشتند .عملیاا به بنبست رسیده و روحیة همه خراب شده بود.
از قرارگاه اعالم کردند شب بعد دوباره عملیاا میکنیم .ما هم که آلوده این ماجراها شقده بقودیم
میدانستیم فردایی وجود ندارد .در قرارگاه وضعیت تیپها و لشکرها بررسقی شقد تقا میقزان تلفقاا
انسانی و تجهیزاا مشخص شود .تا یک هفته بعد از عملیاا بچههایی که خودشان را در منطقه پنهان
کرده بودند یکییکی برمیگشتند .سرانجام منطقه از نیرو خالی شقد .بعقد از عققب کشقیدن نیروهقا،
عراقیها روحیه گرفتند و بمبارانها شدا گرفت .قرار شد قرارگاه جابقهجقا شقود .بقه مقا گفتنقد از
قرارگاه کربال به خاتم ،که در عملیاا مقدماتی رسمیت پیدا کرده بود ،برویم.
پایان سال  1901قرارگاه خاتم را روی ارتفاعاا برغازه ،خط پدافندی عملیاا فتحالمبقین ،زدنقد.
روی ارتفاع زمین را کنده و سنگر بتنی درست کرده بودند .سنگرها مثل تپقه شقده بقود .از بقاال فققط
دکلهای بیسیم مشخص میکرد که آنجا باید مرکز مهمی باشد .سنگرهای بتنی از زیر زمین بقه هقم
وصل بود .سنگر فرماندهی و سنگر اطالعاا عملیاا و سنگر طرح عملیاا درهایشقان بقه هقم بقاز
میشد .برای جلساا ،فرماندهان تیپها و لشکرها آنجا جمع میشدند تا فرماندهی برایشان صقحبت
کند .یک نمازخانه هم داشتیم .غذا را هم آشپزخانة تدارکاا سپاه درست میکرد و تحویل آشقپزخانة
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قرارگاه میداد .حداکثر تعداد ما در قرارگاه از فرماندهی گرفته تا تدارکاا ،اطالعاا ،طرح عملیقاا،
دژبانی ،مخابراا ،و بهداری به یک گروهان نودنفره هم نمیرسید.
فرماندهی خاتم ،قرارگاه مشترک سپاه و ارت  ،با آقا محسن و صقیاد شقیرازی بقود .رئقیس سقتاد
قرارگاه هم حسین عالیی بود .مهدی بزر زاده جانشین او بود .ملکزاده هم که از قرارگاه نجف آمده
بود نفر دوم ستاد و محمد باقری مسئول اطالعاا عملیاا قرارگاه شد .طرح عملیاا را هم مرتضقی
صفار اداره میکرد .سازمان رزم سپاه در جنوب به قوای اول کربال و ققوای دوم نجقف تقسقیم شقد.
قرارگاه خاتم جدید بود؛ اما من نمیخواستم بمانم .از اول هم محبتم به مجید باعث شقد بقه قرارگقاه
بروم .دیگر بهانهای برای ماندن نداشتم .چند بار درخواست انتقال دادم؛ اما محمقد بقاقری مقیگفقت:
«نرو .تازه کار یاد گرفتی .بهت نیاز داریم».
حمزه کربالیی هم ،که جانشین محمد و از بچقههقای شقوش دانیقال بقود و از اول جنقگ مقن را
میشناخت ،میگفت« :امیر نرو از قرارگاه .اگه میخوای بری ،بعد از عملیاا بعدی برو».
محمد باقری چهل روز بعد از شهادا مجید در قرارگاه عینخوش بقه مقن گفقت« :فقردا صقبح
ماشین من رو بردار برو پایگاه وحدتی دزفول .از اونجا با سرهنگ صیاد شیرازی برو بهبهقان ».گفقتم:
«برای چی؟» گفت« :صیاد شیرازی توی مراسم مجید شرکت نکرده .میخواد بره بهبهقان ،یقه عقرض
ادبی به خونوادة شهید بقایی بکنه .شقما هقم باهقاش بقرو؛ چقون هقم بچقة بهبهقانی هقم مجیقد رو
میشناختی».
صبح زود با ماشین محمد به پایگاه وحدتی دزفول رفتم .آنجا چند نفر از بچههای سپاه هم بودند.
از بین آنها فقط هادی ثروتی را میشناختم که از بچههای طرح عملیاا قرارگاه خاتم بود .بقا هقادی
صحبت میکردم که یکی از بچههای بهبهان آمد واحوالپرسی گرمی با من کرد .من او را نمیشناختم؛
اما ظاهراً او من را میشناخت .از نیروهای جهاد بود و بعد فهمیدم که حاج یداهلل شمایلی اسقت و بقا
ما میآید.
صیاد و ارتشیها هم از راه رسیدند .صیاد رو به ما کرد و پرسید« :برادری که بناست معقرف باشقه
کیه؟» گفتم« :منم ».یک هلیکوپتر شنوک از راه رسید .صیاد به من گفت« :تو جلو ،پی

من ،بشین».

سوار هلیکوپتر شدیم .کنار صیاد شیرازی ،که آن زمان فرمانده نیروی زمینی ارت بقود ،نشسقتم.
شنوک بلند شد و به سمت بهبهان پرواز کرد .هلیکوپتر در آسمان مسجدسلیمان با مشکل فنی مواجه
شد .خلبان با پایگاه تما

گرفت و نقص فنی را اطالع داد .پایگاه مسجدسلیمان هم اجازة فقرود داد.

بالفاصله هلیکوپتر به زمین نشست .از هلیکوپتر پیاده شدیم و به سمت دفتر فرمانده پایگقاه رفتقیم.
شیرازی با هر سربازی که در مسیر میدید احوالپرسی میکرد .هیچکس انتظار نداشت فرمانده نیروی
زمینی آنقدر عادی رفتار کند .داخل اتاق فرمانده پایگاه ،صیاد به من گفت« :با بهبهقان تمقا
بگو مشکل پی

بگیقر؛

اومده .ما با تأخیر می رسیم ».به مقر سپاه بهبهان تلفن کقردم .فرمانقده مققر ،دهققان،
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گوشی را برداشت .خودم را معرفی کردم و گفتم« :سرهنگ شیرازی نمیتونقه بقین دو نمقاز صقحبت
کنه .مشکلی پی

اومده؛ دیرتر میرسیم».

یک ساعت معطل شدیم تا نقص برطرف شد و پریدیم .باالی بهبهان که رسیدیم شقیرازی از مقن
پرسید« :کجا باید فرود بیایم؟» بین ژاندارمری و مقر سپاه مردد بودم .برایم هم سخت بود جقایی جقز
مقر سپاه برویم .همانطور که از باال نگاه میکردم ،به خلبان گفتم« :اونجا فرود بیا ».و محوطة سقپاه را
نشان

دادم .محوطه از باال واضح بود و چون بیرون شهر قرار داشت شناساییاش خیلی راحت بود.

بچههای سپاه در محوطه جمع شدند .دهقان جلو آمد و سالم و احوالپرسی کرد .از قبل ماشینها
را آماده کرده بودند .از آنجا همراه سرهنگ شیرازی و حاج غالم خلیلی ،که سرتیم محافظان او بود ،و
باقی بچهها به طرف خانة شهید بقایی رفتیم .مادر و پدر مجید و مادر و پدر امین شقریعتی ،پسقرخالة
مجید ،در خانه حضور داشتند .شیرازی بعد از  25دقیقه ،که دربارة خصوصیاا مجید صقحبت کقرد،
بلند شد و گفت« :بریم به طرف مزار شهدا».
در راه که به سمت گلزار میرفتیم سرهنگ شیرازی سرش را نزدیک گوش من آورد و آرام گفت:
«من رو سرِ خاک مسعود پی بهار ببر ».مسعود در دبیرستان و هنرستان همکقال

مقن بقود .تعجقب

کردم که شیرازی او را میشناسد .گفتم« :ببخشید جناب سرهنگ ،شما مسعود رو از کجا میشناسی؟»
خندید و گفت« :مسعود شاگردم بود ».یادم افتاد مسعود دورة عالی آموزش طرح عملیاا را با حسقن
شیرازی گذرانده بود .قبل از اینکه سر قبر مجید برویم ،در مسیر ،سر قبقر

دانایی و عدهای دیگر پی

مسعود رفتیم .مادر مسعود ،که یک زن سادة روستایی بود ،کنار قبر نشسته بود .بقه زبقان بهبهقانی بقه
مادر مسعود گفتم« :مادر ،سرهنگ شیرازیه ».تا این زن خواست بلند شود؛ شقیرازی اجقازه نقداد و از
روی چادر سر پیرزن را بوسید و کمی دربارة مسعود صحبت کرد .جمعیت دور مقا حلققه زدنقد .بقه
سمت قبر مجید رفتیم .شیرازی آنجا فاتحهای خواند و بعد به سمت جایگاه رفقت و  41دقیققه بقرای
مردمی که جمع شده بودند دربارة جنگ و وحدا و نیاز جبهه صقحبت کقرد .بعقد از آن بقه سقمت
دزفول برگشتیم.

1

شب عملیاا والفجر  1در اتاقِ عملیاا من گزارش لحظهبهلحظة سپاه را میدادم و سرهنگ مفید
گزارش لحظهبهلحظة ارت را .سرهنگ شیرازی ،سرهنگ حسنی سعدی ،سرهنگ مفیقد ،و سقرهنگ
جمالی در اتاق عملیاا ارت بودند .آقا محسن ،رشید ،آقا رحیم ،مرتضی صفار ،محمد باقری ،حمزه
کربالیی ،و من از نیروهای سپاه بودیم .غالم بشردوست هم میآمقد و مقیرفقت .بشردوسقت لبقا
آخوندیاش را درآورده و لبا

سپاه پوشیده بود .او در قرارگاه جانشین صفار بود.

هنگام شروع عملیاا همه درگیر بودند .اتاق عملیاا شلوغ شد .گفتند اضافهها بروند بیرون .مقن
جزء افرادی بودم که باید میماندم و گزارش لحظهبهلحظة نیروهای سپاه را ،که وارد عمل شده بودند،
 .1این عملیاا در تاریخ  1902/1/21در شمال فکه با رمز «یا اهلل» و با هدف تسلط بقر ارتفاعقاا منطققه انجقام شقد( .اطلقس راهنمقای ،1
خوزستان در جنگ ،ص )13
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هر چند دقیقه یک بار از فرماندهی یگانها میگرفتم و مینوشتم و بالفاصله برای فرماندهان میبقردم
تا آنها روی کالک موقعیتها را بررسی کنند و تصمیماا الزم را بگیرند.
درگیر نوشتن بودم که یک نفر دست روی شانهام گذاشت و گفت« :چطوری با زحمتای مقا؟» بقه
سمت صدا سر برگرداندم .صیاد بود؛ همان آدم خاکی و متواضع همیشگی .بلند شدم و احقوالپرسقی
بود و پخ

کردم .یک بسته شکالا دست

میکقرد .گفقت« :همقه شقکالا برداشقتند جقز تقو ».و

شکالا را تعارف کرد .این سرآغاز دوستی من با شیرازی بود که تا یک سال قبل از شقهادت
داشت.

1

ادامقه

عملیاا والفجر  1باز در منطقة فکه انجام شد که بخشی از آن با مقدماتی مشترک بود .ارتفاع 112

و  2105باید تصرّف میشد که چند بار بین ما و عراقیها دسقتبقهدسقت شقد .در آن منطققه حقدود

دویست و پنجاه تَقن اسقیر گقرفتیم .عملیقاا یقک هفتقه بیشقتر طقول نکشقید و بعقد از آن دوبقاره
بهانهگیریهای من شروع شد .بچههای قرارگاه هم کقه مقیدانسقتند روحیقة مسقاعدی نقدارم سقعی
میکردند با من مدارا کنند؛ تا اینکه یک شب ،در مرکز اطالعاا عملیاا اهوازق آلفاآلفا9ق پی بهار در
اتاق خوابیده بود و من و حمزه ،که جانشین اطالعاا قرارگاه بود ،با هم بحث اطالعاتی مقیکقردیم.
یکدفعه پی بهار بلند شد و گفت« :ساکت شو! میخوام بخوابم ».تا ایقن را گفقت اتفقاق بیسقت روز
پی در ذهنم تداعی شد .من خوابیده بودم و او داشت با یک نفر دیگر بحث میکرد .من گفتم« :بابقا
میخوایم بخوابیم ».آن روز پی بهار به من جواب داد که اینجا جبهه است و جای خواب نیست .من
هم گفته بودم « :این حرفا چیه میزنی؟میخوام استراحت کنم؛ از صبح درگیقر کقار بقودم .بقرو جقای
دیگه صحبت کن ».اما فایدهای نداشت .گفتم« :پی بهار ،یاداِ بیست روز پی

به مقن گفتقی جبهقه

جای خواب نیست؟» تا این را گفتم ،او بلند شد ،پشت گردن من را گرفت ،بقرد جلقوی در اتقاق ،و
گفت« :برو بیرون! نمیخواد اینجا باشی ».با ناراحتی گفتم« :ببین ،من دنبالِ رفتن از اینجا بودم».
 .1از سپاه هم که میخواستم بیرون بیایم با او مشورا کردم .او گفت« :نرو .سپاه به تجربیاا شماها نیقاز داره .بمقون ».گفقتم« :نقه ،دیگقه
جنگ تموم شده .دوست دارم توی کار فرهنگی باشم ».یک قرآن به من هدیه داد و روی آن نوشت« :من کان هلل و اهلل کان له ».یعنی هر کقه بقا
خدا باشد خدا با اوست .گفت« :حاال که داری میری ما رو فراموش نکن و به ما سر بزن ».سالها بعد از جنگ که از سقپاه بیقرون آمقده بقودم
برای کاری به دفتر او رفتم .امیر اَزگُمی ،فرمانده سابق لشکر  11خراسان ،مسئول دفترش بود .به او گفتم « :تیمسار هسقت؟» گفقت « :بلقه ،امقا
االن جلسه داره .نیم ساعت دیگه جلسهش تموم میشه ».به حیاط رفتم .زمستان بود و برف میبارید .درخت خرمالوی حیاط بار داده بود .مقن
هم که جنوبی و عاشق خرمالو! بچههای جنوب درخت را از ریشه درمیآورند .این سمت و آن سمت را نگاه کقردم و وقتقی دیقدم هقیچکقس
نیست باالی درخت رفتم و شروع کردم به انتخاب کردن خرمالوها .یکدفعه شیرازی را دیدم که پشت پنجره ایستاده است و دارد مقن را نگقاه
میکند .من هم از باالی درخت نگاه

کردم .پنجره را باز کرد و با صدای بلند گفت« :جون به جونت کنن ،بچة جنوبی! خب میگفتقی بقراا

میآوردن ».خیلی شرمنده شدم .وقتی داخل اتاق

رفتم داشت میخندید .گفت« :نترسیدی از اون باال بیفتی؟» گفتم« :خودا که میدونی؛ بچقة

جنوب باید خودش بره سراغ میوه .میوهای که بیارن جلوش بذارن لذا نداره .ما باید خودمون این رو از درخت بکنیم( ».راوی)
 .2نام دو ارتفاع در منطقة فکه( .راوی)

 .9آلفاآلفا هفت هشت ساختمان و خوابگاه بود که قبل از انقالب امریکاییهای شرکت خطوط لولة اهواز آنجا زندگی میکردند .نام کنقونی
آن بیمارستان شهید بقایی است( .راوی)
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محمد باقری سوریه بود .قبل از اینکه برود به من گفته بود از قرارگاه نروم تا برگردد .دیگر صقبر
نکردم .همان شب وسایلم را جمع کردم و به پی بهار گفتم« :من از اینجا میرم .تا روزی هم کقه تقو
اینجا هستی پام رو اینجا نمیذارم .اطالعاا مالِ خودا .قرارگاه هم مال خقودا ».و از اتقاق بیقرون
زدم .هر چه حمزه من را صدا کرد من فقط گفتم« :خداحافظ».
شبانه با یک کولهپشتی و پای پیاده ،به طرف مقر سپاه اهواز رفتم .بین راه ماشینی نگه داشت و من
را سوار کرد .جلوی مقر سپاه اهواز پیاده شدم و سراغ صدراهلل فنی رفتم و گفتم که از قرارگاه آمدهام.
گفت« :برای چی اومدی؟» گفتم« :مجید که نیست من نمی تونم اونجا بمونم ».هقر چقه اصقرار کقرد،
گفتم« :نمی مونم صدراهلل .من از اونجا وسایلم رو برداشتم و اومدم .دیگه برنمیگقردم ».گفقت« :بقرو
تهران تا بعد از ماه رمضون محافظ علی شمخانی شو ».گفتم« :باشه؛ مقیرم .مقیتقونم روزه بگیقرم؟»
گفت« :نه؛ علی همیشه بین شهرهاست .محافظاش حکم مسافر دارن ».گفقتم« :پقس نمقیرم ».گفقت:
«یعنی چی؟» گفتم« :نمیرم .اگه میتونم روزه بگیرم ،میرم .اما اگه نتونم روزه بگیرم ،نمیرم ».گفت:
«هر کاری دوست داری بکن .من که هر چی به تو میگم میگی نه».
روز بعد سراغ پرسنلی رفتم و گفتم« :من از قرارگاه اومدم .میخوام برم پشت جبهه ».مسئول آنجا
اصالً از من نپرسید تو کجا بودی؟ حکم مأموریتت کجاست؟ پایان مأموریتت کو؟ هیچ .فقط پرسقید:
«کجا میخوای بری؟» گفتم« :منطقة ».3
منطقة  1خوزستان و منطقة  3استانهای فار

و بوشهر بود که شامل بندر دیلم هقم مقیشقد .در

بندر دیلم رفیق داشتم و با بچهها راحتتر بودم .اما آنجا نقه بقرق مناسقب داشقت نقه آب .از همقان
پرسنلی مستقیم حرکت کردم و نامهام را به مرکز منطقة  ،3که شقیراز بقود ،بقردم .در پرسقنلی شقیراز
پرسیدند« :کجا میخوای بری؟» گفتم« :بوشهر ».آنها هم بقرای بوشقهر نامقه دادنقد .در بوشقهر هقم
پرسیدند« :کجا میخوای بری؟» گفتم« :بندر دیلم ».و راه افتادم .ماشینهای بین راهقی قراضقه بودنقد.
بهسختی خودم را از اهواز به شیراز و از آنجا به برازجان و بوشهر و دیلم رساندم.
چند روز از ماندن من در دیلم گذشته بود که یک شب چند پاسدار از سپاه بوشقهر بقه مققر سقپاه
بندر دیلم آمدند و اعالم کردند که در کردستان برای عملیاتی ،که بعدها والفجر  2نام گرفت ،نیرو نیاز
است .رفقایم اعالم آمادگی کردند .آنجا رفته بودم که کنار دوستانم باشم و آنها میخواسقتند برونقد.
سراغ یکی از پاسدارها رفتم و گفتم« :ببخشید برادر ،من یه سؤال دارم ».گفقت« :بفرمقا ».گفقتم« :مقن
پاسدار منطقة  1هستم .مأموریت گرفتم از منطقة  1و اومدهم منطقة  .3میتونم با بچههای اینجقا بیقام
کردستان؟» گفت« :آره ،چرا نمیتونی؟» با همین سوال وجواب مأموریت من یک سال طقول کشقید؛
در حالی که من یک ماه مأموریت برای پشت جبهه گرفته بودم .مسئوالن سپاه منطقة  1فکر میکردنقد
در منطقة  3هستم و اصالً سراغی از من نگرفتند .اگر اتفاقی برای من میافتاد ،هیچکقس نمقیدانسقت
کجا هستم!
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ماهها میشد که از خانوادهام خبر نداشتم .تا اینکه صدام بهبهان را با موشک باران کرد .نگران شدم
و با سپاه بهبهان تما

گرفتم .تلفنها قطع بود .با سپاه ماهشهر تما

گرفتم تا با ابراهیم طهماسقبی،

که فرمانده اطالعاا آنجا بود ،صحبت کنم و جریان موشکباران را بپرسم .گفتند طهماسبی به بهبهان
رفته است .گفتم« :میخوام بدونم کدوم منطقة بهبهان رو موشک زدهان .طرفای خونة ما هست یا نه؟»
کسی که پشت خط بود گفت« :اونجوری که اطالع دارم دو جا رو موشک زدهان ».و منقاطقی را کقه
موشک اصابت کرده بود نام برد  .خیالم راحت شد اطراف منطقة ما نبوده و گفتم به ابراهیم بگوید هر
وقت توانست حقوق من را از سپاه بگیرد و به مادرم بدهد .یادم هست حقوق هجده مقاه مقن سقی و
ش

هزار تومان شده بود .وقتی آن پول را به مادرم داده بودند مادرم گفتقه بقود« :بقرای امیقر اتفقاقی

افتاده؟» ابراهیم گفته بود« :نه؛ حقوق هجده ماهشه .زیاد شده ».مادرم باورش نشده و گفته بود« :تو رو
خدا ،قسم بخور به قرآن ».سی و ش

هزار تومان آن موقع دنیایی پول بود .مادرم باالخره با قسم باور

کرده بود که من سالم هستم و آن پول معوقههایم است.
شبانه بارمان را برای کردستان بستیم .در سپاه ،وقتی خواستیم سوار اتوبو
پدر بشیر مزارعی را دیدیم .پیرمرد یقک فقانو

شویم ،زیر نورافکنها،

بقه دسقت گرفتقه بقود و پقای اتوبقو

آمقده بقود.

نورافکنها همهجا را روشن کرده بودند؛ اما آن بندة خدا آنقدر ذهن با پسرش درگیقر بقود کقه بقا
همان نور فانو در حیاط به دنبال پسرش میگشت .بچهها این صحنه را که دیدند سقربهسقر بشقیر
گذاشتند که پدرا را نگاه کن؛ این همه نورافکن را نمیبیند؟! آن شب تا شیراز میخندیدیم.
مرداد سال  1902در پادگان شیراز از همهجا نیرو آمده بود .نیروها را برای مناطق تقسیمبندی و ما
را هم برای تیپ المهدی انتخاب کردند .بچههای المهدی شلوغ بودند .من هم با بچههای شلوغ بیشتر
عیاق بودم تا بچههای متشرع .متشرعها دنبال عبادا بودند؛ اما رفقای من جستوخیزها و شوخیهقا
و مسخرهبازیهای خاص خودشان را داشتند.
در همان روزهایی که در شیراز منتظر اعزام بودیم یک روز با بچهها به باغوح
نفر با لبا

رفتیم .ده پقانزده

فرم به قفس میمونها رسیدیم .همه با هم به قفس چسبیدیم و میمونهقا را نگقاه کقردیم.

یکی از بچهها ،به نام بهبهانی ،یک شلنگ سایز بزر

پیدا کرد و به سمت یکی از میمونها پرا کرد.

شلنگِ آب میمون را تحریک کرد .تا میآمد شلنگ را بگیرد ،بهبهانی آن را طرف خقودش مقیکشقید.
آخرسر میمون شلنگ را گرفت و کشید .بهبهانی بک و میمون بک  .باالخره بهبهانی موفق شد و آن
را از دست میمون بیرون کشید .میمون بیشتر تحریک شقد .بهبهقانی دوبقاره شقلنگ را داخقل قفقس
انداخت .این بار دو تا از میمونها آمدند و سر شلنگ را گرفتند و کشقیدند .یکقی از میمقونهقا سقرِ
شلنگ را در دهان

کرد .یکی از بچهها هم شیر آب را باز کرد .آب با سرعت در دهقان میمقون وارد

شد و میمون بیچاره را به دیوارة قفس کوبید .میمونها شروع کردند به جیقغ زدن و بقه شقلنگ نگقاه
میکردند که داشت چپ و راست میرفت .یکی از بچهها گفت« :فرار کنید .االن رئیس قفس میآد».

191

به پادگان برگشتیم .بچهها به هم ریخته بودند .پرسیدم« :چهتونه؟» گفتنقد کقه بقا فرمانقده پادگقان
دعوایمان شده است .به ما ایراد گرفت؛ ما هم جواب

را دادیم .گفقتم« :اشقتباه کردیقد .اون فرمانقده

پادگانه .ابهت داره ».گفتند« :ابهتِ چی؟! تو رفتی توی قرارگاه ،فکر کردی کسی هستی؟؟»
بچهها جوّ آرام سپاه را با شوخیهایشان به هم زده بودند و کارهای عجیب و غریبقی مقیکردنقد.
مثالً یکی از آنها در بندر دیلم فانوسقه را با کلت به کمر گوسفند بسته و عینقک دودی بقه چشقم
زده بود و میگفت« :پا بخشه ».جمعیتی دنبال گوسفند راه افتاده بودند تا کلقت را بگیرنقد.گوسقفند
هم در میرفت.
پادگان شیراز را هم با همین کارها به هم ریخته بودند .فرمانده هم که میخواست پادگان را کنترل
کند با آنها تندی کرده بود .بچهها هم ناراحت شده بودند.
من و یکی از بچهها جلوی اتاق فرمانده پادگان رفتیم و دَر زدیم .فرمانده گفت« :بفرمایید ».گفقتم:
«ببخشید؛ با فرمانده کار داشتیم ».گفت« :بفرمایید؛ من هستم ».گفتم« :ببخشید؛ من یه عرضی داشقتم.
برادر عزیز ،بچههای بندر دیلم  »...تا این را گفتم خیلی جدّی گفت« :شما؟» گفتم« :من یه نیرو هستم.
رفتار بچههای ما اشتباه بوده .من هم بهشون گفتم فرمانده پادگان عزتی داره .ابهتقی داره .شقأنی داره.
بهشون گفتم که باید حرمت رو نگه دارید .گفتم نباید بیادبی میکردید .برادر گلم ،اینا دارن مقیرن
جبهه .معلوم نیست کدومشون برگردن .خیلی از شهدا رو تو اعزام کردی ».تا این حرف را شقنید آرام
شد و گفت« :من از شما معذرا میخوام ».گفتم« :نه؛ ما باید از شما معذراخقواهی کنقیم ».بعقد بقا
بچهها صحبت کردم و همه را برای معذراخواهی بردم.
فردای آن روز زمان اعزام ما بود .خبرنگاران زیادی برای تهیة خبر از جمعیت آمده بودند .نیروهقا
به ستون نشسته و بیرق گرفته بودند .من هم وسط جمعیت نشسته بودم .یک مداح شیرازی هم نوحة
حماسی میخواند و ما سینه میزدیم .در همین حین دو خبرنگار باالی سقرم آمدنقد و گفتنقد کقه مقا
میخواهیم با شما مصاحبه کنیم .سرم را بلند کردم و گفتم« :این همه آدم؛ چرا من؟!» با دست فرمانده
پادگان را نشان دادند و گفتند که آن برادر گفته بیاییم سراغ شما.
13مرداد سال  02بودیم که از شیراز به کردستان اعزام شدیم.
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فصلششم
نزدیک ده اتوبو

بقودیم .اتوبقو هقا ققدیمی بودنقد و بچقههقای رزمنقده هقم سقرویس خاصقی

نمیخواستند .همین که آب میدادند کافی بود .بین مسیر به هر استانی که میرسیدیم سپاه استان شقام
و جای خواب نیروها را تأمین میکرد .بعد از دو روز به ارومیه رسیدیم .باغهای سقیب ارومیقه کنقار
جادة ارومیهق نقده قرار داشت.
اتوبو ها ایستادند .دیگر نمیشد بچهها را کنترل کرد .ما که در جنوب به درختان سقدر و کُنقار،1
که هنوز سبز بودند ،رحم نمیکردیم ،به جان سیبهای رسیده افتادیم .پاسدارها از در و پنجره پقایین
ریختند و به درختها آویزان شدند .باغدارها و باغبانها با تعجب ما را نگاه میکردند .فکر میکردنقد
از قحطی درآمدهایم .بچهها آنقدر سیب کندند که مسئولین دادشان درآمد و گفتنقد کقه بیاییقد سقوار
شوید؛ زشت است .اما کسی گوش نمیداد .همه میخندیدند و سیب گاز میزدند .بعد از نیم سقاعت
باالخره توانستند بچهها را جمع کنند.
باالخره به نقده رسیدیم و از آنجا هم بالفاصله حرکت کردیم .گفتنقد سقاعت  4بعقدازظهر جقاده
بسته میشود .منطقة آذربایجان غربی از طرف نیروهای کومولقه و دمقوکراا تهدیقد مقیشقد .اولقین
درگیری کردها از روستای قارنا در منطقة نقده شروع شده بود.

پادگان آموزشی ژاندارمری در جَلدیان 2قرار داشت .تیپ المهدی سپاه هم ،آنجا بود .مقا بقه تیقپ
المهدی ملحق شدیم و درست زمانی رسیدیم که عملیاا والفجر  2شروع شده و تیپ درگیر عملیاا

بود .غروب رسیدیم و دیگر امکان اعزام ما به خط وجود نداشت .از جلدیان بایقد بقه پیرانشقهر و از
آنجا به منطقة حاج عمران میرفتیم .اولین بار بود که به آن منطقه میرفتم و نمیدانستم خط کجاست
و کجا باید برویم .ما را در مقر تیپ پیاده کردند و گفتند به نمازخانه برویم .در نمازخانه بعد از نمقاز
شام آوردند .همانجا خوابیدیم.
صبح بعد از نماز صبحانة مختصری دادند و گفتند که نیروهای اعزامی در محوطه جمع شقوند .در
محوطه ما را تقسیم کردند .از خودمان میپرسیدند که کجا میخواهید باشید .با رفقای بنقدر دیلمقیام
بیست نفر میشدیم تصمیم گرفتیم به ادواا برویم .فرمانده گردان ادواا حسین قنبری ،از بچقههقای
جهرم ،بود .قد کوتاهی داشت .آرام و در عین حال دوستداشقتی و جقدّی بقود .در ادواا مقا را بقه
واحد  110فرستادند.

 .1کنار درختی است به ارتفاع نزدیک به ده متر با بر های کوچک و قلبشکل و کشیده که بر

سقاییدة آن سقدر نقام دارد .میقوة کنقار

خوراکی است .این درخت و میوة آن در جنوب ایران کُنار نامیده میشود( .راوی)
 .2جلدیان روستایی از توابع بخ

الجان است و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی قرار دارد( .راوی)
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در واحد  110رمضانی ،که قبالً خودم به او کار کردن با تفنگ  1110را آموزش داده بقودم ،معقاون
واحد شد .من هم توپچی تفنگ  110شدم .رمضانی بعد از اینکه فهمیده بود من به آن واحد رفتهام به
بچهها گفته بود« :من روم نمیشه .حمید استاد من بوده و تفنگ  110رو بهم آموزش داده .حاال اومده
توی این واحد! بگید از این واحد بره .من خجالت میکشم وقتی اون هست داد بزنم یا دستور بقدم».
وقتی از ماجرا خبردار شدم به او گفتم« :فکر این چیزا رو نکن .تو االن مسئولی .درسته؛ من استاد تقو
بودم و  110رو از من یاد گرفتی .ولی مسئوال تشخیص دادن تو جانشین واحد باشقی .تقو کقارا رو
انجام بده .من خودم میخوام توپچی باشم و برم تو خط».
روز دوم به سمت حاجعمران که خیلی جالب و زیبا بقود حرکقت کقردیم .مقا ،در مقرداد ،هقوای
شرجی و گرم جنوب را تجربه کرده بودیم .اما آنجا ،ساعت  2بعدازظهر وقتقی بقا جیقپ روی جقادة
آسفالت حرکت میکردیم ،باد خنک و فرحبخشی میآمد .دوروبَرمان هم سرسبز و جنگلی بقود و مقا
به این زیباییها خیره شده بودیم .یک ساعت بعد به پیرانشهر رسیدیم.
پیرانشهر شهری مرزی بود که کردها در آن ساکن بودند .تا آن روز کردها را ندیده بقودیم و فکقر
میکردیم همة آنها دشمناند و مراقب بودیم کاری علیقه مقا انجقام ندهنقد .از پیرانشقهر بقه سقمت
حاجعمران رفتیم .کوموله و دموکراا در مسیر مرزی پیرانشهر فعقال بقود .در آن منطققه بایقد در دو
جبهه مبارزه میکردیم .عراقیها جلو بودند .ولی نمیدانستیم کومولهها و دموکرااها کجا هستند یا از
کجا میآیند .از این جهت شهر وحشتناکی بود.
به خط حاجعمران که رسیدیم جا خوردیم .خط در ذهن ما تپه و خاکریز بقود .ولقی در کردسقتان
کوهی  9111متری پی

روی ما بود .گفتند که جاده کشیدهاند .ولی چه جادهای! ترسناک و پیچدرپیچ.

در سرباالیی اگر یک لحظه ترمز میکردیم باید از ماشین بیرون میپریدیم؛ چون ممکن بود به تقه دره
سقوط کنیم .باالخره به جایی رسیدیم که گفتند بنة المهدی است .بچههای المهقدی در تعقدادی بنقة
کوچک زیر ارتفاع جاگیر شده بودند.

آنجا چند ارتفاع داشت؛ کینگ ،2کدو ،شهید صدر .بعد از تقسیم نیرو ما را به ارتفاعاا شهید صدر

فرستادند .دو جیپ  110بودیم که از ارتفاع باال رفتیم .برای هر تو

 110چهار نیرو تعیین شد .یقک

راننده ،دو نفر کمک ،و یک توپچی.
بین راه اگر تکدرخت یا چشمة آبی میدیدیم ،بیاعتنا به اینکه دشمن دید دارد یقا نقه ،از ماشقین
پایین میپریدیم و آبی به سر و صورتمان میزدیم.

 .1یکی از معروفترین سالحهای ضد تانک دنیاست و مأموریت اصلی آن علیه ادواا زرهی میباشد( .نشریة جنگافقزار ،مرکز انجمنهای
تخصصی)
 .2ارتفاع کینگ نام ارتفاعی در خاک عراق در شقمال محقور پیقرانشقهرق روانقدوز اسقت کقه در عملیقاا والفجقر  9در منطققة عملیقاتی
حاجعمران نیروهای عراقی در آن در برابر نیروهای ایرانی موضع پدافندی اشغال کردند( .نبردهای  1902ق  ،1904ص )111
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به سنگرهای باالی ارتفاع که رسیدیم خیلی در نظرمان کوچک آمدنقد .ارتفاعقاا سقنگی بودنقد.
بچهها با کلنگ سنگها را کنده و سنگر درست کرده بودند .ما به سقنگرهای بقزر

و جقادار عقادا

داشتیم .اما آنجا چهار نفر در یک سنگر دونفره مستقر بودند .بعد از مستقر شدن پرسیدیم چه کار باید
بکنیم .گفتند فرمانده خط خواهد گفت.
حدود ساعت  11:91صقبح تققوتقوق شقروع شقد .صقدای شقلیک خمپقارة عراققیهقا از شقهر

چومانمصطفی ،1که ما به آن مشرف بودیم ،میآمد .تعدادی ارتشی هم کنار ما بودند که ما چنقدان بقا
آنها مراوده نداشتیم .در مجموع حدود هشتاد نفر باالی ارتفاع و در بیست سنگر مستقر بقودیم .قلقة
کوه نوکتیز نبود و ما میتوانستیم با ماشین باالی آن برویم .جیپ  110را بقاالی ارتفقاع بقه گونقهای
مستقر کردیم که دشمن نتواند با خمپاره آن را بزند و منتظر مانقدیم تقا فرمانقده خقط وظقایف مقا را
مشخص کند .نزدیک ظهر فرمانده آمد و ما را با منطقه و وظایفمان آشنا کقرد و گفقت« :شقما بیشقتر
صبح و نزدیک غروب باید چومانمصطفی رو حسابی بکوبید .همین».
کارمان را شروع کردیم .مدتی علی گلستانی ،از بچههای گچساران ،راننقدة جیقپ بقود .بعقد از او
شیرانی آمد که کمسن بود و میگفت« :من اومدهم جبهه رو ببینم تا برم و برای خونوادهم بگم که کجا
بودم و چی دیدم ».یک نفر دیگر هم بعدها آمد به نام رستمی که هیکلی بقود و سقبیل و موهقای را
کوتاه میکرد .من سه رانندة جیپ در آن مدا عوض کردم .دو پسرعمو هم ،از بچههقای گچسقاران،
کمکتوپچی من بودند .اسمهایشان نادر و محمد بود .لر بودند و زبان شیرینی داشتند .یکقی از آنهقا
خیلی کمرو و یکی شوخ و زباندار بود.
کار ما این بود که هر روز صبح با تو

 110حسابی شهر چومانمصطفی را بکوبیم و عراقیهقا را

زمینگیر کنیم .در این مدا بچههای جهاد هم آمدند و از کار ما فیلم گرفتند .آنها میگفتند شما کقار
بزرگی میکنید.
دو ماهی که در منطقة حاجعمران بودیم اتفاقاا جالبی برای ما افتاد .یک بار جیپ ما خراب شقد
و روشن نشد .باید آن را جابهجا میکردیم؛ اما عراقیها مرتب خمپاره و تو

شلیک میکردند .خودم

پشت فرمان چیپ نشستم و ارتفاع  9111متری را در جادهای که حین عملیاا لقودر فققط یقک تیقغ
انداخته بود تا راه باز شود ،بدون ترمز و با دندة معکو و دندة یک و دو ،پایین آمدم .همه میگفتند:
« تو دیوونهای .آخر با ماشین پرا میشی ته دره ».کمسن بودم و به این فکر نمیکقردم کقه کقارم بقا
عقل جور درمیآید یا نه.
پایین ارتفاع مکانیکی که گفته بود باال نمیآید منتظر بود .ماشین را تحویل مکانیک دادم و به مققر
تاکتیکی تیپ در روستای حاجعمران عراق رفتم .روسقتای حقاجعمقران مقرز عقراق و ترکیقه بقود و
بچههای بارزانی ،که از خاک عراق نمیتوانستند بیایند ،از مرز ترکیه داخل میشدند.

 .1روستا یا شهرک چومان مصطفی ،در خاک عراق ،که ارتفاعاا حاجعمران بر آن مشرف بود( .راوی)
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خانههای روستا حیاطهای زیبایی داشتند .اتاقها خشت و گلی بودند .درختها روی خانهها خقم
شده بودند .در بعضی از خانهها آب چشمه از گوشة اتاق رد میشد .برایم جالب بود که مردم روسقتا
مسیر آب را منحرف نکرده بودند .همة وسایل زندگی هم سر جای بود .ما هم دست نمیزدیم.
باغهای بزر حاجعمران گالبی ،سیب ،هلو ،زردآلو ،و انگور داشت .مردم روسقتایی فقرار کقرده
بودند و باغها در اختیار ما بود .وقتی از خط برای استراحت به پادگان جلدیان میرفتیم صندوقهقای
میوه را برای بچهها میبردیم .دشمن هم بین درختها دید نداشت تا بتواند ما را بزند.
پادگان جلدیان آسایشگاه بزرگی داشت .داخل آسایشگاه با دیوارهای نصفه به سه قسمت تقسقیم
شده بود .بچهها چادرهای چتری هم زده بودند تا داخل

معلوم نباشد .بچههای بندر دیلم ،که بیست

نفر بودند ،قسمتی را گرفته بودند .فضلاهلل درویشی ،که پانزده شانزده ساله بود ،یقک بچقهگربقه پیقدا
کرده بود .عوض دیمسالمه نیمهشب آن را زیر پتوی بچهها میگذاشت .گربقه چنقگ مقیزد و تکقان
میخورد .بچهها از جا میپریدند و دادوفریاد میکردند .عوض هم خودش را به خواب میزد .بچههقا
که میفهمیدند کار اوست همه با هم روی سرش میریختند و تا جایی که میخورد او را میزدند.
یک روز صبح تخممرغ خام به ما دادند تا بچهها هر طور خواستند آن را بپزند .عوض بقه بچقههقا
گفت« :من اگه با تخممرغ بزنم وسط پیشونی فضلاهلل ،چقدر بهم میدید؟» بچهها گفتند نمقیتقوانی!
عوض گفت« :میتونم .حاال خوب تماشا کنید ».فضلاهلل گوشهای ،در حال و هوای خودش ،نشسته و
دست

را زیر چانهاش گذاشته بود .عوض نشانه گرفقت و تخقممقرغ را وسقط پیشقانی فضقلاهلل زد.

تخممرغ در صورا فضلاهلل پخ

شد .اول جا خورد .ولی ،وقتی عوض خندید ،آمد جلو و یقة او را

گرفت .عوض میگفت« :اینا گفتن نمیتونی .من هم زدم .یقة اینا رو بگیر .تقصیر من نیست که!»
آنجا ماجراها داشتیم .هوا سرد بود .وقتی به آسایشگاههای دیگر میرفتیم و پرده را کنار مقیزدیقم
میدیدیم شرایط عادی است .برخی دور هم نشستهاند و صحبت میکنند .به ما هقم مقیگفتنقد بفرمقا
چایی .ولی بچه های بندر دیلم همیشه تا باالی گردن زیر پتو بودند .اگر کسی پردة قسمت ما را کنقار
میزد میگفتیم بفرما خواب .این تکهکالم بچهها شد .غریبهها تعجب میکردند و میگفتند کقه بفرمقا
خواب یعنی چه!!!
در پادگان ،نیروهای هر واحد روزانه صبحگاه داشتند .صبح زود بلند می شدند و بعد از نماز صبح
می دویدند و ورزش میکردند .صبحگاه هفتهای یک بار مشترک برگزار میشد .پیرمرد باصفایی به نام
حاجی صلواتی آنجا بود که یک لندرور داشت .بچهها به آن دُمکُل میگفتند .حقاج صقلواتی هفتقاد و
هفت ساله بود .تبلیغاا کار میکرد .با بچهها شوخی میکرد و بچههقا هقم خیلقی دوسقت
لندرور حاجی ته نداشت .یک اتاق جلوی

داشقتند.

بود و دو تا بلندگوی قیفی ،یکی جلو و یکی هقم عققب،

روی آن نصب بود .حاج صلواتی هر سحر در پادگان جلدیان راه میافتاد و میخواند:
کم ز خروسی مباش ،مشت پری بی

از سر شب تا به صبح خداخدا میکند

نیست
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بچهها که معموالً تا دیروقت بیدار بودند از این کار حاجی شاکی مقیشقدند .بشقیر مقزارع کقه از
بچههای بندر دیلم بود یک شب گفت« :من جلوی این کار رو میگیرم ».به بخق

تبلیغقاا رفقت و

گفت« :ما صبح که میدوییم یه بلندگوی دستی میخوایم تا موقع دویدن بچهها شعار هم بقدن ».یقک
بلندگوی دستی از تبلیغاا گرفت و به بچهها گفت« :امشب بیدار باشید .میخقوام حقالِ صقلواتی رو
حسابی سر جاش بیارم ».بچهها بیدار ماندند .وقتی صلواتی نزدیک واحد ما رسید و خواند:
کم ز خروسی مباش ،مشت پری بی

از سر شب تا به صبح ...

نیست

چند لحظه مکث کرد .بشیر بلندگو را برداشت و گفت« :قوقولیقوقو میکنقد ».حقاج صقلواتی بقا
ناراحتی گفت« :بیمزه!» و شعرش را ادامه نداد .حاجی تا یک هفته در تیپ مقیگشقت تقا بلنقدگو و
کسی را که مسخرهاش کرده بود پیدا کند.
در صبحگاه مشترک یک بار واحد ما نرفت .رمضان کنارکوهی مرخصی بود .افضل ،فرمانده واحد،
خواب

برد و نماز صبح

هم قضا شد .حاج صلواتی ،که متوجه شد واحد ما صبحگاه نرفته ،جلوی

واحد آمد .بچهها به او گفتند که افضل خواب

برده و نماز صبح

هم قضا شده است .حاج صلواتی

عصبانی شد .لندرورش را روبهروی آسایشگاه گذاشت .بلندگو را طرف در گرفت و روشن کرد ،و از
فاصلة یک و نیم متری داد زد« :افضل مردهشور تو رو ببره .صبحگاه تقوی سقرا بخقوره .بلنقد شقو
نمازا رو بخون .نماز صبحت قضا شد ».افضل مثل جنزدهها با وحشت از خواب پرید .فکقر کقرده
بود موشک به آسایشگاه خورده .سریع رفت بیقرون و گفقت« :چقی شقده؟» همقه ایسقتاده بقودیم و
میخندیدیم .این اتفاق در تاریخ ماند .تا یک ماه حاج صلواتی در پادگان با لنقدرور دور مقیزد و در
بلندگو میگفت« :مثل افضلِ فالنفالنشده نباشید که نماز صبح

قضا شد ».همة تیپ فهمیده بودنقد

که یک روز نماز افضل قضا شده است .افضل ،که به ستوه آمده بود ،یقک روز سقراغ حقاج صقلواتی
رفت و گفت« :حاج آقا ،به حضرا عبا

این روستاهای اطراف هم فهمیدن من یه روز صبح نمقازم

قضا شده .بابا بس کن .چی می خوای بهت بدم؟ صد رکعت نمقاز بخقونم جقای اون دو رکعقت ،ول
میکنی ما رو؟ این همه آدم! پیله کردی به ما؟» از آن روز حاج صلواتی افضل را رها کرد.
دوباره به خط برگشتیم .اما زیاد روی ارتفاع صدر نماندیم .بعد از سه هفته مقا را بقه ارتفقاع کقدو
فرستادند .فاصلة ارتفاع صدر با کدو کم بود؛ اما باید از ارتفاع بقه دشقت مقیرفتقیم ،از رودخانقه رد
میشدیم ،و دوباره باال میرفتیم .گاهی در رود شنا هم میکردیم .آب بسیار سقردی داشقت .شقهریور
ماه تا ساعت  11صبح اورکت میپوشیدیم .بعد از آن تازه کمی آفتاب جان میگرفت و حقرارت

بقر

سرما میچربید .از حدود ساعت 2:91بعدازظهر دوباره هوا رو به سردی میرفقت و شقب اوج سقرما
بود .کار ما این بود که در ارتفاع آت باری کنیم تا دشمن احتمال ندهد کقه آنجقا نیقرو نیسقت .کقدو
ارتفاعی تقریباً چهارهزار متری است که باالی آن در مرداد یخ زده بود .بچهها در سرمای صبح آب را
با آب گرمی که روی والور بود قاطی میکردند تا بتوانند وضو بگیرند.
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آنجا که بودیم چند بار دیدم بچههای ارت

سبدهایی را که از زیر باریک بقود در ماشقینهایشقان

میگذارند و میبرند .نمیدانستم سبدهای چیست .کمی که کنکاش کردم متوجه شدم کنقدوی عسقل
است .بچههای ما وقتی ماجرا را فهمیدند چند تا از کندوها را برداشتند و آوردند.
بنة ما در پادگان حاجعمران بود .اتاقهای پادگان بر اثر اصابت تو خراب شده ،اما هنوز بعضقی
قسمتهای

سالم بود .بچهها در ارتفاع یک بز عراقی هم پیدا کرده بودند .بز غنیمتی خیلقی چقاق و

چله بود .موهای

هم انگار مدل خاصی داشت .بچهها حیوان زبانبسته را به پادگان آورده بودنقد تقا

در فرصتی مناسب کباب

کنند .بز را با طناب به یکی از پنجرههقای اتقاقهقای خقراب محکقم بسقته

بودیم .دو کندوی عسل را هم بچه ها آنجا گذاشته بودند .رمضان کنارکوهی میدانست کندوها عسقل
دارند .بدون اینکه به کسی بگوید ،تنهایی رفته بود تا عسل بخورد .یکقی از کنقدوها را محکقم زمقین
کوبیده بود تا زنبورها بیرون بیایند .زنبورها هم بیرون ریخته و به جان بقزِ بقدبخت افتقاده بودنقد .در
یکی از اتاقها خوابیده بودم که شنیدم یکبند صدای معمع میآید .همراه بچهها به طرف بز رفتقیم و
دیدیم زنبورها بز بیچاره را سیاه کردهاند .بز آنقدر معمع کرد تا از نفس افتاد .کمی که شقرایط عقادی
شد داخل اتاق رفتیم و دیدیم بز باد کرده است .پر وجو کردیم و رمضان ماجرا را گفت .بچههقا تقا
میخورد او را کتک زدند .زنبورهای نی زده مرده و عسلها هم روی زمین پخ شده بود.
پایین ارتفاعاا کدو و ابتدای سرباالیی خودمان شروع به ساختن یک سنگر کردیم تا اگقر بعقد از
ظهر به آنجا رسیدیم و نتوانستیم باال برویم در همان سنگر بمانیم .خاک پایین ارتفاع نرم بود .با هفت
هشت نفر از بچهها دو روز پشت سر هم پایین آمدیم و سنگر را زدیم .بعضی از بچههقا ،کقه آن بقاال
کاری نداشتند ،شب آنجا میخوابیدند .چند باری که در آن سنگر بودیم میدیدیم نزدیک غروب یقک
آدم کوتاهقد ،که چفیهاش را به صورت

میبست ،روی یک بولدوزر زنجیری مینشیند و درحالیکقه

از کنار ما رد میشود ،دست تکان میدهد و باال میرود .نزدیک صبح هم که هنقوز هقوا تاریقک بقود
پایین میآمد .به این رفتوآمد عادا کرده بودیم؛ اما نمقیدانسقتیم او کیسقت .یقک شقب در سقنگر
نشسته بودیم .بهبهانی گفت« :این رانندة بولدوزر کیه؟ نکنه دشمن باشه؟ نکنه کوموله باشه؟» گفتقیم:
« نه بابا کوموله کجا بود؟ بدبخت زیر آتی

تا صبح داره تو خط جون میکنه .شاید بقرای گردوخقاک

چفیه میبنده ».بهبهانی نگران بود .گفت« :من فردا صبح میرم ببینم کیه این ».صبح کقه آن بنقدة خقدا
داشت پایین می آمد و ما هم برای نماز بیدار شده بودیم ،بهبهانی از سنگر بیرون پرید .من و سه چهار
نفر دیگر از بچهها هم بیرون رفتیم تا درگیری فیزیکی پی

نیاید .بولدوزر که داشقت از کنقار مقا رد

میشد ،بهبهانی گفت« :وایسا  ...وایسا  »...راننده هم ایسقتاد .بهبهقانی بقاال رفقت و چفیقه را از روی
صورا او کشید .پسربچهای سیزدهساله بود .همه متعجب بودیم که چرا این پسقر صقورت

را بسقته

است .بهبهانی پرسید« :چرا صورتت رو میبندی؟» پسر جواب داد« :همینجوری ».بهبهانی گفت« :نه؛
باید بگی چرا این کار رو میکنی ».پسر نمیخواست حرفی بزند .اما بهبهانی خیلی اصرار کقرد .پسقر
گفت« :از تر

اینکه فرمانده خط من رو دعوا نکنقه؛ چقون اگقه مقیفهمیقد سِقنم کمقه ،مقن رو راه
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نمیداد ».فرمانده خط درخواست بولدوزر کرده بود تا هر شب بقاالی ارتفقاع بقرود .بهبهقانی گفقت:
«ببخشید؛ من فکر کردم تو کوموله هستی ».پسرک خندید و گفت« :نه؛ من از بچههای جهاد مشهدم».
کار ما این بود که در خط مدام با نیروهای دیگر جابهجا شویم و خط را بقا آتق سقنگین تفنقگ
 ،110که مثل خمپارهانداز برای ما عمل میکرد ،پوش بدهیم و ققوّا قلقب نیروهقای پیقاده باشقیم.
گاهی که ماشین غذا به ما نمیرسید از کنسرو استفاده میکردیم .بهترین کنسرو تنِ مقاهی بقود .علقی
گلستانی که رانندهام بود همیشه میگفت« :حمید تن ماهی به من بده تا بغداد براا ماشین میرونقم».
اما تدارکاا تن ماهی نمیداد .کنسرو بادمجان و لوبیا میداد .گاهی دو سه تا تقن مقاهی هقم کنقارش
بود .جعفر اسدی یک بار که به تدارکاا رفته و تنهای ماهی را دیده بود به مسئول آنجا گفتقه بقود:
«اگه هفتة دیگه برگردم و ببینم توی انبار تن ماهی هست و به این بچهها ندادی ،پدرا رو درمیآرم».
بعد از این حرف تا مدتی بساط سوروساا ما به پا بود.
یک روز ساعت  5بعدازظهر از پیرانشهر به طرف جلدیان میرفتیم که ارت

جلوی مقا را گرفقت.

گفتند اجازه ندارید بروید .جاده امنیت ندارد .تردد ماشین نظامی هم ممنوع است .گفتیم کقه مقا بایقد
برویم .خالصه درگیر شدیم .آخرسر فرمانده ارتشیها گفت« :ولشون کنید برن؛ به درک! زدنشون هقم
به درک .برای چی درگیر میشید؟ هر چی شد با خودشون ».ما رفتیم .واقعاً هم جاده خطرناک بود .به
پادگان جلدیان که رسیدیم ،با اینکه بچههای ژاندارمری پشت در ما را مقیدیدنقد ،درِ پادگقان را بقاز
نمیکردند .هر چه گفتیم ما بچههای المهدی هستیم ،گفتند« :در پادگان بسقته شقده .سقاعت  4بسقته
میشه .دیگه هیچکس اجازة تردد نداره ».گفتیم « :پس ما چه کار کنقیم؟» گفتنقد « :مگقه از خقط کقه
میاومدید جلوی شما رو نگرفتند؟» خالصه با دادوفریاد در را برایمان باز کردند.
در پادگان برای کاری به ستاد رفتم .یک عراقی آنجا بود که من او را میشناختم .در جبهة شقوش
که بودیم با لبا
دروی

ستوان دومی آمد و پناهنده شد .پی

ما ماند و علیه عراق فعالیقت کقرد .بقا حسقن

کار میکرد و ما او را ابومرتضی صدا میکردیم .وقتی او را دیدم گفتم« :ابومرتضقی ».نگقاهم

کرد و گفت« :من ابومرتضی نیستم ».گفتم« :نیستی؟» محکم جواب داد« :نه؛ من ابومرتضی نیستم ».بقه
دنبال کارم رفتم و وقتی برگشتم دیدم در حالِ قدم زدن و فکر کردن اسقت .سقراغ

رفقتم و گفقتم:

«ابومرتضی زیاد فکر نکن .من به تو میگم از کجا شناختمت؟» پرسید« :از کجا؟» گفتم« :جبهة شوش؛
حسن دروی  ».تا این را گفتم خندهاش گرفت و گفت« :تو بچقة جبهقة شوشقی؟» گفقتم« :بابقا مقن

حمیدم؛ اطالعاا عملیاا! با حشمت حسنزاده رفتیم برای کربالی  »1.1خالصه یک سقری کقد دادم

تا اینکه گفت« :آره ،شناختمت .اما اینجا من رو به این اسم نمیشناسن .اینجا به من میگن ابوحیدر».
بندة خدا دائم اسم عوض می کرد تا رد گم کند و ستون پنجم شناساییاش نکند .از او پرسیدم« :کجقا
کار میکنی؟» گفت« :من اطالعاا عملیاتم .تو کجایی؟» گفتم« :من واحد  110هسقتم ».گفقت« :چقرا
 .1این عملیاا در تاریخ  1905/4/3در منطقة عملیاتی مهران و با هدف آزادسازی ارتفاعاا غربی شهر و با رمز «یا ابالفضل العبا » انجام
شد( .اطلس راهنمای ایالم در جنگ ،ص  ،112مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ)
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نیومدی اطالعاا عملیاا؟ تو که توی شوش اطالعاتی بودی ».گفتم« :وااهلل بچهها همه رفقتن واحقد
 .110منم رفتم همونجا ».بعد از این جریان من دیگر ابوحیدر را ندیدم .مدا کمی بعد از آن ،حادثقة
ظهر عاشورای سال  1902اتفاق افتاد.
اکثر نیروهای المهدی بچههای جهرم و داراب و فسا بودنقد .سقیزده نفقر از بچقههقای جهقرم بقا
اتوبو

و لبا

شخصی عازم منطقه بودند .کولهپشتیهایشان را در صندوق اتوبو

پسر راننده هم جزء بچهها بود .در راه کوموله جلوی اتوبو

را گرفته .اتوبو

گذاشقته بودنقد.

شمارة سپاه نداشت و

بچهها گفته بودند که برای تفریح آمدهایم و میخواهیم بگردیم .یکی از کومولهها صندوق را بازرسقی
کرده و کولهها و لبا های فرم و کار را دیده و فهمیده بود که آنها رزمندهاند .هقر سقیزده نفقر را از
ماشین پیاده کردند .کنار جقاده بقه درخقت بسقتند و بعقد از شقکنجه کقردن و زدن تیقر در کشقکک
زانوهایشان آنها را تیرباران کردند .به راننده هم گفتند« :برو به جمهوری اسالمی بگو مقا ایقنطقوری
هستیم ».راننده که پسرش را جلوی چشمان

شهید کرده بودند ،با وضعی آشفته برگشت و مقاجرا را

برای جعفر اسدی تعریف کرد .بعد از آن جعفر تا مداها پی

از سخنرانی مقیگفقت« :بقا درود بقه

ارواح شهدای ظهر عاشورای  02کردستان».

بعد از دو ماه حاجعمران را تحویل دادیم و به طرف سردشت کردسقتان کقه نزدیقک بانقه 1اسقت
حرکت کردیم .کل تیپ با همة امکاناا و ماشینها ،از اتوبو گرفته تا ماشینهای سواری و وانت و
 311باری ،باید حرکت میکرد .راه انداختن بنه در کردستان سختیهای خودش را داشت .فرمانقدهان
گفتند که دو ماشین باید پانصد ششصد متر جلوتر از ستون حرکت کند .بنا شد یک جیپ  110جلوی
ستون و به فاصلة بیست متر یک تویوتاوانت ،که روی

دوشکا سوار است ،حرکت کنند و پانصد متر

عقبتر ستون برود .جیپ ما جلوی ستون قرار گرفت تا اگر درگیری پی

آمقد ،بقیقة سقتون آسقیب

نبیند .با راننده و دو نفر از بچهها سر ستون راه افتادیم .وقتی به جنگل آلباتا ،بین پیرانشهر و سردشت،
رسیدیم واقعاً ترسیدیم .شنیده بودیم که رهبر گروه دمقوکراا کردسقتان ،قاسقملو ،گفتقه بقود« :اگقر
جمهوری اسالمی بتونه امنیت این جنگل رو برقرار کنه ،زنهقای مقا بقر مقا حقرامِ .مقا مطمئنقیم کقه
نمیتونند این کار رو بکنند».
دو طرف مسیر درختهای عظیم و فشردة بلقوط بقود و زیقر کقوه شقیبهقا و پقیچهقای بسقیار
وحشتناکی وجود داشت .دشمن اگر آنجا کمین میکرد ،بهراحتی میتوانست ما را بزند .به لطف خقدا
ستون به سالمت به سردشت رسید و در بیرون شهرو خانههای گلی مستقر شد .منطقه محروم بقود و
جادههایی که ماشین در آن تردد میکرد نیمهخاکی یا شوسه بود یقا آسقفالت بسقیار ضقعیفی داشقت.
حدود بیست و پنج تا اتاق به بچهها داده بودند .خیلی از بچهها در ماشین یقا کنقار آن مقیخوابیدنقد.
اتاقها بیشتر در اختیار فرماندهی ،فرمانده محور ،طرح عملیاا اطالعقاا ،سقتاد ،بهقداری ،پرسقنلی،

.1

شهر مرزی استان کردستان که بین سردشت و مریوان واقع شده است( .راوی)
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مهندسی ،و کالً کادرهای ستادی بود .باید آنجا میماندیم تا دستور مأموریت جدید برسد .کار خاصی
نداشتیم .گاهی در شهر میرفتیم و مردم را میدیدیم یا خرید میکردیم و حمام میرفتیم.
شهر امنیت نداشت .یک حمام داشت که صبحها زنانه بود و بعد از ظهرها مردانه .رزمنقدههقا هقم
مجبور بودند از همان حمام استفاده کنند .قبالً به ما گفته بودند که در همان حمام بچههای رزمنقده را
سر بریدهاند و توصیه کرده بودند که همه با هم داخل حمام نرویم و دو سقه نفقر مسقلح در قسقمت
کمدهای عمومی برای مراقبت بماننقد .یقک روز در حمقام دیقدم گوشقهای روی دیقوار نوشقتهانقد:
«برازگون یاد پرپین و پیازا .برازگون یاد کلمونده درازا »1.با خودم گفتم برازجقانیهقا 2هقم اینجقا

بودهاند!
مردم سردشت زندگی معمولی خودشان را داشتند .مردهقای کقرد ققدی بلنقد و هیکقل چارشقانه
داشتند؛ شلوارهای گشادی میپوشیدند و با زنها که پابهپای آنها کار میکردنقد ،پشقت تریلقیهقای
خاصی که عقب تراکتور میبستند مینشستند و سر زمین و باغ مقیرفتنقد .بعقد از ظهرهقا هقم یقک
تراکتور همه را جمع میکرد و به خانههایشان برمیگرداند .از چهرة تکیدهشقان معلقوم بقود آدمهقای
زحمتک

و پرکاری هستند .ما با آنها ،از آن جهت که گفته بودند به هیچکس اعتمقاد نکنقیم ،یقک

کالم هم صحبت نمیکردیم .اما نگاهشان که میکردیم راحت در چهرهشقان مقیدیقدیم خسقتهانقد و
سختی کشیدهو مصیبت دیده.
سردشت عقبه بود .ما آنجا بودیم که هواپیماهای عراقی دو سه بار آمدند و منطقه را بمباران کردند.
در خود منطقة سردشت بچههای سپاه بودند و در پیرانشهر بچههای قرارگاه  21حمزة ارت  ،که نیرو
و امکاناا داشتند.
بیست و یک روز از اقامت ما میگذشت .ساعت  2بعدازظهر گفتند برای عملیاا والفجر  4سریع
به طرف بانه حرکت کنید .جاده ناامن بود و سقاعت  4بعقدازظهر بسقته مقیشقد .سقتون ،بقا وجقود
ماشینهای سنگین و تویوتا ،با سرعت حرکت نمی کرد و باید با رعایت فاصله و پوش

مسیر را طی

میکردیم .نمیتوانستیم در عرض دو ساعت به بانه برسیم .به مسئوالن گزارش دادیقم .امقا اطالعقاا
گفت جاده امن است و فقط زیر آت

دشمن است .این بار من با ستونهای عملیاتی حرکقت کقردم.

جاده را پشت سر گذاشتیم و به بانه رسیدیم .میخواستیم برای نماز مغرب و عشقا توققف کنقیم؛ امقا
فرماندهان گفتند که باید زودتر به عملیاا برسیم.
تاریک بود .جایی را نمیدیدیم .فقط در ستون و با چراغ خاموش حرکت میکردیم .نور انفجارهقا
آسمان را روشن میکرد و صدای ترک ها و خمپارهها به گوشمان میرسید .هر قدر جلوتر میرفتقیم
بر شدا آت

افزوده و صداها نزدیکتر میشد .تا اینکه به جایی رسیدیم که بوی گقوگرد و آتق

و

 .1پرپین یک نوع سبزی است که جنوبیها به آن «خلفه» میگویند و در ترشقی از آن اسقتفاده مقیکننقد .کلونقده هقم خیقار چنبقر اسقت.
برازجانیهای منطقة بوشهر وقتی میخواهند یادی از هم بکنند و از شهرشان بگویند این شعر را میخوانند( .راوی)
 .2شهری بین بوشهر و کازرون( .راوی)
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دود همهجا را پر کرده بود .انگار داشتیم از وسط جهنم رد میشدیم .آنجقا فهمیقدیم کقه وارد منطققة
عملیاتی شدهایم .اما نمیدانستیم موقعیت سمت راست و چپ ما چیست.
سمت چپ را با دقت نگاه کردم .گونی سنگرها آت گرفته و در حال سوختن بود .ساعت  1نیمه
شب بود و ما برای نماز و شام توقف نکرده بودیم .در همان بلوا یک نفر فریاد زد« :بپیچ سمت چپ!»
ما سریع به سمت چپ پیچیدیم .مقداری که رفتیم یک نفر گفت« :همه بکشن کنار جقاده و وایسَقن».
گفتیم« :کجاست اینجا؟» گفتند « :برید نماز بخونید».
ما سریع با آب کمی که همراهمان داشتیم وضو گرفتیم و نمازمان را کنار جاده خواندیم .در همان
حین یکدفعه صدای پاق بلندی آمد .در تاریکی و بهزحمت دنبال علت صدا گشتیم .دیدم آمبقوالنس
به یکی از بچههای ما زده و دارد میرود .فریاد زدم .ماشین ایستاد .باالی سر بیچارهای که نق
شده بود رفتم .دست من را محکم گرفت و فشار داد .آنقدر محکم فشار میداد که احسا
دستم در حال شکستن است .بهزور دستم را از دست

زمقین
کردم مچ

جقدا کقردم .راننقدة آمبقوالنس پقایین آمقد و

پرسید« :چی شده؟» گفتم« :هیچی! زدی به یه نفر ».در تاریکی دوروبَرش را بقا تعجقب نگقاه کقرد و
گفت« :این همه آدم و ماشین اینجا چی کار میکنقه؟» گفقتم« :مقا بچقههقای المهقدی هسقتیم .اینجقا
کجاست؟» گفت« :اینجا پنجوینِ عراقه .اون مجروح رو بنداز روی باقی مجروحا ».با کمک بچههقا آن
بندة خدا را در آمبوالنس گذاشتیم و رفت .دیگر نفهمیدیم چه کسی بود و چه سرانجامی پیدا کرد.
تا صبح که هوا روشن شد همانجا ماندیم .در روشنایی متوجه شدیم کنار پادگان گرمقک هسقتیم
که آت

گرفته بود .دوروبَرمان دره و کوه و جنگل بلوط بود .بچهها هم در عملیاا تقا زیقر پنجقوین

پی رَوی کرده بودند .فرماندهی اعالم کرد :سریع در شیارها پخ

شوید و ماشینها را اسقتتار کنیقد.

هواپیماهای دشمن باالی سرمان بودند.
از قرارگاه به اندازة چهل و هشت ساعت به ما جیره داده بودند .امقا مقا نزدیقک یقک هفتقه آنجقا
ماندیم .کنسروها تمام شد .به جنگل بلوط زدیم .بلوطهای خوبی بقود؛ امقا بقدن را اذیقت مقیکقرد.
فایدهای نداشت .به سنگرهای عراقی باالی ارتفاعاا زدیم و کنسرو پیدا کردیم .اما آنهقا هقم خیلقی
زود تمام شد .تعداد ما زیاد بود و ما هنوز سنگر هم نکنده و در شیارها پنهان شده بودیم.
به آنجا رفته بودیم تا در عملیاا کمقک کنقیم؛ امقا عملیقاا تمقام شقده و یقک تیقپ در منطققه
بالتکلیف رها شده بود .ما فقط منتظر دستور فرماندهی بودیم .شب که هوا در کوه سرد میشقد درون
کیسهخوابهایی که داخل

خیلی گرم بود میرفتیم .نمیتوانستیم سرمان را داخل

بکنیم .بقوی پقر

مرغ تازه اذیتمان میکرد .صوراهایمان را بیرون میگذاشتیم و حوله یا دستمالی روی آن میانداختیم
تا از شدا سرما کم کند .با وجود این ،صبح که از کیسهخوابها بیرون میآمقدیم انگقار از کارخانقة
مرغداری بیرون آمده بودیم .پرها به لبا هایمان چسبیده بود و بیچارهمان میکرد.
در سنگرهای عراقی حبوباا و برنج و ظرف بود؛ اما ما بلد نبقودیم غقذا درسقت کنقیم .مرتضقی
بندری گفت که من درست میکنم .ولی درست کردن همان و حلیم شدن همقان .در بقرنج زردچوبقه
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ریخت و به هم زد .در یک سینی صاف
دستپخت

کرد و بین بچهها برد و گفقت« :شقلهزرده ».بچقههقا وقتقی

را خوردند گفتند« :آخه این چیه؟» اما کمکم کارش بهتر شقد .بقرنج را بقا نخقود ققاطی

میکرد و میپخت .کار به جایی رسید که بچههای همجوار آمدند و گفتند به ما هم یاد بدهید چه کار
باید بکنیم.
بعد از یک هفته تدارکاا از بانه رسید و در دشت چادر زد .غروب گونیهقای باریقک کنسقرو و
کمپوا که رسید و چادر پر شد باقیمانده را جلوی چادر ریختند و یک نگهبان هم گذاشتند تا کسی
دستبرد نزند .من و چند نفر از بچهها تصمیم گرفتیم شبانه بنه را غارا کنیم .دو نفر داوطلب شدیم و
قرار شد باقی بچهها هوای ما را داشته باشند .هر قدم که به طرف گونیها میرفتیم ،اگر نگهبان تکقان
میخورد ،مینشستیم و صبر میکردیم .نگهبان بغل گونیها جا انداخته و آت
کوهستانی بود و امکان داشت حیواناا وحشی هم بیایند .پنج ش
نگاه

روشن کرده بود .منطقه

دقیقه همقانطقور مقینشسقتیم و

میکردیم و بعد دوباره بلند میشدیم و به مسیر ادامه میدادیم .همقین کقه نزدیقک گقونیهقا

رسیدیم ،در تاریکی دیدم که یک نفر در حال سرازیر شدن از کوه است .خیلی سریع پایین آمد و سه
چهار تا از گونیهای باریک و سبک را روی کول

گذاشت و دوباره مثل فشنگ از کقوه بقاال رفقت.

من سریع دنبال رفتم و دیدم بهبهانیمقدم است .بهبهانی گفت« :چیه مثل کالغ اینجوریاینجقوری
میرید؟ یهدفعه میرفتید میآوردید دیگه .حاال که مقن رفقتم و آوردم دیگقه سقهمیهای نیسقت .مقن
سهمیهم سهبرابر شماست؛ من سه تا شما یکی .فقط مردونگی کنید و هر چی خوردیقد آشقغاالش رو
یه جا گم و گور کنید تا فردا متوجه نشن .صداش رو هم درنمقیآریقد .اگقه گرفتنتقون ،مقن مقیگقم
هیچکارهم ».بهبهانی شروع کرد به تقسیم کردن .سه تا برای خودش کنار مقیگذاشقت و یکقی بقه مقا
میداد .قوطی کمپواها را تکان میداد و میگفت« :گیالسه .مال تقو .ایقن یکقی تکقون نمقیخقوره.
خاویار بادمجونه .بره کنار ».همه را بر اسا

صدای آب و حجم درست تشخیص مقیداد .فقردای آن

روز مسئوالن تدارکاا که بار را تقسیم کردند اصالً متوجه نشدند چهار گونی کم شده است.
بعد از یک هفته دستور آمد سنگر بزنیم .من از سبک سنگرسازی عراقیها خیلی خوشم آمده بقود.
شروع کردم و به همان سبک سنگر کَندم .خیلی قشنگ شد .از سه طرف برای

دریچه گذاشتم .سنگر

باالی تپه و مشرف بر همة نیروهای پایین بود .از داخل آن میشد همهجا را دید .جلقوی در هقم پتقو
انداختم تا سرما داخل نیاید .بیرون سنگر هم کپر زدم و شاخوبر درخت ریختم .باران کقه مقیآمقد
بچهها زیر کپر پالستیکی چای درست میکردند .یک روز اسدی از تپه باال آمد و گفت« :عجب جایی
زندگی میکنید! زندگی دهاتیِ دیگه  ...زندگی جنگی که نیست .معلوم نیست ما تا کی اینجقاییم .کقار
خوبی کردید ».برای

چای ریختیم و بیرون سنگر ،در محلی که بقا هیقزم آتق

درسقت مقیکقردیم،

نشستیم و صحبت کردیم.
من عاشق طبیعت شده بودم .گاهی به جنگل میزدم .پاییز بود و بر ریزان .بین درختهای بزر
می نشستم و تماشا میکردم .ما بچة جنوب بودیم و درختهایی با آن ارتفاع و پاییزی بقه آن زیبقایی
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ندیده بودیم .باد خنکی که در درختها میپیچید و خِ خِ

بر ها حیرا مقن را برمقیانگیخقت.

بچهها میگفتند « :باالخره یه روز کردها سرا رو تو همین جنگل میبُرند و کسی هم متوجه نمیشه.
چرا سرا رو میندازی پایین و هر جا میخقوای مقیری؟» بقرایم عقادی شقده بقود .فکقرش را هقم
نمیکردم برایم اتفاقی بیفتد .اما بچهها مدام به من هشدار میدادند« :تنهقا نقرو یقا حقداقل اسقلحه بقا
خودا ببر».
همان جا بودیم که یک شب خبر رسید بهبهانیمقدم جنزده شده است .بچههقا مقیگفتنقد« :تنهقا
رفته تو جنگل و جنزده شده .یه حالتهایی پیدا کرده ،الکی میخنده ،گریه میکنه ».بهبهانی همسقن
ما بود؛ اما متأهل .نمیدانستیم به خانوادهاش چه بگوییم .شنیده بودم که جن از قرآن مقیترسقد .یقک
روز به چادرشان رفتم تا برای

قرآن بخوانم .بهبهانی با لبا

فقرم نشسقته بقود و خیلقی جقدّی بقه

نقطهای خیره نگاه میکرد .قرآن را برداشتم و شروع کردم به خواندن .بچهها دوروبَر ما نشسته بودنقد.
همه از شرایط پی آمده متأثر بودند .در این میان یکی میدانست کقه ایقنهقا صقحنهسقازی اسقت و
بهبهانی فقط میخواهد به این بهانه بعضیها را کتک بزند .البته خودش هم کتک میخورد .پسرعموی
همسرش با مشت و چوب به جان

میافتاد و میگفت« :من جن رو میزنقم .ایقن و نمقیزنقم کقه».

بهبهانی زیر آن کتکها «آخ» هم نمیگفت .همانطور که داشتم قرآن میخواندم ،یکمرتبه بهبهانی بقا
صدای کلفتی گفت« :این رو بدید به من ».منظقورش مقن بقودم .تقا ایقن را گفقت فهمیقدم رفتقارش
ساختگی است .جلو رفتم و یقهاش را گرفتم و گفتم« :پتها رو مقیریقزم رو آب .معلومقه کقه دروغ
میگی .جن از بسماهلل میترسه ،چه برسه به قرآن .من هم دارم براا قرآن میخونم ».این را که گفقتم
آرام گفت« :خراب نکن! اینا همهشون سرِ کارن .خراب نکن .برو بشین سر جاا ».عقب آمدم .دوباره
بهبهانی با صدای کلفت
بیچاره از تر
دست

گفت« :این رو بدید به من ».و به رمضقان کنقارکوهی اشقاره کقرد .رمضقان

لبة چادر را از زمین کَند و از زیر چادر فرار کرد .بهبهانی فریاد میزد« :بگیریقدش ».و

به هر که میرسید گازش میگرفت .بچهها میگفتند اگر جنزده ما را گاز بگیرد ،جن ما را هم

میگیرد .خالصه تا بیست روز همه در منطقه مشغول بودند .بعقد از بیسقت روز کقه خقودش هقم از
نمای

خسته شده بود هر چه قسم میخورد و دلیل میآورد که کارهای

تردید نگاه میکردند و از او فاصله میگرفتند.
ماه محرم شروع شد .ما همچنان پنجوین بودیم .شبها در محوطه فانو

ساختگی بقوده بچقههقا بقا
روشن میکردیم و سینه

میزدیم و نوحه میخواندیم .باالخره بعد از مدتی به ما مأموریت دادند به خط برویم .پقنج روزی در
خط بودیم .آنجا باید تفنگ روبهروی تانک قرار میگرفت .اما منطقه کوهستانی بقود و تقانکی وجقود
نداشت .ما هم از تفنگ  110به عنوان منحنی استفاده کردیم تا حداقل آتشی باشد و وقتقی بقه زمقین
میخورد و منفجر میشود مثل تو

عمل کند .این تفنگ متحرک هم بود و میتوانستیم به جای آت

نیمهسنگین از آن استفاده کنیم.
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وقتی باالی ارتفاعاا مشرف به پنجوین بودیم هواپیماهای عراقی میآمدند و بمبقاران مقیکردنقد.
البته خط اول بمباران نمیشد .معموالً در کردستان عقبه را بمباران میکردند و تلفات

هم خیلی نبود.

بچه ها خودشان را بین بنهها و درختها استتار میکردند .هواپیماها هم در سطح باال پرواز میکردنقد
تا به کوهها نخورند .اما در جنوب هواپیماها در سطح پایین حرکت میکردند .منطقه هم دشت بقود و
خلبان دید خوبی داشت و بنهها را میزد و میزاا تلفاا را باال میبرد.
یک روز با کمکتوپچی و رانندهام از باالی ارتفاعاا پنجوین به مقر تیپ رفتیم .مقابل مققر تیقپ
علی فدوی را دیدم که ایستاده بود و با کسی صحبت میکرد .تردد در آن جاده کم بود و توجقه علقی
به ماشین ما جلب شد .تا چشم

به من افتاد با تعجب نگاهم کرد .مقن هقم در شقرایطی نبقودم کقه

خودم را پنهان کنم .دستم را بلند کردم و تکان دادم .علی مطمئن شد که خودم هستم و دسقت تکقان
داد .از ماشین پایین پریدم .به سمت علی رفتم و احوالپرسی کردم .علی گفت« :تو معلومقه کجقایی؟
مَمد باقری داره دربهدر دنبالت میگرده .گفته بگردید امیر رو پیدا کنید .من میرم بقه محمقد مقیگقم
پیداا کردم ».گفتم« :علی ،به خدا اگه بری به محمد بگی ،از اینجا هقم وِل مقیکقنم مقیرم ».گفقت:
«برای چی؟» گفتم« :من نمیخوام بیام قرارگاه .اصالً من قرارگاهی نبودم .من به خقاطر مجیقد اونجقا
موندم .حاال هم که مجید شهید شده دیگه دلودماغ موندن توی قرارگاه رو ندارم ».گفت« :اگه محمد
سؤال کنه ،من نمیتونم به نگم ».گفتم« :اگه سؤال کرد ،به بگو دیدم  .دیگه نگو کجاست .بگو
توی منطقه با جیپ بود و احوالپرسی کردیم .اگه نپرسید هم که هیچی».
بندة خدایی که کنار علی ایستاده بود حسابی گیج شده بود .علی به او گفت« :آقای حقیققت ،ایقن
رو میشناسی؟» او گفت« :نه ».علی گفت« :این از بچههای اطالعاا عملیاا قرارگاه خاتم بوده .دورة
تفسیر عکس هوایی رو گذرونده .دورة ترتیب نیرو رو گذرونده ».من نمیدانستم حقیقت کیست .علی
به من گفت« :امیر ایشون رو می شناسی؟» گفتم« :نه ».گفت« :آقای حقیقت مسئول اطالعاا عملیقاا
تیپ المهدیه ».و به حقیقت گفت« :چرا توی اطالعاا از امیر استفاده نمیکنی؟» حقیقت گفت« :اولین
باره من ایشون رو میبینم ».و از من پرسید« :از کی توی تیپ المهدی هسقتی؟» گفقتم« :نزدیقک سقه
چهار ماه .از مأموریتم دو ماه بیشتر باقی نمونده .فعالً گردان ادواا و واحد  110هستم .اتفاقاً مسقئول
واحد از شاگردای خودمه ».گفت« :پس بیا اطالعاا عملیاا .اونجا با هم صحبت میکنیم».
با آنها خداحافظی کردم و رفتم .مقر تیپ عقبة تاکتیکی عملیاتی ما بود و بچقههقایی کقه در خقط
خسته و مجروح می شدند برای تجدید قوا به آنجا میآمدند .بنابراین مجالی نبقود تقا مقن بقه سقنگر
اطالعاا سر بزنم .دنبال فرصتی بودم تا در مقر اصلی تیپ با حقیقت صحبت کنم که تیپ ما دسقتور
برگشت دادند و این در حالی بود که بقیة نیروها هم در حال عقبنشینی بودند.
روزهای آخر عقب نشینی از پنجوین من برای آخرین بار مهدی زینالقدین را دیقدم .مهقدی را از
شوش میشناختم .رفیق حسن دروی

بود و در جبهة شوش قبل از عملیاا فتحالمبقین از گلقف بقه

شوش میآمد .نیروی زیادی از پنجوین در حال برگشت به عقب بود .مهدی وقتی حجم باالی نیرو را
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دید فکر کرد بچههای لشکر علیبنابیطالب هم دارند عقبنشینی میکنند .جیپ

را زیقر ارتفاعقاا

کنار زد .فریاد میکشید« :عقب نشینی نکنید!» اما نیروها توجه نمیکردنقد .هقر کقاری کقرد نتوانسقت
جلوی حرکت ستون را بگیرد .خیلی دلم برای سوخت و با خودم فکر کردم آقا مهقدی ،بنقدة خقدا
چقدر تنهاست! ما هم کاری نمیتوانستیم بکنیم .فرماندهی تیپ به ما دستور داده بود به جهقت تغییقر
مأموریت به عقب برگردیم .سراغ

رفتم تا احوالپرسی کنم .گفتم« :آقا مهدی من رو میشناسی؟ من

شما رو از شوش میشناسم ».مهدی آنقدر دستپاچه بود کقه فققط گفقت« :چقرا داریقد عققبنشقینی
میکنید؟» گفتم« :ما لشکر شما نیستیم .تیپ المهدی هستیم ».گفت« :چرا دارید میرید عقب؟» گفقتم:
«فرمانده تیپ به ما گفته بیاید عقب ».گفت« :بیخود کرده!» گفتم« :ما چهکقارهایقم آققا مهقدی؟ آققای
اسدی گفته بیاید عقب ».تا این را گفتم پشت فرمان جیپ
دوباره به محل قبلی بنه برگشتیم و پنج ش

پرید و حرکت کرد و رفت.

روز آنجا ماندیم .یک روز غروب به ما گفتنقد بقار و

بنهتان را جمع کنید و به مریوان بروید .خودمان سنگرهایی را که با زحمت درست کرده بودیم خراب
کردیم و راه افتادیم .کل مدا استقرار ما در آن منطقه بیست و پنج روز شد.
تیپ المهدی در والفجر  4عملیقاتی نبقود و فققط پشقتیبانی بقود .امقا در والفجقر  2یگقان اصقلی
عمل کننده بود که تلفاا سنگینی داد و فرصت بازسازی هقم نداشقت .بعقد از عملیقاا مقا را بقرای
بازسازی به مریوان فرستادند.
در مریوان پانزده روز ماندیم .در شهر خانه هایی را از قبل مشخص کرده بودند تا هر گقروه در آن
مستقر شود .بعد از استقرار کار خاصی انجام ندادیم .تقریباً بیکار بقودیم .بعقد از پقانزده روز دسقتور
حرکت به سمت سنندج آمد.
حرکت از مریوان به سنندج و جابهجقایی نیروهقا چهقار پقنج روز زمقان بقرد .میقرزا نیسقتانی ،از
بچههای جهرم ،معاون فرمانده گردان ادواا بود .کنار جاده زالزالکهای وحشی قرمزرنگی بود که مقا
به آن «کَنگَلَک» میگوییم و جهرمیها میگویند «کَلَبه» .در راه دیدم ماشین میرزا ایستاد و میرزا گفت:
«بچهها بیاید پایین  ...بیاید پایین  ...حمله به کَلَبه!» و خودش از همه جلوتر به طرف درختها رفقت.
ما هم به زالزالکها حمله کردیم.
روز آخر سفر به سنندج هم بین راه یک مراسم عروسی روستایی دیدیم .روستاهای کردستان کنار
جادهاند .در محوطة کنار جاده محلیها داشتند ساز و دهل میزدند .بهبهانیمقدم با ما بود .لبا سقپاه
پوشیده و چفیهای هم دور سرش بسته بود .به راننده گفت« :وایسا ».با جیپ  110کنار جاده ایستادیم.
حدود سیصد تا کُرد داشتند شادی میکردند .تعدادی هم در حال رقص محلی بودند .ما را که دیدنقد
ساز و دهل را قطع کردند و به ما خیره شدند .بهبهانی از جیپ پیاده شد و به طرف آنها رفت .گفتم:
«چی کار میکنی؟» گفت« :وایسید .االن میآم؟» گفتم« :ولشون کن .عروسیشونه ».گفقت« :بابقا چقی
کارشون دارم؟ صبر کنید ».نگران شدیم .برای اینکه اتفاقی نیفتد با یکقی از بچقههقا سقریع از ماشقین
پایین پریدیم .بهبهانی چند متری با ما فاصله داشت .سراغ کسی رفت که داشت سقاز مقیزد .پرسقید:
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«چرا دیگه نمیزنی؟» دهلزن گفت« :برادر چی شده؟» بهبهانی گفت« :هیچی! شما عروسی دارید مقا
هم اومدیم تبریک بگیم .بزن ».دهلزن شروع کرد به زدن .بهبهانی کالشقینکف را پشقت

انقداخت و

رفت وسط میدان و دست آنهایی را که داشتند میرقصیدند گرفت و با آنان شقروع کقرد بقه محلقی
رقصیدن .خندهمان گرفته بود .روستاییها خیلی خوششان آمده بود .تقریباً ده دقیقهای ایستادیم .بقرای
ما شربت و شیرینی آوردند .وقتی داشتیم خداحافظی میکردیم یادمان افتاد که ایام ماه صفر است .بقه
بهبهانی گفتم .گفت« :آه  ...یادم نبود! فقط میخواستم به اینا نشون بدم که پاسدارا آدمای بدی نیستن.
مردم رو دوست دارن».
در سنندج در پادگان  21توحید لشکر  21کردستان ارتشیها یک ساختمان به بچههقای سقپاه داده
بودند .چیزی به پایان مأموریت من نمانده بود .اما چون به حقیققت ققول داده بقودم سقراغ

رفقتم.

حقیقت گفت« :چرا زودتر نیومدی؟» گفتم« :همهش توی تحرک بودیم .فرصت نشد ».گفقت« :خیلقی
خب ،پس االن بیا پی

ما .به تجربیاا شما نیاز داریم .کلی از بچهها رو توی عملیاا از دست دادیم.

شما بیا حداقل بچهها رو آموزش بده ».گفتم« :بیست روز بیشتر تا پایان مأموریتم باقی نمونده ».گفت:
«خب بمون ».گفتم« :نمیتونم .اگه میخوای ،این بیست روز رو میآم .ولی نمیمونم .چون بچههامون
دارن میرن .من هم توی این تیپ کسی رو نمیشناسم ».گفت« :باشه؛ خبرا میکنم».
بیست روز گذشت و خبری نشد .دی سال  1902در سرمای کردسقتان مقا در پادگقان  21توحیقد
بودیم .نزدیک اربعین بود .بچههقای جنقوب در محوطقة پادگقان مراسقم عقزاداری برگقزار کردنقد و
نوحهخوانی محلی راه انداختند .من در آن مراسم نوحه خوانقدم .نیروهقایی کقه در پادگقان بودنقد و
عزاداری جنوبیها را ندیده بودند دور ما حلقه زدند و سینهزنی بچهها را تماشا کردند .چند روز بعقد
از آن مراسم اعالم کردند که تیپ سریع آماده شود و به جنقوب بقرود .مققر تیقپ هقم پایگقاه پقنجم
شکاری امیدیه تعیین شد .وسایلمان را جمع کردیم و راه افتادیم .ماشینها را روی تریلیهقای بقزر
گذاشتند .قرار شد نیروها با اتوبو

بروند .تصمیم گرفتم زمان را هدر ندهم و خقودم هقم بقا تریلقی

بروم .گفتند نمیشود .رانندة تریلی شاگرد دارد .گفتم« :خودم می رم با رانندة تریلی صحبت میکقنم».
بعد از صحبت با راننده قرار شد من در جیپ بنشینم .جیپ سرباز بود و مسیر طوالنی .راننقده گفقت:
«تو دیوونهای .اگه برف و بارون بیاد چی؟» گفتم« :یه کاری میکنم .نگران نباش ».به میرزا نیستانی هم
گفتم که موافقت راننده را گرفتهام و با ماشین میروم .یکی دیگر از بچهها هم میخواست با من بیاید.
برای اینکه اذیت نشقویم دو تقا کیسقهخقواب برداشقتیم .بیقرون از درِ پادگقان سقوار جیقپ شقدیم.
کیسهخوابها را باز کردیم و داخل

رفتیم .این کار در آن جاده داخل جیپ سرباز ،روی تریلقی ،در

پیچهای تند و هوای سرد واقعاً دور از عقل بود .چند بار هم بارندگی شد امقا بقاالخره بقه خوزسقتان
رسیدیم.
نزدیکیهای شوش راننده در هر قهوهخانهای میایستاد .خیلی کالفه شدم .دلم میخواست زودتقر
به منطقه برسم و اوضاع را ببینم .کمی با راننده بگومگو کردیم و گفتم که شما دیقروز صقبح حرکقت
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کردی و حداکثر امروز صبح باید میرسیدیم .گفت« :بد کردم شما رو سوار کردم؟» گفتم« :جیقپ رو
پیاده کن .از اینجا به بعد خودمون میریم .اون یکی ماشین هم به ما ربطی نداره .ببقر امیدیقه تحویقل
بده ».باالخره قانع شد و در مکانی مناسب جیپ را پایین آوردیم .سوار جیپ که شقدیم بقه همقراهم
پیشنهاد کردم برای زیارا به حرم حضرا دانیال برویم .قبول کرد .بعقد از زیقارا حرکقت کقردیم.
نزدیک اهواز باز رانندة تریلی را دیدیم که کنار جادة عبدالخان برای خرید کاهو ایستاده بود.
به پادگان نیروی هوایی امیدیه رسیدیم .ساختمانهای زیادی در پایگاه بود و هر یک اسمی داشت؛
مثالً هتل  Tیا هتل  Hکه زمان شاه ساخته شده بودند .ساختمان  Hدو واحد ش

طبقة بلند بود که با

یک پل به هم مرتبط میشد .ساختمان  Tهم بلند بود و دو یال داشت .هتل  Hرا بقرای اینکقه تعقداد
بچههای تیپ  99المهدی زیاد بود به ما دادند .همة تیپ ،از گردانهای پیاده گرفته تا گقردان ادواا و
تخریب و مهندسی رزمی و بهداری و تدارکاا و تسلیحاا ،همراه زیرمجموعهها جابهجا شده بودند.
نزدیک سههزار نفر میشدند .بعد از استقرار ما ،کمکم بچهها از راه رسیدند.
زمستان سردی بود .سرمای سختی خوردم .عبداهلل صالحیان من را به بهداری تیپ برد و آنجا بعقد
از تزریق آمپول بدنم حساسیت نشان داد و بدتر شدم .پانزده روز در تب شقدید مقیسقوختم .تعقادل
نداشتم و نمیتوانستم از جایم بلند شوم .در این مدا صالحیان از من پرسقتاری کقرد .چقون قبقل از
جنگ کارگر لنج بود و بیشتر وقتها به کویت میرفت و آشپزی بلد بود .از تدارکاا وسقیله و مقواد
خوراکی میگرفت و برای من سو

درست میکرد .بعد از دو هفته باالخره خوب شدم و به زنقدگی

برگشتم.
حسینیة پایگاه پنجم خیلی بزر

بود .زمان نماز مغرب و عشا نزدیک هزار نفر برای نماز جماعت

میآمدند و جای سوزن انداختن نبود.
بهمن ماه اولین سالگرد مجید بقایی بود و من میخواستم به بهبهان بروم .سراغ میرزا نیستانی رفتم
و اجازه گرفتم .نزدیک ظهر به بهبهان رسیدم و مستقیم به مسجد رفتم .داشتند ناهار میدادند .بچههقا
در مسجد جمع بودند .احمد غالمپور هم بود .صدایم کرد و گفت« :تو کجایی؟ کجقا رفتقی؟» گفقتم:
«با تیپ المهدی هستم ».گفت« :مگه توی خاتم نیستی؟» گفتم« :نه ،ول کردم رفتم ».گفت« :بیا پی

ما

توی اطالعاا عملیاا ».گفتم« :اگه خواستم بیام ،میآم قرارگاه سراغت ».بعد از ناهار سر مزار مجیقد
رفتم و بعد از ظهر دوباره به امیدیه برگشتم.
سه چهار روز از بازگشت من گذشته بود که دیدم بچهها جنبوجوش زیادی دارند .پرسیدم« :چه
خبر شده؟» گفتند باید پایان مأموریت بگیریم .گفتم« :پایان مأموریت بگیقریم؟ عملیاتقه! کقی گفتقه؟»
گفتند که میرزا نیستانی گفته است .سراغ میرزا رفتم .گفت« :داره عملیاا میشه .اگه بمونیقد ،تقا سقه
ماه دیگه باید بمونید .اگه میخواید برید ،من یه هفته زودتر از موعقد مققرر بهتقون پایقان مأموریقت
میدم ».با رفقایم که صحبت کردم متوجه شدم خسته شدهاند .بعد از ش
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ماه مانقدن در کردسقتان و

حضور در دو عملیاا دیگر توان نداشتند .مدا مأموریت ما هم تمام شده بود .وقتقی دیقدم بچقههقا
نمیمانند من هم پایان مأموریت گرفتم و به بندر دیلم برگشتیم.
در سپاه بندر دیلم خروش نیروهای طرح «لبیک یا امام» شور و هیجان خاصقی ایجقاد کقرده بقود.
وقتی برای عملیاا آماده شدند من هم اعالم آمادگی کردم تا با آنها بروم .ما را به گناوه فرستادند تقا
در آنجا تیپی با نام استان بوشهر تشکیل شود .در گناوه نیروها فرم سوابق خود را پقر کردنقد .بعقد از
ارائة فرمها حدود بیست نفر را صدا کردند و به آنها مسئولیت دادند .من هم جانشقین گقردان شقدم.
علی مؤمنی از بچههای گناوه هم فرماندة گردان حجت شد.
ما را به اردوگاه برازجان فرستادند .دو سه روز آنجا بودیم .بعد از آن ما را به تیپ امیرالمؤمنین در
اهواز فرستادند .در اهواز به ما گفتند که در منطقة عینخقوش بنقه بقزنیم .همقة تیقپ سقمت راسقت
امامزاده عبا

در تپهماهورهای عینخوشق دشتعبا

چقادر زدنقد .زمقانی کقه بقه طقرف دهلقران

میرفتیم منطقه را میشناختم .در عملیاا محرم زیاد آنجا رفتوآمقد کقرده بقودم .گقردانهقا داخقل
چادرها مستقر شدند .با اینکه امکاناتی نداشتیم ،در آن برهوا بهشت را تجربه کردیم .هقوا دلپقذیر و
بهاری بود و بچهها از هوای بهاری دلچسبتر بودند .نیروها حالوهوای خاص و غیر قابقل توصقیفی
داشتند .دوستداشتنی و باصفا بودند .از هم دلگیر و با هم درگیر نمیشدند .ناراحتی هقم اگقر پقی
میآمد ،خیلی زود حل میشد .آنجا هم روزمرگی بود .بچههای عقیدتی کال های آموزشی گذاشتند
و برای نیروها حدیث و مسائل اعتقادی میگفتند.
فتحاله محمدی فرمانده تیپ امیرالمؤمنین بوشهر و محمود مزارعی مسئول اطالعاا عملیاا بقود.
من به کار اطالعاتی عالقه داشتم .وقتی دیدم روزها بیکارم سراغ بچههای اطالعاا عملیاا رفقتم و
گفتم« :میخوام با بچههای اطالعاا کار کنم .سابقهش هم دارم .االن سِمَتم جانشقین گقردان حجتقه.
فعالً بیکارم .اگه کاری هست ،میتونم کمکتون کنم ».خیلی استقبال کردنقد .چنقد روز بعقد فرمانقدة
تیپ صدایم کرد و گفت« :نیروها میخوان برن بقاالی منطققة چقیالا و دهلقران رو شناسقایی کقنن.
نیروهایی که االن توی اطالعااان دو سه نفرشون کاربلدن .بقیة نیروها تازهکقارن .اگقه شقما خقودا
طالبی ،این بچهها رو ببر شناسایی ».قبول کردم و جریان را به مؤمنی گفتم .ایشان هم گفت« :اشقکالی
نداره .برو .ما اینجا فعالً کاری نداریم».
با بچههای اطالعاا عملیاا به سمت منطقة چیالا 1حرکت کردیم و یک چادر بین تپهها زدیقم.
روزها برای شناسایی منطقه از روی نقشه به اطراف شهر علیغربی استان کوا عراق ،کقه روبقهروی
چیالا بود ،میرفتیم .در آن منطقه نه ما نیرو داشتیم نه عراق .منطقه رها بود و اسقتحکاماا خاصقی
هم نداشت .آنجا که رفتم یاد تپههای شوش افتادم که عراقیها در شیار دو ردیف سقیمخقاردار زده و
باالی تپه هم یک پست نگهبانی گذاشته بودند .اگر از شیار مقیگذشقتیم ،دیگقر هقیچ مقانعی نبقود و
راحت میشد منطقه را دور زد .تقریباً ده روز در منطقه شناسایی کردیم .در یکقی از شناسقاییهقا بقا
 .1چیالا ،مانند سگالا و زبیداا ،نقطهای مرزی در دهلران و متعلق به عراق بود( .راوی)
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موتور در بیابان میرفتیم که دیدیم یک کالشینکف روی زمین افتاده است .شک کردیم کقه شقاید در
منطقه نفوذی رفتوآمد داشته باشد .بعد از تحقیق از کسانی که اطالعاا داشقتند متوجقه شقدیم کقه
تردد نیروهای خبرچین در آن منطقه به شکل چوپان و گلهدار زیاد است .تا آن روز گمان مقیکقردیم
منطقه امن است و شبها که در چادر میخوابیدیم نگهبان نمیگذاشتیم .تا اینکه یک شب عراقیها ما
را زیر آت

گرفتند .اصالً نفهمیدیم چطور از چادر فقرار کقردیم و سقوار موتقور و لنقدکروز شقدیم.

عراقیها چپ و راست منطقه را زیر آت

گرفته بودند .لطف خدا بود که گلولهباران آنها چادر مقا را

نابود نکرد .ما فقط توانستیم اسلحهها و نقشهها را از معرکه خارج کنیم .نیروهای خبرچین چادر ما را
دیده و گرای آن را به عراقیها داده بودند .اگر خودشان سراغ ما میآمدند ،میتوانستند بهراحتی همقة
ما را در خواب به رگبار ببندند .بعد از آتشباری عراقیها منطقه لورفته بقود و دیگقر مانقدن فایقدهای
نداشت.
بعد از آن فتحاله محمدی ما را از آن محور به منطقهای بین چیالا و موسقیان ،بقه نقام چنگولقه،

فرستاد .شب اول شناسایی ما در آن منطقه مقارن شد با شروع عملیقاا خیبقر 1در جزایقر و عملیقاا
والفجر  5که عملیاا فریب خیبر محسوب میشد .قرار بود دشمن را در منطقة چنگوله درگیقر کنقیم

تا نتواند از باال نیرو به منطقة خیبر بفرستد.
مارش عملیاا از رادیو در حال نواخته شدن بود و ما هنوز هیچ کقاری نکقرده بقودیم .شقبی کقه
میخواستیم در منطقة چنگوله مستقر شویم مقن و دو نفقر دیگقر سقوار لنقدکروز در درهای در حقال
حرکت بودیم که دیدیم منوری روشن شد .پس از آن از دو طرف تپه گروهی بقه طقرف مقا سقرازیر
شدند .نمیدانستیم دقیقاً کجاییم .فکر کردیم اسیر شدهایم .مصقطفی عقربزاده ،کقه بوشقهری بقود و
خیلی دوستداشتنی و شوخطبع ،بین من و راننده نشسته بود .ناگهان دیدم مصطفی و راننده بهسرعت
از ماشین بیرون رفتند .فرصت نکردم واکن

نشان بدهم .جمعیت به لندکروز رسید .یکی از آنها بقه

طرف پنجره سر خم کرد و با لهجة شمالی گفت« :برادر ،چیزی نداری بخوریم؟» خیالم راحت شد که
نیروهای خودی هستند و باید از بچههای لشکر  25کربال باشند .گفتند که آنجا عمل کردهاند و چهقل
و هشت ساعت است چیزی نخوردهاند .گفتم« :ما هم چیزی نداریم ».بنقدگان خقدا از ماشقین کنقاره
گرفتند و رفتند.
هنوز بیست و چهار ساعت از استقرار ما در چنگوله نگذشته بود که تما

گرفتند و گفتنقد چقون

در منطقه عملیاا شده است دیگر به حضور نیروهای اطالعاا عملیاا نیازی نیسقت و مقا بایقد بقه
سمت دهلران و سرِ کار خودمان برگردیم .غروب به دهلران رسیدیم .در آنجا من از فرصقت اسقتفاده
کردم و نامهای برای برادرم نوشتم که عملیاا شده و اگر از در

عقب نمیمانی ،بیا؛ جبهه بقه نیقرو

 .1عملیاا آبیق خاکی خیبر در  02/2/9با رمز «یا رسول اهلل» در منطقة هورالهویزه انجام شد .در این عملیقاا جزایقر مجنقون بقه تصقرف
نیروهای ایرانی درآمد که شامل دهها حلقة چاه نفت بود و تا سال  1901هم در اختیار ما بود( .تنبیقه متجقاوز ،تجزیقه و تحلیقل جنقگ ایقران و
عراق  ،9ص  ،11مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ)
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نیاز دارد .آخرین بار مجید را نُه ماه قبل از آن در پادگان سایت  14دیدم که با هقم کشقتی گقرفتیم .از
خانه خبر نداشتم .نامه را در جیبم گذاشتم تا به پیکهای صبح بدهم.
ساعت  1:91صبح محمود مزارعی به من گفت« :فرمانده تیقپ گفتقه بقری پیشق  .کقارا داره».
تعجب کردم .با موتور از دهلران به سمت دشت عبا و یکراست سراغ فتحاله محمدی رفتم .ایشان
به من گفت« :حمید برو بهبهان ».گفتم« :برای چی برم بهبهان؟» گفت« :شما برو بهبهان .اونجا کقارِا
دارن ».اصالً نمیدانستم که خانوادهام چطور من را پیدا کردهاند چه برسد به اینکه مسئولین تیپ بدانند
من بهبهانی هستم .گفتم« :آقای محمدی چه اتفاقی افتاده بهبهان؟» گفت« :چیز خاصی نیست .مقادرا
مریضه ».شک کردم .باز پرسیدم« :آقای محمدی چه اتفاقی افتاده؟» گفت« :اخویا زخمی شده ».تقا
این را گفت یاد نامه در جیبم افتادم .پرسیدم« :مگه ایشون جبهه بقوده؟» گفقت« :آره ».گفقتم« :شقهید
شده؟» آرام گفت« :آره ».گفتم« :خُب من برم بهبهان چی کار کنم؟ کاری ندارم اونجا ».گفقت« :بقرو و
برگرد ».قرار شد چهل و هشت ساعته به بهبهان بروم و برگردم.
از دشتعبا

راه افتادم و با ماشینهای بین راهی خودم را به پل کرخه رساندم .از آنجا سرِ جادة

اندیمشک ایستادم و به اهواز رفتم .از اهواز به امیدیه رفتم و شب به بهبهان رسیدم .در محل پالکقارد
زده بودند و جلوی درِ خانهمان شلوغ بود .لبا رزمندگی تقنم بقود و صقدای گریقه و زاری آشقنا و
دوست و همسایه از خانه همسایهمان ،رضا داستار بلند بود .خانة سی و دو متری مقا کوچقک بقود و
مراسم را در خانة همسایه گرفته بودند .به خانة خودمان که رسیدم همه مغموم در اتاق نشسته بودند.
نمازم را خواندم و بعد از آن طبق معمول با بچهها دور هم نشستیم و شوخی کردیم .مقیخواسقتم
جمع از آن وضع بیرون بیاید .اما درونم آشوب بود .در دنیا همین یک برادر را داشتم که از کودکی بقا
هم کار کرده بودیم و زندگی را میچرخاند.
مجید دو سال از من کوچکتر بود و برای اولین بقار در پقانزدهسقالگی در عملیقاا طریققالققد
شرکت کرد .بعد از شرکت در عملیاا رمضان پابندِ جبهه شد .با اینکه هر دو در جبهه بودیم ،از هقم
خبر نداشتیم .آخرین بار در منطقة سایت  4به او گفتم« :تو بقرو در
کردم .بذار این پیرزن دل

بخقون .مقن کقه در

رو ول

خوش باشه یکی از مقا دیقپلم گرفتقه ».گفقت« :باشقه ».امقا بعقد از آن بقا

بچههای گردان حضرا ابراهیم ،تیپ  51اباالفضل ،در عملیاا شرکت کرده بود .شب عملیاا خیبقر
این گردان همزمان در چزابه نزدیک هورالعظیم عمل کرده بود تا دشمن را درگیر کند .میگفتند مجید
در آن منطقه به شهادا رسیده است.

 .1سایت  4و  5رادار در هجده کیلومتری غرب شوش در امتداد جادة شوشق فکقه و در دامنقة ارتفاعقاا ابوصقلیبی خقاا (معقروف بقه
ارتفاعاا رادار) واقع بود که به عنوان مرکزی برای کنترل هوایی و رادیویی ارت

فعالیت مقیکقرد .ارتق

عقراق بقرای حمقالا موشقکی و

توپخانهای به شهرهای دزفول ،اندیمشک ،شوش ،هفتتپه ،و جادة اندیمشکق اهواز از موقعیت این منطقه استفاده میکرد( .اطلقس راهنمقای ،1
خوزستان در جنگ ،ص  220و)211
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فردای آن روز به مزار شهدا رفتیم .مزار شلوغ بود .بهبهان خیلی شهید داده بقود .مجیقد و مسقعود
زارعی قنواتی و سعید موسویون خیلی با هم صمیمی بودند .مسعود قبل از مجید شقهید شقده بقود و
حاال سعید تنها مانده بود .در قبرستان او را دیدم .مرا که دید از خجالت نمیتوانست سقر بلنقد کنقد.
پیکر مجید را نیاورده بودند .احتمال دادم اسیر شده باشد .بعد از ظهر به مادرم گفتم« :من دارم مقیرم
مادر .توی بهبهان کاری ندارم دیگه ».کمی خیرهسر بودم .مادرم حریفم نمیشد .چیزی نگفت و من به
طرف دشتعبا

حرکت کردم .در محوطة تیپ برای من و یکی دیگر از بچقههقا ،کقه بقرادرش بقه

شهادا رسیده بود ،پالکارد زده بودند .بچههای گردان آمدند و به ما تسلیت گفتند.

1

روز یازدهم عملیاا خیبر به گردان ما مأموریت دادند به منطقة عملیاتی طالییه بقرویم و از آنجقا

به جزایر اعزام شویم .در منطقة شطعلی 2مستقر شدیم و منتظر دستور فرماندهی ماندیم .آنجا همیشه
رادیوی کوچکی را زیر گوشم میگذاشتم تا در جریان آخرین خبرهای عراق باشم .بین صحبت اسقرا
ردّی از مجید پیدا نکردم.
بعد از چند روز فرماندهان گردانها و جانشینها را ،که در منطقه مسقتقر بودنقد ،جمقع کردنقد و
گفتند به جزیرة شمالی بروید .جزیرة جنوبی در اختیار بچههای لشکر  11و  21بود و آنها ،به جهقت
وجود خشکی طالییه ،درگیریهای شدیدی با عراقیها داشتند.
با قایق به جزیرة شمالی رفتیم .آنجا محمد چنگایی را ،که بیسیمچی ما در بیتالمقد

بود ،دیدم

و پرسیدم« :محمد تو اینجایی؟» گفت« :آره تو کجایی؟» گفتم « :من با بچههای امیرالمقومنینم» محمقد
گفت« :من با بچههای امامحسنم .بچههای بهبهان هم هستن .اینجا اسکلة شهید بهروزیه ».بقا نابقاوری
گفتم« :چی؟! بهروزی؟ عبدی رو میگی؟ مگه عبدی شهید شد؟ کی؟» گفت« :دو سه روزه که شقهید
شده .توی پد زخمی شد .توی بیمارستان نمازی شیراز شهید شد .بچهها اسم این اسکله رو گذاشقتن
شهید عبدالعلی بهروزی ».گفتم« :دیگه کی شهید شده؟» گفت« :سعید موسویون ».سعید رفیق مجید که
از رفقای

جا مانده بود و در مزار سرش را بلند نمیکرد ،باالخره خودش را به آنان رسانده بود .ادامه

داد« :آبرومند ،اوالدی ،اندامی ».گفتم« :همة اینا شهید شقدن؟» گفقت« :آره ،تقوی چقادر بقودن ،تقوی
جزیرة شمالی ،که چادر بمبارون میشه .حمید اینارو میشناختی؟» با ناراحتی گفتم« :آره ،اینقا رفققای
من بودن .از شوش باهاشون بودم .همشهریایم».
 .1طالییه در منتهیالیه جنوب غربی دشت آزادگان قراردارد .از جنوب و غرب به کشور عراق ،از شرق به کوشک ،از شقمال بقه سقهراهقی
فتح و چهارراه برزگر محدود است .در غرب طالییه هورالهویزه قرار دارد و سه طرف آن بیابانی خشک است .با آغاز جنگ تحمیلی این منطقه
یکی از محورهای هجوم ارت

عراق بود و در همان روزهای ابتدای جنگ سقوط کرد و تا عملیاا بیتالمققد

یکی از محورهای مهم عملیااهای خیبر و بدر و کلید حفظ جزایر مجنون در زمان دفاع مقد

در اشقغال بقود .ایقن منطققه

محسوب میشد( .اطلس جغرافیقای حماسقی ،1

ص  111و )111
 .2نام آبراه جادة اسکله و روستایی در هورالهویزه و در شرق پاسگاه کیاندشقت است و جادة بیست کیلومتری شقطعلقی پقس از عبقور از
هور و از جنوب آبراه شطعلی به مرز دو کشور منتهی میشود و منطقة خشکی است که به جفیر و طالییه هقم مقیرسقد( .اطلقس جغرافیقای

حماسی ،ص )113
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در جزیره توپخانة دشمن مدام میزد .بمباران میکردند و میرفتند؛ اما نه مثقل روزهقای عملیقاا.
روزهای عملیاا پروازهای دشمن وحشتناک بود .لحظهای آرام

برقرار نمیشد .تا آفتاب باال میآمد

هواپیماها میآمدند .بچهها میگفتند کاش هوا ابری شود که هواپیماها نیایند .امقا هواپیماهقای عراققی
گاهی آنقدر جری میشدند که در ابر هم پایین میآمدند.
در جزیرة شمالی روی نوک پدی که به طرف الهچرده میرفت مسقتقر شقدیم .الهچقرده جقادهای
طوالنی و پهن بود که عراقیها در جزیره احقداز کقرده بودنقد .روی همقین پقد در عملیقاا خیبقر
هلیکوپترها مینشستند و نیروها و مجروحان را جابهجا میکردند .قرار بقود بقرای پدافنقد در منطققه
مستقر شویم و اجازه ندهیم عراقیهایی که از طرف الصخره 1قصد گرفتن جزیره را داشتند پقی رَوی

کنند .وقتی جاگیر شدیم ،به عقب برگشتیم تا نیروها را آماده کنقیم و روی پقد ببقریم .همقة بچقههقا
کولههایشان را بسته و منتظر دستور بودند .چند روز گذشقت و خبقری نشقد .بچقههقا بقه مقا فشقار
میآوردند که چرا حرکت نمیکنیم .من و مؤمنی سراغ فرمانده تیپ رفتقیم تقا کسقب تکلیقف کنقیم.
محمدی گفت« :من هم مثل شما منتظرم تا قرارگاه بگه ».دو روز بعد از قرارگاه خبر رسید که دیگر به
حضور شما نیازی نیست و نیروها پایان مأموریت بگیرند و به بوشهر برگردند .ناراحت شدیم .منطققه
و دشمن را دیده بودیم؛ اما نتوانسته بودیم در عملیاا و درگیری شرکت کنیم .با خودم گفتم کاش در
المهدی مانده بودم یا با غالمپور به عملیاا میرفتم .نیروی پیادة امیرالمؤمنین بودم تا مثالً در عملیاا
شرکت کنم .اما هیچ کاری نتوانستم بکنم.
برای بازگشت به عقب آماده مقیشقدم کقه مزارعقی سقراغم آمقد و گفقت« :مقیخقوایم ناوتیقپ
امیرالمؤمنین رو تشکیل بدیم .میآی با من اطالعاا عملیاا؟» گفتم« :آره؛ من که دیگه اینجقا کقاری
ندارم ».با مزارعی و تعدادی از بچههای قدیمی اطالعاا به بوشهر برگشتیم .اواسط اردیبهشت 1909
از بوشهر به ماهشهر اعزام شدیم .با لندکروز به ماهشهر رفتیم و پشت ساختمان سپاه منتظقر مانقدیم.
یکی از مسئوالن داخل مقر سپاه رفت و وقتی برگشت به ما گفت که باید به طرف قاسمیة خسروآباد
برویم.

2

9

قاسمیه آخرین نهری بود که در منطقة خسروآباد به اروند میریخت .در مدرسهای کنار نهر مستقر
شدیم .دبستان آجری بود و هشت کقال داشقت .کقلّ نفقراا مقا در آنجقا ،از تقدارکاا گرفتقه تقا
نگهبانهای جلوی در و پرسنلی ،بیست و ش نفر هم نمیشد .تعقدادی ققایق کهنقه و ققدیمی هقم
داشتیم .غذایمان هم از آبادان میآمد.

 .1در منطقة هورالهویزة عراق و حدّ واصل البیضه و القرنه است( .راوی)
 .2از آبادان به طرف اروند جادة کناری که تا انتهای یادمان فاو میرود اروندکنار یا خسروآباد اسقت .انتهقای آنجقا روسقتایی بقه اسقم نهقر
قاسمیه است( .راوی)
 .9اروند از به هم پیوستن سه رودخانة مهم کارون ،دجله ،و فراا تشکیل میشود که به خلیجفار
عملیاا ماندگار ،ص  ،111پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد )1910 ،
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میریزد( .احمقد احمقدپور ،جغرافیقای

در منطقة خسروآباد مردم عادی زندگی میکردند .خانهها و مردم با نام نهر شناخته میشدند .مردم
در نهرهایی که از اروند منشعب میشد بلمرانی و ماهیگیری میکردند .آب که باال میآمد نهرهقا پقر
میشد و مردم برای آبیاری نخلها هم از آن استفاده میکردند.
بعد از استقرار در آن منطقه به ما گفتند که خیلی مراقب باشیم تا عراقیها از نهرها نیایند و مردم
نهر هم برایمان نقشهای نکشند.
در آن منطقه تکاورهای نیروی دریایی ارت

هم ،که هیکلهقای بزرگقی داشقتند ،حاضقر بودنقد.

بعضی از آنها خیلی راحت بودند .در تابسقتان بقا شقلوارکهقای کوتقاه و زیرپیقراهن رکقابی تقردد
میکردند .کالهِ سبز مخصوص نیروی دریایی بر سر میگذاشقتند ،عینقک دودی مقیزدنقد ،و دمپقایی
بندی میپوشیدند .مقرشان داخل نخلستان بود و موشکهایی در اختیار داشتند تا با حمالا عراقیها
علیه کشتیها مقابله کنند .عراقیها از منطقة فاو بقه سقمت کقاروانهقای کشقتی مقا موشقک شقلیک
میکردند و آنها باید موشک عراقیها را میزدند تا به کشتیهای داخل کاروان ،کقه بقا هقم حرکقت
میکردند تا بندر امام را فعال نگه دارند ،اصابت نکند .جالب اینجا بود که آنها یا شلیک نمیکردند یا
وقتی شلیک میکردند که موشک رد شده بود .به همین دلیل ما با آنها درگیری داشتیم .آنها هم کقه
میدانستند ما سپاهی هستیم به ما نزدیک نمیشدند.
مسئول ما محمود مزارعی بود و مصطفی عربزاده هم جانشین

بود .حدود دو هفته در اطالعاا

عملیاا آن منطقه بودم و بعد ما را به قفاص 1فرستادند .از نهر قفاص و بنقدر چوئبقده 2گذشقتیم .در

دهانة بهمنشیر با خلیجفار

یک بارچق دوبة بزر ق گذاشته بودند .بارچ در صنعت دریقایی کقاربرد

دارد .زیرش صاف و پهن است و آبخور ندارد .بارِ کشتیهای بقزر

را روی آن خقالی مقیکننقد و

بارچ ،بار را در بنادری که آبخور پایینتری دارد تخلیه میکند .در دوران جنقگ مقا از آن بقه جقای
پناهگاه استفاده میکردیم .در دهانة بهمنشیر ،وقتی آب باال آمده بود ،بارچ را به خشقکی چسقبانده و
لنگر انداخته بودند تا تکان نخورد .ما روی بارچ مکعبمانند ،که داخل

خالی بقود ،رفتقیم .دورمقان

آب بود .آب وقتی باال می آمد همة منطقه را میگرفت .وقتی پایین میرفت فقط بهمنشیر آب داشقت
و خشکیها با جلبکهای دریایی دوباره نمایان میشدند.
به ما گفتند مقر بچههای اطالعاا عملیاا روی بارچ است .نُه نفر بودیم که در مقر جدید رفتیم و
تازه فهمیدیم آنجا کجاست .نه پنکه داشتیم نه کولر .فقط دو کانتینر باالی بقارچ گذاشقته و اسقتتارش
کرده بودند .بچههای نیروی دریایی هم کمی دورتر از ما در بارچ دیگری بودند .آنها امکاناا خقوبی
داشتند .صدای موتور برق دیزلی آن ها را میشنیدیم که از ساعت  11:91صقبح تقا  0بعقدازظهر کقار
میکرد .در بارچ با جذر و مد باال و پایین میشدیم .یک میز پینگپنگ هم داشتیم کقه بعقد از ظهرهقا
 .1انتهای رودخانة بهمنشیر نهر قفاص است؛ آخرین نهری که به خلیجفار

میریزد( .راوی)

 .2چوئبده در اروندکنار در چهل و پنج کیلومتری جنوب شرقی آبادان و ده کیلومتری شمال قفاص کنار رود بهمنشقیر ققرار دارد( .اطلقس

جغرافیای حماسی ،ص )14
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تلفاا داشتیم .در گرمقای منطققة آبقادان و زیقر

روی آن بازی میکردیم .بیشتر روزها ده پانزده تو
سایة کانتینر آهنی حلوا میشدیم .بیرون کانتینر هم آت

از آسمان میبارید .شبها اصالً نمیتوانستیم

بخوابیم .هوا گرم و شرجی بود .آب و هوا هم تکان نمیخورد .در آب شور هم زیاد نمیشد شنا کرد.
گاهی که آب پایین میرفت با بچهها در خشکیهای منطقه و زمین سقفت بقا تقو هقای پالسقتیکی
فوتبال بازی میکردیم .تکاورها هم میآمدند و میگفتند ما هم میخواهیم با شما فوتبال بقازی کنقیم.
چند باری با آنها هم بازی کردیم .تکاورها روی بارچ خودشان دو تا بز هم داشتند که وقتی آب پایین
میرفت آنها را برای خوردن علف رها میکردند .بزهای بیچاره سبزی جلبک دریایی را میدیدند ،اما
چون شور بود نمیتوانستند بخورند.
قرار بود ما نهرهای منطقه ،عمق آنها ،دید دشمن ،و تسلط بر دریا را شناسایی کنیم تقا اگقر ققرار
شد عملیاتی انجام شود ،مسیرهای مطمئن انتخاب شود .تقریباً سه هفته شناسایی کردیم .بعد گفتیم که
ما دیگر نمیتوانیم اینجا دوام بیاوریم .کسانی هم که عقب بودند گفتند بچهها خیلی سختی میکشقند
و دیگر جایز نیست بمانند .ما را به منطقة قاسمیه برگرداندند.
همچنان پیگیر سرنوشت مجید بودم و گاهی رادیوی عراق را میگرفتم تا شاید بین اسقرا ردّی از
او پیدا کنم .اما خبری نبود .در قاسمیه یک مرخصی چند روزه از محمود مزارعی گرفتم و بقه بهبهقان
رفتم .در بهبهان پیگیر اعزام مجید شده بودم .در مقر سپاه گفتند مجید با گردان حضرا ابراهیم ،تیپ
 51اباالفضل ،اعزام شده بود .پرسانپرسان سراغ کسانی را که شب عملیاا بقا او بودنقد گقرفتم و بقه
بچهمحل قدیم خودمان ،ابراهیم پهلوانزاده ،رسیدم .ابراهیم معلم بود .دربارة شب عملیقاا و روحیقة
مجید برایم حرف زد و گفت« :فرمانده گردانمون مهدی برجسته بقود؛ فرمانقده گروهقان هقم صقادق
شریعتی ».پرسیدم« :خب ،چه جوری مجید شهید شد؟» گفت« :بچقه هقا گفقتن شقهید شقده ».گفقتم:
«خودا با مجید نبودی مگه؟» گفت« :اوضاع به هم ریخت .عراقیا متوجه ماجرا شدن .منطققه هشقیار
شده بود .عملیاا به بنبست خورد .کار گره خورد .گردان از هم پاشید .فرمانده گروهان و گقردان و
دسته یا زخمی شدن یا شهید .نیروها پخ

شدن .کسی نبود بچهها رو جمع کنه ».پرسیدم« :کی به تو

گفت که مجید شهید شده؟» یکی دو نفر از بچههقا را نقام بقرد .یکقی از آنهقا را پیقدا کقردم و از او
پرسیدم« :شما گفتید مجید شهید شده؟ دیدید چه جوری شهید شد؟» گفت« :منقور کقه روشقن شقد
صادق رو دیدم که زخمی شده .افتاده بود روی زمین و ناله میکرد .یکی هم کنارش افتاده بود .بقاالی
سرش رفتم دیدم مجیده .دست راست
دادم .چشماش باز بود .به بدن

قطع شده بود .سر و صورت

هم ترک

خورده بود .تکون

دست زدم .گرم بود؛ اما داشت سرد میشد .صادق رو آوردیم عقب.

شب بعد میخواستیم برگردیم و شهدا رو بیاریم که نشد ».صادق برادر سه شهید بقود .سقراغ او هقم
رفتم .گفتم« :اومدهم ماجرای شهادا مجید رو تکمیل کنم .چی بود ماجرا؟» صادق گفت« :تیر خورده
بود توی شکمم .رودههام اومده بود بیرون و پخ
چشم

زمین شده بقود .مجیقد در بلوشقوی عملیقاا تقا

به من افتاد ،اومد سراغم .پرسید :صادق چهته؟ گفتم :دل و رودهم اومقده بیقرون .چفیقة دور
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گردن

رو باز کرد و دل و رودهم رو ،که با خاک قاطی شده بقود ،جمقع کقرد و دور شقکمم بسقت.

کارش که تموم شد گفت :بلند شو ببرمت .گفتم :تقو مقیخقوای مقن رو ببقری؟! هیکقل مقن خیلقی
درشتتر از اون بود .گفت :دستت رو بذار روی شونهم؛ تو رو باید از اینجا بکشم عقب .مجید اصرار
میکرد و من انکار .باالخره قبول کردم و دستم رو روی شونهش گذاشتم و یواش بلنقد شقدم .تیقر از
بغلمون رد میشد .خمپاره کنارمون میخورد زمین .مجید عینِ خیال
دوباره ترک

نبود .اما مقن مقیترسقیدم کقه

بخورم .چند بار به مجید گفتم :ول کن من رو؛ برو .اما مجید گفت :باید تو رو با خودم

ببرم .گفتم :حداقل اسلحهاا رو بنداز .گفت :نه؛ منطقه ناامنه .ممکنه دشمن جلومون دربیاد .هر چنقد
قدم که میرفتیم مینشستیم و بعد از چند دقیقه دوباره بلند میشدیم .یه بار نشستن ما یقه کقم طقول
کشید .یکمرتبه یه منور روشن شد .زیر نور منور مجید رو دیدم که دست

رو زیر چونهش گذاشته و

به نقطهای خیره شده .یهدفعه یه انفجار دیگه و  ...نفهمیدم چی شد .من دوباره ترک

خقورده بقودم.

مجید هم گفتن که همونجا شهید شده ».بعد از حرفهای صادق مطمقئن شقدم مجیقد شقهید شقده و
پیکرش در منطقه مانده است.

1

به قاسمیه برگشتم .علی تنگسیری ،2که از بچههای اطالعقاا عملیقاا سقپاه ماهشقهر بقود ،آنجقا

مسئول مقر ما بود .در انتهای نهر یک دیدگاه داشتیم که روزهقا از داخقل آن دشقمن را در فقاو نگقاه
میکردیم .عراقیها ،در آن تاریخ ،در فاو نیروی رزمی نداشتند .تازه در حال آوردن لودر و بولدوزر و
کمپرسی برای جادهسازی بودند .ما از خور عبداهلل 9به طرف امالقصر 4و باالی فقاو را ،کقه تأسیسقاا

موشکی در آن مستقر بود ،شناسایی کردیم .بعد از یک ماه و نیم محمود مزارعی آمد و گفقت« :جمقع
کنید .ناوتیپ داره تشکیل میشه .مقرش اومده مارد ،بین دارخوین و آبادان ،توی روسقتای محمدیقه.5
میخوایم بریم اونجا».
مرداد سال  1909با بچهها خداحافظی کردیم و با دو سه لندکروز به طرف مارد رفتیم کقه حقداقل
سی کیلومتر جلوتر از آبادان بود .مقر ناوتیپ زده شده بود .آنجا کانتینر گذاشته بودند و نیروهای پیاده
در حال آمدن بودند .ما اولین بنیانگذاران اطالعاا عملیاا ناوتیپ امیرالمؤمنین بودیم .آنجا نیروها را

برای ترابری عملیاا بدر 0آموزش میدادند .قایقهای زیادی در منطقه پیاده کرده بودنقد .آمقوزشهقا
 .1مجید جزء اولین شهدایی بود که سال  1903در منطقة چزابه تفحص شد( .راوی)
 .2سردار علیرضا تنگسیری جانشین فعلی نیروی دریایی سپاه است( .راوی)
 .9انتهای دهانة اروند ،از سمت خلیجفار

به اروند ،سمت چپ واقع شده است که دهانة وسیعی دارد و بندر امالقصر را بقه خلقیجفقار

مرتبط میکند( .راوی)
 .4بندر امالقصر خارج از اروندرود و در آبهای خلیجفار

است .تا قبل از جنگ بارگیری و تخلیة کاال برای عقراق از طریقق ایقن بنقدر

انجام میگرفت .در عملیاا واالفجر  1رزمندگان ایران پس از تصرف کامل شهر فاو در محورهای بصره ،امالقصر ،و البحار به پقی رَوی ادامقه
دادند و ارتباط دریایی عراق را قطع کردند( .راوی)
 .5روستای محمدیه و سلمانیه حدود پانزده کیلومتر از دارخوین فاصله دارد( .راوی)
 .0این عملیاا به منظور تسلط بر جادة العمارهق بصره و همچنین شرق رودخانة دجله در تاریخ  1909/12/21با رمز «یقا فاطمقه زهقرا» در
منطقة هور انجام شد( .اطلس راهنمای  ،1خوزستان در جنگ ،ص )92
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اعم از آن بود که نیروها بدانند چطور باید قایقها را از آب رد کنند یا کجا باید با موتور روشن و کجا
باید با پارو و موتور خاموش حرکت کنند .برای شناسایی منطقه از بلم استفاده میکردیم و با رعایقت
استتار از مسیرها میگذشتیم .اما بعد از شروع عملیاا و اطالع یافتن دشمن قایقها بایقد بقا سقرعت
حرکت میکردند.
تازه بیستساله شده بودم .بعد از شهادا مجید هر وقت فرصتی پی
مجید رفته بود و فقط من مانده بودم .ما هم با سختی بزر

میآمد به مادرم سر میزدم.

شده بودیم .مادرم میخواست من را پابند

کند .به همة فامیل گفته بود مرا قانع کنند ازدواج کنم .اما زیر بار نمیرفتم و مقیگفقتم حوصقلة ایقن
کارها را ندارم و درگیر جنگم.
ابراهیم طهماسبی ،که قبالً فرمانده عملیاا سپاه شوش بود ،به بهبهان برگشته و فرمانده عملیقاا
سپاه بهبهان شده بود .در بهبهان که بودم گاهی با هم به مزار شهدا میرفتیم .یک بار ابقراهیم بقه مقن

گفت برای مجید سواد 1درست کردیم .رفتم و دیدم چهار قبر کنار هم گذاشتهانقد .یکقی مجیقد بقود،
کنارش حمید شمایلی ،باالی سرش غالمحسین بهبهانآبادی ،و کنار آن سعید موسویون .همانجقا بقه
ابراهیم گفتم« :کاش قبر مجید رو کنار سعید گذاشته بودی .اینا با هم خیلی صقمیمی بقودن ».ابقراهیم
گفت« :نمیدونستم .حاال شده دیگه!» قبر بهبهانآبادی و مجید فقط سواد بود و پیکر نداشت .امقا قبقر
حمید و سعید پر بود .بعد از ساختن یادبود بیشتر سراغ آن چهار قبر میرفقتم .میتقرا ،همسقرم را هقم
همانجا دیدم.
حبیب شمایلی را از سال  1951و پیروزی انقالب ،کقه بقا هقم بیقرون شقهر نگهبقانی مقیدادیقم،
میشناختم .ابوالقاسم شمایلی ،برادر بزر ترش ،را هم در بهداری جبهة شوش دیده بودم .اما بقا هقم
مراودة خانوادگی نداشتیم .خواهر کوچکتر حمید گاهی سر مزار برادرش میآمد .چند بقار کقه او را
آنجا دیدم احسا

کردم همان کسی است که من میخواهم .به مادرم چیزی نگفتم .با هم در اینطور

مسائل کمی رودربایستی داشتیم .به دیلم رفتم و با مادر یکی از شهدای بنقدر دیلقم ،کقه مقادر حقاج
پرویز صدای

میکردیم و با او راحتتر بودم ،صحبت کردم و گفتم بقه مقادرم بگویقد مقن یکقی را

پسندیدهام .مادر حاج پرویز از من پرسید« :عرو

کیه؟ توی دیلمه؟» گفتم« :نه؛ توی بهبهانه .کنار قبر

مجیدمون یه شهیدی هست به نام شمایلی؛ خواهرِ شهیده ».مادر حاج پرویز با منزل همسایة ما تما
گرفت و با مادرم صحبت کرد.
مدتی بعد یک روز در دیلم در مغازة لوکسفروشی یکی از دوستانم ،به نام حاج کقریم ،بقا لبقا
شخصی نشسته بودم که پدر همسرم داخل مغازه آمد .قبالً ایشان را در مزار دیده بودم و میشقناختم.
بلند شدم و احوالپرسی کردم .ایشان گفت« :شاه دوماد تو کجایی؟ داریم دنبالت میگردیم؟ مگقه تقو
نمیخوای زن بگیری؟ خب بیا زنت رو بردار ببر دیگه ».جا خوردم یعنی به این سرعت پذیرفته بودند
که من دامادشان باشم؟! از خجالت سرم را پایین انداختم .ایشان از مغقازه بیقرون رفقت و جلقوی در
 .1یادبود.
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منتظرم ایستاد .حاج کریم به من نگاه کرد و پرسید« :حمید چیه ماجرا؟» ماجرا را برای

گفتم و اینکه

دویست و پنجاه تا تکتومانی بیشتر در جیبم نیست .حاج کریم کشوی میزش را باز کرد و گفت« :هر
چی پول میخوای بردار ».خودم را کنار کشیدم و گفتم« :نه ،نمیخوام ».گفقت« :مگقه نمقیگقی پقول
ندارم!؟» دست من را گرفت و گفت« :برمیداری یا بزنمت؟» عقب ایستاده بقودم و اِبقا داشقتم .حقاج
کریم ش هزار تومان آن زمان در جیبم گذاشت و گفت« :حاال برو ».داشتم به سمت در میرفقتم کقه
گفت« :صبر کن! صبر کن!» دو سه جفت کف

اسپورا شیک ژاپنی و دو شلوار و یک پتوی دو نفره

داد دستم و گفت« :اینا رو هم بردار ببر .دستخالی نباش ».گفتم« :بابا من یه نفرم .نمیخوام ».گفقت:
«تو چی کار داری؟ برو».
با پدر همسرم به سمت بهبهان رفتیم .بعد از رسیدن به منزل ایشان با میترا صحبت کردم و شرایطم
را گفتم که کجخلق هستم و زود از کوره درمیروم و واکن های منفقی و سقختی دارم .میتقرا گفقت:
«مادرا هم گفته ».ادامه دادم« :من از جبهه نمیآم بیرون .در جریان باش ».باز هم گفت« :مادرا ایقن
رو هم گفته بود .حبیب هم با من صحبت کرده و گفته که جنگه و ممکنه شهید بشقی یقا در بهتقرین
شرایط دست و پاا قطع بشه ».گفتم« :اینا رو میگم که بعد نگی نگفتی .االن فقط سیزدهسالته .ضقمناً
دلم نمیخواد دیگه مدرسه بری ».چیزی نگفت .نیم ساعتی که صقحبت کقردیم بقه توافقق رسقیدیم.
خانوادة همسرم از من مهریه نخواستند .اما مادرم اصرار کرد چون تنها پسرش هستم صد مثقال طال و
سه دانگ خانة ما را ،که کالً سی و دو متر بود ،به عنوان مهریه قبول کنند.
کارها در کمتر از چهل و هشت ساعت انجام شد و آقای مجتهدی ،امام جمعة بهبهان ،خطبة عققد
را خواند .از طرف من در عقد مادرم هم نیامد .بهانه کرد که میخواهد خانقه را جمقعوجقور کنقد .از
طرف همسرم هم پنج نفر بیشتر نبودند .باقی یا در جبهه بودند یا در شهرستان زندگی میکردند.
بعد از مراسم خیلی سریع به ناوتیپ امیرالمؤمنین برگشتم .روزها درگیر کار بودیم؛ اما شقبهقای
خوبی داشتیم .همة مسئوالن تیپ باالی دو کانتینر ،که به هم چسبانده بودند ،جمع میشدند و مشاعره
میکردند .میگفتند و میخندیدند.
فتحاله محمدی فرمانده ناوتیپ بود ،بقه همقة فرمانقدهان پایگقاههقا و پاسقگاههقای سقپاه بوشقهر
مسئولیت داد .برای ما سخت آمد .نظر ما این بود که افراد کاربلد باید مسئولیت بگیرند .منتظر فرصتی
بودیم تا دق دلمان را خالی کنیم .محمود مزارعی ما را به آرام دعقوا کقرد .امقا مقن گفقتم« :مقن
نمیمونم اینجا .من مأمور بودم از منطقة  1به منطقة  3برای یه ماه .االن یه سقال گذشقته .اصقالً سقپاه
نمیدونه من کجام .فکر میکنن شیرازم یا بوشهر ».در ک وقو

همین مسائل بودیم که از بندر دیلم

خبر آمد در شهر درگیری شده .مردم مقر سپاه را گرفتهاند و ماشینهای کمیته را آت

زدهاند.

قبل از این ماجرا مزارعی مسئولیت اطالعاا عملیاا حوزة نفتی نوروز را در خلیجفار

بقه مقن

سپرده و گفته بود چون آنجا به بندر دیلم نزدیک است ،تو عالوه بر اینکه در ناوتیپ هستی و به سپاه
دیلم میروی ،حوزة نفتی نوروز را با یکی دو نفر از بچهها شناسایی کن .ما هم یک مققر زدیقم و دو
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نفر از بچهها برای شناسایی منطقة بهرگان رفتند .بعد از اینکه خبر شلوغی دیلم رسید ،نگقران پایگقاه
خودم شدم که اطالعاا آن لو نرفته باشد .با ماشینهای گقذری راه افتقادم .پقنج کیلقومتری دیلقم از
ماشین پیاده شدم .میگفتند سهراهی دیلم را بستهاند .غروب بود .شهر حالت ماتمزدهای داشت .خودم
را به مقر سپاه رساندم .با مشت به در بسته کوبیدم .از پشقت در پرسقیدند « :کقی هسقتی؟» خقودم را
معرفی کردم و رفتم داخل .دیدم بچهها مسلحاند .پرسیدم« :چی شده؟» گفتند که درگیری شده است.
به یکی از اتاقها رفتم .شهردار و بخشدار شهر بقا سروصقورا ورمکقرده و چشقمان کبقود روی
صندلی نشسته بودند .معلوم بود حسابی کتک خوردهاند .پرسیدم« :چی شده؟» یکی از بچههقا گفقت:
«چهل و هشت ساعت برق رفته بود .مردم رفتن ادارة برق که بپرسن برق برای چی قطعه .رئیس برق
گفته من هم مثل شما زن و بچهم توی شهرن .بریم از بخشدار بپرسیم .یه تعداد جمع میشن و میرن
بخشداری .بخشدار فرار میکنه .مردم میرن طرف شهرداری .شهردار بچة تهرون بوده .مقیآد جلقوی
در و به مردم میگه :به من چه مربوطه؟! مردم عصبانی میشن و به شهرداری حمله میکقنن .بعقدش
بخشدار رو جلوی خونهش پیدا میکنن و اون رو هم میزنن .بعد سهراهی بنقدر دیلقم رو مقیبنقدن.
خبر به پاسگاه و ژاندارمری گناوه و بوشهر میرسه .از اونجقا نیقرو مقیفرسقتن .نیروهقا چقون فکقر
میکردن مردمْ شهر رو گرفتن از همونجا که پیاده میشن به طرف مردم تیراندازی میکنن .چنقد نفقر
تیر میخورن .یکی از پاتروالی کمیته ،که از گناوه داشته میاومده به سمت شقهر ،نزدیقک شقهر گیقر
میکنه .مردم هم آتیش

میزنن».

عصر روز بعد از بوشهر نزدیک صد پاسدار به مقر سپاه آمد .دادستان و فتحاله محمدی و فرمانقده
سپاه بوشهر هم آمده بودند .بچههای بوشهر سپاه را در دست گرفتند و به ما گفتند که حق نداریقد از
مقر بیرون بروید .خودشان تعداد زیادی از مردم شهر را گرفتند .من و چند نفر از بچههای سپاه دیلمق
حسن جاتلخی ،حمید امید ،یقونس پیقران ،بشقیر مزارعقی ،بهبهقانیمققدم ،امیقر تنگسقیری ،محمقود
تنگسیریق به این کار اعتراض کردیم و با دادستان درگیر شدیم .دستور بازداشت ما هم صادر شد .مقا
را با مینیبو

به بوشهر بردند و جداجدا در اتاقها انداختند و سؤال و جواب کردنقد .آنجقا متوجقه

شدند من اصالً نیروی بوشهر نیستم و به آنجا مأمورم .بازجو ،که از پاسدارهای خودمان بقود ،از مقن
پرسید« :چرا از ضد انقالب حمایت کردی؟» گفتم « :من از ضقد انققالب حمایقت نکقردم  ،از مقردم
حمایت کردم ».گفت« :کدوم مردم؟ اینا ضد انقالبان ».گفتم« :تو میگی ضد انقالبان .مقن مقیگقم
نیستن! برای چی با مردم اینجوری رفتار میکنید؟ کمیته بهشون تیراندازی کرده .شما به جقای اینکقه
برید ببینید ماجرا چیه ،اومدید مردم رو گرفتهید!؟ اینا اصالً سیاسی نیستن .برید ازشون بپرسید .اصقالً
متوجه نبودن چه کار میکنن .بعضی از اونا که الستیک آتی

زدن فکر کردن انقالب شده .یه عده هم

باال و پایین پریدن و تینگیله 1کردن به حساب اینکه مقداهقا جشقن عروسقی ندیقده بقودن ».وقتقی
جوابهای منطقی من را شنید گفت« :بیا تعهد بده و برو ».گفتم« :من تعهد نمقیدم .واسقه چقی بایقد
 .1لرها به جستوخیز تینگیله میگویند( .راوی)
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تعهد بدم؟» گفت« :پس باش تا خبرا کنیم ».بعد از ناهار دوباره من را صدا کردنقد و گفتنقد« :تقو از
منطقة  1مأموری به منطقة  .3برو از ناوتیپ تسویه بگیر و برو منطقة  ».1قبول کردم .از بوشهر به بندر
دیلم برگشتم و وسایلم را جمع کردم .دفتر و امکاناا حوزة نفتی نوروز را به عباسیان ،که از نیروهایم
بود ،تحویل دادم و از ناوتیپ امیرالمؤمنین هم تسویه گرفتم و به قرارگاه گلف اهواز رفتم.
بشردوست فرمانده قرارگاه کربال بود و کمی من را میشناخت .آخر مهر سقال  1909بقود .سقراغ
بشردوست رفتم و تعریف کردم که چقه کارهقایی کقردهام و کجاهقا رفتقهام .گفقت« :االن چقی کقار
میخوای بکنی؟ میمونی قرارگاه پی

ما؟» گفتم« :نه ،من رو بفرست به یکی از یگانهای خوزستان».

گفت« :میری لشکر  1ولیعصر؟» گفتم« :نه ،بچههای بهبهان رفتهان تیقپ امقامحسقن .مقیخقوام بقرم
اونجا ».گفت« :پس میخوای بری پی

همشهریای خودا!» گفتم« :آره دیگه!»

روز  2آبان  1909بشردوست خطاب به کالهکج ،که فرمانده تیپ امامحسن بود ،نامه نوشت و من
را به آنجا مأمور کرد .آدر

مقر تیپ را گرفتم .گفتند که دوازده کیلومتری اهواز بقه طقرف حمیدیقه

قبرستانی هست؛ بعد از قبرستان سمت راسقت تقابلویی هسقت کقه روی آن نوشقته «پادگقان شقهید
غالمی».
به پادگان رسیدم .تیپ امامحسن در پادگان شهید غالمی ،سایت پدافنقد موشقکی نیقروی هقوایی،
مستقر شده بود .پادگان در دوران شاه ساخته شده و از آن جهت که بر بلندی قرار داشت مهم بود .در
زمان جنگ سپاه آن پادگان را برای رزمندگان در نظر گرفت .از کنار جادة سوسنگرد دو کیلقومتر کقه
به عمق میرفتیم به دژبانی میرسیدیم .دور پادگان فنس کشیده بودند .داخقل محوطقه ،جقادة سقمت
راست به باالی تپه منتهی می شد که طرح عملیاا ،فرماندهی ،اطالعاا عملیاا ،آموزش و مخابراا
قرار داشت و اگر مستقیم میرفتیم وارد محوطه میشدیم که آسایشگاهها و گردانهقای پیقاده مسقتقر
بودند .اولین گردان هم ادواا بود .بعد بهداری و تدارکاا قرار داشقت و بعقد گقردانهقای پراکنقده
بودند .سمت چپ محوطه بچههای مهندسی در تپههای اطراف بقا گقونی و بقتن آرمقه بقرای اسقکان
خودشان سنگر زده بودند .بچههای تخریب جای مشخصی نداشتند .به دلیل حساسقیت کارشقان هقم
باید دور از نیروها به سر میبردند .به همین جهت یک گوشه از پادگان با بچههای زرهقی چقادر زده
بودند .در مسیر چادر آنها حمامهای پی ساخته مستقر کرده بودند .همة بچههای تیقپ آنجقا حمقام
میکردند.
تپه حالتی خاص داشت .از باال دید داشت؛ منتها از روبهرو کسانی که در جاده بودند نمیتوانستند
پادگان را ببینند .از تپه رو به پایین بچه های گردان سکانی در دو کانکس سفید مستقر بودند .سقعیدی
به آنجا میگفت« :کاخ سفید».
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تیپ امامحسن بنههای دیگری هم داشت؛ مثالً تدارکاا بنة نیرو یکی در پادگان علیاکبر ،نزدیقک

حمیدیه ،و دیگری در منطقة کمپلوی اهواز بود .در دزفول هم پالژ آموزشقی 1داشقت کقه بچقههقا را
آموزش میدادند.
در تیپ بهبهانیها زیاد بودند .اما من خیلیها را نمیشناختم .سراغ فرمانده تیپ را گرفتم تا نامهام
را به او بدهم .گفتند فرمانده تیپ باالی تپه است .ساختمان باالی تپقه سقه در ورودی داشقت .طقرح
عملیاا و فرماندهی در یک ضلع قرار گرفته بودند و اطالعاا عملیاا و آموزش و مخابراا هم در
ضلع دیگر .در اتاق فرماندهی حسین کالهکج را دیدم و نامه را بقه او دادم .حسقین نامقه را خوانقد و
سوابقم را پرسید .من هم برای

توضیح دادم .سریع یادداشت کرد« :برادر محسن و یا حسین ،نظر بقه

اینکه آقای حمید کعبی از نیروهای قدیمی و باتجربه است ،برحسب دستور فرمانده قرارگاه ،ایشان به
اطالعاا عملیاا معرفی میشود تا از تجربیاا ایشان استفاده شود».
به اطالعاا رفتم و سراغ برادر محسن ویاحسین را گرفتم .تصور مقیکقردم کقه «ویاحسقین» نقام
خانوادگی محسن است .آنجا به من گفتند که چنین کسی را نداریم و مسئول اطالعاا محسن زارع و
جانشین او حسین عرب است .نامه را به محسن دادم .نگاهی کرد و گفت« :کجا کار کقردی؟» گفقتم:
«اطالعاا عملیاا جبهة شوش بودم؛ تیپ امام سجاد .قرارگاه کربال و خاتم و ناوتیقپ امیرالمقؤمنین
هم بودم ».گفت« :ما اینجا نه عکس هوایی داریم نه کار نقشهخونی .شما به درد ما نمیخوری .به نیرو
نیاز نداریم ».انتظار این رفتار را نداشتم .من توپچی  110هم شده بودم و فقط کار برایم مهم بقود .بقا
ناراحتی گفتم« :نامه رو بدید به من ».به دفتر فرماندهی برگشتم و گفتم« :برادر حسین ،مقن مقیخقوام
برگردم ».گفت« :چرا؟» گفتم« :نمیخوام اصالً امامحسن بمونم ».گفت« :نیم سقاعت نیسقت اومقدهی!
چه اتفاقی افتاده؟ رفتی اطالعاا عملیاا؟» گفتم« :آره؛ چیزی نشقده .بقرادر حسقین مقن نمقیخقوام
امامحسن بمونم .عدم نیاز بدید من برم ».حسین گفت« :حاال یه کم بشقین؛ آروم شقو .بقرو اون اتقاق
روبهرو یه چای بخور ».روبهروی اتاق فرماندهی اتاق مسئول دفتقر ،محسقن موسقوی بقود .موسقوی
حد

زده بود چرا ناراحت هستم .برایم چای ریخت و پرسید« :چی شده؟» با اخم جریان را بقرای

تعریف کردم .موسوی که پخته و کار بلد بود گفت« :کار بدی کرده .نباید اینجوری رفتقار مقیکقرد»
گفتم« :ببین ،االن اگه ایشون خودش هم بیاد اینجا ،پای من رو ببوسه ،مقن دیگقه اطالعقاا عملیقاا
نمیرم .یا برمیگردم میرم قرارگاه یا میرم یه یگان دیگه .اصالً من رو بدید یه جای دیگقه .هقر جقا
بگید میرم .توپچی  110هم بودهم .میرم ادواا .میرم توپچی  110میشم».
در همین حین یکمرتبه حبیب آمد و صدایم را شنید .حبیب بقرادر همسقرم و متولقد  1994بقود.
ازدواج کرده بود و پسری به نام احمد داشت .مسئول طرح عملیاا تیپ امامحسن بود و بهتازگی بقه
جای بهروزی ،که شهید شده بود ،با حفظ سِمت ،جانشین فرمانده تیپ هم شده بود .دو ماهی میشد
 .1دو سه کیلومتر بعد از اندیمشک ،سمت راست ،به طرف باالی دزفول ،زیر سد شهید عبا پورق دزق مقر آموزشی خیلقی از یگقانهقا از
جمله تیپ امامحسن بود که در آن به نیروها غواصی آموزش میدادند( .راوی)
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که خواهرش را عقد کرده بودم .سراغم آمد و روبوسی کرد و گفت « :هان تو اینجایی؟!» گفقتم« :آره،
آقای بشردوست نامه داده ».گفت« :خیلی خوش اومدی .کجا باید مشغول بشقی؟» گفقتم« :اطالعقاا
عملیاا  ...ولی ماجراها داشتیم ».وقتی ماجرا را برای گفتم ،چون با اخالق محسن آشنا بود ،سقرش
را تکان داد ،خندید و گفت« :پس دیگه نمیخوای بری اطالعاا؟» گفتم« :نه ،نمیخقوام بقرم .جقای
دیگهای باشه میرم ».گفت« :حاال چاییا رو بخور».
چای را که خوردیم غروب شده بود .برای نماز به حسینیه رفتیم و بعد از آن رفتیم تا شام بخوریم.

بچههای طرح عملیاا 1کمکم جمع شدند تا با هم شام بخورنقد .دیقدم جمقعِ بچقههقا جمقع اسقت.
مرتضی روحیان ،هادی اسماعیلی ،حمید احمدی از بچههای قدیمی جبهة شوش آنجا بودند .بقا ذوق
از من پرسیدند« :تو اینجا چی کار میکنی؟» ماجرا را برایشان تعریف کردم .آنها هم گفتند فکرش را
نکن و بیا پی

ما در طرح عملیاا .کمی بعد سعیدی آمد و گفت« :تو امیر کعبی هستی؟ برادر حبیب

گفته بری طرح عملیاا ».پرسیدم« :حبیب توی طرح عملیاته؟» گفت« :آره ،مسئول طرح عملیاته .امقا
ظاهراً جانشین تیپ شده .میخواد این کار رو تحویل بده ».سعیدی ،جانشین حبیب ،ققرار بقود طقرح
عملیاا را تحویل بگیرد .از همان لحظه من به طرح عملیاا تیپ  15امامحسن رفتم و شروع به کقار
کردم.
بچههای طرح عملیاا حقیقتاً دوستداشتنی و باصفا بودند .بعضی از آنها را از قبل مقیشقناختم؛
مثل مرتضی روحیان ،هادی اسماعیلی ،حمید احمدی .با بعضی هم آنجا آشنا شدم؛ مثل حسن نیسی،
عبداهلل نورانی ،حمید مختاربند ،سیرو

محمدی .یکی هم بود به اسقم علقیزاده کقه حقین عملیقاا

میآمد تا به ما کمک کند و بعد از عملیاا میرفت.
قبالً در عملیاا بیتالمقد  ،شنیده بودم که عبداهلل نورانی فرمانقده تیقپ  22بقدر اسقت و فکقر
میکردم حتماً با عبداهلل ما نسبتی دارد؛ وگرنه امکان ندارد کسی که فرمانده تیقپ بقوده نیقروی طقرح
عملیاا شود.
شب اول را با بچههای طرح عملیاا گذراندم .فردای آن روز از تدارکاا لبا

تحویقل گقرفتم و

بالفاصله مرتضی روحیان گفت« :حمید ،باید بریم جزیرة مجنونق جزایر خیبرق و اونجقا بمقونیم ».بقا
مرتضی به جزیرة خیبر شمالی ،که پدافندی بود ،رفتیم و روی پد شهید بهروزی مسقتقر شقدیم .آنجقا
تیپ ،ده ،پانزده تا سنگر داشت .تعدادی از بچهها در سنگر و تعقدادی در پاسقگاههقا مسقتقر بودنقد.
نیروی کمی آنجا بود و ما مدا بیست روز در جزیره ماندیم .در قسمتهایی از جزیره عراقیها دیقدِ
خوبی داشتند و با گرای دیدبان ما را دقیق میزدند؛ طوری که اصالً راه فرار نداشقتیم .بعقد از بیسقت
 .1نیروی طرح عملیاا در هر محور نمایندة تاماالختیار فرمانقدهی بقود و فرمانقده قرارگقاه تقاکتیکی بقه حسقاب مقیآیقد .بقاقی نیروهقا
زیرمجموعة آن به شمار میرفتند .طرح عملیاا باید میتوانست نیروها راق که شامل از نیروی خمپاره ،ادواا ،بهداری ،تدارکاا ،گقردانهقای
پیاده ،تخریبچی ،و مخابراا بودق اداره کند .این نیرو در حین عملیاا هم مسئول محور بود و کنار نیروها حضور داشقت تقا پیغقام فرمانقدهی
تیپ را ابالغ کند و در شرایطی که گردان از هم میپاشید باید هدایت آن را بر عهده میگرفقت .بعقد از عملیقاا هقم کقه همقه برمقیگشقتند
سازماندهی نیروهای باقیمانده در منطقه بر عهدة بچههای طرح عملیاا بود( .راوی)
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روز حمید احمدی و حمید مختاربند به جای ما آمدند و من و مرتضی به اهقواز برگشقتیم .وقتقی بقه
آنجا رسیدیم از بچههای تیپ خبری نبود و درِ طرح عملیاا را هم قفل کرده بودند .تعجقب کقردیم.
در فرماندهی فقط نقی نامی بود .از او پرسیدیم که چه خبر شقده اسقت .گفقت« :همقه رفتقهان پقالژ
دزفول ،برای آموزش راپل ،که بچهها برای عملیاا آبیق خاکی خودشون رو آماده کنن ».با مرتضی به
پالژ رفتیم .کل پالژ در اختیار بچههای آموزش بود و همة نیروها ،فارغ از جایگاه و پست ،زیقر نظقر
آموزش بودند .نزدیک پانزده روز آنجا ماندیم .بعد از آن سعیدی به ما گفت« :شما برگردید اهواز .مقا
هم کمکم نیروها رو میآریم».
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فصلهفتم
اوایل دی در پادگان تیپ در اهواز بودیم .گردانها از آموزش برگشقتند .مققر مقا بقاالی تپقه بقود .در
محوطة تیپ بعد از ظهرها از باال که نگاه میکردیم آن پایین دنیایی کوچک و عجیب و دوستداشتنی
میدیدیم .عدهای از بچههای آرام و نجیب و متشرع در یکی از تپهها ،که به برکت وجود همان بچهها
تپة عرفان نام گرفته بود ،تنها یا دونفره گوشهای نشسته بودند و در عوالم معنوی و باصفای خودشقان
غوطه میخوردند .بچههای شلوغ هم بودند که به هر بهانهای میخواستند تپة عرفان را به هم بریزنقد.
عدهای دیگر در محوطه گلکوچک بازی میکردند .عدهای والیبال بازی میکردند .عدهای روی زمقین
آسفالت کشتی می گرفتند .عدهای گوشهای دور هم نشسته بودند و صحبت میکردند و گاهی صقدای
خندهشان بلند میشد .زندگی عادی در جریان بود .نعمت سعیدی عمالً مسئولیت طرح عملیاا را بر
عهده گرفت .حبیب در فرماندهی ،با سِمت جانشینی فرمانده تیقپ ،کارهقا را در دسقت گرفتقه بقود.
سعیدی عبداهلل نورانی را به عنوان معاون خود معرفی کرد و به من و مرتضقی گفقت بقه شقطعلقی و
باالی سر کار برویم.
اواخر بهمن  1909به شطعلی رفتیم .بچههای مهندسی در حال ساختن قرارگاه موقت و تقاکتیکی
برای نیروهای عملیاتی بودند .مهندسی تیپها معموالً در حدّ خودشان بولدوزر و لودر و کمپرسقی و
امکاناا دیگر داشتند .اما آنقدر نبود که بتوانند کار قرارگاهی را در مدا کوتقاه انجقام دهنقد .بقرای
همین از بچههای جهاد کمک میگرفتند .در آن منطقه نیز نیروهای مهندسی به کمک بچههقای جهقاد
در حال احداز سنگرهای تجمع ،فرماندهی ،طرح عملیاا ،اطالعاا عملیاا ،تدارکاا ،و  ...بودند.
مخابراا آمد و دکل

را هوا کرد تا ما بتوانیم از طریق بیسیم با اهواز در ارتباط باشیم.

وقتی کار قرارگاه تقریباً تمام شد به اهواز اعالم کردیم که مقر تاکتیکی آمقاده اسقت و مقیتواننقد
نیرو بفرستند .مرتضی به من گفت« :برو مققر تیقپ .نیروهقا مقیخقوان اعقزام بشقن .بچقههقا اونجقا
دستتنهان ».به مقر رفتم و به سعیدی موضوع را گفتم .او هم گفت« :حاال که اومدی بمون کمک مقا
تا نیروها رو به منطقه انتقال بدیم .فعالً که مرتضی اونجاست ».کنار سقعیدی مانقدم .گقردانهقا بقرای
اعزام آماده شدند .نیروها از اینکه قرار بود به منطقه بروند خوشقحال بودنقد و شقور و حقال عجیبقی
داشتند.
حدود هشت روز نیروها درگیر جمعآوری و بار زدن بنههایشان برای عزیمقت بقه منطققه بودنقد.
باالخره روز اعزام نیروها فرارسید .اتوبو ها آمدند .وقت حرکت قرار شد آمار بگیریم .ش

گقردان

تکمیل داشتیم؛ امیرالمؤمنین ،عاشورا ،محرم ،کربال ،سیدالشهدا ،و امامحسین .یک گردان منها داشقتیم
به نام گردان ذوالفقار که استعدادش از گروهان بیشتر و از گردان کمتر بود .فرماندهان گردان در دادن

آمار نیروها راست نمیگفتند؛ مثالً گردان امامحسین ،به فرماندهی یوسف حمیدی ،1بقه دلیقل وجقود
 .1یوسف از دوستان نزدیک برادرم ،مجید ،بود؛ اما ما با هم هیچ رفاقتی نداشتیم( .راوی)
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بچههای بهبهان ،که برای عملیاا میآمدند و از سپاه هم اعزامی نمیگرفتند ،یک گردان بهاضافه بقود.
هر گردان بنة خودش را داشت که اسلحه و امکاناا غنیمتی را در آن نگه میداشتند و کسی از وجود
آنها خبر نداشت .خود گردانها هم به صورا مستقل از شهرهایشان کمک مردمی جمع میکردند و
این غیر از کمکی بود که تدارکاا یا لجستیک سپاه مستقیم به آنها میداد .حتی پی میآمد که مقثالً
ده تویوتا از امامجمعة بهبهان میگرفتند و روی آن مینوشتند «هدیة امامجمعة بهبهان» و بعد از یکقی
دو روز پاک

میکردند و دوباره روی همان ماشین مینوشتند «هدیة امامجمعة رامهرمز» .امامجمعهها

این موضوع را فهمیده بودند .یکی از آنها گفته بود« :من راضیم .فقط یه هفته بذارید اسقم مقا روش
باشه ».یا بعد از عملیاا میگفتند ده تا ماشینی که سپاه داده منهدم شده و دوباره تقاضا میکردنقد .از
این کارها زیاد میکردند؛ مثالً ما با جهاد هماهنگ میکردیم و آنها آمار میدادند که لودرشان منهقدم
شده و ما آمار میدادیم جیپمان منهدم شده و بعد از گرفتن ماشینها ،به فراخور وضعمان ،آنها را بقا
هم مبادله میکردیم .این کارها برای این بود که برنامهها پی

برود.

یکی از گردانها که هیچوقت آمار درستی نمیداد گردان امامحسین بود .قرار شد من آمار آنهقا را
بگیرم .حبیب شمایلی به من گفت« :اگه تونستی آمار این گردان رو دربیاری ،من بهت جایزه مقیدم».
گفتم« :کاری نداره! من از پس یوسف حمیدی برمیآم ».بچهها در محوطه جمع شده و آمادة حرکقت
بودند .جلو رفتم و گفتم« :آقای حمیدی ،آمار گردان؟» حمیدی گفت« :آمار گردان برای چی؟!» گفتم:
«آمار گردان رو می خوام برای طرح عملیاا که میخواد طرح مانور بده .آمارتون رو بدیقد تقا بقذارم
ماشینا برن ».گفت« :آمار ما رو که دارید؛ همون سیصد و خردهای ».گفتم« :آمارا بیشقتر از ایناسقت.
االن نزدیک عملیاته .نیروهای اضافه اومدهان ».گفت« :یعنی چی نیروهای اضافه؟ چهقار تقا از رفققای
من اومدهان ».گفتم« :چهار نفر نیست؛ بیشترن ».یوسف که دید من بدجوری پیله کردهام شروع کرد به
شلوغکاری کردن .اسلحهاش را انداخت ،حمایل

را درآورد و با فریاد گفت« :مقن اصقالً نمقیمقونم

توی این تیپ .االن میرم باال استعفا میدم ».هیچکس طرف

نمقیرفقت .جلقو رفقتم و گفقتم« :مقرد

حسابی ،این قالتاقبازیا چیه داری درمیآری؟ آمارا رو بردار بیار ».دیدم فایدهای نقدارد .از همقهجقا
بیخبر ،برای اینکه مشکلی پی

نیاید ،اتوبو ها را حرکقت دادم .اتوبقو هقا کقه حرکقت کردنقد،

حمیدی شروع کرد به خندیدن و گفت« :دیدی نتونستی آمار بگیقری حمیقد! خیلقی لطقف کقردم در
حقت که اینجوری باهاا رفتار کردم .چون برادر مجید بودی .وگرنه من قالتاقتر از این حرفام ».من
هم ،که داشتم حرص میخوردم ،گفتم« :به هر حال ما هم بلدیم چی کار کنقیم .تقوی شقطعلقی مقن
سیصد و شصت تا بیشتر به تو غذا نمیدم .من لُرتقر از تقواَم .اونجقا مثقل اینجقا نیسقت کقه بقری از
آشپزخونه غذا بگیری .وقتی نیروهاا توی شطعلی گشنه موندن ،اونوققت مقیآی و آمقار مقیدی».
ماجرا را برای حبیب تعریف کردم .خندید و گفت« :من میدونستم از پس یوسف برنمقیآی ».گفقتم:
«حبیب ،فقط شما اجازه بده ما توی شطعلی بر اسا

آمار دقیق به

غذا بدیم ».کمقی فکقر کقرد و

گفت« :خب ،این فکر بدی نیست .اما به هر حال بچهرزمندهای که رفته اونجا که نباید به خقاطر کقار
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یوسف گشنه بمونه .به بچهها فشار میآد .ما میخواستیم آمارش رو داشته باشیم تا یه مقدار فشار رو
از گردانهایی که نیروی کمتری دارن برداریم .وِل

کن غذا رو ».گفتم« :آخه یوسقف رودار مقیشقه.

من تهدیدش کردم و یوسف گفت حاال میبینیم ».حبیب گفت« :اشکال نداره .تو کوتاه بیا».
کل تیپ جابهجا شدند .سعیدی به من گفت« :تو با عبداهلل نورانی برو شطعلی .ما هم فردا پسفردا
میآیم ».با لندکروز راهی شدیم .بین سوسنگرد و حمیدیه به نورانی گفتم« :ببخشید آقای نورانی ،مقن
توی عملیاا بیتالمقد

توی تیپ  22بدر بودم ».گفت 22« :بدر خرمشهر؟» گفتم« :بله ».گفت« :تو

اونجا چی کار میکردی؟» گفتم« :آرپیجیزن بودم .شما با اون نورانی که فرمانقده تیقپ بقود نسقبتی
دارید؟» نورانی خندة خاصی کرد و گفت« :حاال!» گفتم« :نه ،جقان مقن بگقو .بقا اون نسقبتی داری؟»
گفت« :دیده بودیش شما؟» گفتم« :نه ،ندیده بودم ».خندة نورانی قطع نمیشد .گفتم« :عبقداهلل اذیقت
نکن ».گفت« :خودم بودم ».گفتم« :شوخی می کنی؟» گفت« :نه ،خودم بودم ».گفقتم« :عبقداهلل نقورانی
فرمانده تیپ  22بدر تو بودی؟!» گفت« :آره ،من بودم ».دیگر نتوانستم چیزی بگویم .گفقت« :حمیقد،
قفل کردی؟» نمیتوانستم صحبت کنم .برایم باورکردنی نبود که فرمانده تیپ بدر حقاال نیقروی طقرح
عملیاا شده باشد .چند بار عبداهلل از من پرسید« :چی شد؟» و وقتی جوابی نشنید لندکروز را کنار زد
و گفت« :میگی چیه یا برگردم؟ تا االن میگفتی و میخندیدی .بعد یه سؤال از من کردی و حاال قفل
کردی؟» گفتم« :آخه تو فرمانده من توی عملیاا بیتالمقد بودی .اگه میدونستم ،به خودم اجقازه
نمیدادم باهاا شوخی کنم ».گفت« :ببین ،از این لحظه به بعد اگه این فکر رو داشته باشی ،دیگه نه با
تو جایی میآم نه جایی که هستی میآم بشینم .این حرفا چیه میزنی؟ اونجا فرمانده تیپ بودم ،اینجقا
کنار تواَم و جانشینِ طرح عملیاتم ».خیلی کالفه شده بودم و هر کاری میکردم نمیتوانستم مثل قبقل
باشم .برای حبیب هم حتی در خانه با وجود اینکه برادر همسرم بود ،اما فرماندهم به حساب میآمقد،
حرمت خاصی قائل بودم.
باالخره به شطعلی رسیدیم .عقبة تیپ امامحسن در شطعلی باالی هویزه بود که یک نهر داشت و
از آنجا باید برای منطقة عملیاتی بدر میرفتیم .شمال طالییه بستان بود .ما هقم بقین بسقتان و طالییقه
بودیم .طالییه از منطقة جفیر 1به پلهای خیبری میخورد و به جزیرة جنوبی متصل میشد .کسقی بقا
ماشین در آن منطقه تردد نمیکرد .عراقیها روی آن دید داشتند .جزیرة شمالی به وسقیلة یقک ضقلع
پدمانند به جزیرة جنوبی متصل میشد .عراق بی از یکسقوم جزیقرة جنقوبی را در اختیقار داشقت.
دوسوم جزیره و جادة ارتباطی در اختیار ما بود .در جزیرة شمالی هم بعد از اینکه پد الهچُرده کامالً به
تصرف ما درآمد بچهها جادة سیدالشهدا را به پد وصل کردند .اما عراقیها در قسمتهایی از جزیقره،
که در اختیار داشتند ،دکل دیدبانی ساخته بودند و ما را میزدند.

 .1دشت وسیعی است که از غرب به هورالهویزه ،از شرق به رود کارون ،و از شمال به کرخهنور محدود شده و یکی از معابر اصلی هجوم
ارت

عراق به دشت آزادگان بود( .اطلس جغرافیای حماسی ،ص )214
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نیروهای هر گردان در مقرهایشان مستقر شدند و کار آموزش آغاز شد .بچهها یاد گرفتند زمانی که
بلم در آبراه میرود پارو بزنند .در آموزش به آنها گفته میشد وقتی پارو میکشند نباید پارو بقه بلقم
بخورد یا حتی از آن آب بچکد تا سکوا منطقه به هم نخورد .در نیکشی هم بچهها باید نیهای بلند
را با دست میگرفتند و به طرف خودشان میکشیدند تا بلم حرکت کند .ترادهها هم سهنفره و باریقک
بودند .با این کار روی نیها شتاب میگرفتند و حرکت میکردند.
به ما گفتند تا جایی که میتوانید در هور جلو بروید و به تال برسید که نیها ریشههایشان بقه هقم
بافته شده و مثل خشکی شده اند .تالها در آبراه حرکت میکردند و راحت مقیشقد روی آنهقا نیقرو
پیاده کرد .تعداد نیروها هم به حجم نیهای پیچیدهشده و مساحت آن بستگی داشت .ما روی یکی از
تال ها دو گروهان نیرو پیاده کردیم .سطح تال را هم نگاه میکردیم تا ببینیم چقدر تا سطح آب فاصله
دارد که وقتی قایق آمد آب روی نیروها نریزد .قبل از شروع عملیاا من و افضل ،که فرمانقده محقور
بود ،شبها یونولیتهای نفربر را تا جایی که امکان داشقت جلقو مقیبقردیم .تقال هقا را شناسقایی و
یونولیت ها را استتار میکردیم تا روز بتوانیم نیروها را ببقریم .روی یکقی از تقال هقا مققر بهقداری را
گذاشتیم تا به زخمیها زودتر رسیدگی شود .آنجا شبهقا و روزهقای دیقدنی و خطرنقاکی داشقتیم.
هواپیمای دشمن دائم روی منطقه میآمد و تحرکاا را رصد میکرد .همهجای هور خط مقدم بقود و
هر آن ممکن بود عراقیها از وسط نیزار بیرون بیایند .چند بار بچهها به کمین عراقیها خورده بودنقد
و آن از خدا بیخبران هم بچههای ما را مثله کرده بودند .دماغ و گوششان را بریده و بعقد شهیدشقان
کرده بودند .غیر از تحرک پنهان عراقیها ،ستون پنجم هم در هور فعال بود که از پشت به ما میزدند.
فضای جوّی هور هم دیوانهمان میکرد .زمستان سوز سرما بیداد میکرد و تابستان هقم شقبهقا هقوا
شرجی و نفسبر بود .باد تکان نمیخورد و ذرهای خنکی وجود نداشت .رطوبت باال و خفهکننده بود.
پشههای هور از روی پوتین مثل اینکه میخ توی پایمان بکوبند مقیزدنقد .هقیچ ققایقی بقه جقز ققایق
فرماندهی ،که دوشکا روی آن نصب بود ،حق نداشت تنها در هور حرکت کند .همیشه دو سه تا قایق
کنار هم حرکت میکردند تا اگر یکی را زدند بقیه بتوانند دفاع کنند .از ساعت  4بعدازظهر به بعد هم
تحت هیچ شرایطی قایقها اجازة تردد نداشتند؛ مگر اینکه شرایط اضطراری پقی

مقیآمقد ،بچقههقا

زخمی میشدند و مجبور بودند از نزدیکترین مسیر که آب بود به عقب برگردند .نزدیک سی کیلومتر
عقبه تا شطعلی داشتیم .شبها مشکالا کمتر بود .بچههای مستقر در شط مراسم خاص خودشان را
داشتند .نماز جماعت برگزار میکردند و حس و حال عرفانی زیبایی پدید میآوردند .یک شب جمعه

بچههای گردان سیدالشهدا پشت یکی از دژهای قدیمی 1پناه گرفته بودند و دعای کمیل میخواندنقد.
با مرتضی روحیان ،سوار بر موتور ،از پایین دژ رفتیم و دعقا خوانقدیم .بعقد از دعقا مرتضقی گفقت:
«حمید ،بیا از باالی دژ بریم تا بچهها ما رو نبینن ».گفتم« :مرتضی فکر کنم دژ بریده باشه ».گفت« :برو
بابا! من توی منطقهم .دژ برای چی باید بریده باشه؟» گفتم« :به خدا من فکقر کقنم یقه تیکقه از دژ رو
 .1دژ همان خاکریز است که باالی آن پهن است .گوشهای از آن را بریده بودند تا ماشینها تردد کنند( .راوی)

101

بریده بودن ».گفت« :نه ،اشتباه میکنی .کِی بریدهان؟ مگه میشه؟! اگه بریده بودن که به ما میگفقتن».
مرتضی با چراغ خاموش با سرعت روی دژ میرفت که ناگهان دیدم بین زمین و آسمانیم .بقا موتقور
زمین خوردیم .من دستم آزادتر بود و آن را جلوی صورتم گرفتم .اما مرتضی فرمان را گرفتقه بقود و
تا به خودش بجنبد با صورا به زمین خورد و پوست سفید صورت سرخ شقد .بچقة شقوخی بقود.
سریع بلند شد و شروع کرد به خندیدن و گفت« :تو گفتیا! من باور نکردم ».گفتم« :حاال خوب شقد؟»
تعدادی از بچهها که سقوط ما را دیده بودند به سمت ما دویدند .مرتضی روی موتور پریقد و گفقت:
«بریم تا کسی نفهمیده ما بودیم ».به سنگر خودمان که رسیدیم دیدم پوست صورا مرتضقی سقاییده
شده است .فردای آن روز سعیدی آمد تا به مرتضی بگوید شب اول با غواصها برود .تا صورا او را
دید ،پرسید« :چِها شده مرتضی؟ چرا اینطوری شدی؟» مرتضقی گفقت« :بقرادر سقعیدی خقوردهم
زمین».
در حالی که داشتیم خودمان را برای عملیاا آماده میکردیم یک روز به سوسنگرد رفتم تا با منزل
تما

بگیرم .خانواده گفتند که ماهتاب ،همسر حبیب ،فارغ شده اسقت .وقتقی بقه شقط برگشقتم بقه

حبیب گفتم« :خانومت فارغ شده .خدا یه دختر بهت داده .گفتن به حبیب بگو بیاد اذان توی گوشق
بگه ».خندید و گفت« :از اذان گذشته .بعداً میرم اقامه میگم ».و در خط ماند.
همة برنامهها ریخته شده بود .طرح عملیاا را آماده کرده بودنقد و تقسقیمبنقدی نیروهقای طقرح
عملیاا انجام شده بود تا شب عملیاا در هر قایق فرماندهی یکی از بچههقا مسقتقر شقود کقه اگقر
مشکلی پی

آمد بتوانند آن را حل کنند.

چهل و هشت ساعت قبل از عملیاا بچههای گردان ذوالفقارق غواصهاق که مرتضی هم با آنهقا
بود با بلم نزدیک سی کیلومتر پاروکشی کردند تا قبل از اطالع قارقارکهای پیسی  1و هلیکوپترهقا
به زیر پای دشمن برسند .علی شیخرباط ،فرمانده گردان ذوالفقار ،نزدیک غروب از جلو تما

گرفت

و گفت که ما زیر پای دشمن و در محور البیضهق الصخره هستیم .از مقر به او گفتنقد بقرای عملیقاا
آماده باشد.
در تقسیمبندیها قرار شد حسن نیسی روی اسکله بماند .بچهها ،که با شور حرکت کردند ،حسقن
بلندبلند شروع کرد به گریه کردن و گفت« :من لیاقت ندارم .من بیعرضهم .من اگه عرضه داشتم کقه
این حال و روزم نبود ».مسئوالن نشسته بودند و حسن روی سرش میزد و مقیگفقت« :همقه مقیرن
توی عملیاا .حسن ،تو رو گذاشتن روی اسکله که قایقا رو ردیف کنی!» بچهها به شوخی میگفتند:
« خاک بدیم خدمتت حسن ،بریزی رو سرا؟ چرا دیوونه شقدی؟!» حسقن انتظقار ایقن وضقعیت را
نداشت .همیشه آمادة عملیاا بود .در روزهای عادی هم حمایقل و سقینهبنقدهای خشقابی پهقن
میبست و میگفت« :من دارم میرم عملیاا ».آنقدر این کار را تکرار کرد که سعیدی دل

را

به حقال

او سوخت و گفت« :خب ،تو بیا برو به جای من .من توی اسکله مقیمقونم ».سقعیدی فرمانقده بقود.
حسن با ناراحتی گفت « :نه حاجی .میمونم ».سعیدی دلداریاش داد و گفقت « :عملیقاا تقازه داره
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شروع میشه .ما حاالحاالها کار داریم .تو هم باید بری جلو .اصالً اگه نخوای بری هم ما نمقیذاریقم
اینجا بمونی .امشب رو اینجا باش که شب اصلیه .عملیاا که شروع بشقه جمقعوجقور کقردن اینجقا
مصیبته ».باالخره حسن قانع شد .اما ته دل راضی نبود .من خوشحال بودم که در تقسیمبندیهقا بقا
قایق حبیب افتاده بودم .درست لحظة حرکت حبیب به من گفت« :امیر ،تو با من نیقا ».گفقتم« :چقرا؟»
گفت« :توی قایق جا نیست ».گفتم« :نگو جا نیست .ققایق رو بقر اسقا

گنجقای

و ظرفیقت افقراد

گذاشتهان ».گفت« :نه ،تو نیا .من میخوام عبدالوهاب 1رو با خودم ببرم ».گفتم« :آقای حبیب آقا ،مقن

چند ماهه توی تیپم .میخوام برم عملیاا .حداقل موقع تقسیمبندی میگفتی برم بقا یکقی دیگقه .اون
شب هیچی نگفتی ،حاال که موقع حرکته میگی!؟ حبیب آقا قاطی نکن مسقائل رو بقا هقم .تقو اینجقا
جانشین تیپی ،من هم نیروی طرح عملیاا .نه تو برادرزن منی ،نه من داماد شما .بنا نیست کقه چقون
گفتی دو تا از یه خونواده توی یه قایق نباشن من رو کنار بذاری ».گوش

بدهکار نبود .خیلی دلخور

شدم .جانشین فرمانده تیپ بود و من نمیتوانستم حرفی بزنم .قایق حبیب که حرکت کقرد مقن کنقار
اسکله جاماندَنم را تماشا میکردم .حسن آمد و گفت« :آهان نبردا؟» بقا عصقبانیت گفقتم« :بفرمقا ...
بفرما  ...عبدالوهاب افتخاری از گرد راه نرسیده برش داشت برد .تو میگفتی من بیعرضهم .حاال ببین
که من هم بیعرضهم .تو که از اول قرار بود همینجا باشی .من چی؟» حسن خندید و گفت« :بیا کنار
خودم .ظاهراً امشب بناست تو کنار من بمونی».

شب اول عملیاا بدر من و حسن روی اسکله ماندیم .قایقهای عساکره 2هقم جلقو رفتقه بودنقد.

دوازده مینی کاتیوشا روی قایقها سوار بودند .قبل از شروع عملیاا یکی از این موشکها خودبهخود
شلیک شد .قبل از اینکه قایق فرماندهی حرکت کند دیدم کالهکج به هقم ریختقه اسقت .بقا سقعیدی
راحت تر بودم .از او پرسیدم که چه اتفاقی افتاده .گفت« :تقریباً یه ساعت پی

یکی از موشکا شقلیک

شده ».پرسیدم« :عراقیا واکنشی نشون ندادن؟» گفت« :هیچ واکنشی نشون ندادن .فکر میکقنم دشقمن
آمادهست .میدونه داره عملیاا میشه .فقط خدا به خیر بگذرونه ».بند دلمان بریده بود .عراقیها فکر
نمیکردند در منطقه نیرو باشد؛ چه برسقد بقه شقلیک موشقک .همقه کنقار اسقکله بقا گُنگقی از هقم
میپرسیدند« :کی بود؟ چرا زد؟ چی شده؟» بعد از عملیاا از بچههایی که به خط زده بودنقد جریقان
موشک را پرسیدیم .آنها گفتند در خط هیچ خبری نبوده و متوجه چیزی نشدهانقد .ده دقیققه قبقل از
شروع عملیاا هم قورباغهها شروع کرده بودند بقه آواز خوانقدن .بقادی هقم وزیقده و نقیهقا را بقه
خ خ

انداخته بود.

 .1عبدالوهاب افتخاری از بچههای قدیمی بود و من او را نمیشناختم( .راوی)
 .2طراح قایق عساکره آقای علی عساکره بود که نام خودش را روی قایق گذاشته بود .قایقهای آهنی چهار جک داشتند که در آب حرکت
میکردند و در لجن و نقطة سفت فرومیرفتند .وقتی پیچ

را محکم مقیکردنقد گیقر مقیکقرد .در ایقن ققایق خمپقارة  121و تفنقگ  110و

مینیکاتیوشا سوار کرده بودند تا در محلی نزدیک دشمن شلیک کنند( .راوی)
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نیروهای  25کربال و  5نصر و  91عاشورا پای معبرها بودنقد .بقا شقروع عملیقاا صقدای غقرش
توپخانة ما آغاز شد .عراقیها با منور آسمان را روشن کردند .دل در دلمان نبود .از پشت بیسیم کقار
بچهها را رصد میکردیم که خط را شکستهاند یا نه .روستای البیضه 1هنوز در اختیار عراقیهقا بقود و
در آن مقاومت میکردند.
نزدیک صبح اولین قایق از خط به سمت اسکله آمد .نزدیکتر که شد مرتضی روحیان را شناختم.
خستگی از چهرهاش میبارید .چهل و هشت ساعت پارو زده و نخوابیده بود .تا به من رسقید گفقت:
«حمید ،خوابم میآد ».پرسیدم« :چه خبر؟» گفت« :خط رو گرفتیم .مقن دیگقه اونجقا کقاری نداشقتم.
حسین گفت برو استراحت کن .اومدهم بخوابم».
کمی بعد قایق بعدی آمد .هوا هنوز گر ومی

بود .حشقمت روی ققایق بقود .بعقد از ظهقر روز

عملیاا در تقسیمبندیها بنا بود یک قایق از سمت راست به پاسگاه ایلقیج روبقهروی البیضقه بزنقد.
حسن دروی

که هستة اولیة مقاومت در جبهة شوش را تشکیل داده و بنیانگذار و فرمانده لشکر 11

علیبنابیطالب و تیپ  15امامحسقن مجتبقی بقود در عملیقاا بقدر بقه عنقوان یقک نیقروی عقادی
آرپیجیزن حاضر شده و گفته بود این مأموریت را انجام میدهقد .ققرار شقد حشقمت حسقنزاده و
گودرز نوری ،که در عملیاا مقدماتی فرمانده محور بود ،با حسن باشند .قبل از شروع عملیاا با هم
در قایق نشستند و به طرف پاسگاه ایلیج رفتند تا همزمان با شکستن خط بقه پاسقگاه بزننقد .داشقتند
برمیگشتند .فکر کردم حتماً پاسگاه را زدهاند .منتظر رسیدن قایق به اسکله شدم .تا چشم حشمت بقه
من افتاد ،پرسیدم« :حشمت چی شد؟» گفت« :هیچی .نتونستیم پاسگاه رو بزنیم .عراقیا آماده بودن .هر
کاری کردیم نشد .حسن شهید شد ».خیلی عادی گفت؛ باور نکردم .پرسیدم« :حسن شهید شد؟ کِی؟
مسخرهبازی درنیار ».گفت« :به جان خودا! من شوخی دارم با تو؟ به خقدا حسقن شقهید شقد .تیقر
خورد به سرش و شهید شد ».گفتم« :قسمِ جون خودا رو بخور ».گفت« :باور نمیکنی!؟ بقرو ببقین.
توی قایقه».
هوا نیمهروشن بود .ش

متر بیشتر با قایق فاصله نداشتم .به طرف

حسن نشسته و روی دست راست

دویدم و با دقت نگقاه کقردم.

تکیه داده بود .به نظر خواب میآمد .جلو رفتم .سرش تیر خورده

و خیلی راحت شهید شده بود .داد زدم و بچهها را صدا کردم تا بیایند و کمک کنند حسن را از ققایق
پایین بیاوریم .وقتی او را پایین آوردیم بدن خشک شده بود و از هم باز نمیشد .یقاد روزی افتقادم
که بعد از آموزش ،زمانی که از پالژ میآمدیم ،با هادی اسماعیلی به خانة حسقن درویق

در شقوش

رفتیم .خبردار شده بودیم که حسن از مأموریت سوریه و لبنان برگشته است .حسن بیرون آمد و با ما
احوالپرسی کرد .او را در آغوش گرفتم .برای غربت و مظلومیت

دلم گرفته بود .بقدون اینکقه بقه او

اطالع بدهند او را از تیپ کنار گذاشته بودند .میخواستم گریه نکنم ،اما بغض راه گلویم را بسته بود.
حسن ما را بوسید و گفت« :حمید ،بغض که کردی یاد مجید بقایی افتادم .تو همیشه باهاش بودی».
 .1آخرین روستای عراق در هورالهویزه است( .راوی)
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سراغ حشمت رفتم و پرسیدم« :چه جوری حسن شهید شد؟» گفقت« :پاسقگاه رو کقه رد کقردیم
عراقیا از همه طرف به ما تیراندازی کردن .محاصره شده بودیم .به سکاندار گفقتم ققایق رو خقاموش
کنه .حسن به من گفت :چی کار میکنی؟ من میخوام آرپیجی بزنم .داشتم فکر میکردم چه کار باید
بکنیم که دیدم حسن روی پا ایستاده و میخواد شلیک کنه .تا اومدم حرفی بزنم ،دیدم آروم نشسقت.
خندیقدم و گفققتم :حسققن شققهید شققدی؟ چیققزی نگفققت .متوجققه شققدم تیققر خققورده ».گفققتم« :چققرا
نخوابوندی ؟» حشمت گفت« :من اون موقع فقط توی این فکر بودم که چه جوری از محاصره بیقام
بیرون».
هوا روشن شد .هواپیماها آمدند .به حسقن نیسقی گفقتم« :مقن مقیرم جلقو سقراغ حبیقب ببیقنم
کجاست ».در همین گیرودار که قایق داشت آماده میشد تا من سوار شوم قایقی از جلو آمد و گفقت:
«حبیب شمایلی شهید شد ».شوکّه شده بودم .گفتم« :چی میگی؟ اشتباه میکنی!» سکانی قایق گفقت:
«نه آقا ،حبیب شمایلی ،جانشین تیپ ،و نعمت سعیدی ،مسئول طرح عملیقاا ،شقهید شقدن .احمقد
مؤمن از بچههای اطالعاا عملیاا هم شهید شد».
گیج شده بودم .قایقی شهدا را آورد .چه باید میکردم؟ جلو رفتم .پشت کمر سعیدی کامل ترک
خورده بود .علیاکبر افضل هم از کمر به باال پودر شده بود .مقا او را از شقلوار پلنگقیاش شقناختیم.
موشک قارقارک در کمرش منفجر شده بود .نیروها دور قایق ایستاده بودند و تماشا میکردنقد .نحقوة
شهادا آنها در روحیة بچهها اثر بدی گذاشته بود .روی شهدا پتو انداختند تا کسقی آنهقا را نبینقد.
عبداهلل نورانی از راه رسید و وقتی رنگ پریده بچهها را دید پرسید« :چی شده؟» گفتیم« :بچهها شقهید
شدند»
همان روز اول همهچیز از هم پاشید و فقط حسین کالهکج ماند .دیگر صقبر نداشقتم .سقوار ققایق
شدم تا جلو بروم و ببینم چه بر سر حبیب آمده است .به قایق فرماندهی حسین کالهکج که در محقور
هور بود رسیدم .حسین رابطة من و حبیب را میدانست .گفت« :برادر حمید ،مقیگقن حبیقب شقهید
شده!» گفتم« :آره ،من هم توی اسکله شنیدم ».گفت« :میگن شهید شده؛ اما کسی شهادت
فقط زخمی شدن

رو ندیده.

رو دیدهان .بچهها میگن بدجور زخمی شده .شاید شهید شده باشه ».هنوز جقای

امیدواری بود .حسین گفت« :بمون کنار من .قایق رو داشته باش تا بهت بگم چی کار کنی ».در همین
حین حمید احمدی و هادی اسماعیلی هم از عقب آمدند و کنار حسین قرار گرفتند.
محور به هم ریخته بود .در خط درگیری مدام قارقارکها میآمدند .قایقهقا در آبراههقا حرکقت
میکردند .نیروها در رفتوآمد بودند .بچههای الغدیر سمت چپ ما بودند .هواپیماهقای پقیسقی  1و
توپولف بمباران میکردند .غوغایی به پا بود.
در همان سروصدا حسین گفت« :قایقها رو بیارید .معطل نکنید ».بقه مقن گفقت« :حمیقد البیضقه
سقوط نکرده .تو و احمدی برید توی محور بچههای الغدیر .ببینید اونجقا چقه وضقعیتی داره .ببینیقد
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بچههای امامحسین هم اونجان یا نه ».به طرف بچههای امامحسین و الغدیر رفتقیم .در مسقیر حسقین
خرازی را در قایق فرماندهیاش دیدم که ایستاده بود و نیروهای

را هدایت میکرد.

یک کیلومتر با الصخره فاصله داشتیم .آب پهن شده بود و محوار شکل گرفته بود .در نقشهها دیده
بودم که عراقیها سه اتوبان از بصره به طرف العماره 1کشیده بودند تا اگر یکی از آنها قطقع شقد ،دو
تای دیگر باشد .سراسر خط اول

هم به خشکی میخورد .استحکاماا خیلی محکمقی هقم بقه کقار

برده بود .یک منطقة یک کیلومتری از نیها و چوالنها را هم بریده بود .چهارلول و ضد هوایی شلیکا
را هم گذاشته بود تا نیروها را خطی بزند.
نزدیک خاکریز عراقیها عمق آب کم میشد و موتور قایق در چوالنها گیر میکرد و ققو ققو
صدا میداد .تانک دشمن را روی جاده میدیدیم .هلیکوپترهای

هم از باال به طرف قایقهقا شقلیک

میکردند .احمدی انتظار این وضعیت را نداشت و پایینِ پای من نشست .خنقدهام گرفتقه بقود .بقه او
گفتم« :کجا داری میری؟ قایق رو که بزنن جانپناهی نداریم .بیا باال .بچهها دارن میبینن .این سکانیه
االن کپ میکنه».
بدترین چیز در آن شرایط این بود که کسی که پیراهن سپاه به تن دارد کپ کنقد .احمقدی خیلقی
مضطرب بود .شروع کردم به رجزخوانی کردن .شعار میدادم که نتر و به سکانی میگفتم که جلقو
برود .سکانی کمی دل و جرئت پیدا کرد و با همة توان تالش کرد قایق را به خاکریز و زیر سقیلبنقد
بچسباند تا از بُرد تیرهای دوشکا خارج شویم .به هر زحمتی بود به سیلبند رسیدیم .به احمدی گفتم:
«بلند شو .رسیدیم ».با هم از قایق بیرون پریدیم و چون قایق کم تردد میکرد به سکانی گفتم برنگردد
و فقط خودش را به جای امنی برساند.
سیمخاردارهای دشمن به شلوارم گرفت و آن را پاره کرد .هوا سرد بود .زیرِ شلوارم شلوار گرمکُن
پوشیده بودم .بادگیر هم داشتم .روی بادگیر هم لبا
قایق بخوابم ،کاله

فرم پوشیده بودم که شبها اگقر خواسقتم روی

را روی سرم بکشم .روی شیب مالیمی افتادیم .وقتی به پقایین شقیب رسقیدیم

طرف راست و چپم نیرو نبود.
نمیدانستم دقیقاً کجا هستیم .الصخره سقوط نکرده بود و ما هم هیچ خبری نداشتیم .اما سقیلبنقدِ
نزدیک آن به دست ما افتاده بود .دوشکای عراقیها روی جادة منتهی به سیلبند مستقر بود و نیروهقا
را نشانه میگرفت .روی زمین خوابیدم .وقتی بلند شدم از سمت چقپ و بقه فاصقلة پانصقدمتری مقا
عدهای اشاره میکردند که برادر بیا .گفتم« :حمید بدو!» وقتی شروع کردیم به دویقدن متوجقه شقدیم
عراقیها از سمت راست کامالً ما را میبینند .خمپارهباران شدیم .با سرعت میدویقدیم و روی زمقین
میخوابیدیم و بلند میشدیم .باالخره توانستیم خودمان را به بچهها برسانیم .اصفهانی بودند و فهمیدم
نیروهای لشکر  14امامحسیناند .با دستپاچگی پرسیدم« :بچههای امامحسقن کجقان؟» بقا تعجقب بقه
سمت سیلبند اشاره کردند و گفتند الغدیر آنجاست .محکم به پیشانیام کوبیدم و با خنده عذرخواهی
 .1یکی از استانهای عراق( .راوی)
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کردم .بچهها زیر شیب سیلبند پناه گرفته بودند و ما متوجه آنها نشقده بقودیم .بایقد فاصقلة پانصقد
ششصد متری زیرِ دید دشمن را دوباره برمیگشتیم تا وضعیت بچهها را بررسقی کنقیم و بقه حسقین
گزارش بدهیم .دوباره با حمید دویدیم .تیرهای دوشکا از بیخ گوشمان رد میشد.
سمت راست بچههای امامحسین بودند و سمت چپ الغدیریها .روستای البیضقه هقم در اختیقار
عراقیها بود که از پشت تدارک میشد .تیپ امامحسن تقریباً ش

کیلومتر جادة البیضقهق الصقخره را

گرفته بود.
وقتی به سنگر بچههای الغدیر رسیدیم دیدم دو سه تا نوجوان چهارده پانزده ساله آنجا هستند .در
سنگر نشسته بودند و سرشان را بیرون نمیآوردند تا با عراقیها درگیر نشقوند .اصقالً نمقیتوانسقتند
درگیر شوند .چون نیروی پیادهای وجود نداشت .فقط جهنمی از آت
تا آت

سنگین بود .کنار بچهها ماندیم

سبکتر شود و بتوانیم برای رصد شرایط سمت چپ بیرون بقرویم .دیقدم نوجقوانی شقانزده

هفده ساله بیرون سنگر خوابیده .با دقت که نگاه کردم دیدم به شهادا رسیده اسقت .در همقان حقال
مادر و خواهرش به ذهنم آمدند که نزدیک عید در انتظار بازگشت رزمندة کوچکشان هسقتند .اشقکم
داشت سرازیر میشد .خودم را کنترل کردم .ما به اولین سنگر بچههای تیپ الغدیر رسیده بودیم.
بین تیپ الغدیر و امامحسین ششصد متر جهنمی فاصله بود که به جهت شدا آت هیچ نیرویقی
در آن مستقر نشده بود .جادة شنی که به طرف الصخره میرفت بلند بود و عراققیهقا روی آن فشقار
میآوردند .پشت سیلبند روبهروی الصخره هم بچههای کمسن الغقدیر بودنقد .در سقنگر ،پشقت بقه
عراقیها و رو به هور ،نشسته بودیم .از نیروها پرسیدم« :بچههقاتون کجقان؟» گفتنقد« :تقا اون پقایین
بچههای ما هستن ».به احمدی گفتم« :بپر بریم ».گفت« :برای چی؟» گفتم« :بریم بیرون ببینیم بچقههقا
کجان .توی چه وضعیان ».گفت« :خب آخرش اینان دیگه!» دیدم شرایط روحی خوبی نقدارد .گفقتم:
«پس تو بشین .من میرم بیرون ».گفت« :نه ،من هم میآم».
از سنگر بیرون رفتیم .تقریباً سی متر از پشت سیلبند به طرف البیضه دویدیم .ایستادم و نگاه کردم
و دیدم بچههای خودمان هستند و بچههای ما دستشان در دست بچههای الغدیر است .دوبقاره جهقنم
شده بود .عراقیها آت

را کم و زیاد میکردند .زمانی که شدا آن کمتر مقیشقد نیروهایشقان جلقو

میآمدند و زمانی که نیروهایشان توقف میکردند شدا آت زیاد میشد .نباید فرصقت را از دسقت
میدادیم .به احمدی گفتم« :بلند شو بریم سمت قایق که اگه کپ کنیم ،اسیریم».
به حالت دو به قایق رسیدیم .سکانی تا ما را دید از جانپناه بیرون آمد .بچقههقای امقامحسقین در
حال عقب کشیدن اسبابشان بودند .به حمید گفتم« :اینا دارن عقبنشینی میکقنن ».گفقت« :نقه ،فکقر
نمیکنم ».گفتم« :به خدا دارن عقبنشینی میکنن .عملیاا گره خورده .اینا دارن عقبنشینی میکنن».
گفت« :مطمئنی؟» گفتم« :دارن وسایلشون رو میبرن .آخه برای چی موتور رو میبرن عقب؟ بلند شقو
بریم».
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در قایق نشستیم .کلی مجروح در آن ریخته بودند .قایق حسابی سنگین شده بود و تا لبه زیقر آب
رفته بود .من و احمدی هم بودیم .در همین اوضاع نوجوانی چهارده پانزده ساله که بدجوری ترسیده
بود ،خواست در قایق سوار شود .به او گفتم« :برو بیرون ».اصرار کرد« :برادر ،تو رو خدا بذار بمونم».
گفتم« :برو پایین .میری یا نه؟» به قایق چسبیده بود .یقهاش را گرفتم و او را پقایین انقداختم .بیسقت
مجروح در قایق دوازدهنفره ریخته بودند .در آبراهها آب داخل قایق میآمد .چارهای نبود .باید پایین
میرفت .پایین رفتن همانا و یک تو
کرد .خیلی ناراحت شدم .دست

آمدن همان .ترک

را روی زخم

یکراست در بیخِ ران نوجوان جقا خقوش

گذاشته بود و گریه میکرد .از خودم بدم آمد .قایق

هم دندهعقب گرفته و از سیلبند جدا شده بود .نمیدانم آن نوجوان زنده ماند یا شهید شد .امقا قطعقاً
خیلی به من فح

داده بود.

در راه برگشت از محوار ،همین که خواستیم در آبراه اصلی بپیچیم ،دوباره حسین خقرازی را در
قایق فرماندهی دیدم .آنجا پر از قایق شده بود .گفتم« :بقرادر حسقین ،بچقههقاتون دارن عققبنشقینی
میکنن ».گفت« :نه! کی گفته دارن عقبنشینی میکنن؟» گفتم« :خودم دیدم ».پرسقید« :شقما؟» گفقتم:
«من مسئول محور امامحسنم ».گفت« :عقبنشینی نمیکنن .گفتهم بقارای اضقافی رو بکشقن عققب».
میدانستم زمانی که بارهای اضافی را عقب میکشند برای این است که وقتی دستور عققبنشقینی بقه
نیروها میدادند امکاناتی در منطقه نمانَد تا به دست دشمن بیفتد .در واقع این کار مقدمة عقبنشقینی
بود .اما چیزی نگفتم .حرکت کردیم و در آبراه اصلی افتادیم.
در آبراه یک لندروگراف 1ایستاده بود .با تعجب به هیبت

آمده و قارقارکها آن را نزدهاند .یک نفر از داخل

نگاه کردم .مانده بودم چطور تقا آنجقا

به من اشاره کرد که بایستم .به سکانی گفتم ققایق

را نگه دارد .رو به لندروگراف گفتم« :بفرما ».گفت« :برادر ،بچههای الغدیر کجان؟» گفتم« :الغدیر؟ چه
کار دارید باهاشون؟» گفت« :میخوایم بریم توی خقط ».گفقتم« :فرمانقدهتقون کیقه؟» گفقت« :خقودم
فرماندهم ».یک آن بدنم لرزید .با تعجب نگاه

کردم و گفتم« :تو فرمانده گردانی عزیقز مقن؟ مگقه

میخوای بری پیکنیک!؟ اصالً تا اینجا هم این همه نیرو رو اینطوری آوردهی خدا کمکت کرده کقه
نزدنتون .ما روی اِفام رادیو صدای عراقیا رو میشنویم که آمار تکتک قایققای مقا رو مقیدن .حقاال
موندهم چطوری شما رو با این لندروگراف نزدن که دویست سیصد نفر نیرو هم سوار کردی! اگه یقه
موشک بهتون میخورد ،حداقل صد نفر تلفاا از شما میگرفقت .مگقه مسقئول اطالعقاا عملیقاا
همراتون نیست؟» پاسداری گفت« :چرا؛ من اطالعاا عملیاتم ».گفتم« :تقو خقط رو دیقدی؟» گفقت:
«نه ».گفتم« :تو چه جور اطالعاا عملیاتی هستی که گردان رو برداشتی آوردی اینجا ،اما قبل

خقط

رو ندیدی؟! ببین برادر ،من دارم این مجروحا رو از خط میآرم .یه تعدادشون بچههای الغقدیرن ،یقه
تعداد هم بچههای امامحسین .اگه جون نیروهاا رو میخوای ،برگرد عقب .اگه ایقنجقوری بقری و
شانس بیاری و هلیکوپترا نزننت ،تا از نیها رَد بشی گیر میکنی .تیربارای عراقی دیوونها مقیکقنن.
 .1قایقهای بزرگی مانند لنج که قابلیت جابهجایی سیصد نفر نیرو را داشت و برای ترابری از آن استفاده میشد( .راوی)
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یه نیروا سالم برنمیگرده ».فرمانده گردان مانده بود چه کند .گفتم« :از من میشنوی ،نرو برادر جان.
از همینجا هم بخوای برگردی مصیبت داری برای دور زدنت ».حرفهایم را زدم و مسقیر خقودم را
رفتم .دیگر نمیدانم گردان رفت یا نرفت.
مجروحها را در بهداری پیاده کردیم .بعد سراغ حسین رفتم و گفتم« :حسین ،عروسقی خیبقر داره
تکرار میشه ».گفت« :مطمئنی؟» گفتم« :آره ،بچههای امامحسین دارن وسایلشون رو میکشقن عققب.
حسین خرازی رو هم دیدم و به

گفتم .تا فهمید مسئول محور امامحسنم جا خورد و گفقت داریقم

اسباب اضافی رو میکشیم عقب ».کالهکج گفت« :خوب شد گفتی .سریع بقرو تقوی خقط خودمقون
باش تا بهت بگم چه کار کنی ».به خط تیپ خودمان رفتم .آنجقا آرامتقر بقود .عراققیهقا فققط آتق
پراکنده میریختند .جلو و پشت سرمان آب بود .سمت راسقتمان البیضقه بقود و از آنجقا تقکوتقوک
خمپارة  01روی خط میآمد .دم غروب دوباره دستور دادند روی البیضه عمل کنید .بچههقای گقردان
امامحسین در طرف راست وارد عمل شدند و چون عراقیها آماده بودند کلی تلفاا دادنقد .در خقط
مانده بودم و وضعیت را به حسین گزارش میکردم .صبح حسین کالهکج تما
دارم .پی

گرفت که بیا کقارا

او رفتم .گفت« :برو سراغ لندروگرافها .یه گروهان از بچههای ناوتیپ امیرالمؤمنین رو به

ما دادهان».
بچههای ناوتیپ را از بندر دیلم میشناختم .من را که دیدند پرسیدند تو اینجا چه میکنی؟ گفقتم:
«شما اینجا چی کار میکنید؟» فتحاهلل محمدی گفت« :من فرمانده ناوتیپم ».گفتم« :میدونم .اینجا مققر
ماست .من هم مسئول محور امامحسنم .شما اینجا چی کار میکنی؟» چیزی نگفت .فهمید که مقن بقا
بچههای خوزستانم .ناوتیپ گروهانی به ما داده بود که سقه لنقدروگراف داشقت .فرمانقده آنهقا هقم
دوست صمیمی من ،محمدعلی عباسی ،بود .نیروها را سوار لندروگراف کرده بودند تا اگر نیقاز شقد،
آنها را به خط بفرستند .به عباسی گفته بودند که نیروها را به ما تحویقل بدهقد و لنقدروگرافهقا را
برگرداند.
درگیر جمعوجور کردن نیروها بودیم تا تلفاا کمتری بدهیم و اسیر ندهیم .بقه هقادی اسقماعیلی
گفتم آماده باشد که با توجه به شرایط قطعاً جلو نمیرویم .عباسی هم دائم میآمد و میگفت« :نیروها
رو پیاده کن .من میخوام برم ».به او گفتم« :کجا پیاده کنم؟» گفت« :من چه میدونم!» گفتم« :آخه یقه
حرفی بزن که با عقل جور دربیاد .توی آب پیادهشون کنم؟ نیرو رو بریزم توی آب؟» گفت« :بقه مقن
گفتهان لندروگرافها رو برگردون ».عصبانی شدم و گفتم« :غلط کرده هر کی گفته .تقو چقهکقارهای؟
گروهان مأمور به ماست .من اصالً فرمانده تو رو نمیشناسم .قرارگاه این گروهان رو مأمور کرده .مقا
داریم عقبنشینی میکنیم .تو میگی این نیروها رو پیاده کقنم روی آب! کقی مقیخقواد اینقا رو ببقره
عقب؟ اگه فرمانده امامحسن بهت گفت برگرد ،برو عققب .بچقههقا رو هقم بکق

عققب ».زیقر بقار

نمیرفت و حرف خودش را میزد .با عصبانیت گفتم« :به حضرا عبا  ،اگه جرئت همچین کقاری
رو داشته باشی که نیرو رو اینجا پیاده کنی!» گفت« :این کار رو میکنم ».گفتم« :به خدا مالِ این حرفقا
115

نیستی ».عجله داشتم و میخواستم جلو بروم .به کمال صادقی گفتم« :کمقال ،ببقین چقی دارم بقه تقو
میگم .اگه این خواست این کار رو بکنه ،با تیر بزن  .بندازش توی آب .بگو فالنی زدش .بقیهش بقا
من .جواب میدم ».محمدعلی فهمید که من دیوانهام و این کار را میکنم ،دیگر حرفی نزد.
سوار قایق شدیم و حرکت کردیم .سکانی که سربازوظیفه بقود ققایقهقای دیگقر را کقه مقیدیقد
میایستاد و احوالپرسی میکرد .گفتم« :سالم و علیک نکن .برو .وقت نداریم ».هادی اسقماعیلی هقم
با من بود .خیلی خونسرد میخندید و از پرتقالهایی که داخقل ققایق ریختقه بودنقد برمقیداشقت و
میخورد .سکانی گفت« :میخوام با رفیقام احوالپرسی کنم ».گفتم« :یعنی چی؟ من کقار دارم .تقو رو
هم دادهان دستِ من .احوالپرسی مالِ زمان عادیه ».سکانی گفقت« :فکقر مقیکقنم دارن عققبنشقینی
میکنن ».گفتم« :کی گفته عقبنشینی میکنن؟ برای چی همچین حرفی میزنی؟» سکانی گفت« :به تو
چه مربوطه؟» گفتم« :به من چه مربوطه؟» و یک کشیده توی گوش

خواباندم .خواستم دومی را بزنم

که هادی آمد و دست من را گرفت .به هم ریخته بودم .گفتم« :به خدا یه کلمة دیگه حقرف بزنقی ،از
قایق میندازمت توی آب .پررو شدی! به تو چه مربوطه؟ تو یه سکانی بیشتر نیستی .کارا رو انجقام
بده .یه کالم حرف بزنی ،بگی عقبنشینیه ،من میدونم با تو ».هادی دوباره شروع کقرد بقه خندیقدن.
گفتم« :برای چی میخندی؟» گفت« :زورا به این رسیده؟ حاال چرا به من گیر میدی؟ عصقبانی کقه
شده بودی من کیف کردم ».گفتم« :من عصبانی میشم تو لذا میبری؟»
باالخره رفتیم .حدسمان درست بود .عقبنشینی شروع شده بود و عملیاا بدر رو به اتمقام بقود.
محور بچههای امام حسین به هم ریخته بود .دشمن کامالً روی آن دیقد داشقت .محقوار بزرگقی هقم
جلوی آنها باز بود و هلیکوپترها و تانکهای عراقی مشرف بر محوار بودند .محور ما خیلی سقخت
نبود .بچههای سکانی ما تا آنجا که میشد از طریق محور بچههای الغدیر را عقب کشیدند .البته خیلی
از آنها اسیر شدند .تیپ امامحسن در بدر اسیر نداد و فقط پیکر تعقدادی از شقهدایمان ،کقه نزدیقک
البیضه بودند ،مثل ابراهیم نیکپور و محمدرضا حسنیزاده و فطر  ،جا ماند.
روز چهارم عقب آمدیم .حسین به من گفت« :به شهدا کاری نداشته باش .حکم مأموریت بگیر ،با
ماشین برو اهواز .حبیب مجروح شده و فرستادن

اصقفهان .بقرو بقاالی سقر حبیقب .مقن بقه رضقا

سیف الهی ،فرمانده سپاه اصفهان ،زنگ میزنم که خبر داشقته باشقه تقو مقیری وضقعیت حبیقب رو
پیگیری کنی .هیچکس هم بهتر از تو نیست .چون هم رفیقید هم شوهر خواهرشی».
شب بعد به سمت اهواز رفتم .هفتاد و دو ساعت بود نخوابیده بودم .بعد از اینکه از عقب کشقیدن
بچهها خیالم راحت شد و با حسین صحبت کردم ،به سنگر طرح عملیاا رفتم تا کمی بخوابم .حمید
احمدی هم با من بود .وقتی وارد سنگر شدیم جای سوزن انداختن نبود .از هر گردانی نیرو آنجا بود.
همه خسته و غرق خواب بودند .نمیتوانستیم آنها را بیدار کنیم .به حمید گفتم« :چه کار کنیم؟ بایقد
بریم اهواز .میآی همین االن بریم؟» گفت« :بریم ».پشت فرمان نشستم .سرِ سهراهی هویزه دژبانی بود
که ماشینها را کنترل میکرد .گفتم« :حمید ،من خوابم میآد .اینجا میزنم کنار و به این نگهبان میگم
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که بعد از یه ساعت ما رو بیدار کنه ».به نگهبان گفتیم و خوابیدیم .ساعت حدود  11شب بود .خیلقی
زود خوابم برد .بعد از مدتی احسا

کردم یک نفر میگوید« :برادر  ...برادر  »...بقا عصقبانیت گفقتم:

«بابا جان ،گفتم یه ساعت .نگفتم پنج دقیقه که!» با تعجب نگاهم کرد .فهمیدم نگهبقان قبلقی نیسقت.
گفت« :برادر جان ،من نگهبان سومم .بچهها دلشون نیومد شما رو بیدار کنن .میدونی ساعت چنقده؟
 4صبحه! از دیشب شما خوابیدید ».شده بودیم اصحاب کهف.
پشت فرمان نشستم و به سمت اهواز حرکت کردیم .ماشین میرفت و وقتی چشم باز کردم دیقدم
بین سوسنگرد و اهواز در حال راندن هستم .خدا میداند چطور در خواب آن راه را رفته بودم! ساعت
 5:91صبح به اهواز رسیدیم و به اتاق مقر رفتیم تا چرا بزنیم .بچهها شب ما را بیدار کردنقد .یکقی
آمد باالی سرمان و گفت« :نماز توی سرتون بخوره .نماز صبحتون قضا شد .نماز ظهر و عصرتون هم
قضا شد .االن ساعت  11شبه .بلند شید دیگه .از صبح همینجوری افتادید!!» بلند شقدیم .چشقمانمان
ورم کرده بود .آبی به صورتمان زدیم و چیزی برای خوردن پیدا کردیم .دزفولی ،مسئول ستاد تیپ ،به
مرکز طرح عملیاا تلفن کرد و گفت« :حمید ،بیا پایین .کارا دارم ».پایین رفتم .دزفولی گفت« :آقای
کالهکج گفته حمید دنبال حبیب بره اصفهان ».گفتم« :آره ،به خودم هم گفته ».حکقم مأموریقت بقرایم
نوشت و گفت« :با چی میری؟» گفتم« :با ماشین طرح عملیاا میرم ».گفت« :نه ،بیا ماشقین خقودم
رو ببر .ماشین طرح عملیاا رفته جلو .تا بخواد بیاد دیر میشه».
صبح روز بعد با تویوتاکالسکهای دزفولی به سمت بهبهان حرکت کقردم .اهقل خانقه مقیدانسقتند
حبیب زخمی شده است .ابوالقاسم هم ،که بهداریچی و درگیر عملیاا بود و همیشه قیچی با بند به
گردن

آویزان بود ،به بهبهان برگشته بود .به ابوالقاسم گفتم« :حسین به من گفته برو اصقفهان دنبقال

حبیب و وضعیت

رو بررسی کن ».گفت« :من هم باهاا میآم .کی میری؟» گفقتم« :بعقد از ناهقار».

ماهتاب هم که فهمید ما به اصفهان میرویم اصرار کرد با ما بیاید .گفتم« :نمیبرمت .بمقون پقی
ابوالقاسم .برای چی می خوای بیای؟!» خیلی ناراحت شد .گریه کرد و صدای

زن

را باال برد .امقا گفقتم:

«نمیبرمت .جدّی میگم .اگه خودا رو جلوی ماشین هم بندازی ،از روا رد میشم؛ اما نمیبرمت».
بندة خدا با چشم گریان همراه بچههای  ،احمد چهارساله و زهرا که تقریباً یکماهه بود ،ما را بدرققه
کرد .همسرم هم همراه پدر و مادرش و پدر امین شریعتی و عموی
از اینکه من به بهبهان بروم به اصفهان رفته بودند.

و منصور بهبهانی یک روز قبقل

با ابوالقاسم به طرف شیراز حرکت کردیم .از شیراز به آباده رفتیم .در آباده داشتم بنزین میزدم که
دیدم ابوالقاسم پشت فرمان نشست .گفتم« :چرا اونجا نشستهی؟» گفت« :تو خستهای .من مقیشقینم».
گفتم« :پس من میرم عقب بخوابم ».پریدم عقب و یک پتو کف ماشین و یک پتو هم رویم انداختم و
خیلی زود خوابم برد .وقتی چشم باز کردم که جفتپا به شیشة عقب خوردم و دوباره با سر برگشتم.
فکر کردم داریم چپ میکنیم .ناگهان تویوتا ایستاد .پیاده شدم .تویوتا سه متر پایین جقاده رفتقه بقود.
ابوالقاسم هم هول کرد و از ماشین پایین پرید .خواب
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برده بود و از جاده منحرف شده بقودیم .خقدا

خیلی رحم کرد که چپ نکردیم .دوباره خودم پشت فرمان نشسقتم .تویوتقا را از جقاده بقاال آوردم و
حرکت کردیم .ابوالقاسم گفت« :داری میری طرفِ شیراز .ماشین برگشته!» گفتم« :امکان نقداره .ایقن
ماشین اگه برمیگشت ،چپ میکرد ».گفت« :آقا ،یه دور کامل زدم به خدا .امیر ،ماشین دور خقورده».
باورم نمیشد .گفت« :دارم به تو میگم دور خورده .االن دوباره داریم میریقم آبقاده ».گفقتم« :اصقالً
میدونی چیه؟ صبر کن تا بپرسیم ».ماشینی از مقابل به سمت ما میآمد .از تویوتا پایین آمدم و دسقت
تکان دادم .راننده لبا

فرم سپاه را که بر تن من دید اطمینان کرد و ایستاد .گفتم« :ببخشید برادر ،شما

از کجا داری میآی؟» گفت« :من از آباده میآم ».گفتم« :به طرف اصفهان داری میری؟» گفت« :آره».
ابوالقاسم گفت« :نگفتم بهت؟» گفتم« :واقعاً ما چه جوری چپ نکردیم؟!» در جاده برگشتیم و تقریبقاً
 1صبح به اصفهان و بیمارستان شریعتی رسیدیم.
در بیمارستان اتاق حبیب را پیدا کردیم و باالی سرش رفتیم .سر و رویم خاکی بود .شلوار کقار و
پیراهن فرم سپاه و پوتین خاکی پوشیده بودم .پدر و مادر حبیب باالی سقرش بودنقد .دسقت و پقای
راست حبیب پر از ترک

بود .پرسیدم« :حبیب ،چی بود ماجرا؟» گفت« :اول بگو عملیاا چی شد؟»

گفتم« :عملیاا گره خورد و نشد ».گفت« :یعنی چی گره خورد و نشد؟!» گفتم« :بچههای امامحسقین
نتونستن الصخره رو رد کنن .ما هم نمیتونستیم بمونیم .فایدهای نداشت .عراق روی جاده میاومقد و
ما رو میزد .توی البیضه دو سه شب عمل کردیم .بچههای گردان امامحسین هم عمل کردن .ابقراهیم
نیکپور شهید شد و جا موند ».حبیب گفت« :دیگه کیا شهید شقدن؟» گفقتم« :فطقر  ،حبیقب دیقم،
حسنی زاده ،نعمت سعیدی ».حبیب با تعجب پرسید« :حاج نعمت شهید شقد؟ چقه جقوری؟» گفقتم:
«قارقارک بهشون زد .با افضل بود ».گفت« :افضل؟ افضل هم شهید شد؟» گفتم« :آره بابا! احمد مقؤمن
هم شهید شد ».آرامآرام اشک از چشمان

سرازیر شد .حبیب سنگ صبور بقود .عصقبانیت

را دیقده

بودم؛ اما استقامت عجیبی هم داشت .وقتی دیدم دارد گریه میکند منقلب شدم و گفقتم« :حقاال چقرا
داری گریه میکنی؟» حرفی نزد .مادرش دلداریاش داد و گفت« :جنگ که هنوز تمقوم نشقده .بقرای
چی داری گریه میکنی؟ انشاءاهلل شما سالم باشید؛ باز برای این مملکت بجنگید .این مملکت به شما
نیاز داره».
بیست دقیقهای گذشت .بعد از آن بلند شدم تا پیگیر وضعیت حبیقب شقوم .بقه سقراغ رزیقدنت
بخ رفتم و وضعیت او را پرسیدم .اطالعقاتی داد .احسقا کقردم در آن بیمارسقتان چنقدان بقه او
رسیدگی نمیشود .به اتاق برگشتم و به حبیب گفقتم« :احسقا

مقیکقنم اینجقا بقه مجروحقا توجقه

نمیکنن ».گفت« :مهم نیست .به هر حال شلوغه سرشون .مجروحای دیگه هم هستن ».گفقتم« :یعنقی
چی مجروحای دیگه هم هستن .تو جانشین فرمانده تیپقی .بایقد توجقه بیشقتری بهقت بشقه .نیقروی
کارکشتة جنگی .من میرم پی

رضا سیف توی سقپاه اصقفهان ».حبیقب گفقت« :بقرای چقی؟» پقدر

همسرم رو کرد به من و گفت« :شما کِی میخوای بری بهبهان؟» گفقتم« :بعقداً مقیرم ».گفقت« :آخقه
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بچهها رفتهان .من هم میخوام برگردم ».تازه آنجا متوجه شدم که همسرم برگشته است .گفتم« :کقارم
رو انجام بدم ،برمیگردم».
به مقر اصفهان رفتم و گفتم« :با آقای سیف کار دارم ».و خودم را معرفی کردم .اتاق سقیف تقریبق ًا
تاریک بود .از در و دیوار و میزهای معلوم بود خانة مصادرهای است .شیک و تمیز و بزر بود .هر
چه در اتاق فرماندهی دیده بودیم کوچک و قراضه بود .مجید بقایی ،که فرمانده سپاه شوش بود ،میقز
آهنی کوچکی داشت و یک صندلی چهارپایه که پشت

پیدا بود .فضای اتاق ،من را گرفت .سقیف از

پشت میزش بلند شد .احوالپرسی کرد و اطالعاتی از جنوب گرفت .به ایشان گفتم« :آققای کقالهکقج
من رو فرستاده بیام خدمتتون ».گفت« :بفرمایید .در خدمتم ».گفتم« :آققای حبیقب شقمایلی ،جانشقین
فرمانده تیپ ،زخمی شده .توی بیمارستان شریعتیه ».با تعجب پرسقید« :بیمارسقتان شقریعتی؟ خقب،
کسی به ما نگفته! چرا ایشون اونجاست؟» گفتم« :برادر سیف ،ایشون وضع خوبی نداره .اصقالً بهق
توجه نمیکنن .دو سه روزه اونجا بستریه .زخماش عفونی شده .سمت راست بدن
میشه ،وضعیت

پر از ترکشه .اگه

رو بررسی کنید .ما میخوایم ایشون به تهران اعزام بشه ».سیف گفت« :باشه؛ بررسی

میکنم .کار دیگهای هم هست؟ اگه جا ندارید ،براتون محل اقامت بگیریم؟» گفقتم« :نقه ،مشقکلِ جقا
نیست .فقط مسئلة حبیبه ».گفت« :همین االن میگم بچههقا پقیگیقر بشقن ».خقداحافظی کقردم و بقه
بیمارستان برگشتم و ماجرا را برای حبیب تعریف کردم .با جدّیّت گفت« :خب ،کقارا تمقوم شقد؟»
گفتم« :یعنی چی کارا تموم شد؟» گفت« :کاری نداری تو اینجا که! برگرد منطقه ».گفتم« :بابا ،دست
شما درد نکنه .بذار یه ناهاری بخوریم ،بعدش میریم ».گفت« :ناهارا رو بخور و برو منطقه .اونجقا
بیشتر بهت نیازه .دیگه نیازی نیست اینجا باشی .بچههای سیف خودشون میآن کار رو دنبال میکنن».
ابوالقاسم هم گفت« :راست میگه .ما بمونیم اینجا چی کار کنیم؟ خودشون میآن اعقزام

مقیکقنن.

حاج یداهلل هم حرکت کرده داره میآد».
ساعت  2بعدازظهر من و ابوالقاسم از اصفهان راهی شدیم .پدر حبیب با ما آمد .اما مادرش مانقد.
نیم ساعت بعد یداهلل به بیمارستان رسیده بود و روز بعد همراه مادرش ،با قطار ،حبیقب را بقه تهقران
انتقال داده و از طریق اعزام مجروحان او را به بیمارستان تهران زیر پل کریمخقان در خیابقان سقنایی
فرستاده بودند.
صبح روز بعد به بهبهان رسیدیم و تا ظهر استراحت کردیم .هنگقام ناهقار ماهتقاب خیلقی از مقن
دلگیر بود .به او گفتم که الحمداهلل وضع حبیب روبهراه است .اما او نمیتوانست من را ببخشد .بعد از
ناهار ،به مادرم سر زدم .زیاد آنجا نماندم .به مزار شهدا رفتم و بعد به سمت اهواز حرکت کردم.
در پادگان شهید غالمی اهواز گزارش سفر را به حسین دادم .دو روز بعد حسین به من گفت که به
خط پدافندی بروم .مرتضی روحیان هم آنجا بود .نعمت سعیدی شهید شده بود و طرح عملیاا وضع
درهمریختهای داشت.
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بعدها حسین با حشمت ،که قبالً از تیپ جدا شده و دنبال در

خواندن رفته بود ،صقحبت کقرد

تا طرح عملیاا را اداره کند.
در هورالهویزه به ما منطقة پدافندی دادند و گفتند نزدیک دشمن بمانیقد و پاسقگاه بزنیقد .شقروع
کردیم به پاسگاه زدن .من و مرتضی مسئول محور بودیم .بچههای مهندسی هم پایِ کار بودند .آنهقا
یونولیتهای نفربر را ،که یک متر و نیم در یک متر بود ،به هم پیچ میکردنقد و راهقرو مقیزدنقد .از
آبراه تبوک تا پد الهچُرده نزدیک بیست کیلومتر و پر از نی بقود .مقا آنجقا چنقد آبراه داشقتیم .در
آبراهها چهار پاسگاه زدیم .نقاطی را هم که کور بود رها کردیم .میدانستیم که دشمن نمیآید.
فاصلة پاسگاهها تا خط دشمن متغیر بود؛ مثالً پاسگاه نیکپقور تقا دشقمن دوازده کیلقومتر فاصقله

داشت و پاسگاه دیم 1نزدیکترین نقطه به دشمن بود .در یکی از آبراهها هم ،کقه پشقت دو پاسقگاه
قرار داشت ،یک دکل بیستمتری آهنی برای رصد دشمن ساختیم .دورتقادورش را بقا گقونی اسقتتار
کردیم .باالی دکل هم یک اتاقک درست کردیم و دوربینقی ققوی کقار گذاشقتیم .کقار آسقانی نبقود.
جرثقیل نداشتیم .عراقی ها چند بار با قارقارک و توپخانه آن را زدنقد و افتقاد .امقا دوبقاره آن را علقم
کردیم .بچههای مهندسی در معرض دید دشمن تکههای ترک خورده را باز مقیکردنقد و تکقههقای
جدید را میبستند .عراقیها هم روی خط خودشان ،که باالتر از ما بود ،دکل داشتندو بر آبراههای ما
مشرف بودند .روزها با رصد کردن رفتوآمد دشمن کلی اطالعاا کسب میکردیم .بعضقی شقبهقا
هم باالی دکل میخوابیدم .عراقیها تا یک ماه دکل را هر روز میزدند .اما بعد کمکم با آن کنار آمدند
و حضورش را در منطقه پذیرفتند.
یک بار حشمت به منطقه آمد .در اتاقک بودم .از دکل باال آمد و با دوربقین منطققه را نگقاه کقرد.
قارقارک آمد .به حشمت گفتم« :قارقارک اومد ».حشمت ،که داشت در دوربین نگاه مقیکقرد ،گفقت:
«کو؟» گفتم« :اوناها  ...داره میآد .دوربین رو ول

کن ».حشقمت تقا بقا چشقم خقودش آن را ندیقد

باورش نشد .فکرش را هم نمیکرد که قارقارک آنقدر نزدیک باالی سرِ ما بپرد .گفت« :بریم پقایین».
و فاصلة بیستمتری را یکدقیقهای پایین رفت .سه چهار متر آخر هم خودش را رهقا کقرد و داخقل
قایق کنار دکل افتاد .گفتم« :چیه؟ چرا اینطوری میکنی؟» گفت« :بیا پایین .داره میزنه ».گفقتم« :ایقن
هر روز میآد .کاری هم به ما نداره .میآد دور میزنه و میره».
گاهی اینطور بود .اما بعضی قارقارکها خیلی مزخرف بودند .میخ پرتاب میکردنقد .بدنقة آنهقا
تختهای بود .فقط از آرپیجی میترسیدند .بچهها به شوخی میگفتند امدادگرها باید یک انبردست در
کولهپشتی شان بگذارند و از بدن بچهها میخ بیرون بکشند .آنها در اصل هواپیمای سمپاشی بودند که
به هواپیمای جنگی تبدیلشان کرده بودند.
گردان امیرالمؤمنین هم قرار بود به محور بیاید .هر گردان یک ماه و نیم تا دو ماه میمانقد و جقای
خود را با گردان بعدی عوض میکرد .جایی هم برای مقر تاکتیکی در نظر گرفته بودند که فرماندهی،
 .1حبیباهلل دیم مسئول تخریب تیپ امامحسن بود که در عملیاا بدر همراه جانشین خود ،فطر  ،به شهادا رسید( .راوی)
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تخریب ،مخابراا ،تدارکاا ،سکانی ،و سنگر فرماندهانِ گردانهایی بقود کقه نیروهایشقان در محقور
بودند .آنجا تجمع نیرو در حدود هفتاد نفر اما امکاناا بیشتر بود و عقبتقر از پاسقگاههقای در خقط
ایجاد شده بود .قرارگاه تاکتیکی فرمانده مستقل داشت که کل پاسگاه ها زیقر نظقر او بودنقد .فرمانقده
محور از نیروهای طرح عملیاا بود که دو نیرو در محور داشت تا اگر یکی زخمی شد دیگری بتواند
محور را بچرخاند .من و مرتضی مسئول محور بودیم و نمایندة تاماالختیار فرماندهی .بایقد شقبانهروز
در محور میماندیم .یک ماه ماندیم و بعد از آن به شطعلی برگشتیم و دو نفر دیگر به جای ما رفتند.
در شطعلی بنة نیرو ،تدارکاا ،اطالعاا ،تسلیحاا ،و مهندسی داشتیم .فاصلة ما تقا دشقمن نزدیقک
سی کیلومتر بود و خیلی مواقع در خود قرارگاه تاکتیکی محور هم تو

میآمد و ما زخمقی و شقهید

میدادیم.
یک بار نزدیک غروب توپی از باالی سر ما رد شد و به آن سمت نیها رفت .بهقداری آن سقمت
آب بود .تو
رفتم .دیدم تو

که به زمین خورد صدای نالة بچهها بلند شد .سریع سوار قایق شدم و به سقمت صقدا
کنار سنگر بچههای بهداری به زمین خورده است .دو نفر از بهداریچیها ،کریمی و

اسماعیل سبزعلی ،زخمی شده بودند .تا عقب سی کیلومتر فاصله داشتیم .ققایق هقم از سقاعت  4در
منطقه حق تردد نداشت .چند بار کمین خورده بودیم و نمیخواستیم دوباره تکقرار شقود .مجروحقان
حال و روز خوبی نداشتند .باید خودم با قایق آنها را عقب میبردم .فرصت نبود با مرتضی هماهنقگ
کنم .از همانجا داد زدم و گفتم« :هر کی صدای من رو میشنوه بقه مرتضقی بگقه مقن رفقتم عققب.
برمیگردم ».مجروحها را در قایق فرماندهی انداختم و به سکانی گفتم« :گاز بده به طرف شطعلی اینا

رو برسونیم ».خودم هم پشت تیربار دوشکا ایستادم .قایق ذوالفققار 1بقا سقرعت مقیرفقت .در اصقل
اسم

رژندر بود؛ اما بچهها نام

بتواند واکن

را ذوالفقار گذاشتند .موتور  211روی

سقوار بقود تقا فرمانقدهی

سریع داشته باشد .همانطور که پشت تیربار بودم ،به دو مجروح هقم نگقاه مقیکقردم.

ناگهان دیدم کریمی در حالی که به آسمان نگاه میکرد مردمک چشمان
که به شط نرسید .اسماعیل سبزعلی ،که رفیق
وضع روبهراهی نداشت و از پهلوی

رفت .از بچههای مشهد بود

بود ،دائم حال او را از من مقیپرسقید .خقودش هقم

خون بیرون میریخت .میگفت« :برادر ،تو رو خقدا  ...کریمقی

وضع چطوره؟» نتواستم بگویم شهید شده .گفتم« :مشکلی نداره .عینِ خودته ».اسماعیل درد زیادی
داشت و ناله میکرد .در تاریکی دمِ غروب نزدیک اسکله رسیدیم .سقنگر بهقداری روبقهروی اسقکله
بود .با صدای بلند گفتم« :بهداری ،امدادگرا بیان بیرون ».امدادگرها که متوجه آمدن قایق شده بودند به
سمت ما آمدند .نمیدانستند که بچههای خودشان را آوردهام .وقتی سبزعلی و کریمقی را کقه هقر دو
شهید شده بودند  ،دیدند؛ شوکّه شدند .گفتم« :سریع دو نفر رو بذارید جای اینا با خودم ببقرم ».چنقد
دقیقه بعد با دو امدادگر به سمت محور برگشتیم.

 .1قایق هجومی ساخت داخل و شبیه قایقهای عاشورا( .راوی)
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اواخر فروردین  1904چند روز مرخصی گرفتم تا به تهران بروم و حبیب را ببینم .با ماشقینهقای
عبوری خودم را به تهران و بیمارستان رساندم .زمانی که میخواستم به اتقاق حبیقب بقروم یقک نفقر
جلویم را گرفت و پرسید« :ببخشید ،کجا میخواید برید؟» گفتم« :میخوام برم داخل ».پرسید« :بقرای
چی؟» لبا شخصی پوشیده بود .تقریباً میانسال بود .گفتم« :میخوام برم پی آقای شمایلی ».پرسید:
«نسبتی داری باهاش؟» گفتم« :بله هم دوستیم هم فرمانده تیپم بوده .من از بچههقای امقامحسقنم ».در
همین حین پدر و مادر حبیب صدایم را شنیدند .بیقرون آمدنقد و احقوالپرسقی کردنقد و مقن را بقا
خودشان داخل بردند.
اتاق دو تخت داشت .روی یکی حبیب بود .بیمار تخت دیگر را نمیشقناختم .دور حبیقب شقلوغ
بود و خانوادهاش جمع بودند .از حبیب پرسیدم« :این کیه؟» گفت« :کقاوهسقت ».گفقتم« :کقاوه کیقه؟»
گفت« :محمود کاوه؛ فرمانده تیپ ویژة شهدا .از کردستان اومده .تقوی بقدر زخمقی شقده ».سقالم و
علیکی با محمود کردم .خیلی جدّی بود .دست راست

ترک

خقورده و بانقداژ بقود .گفقتم« :مقن از

بچههای امامحسنم .ببخشید؛ شما رو نشناختم».
دو سه روزی که در تهران بودم هر روز به بیمارستان میرفتم و با کاوه هم صقحبت مقیکقردم .او
رو به بهبودی

دیگر مثل بار اول خشک و جدّی نبود .در پای حبیب پالتین گذاشته بودند .زخمهای
بود.

در تهران خانوادة حبیب گفتند که حاج غالم اصرار کرده است به منزل آنها برویم .پرسیدم« :حاج
غالم کیه؟» گفتند« :حاج غالم شوهر دخترعمة میتراست که میخواد تو رو ببینه ».خجالت میکشقیدم.
اما چارهای نبود .با حاج یداهلل سوار ماشین شدیم و به خیابان مالصدرا ،شیخ بهایی ،رفتیم .مقن فققط
میدان راهآهن و میدان آزادی را بلد بودم .شهر تهران را نمیشناختم.
خانة حاج غالم شیک و مرتب بود .خود حاج غالم به استقبال آمد .او را که دیدم شناختم و گفتم:
«اِ  ...غالم تویی؟» او هم گفت« :امیر تو اینجا چی کار میکنقی؟» یقکدیگقر را در آغقوش گقرفتیم و
بوسیدیم .خانواده با تعجب ما را نگاه میکردند .باالخره طاقت نیاوردند .پرسیدند« :مگه تو حاج غالم
رو میشناسی؟» گفتم« :غالمه .حاج غالم نیست که! من غالم خلیلی رو از قرارگاه خاتم میشناسم که
سرتیمِ محافظای صیاد بود .غالم ،تو کی حاجی شدی؟» غالم خندید و گفت« :اون موقعی که هنوز با
تو رفیق نشده بودم؛ سال  ».1901گفتم« :خب همون اول میگفتی مکه رفتی کقه بچقههقا بهقت نگقن
غالم ».گفت« :غالم قشنگتره تا حاج غالم».

1

حاج غالم از رنجرهای قبل از انقالب و از محافظهای شخص شاه بود که در ظفّار جنگیده بقود.
سال 1955به سبب مخالفت با رژیم از ارت

فرار کرده و رژیم شاه هم حکقم تیقر او را داده بقود .او

اولین کسی بود که بعد از پیروزی انقالب در تلویزیون به مردم آموزش نظامی داد .غالم و دوسقتان
بعد از ظهرها در قرارگاه خاتم فوتبال امریکایی بازی میکردند .تو
 .1نام منطقهای در کشور عمان( .راوی)
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را با دست مقیانداختنقد و بعقد

یکدیگر را میزدند .ما هم با بچهها بازی آنها را تماشا میکردیم .همة رنجرهاق کالهسبزهای نیقروی
مخصوصق ورزیده و فرز بودند .غالم هم اخالقی بسیجیوار داشت و در قرارگاه همة بچههای سقپاه
با او دوست بودند.
به خانواده گفتم که من قبل از اینکه با خانوادة شما وصلت کنم با غالم رفیقق بقودم .بعقد از شقام
میخواستم به پادگان ولیعصر بروم که حاج غالم مخالفت کرد و گفت« :من اینجا رو برای غریبقههقا
پاتوق کردم؛ تو که غریبه نیستی .کجا میخوای بری؟!» بعدها فهمیدم که آنجا واقعاً پقاتوق بچقههقای
رزمنده بود .رختخواب بسیار داشت و بچههایی که از غرب و جنوب میآمدند به منقزل

مقیرفتنقد.

همسرش هم برای آنها غذا درست میکرد و لبا هایشان را میشست.
حبیب را ترخیص کردند و به خانة یکقی از خواهرهقای

در تهقران رفقت .مقن هقم بقه جنقوب

برگشتم.
وضعیت منطقه تثبیت شده بود .بیشتر در مقر بودم و در سقطح تیقپ کقارهقای آمقوزش را دنبقال
میکردم .ده روز که گذشت اعالم کردند حبیب با قطار میآید .با پاترول به ایستگاه راهآهن رفتم تا او
را همراه پدر و مادر و برادر کوچک  ،محسن ،به بهبهان ببرم .حبیب تقا سقوار پقاترول شقد ،گفقت:
«بریم تیپ ».گفتم« :کجا؟!» گفت« :بریم تیپ ».گفتم« :تیپ برای چی بریم؟» گفت« :می خوام بچقه هقا
رو ببینم ».گفتم« :دست بردار .کوتاه بیا ».گفت« :میگم میخوام بچهها رو ببیقنم .بهقت مقیگقم بقرو
تیپ ».گفتم« :آخه پدر و مادرا هستن .درست نیست که! تقو هقم کقه بقا عصقا بقهزور راه مقیری».
حریف

نبودیم.

به سمت مقر تیپ رفتیم .دژبانی تیپ حبیب را میشناخت و با اینکقه مقادرش بقا مقا بقود چیقزی
نگفت .وارد شدیم .به فرماندهی رسیدیم .پاترول که ایستاد حسین پنجره را باز کقرد و تقا مقا را دیقد
سراسیمه بیرون آمد و احوالپرسی کرد .حبیب را در آغقوش گرفقت و بوسقید .بچقههقای اطالعقاا
عملیاا و آموزش و مخابراا هم کمکم متوجه شدند و آمدند .با حبیب روبوسی کردند و همه با هم
به اتاق فرماندهی ،که بزر تر بود ،رفتیم .دورتادور کنار دیوار پشتی بقود .نشسقتیم و کمقی صقحبت
کردیم .فرماندهان گردان و مسئولین واحدها و محورها آمدند و عرض ارادا کردند .یک ساعتی کقه
گذشت برادر حسین گفت« :حبیب ،برو بهبهان ».حبیب گفت« :نه ،میخوام بمونم ».حسین قبول نکرد
و گفت« :حبیب برو بهبهان ،یه مدتی کنار خانوادا باش تا شرایط جسمیت هم بهتقر بشقه ».بقاالخره
حبیب پذیرفت؛ اما گفت آن شب میماند تا بچهها را بیشتر ببیند .حسین به پدر حبیقب گفقت« :پقس
حاج آقا شما بفرمایید و برید».
قرار شد من پدر و مادر و محسن را به بهبهان برسقانم و دوبقاره برگقردم .شقام را کقه در بهبهقان
خوردم دوباره به اهواز برگشتم .نیمهشب به مقر تیپ رسیدم .حبیب در سنگر فرماندهی هنقوز بیقدار
بود .باالی سرش رفتم .گفت« :اومدی؟ چرا نموندی؟» گفتم« :کاری نداشتم که بمونم .اومدهم کقه تقو
رو فردا ببرم بهبهان ».خندة معناداری کرد.
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روز بعد ،قبل از ظهر ،حسین به حبیب تکلیف کرد به بهبهان برگردد .حبیب با ناراحتی از بچقههقا
دل کند .با هم سوار ماشین شدیم و به سمت بهبهان حرکت کردیم .حبیب را آنجا گذاشقتم و فقردای
آن روز به اهواز برگشتم .اوایل خرداد بود و ماه رمضان کمکم داشت شروع میشد .حبیقب یقک مقاه
خانه ماند .ماهتاب هنوز که هنوز است میگوید« :بهترین دوران زندگی مقن همقان دورانقی بقود کقه
حبیب زخمی شده بود و در خانه پی

ما مانده بود».

دوست داشتم ماه رمضان را روزه بگیرم .من و حمید مختاربند به محور و شطعلی رفتیم .قرار شد
که پانزده روز من در خط باشم و حمید عقب و بعد جایمان را با هقم عقوض کنقیم تقا بتقوانیم روزه
بگیریم .در خط سرکشی میکردم و طبق عادا مرسوم ختم قرآن هم داشتم.
روز اول خبر رسید که عراقیها شبها به پاسگاه شهید دیم نزدیک میشوند .اطراف پاسقگاه دیقم
نیها کوتاه بود و عراقی ها روی آن دید خوبی داشتند .بچه های ما یک کمین مشرف بر چند آبراه و
تقاطع زده بودند که جای بسیار خوبی بود و اگر عراقیها می آمدند ،باید از کنار آن رد میشقدند .بقه
فرمانده پاسگاه گفتم« :من میرم اونجا ببینم ماجرا چیه .واقعاً عراقیا تا اون نزدیکی اومدهان؟»
شبها هر که در پاسگاه میماند پست نگهبانی هم داشت .نیمهشب به سنگر کمین پاسگاه رفتم و
منتظر نشستم تا اوضاع را بررسی کنم .نگهبان هم نشسته بود و با دوربین دید در شب منطقه را نگقاه
میکرد .تا ساعت  2آنجا بودم .پست نگهبان تمام شد و میخواست پست را تحویل نفقر بعقد بدهقد.
سروصدای خاصی نبود .نگهبان گفت« :ببخشید برادر ،من پستم تموم شده .باید برم ».گفقتم« :اشقکال
نداره .نگهبان بعدی کیه؟» گفت« :االن میرم به

میگم بیاد؛ غفار مسعودیه ».گفتم« :پستِ غفقاره؟»

گفت« :آره ».گفتم« :بیدارش نکن .من خودم به جاش نگهبانی میدم ».غفار را از وقتی که در تخریقب
تیپ بود میشناختم .چهاردهساله بود و عرفان عجیبی داشقت .همقة حرکقات

سقنجیده بقود .قهقهقه

نمیزد .بیخود چیزی نمیگفت .مؤدب و متواضع بود .اصالً من مانده بودم که چطور همة این صفاا
در وجود آن بچه جمع شده است .بیشتر بچههای تیپ شیفتة او بودند .ساعت  4نگهبان بعدی آمقد و
وقتی دید من به جای غفار نگهبانی دادهام خیلی ناراحت شد و عقذرخواهی کقرد .جریقان را بقرای
تعریف کردم و پست را به او تحویل دادم .غفار که برای نماز صبح بیدار شد و فهمید خواب

برده و

من به جای او نگهبانی دادهام به هم ریخت .سراغم آمد .در سنگر نماز میخواندم .چون با من خیلقی
رودربایستی داشت چیزی نگفت .بعد از نماز داشتم استراحت کوتاهی میکقردم کقه احسقا کقردم
کسی میگوید« :برادر ،بلند شو؛ صبحونه ».در جایم غلت زدم و دیدم غفار یک گوشة سنگر نشسته و
رادیوی موجی کوچک

هم روشن است .گویندة رادیو گفت« :بابقا یادگقار امقروز کجقا مقیخقوایم

بریم؟» من به زبان لری گفتم« :ایخم بریم رومز 1».غفار خندید .لبخند او را کقه دیقدم بقا خوشقحالی
گفتم« :خدا رو شکر باالخره خندیدن غفار رو دیدیم».

.1
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بعد از صبحانه به سکانی قایق گفتم که بیاید تا به سراغ هلیکوپتری که در خیبر به آب افتاده بقود
برویم .غفار گفت« :من بیام باهاا برادر؟» نگاه

کردم .با شرمندگی گفت« :یه وقت مین باشه ،مقن

خنثی میکنم ».او را هم با خودمان بردیم و بدون دردسر برگشتیم .چهل و هشت ساعت خداوند مقن
را با غفار همراه کرد.
رضا بقایی از دوستان بهبهانیام بود .یک روز با من تما

گرفت و گفت« :امیقر ،مقادرم دیوونقهم

کرده .میگه محمدرضا بیاد عقب ».خودش در اهواز بود .سه تا برادر بودند که یکی از آنها در خیبقر
شهید شده بود .محمدرضا تهتغاری خانه بود و مادرش میخواست حداقل او بقرای

بمانقد .مهقدی

نظاماسالمی و غفار مسعودی ،که رامهرمزی بود ،و محمدرضا بقایی بچههای تخریقب بودنقد کقه در
محور کار میکردند .محمدرضا شانزده سال داشت .گفتم« :چشم ،میفرستم  ».وقتی به محور رفقتم
محمدرضا را پیدا کردم و گفتم« :باید بری عقب ».گفت« :چرا؟» گفتم« :برو عقب .میخوای چی کقار
کنی؟ من آمارا رو گرفتهم .از وقتی محور زده شده اینجایی .برو مرخصی .فقردا بایقد بقری ».قبقول
نمیکرد .اما راضیاش کردم .روز بعد فراموش کردم پیگیر برگشتن

شوم .فردای آن روز که دوبقاره

او را دیدم گفتم« :تو که هنوز اینجایی!» گفت« :خب نرفتم .االن هم که دیگه قایق نیست من رو ببقره.
بذار با قایق ساعت  2میرم ».چارهای نبود .باید صبر میکردیم.
روز  4خرداد سال  1904بود .ناهار آوردند .قبل از ظهر بچهها گفتند مینهایی کقه در آبراه بغق ِ
ل
پاسگاه افضل زدهایم .داخل آب افتادهاند و تا قبل از تاریک شدن هوا باید درسقت شقوند .همیشقه ده
متر جلوتر از پاسگاه در آبراه بین نیها نبشی میزدیم و به آن مینهای چهلتکه مقیبسقتیم تقا اگقر
شب ترادة دشمن آمد ،منفجر شود و ما متوجه شویم .سراغ بچههای تخریب رفتم .غفار با قد کوتاه و
حمایل و تشکیالا جلو آمد .نگاه

کردم و گفتم« :غفار ،به بچههای تخریب بگو بیان .کقی هسقت

اینجا غیر از شما؟» هر کقس او را غفقار صقدا مقیزد خیلقی جقدّی مقیگفقت« :عبقدالغفار ».بقا مقن
رودربایستی داشت .جواب داد« :من هستم و محمدرضا بقایی ».گفتم« :مهدی نظام اسالمی کجاست؟»
گفت« :مهدی رفته شط علی .هنوز برنگشته ».گفتم« :خیلی خب ،تلة مینای آبراه افضل خراب شقده.
افتاده توی آب .باید تا شب درست

کنید ».گفت« :چشم ».و رفقت .بعقد از چنقد لحظقه برگشقت و

گفت« :برادر ،ببخشید ،با چی باید بریم؟» گفتم« :با قایق برید دیگه!» گفت« :شقما گفتیقد ققایق تکقی
توی هور حرکت نکنه!» گفتم« :اشکال نداره .با قایق خود من برید .به سکانی من بگید که مقن گفقتم
شما رو ببره و برگردونه ».اصالً یادم نبود محمدرضا بقایی باید به عقب برگردد .کارشان یقک سقاعت
بیشتر طول نمیکشید و در ذهنم بود که برایشان شام بگیرم.
وقتی آنها رفتند دلشوره گرفتم .شروع کردم به قرآن خواندن .جزء  11بودم .صلواا میفرسقتادم.
بیتاب شده بودم .هنوز یک ساعت نگذشته بود که محسنی ،فرمانده گروهان سقکانی ،جلقوی سقنگر
آمد و گفت« :برادر ،این دو نفری که رفته بودن برای آبراه افضل ،جفتشون شهید شدن ».شوکه شدم.
پرسیدم« :کی؟» گفت« :دو تا تخریبچی ».گفتم« :چطور؟» گفت« :مین منفجر شد ».غفار در نظرم آمد
115

و ذهنم متوجه محمدرضا شد که مادرش گفته بود او را به عقب بفرستم .گفتم« :کجان؟» گفت« :توی
قایقان ».سراسیمه و پابرهنه از سنگر بیرون دویدم و دیدم هر دو در قایق خوابیدهانقد .هقر دو دسقت
غفار از مچ قطع شده بود .سر و صورت هم ترک خورده بود .بدن محمدرضا هم پر از ترک بود.
قایق پر از خون و آب بود .بچهها دور قایق جمع شدند .حال خودم را نمیفهمیدم".خقدایا چقه بایقد

میکردم؟" غفار را دوست داشتم و به برادرِ محمدرضا قول داده بودم .نمیدانستم چه میکنم .در قایق
پریدم و به سکانی گفتم« :حرکت کن به طرف عقب ».به کمال صادقی ،فرمانده گردان سیدالشهدا ،هم
گفتم« :حواست به محور باشه تا حمید مختاربند بیاد».
قایق روی آب میرفت و من به چهرة غفار و محمدرضا خیره شده بودم و اشقک امقانم را بریقده
بود .خودم شهدا را به معراج رساندم .یکبند گریه میکردم .نمیتوانستم به شقط برگقردم .گفقتم کقه
میخواهم به اهواز بروم و اگر شد به رامهرمز تا در تشقییع پیکقر عبقدالغفار شقرکت کقنم .تقا اهقواز
خاطراا غفار در ذهنم مرور میشد .به مقر که رسیدیم بچهها پرسیدند که چقرا آمقدی و چقرا گریقه
میکنی؟ ماجرا را تعریف کردم .حسن نیسی گفت« :تو بنا بود محمدرضا رو بفرستی عقب!» گفتم« :بنا
بود .نمیدونم! همهچی دستبهدست هم داد و این اتفاق افتاد .دیروز بنا بود بیاد .نیومد .امروز بنا بود
بیاد .صبح نیومد .بعد از ظهر هم قبل از اینکه قایقا بیان عقب این اتفاق افتاد .حاال چی بگم به رضقا؟
چه جوری بگم؟»
با تلفن طرح عملیاا با بهبهان تما

گرفتم و از همسرم شمارة تلفن خانة رضا بققایی را گقرفتم.

همسرم پرسید« :چی شده؟» گفتم« :محمدرضا شهید شده .اما شما حرفی نزنید .هیچکس نمیدونه ».با
خانة بقایی تما

گرفتم .مادرش گوشی را برداشقت .مقن را شقناخت و گفقت« :تقو رو خقدا مقادر،

محمدرضا حال

بقودم ».گفقت« :تقو رو

چطوره؟ خوبه؟» گفتم« :الحمداهلل! دو ساعت پقی

خدا؟» گفتم« :من به تو دروغ میگم؟ دو ساعت پی

حال

پیشق

خوب بقود ».گفقت« :پقس چقرا نمقیآد

عقب؟» گفتم« :میآد .آقا رضا کجاست؟» گفت« :اومده بهبهان .ولی االن بیرونه .چیزی شقده؟» گفقتم:
«نه واهلل! من با آقا رضا کار داشتم .محمدرضا فردا میآد انشاءاهلل .نگران نباش».
بعد از این تما

با گریه خوابم برد و با صدای زنگ تلفن از جا پریقدم .وققت نمقاز صقبح بقود.

گوشی را برداشتم و گفتم« :بفرمایید ».رضا بود .احوالپرسی کردیم .گفت« :امیر ،کِی جسد محمدرضا
رو میآرن؟» گفتم« :چی؟ کی به تو گفت؟» گفت« :حسن نیسی ».اعصابم بقه هقم ریختقه بقود .رضقا
گفت« :من به همة خانواده گفتهم .مادرم هم میدونه ».داشتم فکر میکردم که چه جوابی باید به مقادر
محمدرضا بدهم .حسن هنوز خواب بود .لگد محکمی به پهلوی

زدم .از جا پرید و گفت « :چهتقه؟

چه مرگته؟» گفتم« :کی گفت به رضا بگی؟» گفت« :باید چی به

میگفقتم؟ اون حرفقی رو کقه تقو

میخواستی بزنی من زدم».
روز بعد پیکرها را فرستادند .غفار به رامهرمز رفت و محمدرضا به بهبهان .مقن هقم بقه محقور و
شطعلی برگشتم .قرار شد برای مراسم هفتم با بچهها به رامهرمز برویم .در مسقجد رامهرمقز بقه مقن
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اصرار کردند صحبت کنم .گفتم« :من فقط چهل و هشت سقاعت باهقاش بقودم ».گفتنقد خقانوادهاش
دوست دارند از چهل و هشت ساعت آخر عمرش بشنوند .خالصه من پشت تریبون رفقتم و دربقارة
روزهای آخر غفار صحبت کردم.
بعد از ظهر دوباره به سمت منطقه حرکقت کقردیم .شقب در اهقواز مانقدیم و فقردای آن روز بقه
شطعلی رفتیم.
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فصلهشتم
جنگ ادامه داشت و کارها روال عادی خود را طی میکرد .حدود ساعت  11برای سرکشی روزانه بقه
طرف پاسگاه نیکپور رفتم تا وضعیت را بررسی کنم .دیدم یک هلیکوپتر عراققی بقاالی آبراه و در
فاصلة چهارصدمتری رو به پاسگاه ایستاده است .آنقدر نزدیک بود که بهراحتی خلبان

را میدیقدم.

کامالً در دید او بودم .امقا هقیچ واکنشقی از خقود نشقان نمقیداد .سقمت راسقت پاسقگاه ،از طقرف
پاسگاههای لشکر ویژة شهدا ،صدای انفجار خمپاره و تو میآمد .حدود چهل دقیقه سروصدا بود و
هلیکوپتر هم همچنان ایستاده بود .در آبراه تیربار دوشکا را به طرف هلیکوپتر گقرفتم .هلقیکقوپتر
عقبعقب رفت .شلیک کردم؛ اما نمیدانم چرا تیرها کمانه میکردنقد .ده دقیققهای تیرانقدازی کقردم.
باالخره هلیکوپتر دور زد و رفت .سروصدا هم خوابید .برایم سؤال شد که هلقی کقوپتر چقرا شقلیک
نمیکرد؟
ساعت  12:91در سنگر خودمان نشسته بودم که گفتند مسئول محور ویژة شهدا با من کار دارد .بقا
عصبانیت به سنگر آمد .نشست و گفت« :چرا ما رو کمک نکردید؟» گفتم« :به چی کمک میکردیم؟»
گفت« :شما مگه صدای درگیری رو نشنیدید؟» گفتم« :درگیری چی؟ این تقوتوقا که معمولیقه! شقما
بارها نشنیدید که عراق داره روی سر ما آتی

میریزه؟» گفت« :عراقیا اومدن و دو تا پاسقگاه مقا رو

گرفتن ».گفتم« :چی؟ دو تا پاسگاهی رو که بغل ما بود گرفتن؟» گفت« :آره ،دو تا پاسگاه رو گقرفتن.
چند نفر شهید شدن .هفت هشت نفر هم اسیر شدن ».گفتم« :کِی؟» گفت« :همین یقه سقاعت پقی ».
یک مرتبه حکمت وجود هلیکوپتر را باالی آبراه فهمیدم که مشغول مراقبت بود تا کسقی از آبراه
ما برای کمک به بچههای پاسگاه نرود .خطر بیخ گوشمان آمده بود حاال ما یک پاسقگاه عراققی کنقار
خودمان داشتیم.
سریع به پاسگاه نیکپور برگشتم و به فرمانده پاسگاه گفتم که چنین اتفاقی افتاده است .گفقتم کقه
آماده باشند و شب حواسشان خیلی جمع باشد و بچهها در روز اصالً نخوابند .خودم هم با سرعت به
اهواز رفتم تا گزارش این اتفاق را به حسین کالهکج بدهم .در مقر تیپ هیچکس نبود .گفتند همقه بقه
پالژ دزفول رفتهاند .شمارة تلفن پالژ را گرفتم .گوشی را حشمت برداشت .گفت« :حمید ،اهواز چقی
کار میکنی؟ تو مگه مسئول محور نیستی؟» گفتم« :عراقیا پاسگاه ویژة شهدا رو گرفتهان ».گفت« :کجا
رو؟» گفتم« :بغلِ پاسگاه نیکپور رو ».گفت« :برای چی تو اومدی اهواز؟» گفتم« :مرد حسابی ،اومقدم
بگم خطر داره تهدیدمون میکنه ».و شروع کردم به صحبت کردن .میان حرف من گفت« :شلوغ نکن!
تو عادا داری کارا رو مشکل کنی .سخت میگیری .یه کم صبر داشته باش ».گفتم« :حشقمت ،چقی
رو صبر کنم؟ دشمن اومده بغل گوشمون و داره تهدید مقیکنقه ».همقانطقور بقا عصقبانیت در حقال
صحبت کردن بودم که یک نفر گفت« :برادر حمید  »...صقدای کقالهکقج بقود .فهمیقدم گوشقی را از
حشمت گرفته است .گفت« :برادر حمید چی شده؟» ماجرا را تعریف کردم .گفت« :کار درستی کردی
111

که اومدی و سریع اطالع دادی .من االن هر چقی نیقرو هسقت از اینجقا برمقیدارم و مقیآم .تقو االن
کجایی؟» گفتم« :تیپم ».گفت« :همین االن از جانب مقن بقه همقة واحقدای تیقپ آمقادهبقاش بقده تقا
نیروهاشون رو توی خط شطعلی بکشن .من هم االن حرکت میکنم و فردا پیشتم .خودا هم برگرد
برو توی محور ».دستور حسین کالهکج را ابالغ کردم و خودم به محور برگشتم.
ظهر روز بعد حسین آمد و گفت« :بقریم مسقئول محقور ویقژة شقهدا رو ببینقیم ».مسقئول محقور
توضیحاتی داد .همة نیروها به شطعلی آمدند .روز  19خرداد از قرارگاه دستور آمد که بچههای تیقپ
امامحسن ،به دلیل داشتن سابقة عملیاا آبی ،دو پاسگاه را پس بگیرند .بچههقای اطالعقاا عملیقاا
شروع کردند به شناسایی کردن و گفتند که عراقیها در آبراه سیمخاردار کشیدهاند و تلقة انفجقاری
کار گذاشتهاند .هنگام غروب قرار شد ما پاسگاه را از عراقیها پس بگیریم.
حسین من را خواست و گفت« :میخوام تو از جلو بزنی و دو تا پاسگاه رو بگیری .حشمت هم از
پهلو بزنه به اون یکی پاسگاه .بهترین نیروها رو هم برای عملیاا انتخاب کن».
قرار بود چهار قایق حرکت کنند؛ دو قایق از روبهرو به پاسگاه بزنند و دو قایق از کنار .مسقئولیت
زدن از روبهرو با من بود .در هر قایق پنج ش

نیرو جا میگرفت .به همین جهت باید زبقدهتقرینهقا

انتخاب میشدند .غلغلهای در شطعلی به پا بود .همة نیروهایی که آمده بودند برای همراه شدن با مقا
مصرّ بودند .مجید محسنی بهترین آرپیجیزن تیپ بود .بعدها در کردستان شهید شد .در تقب چهقل
درجه میسوخت .بدن

داغ بود و اصالً نا نداشت .اما اصرار داشت با ما بیاید .بشکهای را روی تپقه

گذاشتم و به او گفتم« :اگه بشکهای رو که روی تپقهسقت بزنقی ،مقیبرمقت ».نشقانه را زد؛ امقا مقن
نمیتوانستم او را ببرم .گفت« :من که زدم !» گفتم« :باشه .ولی نمیبرمت ».اصرار کرد .گفقتم« :ببقین
مجید ،داری میسوزی توی تب .نمیتونم ببرمت ».علی جوادی هم ،کقه بعقدها در فقاو شقهید شقد،
اصرار میکرد .هیکل بزرگی داشت .گفتم« :تو هیکلت گندهسقت .اگقه شقهید یقا زخمقی بشقی ،کقی
می تونه تو رو بیاره عقب؟» خیلی جدّی گفت« :آقا ،ما رو بکن توی گونی بذار سرِ سنگر ».گفقتم« :از
این شُعارا نده! گفت« :جدّی دارم میگم ».گفتم« :من هم جدّی میگم ».جوادی را هم نبردم .بقاالخره
تعدادی انتخاب شدند.
از اسکله که می خواستیم حرکت کنیم محمود کاوه را دیدم .محمود با دستِ بسقته آمقده بقود .در
جمع تیپ امامحسن فقط من را میشناخت .احوالپرسی کردیم و سراغ حبیقب را گرفقت .بچقههقای
تیپ ویژه تعجب کرده بودند .چون محمود عادا نداشت با کسی گرم بگیقرد .گفقتم« :حبیقب خوبقه
الحمداهلل .بهبهانه .داره استراحت میکنه ».مسئول محور لشکر ویژه ،که مسئول قرارگقاه تقاکتیکی هقم
بود ،جلو آمد تا گزارش بدهد .محمود به او توپید و گفت« :تو عرضه نداشتی دو تقا پاسقگاه رو نگقه
داری؟» به محمود گفتم« :ما امشب داریم میزنیم به پاسگاه تا انشاءاهلل آزادش کنیم».
هوا داشت تاریک میشد .برای شروع عملیاا به طرف نقطة رهایی حرکت کردیم .بین راه جقایی
توقف کردیم تا در قایق نمازمان را بخوانیم .بعد از خواندن نماز به فکر فرورفته بودم .رضا عبدی ،از
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بچههای خرمآباد ،نگاهی به من کرد و گفت« :حمید ،داری میری؟» به خودم آمدم و گفقتم« :کجقا؟»
گفت« :پی

رفقا ».گفتم« :نه بابا ».و دوباره در فکر رفتم .به گوشهای از مقرداب خیقره شقده بقودم و

متوجه بچهها نبودم .بعد از چند دقیقه رضا دوباره با خنده و طوری که من بشنوم بقه بچقههقا گفقت:
«بچهها ،خوب نگاش کنید .دیگه داره میره ».همه به من نگاه کردند .گفتم« :رضا دست بردار .جقدّی
باش ».گفت« :نه به خدا  ...نوع نگاه کردنت یه جوری شده ».گفتم« :اشتباه میکنی .طوری نشده».
حسین کالهکج بهترین سکانی تیپ ،سیفاهلل پازند ،را به من داده بود .سیفاهلل خیلی فِرز بود .یک
کالم به او میگفتی ،تا آخرش را میخواند که چه میخقواهی .ققد کوتقاهی داشقت و بسقیجی بقود.
همیشه هم پابرهنه بود و پاچة شلوارش را باال میزد.
با قایق تا زیر پای عراقیها و نقطة رهایی رفتیم .از آنجا به بعد باید در سکوا کامقل مسقیر طقی
میشد .موتورها را خاموش کردیم و شروع کردیم به پارو زدن.

احمد اردالن ،از بچههای شوشتر ،که در والفجر  11شهید شد ،با غالم کرمی ،از بچههای اطالعاا،

جلو رفته بود .ما باید منتظر میماندیم تا آنها برگردند .بیشتر از یک ساعت و نقیم منتظقر مانقدیم تقا
آمدند و گفتند« :سیمخاردارهای عراقی رو باز کردیم .تلهها رو هم از کار انداختیم ».پرسقیدم« :کمقین
چی؟» احمد گفت« :کمین ندارن ».کمی عجیب بود که عراقیها کمقین نداشقته باشقند .معمقوالً روی
بلمها کمین متحرک داشتند .شب میآمدند و صبح میرفتند .خودم را آماده کقردم کقه بقا کمقین هقم
مواجه شوم.
تقریباً نیمهشب دستور شروع عملیاا آمد .پاروزنان از بین سیمخاردارهای بریدهشده عبور کردیم.
قایق ما به سمت راست رفت .قایق دوم را به سمت چپ فرستادم و گفتم کقه وسقط آبراه نرونقد و
چسبیده به نیها به طرف دشمن حرکت کنند .قرار بود حین عملیاا بچههای لشکر  21امقامرضقا از
روی پد الهچرده پشتیبانی آت

ما را بر عهده بگیرند و آت

خمپاره و تو

بر سر عراقیها بریزند تا

آنها زیرِ سروصدا کپ کنند و باال نیایند و ما بتوانیم راحتتر خودمان را به پاسگاه برسانیم.
دو روز قبل از عملیاا حسین به من گفته بود« :برو بقا بچقههقای لشقکر  21امقامرضقا روی پقد
الهچرده هماهنگ کن ».از آبراه گذشتم و روی خشکی رفتم .آنجا برای اولقین بقار بقاقر قالیبقاف را
دیدم .قالیباف فرمانده لشکر بود و داشت سوار لندکروزش میشد .ما را که دیقد متوجقه شقد غریبقه
هستیم .ایستاد .جلو رفتیم .احوالپرسی کردیم و گفتم« :ما بچه های تیپ امام حسنیم ».گفقت« :آره ،در
جریانم .دارم میرم جایی .برید با بچههای عملیاا هماهنگ کنید ».سراغ بچههقای عملیقاا رفتقیم و
آنها هم مسئول پشتیبانی آت
شد ما آتی

را خبر کردند تا با هم مستقیم صحبت کنیم .مسئول گفت« :وقتقی بنقا

بریزیم ،به ما اعالم کنید .وقتی هم که بنا شد آتی

خاموش بشه ،اعالم کنیقد کقه نقزنیم

توی سرِ بچههای خودمون ».هماهنگیها انجام شد و من به مقر خودمان برگشتم و به حسقین گفقتم:
 .1این عملیاا در تاریخ  1904/11/21با رمز «یافاطمهزهرا» در منطقة خسروآباد تا رأ البیشه آغاز گردید و رزمندگان بقا عبقور از ارونقد
توانستند شهر فاو را به تصرف خود درآورند( .خوزستان در جنگ ،ص )43
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«هماهنگ شدیم .فرکانس بیسیم رو هم گرفتهم ».حسقین بقا حمقزه صقنوبر ،مسقئول ادواا ،تمقا
گرفت و گفت شب عملیاا با بچههای امامرضا هماهنگ باشند.
در تاریکی هور میرفتیم .به محض اینکه از سیمخاردار بیرون کشیدیم حسقین از طریقق بقیسقیم
گفت« :عملیاا رو شروع کن ».خودش هم در عساکره بود و پشت سر مقا مقیآمقد .یقک ثانیقه بعقد
شلیک توپخانه شروع شد .ده تا ده تا قبضه شلیک میکرد .سکوا هور کامالً به هم ریخت .به بچهها
گفتم« :قایقا رو روشن کنید و سریع برید به راست ».با سرعت باال باید طوری میرفتقیم کقه فرصقت
برای قطع آت

ایجاد شود .در حال حرکت ،به سمت پاسگاه هم تیراندازی میکردیم تا بتوانیم دشمن

را زمینگیر کنیم.
در همان گیرودار دیدم چیزی جلوی رویم سبز شد .یک قایق با سرعت باال از آن سمت نیها بقه
این سمت آمد .فکر کردم تیر به سر قایقران خورده که آنطور منحرف شده و به آب زده است .قایق
دوباره در تاریکی رفت .بعد از چند لحظه صدای دو نفر بلند شد که میگفتند« :دخیقل یقا خمینقی ...
دخیل یا خمینی  »...حدسم دربارة کمین درست بود .عراقیها ،بعد از شلیک توپخانه ،ترسیده بودنقد.
دو نفر از بچهها هم متوجه آنها شده و به آنها هجوم برده بودند .سریع به سمتشقان رفقتم و گفقتم:
«بیاید اینور .سریع برید توی مسیر خودتون .پاسگاه اینجا دید داره ».دو عراقی را در قایق انداختیم و
آنها را به مسیر خودشان فرستادیم.
فاصلة ما تا پاسگاه به صد متر رسیده بود .به حسین کالهکج بیسیم زدم و گفتم« :بگو آت بارا رو
قطع کنن ».در کمتر از یک دقیقه آت

خاموش شد .به سیفاهلل گفتم که با قدرا بقه سقمت پاسقگاه

براند .به پاسگاه رسیدیم و دیدیم کپر پاسگاه آت

گرفته است .دو سه نفر هم کشته شده بودند .فقرد

دیگری در پاسگاه نبود .ما دو اسیر هم گرفته بودیم؛ بدون اینکه یک نفقر زخمقی شقود .در بقیسقیم
گفتم« :برادر حسین ،پاسگاه رو گرفتیم ».گفت« :االن روی پاسگاهی؟ مشقکلی نقداری؟» گفقتم« :نقه،
الحمداهلل مشکلی ایجاد نشده .نه زخمی دادیم نه شهید .فقط از سمت چپمون هنوز صدای تیرانقدازی
میآد! حشمت چی کار کرد؟» گفت« :حشمت درگیره .اونور هنوز داره تیراندازی میشه».
فاصله ما با حشمت حداقل صد متر بود .عالوه بر تاریکی ،نیهقا هقم مقانع دیقد مقا بودنقد و مقا
نمیتوانستیم وضعیت پاسگاه سمت چپ را ببینیم .به بچههقا گفقتم« :مواظقب باشقید .پاسقگاه اونور
سقوط نکرده».
دو اسیر را به عقب فرستادم .حسین کالهکج در عساکره و اول آبراه ایستاده بود .با بچقههقا روی
پاسگاه رفتیم .روی دوبه و پشت جانپناه ،که عراقیها با گونیهای خاک درست کرده بودند ،نشستیم.
تیراندازی مدتی شَدید و مدتی قطع میشد .با بیسیم به حسین گفتم« :برادر حسین ،اگه اجازه بقدی،
میرم به طرفِ حشمت و کمک

میکنم ».حسین گفت« :صبر کن ،خبرا میکنم ».مدتی صبر کقردم

و دوباره بیسیم زدم« :برادر حسین ،اگه پاسگاه سقوط نکرده ،من االن نزدیکشم .میتونم برم به طرف
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پاسگاه ».حسین مکثی کرد و گفت« :میتونی این کار رو بکنی؟» گفتم« :آره ».گفت« :خب ،پس خیلی
مواظب باش!»
در قایق ایستادم و به سیفاهلل گفتم« :برو پشت فرمون ».یک آرپقیجقیزن ،یقک تیربقارچی ،یقک
بیسیمچی ،و یک دوشکاچی انتخاب کردم .بقیة بچهها هم اصرار داشتند که بیایند .گفتم« :این چهقار
پنج نفر رو هم میخوام برای احتیاط با خودم ببرم؛ وگرنه عینِ همین پاسگاهه .مقیزنقیم و مقیآیقم».
باالخره قانع شدند .قبل از اینکه حرکت کنیم گفتم« :ببین سیفاهلل ،آروم میری به طرف پاسگاه .وقتی
رسیدی نزدیک اونجا ،اگه بِهمون تیراندازی کردن ،تو فقط کافیه سریع بپیچی .موج که بزنه دوبه بقاال
و پایین میشه و تعادل

رو از دست میده .بعد مقا مقیتقونیم فقرار کنقیم .فهمیقدی؟» گفقت« :آره».

خودش استاد این کارها بود.
با حداقل سرعت به طرف پاسگاه رفتیم .خیلی تاریک بود .من فقط شَقبَه پاسقگاه را مقیدیقدم .در
تاریکی به دومتری پاسگاه رسیده بودیم .ناگهان بیشتر از بیست اسلحه شروع کردند به شقلیک کقردن
به طرف ما .سروصدای تیراندازی بلند شد .به سیفاهلل گفتم« :دور بزن ».خودم هم کفِ قایق نشسقتم
و به فرمان سکانی تکیه دادم و به جلو نگاه کردم .در حال دور زدن ،تیری به پقای دوشقکا گرفقت و
کمانه کرد و پوستة آن روی کمرم ریخت .پیراهن فرم پوشیده بودم .در کمرم احسا سوزش کقردم.
انگار آت روی کمرم گذاشته بودند .در همان حال احسا کردم پای چقپم را بقرق گرفقت .تیقر در
پایم خورده بود .به ذهنم رسید که با دور زدن قایق موج ایجاد کنیم تا تعادل دوبة عراققیهقا بقه هقم
بخورد و آنها نتوانند ما را هدف قرار بدهند .با همة توان فریاد زدم« :سیفاهلل دور بزن!» بچهها کقف
قایق دراز کشیده بودند .در همان حال انفجاری در قایق رخ داد .نفهمیدم چه شد .فقط دیدم از سمتِ
راست سرم آب پایین میریزد و زوزة وحشتناکی هم در گوش راستم پیچید .فکقر کقردم تقوپی کنقار
قایق خورده و آبی که روی سرم ریخته اثر آن است .کمی که گذشت ریزش آب قطع نشد .روی سرم
دست کشیدم و متوجه شدم ترک های ریز زیادی در سرم پخ

شده است .انگار سرم را میخکقاری

کرده بودند.
ناگهان قایق ایستاد .بهسختی از جایم بلند شدم تا به سیفاهلل بگویم چرا دور نمیزند که دیدم همه
در قایق در حال ناله کردنند .عبدالحسین مصحنه ،که دوشکاچی بود و بچة جنوب ،بلند شده بقود تقا
دوشکا شلیک کند که با آرپیجی دوشکا را زده و منفجر کقرده بودنقد .آتق و تقرک هقا از ضقربة
آرپیجی به دوشکا به وجود آمده بود .یک دست عبدالحسقین از مقچ قطقع شقده و انگشقتان دسقت
دیگرش آسیب دیده بود .صورت

را خقون گرفتقه بقود و صقدای خقسخقس از گلقوی

نفسهای آخرش بود .سیفاهلل هم از پشت در قایق افتاده بود .دست روی پای

مقیآمقد.

گذاشقتم .هنقوز داغ

بود .پشت سرش را نگاه کردم .تیر مستقیم در سرش خورده و آن را متالشی کقرده بقود .سقیفاهلل را
کنار کشیدم و در دندة قایق زدم .اما قایق حرکت نکرد .منور که روشن شد زیر نور دیدم بر اثر شدا
تیراندازیها موتور قایق ترکیده است.
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مدتی گذشت .تیراندازی قطع شد .نجاامحمدی ،که بچة آغاجری بود و فقط همان شب به عنوان
تیربارچی کنارم قرار گرفته بود ،گفت « :آخ  ...شکمم! آخ  ...پام!» پرسیدم« :چی شده؟» گفت« :هم پام
داره میسوزه هم شکمم ».تیر در شکم خقورده بقود .هقیچ کقاری نمقیتوانسقتم بکقنم .ابوالقاسقم
نریموسی ،بچة رامهرمز ،بیسیمچی بود .او هم ناله میکرد .تیر در کمرش خقورده و درازکق افتقاده
بود .همانطور از سرم خون میآمد .گوشت پایم آویزان بود و خون بیرون میپاشید .سرِ قایق رفتم تقا
به مسعود امیدیان ،که خرمآبادی بود و آرپیجیزن ،بگویم چرا آرپیجی نمیزند بقه طقرف پاسقگاه.
دیدم مسعود با صورا به حالت سجده نشسته  ،یک لحظه فکر کقردم کقپ کقرده و ترسقیده اسقت.
پشت گردن

را گرفتم و بلندش کردم .دیدم تیر وسط پیشانیاش خورده و در دَم شهید شقده اسقت.

سالمتر از همه خودم بودم.
سریع سرِ جایم نشستم .فقط میتوانستم پیقراهن فقرم را درآورم و در آب بینقدازم .کقالکی را کقه
همراهم بود پاره کردم و قطبنما را هم در هور انداختم تا اگر عراقیها آمدنقد ،چیقزی بقه دستشقان
نرسد .جریان آب قایق را کنار نیزار برد .ناگهان شنیدم کقه روی پاسقگاه صقدای «اهللاکبقر» مقیآیقد.
احسا

کردم صدای خودیهاست .اما فکر کردم شاید از شدا خونریزی دچار توهم شقدهام .کمقی

که گذشت صدای بچههای خودمان بلند شد که فریاد میزدند« :برادر حمید  ...برادر حمید  »...من هم
با همة توانی که برایم مانده بود فریاد زدم« :بله  ...بله  »...اما هیچکس صقدایم را نمقیشقنید .ناگهقان
حشمت با صدای بلند گفت« :ساکت شید!» همه ساکت شدند .بهترین زمقان بقود .فریقاد زدم« :بقرادر
حشمت  ...حشمت  »...حشمت متوجه صدای من شد .در آب چراغقوه انداخت تا مقن را پیقدا کنقد.
باالخره من را دید و با قایق به سمتم آمد .وقتی به من رسید گفتم که بچهها شهید شدند.
هنوز نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است .فکر میکردم عراققیهقا روی پاسقگاه هسقتند .کمقی کقه
گذشت فهمیدم پاسگاه در اختیار بچههای خودمان است .در همان فاصلهای که ما پاسگاه را گرفتقه و
به حسین خبر داده بودیم ،حشمت هم پاسگاه را گرفته بود ،اما خبر نقداده بقود .بچقههقایی کقه روی
پاسگاه بودند فکر میکردند قایق عراقی به سمتشان میرود و شروع کرده بودند به زدن .تا به حسقین
جریان را بگویند و حسین بگوید که نزنید ،او حمید است ما را دربوداغان کردند.
حشمت ما را در قایق خودشان گذاشت و از مسیر آبراه پاسگاه نیکپور بقه بهقداری رسقاند .در
بهداری پانسمان اولیه را انجام دادند و گفتند« :سریع مجروحا رو برسقونید عققب ».سقاعت  0صقبح
روی اسکله بودم .هوا روشن شده بود .کمالالدین رضانسب ،مسقئول حفاظقت ،سقراغم آمقد .دوران
دبیرستان با هم همکال

بودیم و هر دو رشتة برق میخواندیم .تا من را دید گفت« :حمید ،وضقعت

چطوره؟» میدانستم برای چه آمده است .میخواستند مدرکی پی

ما نماند تا اطالعاا جبهه به شهر

نرسد .گفتم« :کالکم رو پاره کردم .قطبنما رو هم انداختم توی آب .پیرهن فرم رو هقم بقا هقر چقی
توش بود انداختم توی آب .هیچی ندارم .میبینی که! یه گرمکن طوسی پامه .زیرپیقرهن هقم نقدارم».
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خندید و گفت« :نه بابا  ...واسه اینا نیست که! حسین کالهکج هم زخمی شد ».گفقتم« :کِقی؟!» گفقت:
«بعد از شما زخمی شد .ترک

خورد توی پاش ».خیلی ناراحت شدم.

در اهواز ما را به طرف فرودگاه بردند .در اتوبو حسین را روی برانکارد دیدم .صقدای کقردم.
نگاهم کرد و گفت« :حمید ،حالت خوبه؟» سرم باندپیچی بود .پایم هقم خقونریقزی شقدید داشقت.
گفتم« :آره ،تو چطوری؟ چی شد؟» گفت« :داشتم از اسرایی که آورده بودن سؤال میکردم که یه تو
اومد و خورد بغل قایق .ترک

اول خورد توی آهن قایق ،بعدش به پای مقن .از ایقن رونقم رد شقد،

رفت توی اون یکی».
ما را سوار هواپیمای  C130کردند تا به تهران اعزام شقویم .برانکاردهقا را مقیبسقتند .مجروحقان
زیادی از محورهای دیگر هم آورده بودند C130 .شروع به حرکت کرد و در باند رفت .صدای غرش
آن باال گرفت .فکر کردیم در حال پروازیم .حدود چهل و پنج دقیقه میرفت .وقتقی صقدای

پقایین

آمد فکر کردیم در حال فرودیم .درهای هواپیما را باز کردند و ما دیدیم سرِ جقای خودمقانیم .تکقان
نخورده بودیم .گفتند هواپیما مشکل دارد و نمیتواند حرکت کند .دوباره ما را از هواپیما پایین آوردند
و به سالن فرودگاه اهواز برگرداندند .یک ساعت و نیم بعد هواپیمایی از شیراز آمد و نشسقت .دیگقر
حسین را ندیدم .مجروح زیاد بود و برانکاردها جابهجا میشد .دوباره ما را سوار هواپیمقا کردنقد .آن
شب نه غذا به ما دادند نه دارو .سرمها هم روی سینهمان بود .هواپیما ما را به شیراز برد .در شقیراز از

هواپیما که پیاده شدیم محمد عابدینی ،1از نیروهای حشمت ،را دیدم که تیر بقه پقای

خقورده بقود.

گفتم« :محمد ،تو هم زخمی شدی؟» گفت« :آره ».گفتم« :حسین هم زخمی شده ».با تعجقب پرسقید:
«برادر حسین؟» گفتم« :آره ».او هم تا آنجا متوجه حسین نشده بود .هواپیما فقط صد و پنجقاه نفقر از
مجروحان را آورده و حسین به شیراز اعزام نشده بود.
محمد را خیلی دوست داشتم .با هم رفیق بودیم .ما را به بیمارستان چمران شیراز اعقزام کردنقد و
به اتاقی چهارتخته بردند .یک سروان ارتشی ،به نام بهنام ،که در بدر زخمی شده بود ،هماتقاق مقن و
محمد بود .ری

ش تیغهای داشت و خوشبَروباال بود .برایمان تعریقف کقرد کقه در عملیقاا بقدر

فرمانده گروهان بوده و وقتی دیده آب رها شده و بچههقا متفقرق شقدهانقد آرپقیجقی را برداشقته و
خودش به جانِ تانکها افتاده است.

 .1محمد عابدینی مالیری بود و در کربالی  5به شهادا رسید .شهادت

من را خیلی ناراحت کرد .قبل از عملیاا کربالی  5نامهای که از

او به دستم رسید .قبل از آن نامهای برای او نوشته بودم و گله کرده بودم که «تو همیشه به میگفتی برای کسی نامه نمینویسم؛ اما حسقینیپقور
به من گفت که تو برای

نامه نوشتهای! از تو توقع نداشتم ».سه ماه و ده روز بعد از کربالی  5نامهای از محمد به دستم رسید که عقذرخواهی

کرده بود و متواضعانه گفته بود «من هرگز در حق تو برادری نکردم؛ اما تو برادری را در حق من تمام کردی .میدانقم کقه تقو را خیلقی اذیقت
کردم .اگر من لیاقت برادری تو را نداشتم ،من را ببخ  ».قسم هم خورده بود که در عمرش برای کسی نامه ننوشته و این دومین نامهای اسقت
که مینویسد( .راوی)
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در بیمارستان پرستارها از زخم پای من وحشت کردند .گوشقت پقایم بیقرون ریختقه بقود .آنهقا
کارهای خاص خودشان را انجام دادند .روز بعد دکتر روستا آمد .گفت که اتاق عمقل را آمقاده کننقد.
محمد تا پشت در اتاق عمل با من آمد.
بعد از عمل ،با سابقة ذهنیای که داشتم ،میدانستم حین به هقوش آمقدن حقرفهقایی زدهام؛ امقا
نمیدانستم چه گفتهام .بعدها که به منطقه برگشتم ،یک شب در سنگرْ بچههای اطالعاا دربارة همین
موضوع صحبت میکردند که دیدم میخندند و من را نگاه میکنند .گفتم« :به چی میخندید؟» یکی از
بچهها گفت« :بعضیا هم غفار رو صدا میزنن!» متوجه نشدم منظورشان چیست .گفتم« :خب بگید تقا
ما هم بخندیم؟» رضا عبدی گفت« :محمد عابدینی که باالی سرا بوده میگقه وقتقی از اتقاق عمقل
آوردنت بیرون گریه میکردی و میگفتی :غفار چرا من رو نبردی؟ غفار چرا ول مقیکنقی و مقیری؟
غفار وایسا با تواَم».
بعد از عمل و بهبودی نسبی به خانواده اطالع داده بودند که امیر زخمی شده است .حبیقب هنقوز
خانه بود .رفیقم ،اردشیر ،به مادرم خبر داده بود که در بیمارستان هستم .مقاه رمضقان بقود .اردشقیر و
حاج مجید امینی ،که جبههای نبود اما وضع مالیاش خوب بود و کمکهای زیادی به جبهه مقیکقرد،
برای عیادتم آمدند .وقتی من را دیدند گفتند کاری هست که برایت انجام بقدهیم؟ گفقتم« :نقه ،فققط
بپرسید کِی مرخصم میکنن .به وضعیت سرم توجه نکردهان .هیچ کقاری انجقام نقدادهان .درد شقدید
دارم .گوشم هم پر از خونابهست ».یک ساعتی پی

من ماندند و رفتند.

محمد ،که روی پا بود ،از یخچال برایم آبمیوه میآورد و داروهایم را مقیداد .بقا اینکقه خقودش
مجروح بود ،به من رسیدگی میکرد .سروان میخندید و میگفقت« :ایقن خیلقی بقه تقو توجقه داره!»
میگفتم« :این آقاست .توی فازای دیگهست».
یک روز مادرم همراه پدر همسرم به عیادتم آمدند .همسرم نیامده بود .مادرم من را که دید خیلقی
گریه کرد .گفتم« :چرا گریه میکنی؟ چهار روز دیگه خوب میشم و میآم بیرون ».مادرم گفقت« :نقه،
تو ولکنِ جبهه نیستی ».گفتم« :اومدی اینجا کقه مقن اشقکت رو ببیقنم؟» مقادرم اصقرار مقیکقرد در
بیمارستان بماند .اما باالخره راضیاش کردیم که به بهبهان برگردد .سه ساعت ماندند و رفتند.
روزها پرستارها می آمدند و پانسمان پایم را عوض میکردند .دوازده بخیة چند سقانتی روی پقایم
زده بودند .به آن خربخیه میگفتیم .گاهی محمد من را روی صندلی چرخدار میگذاشت و میگفقت:
«حمید ،بیا بریم دزدی ».باغی نزدیک بیمارستان بود که سیب و هلو و زردآلو داشقت .محمقد مقن را
آرامآرام تا پشت حصار میبرد که یعنی ما مجروحیم و آمدهایم هواخوری و به من میگفت« :تو فققط
مواظب باش کسی نیاد .ما که کسی رو نداریم بِهمون میوه بده .خودمقون بایقد پیقدا کنقیم دیگقه!» از
فنسها با پای بانداژشده باال میرفت و همة جیبهای لبا

بیمارستانیاش را پر از سقیب و زردآلقو

میکرد و با سرعت چرخِ من را هل میداد و برمیگشت .هر چه ناله میکردم و مقیگفقتم« :آخ پقام!»
فایدهای نداشت .میگفت« :االن میرسیم .تحمل کن ».من هم میگفتم« :تو من رو میبری فقط بقرای
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پوش

دزدی ».او هم جواب میداد« :دزدی چیه؟ این باغ بیمارستانه .سهممون رو میبریم ».از میوهها

به بهنام هم میدادیم .بهنام میگفت« :اینا رو از کجا میآرید؟» ما هم مقیگفتقیم« :آققا ،تقو چقی کقار
داری؟ بخور .ما داریم میآریم دیگه!» بهنام شیفتة رفتار ما شده بود .میگفت« :شما چقدر راحتید! چه
دنیایی با هم دارید!»
محمد اهل شیطنت بود .یک روز ماژیک را از بخ

برداشت و روی برگهای که باالی تخت

زده

بودند ،کنار نام دکتر روستا ،حرف «یی» را اضافه کرد .دکتر سَرنمیزد .پرستارها هقم متوجقه نشقدند.
قسمت پایین بخ

ما بخ

موجیها بود .دور آنجا حصار کشیده و باالی آن فقنس گذاشقته بودنقد.

مثل قفس شده بود .یک شب ساعت  2:91غرق خواب بقودیم کقه سروصقدایی در سقالن پیچیقد .از
خواب پریدیم .محمد درِ اتاق را باز کرد .صدا از راهرو نبود .پنجره را باز کرد .دیدیم موجیهقا زیقر
عکس حضرا امام جمع شدهاند و سینه میزنند و میگویند« :ما همه سرباز توایم خمینی .گقوش بقه
فرمان توایم خمینی ».میخندیدیم و میگفتیم« :روز نمیشه سرباز باشید؟ بایقد حتمقاً شقب سقربازی
کنید؟ آمار سربازها رو صبح میگیرند؛ نه نصفهشب».
حاج یداهلل به بچه های جهاد فار

گفته بود که دامادمقان زخمقی شقده اسقت .یقک روز مهقدی

عاشوری و حاج آقا بزر دوکوهکی برای احوالپرسی من آمدند .مهدی عاشوری که باالی سقر مقن
ایستاده بود نگاه خاصی به بهنام میکرد .بهنام هم به او نگاه میکرد .چند دقیققه بعقد بهنقام بقا شقوق
گفت« :دروازهبانِ شجاع!» مهدی عاشوری با تعجب گفت« :بهنام!» ما حیران مانده بودیم .مهدی گفت:
«می دونی چند ساله من این رو ندیدهم؟ ما توی دبیرستان همکال

بودیم .من دروازهبقانِ تقیم بقودم.

چند وقت بعد اینا از شیراز رفتن و ما دیگه همدیگه رو ندیدیم ».گفتم« :پس ما بهانه بودیم کقه شقما
همدیگه رو پیدا کنید ».حاجی سراغ پرستار رفت تا وضعیت من را بپرسد .کمی که گذشت صدای داد
و فریادش در راهرو پیچید .مهدی عاشوری بیرون پرید تا ببیند چه خبر شده است .کمکقم سروصقدا
خوابید .مهدی و حاجی به اتاق برگشتند .حاجی رنگ به چهره نداشت .عصبانی بود .مهدی میگفت:
«حاج آقا کوتاه بیا .دنبال میکنیم ».پرسیدم« :چی شده؟» حاجی گفت« :نمیدونقم فقالنفقالنشقدههقا
خجالت نمیکشن .اینجا شرعومرع نمیکنن ،توی سرشون بخوره .روزهخوری میکنن ،به درک .پسره،
خیر سرش ،مسئول بخشه .آب برداشته دنبال دختره میکنه .آب میپاشن روی هم .بهشون میگم :این
چه وضعیه؟ مگه اینجا محرم و نامحرم نیست؟! میگن :به تو چه مربوطه؟ گفتم :من جمع میکنم این
وضع رو .مسئوالی بخ

ریختهان که حق با شماست .به چه دردی میخوره این حرفا؟» رو بقه مقن

کرد و گفت« :میخوام از اینجا انتقالت بدم به یه بیمارستان دیگه .میگن پاا مشکل نداره .امقا بقرای
سرا گفتن اینجا امکاناا نداریم .باید بری بیمارستان نمازی ».گفتم« :اول من رو از ایقن بیمارسقتان
ببر بیرون؛ بعد هر جا میخوای ببری ببر ».گفت« :فردا صبح آماده باش .میآم دنبالت».
صبح روز بعد دکتر روستا ،بعد از یک هفته ،برای ویزیت ما آمد .بعد از ویزیت من سقراغ محمقد
رفت .محمد فریاد زد« :نمیخواد من رو ویزیت کنی!» دکتر ،که سنوسالی از او گذشقته بقود ،گفقت:
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«برای چی؟» محمد گفت« :دوست ندارم تو من رو ویزیت کنی .یه هفتقهسقت مقا اینجقاییم .یقه بقار
نیومدی وضعیت ما رو بپرسی .حاال اومدی بگی که من پزشک

بودم ».دکتر گفت« :پسقر جقان ،یقه

کسی هست باید عمل کرد .یه کسی هست باید دارو به داد .تو جزء اونایی بودی کقه بایقد دارو
بهت میدادیم .نیاز نبود من باالی سرا باشم ».در حالی که داشت این حرفها را میزد نگقاه بقه
برگهی باالی تخت افتاد .به رزیدنت گفت« :کی این رو نوشته؟» رزیدنت ،که هول کرده بقود ،گفقت:
«آقای دکتر ،به خدا ما ننوشتیم ».دکتر به پروندهها نگاه کرد و دید باالی سرِ من «روستا» درج شقده و
باالی سر محمد« ،روستایی» .محمد خندهاش گرفته بود .دکتر فهمید که کار اوست .گفت« :اصالً مقن
این رو دیگه نگاه نمیکنم ».محمد هم میخندید که یعنی خوب کردم .بعد از ناهار حقاج دوکقوهکی
آمد و گفت« :اومدهم کار مرخصیا رو انجام بدم ».نگران محمد بودم .اما او گفت« :تقو نگقران مقن
نباش .از اینجا بری ،من هم میرم .تا حاال هم به خاطر تو موندم ».هر چه حاجی به محمد گفقت کقه
امروز مرخص شو و به خانة ما بیا قبول نکرد و گفت که از طرف بنیاد شهید میآیند و من را ترخیص
میکنند .با محمد خداحافظی کردم .قرار شد با هم در تما

باشیم.

یک پیراهن سبز و یک شلوار نظامی گشاد پوشیدم .یک طرف سرم را تراشقیده و پانسقمان کقرده
بودند .بقیة موهایم ژولیده و پر از خون بود .دو عصا به دست گرفتم و با حقاجی راهقی شقدم .بقه او
گفتم« :خیلی دلم میخواد برم دارالرحمه ».گفت« :میریم ».غروب به دارالرحمه رسیدیم .مردم داشتند
برمیگشتند .بین قبرها راه افتادم .یک مرتبه چشمم به عکس آشنایی افتاد .در والفجر  ،2زمانی کقه در
کردستان با بچههای المهدی بودیم ،یک پسر آبادانی از نیروهای ادواا بود که به اطالعقاا عملیقاا
رفت .روی سنگ را خواندم .اسم

حسین بود و در خیبر به شهادا رسیده بود .باالی قبر ایستادم و

فاتحه خواندم .خانوادة حسین سر مزار نشسته بودند .از من پرسیدند که حسین را میشناختم .گفقتم:
«با حسین آقا توی کردستان و والفجر  2و  4بودیم .اما ایشون بچقة آبقادان بقود!» خقانواده گفتنقد مقا
آبادانی هستیم و موقع جنگ آمدیم شیراز و ساکن شدیم .کمی از خاطراا کردستان برایشان تعریقف
کردم .حسین خیلی دوستداشتنی بود .یک چشم

هم ترک

خورده بود.

حاجی من را برای زیارا به شاهچراغ برد و بعد از آن گفت« :ببرمت بیمارسقتان نمقازی؟» گفقتم:
«بگو من اعزام بشم تهران .برم اونجا بهتره ».گفت« :چرا؟» گفتم« :نمیدونم .دلم نیست بمونم اینجقا».
شب در خانة حاجی خوابیدم.
صبح روز بعد حاجی صحبت کرد و قبول کردند من را به تهران بفرستند .با تعدادی از مجروحقان
به فرودگاه شیراز رفتیم .از طرف بنیاد شهید آمدند و با ماشینهای مخصوص خودشان ما را بردند .بقا
هواپیما راهی تهران شدیم .در تهران من را به بیمارستان نجمیقه اعقزام کردنقد .دکتقر نوربقاال رئقیس
بیمارستان نجمیه بود .وقتی ما به آنجا رسیدیم در بیمارستان نبود .پرستار برگة اعزام من را نگاه کرد و
با دکتر نورباال تما

گرفت و گفت« :مجروحی رو از شیراز آوردهان که ترک

بقه سقرش خقورده».

نورباال گفت« :برای چی از شیراز آوردهان؟حتماً عفونیه!» پرستار گفت« :آقای دکتر ،ما زخم
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رو باز

کردیم .خون تازه میآد .عفونی نیست ».نورباال گفت« :پس برای چی اعقزام

کقردهان؟ برگقرده بقره

شیراز ».همان پشت تلفن زیر بار نمیرفت و حاضقر نبقود یقک مجقروح جنگقی را بپقذیرد .پرسقتار
عصبانی شد و گوشی را کوبید سر جای و گفت« :مردک حالیش نیست! هی میگه عفونیه .میگقم
به پیر به پیغمبر داره خون تازه میآد .باز حرف خودش رو میزنقه .ایقن جقوون بقرای ایقن مملکقت
زحمت کشیده .ترک
در راهروی بزر

خورده .دکتر نمیفهمه ».به من گفت« :بمون تا ببینیم چی کار میتونیم بکنقیم».

بیمارستان نشستم تا ظهر شد .از غذا خبری نبود .غروب عصازنان به محوطه رفقتم

تا قدم بزنم که حسین کالهکج را روی ویلچر دیدم .نقی هم ،که یکی از بچههای دفترش بود ،کنارش
ایستاده بود .حسین از شرایط من پرسید و من هم شرح ماوقع را برای

گفتم و باب شوخی باز شقد.

گفت« :خوبه اینجا نزدیک همیم ».گفتم« :منتظرم دکتر نورباال بیاد من رو ببینه .هنوز که قبول نکقرده».
گفت« :یعنی چی؟! من همینجام .اگه مشکلی پی

اومد ،خبرم کن ».آنها رفتند و من با عصا وسقط

سالن منتظر نشستم.
چوپان مجروحی را از کرمانشاه آوردند .برادرش هم همراه

بقود و درحقالیکقه برانکقارد تقایر

بلندش را هل میداد به ته سالن رفتند .ساعت  11شب دیقدم دو آدم هیکقلدار زیقر بغقل جقوانی را
گرفتهاند و به داخل سالن میآورند .جوان قد بلندی داشت .خوشتیپ بود و مو و ریش هقم بلنقد
بود .همین که چشم به مسئول بخ افتاد هیجانزده شد .دو همراه را کنقار زد و بقه گوشقهای
پرتاب کرد .آنها هم درِ راهرو را باز کردند و بیرون دویدند .مسئول بخ

هم فقرار کقرد .جقوان بقه

سمت انتهای راهرو دوید و به چوپان مجروح و برادرش نگاه خشمگینی کرد .ولی چیزی نگفت .بعد
به سمت من آمد .بدنم مثل بید میلرزید .کاری نمیتوانستم بکنم .روبهروی من ایستاد و نگاه سقختی
هم به من کرد .با من هم کاری نداشت .به اتاقی که درِ آن باز بود رفت و صدای شکستن و تقوتقوق
بلند شد .هیچکس جرئت نمیکرد به اتاق برود .من هم عصا را زیر بغلم گذاشتم و به سقمت انتهقای
راهرو رفتم .برادر چوپان تعدادی از پردههای بخ

را آورد تا برادرش را زیر آنها مخفی کند .گفقتم:

«برادر ،من چی؟!» گفت« :تو هم برو یه جایی قایم شو ».سه چهار دقیقهای که گذشت بیسقت نفقر از
دژبانهای سپاه وارد اتاق شدند و کمکم سکوا برقرار شد .جوان را ،در حالی که میخندید و خیلقی
عادی بود ،از اتاق بیرون آوردند .مانده بودم چقه اتفقاقی افتقاده کقه جقوان آنققدر آرام شقده اسقت.
مسئوالن بخ دوباره جمع شدند .یکی از آنها تلفن به دست گرفتقه بقود و مقیگفقت« :ایقن سقندِ
جنایت صدامه ».جلو رفتم و پرسیدم« :برادر ،چی شد؟» گفت« :موجی بقود .تقا چشقم
روپوش سفید ،حال

دگرگون شد .یه آمپول به

زدن .تموم شد و رفت ».جوان ،که حقال

خقورد بقه
خقوب

شده بود ،میگفت« :چرا اینجا اینقدر به هم ریخته؟!» میگفتند اینجا را تو به هم ریختهای .میگفقت:
«من؟ مگه من دیوونهم؟»
نیمهشب بود .تا صبح در راهرو نشستم و هیچکس سراغی از من نگرفت .صبح خسقرو ،پسقرعمة
میترا ،که از بچههای وزارا سپاه بود ،سراغم آمد .وقتی دید من همچنان در راهرو نشستهام با تعجب
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پرسید« :مگه بستریا نکردهان؟» گفتم« :واهلل چی بگم؟ هیچکس بهم محل نمیذاره ».خسرو عصبانی
شد .من را سوار موتورش کرد و به مرکز اعزام مجروحان تهران برد و ماجرا را تعریف کرد .من را به
بیمارستان فیاضبخ
هشتتخته فرستادند.

در جادة ققدیم کقرج اعقزام کردنقد .آنجقا پقذیرش شقدم و مقن را بقه اتقاقی

روی یکی از تختها معتادی بستری بود که میخواست ترک کند .شبها بیرون میرفت و روزها
میآمد و آنجا میخوابید .روی تخت کنار پنجره یک افغانی بستری بود .با رفیق
چاقو شکم

دعوا کرده بود و با

را پاره کرده بودند .روی تخت روبهرویی هم جوان معتادی بستری بقود کقه اققدام بقه

خودکشی کرده بود و نجات

داده بودند .روی یکی دیگر از تختها یک کارگر ساختمانی بود کقه از

پشتبام پایین افتاده بود .روی تخت کناری من پیرمردی نورانی خوابیده بود که به مقن خیلقی توجقه
میکرد .نگاهی پدرانه داشت .بعد از ظهر همان روز تعداد زیادی مالقااکننده به دیقدن

آمدنقد .بقه

آنها اشاره میکرد تا با من هم احوالپرسی کنند .آنجا فهمیدم که پیرمرد یکی از حقاجیهقای بقزر
کرمانشاه است که خانهاش بمباران شده و همسرش در قسمت زنان بستری است.
روز اول بستری شدنم در بیمارستان بدون هیچ اتفقاقی سقپری شقد .نقه دکتقری سقراغم آمقد نقه
پرستاری .برای اینکه زخم پایم عفونت نکند سراغ آنتیبیوتیکهایی که روی گقاری داخقل راهقروی
بیمارستان بود رفتم .آنهایی را که میشناختم برداشتم و خوردم .غذا هم به من ندادنقد .گفتنقد دکتقر
باید بگوید چه غذایی به تو بدهیم .با این که کمپوا دوست نداشتم ،از شدا گرسنگی ،کمپواهای
پیرمرد کرمانشاهی را خوردم .باالخره شب را سرکردیم .فردای آن روز هم تا ظهر کسقی نیامقد و بقاز
هم به من غذا ندادند .پیرمرد کرمانشاهی عصبانی شقد و صقدای

را بقاال بقرد .مقن هقم گفقتم« :بقا

مسئولیت خودم بهم غذا بدید .یه تیکه نون بدید بخورم .من که سر پام .به کسی غذا نمیدن که دل و
رودهش به هم ریخته باشه!» باالخره پرستار دل

سوخت و گفت به من هم غذا بدهند.

از پزشک خبری نبود .بعد از ظهر دوباره سراغ آنتیبیوتیکها رفتم .میخواسقتم از مسقئول بخق
بپرسم که تکلیف من چیست .هیچکس نبود .پروندهها را برداشتم تا نگاهی بکنم .پروندة من هم بقود.
در همین حین تلفن بخ

زنگ زد .گوشی را برداشتم و گفتم« :بفرمایید ».حبیب پشت خط بقود .تقا

صدای من را شنید گفت« :بَه! تلفنچی شدی؟!» گفتم« :حبیب نمیدونی اینجا چه خبره! هقر کقی هقر
کیه .تا االن که چهل و هشت ساعته من اینجام نه دکتر اومده من رو ببینه نه بهم غقذا دادهان ».حبیقب
تعجب کرده بود .گفت« :برای چی اینجوری میکنن؟» گفتم« :نمیدونقم .معلقوم نیسقت اینجقا چقه
خبره!» حبیب گفت« :حاال صبر کن ببینیم چی میشه .میآن باالخره».
وقتی داشتم به اتاق برمیگشتم دیدم یک تخت تکی در اتاق روبقهروی مقا هسقت کقه ایزولقهاش
کردهاند .پسر جوانی روی آن خوابیده بود .شبیه اسکلت شده بود .سوراخِ روی شکم

پر از عفونت

بود .باالی سرش رفتم و دیدم پیرزنی کنارش نشسته است .من هنوز حرفی نزده بودم که پیرزن شروع
کرد به ترکی صحبت کردن .به پسر گفتم« :چی شده؟» بهسختی گفت« :من مجروحِ عملیقاا بقدرم».
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چندین ماه از بدر گذشته بود و آنقدر به آن پسر بیچاره رسقیدگی نکقرده بودنقد کقه زخمق
عفونت شده بود .فقط ترک

پقر از

خورده بود؛ ولی داشت از بین میرفت .خیلی ناراحت شدم .بقا خقودم

گفتم اگر اینجا بمانم بیچارهام میکنند.
صبح روز بعد عصایم را زیر بغلم گذاشتم و با همان لبا هایی که از شیراز هنوز به تن داشتم راه
افتادم .تنها کسی که نگران شد پیرمرد کرمانشاهی بود .پرسید« :کجا میخوای بری؟» گفتم« :برای چی
بمونم اینجا؟ معلوم نیست کی به کیه!» اشک در چشمهای پیرمرد جمع شد .گفت« :پسرم ،شما آبقرو
دادید به مملکت .شما سرمایة کشورید .شما اگه نباشید ،نامو

نداره مملکت .ققدر شقماها رو بایقد

بدونیم ».تشکر کردم و گفتم« :ببخشید .من عذرخواهی میکنم .اسباب زحمت هم شدیم برای شقما».
دوباره گریه کرد و گفت« :این حرف رو نزن!» با هم روبوسی و خداحافظی کقردیم .وقتقی داشقتم از
خارج میشدم پرستار گفت« :کجا؟» گفتم« :میخوام برم ».گفت« :باید پزشک معالجت بگه کقه

بخ

مرخصی ».گفتم« :پزشک معالج من کیه؟ االن چهل و هشت سقاعت بیشقتره مقن اینجقام .ندیقدم .
میخوام برم .کاری هم به پزشک معالج ندارم ».گفت« :اگه میخوای بری ،بیا اینجا رو امضا کن و بقا
رضایت خودا برو ».برگهها را امضا کردم و بیرون آمدم.
عصا را زیر بغلم زدم و جلوی در بیمارستان ،کنار خیابان ،در حالی که یک ریال هم در جیبم نبود،
ایستادم .نمیدانستم کجا بروم .ده دقیقه ایستادم .هر کس رد میشد خیرهخیره نگاهم میکرد .موهقایم
ژولیده و خونی و پایم باندپیچی بود .لباسی گشاد پوشیده بودم و دمپایی به پا داشتم .دو عصا هم زیر
بغلم بود .گریهام گرفته بود .نمیدانستم چه کار کنم .داشتم دنبال راهحقل مقیگشقتم کقه یقک مرتبقه
پیکانی ایستاد و خواهر همسرم و شوهرش ،اسماعیل ،از پیکان پیاده شدند .باجناق بزر  ،که خودش
هم جبههای بود ،تا مرا دید گفت« :اینجا چی کار میکنی؟» دمغ گفتم« :هیچقی!» مقن را سقوار پیکقان
کردند و به منزلشان در فردیس رفتیم.
به زخمهای سرم فکر میکردم .اسماعیل من را به یقک آرایشقگاه بقرد .آرایشقگر الل بقود .بقه او
فهماند که سرم را آرام بتراشد .آرایشگر کارش را شروع کرد .سرم مانند دستانداز کف خیابان شقده
بود .آخواوخ من بلند شد و موها تکهتکه ماندند .گفتم که نمیمانم و میخواهم به بهبهان برگردم .بقا
همان وضعیت برایم بلیط اتوبو گرفتند و حرکت کردم.
در بهبهان شبها ابوالقاسم ترک ها را یکییکی از سرم بیرون میکشید .آنهقایی را کقه عفونقت
کرده بودند با ناخنگیر ضد عفونی شده درمیآورد .نزدیک چهل ترک

همینطور از سرم درآمد .امقا

دو تا از ترک ها ماند .یکی از آنها در مخچه و یکی هم پشت گوشم رفته بود و بعدها دکترها گفتند
نمیتوانیم آنها را بیرون بیاوریم .در بهبهان با همان وضعیت به مسجد میرفتم و بچهها را مقیدیقدم.
تصمیم گرفتم به منطقه برگردم .هر چه گفتند نرو ،قبول نکردم .عصایم را کنار گذاشتم و عازم منطققه
شدم.
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شلوار نظامی و پیراهن خاکی پوشیده بودم .در ترمینال بهبهان ماشین سواری برای اهواز بود .جلقو
کردم پایم خیس شده .احتمال دادم عرق کرده

نشستم و گفتم کرایة دو نفر را میدهم .در راه احسا

است .به چهارشیر اهواز که رسیدیم به راننده گفتم« :من رو تا سهراهی خرمشهر ببقر ».بقه سقهراهقی
خرمشهر که رسیدیم موقع بلند شدن خیلی به پایم فشار آمد .وقتی بلند شدم دیدم صندلی پر از خون
است .پایم خونریزی کرده بود .راننده این صحنه را که دید شروع کرد به فح

دادن .مقن هقم دائقم

عذرخواهی میکردم و میگفتم« :ببخشید .به خدا قسم نمیخواستم اینجوری بشه ».راننده گفت« :آقا
تو پاا پارهست .چرا میشینی توی ماشین؟» گفتم« :ببخشید .دیگه اتفاقیه که افتاده .پول

رو میدم».

گفت« :پولت توی سرا بخوره ».در همین گیرودار نمیدانم از کجا فهمید که من رزمندهام .گریقهاش
گرفت و عذرخواهی کرد .حاضر نبود از من کرایه بگیرد و میخواست من را تا جایی برساند .باالخره
هر طور بود راضیاش کردم که برود و گفتم که به دنبالم میآیند.
راننده که رفت به حال و روز خودم گریهام گرفت .نمیتوانسقتم راه بقروم .هقر کقس رد مقیشقد
نگاهی به من و شلوارم میکرد .از اینکه لجبازی کرده و با آن حال و روز راهقی شقده بقودم پشقیمان
بودم .به خودم فشار آوردم و پایم را تا سهراه سوسنگرد کشاندم.
پانزده کیلومتر تا تیپ امامحسن فاصله بود .سرِ سهراه تویوتالندکروزی آمد که تقا سقهراه حمیدیقه
میرفت .تا سر جاده من را برد .آنجا پیاده شدم .ماشین بچههای تیپ آمد و من را سوار کرد و مستقیم
به بهداری برد .در بهداری قادری تا وضع من را دید گفت« :چرا اینجوری کردی با خودا؟ زخمت
باز شده دیوانه! همینجوری داره خون میآد».
دوباره من را به اهواز برگرداندند .زخم را بخیه کردند و گفتند« :ایشون دیگقه حقق نقداره تکقون
بخوره ».قادری به شرطی من را به بهداری تیپ برد که آنجا بمانم و حتی به فرماندهی هم نروم .مقن
هم که نمیخواستم به بهبهان برگقردم قبقول کقردم .ده روز در اورژانقس مققر بهقداری ،روی همقان
تختهای معمولی ،بستری بودم .بعد از ده روز وضعم بهتر شد.
اواخر خرداد سال  1904دکتر موافقت کرد به طرح عملیاا بروم .البته گفت« :هر چند روز یه بقار
بیا که زخمت رو نگاه کنیم تا اگه نیاز بود پانسمان

کنیم .داروهاا رو هم بهموققع بخقور تقا زخقم

عفونت نکنه».
بعد از آزادی از بهداری به اتاق فرماندهی رفتم و دیقدم حبیقب هقم بقا عصقاهای

آمقده اسقت.

پرسیدم« :برای چی اومدی؟» گفت« :تو برای چی اومدی؟» گفتم« :زخم تو عمیقه .زخم من سقطحیه.
مال تو به استخون خورده ،مال من به گوشت ».حبیب گفت« :این خبرا نیست .من جانشین تیپم .بایقد
میاومدم ».گفتم« :وضع من بهتر شده .میخوام برم شطعلی ».گفت« :نقه .نمقیشقه ».اصقرار کقردم و
باالخره قبول کردند و راهی شدم .در شطعلی هم فشار آوردم و بقه محقور رفقتم .در محقور شقرایط
عادی بود و بچههای اطالعاا در حال کار بودند .هر روز هفت هشت نفر برای شناسایی مقیرفتنقد.
ولیاهلل جعفری و علی نصرتی هم آنجا بودند.
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دوباره فیلَم یاد هندوستان کرد و تصمیم گرفتم با بچههای اطالعاا کار کنم .به اهواز رفقتم تقا از
حشمت اجازه بگیرم .داشتم برای حشمت مقدمهچینی میکردم که گفت« :چهته؟ درسقت حرفقت رو
بزن؟» گفتم« :بچههای اطالعاا دارن کار میکنن .من بیکارم .زخمم هم خوب شده .اگه اجازه بدی،
با بچههای اطالعاا عملیاا برم ».خندید .گفتم« :چرا میخندی؟» گفت« :حبیب به من گفته امیر اگه
وضع

خوبه و مشکل نداره ،از طرح عملیاا رهقاش کقن .چقون سقابقة اطالعقاا داره ،بهتقره بقه

بچههای اطالعاا کمک کنه .حاال تو داری مقدمه میچینی!» کار حشمت را راحت کرده بودم .گفت:
«برو اونجا تا کارشون تموم بشه».
محسن زارع راضی نبود من آنجا باشم .اما چون از طرح عملیاا مأمور شده بقودم ،نمقیتوانسقت
حرفی بزند .بچههای اطالعاا از وضعیت پای من خبر نداشتند .وقتقی مقیخواسقتم بقرای شناسقایی
لبا

غواصی بپوشم گوشهای میرفتم تا من را نبینند .پنج ماه آنجا بقودم .تقیمهقای خقوبی بقودیم و

شناساییهای خوبی هم انجام دادیم.
اطالعاا عملیاا تیپ امامحسن در شطعلی در مقر تاکتیکی نبود .سر جادهای بود که از خشقکی
می آمد و به طرف اسکلهها میرفت .آنجا مقر کوچک جزیرهماننقدی زده بودنقد .اطالعقاا عملیقاا
لشکر  91عاشورا سمت راست ما و لشکر  14امامحسین پایینتر از ما بود .بچقههقای اطالعقاا یقک
سنگر تجمع بزر و یک سنگر کار داشتند .در هور سنگرهای ما یونولیتی بود .عراقیها دوبه داشقتند
که فضای خالی داشت و ده نفر میتوانستند روی آن بنشینند .روی آن آهن به کار برده بودند تقا تیقر
نفوذ نکند .ده ردیف گونی چیده بودند و سنگر درست کرده بودند .ما واقعاً دلی رفتقه بقودیم .جقایی
پاسگاه زده بودیم که سه تا یونولیت روی هم بود .دو تا پایین میرفت و یکقی مقیمانقد .نقردههقایی
هاللی بود که آنها را با میلههایی به هم وصل میکردیم و روی آن چادر مقیکشقیدیم تقا آب داخقل
نیاید و روی آن نیهای شکسته میگذاشتیم تا مثالً استتار شود .البته استتار نمیشد .خودمان از فاصله
آن را میدیدیم ،چه برسد به دشمن! در سرمای زمستان برای دم کردن چای یا گرم کردن غقذا چقراغ
والور داشتیم .اما نمیتوانست سنگر کوچک ما را ،که سه نفر در آن میخوابیدند ،گرم کند .بچههقا بقا
اوورکت میخوابیدند .کالهشان را هم روی سرشان میکشیدند.
یک بار ساعت  9نیمه شب باران آمد .برای شناسایی به سمت خطوط دشقمن رفتقیم .هقوا خیلقی
سرد بود .نزدیک دشمن برای اینکه لبا غواصی راحت در تنمان برود با آب هور بقدنمان را خقیس
کردیم .دو بلم را کنار هم گذاشتیم تا با تکیه بر لبة آنها آرام در آب برویم .نوبت من که شد دستم از
لبة یکی از بلمها رها شد و در آب افتادم .بند دلم برید .کوچکترین صدایی منجر به لو رفتن معبقری
میشد که بچهها مداها برای شناسایی آن تالش کرده بودند .میترسیدم دشمن متوجه ما شقود .امقا
عراقیها خواب بودند.
در کنار همة این سختیها زندگی جریان داشت .شبی مقن و هقادی اسقماعیلی در مققر تقاکتیکی
بودیم .بچههای تدارکاا برای دادن غذا آمدند .همراه غذا به هر یک از ما یک گقز آردی دادنقد .مقن
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سهم خودم را خوردم و سهم هادی را در صندوق خالی مهماا گذاشتم .بعد از شقام هقادی پرسقید:
«چیزی ندادن با شام بخوریم؟» گفتم« :یه گز دادن ».چیزی نگفت و خوابیدیم .نیمهشب هقادی بقاالی
سرم آمد و گفت« :حمید بلند شو .بلند شو ».بیدار شدم و گفتم« :چی شده هادی؟» گفت« :حمید ،برو
آب بزن به صورتت ».حد زدم که باید اتفاقی افتاده باشقد .در سقرما از سقنگر بیقرون رفقتم .روی
یونولیتها زانو زدم و آب هور را به صورتم پاشیدم .برگشتم و گفقتم« :هقادی ،چقی شقده؟» گفقت:
«بیداری؟» گفتم« :آره ».گفت« :گز من کجاست؟» گفتم« :چی!؟» تکرار کرد« :گز من کجاست؟» گفتم:
«یهکاره من رو از خواب بیدار کردی میگی گزم کجاست؟!» گفت« :آره ،االن دلقم خواسقت گقزم رو
بخورم ».با ناراحتی گفتم« :اوناهاش  ...توی صندوقه ».گفت« :حاال چقهتقه؟ چقرا ناراحقت مقیشقی؟
عصبانی برای چی میشی؟» رفت ،در صندوق را باز کقرد ،گقز را برداشقت ،زیقر نقور فقانو

آن را

خورد ،و خوابید .من دیگر نتوانستم بخوابم .خواب از سرم پریده وحرصم گرفته بود.
اواسط تیر جهادیها شروع کردند به احداز جادة سیدالشهدا و ادامقه دادن پقد ،کقه اسقکله بقود.
غروب که میشد با پاترولی پر از فانو

میآمدند .فانو ها را روشن میکردند و مثل باند پرواز بقه
بودنقد مقیچیدنقد تقا شقب کقه

ردیف با سه متر فاصله کنار هم لبة جادهای کقه مشقغول سقاختن

کمپرسیها در تاریکی عقبعقب میرفتند در هور نیفتند .صبحها دوباره فانو ها را جمع میکردند و
میبردند تا برای شب بعد آماده کنند .کمپرسیها روز و شب خاک میآوردند تا جاده بسقازند .سقنگر
اطالعاا عملیاا کنار جاده بود .سنگرهایی آهنی بود که روی
یک پنکة دستی هم داشت که سیم

پلیت گذاشته و خاک ریخته بودنقد.

به موتور برق بچههای  91عاشورا وصل بود .گاهی روشن بقود

و گاهی نبود.
محمد عابدینی پای

خوب شده و به منطقه برگشته بود .وقتی مرا در اطالعاا عملیاا دید خیلی

خوشحال شد؛ اما چون دوست

غفار شهید شده بود حال و هوای

عوض شده بود .بعضقی روزهقا

غذا نمیخورد و در خودش فرومیرفت .در گرمای ظهر روی تراده مینشست و در نیها گم میشد.
چند بار با او صحبت کردم که چرا این کار را میکند .جواب نمیداد .وقتی میرفقت مقن هقم بیقرون
سنگر و کنار نیزار در آفتاب مینشستم تا برگردد .وقتی بعد از دو سه ساعت برمقیگشقت ،بقا اینکقه
می دید من آنجا منتظرش هستم ،توجهی نمیکرد و میرفت .اینطور وقتها خیلی غمگین بقود .ایقن
حالت مرا بهشدا ناراحت میکرد .گاهی شبها کنار هم ،بیرون سنگر ،زیر پشهبنقد مقیخوابیقدیم.
گاهی که حوصله داشت صحبت میکرد و میخندید .یک بار با هم به مرخصقی رفتقیم .مقن و علقی

حسینپور ،1از بچههای تخریب ،به خانة آنها در مالیر رفتیم .چند روزی در خانهشان مانقدیم .مقادر
محمد زن مهربانی بود .پقدرش ،حقاج نبقی ،و بقرادر بقزرگ  ،عبقداهلل ،کقه فرمانقده گقردان لشقکر

 .1علی حسینپور ،از بچههای بهبهان ،بعد از جنگ پزشک شد و در محرومترین منطقة آغاجری خدمت کرد .او بعد از سردردی عجیب به
رحمت خدا رفت( .راوی)
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انصارالحسین بود و در کربالی  15به شهادا رسید ،خیلی به ما احتقرام گذاشقتند .بعقد از چنقد روز
برای برگشتن بلیط گرفتیم .عبداهلل معطل کرد و ما به اتوبو

نرسیدیم .گفتم« :آقا محمد ،حقاال چقی

کار باید بکنیم؟» عبداهلل خندید و گفت« :خدا کمک کرد .میدونید چیه بچهها؟ امروز بیاید بریم روی
ساختمون من؛ یه کم کمک کنید ».ما هم از همهجا بیخبر رفتیم .دیدیم کلی تیرآهن ریختقهانقد و مقا
باید تیرآهنهای برشخورده را باال بکشیم .تا غروب کار کردیم و خندیدیم .به عبداهلل میگفتیم همان
دیشب می گفتی چنین نقشهای داری؛ حداقل شانزده تومان پول بلیط را هدر نمیدادیم .غروب دیگقر
نا نداشتیم .به عبداهلل گفتیم بگذار فردا ما برویم؛ تیرآهنهایقت را هقم کقه بقردیم .گفقت« :نقه ،فقردا
استراحت کنید .خسته شدید .من فردا براتون بلیط میگیرم؛ پسفردا برید ».دو روز بعد به طرف اهواز
حرکت کردیم و به شطّ علی برگشتیم.
در کنار سنگر اطالعاا عملیاا صندوقهایی چوبی بود که داخلق

آلومینیقوم گقالوانیزه داشقت.

هفت هشت قالب یخ در آنها میگذاشتیم که برای سه چهار روز کافی بود .کنار آن باریکة آبی بود و
آنجا یک بوته سبز شده و گل داده بود .دور هم که جمع میشدیم دربارة آن بوته صحبت مقیکقردیم
که بوتة خربزه است یا هندوانه .هر روز بیست نفر سفارش میکردند که مواظب باشید بوته زیر پایتان
له نشود .گلِ بوته ریخت و به میوه تبدیل شد و کمکم معلوم شد خربزه است .چشم بچههقا دنبقال
بود .همه هر روز به آن سر میزدند و تروخشک میکردند .یک روز صبح که دور هم نشسته بقودیم
و صبحانه میخوردیم .ولیاهلل جعفری بلند شد و رفت .اول نفهمیدیم کجا رفت .اما بعد دیدیم خربزه
را کند و بدون اینکه پوست آن را بکند آن را خورد .متحیر بودیم که چرا کندی این بیچاره را که هنوز
نرسیده و طعم نگرفته؟! گفت« :من میدونستم این بزر

بشه ،یه ذرهش هم گیرِ مقن نمقیآد .همقین

االن خوردم تا آرزوبهدل نمونم».
در هور ماهیگیری هم میکردیم .ماهیتابه و روغن هم داشتیم .در قالبهای مقا بیشقتر مارمقاهی
گیر میکرد .بچهها که نمیدانستند چطور باید آن را بگیرند آنققدر ققالب را مقیکشقیدند کقه دهقان
مارماهی پاره میشد .یک نوع ماهیگیری ابداعی هم داشتیم .یک روز مسلم رضایی 2آمد .یک گقونی

روی کول

بود .گونی را روی زمین انداخت و گفت« :بچهها ،براتون ماهی آوردم ».بچقههقا گفتنقد:

«برو بابا! ما خودمون رو میکُشیم دو تا ماهی میگیریم ».مسلم گفت« :به خقدا گقونی پقر از ماهیقه».
گونی را باز کردیم و دیدیم پر از ماهی است .پرسیدیم« :چه جوری اینا رو گرفتی؟» گفت« :با چوب.
این خاکریز رو که زدن ماهیا پشت

گیر کردن .من هم با چوب زدم روی سرشون و گرفتمشون ».تقا

مدتی در شطعلی عروسی بود .تدارکاا که میآمد ،فقط پلو میگرفتیم .بعد از آن هم هر وقت جقاده

 .1این عملیاا با رمز «یازهرا» در تاریخ  1905/11/13در منطقة شلمچه و در ادامة عملیاا کربالی  4انجام شد( .خوزسقتان در جنقگ ،ص
)54
 .2نام مسلم داریوش بود .در جبهه میگفت من را مسلم صدا بزنید .او در تاریخ  05/0/10در منطقة هورالهویزه به شهادا رسید( .راوی)
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میزدند و ماهیها راهشان بسته میشد روی سرشان میریختیم و با چوب و چماق آنها را میزدیقم
و گونیها را پر میکردیم.
دو ماه قبل از عملیاا والفجر  1تصمیم گرفتیم با بچهها برای زیارا به قم برویم .یک مینیبقو
با راننده از تدارکاا گرفتیم .رانندة مینیبو شوشتری و از بچههای سپاه بود .بچهها گفتنقد بقا ایقن
راننده به ما خوش نمیگذرد؛ میخواهیم شقلوغ کنقیم و او چقون سقن

از مقا بیشقتر اسقت اجقازه

نمیدهد .دو برادر بودند به نامهای محمود و محمد از بچههای شوش دانیال که اصالتاً مسجدسلیمانی
بودند .محمود در اطالعاا بود و رانندگیاش هم خوب بود .بچهها تصمیم گرفتند به طقرف شوشقتر
بروند و آنجا راننده را قانع کنند کنار خانوادهاش بماند .در شوشتر به راننده گفتیم کقه تقو یقک هفتقه
کنار زن و بچهاا باش؛ ما میرویم و موقع برگشتن میآییم دنبالت و تو را با خودمقان مقیبقریم .بقه
کسی هم نمیگوییم که تو با ما نیامدی .نگقران مینقیبقو

هقم نبقاش .ققول مقیدهقیم آن را سقالم

برگردانیم .باالخره بعد از کلی سفارش کردن قبول کرد .محمود راننده شقد و بقه طقرف ققم حرکقت
کردیم .در راه بچهها سربهسر هم میگذاشتند و مسخرهبازی درمیآوردند و شوخی میکردند .شب به
اراک رسیدیم .محمود اشتباهی از مسیر راهآهن سردرآورد .پلیس جلوی مینیبو

را گرفت .همقه بقا

لبا شخصی بودیم .محمود سرش را تراشیده بود و ری بلندی داشت .بقا عقرقچین پشقت فرمقان
نشسته بود .خیلی شبیه رانندهها شده بود .پلیس که جلو آمد سربهسر او گذاشت تا شاید اجازه دهد ما
برویم .اما پلیس پیله کرد که باید شما را به پاسگاه ببرم .بعد از نیم ساعت کلنجقار رفقتن ،گفتقیم مقا
رزمندهایم و حکم مأموریت داریم .گفت« :باشه؛ ولی من باید این راننده رو ببقرم ».تقا پلقیس ایقن را
گفت محمود حرفی زد که مأمور بیشتر ناراحت شد .واسطه شدیم و خواه

و تمنا کردیم و صورا

پلیس را بوسیدیم تا باالخره راضی شد و کوتاه آمد .حرکت کردیم و اول به مسجد جمکقران رفتقیم.
یکی دو نفر از بچهها کنار مینیبو

ماندند تا اتفاقی نیفتد .بعد از آن به حرم حضرا معصقومه( )

رفتیم .آیت اهلل اراکی هنوز زنده بود و در حرم نماز میخواند .به بچهها گفتم« :من میرم مکبّقر حقاج
آقا میشم ».در صف نماز نشسته بودیم که یک نفر گفت« :مکبر  ...مکبر کجاست؟» جلو رفتم .نگاهی
به من کرد و گفت« :تو نمیتونی مکبّر باشی ».خیلی ناراحت شدم .گفتم« :من از بچگی مکبّقر بقودم».
گفت« :نمیگم مکبّری بلد نیستی .مکبّر آقا نمیتونی باشی!» گفتم« :چرا؟» گفت« :آقا به سبک خاصی
نماز میخونه .از رکوع که بلند میشه یه دقیقه طول میکشه تا وایسه .سی چهل ثانیه هم طول میکشه
تا بره سجده .کسی باید باشه که هماهنگ باشه .تو اگه بخوای بهسرعت بگی ،قاطی مقیشقه ».منتظقر
بودیم تا آیتاهلل بیاید .وقتی به حرم وارد شدند سرشان پایین بود .رو به حرم ایستادند و عقرض ادب
کردند و به محراب رفتند .از قبل شنیده بودم آیتاهلل اراکی چشم بصیرا دارد .ما پشت سقر ایشقان
ردیف اول نشستیم .صف اول طوالنی بود .مالزم آقا هم آمد و کنار ما ایستاد .تبسّم خاصی به چهقره
داشت .بعد از نماز خواستیم دست آقا را ببوسیم .مالزم گفت« :نمیتونیقد .آققا اجقازه نمقیدن کسقی
دستشون رو ببوسه ».گفتیم پس ما چه کار کنیم؟ گفت« :رزمندهاید؟» تأییقد کقردیم .گفقت« :بریقد از
215

پشت کتف آقا رو ببوسید ».من وقتی میخواستم بروم خیلقی ترسقیدم .فکقر مقیکقردم آققا دسقتم را
میگیرد و میگوید« :وایسا  ...کجا دَرمیری؟» سریع پشت کتف ایشان را بوسیدم و سرِ جایم نشستم.
همه این کار را کردیم .اما سید ولی خلفوند دست آقا را گرفت و بوسید.
سید ولی بیست و سه ساله و ورزشکار بود .خرمآبادی بود و خیلقی دوسقتداشقتنی .زیقاد اهقل
شوخی نبود .از سمت راست رفت و کنار سجادة آیتاهلل اراکی نشست و دست ایشان را گرفقت .آققا
سرشان پایین بود .بدون اینکه به سید ولی نگاه کند خواست دست خقود را بیقرون بکشقد .امقا سقید
بدجوری دست ایشان را چسبیده بود .آیتاهلل اراکی اول نگاهی سریع به سید انداخت و رو برگرداند.
اما دوباره برگشت و کامل نگاه

کرد .سید دست آقا را گرفته بود و میبوسید و گریه میکقرد .سقه

چهار دقیقه گذشت .آقا دست دیگرش را روی سرِ سید کشید .همانجا گفتم« :بچهها سید ولی شقهید
میشه .بین ما یکی آدمه؛ اون هم سید ولیه .ما جرئت رفتن هم نداشقتیم؛ امقا آققا داره روی سقرِ ایقن
دست میکشه ».سید پی

ما که برگشت بچهها روی سرش ریختند .میخواستند لباس

را پاره کنند.

میگفتند تبرّک است؛ تو شهید میشوی .از شانزده نفری که به قم رفتیم دوازده نفر شهید شدند.
قبل از اینکه به شوشتر برگردیم تا راننده را سوار کنیم نصف روز در خرمآبقاد مانقدیم .بچقههقای
خرمآباد خیلی بامعرفت بودند .یک گوسفند قربانی کردند .من با خیلی از یگقانهقا همقراه بقودم؛ امقا
شجاعتر و بامحبتتر و بیریاتر از بچههای خرمآباد ندیدم.
شب به شوشتر رسیدیم .راننده از تر
شکفت .سوهانی را که از قم برای

داشت قالب تهی میکرد .وقتقی مقا را دیقد گُقل از گلق

گرفته بودیم به او دادیم .ما را به تیپ برگرداند .ما هم بقه طقرف

منطقة شطعلی برگشتیم و دوباره با بچههای اطالعاا عملیاا شروع به کار کردیم.
از طرف قرارگاه کربال به تیپ امامحسن مأموریت دادند معابری را در حدّ فاصل روستای البیضه و
الصخره شناسایی کند .شناسایی معابر در هور ،که نمیدانستیم دشمن کجاست ،کار راحتی نبود .وقتی
از پاسگاه خودی کنده میشدیم ،حداکثر از شرایط پانصد متر جلوتر خبقر داشقتیم .بنقابراین بایقد بقا
رعایت همة نکاا ایمنی حرکت میکردیم .بهترین زمقان بقرای شناسقایی صقبح بقود کقه عراققیهقا
میخوابیدند .ساعت  9نیمه شب از پاسگاه راه میافتادیم و مسافتی را با سرعت عقادی مقیرفتقیم .از
جایی که نمیدانستیم جلوتر چه خبر است آرامآرام میرفتقیم .گقاهی مسقیر یقک کیلقومتری دو سقه
ساعت طول میکشید .روز بعد این یک کیلومتر شناسایی شده را سریعتر میرفتیم .دو سه روز طقول
میکشید تا به کمین اصلی دشمن برسیم .برای شناسایی دو بلم میرفت و معموالً در هر بلم سقه نفقر
سوار میشد .اگر چهار نفر در آب میرفتند تا دو معبر را شناسایی کننقد ،اصقطالحاً مقیگفتقیم یقک
گروهان در آب راه افتاده است .در شناسایی رزمی و معابر باید دقت میکردیم تا درگیر نشویم .گاهی
دشمن متوجه حضور نیروهای ایرانی میشد و ما ناخواسته وارد درگیری میشدیم .هنگقام شناسقایی
دو نفر در بلم میماندند و بلم را در نیها مخفی میکردند تا قارقارکها آن را نبینند و تأمین نیروهایی
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باشند که جلوتر میرفتند .با لبا

غواصی در آب میرفتیم و هر چه به عراقیها نزدیکتر مقیشقدیم

ارتفاع آب باالتر میآمد.
یک نوع اردک سیاه وحشی ،به نام «بشوش» ،در هور زندگی میکرد .مرغهای حاللگوشتی هم به
نام «برهان» بودند که پرهای قشنگ و رنگارنگی داشتند .بلم حتی اگر تا فاصلة بیست تقا سقی متقری
آنها میرفت ،پرواز نمیکردند .البته ما آنها را به جان مادرشان قسقم مقیدادیقم کقه نپرنقد؛ وگرنقه
عراقیها منطقه را زیر آت

میگرفتند .دوستی داشتیم به نام رمضان صادقی که اصفهانی بود .زیر آب

میرفت و نفس خودش را نگه میداشت و از زیر آب پای اردک را میگرفت و شکارش میکرد .بقه
قول خودش دلی از عزا درمیآورد .موجوداتی خیلی بزر  ،شبیه الکپشت ،هم در هور بود که به آن
«مُرمین» میگفتند .مردهخوار بودند .ما را که میدیدند در نیها میرفتند و به مقا نزدیقک نمقیشقدند.
ماهیهای حرامگوشتی هم بود که جنوبیها به آن «بوشلمبو» میگفتند و وقتی نی

مقیزدنقد آتق

میگرفتیم.
در آب بدون سروصدا باید با یک دست آب را میکشیدیم تا بتوانیم جلو برویم و از طرف دیگقر
باید حواسمان را جمع میکردیم .کشیدن آب ساکن درحالیکه تکان نمیخقورد ،خیلقی مقا را خسقته
میکرد .گاهی با همان لبا
استراحت میکردیم.

غواصی ،که خاصیت اسفنجی و استتاری داشت ،باالی آب و بین نقیهقا

در یکی از شناساییها ،بر اسا

اطالعاتی که از بچههای دیدبانی داشتیم ،به دنبال کمقین دشقمن

بودیم .من ،علی نصرتی ،رضا عبدی ،و عطا قدکساز با هم در آب رفتیم .علی قد کوتاهی داشت و از
همه جلوتر بود .پشت سرش من بودم ،بعد عطا ،و آخر هم رضا .در آبراه در حال حرکت بودیم که
علی خیلی آرام گفت« :بیا سمت چپ؛ ته اینجا رو نگاه کن .بُریدهان!» فاصلهای تقریباً پنجاه سانتی را،
تا جایی که ما بودیم ،بریده بودند .انبوهی نیها کمتر شده بود .علی گفت« :اون دوبة کمقین رو نگقاه
کن ».نوک دوبه به سمت آبراه بود .نمیشد آنجا رفت .عراقیها آن ساعت خواب بودند؛ اما روی آن
دید داشتند .علی گفت« :برو عقب ».عقب رفتیم و از مسیر دیگری حرکت را ادامه دادیقم .بقه جقایی
رسیدیم که احسا

کردیم پشت کمین آنهاییم .علی میخواست دستة آخر نی را بکشقد کقه سقرباز

عراقی عطسه کرد .سرِ جایمان میخکوب شدیم .یک متری پاسگاه بودیم .تر و دلهره و اضطراب به
جانم افتاده بود .بهآرامی از کنار نیها به عقب برگشتیم .علی خندید و گفت « :نزدیک بود کار دسقت
خودمون بدیما» سمت چپ ما نیها کوتاه و بلند شده بودند .جایی اصالً نی نبود و جاهایی نیهقا بقه
هم فشرده شده بود .مه رقیق صبحگاهی هم باعث خفگی هوا شده بود .هیچ سروصدایی نبود.
در آن شرایط یاد خاطراا کودکی ام در روستا افتاده بودم که صبح زود از خواب بیدار میشقدم و
کنار رودخانة خانة عمه ام میرفتم .آنجا آرام

خاصی داشقت .آن رودخانقه هقم ماننقد هقور آرام و

بیصدا بود.
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علی جایی ایستاد و گفت« :صبر کنید من برم یه ذره جلوتر؛ ببینم چه خبره!» مسیر پیچماننقد بقود.
علی بعد از طی مسافتی به ما اشاره کرد تا دنبال

برویم .آرام رفتیم و پشت کمین درآمدیم .روبهروی

کمین نی بود و ما نمیتوانستیم آن را ببینیم؛ اما پشت خالی بود و در دید ما قرار داشقت .عراققیهقا
خواب بودند .کمین تا خط هفتاد متر فاصله داشت .علی گفت« :سریع باید رد شقیم و بقریم ».آب تقا
زانوی ما باال آمده بود .آرام از معرکه خارج شدیم .باز علی میخندید ،دنیایی داشقت بقرای خقودش.
بعد دو گروه شدیم .علی و رضا از آن سمت نیها رفتند ،من و عطا هم از کنار نیهای آبراه حرکت
کردیم تا شرایط را برای شب عملیاا بررسی و ارزیابی کنیم.
هر چه میرفتیم بر تعداد نیهای قطعشده افزوده میشد .خودمان را به بیست و پنج متری سیلبند
عراقیها رساندیم .از آنجا به بعد دیگر نی نبود؛ بنابراین امکان حرکت هقم نبقود .در آخقرین ردیقف
نیها ایستادیم و با چشم غیر مسلح خاکریز دشمن و سیمخاردارها و موانقع و سقنگرهای تیربقار را
رصد کردیم .در همین حین صدای موتور قایق آمد .یک لحظه گمان کردم عراقیها میخواهند گشت
بزنند .از تر

پاها و دندانهایم میلرزید .عطا قدکساز با صدای خفه و آرامی گفقت« :حمیقد ،بقرو

پایین بشین تا من پام رو بذارم روی کولت و باال رو نگاه کنم؛ ببینم پشتشون چیزی میبیقنم ».گفقتم:
«دستت رو میخوای به چی بگیری؟» گفت« :خب میشینم روی گردنت ».گفتم« :بگو میخوای کولی
بگیری! اون باال چی کار میخوای بکنی؟ بعد از نی رو که نمیتونی ببینی!» لبخندی زد و گفت« :خب
تو بیا برو ببین ».جای بحث نبود .در حالی که پاهایم میلرزید در آب نشستم .عطقا گفقت« :چقهتقه؟
سردته؟» گفتم« :نه ،ولی دارم میلرزم .شاید از ترسه .فقط زود باش ».کار خطرناکی انجام مقیدادیقم.
کمتر از چند دقیقه ایستادم؛ اما به اندازة یک عمر برایم گذشت .هزار فکر به ذهنم رسید تا اینکه عطقا
زد روی سرم؛ که یعنی برو پایین .پایین رفتم و گفتم« :چی دیقدی؟» گفقت« :هیچقی ندیقدم ».گفقتم:
«کولی رو که گرفتی!» لبخند زد .دیگر صدای موتور قایق هم نمیآمد .قرار شد از مسیر رفته به عققب
برگردیم .علی نصرتی و رضا عبدی هم مسیر خودشان را رفته بودند.
در مسیر برگشت دیدم نیهای آن سمت آبراه تکان میخورد .علی سرش را از بین نیها بیقرون
آورد و چپ و راست

را نگاه کرد .کسی در آبراه نبود .سریع کنار ما آمد .ساعت  1:91صقبح بقود.

عراقیها کمکم در حال بیدار شدن بودند .مسافتی را تا نزدیقک جقایی کقه از کمقین رد کقرده بقودیم
رفتیم .علی نگاهی به سمت چپ کرد و دید یک عراققی ،درسقت پشقت بقه خقط مقا ،روی صقندلی
نشسته و یک پای

را روی پای دیگر انداخته و خط خودشان را تماشا میکند؛ یعنی درسقت جقایی

که ما میخواستیم از آنجا رد شویم .امکان رفتن در آبراه هم نبود .آنجا تله گذاشقته و سقیمخقاردار
کشیده بودند .علی نگاهی به ما کرد .در اینطور مواقع اگر گیر میکردیم ،راهی نداشتیم جز اینکقه تقا
صبح روز بعد همانجا پنهان شویم و منتظر بمانیم .آن لحظاا همه به این فکر میکردیم که چه بایقد
بکنیم؟ کجا باید برویم؟ چه اتفاقی میافتد؟ اینها همه در ثانیه بقه ذهنمقان هجقوم آورده بقود .علقی
اوضاع را رصد کرد و اشاره کرد که بیایید .جلو رفتیم و دیدیم عراقی روزنامه میخواند .پانزده متر بقا
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او فاصله داشتیم .علی زمزمه کرد« :وَ جَعلنا مِن بَینَ ایدیهِم سَدّا و مِن خَلفِهِم سَدّا فَاغشَقیناهُم فَهُقم ال
یُبصِرون ».در آن لحظاا حاضر بودیم کل قرآن را بخوانیم تا بتوانیم رد شویم .علقی آیقه را خوانقد و
راه افتاد .در مسیر اصالً سمت چپ را نگاه نکرد .فقط جلو را نگاه میکرد تا به جایی رسقید کقه اگقر
کسی به سیلبند دشمن نگاه میکرد او را میدید .اشاره کرد تا ما هم برویم .رضا عبدی هم «وجعلنقا»
را خواند و حرکت کرد .بعد از آن عطا به من گفت« :تو برو ».من گفتم« :نه ،تو برو ».هنوز میترسیدم.
عطا لبخندی زد و گفت« :باشه ،من میرم ».او هم آیه را خواند و رفت .نوبت من شده بود .باید رودر
بایستی با خودم را کنار میگذاشتم« .وجعلنا» را خواندم و راه افتادم .چند بار در طول مسیر برگشتم و
عراقی را نگاه کردم .شاید این کار بیشتر من را نگران کرد .همانطور که در آب راه میرفتم احسقا
کردم چیزی را با خودم میبرم .حد

زدم که باید چوالنمرده 1باشد که به پایم گیر کرده است .منتظر

بودم تا با حرکت پایم جدا شود .اما نشد .وسط آب ایستادم .دست بردم تا ببینم چیسقت .وقتقی آن را
بیرون آوردم بندِ دلم برید .سیم تلفن عراقیها ،که از خط سیلبند به کمقین کشقیده بودنقد ،در دسقتم
بود .علی از آن سمت اشاره میکرد که زودتر بیا .سیم تلفن را آرام در آب گذاشتم و به مسقیرم ادامقه
دادم .به بچهها که رسیدم ،علی گفت« :خدا خیلی رحم کرد».
اعصابم به هم ریخته بود .فاصلة سیلبند هفتاد متر بیشتر نبود .پشت سرش هقم محقوار بقاز بقود.
شب عملیاا هم امکان نداشت کمین و یک گروهان را تا آنجا برد .پقس مقا وقتمقان را تلقف کقرده
بودیم .به سمت بلم حرکت کقردیم .سقاعت  3:91بقود .وضقع عراققیهقا عقادی بقود .کقمکقم بایقد
نیروهایشان بیدار میشدند و کارهای روزانه را آغاز میکردند و قارقارکها بلند میشدند تقا چرخقی
در منطقه بزنند .ما باید زودتر از حدّ فاصل خودمان و عراقیها خارج میشدیم تقا عراققیهقا متوجقه
حضور نیروی اطالعاا نزدیک خود نشوند.
سوار بلم شدیم و بهسرعت به عقب برگشتیم .وقتی به پاسگاه رسیدیم گقزارش دادیقم ایقن معبقر
کارآیی ندارد.
یک روز دیگر بچهها در شناساییها اعالم کردند ،در محوار سمت راستِ آبراه ،عراقیهقا کمقین
دارند .با توجه به شرایط منطقه و اینکه عمق محوار کم بود و امکان تردد قایق وجود نداشقت امکقان
وجود کمین هم پذیرفتنی نبود .قرار شد همقراه داوود مقدیری و رضقا عبقدی در روز بقرای بررسقی
دوباره برویم.
با توجه به اطالعاتی که از دشمن داشتیم کمین در ذهن ما دوبه بود که بین نیها استتار مقیشقد و
از یک طرف برای پشتیبانی و رفتوآمد باز بود .رضا راهبلد بود .در معبر تا دوبة دشمن ،که در آبراه
بود ،پی رَوی کردیم .از کنار آن ،که دورش سیمخاردار کشیده بودند ،رد شدیم .فاصلة بین نقیهقای
آبراه و محوار پنج متر بود .به جایی رسیدیم که باید از نیها خارج مقیشقدیم .فاصقلة مقا تقا خقط
دشمن و سیلبند نزدیک پنجاه متر بود .به محوطهای باز رسیدیم و بعقد از رد شقدن از آن دوبقاره در
 .1چوالن چیزی شبیه نی است که در نیزار میروید و عربهای منطقه از آن برای ساختن جارو استفاده میکنند( .راوی)
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دستهای نی خودمان را استتار کردیم و با پاییدن چپ و راست تا بیست و پنج متری سقیلبنقد عقراق
رفتیم .عراقی ها تازه بیدار شده بودند و داشتند گونی میچیدند تا سنگر تیربقار درسقت کننقد .هفقت
هشت نفری کار میکردند .یکی از آنها شیطنت میکرد .یک لحظه که حوا دوستان پرا میشقد
پنهان میشد .بقیه که میدیدند رفیقشان نیسقت مقیگشقتند و پیقدای مقیکردنقد .پشقت یققهاش را
میگرفتند و برمیگرداندند و میخندیدند .من هم خندهام گرفت .آرام به رضا گفتم« :یه قالتاق هم تقو
ایناست .فکر کردم فقط ما قالتاق داریم ».رضا و داوود خندیدند و گفتند که برگردیم .به رضقا گفقتم:
«دیدی کمینی نبود؟» گفت« :دیشب خودم صدای دشمن رو توی محوار شنیدم ».داشتیم برمیگشقتیم
که دیدم سمت چپ آبراه یک قایق چینکو 1در محواری که نی پراکنده داشت رها شده .معلقوم بقود
از عملیاا بدر در منطقه مانده است .یادم آمد بچهها مقیگفتنقد ولقیاهلل نیقکخقو ،فرمانقده یکقی از
گروهانها ،وقتی شهید شد نتوانستند او را عقب بیاورند و پیکرش را داخل چینکو گذاشتند .فکری به
ذهنم رسید .به رضا عبدی گفتم« :یادته ولیاهلل نیکخو رو؟» گفت« :آره ».گفتم« :شقنیدی کقه بچقههقا
دربارهش چی گفتن؟» گفت« :آره ،که چی؟ ما که نمقیتقونیم چینکقو رو ببقریم عققب ».گفقتم« :امقا
میتونیم ولیاهلل رو ببریم عقب .من میخوام برم طقرف چینکقو ».رفقتن بقه سقمت چینکقو یعنقی در
معرض دید دشمن قرار گرفتن؛ که دردسرهای خودش را داشت .رضقا گفقت« :کجقا داری مقیری؟»
گفتم« :بذار برم ببینم .اگه خودش بود ،میبریم  .شاید هم نباشه .اینطوری خیالمون راحت میشه».
حرکت کردم و به رضا گفتم که حواس

به من باشد .هنوز دو متر هم نرفته بودم که صقدای موتقور

قایقِ عراقیها بلند شد .فکر کردم من را دیدهاند .برگشتم میان نقیهقا .در آن شناسقایی یقک کلقت و
نارنجک همراهمان بود .آنها را آماده کردیم که اگر عراقیها آمدند ،درگیر شویم .چنقد لحظقه صقبر
کردم .سروصدا خوابید .رضا برای رفتن من دودل بود .گفتم« :رضا ،نمیتونم وقتی برگشتم شهرسقتان
توی چشمای مادر ولیاهلل نگاه کنم و بگم تا بیست سی متری بچها رفتقیم و نیقاوردیم  .خجالقت
میکشم ».رضا با بیمیلی گفت« :خیلی خب ،برو ».دوباره حرکقت کقردم و بقاز سروصقدا بقا شقدا
بیشتری در فضا پیچید .دیگر مطمئن شدم که من را دیدهاند .دو سه دقیقه هر سه پنهقان شقدیم و بقاز
صدا خاموش شد .رضا گفت« :جونت باال بیاد حمید! شرّی توی این قضیهسقت .خیقر نیسقت .ولق
کن ».و دیگر اجازه نداد من به سمت چینکو بروم.
مسیر خودمان را در نیها ادامه دادیم .تا جایی که میتوانستم چینکو را ببیقنم برگشقتم و نگقاه
کردم .اعصابم به هم ریخته بود .با خودم فکر میکقردم تقا بیسقت متقری ولقیاهلل رفقتم و نشقد او را
برگردانم .با همین عذاب وجدان به مقر رسیدیم .رضا در گزارش

گفت که کمینی در محوار نیست.

این خبر به گوش حبیب شمایلی و حشمت حسنزاده رسید و آنهقا گفتنقد کقه شقب برویقد داخقل
محوار و تا جایی که ممکن است نگاه کنید تا بفهمید سروصدای عراققیهقا از کجاسقت .تعقدادی از
 .1در بلم چینکو هشت تا دوازده نفر میتوانستند بنشینند و از ترادههای سهنفره بزر تر بود .مخصوص ایرانیهقا بقود و بقا پقارو حرکقت
میکرد .در عملیاا بدر بچهها با چینکو مسافت زیادی را طی کردند( .راوی)
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بچهها شب بعد رفتند و برگشتند .صبح که بیدار شدم به من گفتند« :خطر از بقیخ گوشقت رد شقده».
گفتم« :برای چی؟» گفتند« :میگیم کمین دشمن هست ،شما میگید نیست .دقیقاً همون چینکقو تقوی
دل کمین بوده .عراقیا شب توش کمین میکنن و روز توش میخوابن .اگه میرفتید نزدیک هر سه
تاتون اسیر میشدید ».فهمیدم حکمت آن سروصداهایی که معلوم نبود برای چه به وجود میآمد ایقن
بود .با خودم گفتم« :عسی اَن تَکرَهُ شیٌاً وَ هُوَ خیرٌ لکم».
در آن پنج ماه اتفاقاا زیادی افتاد .یک بار روی نقشههای هوایی تصویر یقک آبراه را در منطققه
میدیدیم؛ اما در خود منطقه آن را پیدا نمیکردیم .حبیب شمایلی گفت« :شما با قایق آرومآروم بریقد
و تا جایی که میتونید نزدیک بشید تا آبراه رو پیدا کنید .چون آبراه خوبیه و تقوی منطققه معلقوم
نیست ،دشمن فکرش رو هم نمیکنه که ما بخوایم احیاش کنیم .امتیاز منحصربهفردیقه ».مقن و داوود
علیزاده ،که اهل ایذه بود و شوخیهای خاص خودش را داشت ،برای این مأموریت رفتیم .در جزیرة
شمالی که بودیم داوود یک پیراهن ستوان  2ارت

را پیدا کرده بود و با شلوار فرم سپاه مقیپوشقید و

میگفت« :میخوام اگه من رو گرفتن ،بگم ارتشیام ».بقا هقم نقیهقا را رد کقردیم و بقه یقک آبراه
رسیدیم .آبراه عمق داشت و پیچدرپیچ بود .به حرکت ادامقه دادیقم؛ امقا نمقیدانسقتیم از کجقا سقر
درمیآوریم .خطرناک بود .با احتیاط جلو میرفتیم .به داوود گفتم« :تو اینجا بمون .من میرم تا انتهقا.
هر چی دیدم میآم بهت میگم یا بعد میبرمت که ببینی .دنبالم نیایا!» گفقت« :باشقه ».مسقیر را ادامقه
دادم؛ اما تر

وجودم را پر کرده بود .اگر من را میگرفتند ،داوود بدبخت خبردار نمیشقد .امقا بایقد

میرفتم .به جایی رسیدم که دوباره آبراه به یک محوار تبدیل شد .برگشتم و سقمت راسقتم را نگقاه
کردم و دیدم محوار بسیار کوچکی است .محوار به بیست و پنج متری سیلبند میرسید .خیلی جالب
بود .سمت راست و مقابلم محوار بود و اگر از محوارها رد میشدیم تا دو سه متر باز بود و بعد از آن
هم تا پانزدهمتری سیل بند دستهای نی بود .خیلی عالی بود .ما در آسمان دنبال چنین معبری میگشتیم
که نیرو بهراحتی به سیلبند برسد .از خوشحالی داشتم پرواز میکردم .با احتیقاط و سقریع بقه عققب
برگشتم .یک ساعت و نیم پی

از آن از داوود جدا شده بودم و باید برمیگشتم و او را مقیبقردم تقا

معبر را ببیند .همانطور که در آبراه پی

میرفتم دیدم یک نفر به سمت من میآید .فققط سقرش از

آب بیرون بود .خوشحالیام زایل شد .فکر کردم دشمن است و از پشت دید و کمین دارد .میان نیها
استتار کردم تا کسی را که رد میشود ببینم .وقتی داشت رد میشد دیدم داوود است .آرامآرام نیهای
زیر آب را میکشید و جلو میرفت .از پشت رفتم و یک پسِگردنی به او زدم .سقرش در آب رفقت.
جا خورد .فکر کرد دشمن است .سریع باال آمد تا واکن
را گرفتم و گفتم« :هیس! مگه من به تو نگفتم نیا؟» رهای

نشان دهد .رنگ به رخسار نداشت .دهان
کردم .گفت« :پقدر مقن رو درآوردی! هقر

چی منتظر شدم نیومدی .فکر کردم عراقیا گرفتنت ».آرام گفتم« :آخه دیوانه ،وقتقی نیومقدم ،تقو بایقد
اینجوری بیای؟ راستراست توی آبراه داری میری! حداقل برو توی نیها .فکر نکردی اگه عراقیا
من رو گرفته باشن ،احتمال میدن که من تنها نیومدهم؟» گفت« :حاال چی شد؟» گفتم« :معبقر خقوبی
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پیدا کردم .بیا سریع بریم ببین ».داوود را با خودم بردم و معبر را نشان

دادم .با خوشحالی بقه عققب

برگشتیم .جریان را به حبیب گفتیم و کالک معبر را کشیدیم و به فرماندهی دادیم تا خودش دربارة آن
تصمیم بگیرد .آن روزها که ما و گروههای دیگر کار شناسایی در هور را انجام میدادیم آن معبر یکی
از معابر بسیار خوب شناسایی بود.
اوایل آبان بچههای اطالعاا را به منطقة بستان و روستای خرابه فرستادند .من چند روز مرخصقی
گرفته بودم و در بهبهان بودم .وقتی به شطعلی برگشتم دیدم سنگر اطالعاا عملیاا خقالی اسقت و
همة وسایل را بردهاند .به قرارگاه تاکتیکی رفتم تا سراغ بچهها را بگیرم .مرتضی روحیقان آنجقا بقود.
گفتم« :مرتضی این بچه های اطالعاا عملیاا کجان؟» گفت« :رفتهان بسقتان ».گفقتم« :بقرای چقی؟»
گفت« :قرارگاه گفته اونجا رو شناسایی کنن ».گفتم« :کِی میخوای بری اهواز؟» گفت« :فردا ».روز بعد
با هم به مقر تیپ در اهواز رفتیم .آنجا به حشمت گفتم« :ماشین کی میره بستان؟» گفت« :بچقههقای
اطالعاا رفتهان .بچههای طرح عملیاا هم باید برن .تو هم باهاشون برو ».به من خیلی برخورده بود
که بچهها بدون اطالع رفتهاند .با وجود این با بچههقای طقرح عملیقاا ،مرتضقی روحیقان و حمیقد
احمدی ،رفتم .از بستان به طرف مرز چزابه و روستای خرابه رفتیم .در روستا چند خانة گلی بود کقه
بچههای اطالعاا عملیاا مقرشان را آنجا زده بودند .بچههای طرح عملیاا هم تقریبقاً پانصقد متقر
جلوتر کنار رودخانة کرخه مقر زده بودند .حسن نیسی و عبداهلل نورانی و ناصر بهبهانی آنجا بودند.
ناصر بهبهانی 1شخصیت عجیبی داشت .جانشین سپاه استان خوزستان بود و نام

را زیاد شقنیده

بودم .در شطعلی ،که شلوغ شده و همه در جنبوجوش عملیاا بدر بودند .وقتی به سنگر فرماندهی
رفتم و احوالپرسی کردم بندة خدایی را دیدم که چهرهای دوستداشتنی داشت و سن

باال بقود .بقا

من مصافحة گرمی کرد .از حبیب که کنارم بود پرسیدم« :این کیه؟» گفت« :ناصر بهبهانیقه ».گفقتم« :اَ،
ناصر بهبهانی معروف که میگن اینه؟!اینجا چی کار مقیکنقه؟» گفقت« :اومقده بقرای عملیقاا بقدر».
جانشین فرماندهی بود؛ اما میخواست با بچهها در عملیاا شرکت کند .بعد از عملیاا بقدر دنبقال
آمدند تا برگردد .برنگشت .هر چه مسئوالن تیپ گفتند مسئولیت بگیر ،قبول نکرد .میگفت« :من اگقه
میخواستم مسئولیت بگیرم ،همونجا میموندم».
به اطالعاا عملیاا رفتم تا بچهها را ببینم .محسن زارع نشسته بود وداشت کارها را بین بچقههقا
تقسیم میکرد .با من اصالً حرف نزد .احسا

کردم برای

خوشایند نیست آنجا باشم .بعد از جلسقه

به او گفتم« :آقا محسن بیا بیرون کارا دارم ».وقتقی بیقرون آمقد بقه او گفقتم« :آققا محسقن مقن رو
نمی شناسی؟ از روزی که اومدم توی این تیپ میخواستم بیام اطالعقاا بقه شقما کمقک کقنم .اگقه
نمیخوای ،بگو نمیخوام .من وبال گردن کسی نیستم .اون روز که به شما مراجعه کردم برای این بود
 .1خانة ناصر در روستاهای شادگان بود .هرگاه برای مأموریت به شادگان میرفت حاضر نبود با ماشقینی سقپاه بقه خانقهاش سقر بزنقد .او
فرمانده سپاه خرمشهر ،سپاه ماهشهر ،و سپاه شادگان هم بود که در سِمت جانشین گردان امیرالمؤمنین در کربالی  5به شهادا رسید( .راوی)
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که بشردوست ،فرمانده قرارگاه ،مستقیم نامه نوشته بود .کالهکج هم به خاطر تجربهای کقه مقن تقوی
قرارگاه داشتم گفت برم اطالعاا عملیاا کمک کنم که اومدم اینجا .من از باال اومدم .خیلیا از پقایین
میکوبن که برن باال .من خودم گفتم که قرارگاه به دردم نمیخوره و من رو راضی نمیکنه و میخوام
توی یگان رزم باشم ».حرفهایم را که زدم ،زارع گفت« :برادر کعبی ،دستت درد نکنقه .امقا مقا فعقالً
نیرو نمیخوایم ».گفتم« :خب ،مرد حسابی این رو از اول میگفتی! دیگه چرا اینجوری رفتار میکنی
جلوی همه؟ خداحافظ ».از همانجا مستقیم به طرح عملیاا رفتم .بچهها هقم بقه مقن نگفتنقد چقرا
آمدهای .دو سه روز گذشت .حشمت آمد .او هم اصالً نپرسید که چرا اینجایی .خودم گفتم« :حشمت،
من دیگه نمیرم اطالعاا ».خندید و گفت« :چرا؟» گفتم« :آقای زارع گفت کار مقا تمقوم شقده .کقار
خاصی نیست .بچههای خودمون هستن ».حشمت با زیرکی خندید و گفت« :اشقکال نقداره .خقودا
خواستی بری ،ما هم گفتیم برو .االن هم برگشتی ،قدمت سر چشم».
در منطقه آرام

برقرار بود .حیواناا آنجا زادووَلد کرده بودند .گاومی های رهاشقده گلقه شقده
و گراز و روباه فراوان بود .یک روز بعد از ظهقر

بودند .حیواناا وحشی راحت تردد میکردند .گر

به روستای ساهندی ،جلوتر از خرابه ،رفته بودیم .آنجا یک تانکر آب بقود .بچقههقا بقاالی مخقزن را
بریده و دکل زده بودند .باالی دکل ایستادم و غروب را تماشا کردم .هقیچ تیرانقدازی از طقرف مقا و
دشمن نبود .همانطور که مشغول تماشا بودم یک دفعه پایین دکل را نگاه کردم و دیدم یک گر بغل
دکل ایستاده .در حیوانآزاری شهره بودم .اما آنجا نمیتوانستم آن را با تیقر و سقنگ بقزنم .داشقتم بقا
خودم فکر میکردم چه باید بکنم که توجهم به پوتینم جلب شقد .پقوتینم را درآوردم و نشقانهگیقری
کردم .پوتین کنار گر

به زمین خورد .گر

از تر

چهار نعل به طرف بیشه رفت.

بعضی روزها با مرتضی روحیان در منطقهای پایینتر از خرابه به طرف بستان میرفتیم .مقرغهقای
دُراج دستهای پرواز میکردند .مرتضی به من میگفت« :حمید تو بشقین پشقت ماشقین و بِقرون .مقن
میرم عقب ،اینا رو با تیر میزنم ».ماشین که میایستاد ،دراجها سریع پنهان میشدند .اما اگر حرکقت
میکرد ،آنها کنار جاده آرام به حرکتشان ادامه میدادند.

عزیز نجفی ،1که فرمانده گردان بچههای شوش دانیال بود ،از امامجمعة شوش پرسیده بود که آیقا

ما میتوانیم از گاومی هایی که در منطقه است استفاده کنیم .امامجمعه هم گفته بود که امقوال مقردم
است و نمیشود آنها را شکار کرد .عزیز گفته بود بعضی از آنها مریضاند و دارند مقیمیرنقد .اگقر
شما اجازه بدهید ،آنها را ذبح کنیم .امام جمعه هم گفته بود که اگر مریضانقد ،اشقکالی نقدارد شقما
استفاده کنید .یک روز عزیز یک گاومی

آورد و با بچهها ذبح

کردند .آنقدر سنگین بود که مجبور

شدند آن را بوکسل کنند .حشمت از عزیز سؤال کرد« :تو از کجا فهمیدی این مریضه؟» عزیقز گفقت:
«به همة گاومیشا گفتیم :پِخ .دَررفتن .این موند .معلومه که مریضه .اگه مریض نبود که درمیرفت؛ مثل
همه ».حشمت هم قبول کرد .گوشتها را تکهتکه میکرد و به سیخ میکشید و میخورد .من به زبقان
 .1عزیز نجفی فرمانده گردان بچههای شوش دانیال بود که در عملیاا کربالی  5به شهادا رسید( .راوی)
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بندری به ناصر بهبهانی گفتم« :کَل ناصر سی چه تِه نیخِری؟»  1ناصر لبخند متینی زد .سرش را تکان
داد و گفت« :من شک دارم به کار عزیز؛ که درست بوده یا نه ».حشمت همانطور که گوشتها را بقه
سیخ میکشید گفت« :آره ،راست میگه ».گفتم« :خب تو چرا میخوری؟» گفت« :اون شک داره کقارِ
عزیز درست باشه .اما من یقین دارم کار عزیز درسته! اون کقه شقک داره نبایقد بخقوره ».حشقمت از
صدقه سری گاومی

مریض دلی از عزا درآورد.

حشمت در این امور ید طوالیی داشت .در جبهة شوش که بودیم یک روز به سنگر رفتم و دیقدم
مجید بقایی نشسته است .حسن سرخه و حمزه هم بودند .برای بچهها کمپوا انجیقر فلقهای آورده و
سهم سنگر ما را هم در یک کاسه ریخته بودند .مجید که به سنگر ما آمده بود بچههقا بقرای پقذیرایی
کاسة کمپوا انجیر را جلوی او گذاشته بودند .مجید ده دقیقه ماند .قبل از اینکه برود حشمت آمقد و
با صدای کلفت

گفت« :سالم برادر مجید ».و نشست .چشم

به ظرف انجیر افتاد و آن را به طقرف

خودش کشید .همه می دانستیم که اگر دست حشمت به ظرف بخورد ،دیگر چیزی برای کسقی بقاقی
نمیماند .ما سه نفر یک چشممان به مجید بود که کِی بیرون میرود و یک چشممان به حشقمت کقه
انجیرها را نخورد تا مجید بلند شد ،حشمت کاسه را برداشت و شروع کرد به خوردن .ما هقم سقریع
مجید را بدرقه کردیم و برگشتیم .حشمت انجیرها را میخورد و به طرف ما مشت پرتاب میکقرد تقا
نزدیک نشویم .آخر هم حریف نشدیم .او همة انجیرها را خورد و گفت« :مقیخواسقتید بخوریقد.
نمیدونید من اینا رو دوست دارم؟» گفتم« :تو چی دوست نداری؟! آورده بودیم مجید بخوره ».گفت:
«به من چه؟ میخواستید بخورید ».حاال حسن سرخه و حمزه مشتباران

کردند؛ اما دیگر فایقدهای

نداشت.
هر قدر حشمت در این مسائل راحت بود ،ناصر محتاط عمل میکرد .یک پیراهن کار داشقت کقه
آستین آن پاره شده بقود .هقر روز آن را درمقیآورد و بقا زیرپقوش زردرنگق

مقینشسقت و آن را

میدوخت .یک روز عصبانی شدم و گفتم« :ناصر ،برو یه پیرهن از تدارکاا بگیر ».گقوش نقداد .مقن
هم پیراهن را از دست

کشیدم و پا روی آن گذاشتم و پارهاش کردم .ناصر خندید و گفت« :از جقای

دیگه ناراحتی ،زورا به این رسیده؟» گفتم« :تو پدر من رو درآوردی .خسته شدم از بس تو هقر روز
میشینی این رو میدوزی ».یک روز هم بچههای تعاون تیپ آمدند و اعالم کردند که فقالن اققالم را
آوردهایم .هر کس هر چه میخواهد بیاید از تعاونی بگیرد و پول را به صورا اقساط پرداخت کند.
به ناصر گفتم« :ناصر تو چی میخوای؟» گفت« :نمیدونم ».گفتم« :بقاز حقزباللهقیبقازی درآوردی؟
چی میخوای؟» گفت« :راست

برادرم داشت عروسقی مقیکقرد .هیچقی نداشقتم کقادو بهق

بقدم.

تلویزیون سیاهوسفید خودم رو دادم .من هشت تا بچه دارم .االن بچههام تلویزیون ندارن .نمیدونم به
من تعلق میگیره؟ من خیلی وقت نیست اومدم توی این تیپ ».گفتم« :تو بگیر؛ گنقاه

 .2کربالیی ناصر تو چرا نمیخوری؟
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گقردن مقا».

گفت« :گردنِ تو؟» گفتم« :آره ،گردن من .من خیلی جا دارم .جواب خدا رو میدم ».باالخره تلویزیون
را برای

گرفتیم.

در طرح عملیاا روزگارم میگذشت تا اینکه یک روز خبر آوردند دو گروه از بچههای اطالعقاا
عملیاا کمین خورده اند و علی نصرتی ،کریم دبیری ،علی ذلقی ،مسلم رضایی ،و مهران صدری 1بقه
شهادا رسیدهاند .فقط دو نفر از آنها توانسته بودند به عقب برگردند .پیکر شهدا هم در منطقه مانقد
و بعد از جنگ تفحص شد .بعد از این جریان گفتند به اهواز برگردید که دشمن هوشیار شده اسقت.
در همین حین کالهکج هم داشت از تیپ میرفت .ما در جریان ریزِ امقور نبقودیم .بقه حبیقب حکقم
سرپرست تیپ دادند .هنوز یک هفته از این جریان نگذشته بود که یک شب مقن و حبیقب بقا هقم از
بستان برمیگشتیم .حبیب گفت« :می دونی که مسئولیت تیپ رو بقه مقن دادن؟» گفقتم« :آره ».گفقت:
«میخوام برم حکم رو پس بدم .من توی جانشینی راحتترم ».گفتم« :فردا یکی رو میآرن باالی سقر
تیپ و همهچی به هم میریزه!» از بستان تا اهواز من در گوش حبیب خوانقدم کقه در پسقت جدیقد
بماند؛ اما فایده نداشت .شب بعد حبیب به جلسة قرارگاه رفت و رسماً کنارهگیری خود را اعالم کرد.
مسئوالن هم قبول کردند و به جای او رضا دستواره را برای فرماندهی تیپ امامحسن معرفقی کردنقد.
من تا آن زمان دستواره را نمیشناختم .نام را هم نشنیده بودم.
بچههای تیپ امامحسن ویژگی منحصربهفردی داشقتند و آن ایقن بقود کقه راحقت بقا همقه کنقار
میآمدند و برعکس خیلی از یگانها حس ناسیونالیستی نداشتند .مسئول تخریب تیپ خرمآبادی بود.
مسئول زرهی آبادانی بود .مسئول ادواا و مسئول طرح عملیاا اهل شوش بودند .مسئول تقدارکاا
بهبهانی بود .مسئول اطالعاا شوشتری بود .مسئول مخابراا دزفولی بود .مسئول پدافنقد بروجقردی
بود .کنار هم راحت بودیم .هر کس به تیپ میآمد باور نمیکرد بچهها اهل یک شقهر نیسقتند .چنقان
دست در گردن هم میانداختند و میخندیدند که هر کس میدید فکر میکرد همگی هممحلهایاند.
به مرخصی رفتم .در همان ایام در بهبهان زمینی گرفته بودم و مشغول ساخت آن بودم .البتقه پقدر
همسرم زحمت ساخت آن را کشید .من فقط پروانهاش را گرفتم .بعد از چند روز بقه تیقپ برگشقتم.
اوایل بهمن  1904بود .از آشنایان کسی در طرح عملیاا نبود .فقط بندة خدایی آنجا نشسته بقود کقه
من او را نمیشناختم .زیر لبا فرم پیقراهن شخصقی پوشقیده بقود .گفقتم« :بقرادر ،شقما از ایقن
بچههایی هستید که زیرِ پیرهن فرمشون لبا شخصی میپوشن؟» گفقت« :مثقل اینکقه شقما مراجعقه
کردید و ما باید از شما سؤال کنیم!» گفتم« :ببخشید ،من بچة طقرح عملیقاتم .شقما مثقل اینکقه تقازه
اومدی اینجا؟ من نزدیک دو ساله توی طرح عملیاا تیپم .همه همدیگه رو مقیشناسقیم .شقما تقوی
سنگر طرح عملیاا نشستی .تعجب کردم ».گفت« :آهان  ...شما بچه های طرح عملیاا اینجایی؟» تقا

این را گفت جرقهای در ذهنم زد و گفتم« :ببخشید شما  2...نیستی؟» نگاهی کرد و گفت« :چرا!» گفتم:
 .1مهران خیلی آرام بود و همیشه از روستا برایمان دمپختک میآورد( .راوی)
 .2به دلیل پارهای مالحظاا نام ایشان ذکر نمیشود( .راوی)
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«شما من رو نمیشناسی؟» گفت« :نه ».گفتم« :مگه شما  ...بچة اندیمشک نیستی؟ مگه یداهلل اکبقری و
حبیباهلل باغبان ترنجی رفقاا نبودن؟» با تعجب گفت« :چرا!» گفتم« :مگه دورة  11سپاه نیستی؟» این
را که گفتم خودش را جمعوجور کرد و گفت« :نه ».گفتم« :امکان نداره .من حمیقد کعبقیم؛ دورة 11
سپاه ،پادگان پرکان دیلم ،تیر  .01پس من اکبری و باغبان ترنجی رو از کجا میشناسم؟» گفقت« :نقه،
من دورة  11نیستم ».حالم بد شد .چیزی نگفتم .ساکت نشستم .حمید رجبی ،از بچههای اندیمشقک،
که در جبهة شوش با هم بودیم ،وارد شد و کنار من نشست و اصالً به  ...اعتنا نکرد .به حمیقد گفقتم:
«تو این رو میشناسی؟» گفت« :آره ،مگه تو هم میشناسیش؟» گفتم« :آره ،ما سال  01تقوی دوره بقا
هم بودیم .ولی االن داره حالم ازش به هم میخوره .هر چی میگم ،میگه مقن تقو رو نمقیشناسقم».
رجبی گفت« :حمید ،بیا بیرون یه چیزی بهت بگم ».با هم بیقرون سقنگر رفتقیم .حمیقد گفقت« :ایقن
الکیالکی به فرماندهی تیپ میخواست برسه .توی کردستان فرمانده گردان بوده که کُردا فرار میکنن.
اینا هم روستاها رو تصرف میکنن و همقه مقیگقن :بقهبقه! چقه کقار بزرگقی کقردهان .از همقونجقا
مسئولیتهای باالتر به

دادهان .بعد از یه جریاناتی فرستادن

اینجا .حقاال چقون خقودش رو تقوی

جای باالتری میبینه ،هر چی میگیم ،خودش رو به اون راه میزنه ».گفتم« :عجب آدمیه! حاال بچههقا

کجان؟» گفت« :رفتهان جزیرة مینو»1.
در همین حین حشمت هم وارد سنگر شد .بعد از احوالپرسی گفتم« :حشمت کِی میخوای بقری
جلو؟ می خوام باهاا بیام ».گفت« :فردا میرم ... ».گفت« :برادر حشمت من هم بیقام؟» حشقمت ،بقا
توجه به شناختی که از او داشت ،گفت« :نه ،شما بمون .نگهبان سقنگر طقرح عملیقاا بقاش .سقنگر
مهمیه ».با حشمت از سنگر بیرون رفتیم و او با ناراحتی گفت« :آخه چی میگه این؟! اومده اینجقا بقه
من میگه برادر حشمت من رو بذار مسئول ستاد طرح عملیاا .من به
نداریم .خودم نوکر همهام .وقت

گفتم ما اینجا از ایقن حرفقا

بشه ظرف هم میشورم .همه یکی هستیم .ما اینجا خودمون کارمون

رو انجام میدیم .نیاز به این چیزا نیست ... ».یک هفته بیشتر در تیپ امامحسن دوام نیاورد و رفت.
غروب روز بعد با حشمت و حمزه کربالیی در جزیرة مینو بقودیم .مقن و حمقزه مشقغول وضقو
گرفتن بودیم که حمزه پرسید« :حمید ،میدونی کی مسئول تیپ شده؟» گفتم« :دستواره اومد؟» خندید
و گفت« :نه ،دستواره نیومده ».گفتم« :پس کی اومد؟» گفت« :یزدان ».گفتم« :یزدان کیه؟» گفقت« :بابقا
یزدانِ قرارگاه کربال؛ طرح عملیاا ».با شقگفتی گفقتم« :یقزدان؟!» در عملیقاا والفجقر مققدماتی کقه
تیمهای بررسی آت

درست شد من از اطالعاا عملیاا در قرارگاه بودم و یزدان از طقرح عملیقاا.

او را از آنجا میشناختم .اما گمان نمیکردم که فرمانده تیپ شده باشد .در همان حال یزدان و احمقد
باعثی به طرف ما آمدند .یزدان با حشمت سالم و علیک کرد .من هم نگاهی به او کردم .حمزه من را
به یزدان نشان داد و گفت« :میشناسیش؟» یزدان گفت« :قیافهش خیلقی آشناسقت ».گفقتم« :مقیگقه
 .1آبادان جزیرهای است که بین دو رود بهمنشیر و اروند قرار گرفته است .کنار آن جزیرة کوچک مینو قرار دارد که بین رود اروند و حقدّ
فاصل ایران و عراق است .جزیره خشک است و مردم آن از برداشت درختان نخل امرار معاش میکنند( .راوی)
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قیافهش خیلی آشناست .ای دادِ بیداد!» یزدان لبخندی زد و گفت« :جدّی میگم .قیافقها آشناسقت».
گفتم« :بابا منم؛ حمید کعبیِ قرارگاه کربال ».یزدان جلو آمد .من را در آغوش گرفت و گفقت« :آهقا ...
چطوری؟ اینجا چه کار میکنی تو؟» حشمت و حمزه خندیدند .من هقم گفقتم« :تقو اینجقا چقه کقار
میکنی؟ اینجا تیپِ ماست ».یزدان گفت« :من اومدم به عنوان فرمانده تیپ ».من دیگر چیزی نگفتم.
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فصلنهم
در عملیاا والفجر  1بچههای لشکر سیدالشهدا یک عملیاا فریب در جزیرة امالرصاص ،پایین منطقة
فاو انجام دادند .در آن عملیاا تیپ امامحسن پشتیبانِ لشکر  21حضرا رسول بود .مقر ستادی ما در
خانههای سازمانی پرسنل فرودگاه آبادان ،نزدیک جزیرة مینو ،قرار داشت .نیروهقای عملیقاتی هقم در
سالن فرودگاه مستقر بودند .پنجرههای سالن را از قبل گونی چیقده و بقاال آورده بودنقد و بچقههقای
گردانها آنجا جاگیر شدند .جزیرة مینو از طریق پل بلندی به آبادان راه داشقت .زمقانی کقه روی پقل
میرفتیم عراقیها از آن سمت رودخانه ما را میدیدند و میزدند .جزیره از همان ابتدای جنگ تخلیقه
شد .اما مردم اروندکنار 1مانده بودند و برای والفجر  1از منطقه تخلیه شدند.

عملیاا در  21بهمن سال  1904شروع شد .ما به امالرصاص نزدیکتر بودیم و عراقیها منطقه را
میکوبیدند .لشکر  ،21لشکر ولیعصر ،لشکر  21امامرضا ،لشکر  5نصر ،و لشکر فجر در نخلستان بُنقه
داشتند تا با اعالم شروع عملیاا حرکت کنند .بچههای سیدالشقهدا بقه امالرصقاص زدنقد و آنجقا را
شلوغ کردند .همزمان بچههای  41ثاراهلل هم به فاو زدند و خط را شکسقتند و مأموریقت یگقانهقای
بعدی شروع شد .به ما هم از طرف قرارگاه اعالم شد که به منطقه برویم و آنجا را برای ورود نیروهقا
بررسی کنیم.
دو روز طول کشید تا خط اول تثبیت شد و شهر فاو عراق کامل سقوط کقرد .عراققیهقا مقدام در
رادیو میگفتند که نیروهای ایرانی را در امالرصاص 2قلعوقمع کردهایم .ما میخندیدیم و میگفتقیم از
فاو چه خبر؟ میدانستیم عملیاا اصلی آنجاست .بعد از چند روز تازه عراقیها متوجه شدند که ایقن
عملیاا فریب بوده است و نیروهای ایرانی فاو را گرفتهاند و با قایق در حال عبور از اروندند.
قرار بود بچههای سیدالشهدا آنقدر در امالرصاص مقاومت کنند تا دشمن نتواند از آن منطقه نیقرو
بفرستد و زمانی که فاو تثبیت شد آنها عقب بکشند .چند نفر از بچهها ،که حسقن نیسقی هقم جقزء
آنها بود ،انتخاب شدند تا اولین کسانی باشند که از تیقپ امقامحسقن افتخقار ورود بقه فقاو را پیقدا
میکنند .حسن نیسی ،احمد اردالن ،کریم صفیزاده ،ولیاهلل خلفوند ،ولیاهلل جعفری ،مهدی بیقداری،
و حبیب شریفی به فاو رفتند .روز  29بهمن حدود ساعت  1:91بعدازظهر خبر آوردند بچقههقا را در
فاو زدهاند .گیج شده بودیم که چطور این اتفاق افتاده درحالی که ما هنوز وارد عمل نشده ایقم .خبقر
رسید هنگام برگشت میخواستند سوار لندکروز کنارِ رود شوند که عراقیهقا لنقدکروز را بقا موشقک
کاتیوشا میزنند .از آن بچهها فقط حبیب آسیب ندیده بود .او هم با موج انفجار از ماشقین بقه بیقرون
پرتاب شده بود .حسن بهشدا مجروح شده و بقیه شهید شده بودند .اطالعاا عملیاا ناگهان خالی
 .1آبادان جزیرهای طولی است .کارون در مسیر اهوازق خرمشهر قبل از رسیدن به شطالعرب دوشاخه میشود .یک شاخهاش به بهمنشیر و
یک شاخهاش به شطالعرب میرسد .شاخهای که به پشت آبادان میرسد اروندکنار نام دارد( .راوی)
 .2روبهروی تقاطع اروند و کارون در خاک عراق جزیرة امالرصاص قرار دارد( .راوی)
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شد .پنج نفر از بچههای زبدة اطالعاا و دو جانشین فرمانده محور را از دست دادیم .چند نیرویی که
در اطالعاا مانده بودند نیروهای جزء بودند که تازه به این واحد آمده بودند .وقتی به مقر اطالعقاا
عملیاا رفتم دیدم آن چند نفر گوشهای نشستهاند و گریه میکنند .همه منقلب شقده بودنقد .محسقن
زارع هم گریه میکرد .حمزه کربالیی هم که یلی برای خودش بود و زمانی جانشین اطالعااِ قرارگاه
خاتم ،همین وضع را داشت .باید خودمان را جمعوجور میکردیم .وقتی حمزه آرام شد برای بچقههقا
صحبت کرد و به آنها روحیه داد.
روز  24بهمن اعالم شد که بچههای لشکر  21نزدیک جادة امالقصر و کارخانه نمکاند و ما بایقد
برای شناسایی منطقه به آنجا برویم .صبح  25بهمن من ،حشمت حسنزاده ،مرتضی روحیان ،عبقداهلل
هراتی ،حسن سرخه ،و حمزه کربالیی با سه موتور بقه منطققه رفتقیم .موتقور را در ققایق گذاشقتیم.
رودخانه عریض و مواج و هوا سرد بود .هر موتور در یک قایق سوار شقد .مقن بقرای حفقظ تعقادل
موتور روی آن نشستم و پاهایم را دو سوی قایق محکم کردم .یک آن به خودم لرزیقدم .اگقر موتقور
وسط امواج وارونه میشد ،هیچ کاری نمیتوانستم بکنم .قایقها در تردد بودند و اسکلهای نبود تا بقه
آن بچسبند .آب هم پر از سیمخاردار و خورشیدی و نبشی بود .بچهها فقط توانسته بودند یقک معبقر
باز کنند .دشمن بیامان میزد و از شهر آت و دود به هوا برمقیخاسقت.بقاالخره بقه آن سقمت آب
رسیدیم و پیاده شدیم .دوباره سوار موتور شدیم و بعد از توجیه روی نقشه به سمت کارخانقة نمقک
در جادة امالقصر رفتیم.
ساعت حدود  3:91بود .هواپیمای دشمن باالی سرمان چرخ میزد .از بسیاری هجوم هواپیماهقای
دشمن فرصت پناه گرفتن نبود .در فاو دیگر بی خیال پنهقان شقدن بقودیم .عقراق توپولقف جنگنقده
فرستاده بود که به آن بمبافکن میگفتند .آنها نیروها را قلعوقمع میکردنقد .رادار توپولقفهقا ضقد
رادار داشتند .پایین پرواز میکردند و ما میدیدیم که میآیند؛ ولی به آنها شقلیک نمقیکردنقد .فققط
چهارلولها شلیک میکردند که برد آنها هم کوتاه بود .راحت بمب مقیانداختنقد و کقوهی از آتق
درست میکردند.
کارهای خوبی در عملیاا والفجر 1انجام شد .قبل از عملیاا جاده کشیده و کنقار آن پقد بزرگقی
درست کرده بودند .آواکسهای دشمن کار میکرد .جاده را میدیدند .اما چون سقنگری نبقود ،اصقالً
مشکوک نشده بودند .شقب عملیقاا سقریع خقاکریز زده و تقو مسقتقر کقرده بودنقد .تقا دشقمن
میخواست تدبیری بیندیشد توپخانهها شلیک کردند .تنها عملیاتی که برتری حجم آت

با ما بود این

عملیاا بود.
منطقة فاو شبیه جزیره است .از سمت راست به خلیجفار

میرسد .کنارش رأ البیشقه و خقور

عبداهلل است که به طرف بندر امالقصر میرود .روبهرو و سمت چپ اروند است .کنقار خقور عبقداهلل
زمینها باتالقی و خاک رسی بود .در فاو سه محور عملیاتی وجود داشت؛ محور فاوق البحقار ،محقور
فاوق بصره ،محور فاوق امالقصر که خودش به دو محور کارخانة نمک و جادة امالقصر تقسیم میشقد.
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در محور فاوق البحار امکان مانور تانکهای دشمن ،به دلیل وجود نخلستان ،میسر نبود .ولی در محور
فاوق بصره دشمن میتوانست از تانک استفاده کند .از فاو به طرف سهراه امالقصرق البحار دو کیلقومتر
که میرفتیم سمت چپ و راست تأسیساا کارخانههای نفتی پراکنده ققرار داشقت .از سقهراهقی بقه
طرف امالقصر که میرفتیم سمت راست جاده به طرف بصره میرفت که عراقیها در سال  1901برای
بازپسگیری فاو از آن جاده حمله کردند .منطقة بصره تا نزدیک فاو تقریباً باتالق بود و سقختتقرین
نقطه برای نیروهای ما به حساب میآمد.
بچههای جهاد روی اروند پلی زدند که اصطالحاً به آن پلهای متحرکق خضرق میگفتنقد .روزهقا
جمع

میکردند تا دشمن نبیند و شبها از آن استفاده میکردند تا امکاناا مورد نیقاز نیروهقا از آن

پل انتقال یابد .آن پل در جریان تثبیت فاو بسیار به ما کمک کرد .شهر فاو تقریباً سقوط کرده بود؛ امقا
این بدان معنا نبود که پاکسازی شده است .بعضی از عراقیها تا چند ماه بعد در خانهها و نخلستانها
و بیشهزارها مخفیانه زندگی میکردند .زمانی که عراقیها شیمیایی زدنقد کسقانی کقه شقیمیایی شقده
بودند مجبور شدند از مخفیگاهشان بیرون بیاینقد .هقر روز مقیدیقدیم در نخلسقتان زیرپیقراهنهقای
سفیدی تکان میخورد و عدهای میآیند که چشمهایشان حالت تراخم داشت و پلکهایشقان سقنگین
شده بود.
در جادة امالقصر به سهراهی کارخانة نمک رسیدیم .آنجا آنقدر امن بود کقه لشقکر  21حضقرا
1

رسول زیر پلهای خشک کنار جاده اورژانس زده بود .سمت راست سهراهی به طرف کارخانة نمقک
میرفت .آب مورد نیاز کارخانة نمک نیز از خور عبداهلل ،که از خلیجفار

می آمد ،تأمین میشقد .آن

را از جادة امالقصر به شکل اِلمانند رد کرده بودند و سرِ آن به حوضچههایی میرسید که نمک تولیقد
میکرد و نمکها را برای پتروشیمی بصره میبردند.
کنار جادة کارخانه از موتور پیاده شدیم .حشمت به منطقه توجیه بود و راهنمای ما شقد .پیقاده از
کنار خاکریز جاده به طرف نقطة درگیری رفتیم و به جایی رسیدیم که خاکریزش خیلقی کوتقاه بقود.
عراقیها تیراندازی میکردند و ما مجبور بودیم بدویم و هر چند ثانیه یقک بقار روی زمقین بخقوابیم.
حشمت از همه جلوتر بود .به جایی شبیه سیلبند رسیدیم که بچقههقای لشقکر  21پشقت آن مسقتقر
بودند .سیلبند طولی و کمارتفاع بود .اگر پشت آن میایستادیم ،عراقیها ما را میدیدند .حتماً باید در
سنگرهایی که با سرنیزه کنده بودند میخوابیدیم یا مقینشسقتیم .دشقمن هقم بقا شقدا آن نقطقه را
میکوبید .منتظر شدیم آت

کمی سبک شود تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم.

داشتیم خودمان را پیدا میکردیم تا منطقه را برای ورود نیروها شناسایی کنیم که هلیکوپتر عراققی
باال آمد .من و حسن سرخه و مرتضی روحیان یک طرف بودیم ،حمزه کربالیی و حشمت یک طرف،
و عبداهلل هم طرف دیگر .هلیکوپتر آنقدر به ما نزدیک بود که من خلبقان را مقیدیقدم .هلقیکقوپتر
سرش را پایین آورد و شلیک کرد .موشک کنار حشمت و حمزه زمین خورد .فکر کردم هر دو شقهید
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شدند .این اتفاقاا در کمتر از یک ثانیه رخ داد .تمام منطقه پقر از گردوخقاک و دود و تقرک

شقد.

همین که هلیکوپتر خواست دور بزند ،یکی از بچههای شانزده هفده سالة لشقکر  21بلنقد شقد و بقا
آرپیجی به سمت شلیک کرد .موشک به دمِ هلیکقوپتر اصقابت کقرد و دم کنقده شقد .هلقیکقوپتر
تعادل را از دست داد و ته آن پایین آمد .پروانه چرخید و هلیکوپتر بین ما و عراقیهقا آنققدر دور
خودش چرخ زد تا اینکه به زمین خورد و منفجر شد .آت

همقهجقا را گرفقت .ایقن اتفقاق روحیقه

نیروهای ما را تقویت کرد .به طرف حشمت دویدم .سالم بود .اما حمقزه رنقگ بقه رخسقار نداشقت.
دست

را روی قلب

گذاشته بود .وقتی با دقت نگقاه کقردم دیقدم خقون از بقین انگشقتان

میریزد .گفتم« :یا امام زمان ،حاال چیکارش کنم؟ترک

بیقرون

خورده به قلب » حشمت داد زد« :یکقی بقره

موتور بیاره ».عبداهلل هراتی به عقب دوید .همه نگران حمزه بودند .عبداهلل با موتور از خاکریز باال آمد
و به ما رسید .وقتی آمد به او گفتم« :این چه مسیریه که تو اومدی؟ نترسیدی بزننت؟!» گفت« :نقه ،از
روی جاده هم میاومدم ،امن نبود .باالخره باید میاومدم دیگه!» حشمت روی موتور نشست و حمزه
را پشت سرش گذاشت و گفت« :من حمزه رو بردم .شما بیاید دیگه ».و از همان مسیر به طقرف فقاو
رفت .ما هم به همان شکل که رفته بودیم به دو برگشتیم و سوار موتورهقا شقدیم و حرکقت کقردیم.
کمی که پی رفتیم از دور حشمت را دیدم که کنار جاده رو به امالقصر ایستاده و ما را نگاه مقیکنقد.
حمزه و موتور هم تقریباً ده متر جلوتر از او بودند .فکر کردم حمزه شهید شده است .بقا نگرانقی بقه
حشمت رسیدم و گفتم« :چی شده؟ چرا نرفتی؟» گفت« :حمزه شهید شد ».بقه طقرف حمقزه دویقدم.
باالی سرش رسیدم و با گریه و بغض فریاد زدم« :حمزه  ...حمزه  »...حمزه چشقمان

را بقاز کقرد و

گفت« :هان؟!» جا خوردم .به حشمت نگاه کردم .دیدم قاهقاه میخندد .حرصم درآمده بود .گفتم« :چرا
وایسادی؟» گفت« :حمزه گفت دیگه نمیتونم بیام .حالم داره به هم میخقوره .مقن هقم وایسقادم تقا
آمبوالنس بیاد ».کمی که منتظر شدیم آمبوالنسی آمد .حمزه را در آن گذاشتیم و خودمان به سمت فاو
حرکت کردیم.
ساعت  9به قرارگاه رسیدیم و گزارش دادیم .فرماندهان گفتند« :فردا بچقههقاتون بایقد بیقان وارد
منطقه بشن ».حشمت گفت« :پس بریم بگردیم یه جایی رو پیدا کنیم برای قایقامون که میخقواد وارد
عمل بشه ».دوباره از فاو به پشت جادهای که قبالً خط اول عراقیها بود برگشتیم و دو نقطقه را پیقدا
کردیم؛ یکی در رأ البیشه 1و یکقی در شقهر فقاو .عراققیهقا قبقل از هجقوم مقا بقه فقاو در کشقتی
غرقشدهای کمین داشتند .قایقها میتوانستند به کمین بچسبند و بچهها از روی تختههقایی کقه آنجقا
بود عبور کنند و وارد شهر شوند .مقر خوبی بود .حشمت به من گفت« :تو بمون تقوی فقاو .مقا فقردا
برمیگردیم ».گفتم« :کجا بمونم؟ پی

کی؟ االن شبه .هوا بارونیه ».گفت« :یه جایی بمقون دیگقه .یقه

خوراکی هم گیر بیار بخور .این مقر رو بگیر تا بقیة نیروها نیان صاحب شن .فردا صبح هم که بچههقا
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رو میفرستم کنار این کشتی باش تا قایقا پهلو بگیرن و مشکلی پی

نیاد ».قبقول کقردم .موتورهقا را

بردند و من تکوتنها با یک اسلحه ماندم.
آن شب خیلی سخت گذشت .دو نفر دیگر از نیروهای رزمنده را هم آنجا دیدم .یک سقنگر بتنقی
بزر بود که وقتقی هقوا تاریقک شقد بقا آن دو نفقر سقراغ رفتقیم .روبقهروی در ورودی سقنگر
صندوقهای مهماا را روی هم چیده بودند؛ برای خودش مرکز انفجار بود .آنجا را رها کردیم .سنگر
کوچکی کنار رودخانه دیدیم که مال عراقیها بود .سه نفری داخل آن رفتیم و تا صبح لرزیدیم .باران
میآمد و داخل سنگر پر از آب شده بود .پتو نداشتیم .در سنگرهای عراقی کنسرو پیدا کردیم و با هم
خوردیم.
صبح به طرف صندوقهای مهماا رفتم تا ببینم چه چیزهایی در آن اسقت .وقتقی درشقان را بقاز
کردم دیدم خالیاند .از شدا عصبانیت جانم داشت درمیآمد .شب را زیر بقاران و در سقرما بخقاطر
این صندوقها سَر کرده بودیم .به طرف کمین کشتی رفتم .قایقها در حال آمدن بودند .دسقت تکقان
دادم تا به سمت کمین بیایند .نیروها آمدند .بچههای طرح عملیااق حمید مختاروند ،حمید احمقدی،
هادی اسماعیلیق هم آمدند .بچههای اطالعاا عملیاا و گردانها و مهندسقیهقا هقم آمدنقد .ناصقر
نادبی ،مسئول مهندسی ،مقرها را بررسی کرد تا جایی مناسب برای اسکله زدن پیدا کند .کارها تا عصر
طول کشید .بعد از ظهر از رأ البیشه به طرف فاو رفتم .هوا داشت تاریک میشد .ته گقاز موتقور را
گرفتم و با سرعت در جاده رفتم .هیچکس در آن مسیر تردد نمیکرد .یک مرتبه چیقزی کنقار موتقور
منفجر شد .انفجار کوچکی بود .حد

زدم بچههای تازهوارد خودمانانقد کقه دوبقاره نارنجقک پیقدا

کردهاند و بیهوا پرتاب میکنند .ترمز نصفهنیمهای گرفتم تا بایستم و کمی پرخاش کنم .اما از خیرش
گذشتم و به راهم ادامه دادم .بعدها فهمیدم که کار بچههای خودی نبوده و عراقیهایی که در حاشقیه
پنهان شده بودند این کار را میکردند تا موتورسوار پیاده شود و او را بزنند و موتورش را ببرند تا راه
گریزی بیابند.
روز  20بهمن اولین گردانی که از طرف ما وارد عمقل شقد گقردان سیدالشقهدا بقود .فرمانقده آن
صادقی و جانشین او مواساتی بود .چون منطقه را دیده بودم حشمت به من گفقت« :حمیقد تقو فقردا
صبح برو کنار اینا باش ».گردان سیدالشهدا پشت سیلبندی که نزدیک سهراه فاوق بصقره بقود مسقتقر
شد .شب کنار آنها خوابیدم .نیروها دائم میآمدند و کمبودها را به من میگفتند .من هم مسائل را بقه
حشمت ،که در فاصلة پانصد ششصد متری ما در سنگر بود منتقل میکردم .او هم معموالً جوابهای
سَرباال میداد .از رفتارش عصبانی شدم .میدانست من به بعضی حرفها حساسیت دارم .بار چنقدمی
که به سراغ

رفتم به من گفت« :تو هی چرا میآی اینا رو میگی؟ مقیترسقی؟» ایقن را کقه گفقت،

گفتم« :یداهلل میآد به من میگه ،من هم میآم به شما میگم .میدونی چیه؟ من اینجا مقیخقوابم کقه
دیگه اینا نیان به من حرفی بزنن .فردا صبح هر ساعتی که بلند شدن تا حرکت کنن به من بگو حمیقد
بلند شو اینا رو ببر .خسته شدم از بس اومدم و رفتم ».از سنگر بیرون آمدم .به سنگر یداهلل رفتم و بقا
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ناراحتی گفتم« :یداهلل حشمت مسئول طرح عملیاته .یزدان هم فرمانده تیپقه .جفتشقون هقم تقوی یقه
سنگرن .با من دیگه یه کلمه حرف نزن .من اینجا میشینم تا صبح .اگه چیزی کم دارید یا زیاد دارید،
به من هیچ ارتباطی نداره .من هم دیگه طرف حشمت نمیرم .خودا برو پیش  ».یداهلل کقه متوجقه
شد بین من و حشمت درگیری لفظی پی آمده است ،سکوا کرد.
حدود ساعت  9صبح یکی آمد و گفت« :حشمت کارا داره؟» سرسنگین به سنگر حشمت رفقتم.
تا من را دید خندید و گفت« :حمید!» چشمهایم را باریک کردم و بقا ابروهقای درهقم گفقتم« :بلقه؟»
گفت« :ناراحتی؟» گفتم« :حشمت حرفت رو بزن .کار نداشته باش ناراحتم یا ناراحت نیستم .چی کار
داری؟ االن ساعت چنده؟ چی کار باید بکنم؟» او به شیوة خاص خودش خندید و گفت« :حمید ،برو

قرارگاه نوح ،پیامپیها 1رو تحویل بگیر و بیار .بعد نیروها رو ببر توی خقط .مقیری سقراغ فرمانقده
قرارگاه ،میگی من از امامحسن اومدم .من از طریق بیسیم بهشون گفتم یکی از نیروها به ایقن اسقم
میآد دنبال نفربر ».گفتم« :قرارگاه نوح کجاست؟ من که نرفتم اونور ».به مقن از روی نقشقه در فقاو
آدر

داد .با موتور حرکت کردم و تقریبی پی

رفتم .بعد از چهل دقیقه در تاریکی بنهای را دیدم که

فانو هایی در آن روشن بود .موتور را کنار گذاشتم .در محوطة باز قرارگاه بنة دیگری نبود .به طرف
یکی از سنگرها دویدم تا سؤال کنم که یک نفر گفت« :کعبی ،میخوای پیامپیها رو تحویل بگیری؟»
علی فدوی بود؛ فرمانده اطالعاا عملیاا قرارگاه نوح .گفت« :حشمت تمقا گرفقت و گفقت تقو
میآی ».دست من را گرفت و برد ش

هفت نفربر با راننده تحویلم داد .به رانندههقای نفربقر گفقتم:

«دنبال من بیاید .فاصله زیاد نیست .من با موتور آروم جلقوی شقما مقیرم .شقما بیایقد دنبقال مقن».
عراقیها پراکنده میزدند .به مقر رسیدیم .سراغ حشمت رفتم و گفتم« :نفربرا کنار جقادهان ».حشقمت
از سنگر بیرون آمد .هوا هنوز تاریک بود .به مقن گفقت « :بقرو بقه یقداهلل و کمقال صقادقی بگقو کقه
نیروهاشون رو بیارن و سوار نفربرا کنن و برن توی منطقه ».به طرف سنگر یداهلل دویدم .بچهها هنقوز
نخوابیده بودند .گفتم« :یداهلل ،نیروها رو حرکت بده ».تا بچهها جمع شوند و حرکت کنند نیم سقاعت
طول کشید .عدهای گفتند وقت نماز است و میخقواهیم نمقاز بخقوانیم .گفقتم« :فعقالً حقرف نزنیقد.
نمازتون رو هم میخونید .وقت نیست .تا تاریکه باید بریم توی منطقه».
چهارصد نفر نیروی گردان روی نفربرها سوار شدند و حرکت کردیم .من در نفربر جلویی بقودم.
اعالم کردم که بچهها روی نفربر تیمم کنند و نمازشان را به سمت جاده ،که طرف قبله بود ،بخواننقد.
از سهراهی کارخانة نمک گذشتیم .نیروها را در جای مناسبی از نفربر پیاده کردیم و به رانندهها گفقتم
که برگردند .هوا روشن شده بود .کمال صادقی به من گفت« :خب چی کار کنیم؟ اینجا ،که این همقه

 .1پیامپی نفربرهایی است که الستیک دارد .بعضیهایشان خشایار نفربرند .بعضی تیو

و بعضی شنی دارنقد .سقاخت روسقیه اسقت کقه

برای جابهجایی سریع نفراا و مهماا و مجروحان به کار میرود .این نفربر مجهز به تیربار گرینف و یک تو

ضد زره و ضد نفر اسقت کقه

با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت و با قدرا مانور و قابلیت عبور از موانع در پاتکها با پشتیبانی تانک به خاکریز میچسبد و نفراا را پیاده
میکند( .راوی)
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نیرو پیاده شدهان ،زیر آتیشه .هیچ سنگری هم نیست ».گفتم« :من چی کار کنم؟ به مقن گفتقهان نیقرو
بیارم اینجا .من هم آوردم .باید وایسیم تا بچههای لشکر  21بیان و به ما بگن که چی کار کنیم».
بیست دقیقه گذشت .رضا دسقتواره بقا موتقور آمقد .جقوانی الغرانقدام بقود .پرسقید« :بچقههقای
امام حسنید؟» گفتم« :بله ».گفت« :فرمانده گردان کیه؟» گفتم« :ببخشید ،شما؟» گفت« :مقن دسقتوارهم؛
جانشین لشکر  ».21گفتم« :ببخشید؛ نشناختم ».گفقت« :شقما؟» گفقتم« :مقن کعبقیم؛ مسقئول محقور
امامحسن ».گفت« :فرمانده گردان کیه؟» کمال صادقی را صقدا کقردم .دسقتواره مقن و کمقال را روی
خاکریز بلندی برد .ایستاد و با دست اشاره کرد و گفت« :اونجا جاییه که شما باید سریع خودتقون رو
برسونید ».گفتم « :برادر دستواره میدونم اونجا کجاست .به ما اعالم کردهان که شما از اون نقطه رفتید
جلوتر و سرپل رو گرفتید .ما هم باید بریم اونجا ».گفت« :پس توجیهید دیگه؟» گفقتم« :بلقه ،مقن تقا
اونجا رو بلدم ».گفت« :خیلی خب ،اگه بلدی ،باید بقری دیگقه ».گفقتم« :ولقی هقوا روشقنه ».گفقت:
«بچههای ما اونجا زیر آتی ان .یه گردان نیرو باید بره اونجا ».گفتم« :توی روز روشقن؟! دشقمن داره
میبینه ».همانطور که به سمت موتورش میرفت ،با فریاد گفت« :من دارم به شما دسقتور مقیدم کقه
برید .بچههای ما از دیشب تا حاال سرپل رو گرفتهان .اونجا باید نیروی کمکی بره .دشمن داره فشقار
میآره ».روی موتور پرید و رفت .صحبتها در جلساا قرارگاه انجام شده بود و به یزدان هقم گفتقه
بودند و او پذیرفته بود .عصبانی شده بودم .کمال صادقی میخواست حرف بزند .گفتم« :کمال ،حرف
نزن! نمیدونم چرا این حالیش نیست من چی دارم میگم ».کمال گفت« :حرکقت مقیکنقیم .اشقکال
نداره .حرکت کن».
کمال یکی از گروهانها را حرکت داد .قرار بود یک گروهان به سرپل برود و مستقر شقود و بعقد
گروهان بعدی حرکت کند .به جایی رسیدیم که حمزه زخمی شده بود .از آن نقطه به بعقد راه کوتقاه
بود؛ اما زیر آت

بود .دشمن اول صبح در مسیری که بچهها طی میکردند وارد عمل شده و سرپل را

پس گرفته بود .اما دستواره نمیدانست .ناگهان دیدیم نیرویی که در حال حرکت اسقت درگیقر شقد.
فرمانده گروهان ،اکبر دهدار ،که پیکرش همانجا ماند ،تما

گرفت و گفت« :کمال ،اینا دارن میزنن

نیروها رو! شما که گفتی سرپل دست ماست .ما هنوز به سرپل نرسیدیم ،بچهها درگیر شدهان».
هیچ راهی نبود .گروهان پناهگاهی نداشت .وسط دشت صاف گیر کرده بود .از همه طرف بچههقا
را میزدند .بچهها ریختند روی زمین .کمال گفت« :برگردید  ...برگردید  ...فقط اگه میتونید مجروحا
رو با خودتون بیارید».
بعضی از مجروحها ،که روی زمین افتاده بودند ،دستشان را به نشانة کمقک تکقان مقیدادنقد؛ امقا
هیچکس نمیتوانست برای آنها کاری بکند .از گروهان نَودنفره ده پانزده نفر برگشقت .زخمقیهقا و
شهدا جا ماندند.
بیسیم را برداشتم و هرچه از دهانم در آمد با عصبانیت به حشمت گفتم« :حشمت دروغقه .اصقالً
پشت خاکریز سرپلی نیست .اینا اگه گرفتهان هم برگشقتهان .اینجقا معرکقهای شقده!» حشقمت ،طبقق
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عادتی که داشت ،گفت« :خیلی خب ،شلوغ نکن! دادوبیداد نکنید تا بچههایی که اونجا هستن مشکلی
براشون ایجاد نشه .تن

ایجاد نکنین ».کمال گفت« :چی کار کنیم؟» گفتم« :من که اعالم کقردم .بقذار

ببینیم حشمت اونجا چی کار میکنه .فقط بچهها رو پراکنده کن که کمتر آسیب ببینن».
از هم فاصله گرفتیم .من و تعدادی از بچهها به یک سمت رفتیم .یداهلل به سمت دیگر و کمال هم
به سمت دیگری رفت .آت

سنگینی بود .آنجا خط اول ما شده بود .ساعت  11:91دوبقاره رفقتم کقه

کمال را پیدا کنم .گفتند کمال زخمی شده است .نیم ساعت پی

از آن ترک

به رانق

خقورده و او

را عقب برده بودند .نگران شدم .کنار یداهلل ،که باالی سرِگردان بود ،ماندم.
شب درگیری شدید شد .عراقیها پیشانی روی جاده را ،که بچههای لشکر  21زده بودند ،بهشدا
میکوبیدند .ما هم تلفاا میدادیم .تا صبح مقاومت کردیم .عراقیها صقبح خودشقان را پیقدا کردنقد.
فشار آوردند و با تانک روی جاده راه افتادند تا مقاومت ما را بشکنند .یداهلل پشت بیسیم فریاد میزد:
«آتی

توپخونه رو بگید بزنه ».ما فقط یک جیب  110و موشک تاو داشتیم که میتوانست تانک بزند.

نیروهای پیاده با آرپیجی و تیربار کاری از دستشان ساخته نبود.
بچههای دیدبان توپخانة سپاه آمدند و تانکها را روی جاده دیدند .چند گِرا دادند و توپخانه آتشی
جانانه روی سرِ تانکها ریخت .چهار پنج تانک که روی جاده آت گرفت جاده بند آمد .عراقیهقا از
تانکها پیاده شدند و پا به فرار گذاشتند .میدانستیم با بند آمدن جاده عراقیها نمیتوانند جلو بیاینقد.
تا غروب ماندیم .هفتاد و دو ساعت بود که نخوابیده بودم .به یداهلل گفتم« :من دیگه نمیکشم .خقوابم
میآد .یا باید اینجا بخوابم یا برم عقب .من دیگه کاری ندارم ».یداهلل گفت« :من کقاری بقا تقو نقدارم.
خودم هستم .اوضاع هم دیگه مشخصه .ما که نمیتونیم پی رَوی کنقیم .اینجقا مقیمقونیم تقا ببینقیم
تکلیف چیه .فقط میتونیم جلوی دشمن رو بگیریم .خدا رو شکر ،این جاده هم که بند اومقد .دیگقه
کاری نمیتونن بکنن».
سوار موتور شدم و به عقب برگشتم .به سنگر تاکتیکی که رسیدم یزدان به من گفت« :بقرای چقی
اومدی عقب؟» گفتم« :خوابم میآد .هفتاد و دو ساعته نخوابیدم ».یقهام را گرفت و گفت« :برگرد توی
خط .امشب رو هم یه جوری سرکن ».گفتم« :نمیتونم! خواب داره دیوونهم میکنه .دیگه نمیکشقم».
گفت« :به تو میگم برگرد .امشب هم دَووم بیار».
دوباره با موتور روی جادهای که زیر آت بود برگشتم .یداهلل گفت« :برگشتی که؟» گفقتم« :یقزدان
گفته برگرد توی خط .یداهلل ،من اگه خوابم برد ،من رو بیدار کن .میدونم نمیکشم .سعی هم میکنم
نخوابم .اما اگه خوابم برد ،بیدارم کن».
نگران بودم .هوا سرد بود .کنار گودالهایی که آب باران در آن جمع شده بود رفتم و آب گِلآلقود
را روی سر و صورتم ریختم تا خوابم نبرد .تا فردای آن روز هم دوام آوردم .صبح که هوا روشن شد
به یداهلل گفتم« :یداهلل ،من میرم .هر چه بادا باد .من دیگه نمیکشم .امروز یزدان هر چی گفت جلوش
وایمیستم .دیگه نمیتونم».
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ساعت  1صبح جلوی لندکروزی را که اسرای عراقی را عققب مقیبقرد گقرفتم و سقوار آن شقدم.
اوضاع اسرا بد بود .اما بین آنها جوان خوشتیپی بود که همه با تر

نگاه

میکردند و اِنگار از او

حساب میبردند .هیچ درجهای روی لباس نداشت .برایم عجیب بود .به لباس بیشتر دققت کقردم.
دیدم روی بازوی سمت چپ یک مثلث قرمز کوچک اسقت .آن نشقان را تقا آن روز ندیقده بقودم.
کنجکاوتر شدم .جلو رفتم و به جوان گفتم« :ما اِسمُکَ یا اَخیک؟» با غضب نگاهم کرد و جواب نداد.
پرسیدم« :وِن رُتبَت؟» باز چیزی نگفت .روی مثلث دست گذاشتم و گفتم« :ما هذا؟» یکی از اسقرا بقا
دستپاچگی گفت« :الرتبه  ...الرتبه »...
به قرارگاه رسیدیم .از ماشین پیاده شدم و به راننده گفتم که اسرا را به کنار رودخانه ببرد و تحویل
بدهد تا با قایق به آن سمت بروند و خودش برگردد .در همین حین یک مرتبه دیدم جوان این مثلقث
را کند و بر زمین انداخت .درجه را از روی زمین برداشتم و جلوی جقوان عراققی رفقتم .خندیقدم و
گفتم« :آخرش کارِ خودا رو کردی؟! درجها رو نگفتی و رفتی».
داخل سنگر رفتم .آنجا داشتم شرایط را برای یزدان توضیح میدادم که درجه را در دست من دیقد
و گفت« :این چیه؟» گفتم« :چه میدونم چیه؟» گفت« :این رو از کجا آوردهی؟» گفقتم« :مگقه چیقه؟»
خیلی محکم گفت« :میگم این رو از کجا آوردهی؟» گفتم« :روی بازوی یه عراققی بقود ».بقا شقتاب
پرسید« :کجا رفت؟ این جوخة اعدام 1بوده .کجا بردن ؟ برو آمپول هوا به بزن .گناه هم گردن
من .برو هر جا گرفتیش تیربارون

کن ».روی موتور پریدم و بقه سقمت رودخانقه رانقدم .بقین راه

راننده را دیدم که داشت برمیگشت .پرسیدم« :کجا بردی اینا رو؟» گفت« :بردم کنقار اسقکله تحویقل
بچهها دادم ».رفتم کنار آب و دیدم قایق وسط رودخانه دارد میرود .عمرش به دنیا بود .برگشتم و به
یزدان گفتم« :مرغ از قفس پرید ».گفت« :چرا گذاشتی بره؟» گفتم« :من که شقناخت نداشقتم ».گفقت:
«بعد از این همه سابقة جنگ که داری میگی شناخت نداشتم؟!» گفتم« :نقه واهلل! مقن درجقة جوخقة
اعدام ندیده بودم؛ وگرنه خودم توی خط اعدام

میکردم .من دیدم عراقیا همهشون با تقر

و لقرز

دارن با اون حرف میزنن .یکی از اونا هم گفت الرتبه ».یزدان حرص میخورد.
بعد از ظهر آن روز گردان امیرالمؤمنین به جای گردان سیدالشهدا به منطقه رفت .فرمانقده گقردان
محمود محمدپور بود .من دیگر کاری نداشتم .یک خواب حسابی در سنگر کردم .بعد از آن حشقمت
گفت« :باید بریم نزدیک خط و یه قرارگاه تاکتیکی اونجا بزنیم ».چندین کیلومتر جلوتر از مققر اولیقة
خودمان ،نزدیک سهراهی کارخانة نمک ،چند سنگر عراقی قابقل اسقتفاده بقود کقه مقا آن را قرارگقاه
تاکتیکی کردیم .یزدان در همان قرارگاه کنار رودخانه ،که بقه قرارگقاه کقربال نزدیقکتقر بقود ،مانقد.
حشمت همراه چند نفر از بچههای طرح عملیاا به قرارگاه جدید نقل مکان کرد .حبیب شمایلی هم
آن سمت رودخانه بود و یزدان به او اجازه نمیداد به این سمت بیاید .هنقوز مقیلنگیقد و پالتقین در
 .1در آن منطقه عراق جوخة اعدام را پشت سر نیروهای

گذاشته بود تا اگر نیرو جلقو نرفقت خودشقان او را بزننقد .آن جقوان هقم جقزء

بعثیهای جوخة اعدام بود که حتی در حال اسارا هم بقیه از او میترسیدند( .راوی)
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پای

بود .اما باالخره با اصرار آمد و در همان سنگر بتنی دایرهمانند کنار رودخانه ،کقه چهقار پنجقرة

کوچک داشت ،مستقر شد .بعضی روزها به من میگفت« :بیا من رو ببر منطقه رو ببنیم ».من هم او را
به مناطقی که خطر کمتری داشت میبردم .هم رفیقم بود هم جانشین تیپ .نیروهای دیگر تیپها کقه
سنگر دایرهمانند ما را میدیدند تعجب میکردند که ما آن را چطور پیقدا کقردهایقم .در آن دوران ایقن
چیزها غنیمت بود.
در فاو که بودیم آت

و بمباران برایمان عادی شده بود .عراقیها موشکهای کوتاهبردی داشتند و

ساختمانها و قسمتهای مختلف شهر را میشناختند .هر جا احتمال استقرار نیروهای ما را میدادند،
میزدند .بهداری که در خانهای دوطبقه مستقر شده بود ،آنقدر هدف خمپاره و موشک ققرار گرفقت،
که به خرابه تبدیل شد .بچهها گونی در آن چیدند .بمقبهقای شقیمیایی هقم کقه دیگقر شقب و روز
نداشت .همة نیروها در معرض انواع و اقسام بمبهای شیمیایی بودند .در روز بچهها بمبها را پیقدا
و خنثی میکردند؛ اما در شب تا میآمدیم به خودمان بجنبیم اثر خودش را میگذاشت .حالقت تهقوع
به همة ما دست داده بود .چشمم میسقوخت .بقدنم بقهشقدا مقیخاریقد .احتمقال شقیمیایی شقدن
نمیدادیم و تصور میکردیم فقط در صورتی که بر زمین بیفتیم و دیگر توان نداشقته باشقیم شقیمیایی
شدهایم .شبها پی
پای کار بروم.

ابوالقاسم ،برادر همسرم ،میرفتم و او چشمم را شستوشو میداد تا روز بتوانم

سنگرهای فاو جالب بود .یک بار در یکی از آنها یک مهر کربال پیدا کردم .انگار گنج دیده بقودم.
آن را برداشتم و مُهروموم کردم و به بچههایی که میخواستند به عقب بروند دادم و گفتم که آن را بقه
بهبهان برسانند .البته بعضی از سنگرها هم پر از عکسِ زنان هنرپیشه بود.
از عراقیها هیچچیز بعید نبود .سابقهی آنها را بعد از عملیاا خیبر داشتیم که با توپولف 1میآمدند
و در جزیره بر سر ما آشغال میریختند .بچهها میگفتند ماشین شقهرداری آمقده اسقت .یقک روز در
سنگر بتنی بودم .هواپیمای دشمن آمد و منطقه را بمباران کرد .بچهها فریاد زدنقد کقه از آسقمان مقار
میآید .به آسمان نگاه کردم و دیدم میلیونها مار در حال پایین آمدن است .نمیدانستیم با مارهقا چقه
کنیم .داخل سنگرها رفتیم تا مارها روی ما نریزد .مارها وقتی به زمین رسیدند تکان نخوردند .نزدیک
رفتیم و دیدیم مار نیستند .میخهای برعکسی بودند که ابریشم سفیدی به انتهای آنها وصل شده بقود.
بچهها آنها را جمع کردند تا یادگاری نگه دارند .نمیدانستیم اصل قضیه چیست .بعدها طقارقعزیقز
اعتراف کرد که یک بار از سالح میکروبی در فاو استفاده کرده است .یعنقی همقان زمقانی کقه مقا بقا
خوشحالی ابریشمها را جمع میکردیم.
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روزهای بعد به تیپ امامحسن اعالم کردند که به محور فاوق البحار برود .حشمت بقه مقن گفقت:
«برو خط رو ببین ».من و مرتضی روحیان و یکی از بچههای اطالعاا ،به نام بتوله ،غقروب بقه خقط
رفتیم .خط بدی بود .در نقطهای که خط دوم محسوب میشد قرارگقاه احمقد کقاظمی ققرار داشقت.
سنگر مرتضی قربانی هم در فاصلة شصت هفتاد متری احمد بود .گفتم« :مرتضقی اینجقا وحشقتناکه».
مرتضی گفت« :بیا این خط رو دوجداره کنیم .دو تا خاکریز پشت هم بزنیم تقا آسقیب

کمتقر بشقه».

گفتم« :به کی بگیم دوجدارهش کنه؟» خندید و گفت« :حاال یه کاری میکنیم».
گذشت تا اینکه یک روز در جادة فاوق البحار با سرعت میرفت .سمت چپ ،کنقار جقاده ،جنقازة
عربهای محلی که دشداشة سورمهای به تن داشتند و دستهایشان از پشت بسته شقده بقود ،افتقاده
بود .نگاهم به یک جیب فرماندهی افتاد که تا سینه در باتالق فرورفته بقود .همقانطقور کقه نگقاه
میکردم دیدم حاج یداهلل از داخل جیپ دست تکان میدهد .سریع ترمز گرفتم و ایستادم و موتقور را
روی زمین خواباندم .از جاده پایین رفتم .گلولههای تانک به فاصلة کمی از باالی ماشین رد میشدند.
به حاج یداهلل رسیدم و پرسیدم« :تو اینجا چی کار میکنی؟» گفت« :اومدم برم توی نخلستون؛ ماشقین
رفت تو باتالق ».گفتم« :چرا خودا تنهایی؟ ناسالمتی تو فرمانده قرارگاه جهادی!» گفت« :حاال وقت
این حرفا نیست .چی کار میتونیم بکنیم؟» گفتم« :هیچی! باید تما بگیقریم بچقههقا بیقان ».گفقت:
«خب ،پس تو برو .من تما گرفتهم .میآن ».گفتم« :نه ،میمونم کمکت میکنم .تا بچهها بیان شقاید
بتونیم کاری بکنیم ».بیست دقیقه گذشت .لندکروزی از بچههای جهاد آمد و روی جاده ،که بلند بقود
و عراقیها دید داشتند ،ایستاد .در جاده سروته کرد و پشت به خط عراقیها و رو به بقاتالق ویقنچ را
باز کرد .یکی از بچهها پیاده شد و به دو وینچ را گرفت و سرِ آن را عقب ماشین حقاج یقداهلل بسقت.
لحظاا دلهرهآوری بود .چند بار گلولة تانک عراقیها از کنار ماشین رد شد؛ ولقی بقه آن نخقورد .دل
توی دلم نبود .وینچ درجا شروع به کار کرد و جیپ را از بقاتالق بیقرون کشقید .خوشقبختانه جیقپ
روشن شد .من هم سوار موتور شدم و به حاج یداهلل سر سهراهی فاو گفتم« :حاجی لودر و بولقدوزر
میخوام ».گفت« :لودر و بولدوزر برای چی میخوای؟» گفتم« :خط به ما دادهان .قبقل از اینکقه بقریم
اونجا میخوایم خاکریز دوجداره بزنیم ».گفت« :باشه .برو توی جادة فاوق بصره .سقعید پقورجعفری

1

اونجاست .مسئولِ قرارگاه تاکتیکیه .برو ازش بگیر ».هوا تاریک شده بود .در قرارگقاه تقاکتیکی تیقپ
جریان را به حشمت گفتم .گفت« :خب ،برو انجام بده .حمید ولیپور رو هم با خودا ببر ».بالفاصله
با جیپ حرکت کردیم .در جادة بصره با سرعت میرفتیم .منورها که روشن میشد ولقیپقور بقه مقن
میگفت« :امیر ،امشب ما رو به کشتن میدی اینجا .کشتن کقه خوبقه؛ اسقیرمون مقیکقنن ».مقن هقم
میگفتم« :اینقدر نتر  .مطمئنم میرسیم به یه پیشونی .تا پیشونی نباشه که بچهها جاده رو بقاز نگقه
نمیدارن ».هر لحظه به منورهایی که میآمد نزدیکتر میشدیم .با سرعت و با چراغ خاموش به طرف
منطقه میرفتم تا حاج سعید را پیدا کنم .حمید هم مدام میگفت« :مواظب باش!» ناگهان دیدم با جیپ
 .1جانباز شیمیایی که در سال  1913به شهادا رسید( .راوی)
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روی هواییم .جاده را بریده بودند .جیپ باال رفت و دوباره با شدا به زمین برگشت .از شدا ضربه
دستم آسیب دید .تعدادی دورمان ریختند .فکر کردم عراقیها هستند .بعد دیدم بچههای خقودیانقد.
جاده را بریده و خاکریز زده بودند تا عراقیها نتوانند با تانک بیایند .گفتم« :حمیقد ،طقوری نشقدی؟»
گفت« :نه ،فقط فکر کنم سرم شکسته باشه ».از ماشین بیرون پریدیم و به سمت راست رفتقیم .فریقاد
زدم« :حاج سعید  ...حاج سعید  »...باالخره سعید آمد .گفتم« :اومدهم لودر و بولدوزر بگیقرم ».گفقت:
«حاج یداهلل توی بیسیم بهم گفته .تو برو .من لودرا و بولدوزرا رو میفرستم .آدر

هقم بهقم داده».

برگشتیم .سرِ قرارگاه تاکتیکی حمید را پیاده کردم و به بچههای آنجا گفتم« :سرِ حمید شکسته ».و بقه
سویی رفتم که قرار بود بولدوزرها بیایند .فکر کردم بولدوزر از آن مسیر کقه بیایقد از روی کشقتههقا
میگذرد .با خودم گفتم ای کاش موضوع را به رانندهها میگفتم .بولدوزر آمد و از شب تقا ظهقر روز
بعد ،زیر گلولهباران دشمن ،کار کرد تا خاکریز را دوجداره کند .اما مأموریت به هقم خقورد و گفتنقد
آنجا را رها کنید.
سعید پورجعفری پشت سرم روی موتور نشست و به طرف مقر خودمقان رفتقیم .هواپیمقا مقابقل
قرارگاه کربال را بمباران کرد و کوهی از آت

درست شد .موج انفجار چنان قوی بود که با موتقور از

جاده بیرون رفتیم و به خانههایی که پایینتر از جاده بود برخوردیم .تا از زمین بلند شدیم دیدیم یقک
لندکروز از آنجا رد شد .درِ پشت لندکروز باز بود .یک نفر پشت آن ترک خورده بود .پای آویقزان
بود .بادگیر سیاهی به تن داشت و شلوار کرهای پوشیده بود .یک دوربین عکاسی هم در یقهاش بقود.
راننده حواس

نبود و با سرعت میرفت .گفتم« :سعید ،بدو!» موتقور را بقاال کشقیدیم و روی جقاده

رفتیم .باالخره به لندکروز رسیدیم .به راننده اشاره کردم بایستد .نگقاهی بقه مقا کقرد و در حقالی کقه
سرعت را کم میکرد ،پرسید« :چی شده؟» با عصبانیت فریاد زدم« :وایسا ».انگار از فریاد مقن ترسقید.
ایستاد و دوباره با نگرانی پرسید« :چی شده؟» گفتم« :بیا پایین؛ مسافرِا رو ببین ».وقتی پقایین آمقد و
وضعیت آن بندة خدا را دید دودَستی توی سرش کوبید .ترک
صورت

به صورا او خورده و فققط پوسقت

مانده بود .دیگر ما نفهمیدیم شهید خبرنگار بود یا رزمنده ....به راهمان ادامه دادیم.

چند روز بعد در قرارگاه عقب و در سنگر بتنی بقودیم کقه بچقههقا آمدنقد و گفتنقد در نخلسقتان
درگیری شده است .فکر کردیم شاید بچههای خودمان باشند .به آنجا رفتم و دیدم تعقدادی نیقرو بقا
فاصله روی زمین حالت تهاجمی گرفتهاند .من را که با لبا فرم دیدنقد بقا دسقت بقه نقطقهای بقین
نخلها اشاره کردند و گفتند آنجا دو عراقی هست که یکی از بچهها را زدهاند و فرار کردهانقد .گفقتم:
«با احتیاط بیاید ».با هم به سمت نقطهای که نشان داده بودند حرکت کردیم تا بقاالی سقر آن رزمنقده
رسیدیم .از بچههای ما نبود؛ اما شهید شده بود .یکی از نیروها آمد و گفقت« :مقن عراقیقا رو تعقیقب
کردم .رفتن طرف اون خونه ».گفتم« :مطمئنی؟» گفت« :آره ،الیِ در باز بود .دیدم یه هیکقل دومتقری
با لبا

کماندویی وسط خونه افتاده ».گفتم« :چرا افتاده؟» گفت« :من نارنجک پرا کقردم .فکقر کقنم

ترک

خورده .اما اون یکی نمیدونم کجا رفته ».به طرف خانه رفتیم .به بچهها گفقتم خیلقی مواظقب
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باشند تا من به درون خانه بروم .در را باز کردم .بعد از بررسی اطراف اتقاق ،وارد شقدم و بقه طقرف
عراقی رفتم .رنگ

زرد شده بود .صورتی استخوانی داشت؛ اما قدش دو متر بود .ترک

به پهلقوی

خورده و خودش را خیس کرده بود .جیبهای لبا کماندوییاش پر از فشقنگ بقود .بقاالی سقرش
نشستم و گفتم« :ما اسمک یا اخی؟» گفت« :اسمی طارق ».گفتم« :انت مالزم؟» 1گفت« :ال ،اَنا جُنقدی

مُکَلّف 2».گفتم« :ال ،ال ،انت کماندو ».در همین حین یکی از بچههقا داخقل آمقد .کقالش را گرفقت و
بدون معطلی چند تیر در بدن او خالی کرد .با عصقبانیت گفقتم« :بقرای چقی زدی ایقن رو؟» گفقت:
«عراقیه .دشمنه ».گفتم« :زخمی بود .برای چی زدی؟ کاری نمیتونست بکنه ».گفت« :این زده یکی از
بچهها رو شهید کرده ».گفتم« :زورا به این رسیده؟ من داشتم باهاش صحبت میکردم ».گفت« :قبقر
پدرش!» اعصابم به هم ریخت.
شب  4اسفند حدود ساعت 11شب خبر رسید که تو

به سنگر بچههای بهداری خورده و نیروها

زخمی شدهاند .بنة بهداری سمت راست جادة امالقصر قرار داشت که فضا کمی باز بود .مقیخواسقتم
سوار جیپ شوم و سراغشان بروم که بوی سقبزی تقازه در منطققه پیچیقد و دل و رودهام را بقه هقم
ریخت .سریع بچههای شیمیایی را خبر کردند .به طرف بچقههقای بهقداری رفقتم و دیقدم تقو

بقه

سنگرشان خورده و سنگر روی آنها برگشته است .امدادگرها زخمی شده بودند؛ کمک کردیم و آنها
را از سنگر بیرون آوردیم و با آمبوالنس روانة اورژانس کردیم .به مقابقی بچقههقا هقم گفقتم« :اینجقا
نمونید .بیاید سوار ماشین شید .من شما رو میبرم عقب ».گفتند« :نقه ،ماشقین هسقت ».گفقتم« :شقما
بیاید؛ ماشینتون هم راه میافته .برید توی مقر تا ببینیم فردا آقای قادری چه کار میکنه».
صبح روز بعد ناوچههای عراقی از امالقصر آمده بودنقد و از خقور عبقداهلل بقه طقرف مقا شقلیک
میکردند .هر چه فریاد زدیم به نیروی دریایی بگویید به خور عبداهلل برود و ناوچهها را بزنقد ،فایقده
نداشت.
در قرارگاه تاکتیکی بودیم .مرتضی روحیان با حشمت صحبت میکرد .بعد بقه طقرف مقن آمقد و
گفت« :بریم به طرف خط ».من و مرتضی و هادی اسماعیلی سوار دو موتور شقدیم .مقن پشقت سقر
مرتضی سوار شدم .همانطور که میرفتیم جیپ بچههای موشکی با سرعت از کنار مقا رد شقد و بقه
سمت خط رفت .کمی بعد جیپ را روی جاده زدند .کمتر از هفتاد هشتاد متر بقا مقا فاصقله داشقت.
سرنشینان جیپ به شهادا رسیدند .گلولههای تو  110هم در حقال انفجقار بقود .مقن و هقادی و
مرتضی موتور را کنار گذاشتیم و پناه گرفتیم .جاده بند آمده بود و آمبوالنسهایی که از خط مجقروح
میآوردند دچار مشکل شده بودند .ناگهان دیدم جیپی با سرعت رد شد .کاظم فرامرزی بود .با شتاب
در جاده میرفت .هر آن ممکن بود آن را هم بزنند .میخواستیم به او هشدار بدهیم؛ ولی از ما فاصقله
گرفت .کمی بعد صدای بلندی برخاست .کاظم با جیپ خودش به جیقپ آتق
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گرفتقه زد و آن را از

جاده بیرون انداخت تا مسیر باز شود .من و مرتضی اول شوکه شدیم .بعد خندهمان گرفقت کقه نگقاه
کن چطور زد و انداخت و رفت .در همین حین یک استیشن آمد .ته آن روی زمقین و سقر آن رو بقه
باال بود .معلوم بود مجروح زیادی با خود میبرد .دو چرخ عقب آن ترک خورده بقود .ققادری ،کقه
مسئول بهداری بود ،پشت فرمان نشسته و رنگ زرد شده بود .همة شیشههای ماشین شکسته و پر از
مجروح و شهید بود که روی هم ریخته شده بودند .صدای نالة زخمیها بلند بود .گفتم« :قادری چقی
شده؟» و در را باز کردم .قادری از روی صندلی پقایین افتقاد .تقرک

درشقتی در کمقرش خقورده و

صندلی پر از خون بود .من و مرتضی و هادی جک زدیم .ماشین بهسقختی بقاال مقیآمقد .جقاده هقم
گلولهباران میشد .باالخره استیشن را باال آوردیم و السقتیک را جقا انقداختیم .ققادری را در صقندلی
شاگرد نشاندم و خودم پشت فرمان نشستم و گفتم« :من اینا رو میبرم عقب ».گاز دادم و پی

رفقتم.

استیشن از سنگینی تلوتلو میخورد .اختیار فرمان دست من نبود .ماشینهایی کقه از جلقو مقیآمدنقد
نورباال میزدند که یعنی چرا اینطقور حرکقت مقیکنقی! مجروحقان را بقه اولقین بهقداری رسقاندم.
امدادگرها لبا

خونی مرا که دیدند فکر کردند من هم ترک

خوردهام.

استیشن را همانجا رها کردم .سر جاده با ماشینهای گذری به قرارگاه رفتم .حشقمت مقن را کقه
دید پرسید« :چی شده؟ چرا لباست خونیه؟» با بیحالی گفتم« :مرتضیاینا کجان؟» گفت« :مگه تقو بقا
اونا نبودی؟» گفتم« :من برگشتم عقب .قادری زخمی شده بود .مجروحقا رو بقردم ».حشقمت گفقت:
«پس برو لباست رو عوض کن ».گفتم« :دیگه لبا
تما

بگیر .بگو یه دست لبا

ندارم ».گفت« :با بچقههقایی کقه از عققب مقیآن

براا بیارن».

شب  0اسفند در کارخانة نمک بچههای لشکر  11علیبنابیطالب دچار مشقکل شقدند .بنقا شقد
گردان امامحسین به فرماندهی یوسف حمیدی به کمک آنها برود .حبیب هم میگفت مقن دیگقر در
سنگر بتنی نمیمانم و باید به خط بروم .گفتم« :مگه میشه؟ اونجا سهراهی جهنمقه .کوتقاه بیقا .خقط
جای تو نیست ».گفت« :باید من رو ببری کارخونة نمک ».باالخره حبیب شمایلی را پشت سقرم روی
موتور سوار کردم و با آیتالکرسی و هزار مصیبت حرکت کردیم .در جاده با سرعت داشتم به سمت
کارخانة نمک میرفتم که توپولف آمد .همانطور که میراندم آسمان را هم نگاه مقیکقردم .توپولقف
بمبی رها کرد .با چشم بمب را دنبال کردم .هر لحظه ممکن بود به ما بخورد .حواسم نبقود کقه جقاده
پیچ دارد .با همان سرعت جاده را پایین رفتیم و در باتالق افتادیم .حبیب گفت« :حواست کجاسقت؟»
گفتم« :حواسم به اون بمب بود ».گفت« :بمب توی سرا بخقوره!» گفقتم« :مقیخواسقتم تقوی سقرم
نخوره!» خندهاش گرفت .گفت« :بمب رفت اونور رودخونه .شاید دو کیلومتر بیشتر از ما فاصله داره.
چطوری فکر کردی داره روی سرا میخوره؟!» باالخره او را در سنگر لشقکر  11گذاشقتم و گفقتم:
«حبیب از این سنگر بیرون نیایا!» نگاه عاقل اندر سفیهی کرد .او جانشین تیپ بود؛ اما من هقم نگقران
پای

بودم .گفت« :باشه».
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آن شب گردان امامحسین عمل کرد اما نیروی اطالعاتی که با آنها رفته بقود اشقتباهی آنهقا را از
وسط دریاچه برد و فقط خدا خواست که قلعوقمع نشدند .عراقیها هم ،با اینکه متوجه آنهقا نشقده
بودند ،از دو طرف به صورا پراکنده میزدند .گقردان چنقد زخمقی داد و مجبقور شقدند بقه عققب
برگردند.
همان شب گردان کربال به فرماندهی فرهاد اسدپور وارد عمل شد تا بقه بچقههقای تیقپ المهقدی
کمک کند .کانال و کارخانة نمک جزء مناطق ما نبود و ما برای کمک میرفتیم .لشکر المهقدی اعقالم
کرده بود که نیروهای

از کنار کانال آب گذشتهاند و به سرِ کانال رسیدهاند .بچههقای گقردان کقربال

حرکت کردند و به سمت کانال رفتند .فرهاد اسدپور دائم از طریق بیسیم با حبیقب در ارتبقاط بقود.
کمی که رفتند فرهاد در بیسیم گفت« :برادر حبیب ،از اونور کانال دارن ما رو میزنن ».حبیب گفت:
«بچههای المهدی جلوی شمان .برید جلو ».فرهاد گفت« :اگه بچههای المهدی اونور کانالان ،بهشون
بگید اینور نیروهای خودیان .ما رو نزنن .به خدا خیلی از بچهها زخمی شدهان ».حبیب موضقوع را
به فرمانده المهدی گفت .آنها گفتند که ما تیراندازی نمیکنیم؛ به نیروهایتان بگویید زودتر خودشقان
را برسانند .فرهاد هم جلو رفت .وقتی به سرِ کانال رسید ،با ناامیدی گفت« :برادر حبیب ،فقط همقین
رو به تو بگم االن فقط منم و بیسیمچی .همة بچهها زده شدن ».حبیب پقیگیقر شقد و فهمیقد اصقالً
بچههای المهدی آنجا نرفتهاند و سرِ کانال هنوز در اختیار عراقیهاست .تعدادی از نیروهقا زخمقی و
شهید شده و تعدادی هم کپ کرده بودند .هر چه فرمانده گردان جلو رفته بود آنها به دنبقال

نرفتقه

بودند .وقتی از قرارگاه گفتند عراقیها آنجقا هسقتند ،حبیقب دادوبیقداد کقرد و گفقت« :حقاال داریقد
میگید؟» سریع با بیسیم به فرهاد گفت« :بچههاا ،هر چی موندهان ،بک

عقب تا هوا روشن نشده.

از زخمیا و شهدا ،هر چی میتونید ،با خودتون بیارید .کسی جا نَمونقه ».آن شقب گقردان کقربال هقم
اینطور وارد عمل شد و تلفاا داد.
روز  0اسفند من برای آخرین بار با موتور روی جاده خط مقدم رفتم .ناگهان موتور خاموش شقد
و هر چه هندل زدم روشن نشد .از بیخ گوشم گلوله رد میشد؛ اما هیچ نگران نبودم .از موتور پقایین
آمدم ،آن را روی جک زدم و نگاه

کردم .سیمی که به شمع وصل مقیشقد قطقع شقده بقود .روی

آسفالت نشستم .در دید دشمن بودم .بچهها فریاد میزدند« :بیا پایین ».اما من آرام نشسته بقودم .مثقل
همان روز در عملیاا بیتالمقد که آرپیجی زدم و یک نفر در گوشم میگفقت بایسقت و تماشقا
کن .با دندانم سیم را لخت و به دور سرِ شمع وصل کردم .هندل زدم و موتقور روشقن شقد .ناگهقان
نگرانی به جانم ریخت .با سرعت حرکت کردم .پشت سرم را نگاه کردم .کاتیوشا روی جادة آسفالت
میخورد .جلو را نگاه کردم .یک کاتیوشا در فاصلة کمی جلوتر از من منفجر شد .بندة خدایی کقه بقا
موتور به سمت خط میرفت ناگهان به باال پرتاب شد و سمت چپ که باتالق خور عبداهلل بود افتقاد.
مجال ایستادن نبود .گاز دادم و به قرارگاه رسیدم .به حشمت گفتم چه اتفاقی در جاده افتاد .حشقمت
گفت« :پس چرا نیاوردیش؟» گفتم« :نمیدونم .چی کار میتونسقتم بقراش بکقنم؟ بچقههقای دیگقه
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میبینن و میرن میآرن  ».حشمت گفت« :برو عقب .دیگه نمیکشی .وضعت خیلقی خقراب شقده.
دیگه صالح نیست بمونی».
حال و روزخوبی نداشتم .صورتم سوخته بود .صدایم بهسختی درمیآمد .مدام حالت تهوع داشتم.
داروهای ابوالقاسم هم کمکقم داشقت اثقرش را از دسقت مقیداد .از منطققة والفجقر  1بقه نقاهتگقاه
سیدالشهدای اهواز ،نزدیک گلف ،رفتم .اولین چیزی کقه آنجقا گفتنقد ایقن بقود کقه لبقا هایتقان را
درآورید .یک دست لبا

بیمارستانی به من دادند و من را بقه سقولههقایی کقه ققبالً بقرای انبارهقای

تدارکاتی ساخته شده بود فرستادند .آنجا همه بهشقدا مجقروح بودنقد و در سقولههقای  1و  2و 9
دستهبندی شده بودند .گفتند شیمیایی شدهای .در سولة  1کسانی بودند که اصالً نمیشد به آنها نگقاه
کرد .وضعیتشان خیلی بد بود .سولة  2بهتر بود .در سولة  9هم همه شرایطی مشابه من داشتند .دو سه
روز آنجا ماندم .میخواستند ما را به تهران اعزام کنند .گفتم« :ما که چیزیمون نیست .ایقن داروهقایی
که دادید و قطرهای که توی چشمم ریختید حالم رو بهتر کرده ».قبقول نمقیکردنقد .بقا چنقد نفقر از
بچههای امامحسن که در یک سوله بودیم تصمیم گرفتیم فرار کنیم .تعدادی از بچهها گفتند که اشتباه
میکنید .اعتنا نکردیم .نگهبان هر کاری کرد تا جلوی ما را بگیقرد نتوانسقت .درگیقر شقدیم و بیقرون
آمدیم.
سر جاده ایستادیم .لندکروزی آمد و وقتی ما را با آن شکل و شمایل دید فکر کرد ما دیوانهایم .اما
دل

به حالمان سوخت و ما را تا چهارشیر رساند .خودمان تا سقهراهقی خرمشقهر رفتقیم .مقردم بقا

تعجب به ما نگاه میکردند .حق داشتند .خودمان هم به آن لبا هایی که به تن داشتیم مقیخندیقدیم.
باالخره به پادگان شهید غالمی و تیپ امقامحسقن رسقیدیم .در مققر تیقپ در سقنگر طقرح عملیقاا
لبا هایم را عوض کردم .تا روز بعد استراحت کردم و منتظر ماندم تا وسیلهای گیر بیاورم و بقه فقاو
برگردم که حشمت آمد.
حشمت خسته بود .بعد از اینکه استراحت کرد گفتم« :حشمت ،فاو نمیخوای بری؟» گفت« :برای
چی؟» گفتم« :خب بریم توی منطقه باشیم ».گفت« :دیگقه تمقوم شقد .خقط تثبیقت شقده .یقه سقری
موندهان .یه سری دارن برمیگردن .مأموریت ما هم تمقوم شقده .خقط پدافنقدی بقه مقا نقدادن .بایقد
برگردیم».
دو سه روز طول کشید تا بچهها منتقل شوند .گردانهایی که آسیب دیده بودند برای بازسقازی بقه
شهرهای خودشان برگشتند .مجروحها در بیمارستان بودند .بقیه هم ،که تعداد زیادی نبودند ،به تیقپ
برگشتند تا امکاناتی را که برده بودند برگردانند .به نیروها مدتی مرخصی دادند .البته بیشقتر نیروهقای
گردان طیفی بودند و فقط برای عملیاا میآمدند و بعد از تمام شدن آن برمیگشتند.
روز  10اسفند حشمت به من گفت« :حمید ،با بچهها برید تهران .به حسن نیسی سر بزنیقد ببینیقد
وضعیت

چه جوریه .ببینید کدوم بیمارستان بستری شده ».من ،مصطفی بصری ،رحمتاهلل قاسمپقور،

سید محسن موسوی ،و منصور بهبهانی با پیکان به تهقران آمقدیم و حسقن را در بیمارسقتان شقهدای
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ژاندارمری پیدا کردیم .بعد از عیادا از حسن ،قاسمپور ،که مسئول مالی تیقپ بقود ،مقیخواسقت از
ایرانماشین پنج مزدای سهمیة تیپ را بگیرد .به ما گفت« :با من بیاید .اونجا یه ماشین میدم دسقتتون.
هر موقع هم خواستید برگردید مشکلی نیست ».گفتیم که ما پنج نفریم .با مزدای ششم چه مقیکنقی؟
گفت« :میگم یکی از اهواز بیاد ببره».
حال حسن نیسی خیلی بد بود .به حاج غالم خلیلی تلفن کردم و جریان را گفتم .ققرار شقد او را
به بیمارستان دیگری منتقل کنند .آن زمان بیمارستانهای خصوصی برای مجروحان درجقة یقک بقود.
بعضی از بیمارستانها داوطلبانه به مجروحان رسیدگی میکردند .دکتر فرودی رئیس بیمارستان تهران
خیلی بامعرفت و با مرام بود .بخشی را به مجروحانی اختصاص داده بود که اوضاع خقوبی نداشقتند.
رفتارهایی از او دیدم که هرگز فراموش نمیکنم .گاهی پرسقتارها رغبقت نمقیکردنقد بقه مجروحقی
نزدیک شوند .فرودی خودش جلو میرفت و کار پرستار را انجام میداد .یک بار مجروحی را کقه دو
قطع بود و شرایط نامناسبی داشت تمیز کرد .اگر کارکنان بیمارستان در رسیدگی بقه مجروحقان

پای

کوتاهی میکردند ،بهشدا عصبانی میشد و آنها را مؤاخذه میکرد .از بین پزشکها فقط او بود کقه
کراواا نمیبست .چند بار هم به بیمارستانهای صحرایی آمده بود و میگفت« :واهلل همة زندگیم رو
مدیون بچههایی هستم که توی میدون جنگان ».حاج غالم به دکتر فرودی تلفن کقرد .او هقم گفقت:
«مجروح رو بیارید ».حسن را به آنجا منتقل کردیم و چون چشمهای در حال تخلیه بود با همسرش
گرفتیم تا از اهواز بیاید و باالی سرش باشد .پسر حسقن تقازه دوماهقه شقده بقود .او را پقی

تما

مادربزرگ

گذاشته بودند و همسرش آمد.

دکتر فرودی بعد از بررسی شرایط حسن گفت« :این رو فوری اعزام کنید خقارج از کشقور .بقرای
چشم

نمیتونم کاری بکنم ».یکی از ماشینهای مزدا زیر پایم بقود و در تهقران کارهقای حسقن را

پیگیری میکردم .به قاسمپور گفتم که دکتر اینطور گفته است .او با موسقوی اردبیلقی ،کقه نماینقدة
اندیمشک بود ،صحبت کرد .موسوی اردبیلی هم با کروبی ،که در پرواز مشقهد بقود ،تمقا

گرفقت.

ایشان را با موسوی اردبیلی معروف اشتباه گرفته بودند و از طریق فرودگاه به خلبان و به کروبی گفته
بودند که آیتاهلل موسوی اردبیلی پشت خط است .کروبی هم به کابین خلبان رفتقه و صقحبت کقرده
بود .به مشهد که رسیده بود با بنیاد شهید تما
شهید در بیمارستان مصطفی خمینی بروید.

گرفته بود .بنیاد به ما گفت که به دفتر پزشقکی بنیقاد

فاطمه کروبی مسئول پزشکی بنیاد شهید بود .ش

کال

بیشقتر سقواد نداشقت .پشقت درِ اتقاق

پرونده را دادم .به من گفتند صبر کنم .ده دقیقه که گذشت منشی بیرون آمد و گفت« :ایشون میگه ما
تشخیص میدیم که مجروح اعزام بشه به خارج از کشور یا نشه!» گفتم« :یعنی ایشون پزشکه؟» منشی
گفت« :نمیدونم ».با عصبانیت در اتاق را باز کردم .فاطمه کروبی با عینک بزرگی روی چشم

پشت

میز نشسته بود .منشی دنبالم دوید .به اوگفتم« :تو برو بیرون؛ وگرنه اینجا عربده میکشم و آبروریقزی
میکنم ».با پرخاش به کروبی گفتم« :آخه تو کی هستی؟ تو پزشکی که میگی ما تشقخیص مقیدیقم؟
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اصالً تو مدرک پزشکی داری که میگی من میگم؟ دکتر فرودی میگه باید اعزام شه؛ تو میگی مقن
تشخیص میدم! به خدا قسم این بنیاد رو میآرم پایین؛ اول روی سر خودا بعد روی سر شقوهرا.
فکر کردی کی هستی؟ اگه پسر خودا هم بود همین کار رو میکردی؟» خقانم کروبقی حرفقی نقزد.
وقتی حرفهای من تمام شد ،گفت« :من نگفتم اعزام نمیکنیم .دکتر فرودی گفته؛ اشکال نداره .دکتر
لشکری یا دکتر سجادی هم باید پرونده رو ببینن ».گفتم« :خداوکیلی اگه اتفاقی برای این بیفتقه ،مقن
میدونم و شما! به حضرا عبا

دوباره بلند میشم میرم پی

موسوی اردبیلی ».گفقت« :آققا شقما

آروم باش ».برگهای نوشت و به دست من داد و گفت« :این رو سریع بدید به دکتر سجادی که رئیس
کمیسیون چشمپزشکیه».
دکتر سجادی جوانی دوستداشتنی بود و در بیمارستان لبافینژاد کار میکرد .قبل از اینکه سراغ او
بروم ،پی

دکتر فرودی رفتم و جریان را گفتم .دکتر فرودی نامهای برای سقجادی نوشقت و شقرایط

مجروح را توضیح داد و امضا کرد .وقتی نامه را به سجادی نشقان دادم ،گفقت« :کقافی نیسقت .دکتقر
لشکری هم باید تأیید کنه».
دکتر لشکری پیرمردی بدعنق بود .وقتی پروندة حسن را پی

او بردم گفت« :ببقین پسقر ،تقا مقن

مجروح رو نبینم امضا نمیکنم .باید چشم رو از نزدیک ببینم ».نگاه غضبناکی هم ضمیمة حرف کرد
که یعنی دیگر حرف نزن .من هم از مطب بیرون آمدم و از بیمارستان یک آمبوالنس گرفتم .زیر بغقل
حسن را گرفتم و در هوای سرد زمستان  1904سوار آمبوالنس کردم و به خیابان سمیه بردم تا دکتر از
نزدیک او را ببیند .دکتر وقتی چشم را دید گفت« :یه چشم که تخلیه شده و کارش تمومه .چشم چپ
هم اوضاش خرابه ».باالخره پای برگه را امضا کرد .دوباره سراغ فرودی رفتم .دکتر فقرودی هقم یقک
نامه برای مهدی کروبی نوشت و مدارک را ضمیمه کرد تا کارهای اعزام سریعتر انجام شود.
روزانه وضعیت حسن را به حشمت گزارش میدادم .بعد از انجام دادن کارها ،به حشقمت گفقتم:
«میخوان حسن رو اعزام کنن خارج از کشور .یکی باید باهاش باشه ».گفت« :تو باهاش برو ».گفقتم:
«خونها آباد! میخوان اعزام کنن انگلستان .مگه همین بغله که من برم و برسونم و برگقردم ».گفقت:
«خب برو ده روز دیگه برگرد ».گفتم« :مگه دست منه!؟» گفت« :هر کاری میخوای بکنقی بکقن .مقن
نمیدونم ».قرار شد برادر یا همسرش با او بروند .اما وقتی پزشک گفت درمان حداقل ش ماه طقول
میکشد هر دو عقب کشیدند .مسئوالن گفتند اصالً نیازی نیست کسی برود .خانة بنیاد شهید آنجا نیرو
دارد .دو روز مانده بود سال  1904تمام شود که برگة اعزام به خقارج را گقرفتیم .شقبهقایی کقه در
بیمارستان کنار حسن بودم تا صبح ناله میکرد .شب آخر آرام بود و میگفت که هیچ دردی ندارد .بقا
خودمگفتم« :این داره میره ،حاال نصفهشبی چطور همسرش رو خبر کنم ».همسر حسن روزهقا بقاالی
سرش بود و شبها پی

همسر حاج غالم میماند .آن شب تا صبح آیتالکرسی خوانقدم .هقر چنقد

دقیقه یک بار سراغ حسن میرفتم و صدای

میکردم .خوشبختانه اتفاقی نیفتاد .دکتر فرودی بقه مقن

گفت« :حمید ،بود و نبود تو اینجا یکسانه .کارا تموم شده».
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یک روز مانده به پایان سال با مزدا به بهبهان رفتم .روز  9فروردین  1905حسقن را بقه انگلسقتان
اعزام کردند .نُه ماه آنجا ماند و یک چشم

دید اندکی به دست آورد .در بهبهان به خانة خودمقان و

همسرم سرزدم .به مزار شهدا رفتم و برای بچه هایی که در والفجر شهید شده بودنقد و مقن نتوانسقته
بودم در مراسمشان شرکت کنم فاتحه خواندم .تهرانیها در تعطیالا عید به بهبهان آمده بودند .شقهر
شلوغ شده بود .گاهی روزها با خویشاوندان به صحرا میرفتیم و فوتبال بازی میکقردیم .تقا روز 19
فروردین در بهبهان ماندم .بعد از آن با حبیب به اهواز رفتم .در اهواز همة خانواده در منزل حاج یداهلل
جمع شده بودند .گفتم که میخواهم به فاو بروم و به بچهها سر بزنم .حاج یداهلل گفت« :صبر کقن بقا
هم بریم .من هم میخوام برم .بچههامون اونجان».
حاج غالم و اسماعیل ،که پسرعمة میترا بود ،گفتند با ما میآیند .بقا لنقدکروز حرکقت کقردیم .در
جادة کواعبداهلل یک لندکروز از پشت یک تریلی باال رفته بود .تریلی عققب نداشقت و لنقدکروز آن
باال چپ کرده بود .حاج غالم هر چه از دهان

درآمد نثار رزمندهای کرد که ماشین بیتالمال را به آن

روز انداخته بود .نزدیک ظهر به فاو رسیدیم.
در عملیاا والفجر  1کارخانة نمک فقط یک راه داشت .باید از جادة آسفالت مقیگذشقتیم تقا بقه
سهراه کارخانه میرسیدیم .دشمن اطالعاا کاملی از منطقه داشت و همان مسیر را زیر آت سقنگین
گرفته بود و ما تلفاا میدادیم .بچهها میخواستند دو جادة دیگر بزنند تا دشقمن دیقد کمتقری روی
آنها داشته باشد و تردد از آن مسیرها صورا بگیرد .مشغول کار بودند که به مشکل برخوردند و بقا
حاج یداهلل تما

گرفتند .حاج یداهلل به آنها گفت« :من االن میآم .شما توی سقنگر بمونیقد تقا مقن

بیام ».مقر حاجی در نخلستان فاو بود .به حاج یداهلل گفتم« :بذار منم بیام؛ ببینم منطقه چه وضعی پیقدا
کرده ».قبول کرد .غالم گفت« :کجا میخوای بری؟» گفتم« :باحاج یداهلل میخوام برم خط» گفت« :من
هم میام» اسماعیل هم با اینکه چنین تجربیاتی نداشت شیر شد و گفت« :من هم میام»
سوار جیپ روباز شدیم .حاج یداهلل و اسماعیل جلو نشستند ،من و غالم هم عقب .در مسیر حاج
یداهلل تأسیساا و مناطق دشمن را ،که تصرف شده بود ،به اسماعیل نشان میداد .از کنار خور عبداهلل
به سمت کارخانة نمک و روی جادة آسفالت رفتیم .بچهها قبل از سقهراهقی یقک جقادة اوریقب زده
بودند .دشمن به طور پراکنده منطقه را زیر آت داشت .نزدیک کارخانه را بیشتر میکوبیقد .هقر چقه
جلوتر میرفتیم رنگ اسماعیل زردتر میشد .غالم و اسماعیل بچهمحل بودند و از همان ابتدا بقا هقم
کُری داشتند .غالم به من نگاه میکرد و پوزخند میزد و به اسماعیل اشاره مقیکقرد .مقن هقم اشقاره
میکردم که غالم کوتاه بیا .میدانستم اسماعیل بدخلق است و عصبانی میشود.
در منطقة آسفالت به خاکریز رسیدیم .عراقیها به شدا میزدند .حاج یداهلل جیپ را نگه داشقت.
اسماعیل از یکی از بسیجیهای لشکر  ،21که کنار خاکریز بود ،پرسید« :دستشویی کجاست؟» بچههقا
سنگر توالت را نشان

دادند و او به آن سمت رفت .ما هم سریع در خاکریز مستقر شدیم .حاج یداهلل

به طرف لودر و بولدوزرهایی رفت که داشتند کار مقیکردنقد .غقالم مقیخندیقد و مقیگفقت« :امیقر
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دیدیش؟!» ناگهان گلولهای درست کنار سنگر دستشقویی بقه زمقین خقورد .نصقف سقنگر ریخقت.
گردوخاک که نشست اسماعیل با اوضاع آشفتهای پدیدار شد .بسیجیهای پشت خقاکریز زدنقد زیقر
خنده و گفتند« :حاج آقا چی شد؟» تا اسماعیل خودش را جمقع وجقور کقرد بچقههقا تکقه بقاران
کردند.در آن میان غالم از همه بیشتر میخندید .من هم خندهام گرفته بود؛ اما مقیخواسقتم خقودم را
کنترل کنم .اسماعیل جلو آمد و گفت« :من رو برای چی آوردید اینجا؟ کی گفت من بیقام اینجقا؟ ای
یداهلل  »...او را داخل یک سنگر هل دادیم .رنگ به صورا نداشت .یکبنقد فحق

مقیداد .دهقان

خشک شده بود .به سوی حاج یداهلل دویدم و گفتم« :حاجی ،نزدیقک بقود اسقماعیل نفلقه بشقه .االن
بدجور قاط زده .میگه برای چی من رو آوردید اینجقا؟» گفقت« :خقب مقن چقه کقار کقنم؟» گفقتم:
«نمیدونم .سریع کارِا رو تموم کن برگردیم .این بندة خدا داره میمیره از تر  ».سوار جیپ شدیم
و راه افتادیم .غالم قاهقاه میخندید .دشمن آت

میریخت و فریاد اعتراض اسماعیل به آسقمان رفتقه

بود .چند بار گفتم« :غالم نخند ».اما فایدهای نداشت .اسماعیل هم جرئت نداشقت مسقتقیم بقه غقالم
حرفی بزند .جلوی او کم آورده و برای

بد شده بود.

به فاو رسیدیم .در سنگر بتنی نشستیم .غالم گفت« :بریم اهواز ».گفتم« :برای چی؟ من کاری ندارم
اونجا .بچهها اینجان .شما برید .من میمونم ».غالم گفت« :پس مقا مقیریقم ».اسقماعیل گفقت« :مقن
نمیآم ».غالم گفت« :برای چی؟» عراقیها شبها با موشکهای کوتاهبرد فاو را میزدنقد و نخلسقتان
بیشتر مورد اصابت قرار میگرفت  .اسماعیل که دید صدای انفجار آنجا بقدتر از انفجقار خقط مققدم
است گفت« :من االن از سنگر بیرون نمیآم ».میترسید .غالم میگفقت« :بقرای چقی اینجقا بمقونیم؟
بریم ».اسماعیل هم میگفت« :اگه برید ،من میدونم با شما!» و فح
فح

میداد .گفتم« :به من چرا فح

اسماعیل فکر میکرد در روز آت
کردند به فح

میداد .بیشتر از همه هم به مقن

میدی؟ من اصالً نمیخوام برم عقب .میخوام اینجقا بمقونم».
کمتر میشود .باالخره غالم و اسقماعیل دعوایشقان شقد و شقروع

دادن .غالم را از سنگر بیرون بردم و گفتم« :غالم ،آخه چقرا ایقنطقوری مقیکنیقد؟»

گفت« :برو ببین این چهشه؟ چرا داره آبروریزی میکنه؟ برای چی ما آوردیم ؟» غالم کقه آرام شقد
سراغ اسماعیل رفتم و گفتم« :چهته؟ چرا به غالم بدوبیراه میگی؟! اون که چیزی نگفته!» اسماعیل به
هم ریخته بود .گفت« :حیف! تو پاسداری و گول یه مردتیکة ارتشی رو خوردی ».یداهلل ،کقه فرمانقده
قرارگاه بود ،خیلی ناراحت شد .غالم و اسماعیل از آشنایان او بودند.
آن شب را ماندیم .حاج یداهلل به من گفت روز بعد آنها را به اهواز ببرم تا تنها نباشقند کقه در راه
با هم دعوا کنند .روز بعد حرکت کردیم .من میراندم .غالم وسط نشسته بود و اسماعیل کنارش؛ امقا
چون با غالم قهر بود روی

را به طرف پنجره کرده بود و از فاو تا اهواز یک بار هم جلوی

را نگاه

نکرد .غالم به من اشاره میکرد و من هم اشاره میکردم کاری به کارش نداشته باشقد .بقه اهقواز کقه
رسیدیم ،گفتند علی ،برادرِ غالم ،روز قبل در جادة کواعبداهلل با یک لندکروز از تریلقی بقاال رفتقه و
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مجروح شده است .گفتم« :غالم ،دیروز هقر چقی فحق

دادی بقه بقرادر خقودا دادی .اون راننقدة

لندکروز برادرِ خودا بوده ».با تعجب گفت« :نگو!» گفتم« :به جان تو گفتند علی بوده»
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فصلدهم
خرداد سال  1905به تیپ مأموریت دادند برای پدافند منطقة عملیاا والفجقر  3بقه کردسقتان بقرود.
نیروها کمکم در حال انتقال به کردستان بودنقد .بقرای انجقام دادن کقاری بقه بهبهقان برگشقتم و بقه
خانوادهام گفتم که به این زودیها برنمیگردم .مادر همسرم گفقت« :دو سقاله زنقت رو عققد کقردی.
شاید جنگ حاالحاالها تموم نشه .هر روز میگی یکی شهید شده؛ بذار چهلم تموم بشه .بیا دسقت
زنت رو بگیر و ببر سر خونه و زندگیا ».مادر خودم هم اصرار داشقت زودتقر مراسقم عروسقی را
برگزار کنیم .گفتم« :بذارید برم کردستان؛ از حشمت اجازه بگیرم و برگردم».
به کردستان رسیدم .از آنجا به بانه و پادگان گرمک رفتم .بچههای ما آنجا مستقر بودند .موضوع را
با حشمت در میان گذاشتم .گفت« :اول بیا بریم مقر خودمون ببینیم چه خبره ».بقا هقم بقه ارتفاعقاا

لَری 1رفتیم .منطقه را خوب میشناختم و برای حشمت توضیحاتی دادم .حشمت گفت« :مگه تو اینجا
بودی؟» گفتم« :آره ،والفجر  4با بچههای المهدی اینجا بودم .والفجر  2هم حاجعمران بودیم».
بعد از ظهر به مقر بچههای خودمان در روستای امیرالمؤمنین رسیدیم .شب حشقمت مقن را صقدا
کرد و گفت« :بیا بریم توی خط عراقیها رو اذیت کنیم .امشب میخوایم تک بزنیم ».پیراهن کرمرنگ
شخصی و کف های تابستانی پوشیده بودم و وسیلة دیگری نداشتم .با حمیقد احمقدی و حشقمت و
مرتضی روحیان سوار جیپ شدیم .حشمت پشت فرمان نشسته بود و حمید احمدی کنقارش .مقن و
مرتضی روحیان هم عقب نشسته بودیم .حشمت با سرعت پیچها و درههای کوه را با چراغ خقاموش
پایین میرفت .دائم میگفتم« :حشمت یواش برو .دره است ».مرتضی روحیان میخندید .من هم به او
مشت میزدم که یعنی ساکت شو و نخند .مرتضی میگفت« :من رو برای چی میزنی؟» حشمت هقم
لج کرده بود و حاضر نبود چراغ را روشن کند .چند بار تا مرز چپ کردن رفتیم .داد میزدم« :وایسقا.
آقا من نمیخوام با شما بیام .وایسا من پیاده شم ».اما پایشان را در یک کف

کرده بودند که من را بقه

خط برسانند .باالخره تا از آن باال برسیم پایین نصف عمرم رفت.
حشمت ،قبل از اینکه ما به آنجا برسیم ،به بچههای گروهان عزیز نجفی ،که در خط بودنقد ،گفتقه
بود میخواهیم سراغ عراقیها برویم؛ آماده باشید .در خط حشمت به من گفت« :حمید ،برو سراغ اون
تانک ارتشی که اون گوشه وایساده .بگو بیاد به ما کمک کنه ».به سمت تانقک رفقتم و دیقدم زیقر آن
سنگر ارتشیهاست .وارد شدم و گفتم« :سالم برادر ».ارتشیها خیلی خقوب مقن را تحویقل گرفتنقد.
گفتم« :میخوایم بریم عملیاا .شما هم تانکِتون رو حرکت بدید ،بیاید بقه مقا کمقک کنیقد ».گفتنقد:
«تانک ما خرابِ ،حرکت نمیکنه ».با تعجب گفتم« :خرابه!؟ برای چی اینجا موندید؟» گفتند« :فرمانده
تانک ما ستوانیِ رفته مرخصی .ما نمیتونیم خودمون تصمیم بگیقریم ».مقاجرا را بقه حشقمت گفقتم.
خندید و گفت« :میدونستم اینا تکون نمیخورن».
 .1ارتفاع لری یکی از ارتفاعاا منطقة عملیاتی والفجر  4واقع در محور مریوانق بانه است( .راوی)
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سوار پیامپی شدیم و با بچههای پیاده حرکت کردیم .نمیدانستم کجا میرویم .هقوا هقم تاریقک
بود .بیست دقیقه با نفربر پی

رفتیم .بعد از آن پیامپی ایستاد و حشمت از آن پایین پریقد .مقن هقم

خواستم پایین بروم که پایم لیز خورد و در یک درز گیر کرد .هر کاری کردم پایم درنیامد .هر قدر داد
زدم ،رانندة پیامپی نشنید .کاله روی سرش گذاشته بود .به کسی هم دسترسقی نداشقتم .دوروبَقرم را
نگاه کردم و آهنی را دیدم .آنقدر به آن زدم که یکی از رانندهها متوجه شد و سراغم آمد .گفتم« :پقام
گیر کرده!» آچار آورد و پیچها را باز کرد و قطعه را بیرون کشید تا من توانستم بعقد از پقانزده دقیققه
پایم را بیرون بکشم .سرم را از پیامپی بیرون بردم تا ببیقنم کجقاییم و حشقمت کجاسقت .دیقدم یقا
اباالفضل از همه طرف موشک آرپیجی به سمت ما میآیقد و منقور آسقمان را روشقن کقرده اسقت.
پیامپی هم وسط دشت ایستاد و عراقیها از روی کوه با تیربار به سمت

شلیک میکنند .داخل رفقتم

و به راننده گفتم« :اینجا کجاست؟ حشمت کجاست؟» گفت« :من چه میدونم!؟ حشمت پرید بیقرون
و رفت ».از نفربر بیرون رفتم .هیچکس نبود .نمیدانستم باید چه کنم .راننده هم میگفقت« :مقن چقی
کار کنم؟ دارن میزنن ».من گفتم« :من هم نمیدونم ».بندة خدا تعجب کرده بود .نمیدانست من هقم
گیجم و آمدهام مرخصی بگیرم تا بروم زنم را ببرم و حاال با لبا

شخصقی از منطققه سقر درآوردهام.

گفتم« :صبر کن ببینیم چی میشه».
لحظهای منورها خاموش و دوباره روشن شدند .در همان روشنایی دیدم یک ستون نیرو با سرعت
به طرف نفربر میآیند .گمان کردم عراقیها هستند .به راننده گفتم« :بقزن! اینقا رو بقزن ».و بالفاصقله
برای اینکه اسیر نشویم فریاد زدم« :دندهعقب بگیر ».او هم با سرعت دندهعققب گرفقت .فاصقلهای را
عقب رفت و بعد ترمز کرد تا به سمت چپ بپیچد که در درختها رفتیم .سروتَه کرد و رو به مسیری
که آمده بود برگشت .از نفربر بیرون رفتم و پشت درختها پنهان شدم تا اگر عراقیها آمدند ،حداقل
در نفربر نباشم .صدای شَلَقشَلَق دویدن عدهای میآمد .نزدیکتر که آمدند شنیدم به فارسی صقحبت
میکنند .بچههای خودمان بودند که داشتند برمیگشتند .از پشت درختها بیقرون آمقدم .حشقمت بقا
عصبانیت گفت« :چرا فرار کردید؟ میخواسقتم بچقه هقا رو سقوار پقیامپقی کقنم!» گفقتم« :مقن کقه
نمیدونستم شمایید .به راننده گفتم لولة تو

رو پایین بیاره و شما رو بزنه ».گفت« :من جلوی ستون

بودم ».گفتم« :خیلی شانس آوردی .وقت کم آورد؛ وگرنه میزد .تو کجا رفته بودی؟!» گفت« :تو چقرا
نیومدی؟» گفتم« :پام گیر کرده بود وسط آهنا .تا اومدن و بازش کردن شما رفته بودید ».گفت« :عراقیا
دنبالمون کرده بودن .داشتیم میاومدیم که سوار نفربر بشیم ».باالخره از آن معرکه جقان سقالم بقه در
بردیم.
فردای آن شب منطقه را با دوربین نگاه کردیم تا ببینیم شب گذشته کجا رفتهایم .یک متر جلوتر از
جایی که نفربر ترمز کرده بود دره بود و جالب اینکه بین درختان را خودمان مین گذاشته بودیم؛ ولقی
به دلیل بارندگی روزهای گذشته زیر مینها نرم شده و آن شب منفجر نشد .به حشقمت گفقتم« :مقن
خرم که اومدم از تو اجازه بگیرم .من باید بهبهان میموندم ».حشمت خونسرد خندید و گفت« :خیلی
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خب ،حاال میخوای زن بگیری برو بگیر .اشکال نداره .دو روز بسِتِه؟» گفقتم« :مقرد حسقابی ،دو روز
طول میکشه برسم بهبهان .دو روز هم طول میکشه برگردم .دو روز نمیخوام اونجا بمونم؟» گفقت:
«خب برو .یه هفته بسه ».قرار شد با قاسمپور به بهبهان برگردم.
آن منطقه دشت اللة زیبایی داشت .ما در خوزستان چنین چیزی نداشتیم .با بچههقا تعقداد زیقادی
الله چیدیم .دور اللهها حولة خیس پیچیدم و طوری آنها را بستهبندی کردم که رطوبت داشته باشد و
ساقه اش بتواند آب بگیرد .به قاسمپور گفتم« :من الله دارم ».گفت« :تقوی راه هقر جقا خواسقتیم آب
بخوریم روی اینا هم آب میریزیم».
به بهبهان رسیدیم .حبیب هم آنجا بود .فردای آن روز با حبیب اللهها را بقه مقزار شقهدا بقردیم و
روی قبر هر شهید دو تا الله گذاشتیم .روز بعد به حبیب گفتم« :اجازه بده ما عروسقی کنقیم ».گفقت:
«باشه؛ اما من نمیمونم .باید برم کردستان پی

بچهها ».حبیب به کردستان برگشت.

در عروسی ما هیچکس نبود .مادرم بود و چند نفر همسایه و چند نفر از رفقای قدیمی بندر دیلقم.
مراسم در منزل خودمان و همسایهمان حاج علی شاه برگزار شد .مادرم برای پنجاه نفر شام آماده کرده
بود .بچههای مسجد و محل و رفقا برای شقام آمدنقد .ققدیمیهقای سقپاه بنقدر دیلقم هقم آمدنقد و
میخواستند مجلس را گرم کنند که گفتم« :تیرتون بقه خطقا رفقت ».گفتنقد« :چقرا؟ اینجقا کقه کسقی
نمیدونه ما پاسداریم ».گفتم« :کسی اینجاست که همة شما رو میشناسه؛ آقای دهقان .پس سروصقدا
راه نندازید ».گفتند« :وامصیبتها»
بیسروصدا دست همسرم را گرفتم و بردم به خانة مادرم .منزل خودمان آماده شده بود؛ امقا هقیچ
وسیلهای در آن نداشتیم .خالی بود .روز خواستگاری خانوادة همسرم از ما مهریه نخواستند .ما هقم از
آنها جهیزیه نخواستیم .قرار شده بود کمکم وسایل خانه را جور کنیم.
مدتی بعد تیپ از کردستان به مهران رفت و در عملیاا کربالی  1وارد عمل شد .از رادیو مقارش
عملیاا پخ

میشد و خبر شهادا پسر دخترعمة میترا هم رسید .مادر همسرم گفت« :خواست خدا

بود .اگه عروسی نمیکردی ،دوباره عروسی چند ماه دیگه عققب مقیافتقاد ».چنقد روز خانقة مقادرم
ماندیم .دیدم فایده ندارد .خانه کوچک بود و مادرم در تنگنا قرار گرفته بود .به مادرم گفتم« :ما میریم
خونة خودمون .کمکم وسایل رو جور میکنیم».
خانه را موکت کردم .یک فرش از حبیب گرفتم و در پذیرایی پهن کردم .کولر گازی داشتیم .یقک
تلویزیون سیاه و سفید هم داشتیم .یخچال و گاز را از ستادِ جهیزیه گرفتم و زندگی را شروع کقردیم.
بعد از چند روز که خواستم به منطقه برگردم همسرم را به خانقة پقدرش بقردم .حبیقب از کردسقتان
برگشته بود .خبر داد که مرتضی شهید شده است .خاطراا مرتضی در ذهنم زنده شد.
قبل از والفجر  ،1پی

از اینکه بچهها کمین بخورند ،جلساا عملیاتی داشقتیم .حشقمت فرمانقده

عملیاا بود و حبیب جانشین فرمانده تیپ .مرتضی روحیان هم بود .جلسه داشتیم برای زدن پاسقگاه
روبهروی ساهندی ،که در آبراه بود .حشمت گفت« :برادر حبیب ،از اژدربنگالهای مرتضی اسقتفاده
241

حبیقب نبقر .حبیقب

میکنیم ».مرتضی نگاهی به حشمت کرد که یعنی ساکت شو؛ آبروی ما را پقی

گفت« :چیه ماجرای این اژدر؟» حبیب با مرتضی خیلی صقمیمی بقود .او را «مقورو» صقدا مقیکقرد.
مرتضی گفت« :برادر حبیب ،حشمت شوخی میکنه ».حشمت گفت« :اصالً هم شقوخی نقدارم بقرادر
حبیب ».حبیب اصرار کرد و گفت« :چیه این قضیة اژدر بنگال؟» مرتضقی پاکقت سقیگار را درآورد و
گفت« :بابا  ...اینه .میخواد آبروی من رو ببره .خوب شد؟!» حشمت خندید .در مسابقاا فوتبال هقم
مرتضی چون سیگاری بود در دروازه میایستاد و هر توپی که در دروازه میرفت بچهها سقیگارش را
میگرفتند و قاهقاه میخندیدند .با همین کارها هر بار هفده هجده گل نصیب ما میشد .او را با لگد از
زمین بیرون میانداختیم و او دوباره میآمد و میگفت« :اصالً من میخوام بقازی کقنم ».وسقط زمقین
مینشست و تو ها را با دست میگرفت.
حبیب گفت« :مرتضی چهل و هشت ساعت آخر با کسی شوخی نمیکرد .وقتی بچهها سربهسرش
می ذاشتن لبخند ملیحی میزد .حد

زدم رفتنیه .دمدمای صبح بقا بقیسقیم تمقا

مسئول محورتون رفت .پرسیدم کی؟ چطوری؟ گفتن ده دقیققة پقی

تقو

گقرفتن و گفقتن

خقورد جلقوش و دل و

رودهش ریخت زمین».
من و حبیب به منطقه رفتیم .بچهها گفتند که مأموریت ما در مهران تمام شده است و باید به اهواز
برگردیم .اواخر مرداد  1905بود .در دهگُالن که بودیم دو سه تا از گردانهای کهکیلویه و بویراحمقد
را با تیپ ما همراه کردند .نگران شده بودم .احسا

کردم اتفاقاتی دارد در تیپ میافتد .جانشین ستاد

تیپ یکی از بچههای کهکیلویه و بویراحمد ،به نام دولتآبقادی ،بقود .شقهمیری را هقم ،کقه پقدرش
امامجمعة یاسوج بود ،نفر سوم ستاد کرده بودند .در پادگان شهید غالمقی کقه بقودیم کقمکقم زمزمقة
انحالل تیپ امامحسن به گوشمان رسید .نیروهای کهکیلویه و بویراحمد بیشتر شده بودند .ققرار شقد
تیپ را به آنها تحویل بدهیم و بچههای امامحسن به سمت لشکر ولیعصر خوزستان بروند .بخشی از
امکاناا تیپ امامحسن را به نیروهای امامحسن دادند و بخشی را هم به کسانی که جدید آمده بودند.
در پادگان علیاکبر حمیدیه بنة تدارکاتی داشقتیم .تیقرآهن و امکانقاا سقوله و مهندسقی آنجقا بقود.
بچههای کهکیلویه و بویراحمد میخواستند زرنگبازی دربیاورند و تیرآهنها را ببرند .موضوع را بقه
نادر اسدینیا ،فرمانده سپاه خوزستان ،و سید احمد آوایی گفتیم .نادر گفقت« :بیخقود مقیکقنن .شقما
نگران نباشید».
در چهارشیر تدارکاا سپاه خوزستان یک بنه داشت .بچههای ما ده تیم شدند .بچههای کهکیلویقه
و بویراحمد تیرآهنها را بار تریلی میکردند و به بنة خودشان در شوشتر میفرستادند .تریلیها باید از
چهارشیر رد می شدند تا به شوشتر برسند .ما دنبقال تریلقیهقا راه مقیافتقادیم و جلقوی آنهقا را در
چهارشیر میگرفتیم و به تدارکاا سپاه میفرستادیم .چهقار روز از ایقن جریقان گذشقت .بچقههقای
کهکیلویه و بویراحمد فهمیدند که هیچیک از تریلیها به شوشتر نرسیده و هر چه بار زدهانقد مفققود
شده است .تازه متوجه شدند رودست خوردهاند .به بخ
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تدارکاا خوزستان آمدند و دیدنقد هشقتاد

تریلی بار آنجاست .به آنها گفتیم « :ما امکاناتمون رو با شما تقسیم میکنیم و شقما زرنقگبقازی در
میارید!؟» عذرخواهی کردند و رفتند .ما هم وقتی به تقسقیم امکانقاا طقرح عملیقاا رسقیدیم همقة
دوربینهای دید در شب و قطبنماها و اسلحهها را در کاپوا ماشین جاسازی کردیم و بیرون بردیم.
فقط نقشهها و کالکها ماند .مانده بودند که یعنی نیروهای طرح و اطالعاا این تیپ چیزی نداشقته-
اند؟!
قبل از اینکه تیپ را تحویل بدهیم باید پایان مأموریت میگرفتم .اما کوتاهی کردم و گرفتار شقدم.
سیفاهلل حیدرپور ،که اصفهانی بود ،فرمانده تیپ کهکیلویه و بویراحمد شده بود .وقتی بقرای گقرفتن
پایان مأموریت رفتم ،حیدرپور گفت« :ما بقه شقما پایقان مأموریقت نمقیدیقم ».گفقتم« :مقن از تیقپ
امامحسنم .کارم تموم شده ».گفت« :باید بیاید اینجا حساب پس بدید ».عصقبانی شقدم .گفقتم« :مگقه
دزدی کردیم که حساب پس بدیم؟ من اصالً پایان مأموریت نمیخقوام .اصقالً تقو کسقی نیسقتی کقه
بخوای به من پایان مأموریت بدی .من نیازی به پایان مأموریتی که تو زیقرش رو امضقا کنقی نقدارم.
اصالً پارهش میکنم .برای اینا فرماندهی؛ اما برای من نیرو هم نیستی!»
اهالی کهکیلویه و بویراحمد یک اختالف دیرینه با اهالی بهبهان داشتند؛ از زمان پدربزر هایمقان.
آن را پی کشیده بودند و میگفتند بهبهانیها حق اهالی کهکیلویه و بویراحمد را خوردهاند.
سراغ پرسنلی رفتم و گفتم« :اومدهم پایان مأموریت بگیرم ».صالحی مسئول آنجا بود .میدانستم که
اگر بفهمند اهل بهبهانم ،من را سَرمیدوانند .صالحی پروندهام را آورد و گفت« :شقما بایقد حسقاب و
کتاب پس بدید ».بدون ناراحتی گفتم« :نمیدونم چه کار کنم .اون موقع که بهبهانیا اینجا بودن گرفتار
بهبهانبازی بودیم؛ حاال هم که شما لرها اینجایید گرفتار لربازی شما شدیم!» گفت« :مگه تقو بهبهقانی
نیستی؟» گفتم« :نه ».گفت« :کجایی هستی؟» گفتم« :من ماهشهریام؛ بچة روستای دهمال ».گفت« :توی
تیپ امامحسن چی کار میکردی؟» گفتم« :ببخشید؛ تیپ امامحسن مالِ کجا بود؟ مال خوزسقتان بقود
دیگه! ده مال هم جزء استان خوزستانه؛ تابع ماهشهر .ما هم سپاه بودیم .اعزاممون کردند اینجا ».گفت:
«خب ،همون اول میگفتی ماهشهری هستی ».خودش ،با روی گشاده ،همة کارهقای پایقان مأموریقت
من را در عرض بیست دقیقه انجام داد .گفت چای هم بیاورند .پایقان مأموریقت را گقرفتم و از مققر
بیرون آمدم .هشتصد متر با جلوی در و دژبان فاصقله داشقتم .سقوار لنقدکروز شقدم و از درِ دژبقانی
گذشتم .ماشین را روشن نگه داشتم و ترمزدستی را کشیدم .پیاده شدم و بقه دژبقان گفقتم« :ببخشقید
برادر ،میشه به پرسنلی تلفن کنم؟» گفت« :تلفن روی میزه ».داخل کیوسک رفتم و شمارة پرسنلی را
گرفتم .صالحی گوشی را برداشت .گفتم« :سالم علیکم ».گفت« :علیک سالم ».گفتم« :آققای صقالحی،
من کعبیم ».گفت« :مشکلی پی
دِین میکنم ».گفت« :خواه

اومده؟» گفتم« :من حقیقتاً باید یه مسئلهای رو به شما بگم .احسا
میکنم .بفرمایید .در خدمتتون هستم ».با آرامق

گفقتم« :مقن بقه شقما

دروغ گفتم! من بهبهانیم ».صالحی قفل کرد .نزدیک سی ثانیه مکث کرد و ناگهان به زبان لری فح
بدی داد و گفت« :من گفتم تو بهبهانی هستی؛ تو میگی من بچة ماهشهر و هندیجانم .االن کجقایی؟»
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گفتم« :جلوی درِ دژبانی ».با فریقاد گفقت« :گوشقی رو بقده دسقت دژبقان ».گفقتم« :چشقم؛ گوشقی
خدمتتون ».گوشی را کنار تلفن گذاشتم و از اتاقک نگهبانی بیرون آمدم .تا بقه ماشقین برسقم فاصقلة
زیادی نبود؛ اما برای من قرنها طول کشید .باالخره در لندکروز نشستم و با سرعت حرکت کردم .تقا
اهواز برمیگشتم و پشت سرم را نگاه میکردم تا دنبالم نیایند.
بیشتر بچه های تیپ پراکنده شده بودند و حال و روز خوبی نداشتیم .به بهبهان برگشتم .حبیب هم
آنجا بود .چند روز آنجا بودیم .حبیب گفت او را فرمانده ناوتیپ کوثر کردهاند و او با این شرط قبول
کرده که ناوتیپ مأموریت

تغییر کند و تابع نیروی زمینی شود .من بهبهان بودم که حبیب در کقربالی

 19ق البکر و االمیه 2ق کنار بچههای ناوتیپ کوثر قرار گرفت .بعد از عملیاا برگشت و گفت که دیگر
به ناوتیپ نمیرود و فرماندهان اصرار دارند که ناوتیپ کوثر زیر نظر نیروی دریایی باشد.
در بهبهان بالتکلیف بودیم و بهترین فرصت بود تا زمینی را که برای حبیب گرفته بقودیم و مقدتی
رها شده بود بسازیم .گرفتن زمین هم جریان خودش را داشت .هنوز در تیپ امامحسن بودیم که بقه
حبیب گفتم« :یه زمین برای زن و بچها بگیر .همه دارن زمین میگیرن ».گفت« :ول کن بابقا تقو هقم
حوصله داری!» روزی محمود پریشانی را در قرارگاه دیدم .جلوی درِ تعاون یکی از رفقای

را دید و

پرسید« :این زمینا چی شد؟» او هم توضیح داد که در بهبهان برای بچهها اینقدر زمقین گقرفتیم و در
شوشتر هم اینقدر .همانجا از فرصت استفاده کردم و به محمود گفقتم« :ای کقاش یقه زمینقی بقرای
حبیب میگرفتیم ».گفت« :مگه حبیب زمین نداره؟» گفتم« :نه ،توی دو تا اتاق خونقة بابقاش زنقدگی
میکنه ».رفیق محمود با تعجب گفت« :حبیب شمایلی؟ دو تا قطعة بزر
قطعهش نزدیک شونزده هفده تا پالکه ».محمود به رفیق

تقوی بهبهقان گقرفتیم؛ هقر

گفت« :بگو یکی از اون پالکا رو به حبیقب

بدن ».او همانجا گوشی تلفن را برداشت و به مصطفی دهدار ،مسئول تعاونی سپاه بهبهان ،تلفن کقرد
و گفت« :از زمینای شهری که بهت دادن یه قطعهش رو ،هر جایی که خودشون انتخاب کردن ،بده به
حمید کعبی که میفرستم

برای حبیب شمایلی ».به بهبهان رفتم و به حبیب هم چیزی نگفتم .زمینی

 251متری در میدان اسکار برای حبیب گرفتم و فرم

را امضا کردم .حبیب و مجیقد بققایی قبقل از

انقالب در تیم اُسکار بهبهان فوتبال بازی میکردند .آن زمین به زمین فوتبال نزدیک بود .به اهواز رفتم
و به حبیب گفتم« :حبیب براا زمین گرفتم ».گفت« :چی؟ راست میگی؟چه جقوری بقه جقای مقن
امضا کردی؟» جلوی خودش امضای را جعل کردم .خندید و گفت« :تو دیگه کی هستی؟ من خودم
امضای همه رو جعل میکنم ».در مدتی که در بهبهان بودیم دنبقال پروانقة سقاخت و سقیمان و آجقر
رفتیم .خودمان شروع کردیم و پِی ساختمان را کندیم و دیوارهقا را بقاال بقردیم .تقریبقاً چهقاردیواری
مشخص شد.
 .1این عملیاا در تاریخ  1905/0/11در شمال خلیجفار

و سکوهای نفتی عراق با رمز «حسبنااهللونعمالوکیل» انجام شد( .اطلقس شقمارة

 ،0آبادان در جنگ ،مرکز تحقیقاا و مطالعاا جنگ ،1912 ،ص )149
 .2نام دو سکوی نفتی عراق در خلیجفار

است( .راوی)
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در همان روزها یک بار با حبیب به قرارگاه اهواز رفتیم تا تکلیفمان را روشن کنیم .از پلقههقا بقاال
میرفتیم که ناگهان حبیب دوید پشت ساختمان .تعجب کرده بودم .ماندم تا ببیقنم چقه اتفقاقی افتقاده
است .کمی بعد آقا محسن از پلهها پایین آمد و از کنارم گذشت و رفت .بعد از آن از حبیب پرسقیدم:
«برای چی دررفتی؟» گفت« :میخواستم با آقا محسن رودررو نشم ».نمیدانستم علت کارش چیسقت
تا اینکه یک روز در خانة پدر همسرم تلفن زنگ خورد .گوشی را برداشتم .از آن سقمت خقط یکقی
گفت« :آقای شمایلی هستن؟» گفتم« :بفرمایید؛ کدوم شمایلی؟» گفت« :حبیقب ».گفقتم« :بلقه ،شقما؟»
لحظهای مکث کرد و گفت« :به ایشون بگید من محسنم ».سریع متوجه شدم آقا محسقن پشقت خقط
است .حبیب را صدا کردم و گفتم« :آقا محسن کارا داره ».کمی به هم ریخقت .گفقت« :چقرا بهق
گفتی من خونهم؟» اما آمد و با آقا محسن نزدیک چهل و پنج دقیقه صحبت کرد .بچههای ناوتیپ بقه
آقا محسن گفته بودند حبیب کوثر را رها کرده و رفته است .محسن هم تما

گرفته بود تقا علقت را

جویا شود .بعد از تمام شدن گفتوگوی تلفنی ،حبیب گفت« :آققا محسقن مقیگقه برگقرد بیقا .اگقه
نمیخوای کوثر باشی ،برو ولیعصر .به عنوان جانشین فرمانده لشکر معرفیا میکنم».
وقتی حبیب به لشکر ولیعصر رفت بچه های بهبهان و تبلیغاا و تدارکاا هم به آنجا رفتنقد .مقن
نمیخواستم به آنجا بروم .در دورانی که در تیپ امامحسن بودم اگر کارها خوب پی نمیرفت و من
عصبانی میشدم ،بعضی از بچهها میگفتند چون شوهر خواهر حبیب است اینطور رفتار میکند .بهتر
دانستم به جای دیگری بروم .یک روز به قرارگاه رفتم تا تکلیقف خقودم را روشقن کقنم کقه حسقین
کالهکج را دیدم .پرسید« :برادر حمید ،اینجا چه کار میکنی تو؟» گفتم« :اومدم تکلیفم رو روشن کقنم
و برم یگان ».گفت« :بیا پی

ما ».گفتم« :شما کجایید؟» گفت« :من تیپ ضد زره  211ائمقهم ».گفقتم:

«من ضد زره بلد نیستم ».گفت« :بیا طرح عملیاا .ما مهدی جالییان رو هم آوردیم به عنوان مسقئول
طرح عملیاا .مهدی هم کار طرح عملیاتی نکرده .با هم تلفیقق بشقید ».مهقدی در تیقپ امقامحسقن
جانشین گردان ادواا و حاج حمزه صنوبر بود .گفتم« :من بلد نیستم .حقداکثرش تفنقگ  110بقوده».
گفت« :مگه من کار کردم؟ کار همون کاره .اتفاقاً خیلی عالی شد .خواست خدا بود که من بیام تقو رو
ببینم .بیا ضد زره به عنوان جانشین طرح عملیاا پی

جالییان ».اصرار کرد و باالخره قبول کردم.

آذر سال  1905مقر تیپ ضد زره در اهواز ،منطقة ملیراه و در یک خانة مصقادرهای مجلقل بقود.
اتاقهای زیاد و بزرگی داشت و دیوارهای تزئین شده بود .حیاط و باغچة بسیار بزرگی هم داشقت.
باغبان شهرداری اهواز پیرمردی بود به نام شولی کقه بقرای مقا خربقزه و هندوانقه و سقبزی خقوردن
میکاشت .قبل از اینکه هندوانهها و خربزهها برسند بچهها شبانه غارت

میکردند .صقبح کقه شقولی

میآمد میدید از آنچه کاشته خبری نیست .سرباز وظیفهای هم بود به اسم سعید که عقرب بقود .او را
مسئول فضای سبز کرده بودند و به شولی امر و نهی میکرد .شولی هم میگفت« :این دل
مسئوله .هر روز میگه اینجا رو بیل نزن ،بیا اینجا رو بیل بزن .نمیذاره کارمون رو بکنیم».
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خوشه که

یک روز به ضد زره رفتم و دیدم یک آدم متشخص میانسال هم کنقار آنهاسقت .بیقل بقه دسقت
گرفته بود و خاکها را باال و پایین میکرد .به ظاهرش نمیآمد باغبان باشقد .خیلقی آرام و محجقوب
بود .جلو رفتم و گفتم« :سالم ،خسته نباشی ».گفت« :سالم ،درمانده نباشی ».گفتم« :شما تازه اومدی؟»
گفت« :آره ،من تقازه اومقدم جبهقه .تقوی طقرح سقازمانیام ».گفقتم« :از کجقا اومقدی؟» گفقت« :از
جنگلداری استان خوزستان ».گفتم« :کارمند جنگلداری هستی؟» گفت« :بله ».گفتم« :کارمند که نباید
باغ رو بیل بزنه!» گفت« :من فرم اطالعاا فردیم رو که پر کردم همین رو نوشتم؛ ولی من رو اینجقا
فرستادن ».گفتم« :کجا شاغلی؟» گفت« :معاون مدیر کل سرجنگلداری استان خوزستانم ».جا خوردم.
معاون مدیر کل را فرستاده بودند زمین بیل بزند .مسئول پذیرش با دیقدن واژة «جنگقلداری» تصقور
کرده بود که ایشان به دردِ باغبانی میخورد .گفتم« :ببخشید؛ اشتباه شده .بیقل رو بذاریقد کنقار .بیایقد
توی ساختمون ،کارِتون دارم ».بندة خدا بیل را که زمین گذاشت ،سعید فریاد زد« :هوی  ...کجقا داری
میری؟» گفتم« :چرا داد و بیداد میکنی؟» سعید گفت« :بقذار کقارش رو بکنقه ».گفقتم« :شقما کقاری
نداشته باش ».از آقای معاون پرسیدم« :ببخشید؛ فامیلیتون؟» گفت« :من وَرشقوییم ».گفقتم« :کجقایی
هستید؟» گفت« :بهبهانی ».گفتم« :با قاسم ورشویی چه نسبتی دارید؟» گفت« :بقرادر بقزر تقر منقه».
اعصابم به هم ریخت .حاج قاسم از رفقای صمیمی من در زورخانه بود .فهمیدم او حاج حبیب است.
حاج حبیب به تیپ ما آمده بود و چند روز باغ بیل زده بود .آدم سادهای بود .او را به طقرح عملیقاا
بردم و سراغ پذیرش رفتم و گفتم« :این کسی که فرستادی زیردستِ سعید فوق لیسانس داره .معقاونِ
مدیر کل جنگلداری استان خوزستانه .تو به

بیل دادی!» حاج حبیب مدتی کنار ما در طرح عملیاا

ماند .وجودش برای ما نعمتی بود .یک باغ تحقیقاا کشاورزی در بستان داشت که کارهقای ژنتیکقی
روی گیاهان آنجا انجام میدادند .یک بار برای ما سه هندوانة بزر

آورد که برای یک گقردان کقافی

بود .از بزرگی هندوانهها خیلی تعجب کردیم .حاج حبیب میگفقت« :اینقا سفارشقیه .کقار تحقیقاتیقه
ماست ».گاهی هم با پیکان

ما را به بهبهان میبرد .انسان بسیار متشرع و آرامقی بقود .بقرای تیقپ از

منابع طبیعی و جنگلداری چهارصد هکتار زمین در رامهرمز گرفت و به نام تیپ ضقد زره  211ائمقه
سند زد و خودش به ما یاد داد که چطور برای زمین آب و برق بکشیم .سراغ مهند

بهزاد ،که مقدیر

کل برق خوزستان بود ،رفتیم و گفتیم برق میخواهیم برای این پادگان .آن زمان هزینهاش را چهارصد
پانصد هزار تومان برآورد کردند .گفتیم اگر اینقدر پول داشتیم که نمیآمدیم پی شما! مهند بهزاد
همکاری کرد و مشکل برق حل شد .به همین ترتیب آب هم برای پادگان کشیدیم.
یک بار در حیاطِ ضد زره رانندة قدبلندی را دیدم که زیقر چشقم

بقدجوری بقاد کقرده بقود .از

بچهها پرسیدم چه شده .گفتند کاظم فرامرزی او را زده است .کاظم هم بعد از انحالل تیپ امامحسن
به تیپ ضد زره آمد و فرمانده گردان امام علی بود .خیلی از بچههای تیپ امامحسن آنجا بودند .تیپ
در حال سازماندهی بود .سعید طاهری و حیدر رنگبست و مسقعود و منصقور زحمقتکق  ،کقه از
بچههای دفتر فرماندهی و حفاظت بودند ،از تیپ امامحسن آمده بودند .جانشین تیپ حسقین امیقری
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بود که اوایل جنگ در حمیدیه پای

روی مین رفته و قطع شده بود .رئیس ستاد سید محسن موسوی

بود که در تیپ امامحسن مسئول دفتر حسین بود .مسئول تعاون کریمتبار بود .تدارکاا حقاج حسقن
ترکالکی بود .سعید طاهری در تیپ امامحسن فرمانده گردان زرهقی بقود .در ضقد زره هقم فرمانقده
گردان امامحسین شد .حاج حمزه صنوبر هم فرمانده گردان قمر بود که مسقئول آتق بقارش 1محمقد
پژگاله شد.
باید ساختار طرح عملیاا را شکل میدادیم .امکاناا گرفتیم .یک اتاق هم به مقا دادنقد .نقشقه را
روی دیوار زدیم .کالکهای عملیاتی را نیز تهیه کردیم .نجارهای جهاد برایمان میز نقشه سقاختند .بقا
حاج یداهلل هم تما

گرفتم تا مقداری یونولیت به ما بدهد .نیروهای مستقر در ساختمان ابتدا سی نفر

بودند .روزهای آخر که از ضد زره بیرون میآمقدم نیروهقا آنققدر زیقاد شقدند کقه در محوطقه هقم
اتاقهای سریع ساختند .کولر نداشتیم .شبها کقه بقرای شناسقایی منطققة بقریم آبقادان ،کقه نزدیقک
رودخانة اروند و زیر آت

مستقیم دشمن قرار داشت ،می رفتیم کولرهای سالمِ خانههای شرکت نفت

را بار میزدیم و میآوردیم .باید خودمان را تجهیز میکردیم .من از طریق حاج یداهلل ،کقه مسقئولیت
قرارگاه جهاد را داشت ،امکاناا میگرفتم .اگر میخواستیم از سپاه امکانقاا بگیقریم ،بایقد برایشقان
دالیل مستند میآوردیم و کارها میخوابید .حاج یداهلل خودش جرثقیل میگرفت .همه جور امکاناا،
از ماشینآالا گرفته تا سنگر و گونیهای رولی و پلیت و لودر ،برایمان میآورد.
یک ماه از ورودم به تیپ گذشته بود که حسین به من گفت« :بریم آبادان ».در راه گفقت« :بناسقت
عملیاا بزرگی بشه توی این منطقه .بچههای دیگه هم دارن میآن آبادان ».در آبادان به مقر بچههقای
اطالعاا عملیاا تیپ  10امامحسنعسگری رفتیم .محمود پریشانی جانشین فرمانده تیپ بود .آنجقا
دربارة شناسایی منطقه صحبت شد و قرار شد با مسئوالن تیپ یک روز دیگر به آنجا برویم.
یک روز بارانی ،که زمین گِلآلود بود ،با بچهها به منطقه رفتیم و وارد سنگری بزر

و بتنی شدیم.

بچههای آنجا امکاناا خوبی داشتند .تلویزیون بزرگی در سنگر بود که تصاویری را نشان مقیداد کقه

دوربین نصبشده در منطقه میگرفت .دوربین میچرخید و از پشت دشمن ،از منطقة ابوالخصقیب 2و

خورشیطان 9که آبهای سطحی در آن جمع میشد فیلم میگرفت .وقتی منطقه را دیقدیم و در نقشقه
هم بررسی کردیم گفتیم چطور میشود در این منطقه عملیاا کرد؟ سراسر منطقة ابوالخصقیب جقاده
بود و باید روی آن عمل میکردیم .اما سمت راست و چپ باز بود.

 .1به توپخانة آت بار میگویند که شامل مینیکاتیوشا ،کاتیوشا ،توپخانه ،و خمپاره با مختصاا مختلف میشود( .راوی)
 .2این منطقه در اروندرود و در جنوب خرمشهر واقع شده است( .جعفر شیرعلینیا ،تاریخ جنگ ،دایرهالمعارف مصور ،ص )924
 .9سرریز دجله و فراا و بارندگیهای فصلی هور وسیعی پشت منطقة ابوالخصیب عراق ایجاد کرده بود که محلیها بقه آن خقور شقیطان
میگفتند و اکنون خشک شده است( .راوی)
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به حسین گفتم« :سمت چپ رو چه کار میکنن؟» گفت« :قرار شده آتقی بقارا اونجقا رو ببنقدن».
گفتم« :چه جوری؟ میدونی چند قبضه تو

باید اون مسیر رو بکوبه؟» خندید و گفت« :بنا شقده بقا

بمبارون هم ببندن که دشمن نتونه از اونور بیاد».
نیروها برای عملیاا آماده شدند .خیراهلل صفریزاده 1مسئول حفاظت اطالعاا قرارگاه کربال بقود.
بهبهانی بود و خیلی با هم رفیق بقودیم .بقرای اینکقه دشقمن متوجقه عملیقاا در آن منطققه نشقود،
رفتوآمدها به صورا عادی انجام میشد؛ مثالً اگر تا آن روز ده لندکروز به آبادان مقیرفقت ،خیلقی
مراقبت میکردند که قبل از عملیاا هم ،همین تعداد تردد داشته باشد .به ماشینها هقم گفتقه بودنقد
نزدیک آبادان که رسیدند به طرف قفاص 2بروند .از آنجا دور بزنند و از بهمنشیر با چقراغ خقاموش
وارد آبادان شوند تا اگر دشمن آنها را رصد کرد ،تصور کند ماشین به طرف انتهای بهمنشیر میرود
نه آبادان .نهایت کارهای حفاظتی را انجام داده بودند .حاج خیراهلل شبهقا کنقار جقاده مقیایسقتاد و
رفتوآمدها را بررسی میکرد .یک شب که میخواستم ماشین اضافه بفرسقتم ،حقاج خیقراهلل گفقت:
«حمید ،تا صبح که هیچ ،تا صبح قیامت هم اینجا وایسی ،اجازه نمیدم یه موتورسیکلت هم اضافهتقر
بره .تو که من رو میشناسی!» خیلی سختگیری میکرد .حق هم داشت.
قرارگاه کربال هم در نخلستانهای آبادان و خرمشهر مستقر شد .به ما ابالغ شد نیروها را به منطققه
ببریم .قبل از بردن آنها در آبادان گشتیم و کنار بهمنشیر و سرِ ایستگاه  12خانههای تکطبقهای پیدا
کردیم که برای بچهها قابل سکونت باشد .فقط میشد در آنها بیتوته کرد؛ وگرنه تقو

مقیآمقد و از

روی آنها رد میشد.

عملیاا کربالی  94که شروع شد غواصهای المهدی را در آب زدند .تنها یگانی کقه توانسقت از

آب بگذرد بچههای لشکر ولیعصر بودند که از جزیرة مینو وارد عمل شده و خط دشمن را شکسقتند.
یک روز هم آن سمت آب ماندند و بیشترین تلفاا را دادند .دو جناح نتوانستند خود را به آنان ملحق
کنند و آنها گیر افتادند .شب عملیاا من و حسین کالهکج در قرارگاه کربال وضعیت نیروها را رصقد
میکردیم تا صبح که میخواهیم پای کار برویم سریع بتوانیم گردانها را توجیه کنیم .آن شب حسقین
برای کاری به مقر رفت و من در قرارگاه ماندم .به غالم محرابی ،مسئول اطالعاا قرارگاه ،گفتم« :من
کالکهای عملیاتی رو ندارم .حداقل یه کالکی به من بدید که برای فردا ،که بچههامون میخقوان وارد
عمل بشن ،آماده کنم ».عملیاا گره خورده بود و غالم ناراحت بود .نیروها پشت بیسیم از اطالعااْ
سایر معبرهای شناساییشده را میخواستند .من هم در هر فرصتی که غالم کنارم میآمد میگفتم« :آقا
 .1حاج خیراهلل صفریزاده در سال  1900به شهادا رسید( .راوی)
 .2قفاص در  42کیلومتری جنوب شرقی آبادان و کنار رودخانة بهمنشیر قرار دارد .قبل از جنگ مسیر ارتباطی آن با آبادان جقادهای شقنی
بود .پس از اینکه ارت

عراق دو جادة آسفالتة آبادان به اهواز و ماهشهر را به تصرف درآورد تنها راه زمینی مرتبط با آبادان همقین جقادة شقنی

بود( .راوی)
 .9این عملیاا در سال  1905در منطقة ابوالخصیب و شلمچه با هدف رسیدن به دروازههای جنوبی بصره بقا رمقز «یامحمقد» انجقام شقد.
(خوزستان در جنگ ،ص )52
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غالم چی شد؟» چند بار که این وضعیت تکرار شد غالم عصبانی شد و فریاد زد« :چی مقیخقوای از
جونِ من توی این گیرودار؟ داری نرخ تعیین میکنی؟» دست من را گرفت و به دیقوار چسقباند .مقن
هم یقهاش را گرفتم و هُل دادم .صدایمان در سنگر عملیاا ،که آشفتهبازار بود ،بقاال رفقت .محمقد
باللی یک گوشة سنگر روی برانکارد بود .دست را به سمت دیگران دراز میکرد و میگفقت« :یکقی
بیاد من رو ببره ».میخواست نزدیک ما بیاید و ما را از هم جدا کند .بچهها ما را جقدا کردنقد .دکمقة
پیراهن من و غالم کنده شده بود .احمد غالمپور به من گفت« :چهته امیر؟» گفتم« :ایشقون هنقوز یقه
کالک به من نداده .ما فردا صبح باید وارد عملیاا بشیم .نیرو رو من چطور توجیه کنم؟ این رو بایقد
چهار روز پی

به من میداد ».احمد لبخند تلخی زد و گفت« :تو صبر کن ببینیم چی میشه تا فقردا».

گفتم« :برادر احمد تو دیگه چی میگی؟ تا فردا من چطوری صبر کنم؟» نمیدانستم عملیقاا در چقه
مرحلهای است .احمد گفت« :تو حاال آروم باش ».محمد باللی را هم آوردنقد .روی سقر مقن دسقت
کشید ،سرم را بوسید ،و گفت« :کوتاه بیا پسر خوب!» گفتم« :آقای باللی ،من که حرف بدی نزدم .بقه
حضرا عبا

ضد زره فردا صبح میخواد وارد عمل بشه .هنوز یه کالک از وضقعیت منطققه بقه مقا

ندادهان! من چه جوری باید نیرو ببرم؟» باللی گفت« :اشکال نداره .حاال صبر کن .مقن خقودم کالقک
براا میآرم .تو کوتاه بیا».
از سنگر بیرون رفتم و کنار در ایستادم .غرش توپخانهها ،آتشی که ریخته مقیشقد و نقور منورهقا
جهنمی واقعی درست کرده بود .نیم ساعت بعد حسین کالهکج آمد و تا من را دید گفقت« :تقو بقرای
چی اینجا وایسادی؟» گفتم« :با محرابی قاطی کردم ».گفت« :برای چی؟» گفتم« :برای کالک ».حسقین
خندید و گفت« :خب حاال بیا تو ».گفتم« :باشه؛ تو برو .من هقم مقیآم ».نقرفتم .مقیترسقیدم دوبقاره
ناراحتی پی

بیاید .توپخانه همچنان با شدا میزد .یک سقاعت بعقد حسقین بیقرون آمقد و گفقت:

«بریم ».تقریباً نیمهشب بود .گفتم« :چی شده؟» گفت« :کار گره خورده؛ بدجور هم گره خورده!» گفتم:
«کالک چی؟» گفت« :کالک چیه؟ کار خراب شده .ول

کن .برگردیم بریم توی یگقان کنقار بچقههقا

باشیم .اینا گفتهان برید؛ ما بهتون اطالع میدیم .باید آماده باشیم تا اگه توفیقی به دسقت اومقد ،بقریم
توی عملیاا ».فهمیدم اوضاع خیلی خراب است.
تا صبح در خوف و رجا بودیم .قرارگاه با ما تما نگرفت .خودمان دوبقاره بقه قرارگقاه رفتقیم و
فهمیدیم همة محورها با بنبست مواجه شدند .به بچههای ولیعصر گفته بودند هر طور شده خودتقان
را عقب بکشید که تنها هستید .همهچیز به هم ریخته بود .دشمن بیامان خرمشقهر و آبقادان و جقادة
محل تردد ما را زیر آت

گرفته بود .حدود ساعت  11:91به مقر برگشقتیم .بقوی بمقب شقیمیایی در

منطقه پیچیده بود .هر چه به مقر نزدیکتر میشدیم بو شدا بیشتری پیدا میکرد .وقتی به دژبانی مقر
رسیدیم دیدیم دقیقاً جلوی دژبانی شیمیایی زدهاند و دو نفر از دژبانها هقم بقه شقهادا رسقیدهانقد.
بینیمان را گرفتیم و داخل مقر شدیم .اوضاع آشفته بود .خیلی از بچهها شیمیایی شده بودند .حسقین
با قرارگاه تما

گرفت و جریان را توضیح داد .آنها هم گفتند سریع بچهها را از منطقه خارج کنید و
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نیروی کمی بماند تا امکاناا را نگه دارد .حسین بالفاصله به بچهها گفت« :هر چقی امکانقاا داریقد
بکشید عقب و برید از منطقه بیرون به طرف اهواز ».شب هم به ما گفت« :برگردیم اهقواز .مأموریقت
تموم شده».
هیچکس حوصله نداشت .ما دلشکسته بودیم؛ اما عراقیهقا منقور رنگقی مقیزدنقد و خوشقحالی
میکردند .صدای کالشینکفهایی که رگباری شلیک میشد از آن سقمت آب مقیآمقد و معلقوم بقود
جشن و شادی و سرور بر پا کردهاند.
در مسیر آبادانق خرمشهر پیرمردی بود که در ایستگاه بقرق کقار مقیکقرد .خیلقی باصقفا بقود .در
ساختمان خودش با گونی یک سنگر بزر
برای

شام آماده میکرد .تصمیم گرفتیم پی

درست کرده بود .هر رزمندهای شب بقه آنجقا مقیرسقید
او برویم و شام بخوریم.تلویزیقون سقنگر روشقن بقود.

پیرمرد شبکة عراق را گرفته بود .شبکه در حال پخ

خبر عملیاا بود .شهدای ما را نشان میداد کقه

روی زمین افتاده بودند و پایکوبی عراقیها را .گریهمان گرفت .ژنرال ماهر عبدالرشید در خبر صحبت
کرد و گفت« :ایرانیا فکر میکردن که دارن حفاظتی کار میکقنن .مقا از اهقواز در کمقین اینقا بقودیم.
میدونستیم چند تا ماشین جابهجا میکنن .میخواستن مثل دفعاا گذشته عمل کنن؛ اما موفق نشدن».
عملیاا لو رفته و دشمن پیروز شده بود .در کربالی  4هیچ مقوفقیتی بقه دسقت نیقاوردیم .حتقی
سرپلی هم نگرفتیم .بچهها برگشتند و شهدا جا ماندند .نیروها روحیه نداشتند و با توجه به تجربیقاتی
که داشتیم احتمال نمیدادیم به این زودیها عملیاا دیگری انجام شقود .بقه مققر تیقپ برگشقتیم تقا
بازسازی را شروع کنیم .البته ما وارد عمل نشده بودیم و وضعمان نسبت به بعضی یگانها خیلی بهتر
بود .به حسین گفتم« :اجازه بده من دو سه روز برم بهبهان و برگردم ،یه مقاه و نیمقه هقیچ خبقری از
خونه ندارم ».گفت« :برو؛ ولی زود بیا».
به بهبهان رفتم .هنوز چهل و هشت ساعت از رفتن من به بهبهان نگذشته بود که حسین تلفن کرد
و گفت« :حمید ،برگرد اهواز .داره اتفاقاتی میافته ».سریع به اهواز برگشتم و با حسین به طرف منطقة
شلمچه رفتیم .در راه به من گفت« :حمید ،قراره توی این منطقه دوباره عملیاا بشه ».گفقتم« :کِقی؟»
گفت« :بهزودی .نظرا چیه؟» گفتم« :احسا

میکنم موفق میشیم ».گفقت« :چقرا؟» گفقتم« :دشقمن

فکرش رو نمیکنه که ما دوباره توی این منطقه عملیاا کنیم؛ مخصوصاّ برای اینکقه جلومقون آبقه و
ضربة سنگینی هم خوردیم .با خیال راحت رفته دنبال بازسازی نیروهقاش .یقه عقده رو هقم فرسقتاده
عقب .خطوط نیروی کمی دارن .این برای ما یه امتیازه .یه مطلب دیگه هم اینقه کقه اونقا االن مغقرور
شدهان .اما ما اعتقادی و برای دفاع از دین میجنگیم .خدا نمیپسنده کسایی که بقرای برپقایی دیقن
میجنگن تحقیر بشن .مطمئن باش برادر حسین ما موفق میشیم ».حسین صحبتهقای مقن را تأییقد
کرد و گفت« :به حرفاا اعتقاد دارم».
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از جادة صفوی بقه سقیلبنقد رسقیدیم .سقمت راسقت جقاده خشقکی و سقمت چقپ آب بقود.
خاکریزهایی که به دژ میرسیدند بعد از دو سه کیلومتر بسته میشدند و به طرف منطقة پقنجضقلعی

1

میرفتند .بچههای لشکر  41ثاراهلل زیر دژ بودند .آنجا قاسم سلیمانی را دیدیم .با قاسم صحبت کردیم
و اطالعاتی از منطقه گرفتیم.
فاصلة عملیاا کربالی  4تا کربالی  5پانزده روز بود .منطقة عملیاتی کربالی  5ابتدا خشقک بقود.
بعد از عملیاا رمضان دشمن برای اینکه بتواند از هجوم ما به خطوط خودش جلوگیری کند از طریق
کانال زوجی آب را از شطالعرب وارد کانال پرورش ماهی و از آنجا مقابل ما رها کرد و بچههقای مقا
مجبور شدند سیلبند بلندی درست کنند و آب را ثابت نگه دارند .وقتی بچهها را بردیم تقا منطققه را
ببینند هنوز برجکهای تانکهای عراقی ،که در عملیاا رمضقان زده شقده بقود ،از آب بیقرون بقود.
بچهها سربهسر هم میگذاشتند و میگفتند تانکها دارند از آب میآیند.
جادة شهید صفوی شاهراه اصلی آغاز عملیاا کربالی  5بود .همة یگانهایی که در هفتة اول عمل
کردنقد از آن جقاده گذشقتند .روز اول هواپیماهقای دشقمن روی جقاده مقیآمدنقد و آتق

پراکنققده

میریختند .اما وقتی ما پنجضلعی را گرفتیم دشمن خودش را پیدا کرد .آنجا را جهنم کرد و به معنقای
واقعی شخم زد .بیشترین حجم آت و نبرد سنگین ،که در جنگ اتفاق افتاد و هقم دشقمن و هقم مقا
تلفاا سنگینی دادیم ،کربالی  5بود .منطقة کربالی  5یکی از محورهای کقربالی  4بقود و وسقعت
خیلی کم شده بود .از نقطة رهایی تا نقطة مطلوب عملیاا و کانال زوجی فاصله خیلی کم بقود؛ امقا
به طور طبیعی سه ماه فرصت میخواست .چون منطقه پر از نیروی دشمن و استحکاماا بود .اگر بقه

کانال زوجی میرسیدیم ،در پنج کیلومتری تنومه 2و دَه کیلومتری بصره قرار میگقرفتیم و بقر شقاهراه
اقتصادی عراق ،که با کویت ارتباط داشت ،مسلط میشدیم.
دو شب قبل از عملیاا من و مهدی جالییان و کاظم فرامرزی و کالهکج به قرارگاه خقاتم رفتقیم.
شمخانی ،فرمانده نیروی زمینی سپاه ،نقشه را جلوی ما گذاشت و گفت« :سهمیة شما پنجاه تقا تانکقه
که باید بزنید .اگه روز اول بزنید ،مأموریتتون تموم مقیشقه و از منطققه مقیریقد بیقرون .از روز اول
عملیاا تا روز آخر باید این تعداد رو بزنید ».گفتیم فقط ما ضقد زره نیسقتیم؛ ذوالفققار هقم هسقت.
گفت« :از دید من ضد زره یعنی  211ائمه .اونا هم هستن؛ اما من شماها رو میشناسم .چقون تجربقة
شما و بچههای شما بیشتره».
 .1پنجضلعی منطقهای خشک از عراق بود که دقیقاً پنج ضلع داشت .دورتادورش آب بود .یک ضلع آن کانال پقرورش مقاهی بقود کقه بقه
جاده وصل میشد .در ضلع غربی هم آب بود و دشمن روی ما دید داشت .جادهای که از بوبیان میآمد چند جاده میشد .روی کانال پقرورش
ماهی چند پل عریض زده بودند که به منطقة خشکی عراقیها وصل میشد .دشمن در این منطقه پنجضلعی را برای قرارگاه پدافنقدی خقود بقه
وجود آورده بود .اما عمدة نیروی

در خشکی متمرکز بود .ارت

عراق با احداز خطوط پدافندی متعدد در این منطقة جزیرهایشکل آن را به

یکی از مستحکمترین مواضع دفاعی خود در شلمچه تبدیل کرده بود( .اطلقس فشقردة منقاطق  ،4شقلمچه ،پژوهشقگاه علقوم و معقارف دفقاع
مقد )1911 ،
 .2روستایی در چهار کیلومتری بصره و بین بصره و شلمچه( .راوی)
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در عملیاا کربالی  5به محمد پژگاله مأموریت دادند تو های
که در اختیار بچههای ارت

را در خط پدافندی پاسگاه زید،1

بود ،مستقر کند و روی جادة پاسگاه بوبیان ،که محل رفتوآمد عراقیهقا

بود ،آت بریزد .قرار بود بچههای المهدی آن جاده را بگیرند تا دشقمن نتوانقد از سقمت راسقت بقه
خطوط درگیری نیرو برساند و پژگاله هم با آت باری به آنها کمک کند .غروب ،کقه محمقد پژگالقه
نیروهای

را مستقر کرد ،خط آرام بود .سربازهای سنگر نگهبانی ارت

بی خیقال نشسقته بودنقد .بقا

خودم گفتم« :این بندگان خدا اصالً نمیدونند چه اتفاقی قرار بیفته؛ بذار بهشون بگم امشقب عملیاتقه»
موضوع را به آنها گفتم و خیلی تعجب کردند.
شب اول عملیاا در بیست کیلومتری خرمشهر مقر داشتیم .دو نفربر  m113اسراییلی به ما دادنقد
با دو راننده؛ یکی برای فرماندهی و یکی هم برای عملیاا .نفربر عملیاا دست ما بود .غروب روزی
که باید حرکت میکردیم تا به سیلبند برویم گفتند رانندة غالمپور زخمی شده و یکی از راننقدههقای
نفربر شما باید آنجا برود .رانندة من رفت و ما بدون راننده ماندیم .وقتی داشت میرفت از او پرسیدم:
«این رو چه جوری میرونن؟» گفت« :استارا که بزنی دنده اتوماتیکه .نمیخواد دنده عوض کنی .اینا
دو تا شنی دارن و دو تا فرمون .اگه بخوای بری راست ،شنی راست رو میگیقری کقه در جقا بمونقه.
شنی چپ رو رها میکنی .در جا میپیچه به راست .بعد که مستقیم شد رهاش میکنی .برعکس اگه
بخوای به چپ بری ،چپ رو میگیری .راست رو رها میکنی ».با آنچه یادم داد در محوطقه دور زدم
و رانندة نفربر شدم.
دستور حرکت آمد تا نیروها شب در محل استقرار باشند و صبح ،به محقض وصقل شقدن دژ بقه
پنجضلعی ،به سمت منطقه بروند .احمد افشردی را هم که با هزار بدبختی برای شقرکت در عملیقاا
آمده بود ،سوار نفربر خودمان کردم تا با هم به منطقه برویم .احمد گفت« :یه عمقر کقار کقردی تقوی
جنگ که حاال بشی رانندة نفربر؟!» گفتم« :کی تانک رو ببره؟ تو رانندهش رو به من نشقون بقده؛ مقن
میشینم بغل  ».تا قرارگاه تاکتیکی بیست کیلومتر فاصله بود .نفربر را وسط آسفالت انداختم و راندم.
هر چه ماشینها نورباال میزدند اهمیت نمیدادم .نزدیک منطقه رسیدیم .گروهانها آمقاده بودنقد .بقه
مقر خودمان ،نزدیک سیلبند و نقطة رهایی ،رفتیم.
نیمهشب عملیاا کربالی  5شروع شد .من که میدانستم از صقبح روز بعقد دیگقر خقواب گیقرم
نمیآید ،در نفربر خودمان خوابیدم .نیم ساعت که گذشت یکی آمد و گفقت« :بقرادر حسقین کقارا
داره .بیا ».پی

حسین رفتم و گفتم« :خیر باشه برادر حسین ».خیلی عصبانی بود .گفقت« :بقرو سقراغ

محمد پژگاله؛ ببین چرا آتی

نمیکنه؟» توجیه بودم که اگر بچههای المهدی خط و سیلبند را گرفتند

 .1منطقة عمومی زید عراق بعد از دژ مرزی و داخل خاک دشمن بود که از شمال به منطققة عمقومی کوشقک ،از جنقوب بقه آبگرفتگقی
مناطق کوا سواری و بوبیان ،از شرق به دژ مرزی عراق در سمت ایسقتگاه حسقینیه ،و از غقرب بقه کانقال پقرورش مقاهی منتهقی مقیشقود.
(احسانی ،حسینعلی ،ستارههای جادة فانو  ،زمزم هدایت ،1913 ،ص )124
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بریزنقد .دشقمن داشقت فشقار مقیآورد و

و دشمن از سمت راست فشار آورد ،بچههای ما باید آت

آتشی ریخته نمیشد .بچههای قرارگاه صدایشان در آمده بود که ضد زره کجاست؟
آت توپخانهها شدید بود و وقتی در دل تاریکی روشن میشد دید را کور میکرد؛ به گونهای کقه
تا چند لحظه جایی را نمیشد دید .با ماشین حرکت کردم و در جادة خاکی رفتم تا خودم را به محمد
پژگاله برسانم .با مصیبت به پاسگاه رسیدم .از ماشین پایین پریدم و در زمین گِلآلود دویقدم و فریقاد
زدم« :پژگاله  ...کجایی؟ چرا آتی
تو

نمیکنی؟» وقتی پیدای

کردم گفت« :مهماا نرسقیده .یقه گلولقة

هم به من ندادهان .عملیاا هم شروع شقده ».مهمقاا را بقه ضقد زره داده بودنقد؛ امقا مسقئول

تدارکاا کوتاهی کرده بود .بدنم یقخ کقرد .سقریع سقروته کقردم و پقی
«اسکندری مهماا نرسونده ».حسین هر چه از دهقان

حسقین برگشقتم و گفقتم:

درآمقد گفقت .تقا صقبح کقه مهمقاا رسقید

بچههای المهدی فشار زیادی را تحمل کردند .قرارگاه هم اَمان حسین را برید.
صبح توپخانهها کار کردند و غرش هواپیماها لحظهای قطع نمیشد .اعقالم شقد کقه غقواصهقای
لشکر عاشورا پنجضلعی را گرفتهاند .حسین کالهکج به من گفت« :بیسیم بردار بریم توی منطقه ببینیم
چه خبره ».بیسیم  40پیآرسی را برداشتم و به کمرم بستم .حسین پشت موتور پرید و آن را روشقن
کرد .به محور بچههای لشکر  91عاشورا رفتیم .رانندههای کمپرسی زیقر غقرش هواپیماهقا و در روز
روشن مشغول کار بودند تا باتالق را ببندند و سر سیلبند را برای عبور نیروها به پقنجضقلعی وصقل
کنند .چند کمپرسی هم زده شده و در کنار آب افتاده بود .جلوتر رفتیم و به نقطة رهایی رسیدیم .یک
لودر و بولدوزر آنجا کار میکردند .زمین باتالقمانند بود .حسین گفت« :از اینجا بقه بعقد بایقد پیقاده
بریم ».موتور را گوشهای گذاشتیم و جلو رفتیم؛ تا جایی که آت

آنقدر شدید شد کقه امکقان انجقام

دادن کاری وجود نداشت .یک سنگر کوچک آنجا بود تا بچههای در حال کار برای لحظاتی داخل آن
پناه بگیرند .جانپناه در دید عراقیها بود .حسین زانو زد تا با دوربین وضعیت را بررسی کند .من هقم
باالی سرش در جان پناهی که خیلی گود نبود ایستاده بودم و با چشم غیر مسلح نگاه میکردم .ناگهان
چیزی کنار ما منفجر شد .کامالً هوشیار بودم .فهمیدم که به آسمان پقرا شقدم و روی کمقر حسقین
افتادم .فکر کردم سنگر را زده اند؛ اما موج انفجار گلولة تو  ،من را پرتاب کرده بود .نگقران حسقین
بودم .تکان دادم .خندید و گفت« :طوریا نشد؟ ناکس نزدیک بود نفلهمون کنه ».گفتم« :اصالً چرا
ما اومدیم اینجا؟» نگاه معناداری به من کرد .گفتم« :جدّی میگم .ما برای چی اومدهیم اینجا؟ اگه االن
تو رو میزدن ،کی میخواست تیپ رو هدایت کنه؟» گفت« :راست میگی .برمیگردیم».
بچهها پنجضلعی را گرفته و مشغول پاکسازی شدند .قایقها هم با سرعت میرفتند و مقیآمدنقد.
دشمن دیوانهوار منطقه را میکوبید .گاهی تو ها کنار قایقها منفجر میشد و از ما و اسقرای عراققی
تلفاا میگرفت .از عملیاا هشت ساعت میگذشت .ما نیروی ضد زره بودیم و آنجا تانکی نبود تقا
به حضور ما نیاز باشد .حسین جلو افتاد و من پشت سرش میدویدم تقا اینکقه دوبقاره سقوار موتقور
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شدیم و به سر سهراه و سنگر فرماندهی  91عاشورا رسیدیم .حسین گفت« :بریم ببینیم امین چقه کقار
میکنه .یه کم اطالعاا بگیریم».
سنگر فرماندهی خیلی شلوغ بود .مسقئول عملیقاا و مسقئول اطالعقاا و فرمانقدهان کلیقدی و
محوری دورِ امین شریعتی نشسته و مشغول هدایت عملیاا بودند .حاج صفا هم کنقار امقین نشسقته
بود .کاری نمیکرد .فقط مشغول تماشا بود .من را که دید بلند شد و جلو آمد .احوالپرسی کقردیم و
پرسیدم« :چه خبر حاجی؟ اینجا چی کار میکنی تو؟» گفت« :اومدم اهواز به امین سر بقزنم .اون هقم
من رو برداشت آورد اینجا .حاال هم گیر کردم .نمیتونم برم عقب .آتی

سنگینه .امین میگه صبر کن

شرایط عادی بشه».
حسین کنار امین نشست و با هم صحبت کردند .آنجا کار خاصی نداشتم .به حسین گفتم« :بیقرونِ
سنگر منتظرتم ».بیرون سنگر آت

شدیدی بود .یکی دو گلولة تو

نزدیک سنگر به زمین خورد .من

و چند نفر از پیکهای لشکر بیرون ایستاده بودیم .سی دقیقه گذشت .حسین آمد و گفت« :بریم ».بقه
مقر خودمان برگشتیم .تا بعد از ظهر کار خاصی نداشتیم .باید منتظر میماندیم تا جاده وصقل شقود و
بتوانیم با جیپهایمان عبور کنیم.
خیلی زود اعالم کردند جاده باز است و میتوانید داخل پنجضلعی بروید .من و مهدی جالییقان و
مهدی نجمالساداا اولین گروه از بچههای تیپ ضد زره بودیم که قرار بود وارد پنجضلعی شویم .من
با همان کارآموزی ده دقیقهای باید نفربر را از روی جادهای که تازه احداز شده بقود عبقور مقیدادم.
کمی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که از پس

برنمیآیم و ممکن است در جقاده راهبنقدان پقی

بیاورم .به مهدی گفتم« :من پشت نفربر نمیشینم .میترسم ماشین از روبهرو بیاد بزنم به  .من خیلی
بلد نیستم ».مهدی از بچههای ادواا بود و از من واردتر .قبول کرد که پشت نفربر بنشیند .گفتم« :من
با لندکروز جلو میرم .تو هم ،چون دید نداری ،بچسب به من .فقط مراقب بقاش روم نیقای .اگقه بقا
ماشینا شاخبهشاخ بشم بهتره تا تو نابودشون کنی».
سوار لندکروز شدم .دشمن متوجه شده بود که جادهای احداز شده است .آت
میریخت .خیلی از ماشینها را زدند .آت

پراکنده اما شقدید

از آنها شعله میکشید .با سختی خودمان را به پنجضقلعی

رساندیم و در ضلع شمالی مستقر شدیم .سنگری نبقود تقا نفربقر داخقل آن ققرار بگیقرد .آن را کنقار
سیلبند ،که شیب داشت ،گذاشتیم .عراقیها دورتادور پنجضلعی را کانال کنده بودنقد و در آن سقنگر
داشتند.
قرار بود کار ما از صبح روز بعد آغاز شود و تا آن زمان کاری نداشقتیم .بقه نجقمالسقاداا گفقتم:
«بریم یه سنگر پیدا کنیم بخوابیم ».با مهدی جالییان و نجمالسقاداا در کانقال راه افتقادیم و بقا نقور
چراغقوه یک سنگر عراقی تمیز پیدا کردیم .وقتی وارد سنگر شدیم دو کشقتة عراققی دیقدیم .گفقتم:
«محاله من بیام توی این سنگر!» مهدی گفت« :ول

کن .بیا؛ من به تو میگم چی کقار کقن .بیقا پقای

عراقیه رو بگیر ».گفتم« :من نمیگیرم ».گفت« :بیا .نگران نباش .لو بازی هم درنیار ».گفتم« :اونجایی
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رو که تیر خورده نمیگیرم .جای دیگهش رو میگیقرم ».مهقدی خندیقد و گفقت« :باشقه .بیقا خقوب
براندازش کن و هر جاش رو دوست داشتی بگیر .یاهلل دیگه!» باالخره دو کشتة عراقی را باالی کانقال
بردیم و در آب انداختیم .نجمالساداا روحیه بشاشی داشت گفت« :حاال سنگر رو آب و جارو کنقیم.
بریم ببینیم از سنگرای دیگه میتونیم پتو پیدا کنیم ».خودش رفت و چنقد پتقو پیقدا کقرد و آورد .در
سنگر بودیم که باران شروع به باریدن کرد .عراقیها فکر باران را کرده و سقف خوبی ساخته بودنقد.
به بچهها گفتم« :برید دعا کنید به جونم که سنگر پیدا کردم؛ وگرنه امشب زیر بارون خیس میشدیم».
میخواستیم بخوابیم؛ اما نمیشد زیر آن آت

خوابید .صفایی ،مسقئول بهقداری ،بقا لنقدکروز آمقد و

گفت« :برادر حسین به من گفته بچهها رفتهان؛ تو هم بیا ».چهار نفر شدیم .سه نفر طقرح عملیقاتی و
یک بهداریچی .مهدی جالییان و نجمالساداا خیلی خوب خوابیدند .من همچنان داشقتم بقا خقودم
کلنجار میرفتم که یک نفر وارد سنگر شد .پریدم و اسقلحهام را برداشقتم .مهقدی از خقواب پریقد و
گفت« :کی هستی؟» پسری گفت« :یوزپلنگ ».نجم الساداا در جای

جستوخیز کرد و گفقت« :تقو

رو خدا من رو نخور! من خیلی به زندگیم عالقه دارم .میخوام برم زن بگیقرم ».پسقر گفقت« :بقرادر
شوخی نکن ».مهدی گفت« :آقا یوزپلنگ چیه؟» پسر گفت« :رمزِ شبه ».مهدی گفت« :رمز شب دیگقه
چیه؟ شما از کجا اومدید؟ ما بچههای ضد زرهیم .قبل از شما اومدیم ».گفت« :یگان ما گفته ».گفتقیم:
«یگان شما برای خودتون گفته ،برای ما که نگفته .قرارگاه هم رمز شب نذاشته .حاال چرا یوزپلنقگ؟»
پسر گفت« :چون عراقیا حرف

ندارن .اگه طرف نتونست تلفظ کنه ،میفهمیم عراقیه».

از سنگر بیرون رفتیم و دیدیم کانال خالی پر از نیروی بسیجی شده است .دیگر نخوابیدیم .هوا هم
کمکم روشن میشد .رفتم وضو بگیرم که دیدم بچههای بسیجی در کانال و زیر باران با کاله و بادگیر
به حالت نشسته خوابشان برده است .دلم به درد آمد .بعد از نماز نجمالساداا گفت« :من گشنمه .برو
یه صبحونهای پیدا کن ».گفتم« :چه صبحونهای؟ مگه خونقة خالقهسقت اینجقا!؟» گفقت« :بقرو تقوی
سنگرای عراقی رو بگرد پیدا کن .من دیشقب بقراا پتقو پیقدا کقردم کقه بخقوابی ».گفقتم« :مقن کقه
نخوابیدم ».گفت« :میخواستی بخوابی .اصالً میدونی چیه؟ تو مالِ این حرفا نیستی ».خودش از سنگر
بیرون رفت و از بچههای کانال پرسید« :صقبحونه چقی داریقد بقا خودتقون؟» مققداری بیسقکویت و
شکالا گرفت و آورد و گفت« :به هیچکدومتون نمیدم ».گفتم« :مهدی اذیت نکن!» گفت« :مگه شما
اذیت نکردید!؟ حاال خودم که سیر شدم یه چند تا هم به شما میدم».
از سنگر بیرون رفتم .از انتهای کانال دو نفر میآمدند که چهرههایشان برایم آشنا بود .نزدیکتر که
شدند دیدم حبیب و حشمتاند .به هم رسیدیم و احوالپرسی کردیم .پرسیدم« :حبیب ،اینجا چی کقار
میکنی تو؟ مگه بچههای ولیعصر هم اینجان؟» حبیب گفت« :غالمپور گفته بچههاتون رو وارد منطققه
کنید .ما هم اومدیم وضعیت منطقه رو ببینقیم .شقما از کقی اینجاییقد؟» گفقتم« :از دیشقب ».هقر چقه
اطالعاا دربارة منطقه داشتم به حبیب دادم و گفتم« :سقنگرای اینجقا جوابگقوی گقردان نیسقت کقه
بخوای نیرو بیاری».
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حبیب اطالعاا را که گرفت ،رفت .حدود ساعت  11حسین کالهکج با جیپ وارد پنجضلعی شد.
من را که دید گفت« :بپر باال .داریم میریم توی محقور؛ منتهقیالیقه پقنجضقلعی روبقهروی کارخونقة
پتروشیمی ».مسئول مخابراا و رانندة جیپ هم کنارش بودند.
عراقیها نوک کانال پرورش ماهی 1بودند .ما را میدیدند و میزدنقد .تقریبقاً یقک ربقع در محقور
ماندیم و اوضاع را رصد کردیم .حسین ارتفاعی را به من نشان داد و گفت« :برو اون باال؛ ببقین چقی
میبینی .ببین پشت دشمن رو میشه دید ».دویدم و باال رفتم .جای عجیبی بود .پشت دشمن و پشقت
خودمان کامالً دیده میشد .یک عراقی در سنگر نشسته بود؛ باال میآمد و آرپیجقی مقیزد و دوبقاره
مینشست و میدوید و به سنگر دیگری میرفت .بچههای ما تا میخواستند سنگر را زیر آت
او جای

بگیرند

را عوض کرده بود .خندهام گرفته بود .برگشتم و به حسین گفتم« :بقرو اون نقطقه رو نگقاه

کن؛ دیدنیه .خیلی خندهاا میگیره» حسین رفت و وقتی برگشت گفقت« :عجقب جاییقه! حیقف کقه
نمیشه موشک اینجا آورد .موقعیت رو به مسئول محور نشون بدید تا با تیربار حالشون رو بگیره».
از ظهر گذشته بود .حسین گفت« :برگردیم بریم بغلِ نفربر ».کنار نفربر نماز خواندیم و غقذایی را
که در قرارگاه در پالستیک ریخته و آورده بودند خوردیم .حدود ساعت  4بعدازظهر سقعید طقاهری،
فرمانده گردان امامحسین ،با حسین تما گرفت .لشکر  25کربال ،که وارد عمل شده بود ،اعالم کرده
بود نیروی ضد زره میخواهد .حسین هم به سعید طاهری گفته بود کنار بچقههقای لشقکر  25بقرود.
طاهری پشت بیسیم میگفت« :اینجا جهنمه! کاری از دست ما برنمیآد .اصالً نمیتونیم باال بریم ،چه
برسه به اینکه موشک شلیک کنیم ».حسین گفت« :االن میآم اونجا ».سعید طاهری بقا تعجقب گفقت:
«خودتون میآید؟» حسین گفت« :آره ».و بالفاصله به ما گفت« :بپرید باال بریم ».خودش پشت فرمقان
جیپ نشست.
بچههای لشکر  25کربال پشت کانال پرورش ماهی مستقر بودند .آنجقا منتهقیالیقه عملیقاا بقود.
عراقیها میدانستند اگر بچهها تا پشت کانال زوجی پی رَوی کنند پشت آنها را میبندند و عملیاا
ظرف یک هفته تمام میشود .به همین جهت فشار میآوردند تا آنها را به عقب هقل دهنقد .مسقئول
مخابراا کنار بیسیمی بود که روی جیپ سوار شده بود .به آخر ضلع رسیدیم .میخواستیم به سمت
جادهای که به طرف منطقه میرفت بپیچیم .حاج یداهلل را دیدم .اورکت عراقی پوشیده بود و جیقپ را
با تعجب نگاه میکرد .دست تکان دادم .متوجهام شد .جاده ای که مستقیم به کانال زوجی میرسقید و
از روی یکی از پلهای کانال پرورش ماهی میگذشت خیلی خطرناک بود .هیچکس جرئت نمیکقرد
از آن بگذرد .حسین با سرعت در جادهای که خیس بود و بر اثر اصابت گلولة تو

 .1پس از امضای عهدنامة  1315الجزایر ،رژیم بعث عراق ،به منظور تأمین امنیت بصره و زیقر پوشق
شرق بصره ایجاد کرد که به کانال پرورش ماهی معروف شد .این کانال در زمان جنگ نق
مناطق  ،4شلمچه ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد )1911 ،
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و خمپقاره پقر از

فعالیقتهقای کشقاورزی،کانالی در

مهمی در دفقاع از بصقره داشقت( .اطلقس فشقردة

دستانداز شده بود میراند .جیپ انگار در هوا پی

میرفت .گلولههای تانک مستقیم از کنارمقان رد

میشد« .اَشهَدم» را خواندم .
باالخره به منطقهای رسیدیم که خشک بود و کل مساحت به صد متر هم نمیرسید .اضالع پر
از نیروهای  25کربال بود .هر توپی که در خشکی میخورد بیشک تلفاا میگرفت .کانقال پقرورش
ماهی دیوارهای بلند داشت .حسین جیپ را پایین آورد و پیاده شد .دوید به سمتی که میدانست سعید
آنجاست .ما هم پشت سر او دویدیم .آت

سنگین بود .پشت سیلبند سنگری بود که سعید و بچههقا

آنجا مستقر بودند .داخل سنگر رفتیم و نشستیم .سعید گفت« :فکر میکنم نیقازی بقه توضقیح نیسقت
برادر حسین .خودا داری میبینی .اینجا نمیتونیم کاری بکنیم .اونورِ کانال رو نگاه کن .تانقک داره
بیداد میکنه .اما ما نمیتونیم بیایم باال .چون دارن میزنن .آتی

دشمن هم باالست .من اگه نیروم رو

بکشم و روی تاو بیارم ،تا بخواد تانک رو بزنه ،حتماً میزنن  ».در همین حین یک تانک عراقی ،کقه
بچهها به غنیمت گرفته بودند ،باالی سرِ ما آمد .کالهکج به من گفت« :حمید ،بپر به این تانکه بگقو رد
بشه؛ که اگه بزنن  ،باالی سر ما منفجر میشه ».از سقیلبنقد بقاال رفقتم و پقایم را روی شقنی تانقک
گذاشتم و تمامقد باالی سر تانک قرار گرفتم .دریچة تانک بسته بود .بقا مشقت روی آن زدم و فریقاد
زدم« :دَر رو باز کن ».حسین از پایین من را نگاه میکرد .صدای من به حسین هم نمیرسید .با اشقاره
به او فهماندم که راننده نمیشنود .حسین اشاره کرد پایین بروم .در لحظهای که میخواستم پایین بیایم
سمت راستم را نگاه کردم .تعداد زیادی تانک آنطرف کانال پرورش ماهی بود .منطقه از انبوهی تانک
سیاه شده بود .سریع پایین پریدم و به طرف سنگر دویدم .تانک عقب رفت و از آن مسیر سرازیر شد
و در پشت کانال پرورش ماهی پناه گرفت .چند لحظه بعد یک گلولة تو

دقیق به جایی خقورد کقه

تانک کمی قبل آنجا ایستاده بود .زمین مثل گهواره تکان خورد .سر و صورتمان پر از شن و قلوهسنگ
شد.
نیم ساعت آنجا ماندیم .حسین و سعید اطراف را بقا دوربقین نگقاه کردنقد .حسقین گفقت« :مقن
نمیتونم االن بگم شما بیاید عقب .دادِ بچهها درمیآد .بذار خود مرتضی قربانی به این نتیجه برسه که
بود و نبود شما فایدهای نداره».

ما این سمت کانال بودیم و تانکهای عراقی آن سمت .ما برای شلیک تاو و مالیوتکا 1نیازمند زمان
و مختصاا دقیق بودیم .شدا آت دشمن آنقدر زیاد بود که به ما فرصت نمقیداد از دیقوار کانقال
بگذریم و نشانه بگیریم .بچههای ما تا آن لحظه یک موشک هم شلیک نکرده بودند و فقط نیروهقای
پیاده به آن منطقه رسیده بودند .حسین صحبتهای پایانی را با سعید کرد و گفت« :شما اینجا بمونیقد
ببینید راه باز میشه یا نه .اگه بچههای قربانی برن اونور ،قطعاً کار شما شروع میشه .شقما بسقته بقه

 .1موشک  SaggerAT-3در کشورهای غربی به نام مالیوتکا (بچة کوچک) شناخته میشود .این موشک ضد تانک و هدایتشونده بقا سقیم
است و مشهورترین موشک ضد تانک و در زمرة موشکهای نسل اول تاریخ شوروی به شمار میرود( .راوی)
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بچههای قربانی هستید .اگه نتونستن که هیچی ».روزهای بعد نیروهای پیاده به آن سمت کانال رفتند و
بچههای سعید هم وارد عمل شدند.
بچهها سوار جیپ شدند تا برگردیم .تعداد زیادی مجروح و شهید در جاده افتاده بود .در سینهک
جاده شهیدی افتاده بود .حسین میخواست جیپ را سروتَه کند و باال بیاید .ترسقیدم نکنقد شقهید را
نبیند و از روی

عبور کند .همینطور که روی جاده بودم به حسین اشاره کردم« :برادر حسین شقهید

جلواِ ،نیا» .حسین متوجه حرفم نمیشد .در همین هنگام یک گلولة تو
چپم افتاد .ترک

پشت سرم خورد و دست

درشتی به بیخ بازویم خورده بود .دستم یک تکه گوشت آویزان شد که خودبهخقود

تکان میخورد .زبانم خشک شد .فقط توانستم بنشینم .حسین با جیپ باال آمد و گفت« :حمیقد چقی
شد؟ بیا باال ».حس نداشتم .حسین دید خون از دستم میرود؛ اما چون ترک

از نوک به دستم خورده

بود فقط یک سوراخ کوچک کنارِ بادگیر میدید .با بیحالی گفتم« :طوری نشده .اصالً ایقن دسقت بقا
من نیست .احسا

میکنم قطعه ».حسین و مسئول مخابراا زیقر بغلقم را گرفتنقد و مقن را آرامآرام

سوار کردند .دستم را روی سینه ام گذاشتند تا نیفتد .در آن شرایط اگر آنها نبودند ،هیچکقس حاضقر
نمیشد به من کمک کند .امکان رفتوآمد آمبوالنس نبود و مجروحان روی زمین افتاده بودند .حسین
با سرعت روی جاده میراند .دشمن دید داشقت و گلولقههقای تانقک از کنارمقان رَد مقیشقد .روی
دستاندازها حرکت ترک را در دستم احسا میکردم که میبُرید و جلو میرفت.
به پنجضلعی رسیدیم .هواپیماهای دشمن آنجا را زیر بمباران گرفته بودند .حسقین جیقپ را نگقه
داشت و پایین پرید .مسئول مخابراا هم پشت سر او پایین پرید .یادم رفقت دسقتم زخمقی اسقت و
استخوانهای بازویم با پایین ارتباط ندارد .پایین پریدم .ناگهان دیدم دستم خودبهخود چپ و راسقت
میشود .وحشت کردم .دستم را گرفتم و نشستم .بچهها از شدا بمباران زیر نفربر پناه گرفته بودند و
فریاد میزدند« :حمید بیا اینجا ».گفتم« :دیگه نمیآم .همینجا میشینم .هر چی شقد ،شقد .نمقیتقونم
حرکت کنم ».همانجا نشستم تا بمباران تمام شد .بچهها برای من آمبوالنس خبر کردند .آمبوالنس پر
از مجروح بود .من را هم کنار آنها گذاشتند و به بهداری رساندند .یک شقلوار پلنگقی کمانقدویی و
پیراهن کره ای پوشیده بودم .شلوارم را خیلی دوست داشتم .جنس محکمی داشت .غالم خلیلی آن را
به من داده بود .چند نفر از بهداریچیها تصور کردند عراقی هستم .گفتم« :من ایرانیام بابا! نیفتید بقه
جونِ ما ».گفتند روی برانکارد دراز بک .
امدادگرها دستم را با بانداژ به کمرم بستند .خونریزی شروع شد .زیر شقلوارم یقک گقرمکن آبقی
فوتبالی پوشیده بودم .به امدادگرها گفتم« :شلوارم رو قیچی نکنید .راحت دَرمیآرم .نمقیخقوام پقاره
بشه .یادگاریه ».پیراهن را پاره کردند .شلوار پلنگی پقر از خقون را درآوردم و داخقل پالسقتیک کنقار
خودم گذاشتم .مجتبی موسوی ،از بچههای تیپ ،که شنیده بود مجروح شدهام ،سراسیمه سراغم آمقد.
من را پیدا کرد و پرسید« :وضعت چطوره؟» گفتم« :دستم بدجور ترک

خورده .استخون بازوم خقرد

شده؛ ولی انگشتام حس دارن .یه کاری برام انجام بده .این شقلوار مقن رو ببقر عققب .جقانِ مجتبقی
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چیزیش نشهها! من این شلوار رو خیلی دوست دارم ».گفت« :مطمئن باش .میبرم عقب بقراا ».در
اورژانس فاطمهزهرا( ) بودم .کارهای ابتدایی را برایم انجام دادند و آمپول زدند .دکتر گفقت« :ببقین
برادر من ،تو نباید بشینی .میذاریمت توی آمبوالنس ،میخوابی تا اهواز .فهمیدی چی گفتم؟» گفقتم:
«آره».
آمبوالنسی که عقب میرفت پر از مجروح بود .جایی برای دراز کشیدن وجود نداشت .معلوم نبود
آمبوالنس بعدی کی میآید .کنار راننده نشستم .دردی حس نمیکردم .هوا سرد بود .بخاری آمبوالنس
هم روشن بود .انگار باران در کمرم میبارید .احسا

میکردم خیلی عرق کردهام .به اهواز رسقیدیم.

درِ آمبوالنس را که باز کردند دیگر نفهمیدم چه شد .شرة خون پقایین ریخقت .هقیچ حسقی در بقدنم
نمانده بود.
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فصلیازدهم
وقتی چشم باز کردم که در بیمارستان سینای اهواز روی تخت دراز کشیده بودم .دستم در گچ بود .ده
دقیقه که گذشت درد شدیدی به جانم افتاد .فریاد میزدم« :دارم میمیرم ».پیرمردی سیگار اِشنو گوشة
لب

بود و زمین را تی میکشید .هیکلی چاق و سر و وضعی ژولیده داشت .یک روپوش سقفید هقم

پوشیده بود .وقتی دید من بیتابی میکنم گفت« :االن میآم ».رفت و یک آمپول آورد .گفتم« :خقودا
میخوای بزنی؟» گفت« :فکر کردی نمیتونم؟ نگران نباش .بلقدم آمپقول بقزنم ».آمپقول را زد و پقنج
دقیقهای آرام شدم .اما بعد از آن دوباره درد شروع شد .دکتر آمد و گفت« :چی شده؟ کجقاا تقرک
خورده؟» گفتم« :این بازوم ».عکس دستم را آوردند .در عکس دیدم ترک

بزرگی در دستم جا خوش

کرده است .استخوانهای بازو تکهتکه شده و یک طرف رفته بود .دکتر تا عکس را دید ،داد زد« :کقی
دست این رو گچ گرفته؟ بِکنید این گچ رو! بِکنید گچ رو!»
پرستارها سریع آمدند و گچ را باز کردند .دستم سیاهِ سیاه شده بود .روی زخم را گچ گرفته بودند.
کمی از شدا دردم کاسته شد .دستم راحتتر تکان میخورد .دکتر دستورهایی داد و قرار شد دوباره
دستم را گچ بگیرند .من را روی برانکارد گذاشتند و هُل دادند .با هر تکان فریادم به آسمان میرفت و
میگفتم« :تو رو خدا یواش!» ولی کسی اهمیت نمیداد .از شدا درد بیهوش شقدم .بقه هقوش کقه
آمدم دیدم دستم در گچ است .روی زخم را باز گذاشته بودند تا پانسمان کنند.
روز بعد یکی از پرستارها آمد و به من گفت« :فامیلی شما حکیمالهیه؟» گفتم« :بله؛ چطور؟» کمکم
داشت نام حکیمالهی برای بچهها جا میافتاد .در جبهة شوش با شهید حکقیمالهقی آشقنا شقده بقودم.
خیلی آرام و باوقار بود .عالقة خاصی به او داشتم .وقتی شهید شد ،نام خقانوادگی او را بقرای خقودم
انتخاب کردم؛ اما قدیمیهای بهبهان من را به نام کعبی میشناختند .گفت« :مالقاتی داری؛ امقا اجقازه
نمیدن کسی بیاد داخل ».با تعجب پرسیدم« :کیه؟» گفت« :چند تا خانومان ».احتمال دادم اشتباه شقده
باشد .گفتم« :شاید من رو نمیخوان!» گفت« :مگه تو حمید حکقیمالهقی نیسقتی؟» گفقتم« :چقرا؛ امقا
خونواده نمیدونن من مجروح شدم ».گفت« :شاید تشابه اسمیه .حاال من میرم تالشم رو میکنم بیان
باال .شاید هم اومدن تو رو ببینن ».پرستار پسرجوان بیست و پنج سالهای بود کقه هنقوز چهقرهاش در
یادم مانده است .عربزبان بود و با عالقه کار میکرد .از یک طرف او دنبال کار من رفت و از طقرف
دیگر به من گفتند شما باید سریع به فرودگاه برویقد و بقه کرمقان اعقزام شقوید .عیقاداکننقدههقا را
فراموش کردم و برای اعزام آماده شدم .بعدها فهمیدم که مجتبی شلوار خونی مقن را بقه خانقة حقاج
یداهلل ،که میترا آنجا بود ،برده و تحویل داده و گفته بود« :حمید زخمی شده ،طوریش نیست .خقودم
رفتم دیدم .ترک

خورده به دست  .این هم شلوارش ».خانواده شلوار من را کقه دیقده بودنقد هقول

کرده بودند .همسرم و همسر حاج یداهلل و دو دخترش سراغ من در بیمارسقتان سقینا ،انتهقای کقوا
عبداهلل آمده بودند؛ که نتوانستند من را ببینند.
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من و باقی مجروحان را به نقاهتگاه سیدالشهدا بردند؛ که نزدیک منطقه و مققر مرکقزی نگقهداری
آمبوالنسهای بهداری رزمی بود .ما را سوار اتوبو هایی کردند که صندلیهایشقان را درآورده و بقه
جای برانکارد گذاشته بودند .ما را در فرودگاه امیدیه ،که پایگاه نیروی هوایی بود ،پیاده کردند و بقا
هواپیمای  c130به کرمان فرستادند .در فرودگاه کرمان خیلی محترمانه من و یک مجروح دیگر را بقه
بیمارستان شهید باهنر فرستادند .پرستارهای آنجا خیلی به ما توجه میکردند .به مجروحی کقه کنقارم
بود گفتم« :یا بیمارستان تازه افتتاح شده یا این مقردم واقعقاً مقردم خقوبیان! چقون تقا االن مقن هقر
بیمارستانی رفتم درگیری و داد و فریاد داشتم .بِهمون هم هیچ اهمیت نمقیدادن ».یکقی از پرسقتارها
آمد .پرسیدم« :ببخشقید خقانم ،ایقن بیمارسقتان تقازه افتتقاح شقده؟» گفقت« :چطقور مگقه؟» گفقتم:
«همینجوری ».گفت« :بله ،تازه افتتاح شده ».وقتی رفت به همقراهم گفقتم« :دیقدی؟ اینقا پرسقتارای
جدیدن .جایی که زخمی زیاد باشه برای دکتر و پرستار عادی میشه».
روز دوم دکتر برای ویزیت من آمد و عکس دستم را دید .گفت« :وضعیت دسقتت رو مقیخقوای
براا تشریح کنم؟» گفتم« :بفرما ».عکس را روبهروی نور گرفت و گفت« :این ترک
درشته؟» گفتم« :آره ».گفت« :ببین پسر جان ،ترک

رو میبینی چقه

االن توی شبکة عصبته .تعجقب مقیکقنم تقا االن

عصب دستت قطع نشده .میخوام باهاا روراست باشم که بعد گله نکنی .پسر گُل ،این دسقت هقیچ
راهی نداره جز قطع کردن .چون اگه کوچیکترین حرکتی به دستت بدم ،عصب دستت قطع مقیشقه.
حاال میگی چی کار کنم؟» گفتم« :اجازه میدید فکر کنم؟» گفت« :باشه پسر جون .مشقکلی نیسقت».
پرستار را صدا کرد و گفت« :یادداشت کن؛ ایشون هر موقع فکراش و کرد و تصمیم گرفقت بقه مقن
اطالع بدید تا بگم چی کار کنید .تا زمانی هم که تصمیم نگرفته هیچ اقدامی نکنید .فعالً شما بقه روال
عادی کارای معمول رو انجام بدید».
یاد دکتر فرودی افتادم .به پرستار گفتم« :نمایندة بنیاد شهید رو میخوام ببیقنم ».آن زمقان بنیقاد در
بیمارستانها نماینده داشت .نماینده آمد و گفت« :در خدمتم ».گفتم« :میخوام اعزام شم تهقران .دکتقر
میگه دستت باید قطع شه .دالیل

رو هم گفته .اما من توی تهران یه پزشکی میشناسم که آشناست.

میخوام اون هم دستم رو ببینه .ارتوپده .به هر حال از این ستون تا اون ستون فرجه .میخقوام دسقتم
قطع نشه ».نماینده با پزشک من صحبت کرده بود و او هم گفته بود« :من حرفی ندارم .تشخیص مقن
این بوده .شاید دکتر دیگه نظر دیگهای داشته باشه».
با اقداماا مراقبتی ،با هواپیمای عادی و لبا

بیمارستان ،من را راهقی تهقران کردنقد .در صقندلی

ردیف اول هواپیما نشسته بودم و پروندة پزشکیام هم دستِ مهماندار بود .در مرکز اعزام مجروحان
مهرآباد یکی از جوانهای تهرانی نشسته بود! همینطور که پرونده مرا ورق میزد به او گفتم« :من رو
اعزام کنید بیمارستان تهران ».سرش را باال آورد و با تعجب گفت« :بیمارستان تهقران؟!» گفقتم« :آره».
گفت« :ما تشخیص می دیم چه کسی کدوم بیمارستان بقره ».گفقتم« :مقن قصقد تقوهین نقدارم .شقما
محترمی .اما پزشک بیمارستان کرمان تشخیص داده دستم باید قطع بشه .من زیر بار نرفتقهم و اومقدم
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تهران .میخوام برم پی

پزشکی که میشناسم ».گفت« :بیمارستان تهران مال مجروحای درجقة یکقه.

تو که حالِت بد نیست .به این خوبی و راحتی داری حرف میزنی ».گفتم« :عزیقزم ،مقن درجقة یقک
نیستم؛ درست .اما دستم داره قطع میشه .یه ترک بزر توشه .عکس دستم رو نگاه کن .توی شبکة
عصبیه .میخوام نذارم این دست قطع بشه ».گفت« :من زیر بار نمیرم ».با عصبانیت گفتم« :مقیتقونم
یه تلفن بزنم ».تلفن را جلوی من گذاشت .با حاج غالم تما

گرفتم .صدای من را که شقنید گفقت:

«کجایی تو؟ همة بیمارستانای کشور رو داریم دنبالت میگردیم .از اهواز بچهها گفقتن امیقر مجقروح
شده .هر چی بیمارستان توی کشوره زنگ زدم ».گفتم« :االن بخ

اعزام مجروح تهرانم ».گفت« :بگو

اعزامت کنن بیمارستان تهران ».گفتم« :بهشون گفتم .قبول نمیکنن ».گفت« :قبول نمیکنند؟ پس بگقو
بفرستنت خونه ».با تعجب گفتم« :بیارنم خونه!؟ اینا قبقول نمقیکقنن ».گفقت« :بگقو نمقیخقوام بقرم
بیمارستان .بگو میخوام برم خونة برادرم ».گفتم« :چند لحظه صبر کن ».به مسئول اعزام گفتم« :بقرادر
جان ،من رو اعزام نمی کنید بیمارستان تهران؟» گفت« :نه ».گفتم« :پس من نمیخوام بقرم بیمارسقتان.
می خوام برم خونه ».گفت« :خونه؟! امکان نداره!» عصبانی شدم و با فریاد گفتم« :عزیز من ،میگم من
رو بفرستید بیمارستان تهران ،میگی نه .میگم بفرست خونه ،میگی امکقان نقداره .یعنقی چقی؟ مقن
میخوام برم خونة برادرم .به شما هم ارتباطی نداره ».مسقئول وقتقی داد و فریقاد مقن را دیقد گفقت:
«خیلی خب ،باشه ،اینجا بنویس که میخوای بری خونه .خونهتون کجاست؟» گفتم« :مالصقدرا ».دود
سیگارش را بیرون فرستاد و در حالی که به پنجره تکیه داده بود گفت« :یقه امضقا کقن اینجقا رو کقه
خودا خواستی بری ».برگه را امضا کردم .یک ماشین خبر کرد تا من را به مالصدرا ببرد.
راننده ظاهراً مذهبی به نظر میرسید .ری

بلندی داشت و با سرعت میرفت .انگار وادارش کرده

بودند که مجروح را برساند و هیچ عالقهای به این کار نداشت .هقر چقه گفقتم« :بقرادر ،تقو رو خقدا
یواش! برادر ،تو رو به پیغمبر یواش! ترک

توی دستمه ».برای

مهم نبود .در سرعتگیرها جقانم را

به لب میرساند و فریادم به آسمان میرفت .باالخره رسیدیم و من را پیاده کرد .اما من تا قیامت او را
نمیبخشم.
حاج غالم جلوی در منتظرم بود .داخل رفتیم .گفتم« :حاج غالم دسقتم داغونقه .درد دارم ».گفقت:
«بیا ویدئو رو براا روشن میکنم؛ تا صبح بشین فیلم نگاه کن ».گفتم« :غالم درد داره من رو میکُشه.
چه جوری بشینم فیلم نگاه کنم؟» بیتاب بودم و در اتاق پذیرایی راه میرفتم .حاج غالم بقه فقرودی
تلفن کرد و جریان را گفت .دکتر فرودی گفته بود« :به

بگو از ساعت  12شب هیچی نخقوره .اول

صبح اتاق عمل باشه .من االن زنگ میزنم به بیمارستان ،براش اتاق عمل رو ردیف میکنم ».تا صقبح
زجر کشیدم .غالم هر نیم ساعت یک بار به من سرمیزد.
ساعت  5غالم من را به بیمارستان رساند .اتاق عمل آماده بود .فرودی عکسها را که دید در اتقاق
عمل شروع کرد به شوخی کردن .گفت« :چطوری تو؟» گفتم« :دکتر حالم خیلی خرابه ».گفت« :حقالم
خرابه چیه؟ به دَرَک که حالت خرابه .چشمت کور! کی به تو گفته بِری جنگ؟» میخواسقت بقه مقن
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روحیه بدهد .بعد خیلی جدّی گفت« :می دونی دستت چه وضعیتی داره؟» گفقتم« :آره ».گفقت« :چقه
وضعیتی داره؟» گفتم« :توی بیمارستان کرمان گفتن باید قطع شه ».گفت« :با توکل به خدا ،مقیخقوام
دستت رو عمل کنم؛ نذارم ترک عصب رو قطع کنه .پسر جان عملت خیلی ظریفه .من تالشقم رو
میکنم .دعا هم میکنم .عصب یه چیز لقّه .کوچکترین فشار قطع میکنه .خدا کمک کرده تقا االن
قطع نشده».
ساعت  1عمل من شروع شد و تا ساعت  9بعدازظهر ادامه پیدا کرد .دکتقر خیلقی تقالش کقرد و
ترک

را درآورد .وقتی به هوش آمدم دیدم آتل سنگینی به دستم بستهاند .دکتقر بقاالی سقرم آمقد و

گفت« :جوون ،خدا کمک کرد ترک

رو درآوردیم .نخواستم بازوا خراب بشه .میتونسقتم بقازوا

رو بشکافم و یه پالتین بذارم .اما این کار رو نکردم .استخونا رو جمع کردم دور هم و یه آتل سنگین
کشیدم پایین که این دست بیاد به طرف پایین .خیلی مراقب بقاش ».دسقت مقن در آتقل بقود و گقچ
مالیمی روی آن کشیده بودند.
بیمارستان تهران در خیابان سنایی بود .اتاق من در ضلعی قرار گرفته بود که میتوانستم خیابقان را
ببینم .یک روز بعد از ظهر میترا و پدرش را دیدم .داشتند به سمت بیمارستان مقیآمدنقد .وقتقی بقاال
آمدند پرسیدم« :چطور اومدید؟ اهواز بسته شده .اتوبو مسافربری برای تهران نمیآد .همة ماشینا رو
در اختیار عملیاا گرفتن ».پدر همسرم گفت« :زنگ زدیم به ضد زره .آقا سید محسن امریقه برامقون
جور کرد .خودش هم اومد و ما رو سوار کرد .ماشین مالِ رزمندهها بود .نمیذاشقتن مقا سقوار شقیم.
میگفتن امریه دست شما چی کار میکنه؟ سید محسقن توضقح داد کقه شقوهر ایقن خقانوم مسقئول
عملیاا ماست .مجروح شده .االن تهرانه .همسرش باید بره اون رو ببینه .تازه ازدواج کردن .خالصقه
با خواه

و تمنا ما اومدیم».

بعد از این مالقاا خانواده رفتند؛ البته بعد از آن هم من زیاد در بیمارستان ماندگار نشدم .بچقههقا
هنوز درگیر عملیاا کربالی  5بودند .مدام رادیو مارش عملیاا پخ

میکرد .به دکتر فرودی اصرار

میکردم که مرخصم کند تا به منطقه برگردم .او اجازه نمیداد .خیلی ناراحقت بقودم کقه در منطققه و
کنار دوستان نیستم .در بخ

ما مجروح دیگری هم بستری بود .با خودم فکقر کقردم بهتقر اسقت بقه

دیدن بروم .از بچههای کمیته بود که در درگیری با اشرار سیستان و بلوچستان زخمی شده بود .بعد
فهمیدم سرباز است و در درگیریهای خردادماه زخمی شده و تا آن موقع ،که دیماه بود ،به خواست
خودش ،در بیمارستان مانده بود .به او گفتم« :چرا مرخص نمیشی؟» گفت« :تاندول پام قطع شقده و
اذیتم میکنه ».البته اینطور به نظر نمیآمد .کمی که بیشتر با هم رفقتوآمقد کقردیم متوجقه شقدم بقا
بعضی از پرستارهای خانم صمیمی شده است .چند بار تذکر دادم که کمتر با آنها شقوخی کنقد؛ امقا
توجه نمیکرد.
یک روز دو نفر از پاسدارهای کمیته سراغم آمدند و پرسیدند« :شما از بچههای ققوامین هسقتید؟»
تیپ قوامین برای کمیتهایها بود .گفتم« :نه ».گفتند« :مگه شما توی کربالی  5مجروح نشقدید؟ آمقار
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شما توی تیپ قوامین اومده ».گفتم« :حتماً اشتباهی شده .اما بیاید که خدا شقما رو رسقونده ».گفتنقد:
«چیزی شده؟» جریان سرباز کمیته ای را برایشقان تعریقف کقردم و بقه شقوخی گفقتم« :بایقد مختقار
کالنتری ،فرمانده کمیته ،یکی از بنزاش رو بفروشه و خرج بیمارستان این آقا رو توی این هشقت مقاه
بده ».پاسدارها به عیادت رفتند و جریان را پرسیدند .غروب که به اتاق سرباز رفتم و درِ یخچقال را
باز کردم تا از پرتقالهای درشت شهسواریاش بخورم گفت« :خوبه! گزارش ما رو به کمیتقه مقیدی،
بعد میآی پرتقاالمون رو هم میخوری!؟» گفتم« :بهت تذکر داده بودم .تو اینجا اونقدر شأن خقودا
رو پایین آوردی که پرستارا بهت متلک میندازن ».از آن روز به بعد کمی با من سرسقنگین شقد .مقن
هم کمتر سراغ

رفتم.

فرودی صد سرم برای من نوشته بود .جای سالم در بدنم نمانده بود .همیشه دو سرم آمقاده بقاالی
تختم بود .یک روز که سرمم تمام شد زنگ باالی سَرم را زدم .پرستاری داخل اتاق آمد کقه روسقری
روی سرش در حال افتادن بود .گفتم« :اول خودا رو درسقت کقن ،بعقد بیقا داخقل ».گفقت« :چقی
گفتی؟» جملهام را تکرار کردم .گفت« :به شما ارتباط نداره من چطوری میآم!» عصبانی شدم و سقرم
باالی تختم را برداشتم و به سمت

پرتاب کردم .سرم به دَر خورد و شکست .دست بردم تا دومقی را

بردارم که پرستار پا به فرار گذاشت .فریاد زدم« :فرودی  ...فقرودی  »...پرسقتارهای بخق بقه اتقاقم
آمدند و پرسیدند« :چی شده؟» گفتم« :فقط فرودی! برید بیقرون .فققط فقرودی بیقاد ».دکتقر فقرودی
سراسیمه آمد و گفت« :چی شده؟» گفتم« :مگه شما به اینا نگفتید که من مجروحم؟ اینا فکر کردن مقا
مریضیم؟ اینا اون کمیتهای رو دیدن و هر جور دلشون خواسقته رفتقار کقردن و خوششقون اومقده؟»
پرسید« :چی شده؟» ماجرا را تعریف کردم .ناگهان فرودی فریاد زد« :صقد بقار بقه شقما نگفتقهم اینقا
مجروحان؟ مریض نیستن که هر جور دلتون خواست رفتار کنید! گفتم وقتی میخواید برید توی اتاق
مجروحا لباستون رو منظم کنید .خودتون رو منظم کنید .خانوم محتقرم ،آرایق
میری توی اتاق مجروح ».مشتی فح

هم ضمیمة حرفهای

حق نداره بیاد توی اتاق من .به حضرا عبا

نداشقته بقاش وقتقی

کرد .گفتم« :فرودی ،این پرستار دیگه

اگه بیاد ،میکشم  .نفلهش میکقنم ».تقا وقتقی آنجقا

بودم آن پرستار به اتاق من نزدیک هم نشد.
فرودی گفت من را به اتاق عمل ببرند تا پانسمان دستم را شخصاً عوض کند و وضعیت را ببیند.
هنوز شلوار گرمکن خودم پایم بود .لبا بیمارستان نپوشیده بقودم .روی صقندلی نشسقته بقودم کقه
همسر فرودی تلفن کرد و به او گفت به منزل برود .فرودی به من گفت« :بلند شو بریم خونة ما ».من
را سوار پژو  514خودش کرد و به خانهاش برد .خانهاش قدیمی بود .داشتند دکوراسیون آن را تغییقر
میدادند .داخل خانه رفتیم .دکتر همسرش را صدا کرد .با او سالم و احوالپرسی رسمی کقردم .دکتقر
به همسرش گفت« :این مجروح منه .ترک
دکتر ترک

توی دست

بوده .من این رو از دست

درآوردم ».همسر

را گرفت و برانداز کرد و به من گفت« :شما واقعاً میتونید این دشمن رو شکست بدید؟

مگه میشه گوشت با تانک!؟ امکان نداره!» گفتم« :خانوم دکتقر ،اشقتباه مقیکنقی .بقا معقادالا شقما
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اینجوریه .ما سِفت وایسادیم .شما سیر جنگ رو نگاه کن .سال  53چطور بود؟ اما االن ما توی خاک
عراقیم .اگه بنا بود تانک ما رو شکست بده ،ما االن وجود نداشتیم».
حرفهای ما یک ساعت طول کشید .پرستارها سراغ من در اتاق عمل رفته و متوجقه نبقودنِ مقن
شده بودند .همهجا ،حتی طبقة زایشگاه ،را دنبال من گشته بودند .خودشان گفتند فکقر کقردیم شقاید
موجی هم بودهای و ما خبر نداشتهایم .بعد از دو ساعت که به بیمارستان برگشتیم دوباره به اتاق عمل
رفتیم تا پانسمان را عوض کنند .از آسانسور که بیرون آمدم پرسقتارها پرسقیدند کجقا بقودی؟ گفقتم:
«بیرون بودم ».پرسیدند کجا؟ گفتم« :با دکتر فرودی رفته بودم خونهشون ».پرستارها سراغ دکتر رفتنقد
و پرسیدند« :شما مریض رو خونة خودتون بردید؟» دکتر خیلی جدّی گفت« :مقن؟ نقه! کقی گفتقه؟»
گفتند« :خودش میگه ».دکتر گفت« :غلط میکنه! من کی این رو بردم بیرون؟!» و از همانجا ،طقوری
که من صدای

را بشنوم ،فریاد زد« :برای چی دروغ میگی؟ من تو رو بردم؟» و ماجرا را حاشا کرد.

یک روز حبیب تلفن کرد و گفت« :زنگ زده بودم بهبهان که بگم سالمم ،گفتن تو زخمی شدهی و
توی بیمارستانی .باورم نشد .بهشون گفتم من توی منطقهم؛ شما میگید امیر زخمی شده؟ گفتن هفت
هشت روزه زخمی شده؛ خواهرا رفته بیمارستان دنبال  .پس تو واقعاً زخمی شقدی؟» گفقتم« :آره،
ترک خورده به دستم .وضعیت جبهه چطوره؟» گفت« :عراق همون سه روز اول جادة شهید صفوی
رو شیمیایی زد .بچههای گردان فجر اونجا بودن .صد و نود و پنج نفر شیمیایی شدن .نَود نفر هقم در
جا شهید شدن ».دلم گرفت .آرام گفتم« :دیگه چی شده؟» گفت« :چند تا ترک
خورده .توی گوشته .فعالً مشکلی ندارم .اگه بچهها تما

ریز هم بقه پقای مقن

گرفتن ،چیزی نگو».

ده روز گذشت .به فرودی گفتم« :اگه من رو ترخیص نکنی ،من هوچیبازی درمقیآرم و از اینجقا
میرم .هیچکس هم نمی تونه جلوی من رو بگیره ».گفت« :به جهنم! هر گوری میخوای بری برو ».به
پرستار هم گفت« :پروندة این رو بدید هر جهنمی میخواد بره بره .ول

کنید .من چرا دلم بسقوزه؟»

ترخیصم کردند .هزینههای جراحی و بیمارستان را شخصاً پرداخت کردم .بیستهزار تومان شد .برای
سال  ،1905که حقوق ما ماهی دوهزار و ششصد تومان بود ،زیقاد بقود .البتقه بعقدها بقه کمقک یقک
بخشنامه این هزینه را از سپاه گرفتم.
بعد از بیرون آمدن از بیمارستان به دفتر بنیاد شهید ترمینال رفتم و گفتم کقه رزمنقدهام .آنهقا هقم
امریه برای اهواز و پول سفر و یک دست لبا دادند .با اتوبو راهی شدم .در اهواز بقه مققر تیقپ
رفتم و گفتم« :من رو ببرید جلو ».به قرارگاه تاکتیکی نزدیک خرمشهر رفتیم .حسین کالهکج آنجا بود.
عملیاا همچنان ادامه داشت .حسین من را که دید خوشحال شد و گفت« :چی شقد بقرادر حمیقد؟»
ترک

دستم را که از دکتر یادگاری گرفته بودم نشان

دادم .حسقین گفقت« :اصقالً فکقر نمقیکقردم

ترکشی که خوردی اینطوری باشه! من همهش به محسن موسقوی مقیگفقتم حمیقد واقعقاً خجالقت
نکشید توی این وضعیت ما رو تنها گذاشت؟ به خاطر یه ترک

کوچولو رفت عقب!» گفقتم« :خقب،

حاال اومدم که بمونم و برم جلو ».گفت« :اجازه نمیدم بیای جلو یا اینجا بمونی ».گفتم« :حداقل بقذار
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توی قرارگاه تاکتیکی بمونم ».حسین گفت« :خودا رو نگاه کن .این دست عفونت میکنقه .تقو بایقد
جایی باشی که مدام بهت توجه کنن ».اصرار کردم و گفتم که من فققط بقرای عملیقاا از بیمارسقتان
آمدم .عصبانی شد و گفت« :من به عنوان فرمانده به تو تکلیف میکنم بری عققب .حقاال دیگقه خقود
دانی .نمیخوای گوش کنی ،شرعیش گردنِ خودته .فردا اگه چیزی شد ،من گردن نمیگیقرم .شقرعاً
مشکل داره تو اینجا بمونی ».حسین به کسی که من را تا آنجا برده بود پرخقاش کقرد و گفقت« :کقی
گفته بود این رو بیاری اینجا؟» آن بندة خدا از بچههای تدارکاا بود و مانقده بقود چقه بگویقد .مقن
مسئول بودم .او فقط نیرو بود .گفتم« :برادر حسین ،این گناهی نکرده .من بهق

گفقتم مقن رو بیقاره.

باشه .امشب میمونم؛ فردا صبح برمیگردم اهواز ».حال روحی مناسقبی نداشقتم .دلقم نمقیخواسقت
برگردم .اما چارهای نبود .حسین حتی اجازه نداد من از قرارگاه تاکتیکی بیرون بروم.
صبح زود صبحانه را که خوردیم راهی اهواز شدم .دو روز هم در مقر اهواز معطل کردم .دلودماغ
بهبهان رفتن را نداشتم .اما آنجا هم به بیکاری میگذشت و سودی بقرایم نداشقت .بقاالخره تصقمیم
گرفتم به بهبهان بروم.
دوران نقاهت را میگذراندم .روزانه پانسمان دستم را عوض میکردم و داروهقایم را مقیخقوردم.
شهدای کربالی  5را که آوردند در مراسم شرکت کردم .به دیدن دوسقتان مقیرفقتم و آنهقا هقم بقه
عیادا من میآمدند .مدتی که گذشت حبیب آمد .در خانة پدریاش او را دیدم .تا چشمم به او افتقاد
ناخواسته حسی به من گفت« :حبیب رفتنیه ».رفتار و نگاه کردن
نشستم و خوب نگاه

تغییر کرده بود .دلم لرزید .گوشهای

کردم .حبیقب داشقت بقا دختقر و پسقرش شقوخی مقیکقرد و مقیخندیقد.

هرازچندگاهی هم نیمنگاهی به جمعی که در خانه بودیم میانداخت و همه را از نظر میگذراند .به او
خیره شده بودم .حبیب متوجه شد .لبخند زد .بیشتر ناراحت شدم .بلنقد شقد ،مقن را کنقار کشقید ،و
گفت« :امیر یه کُلت دارم .میخوام بِدم

به تو ».کلت را که به دستم داد یقین کردم کقه تمقام شقد و
بودیم که ناگهان ماهتاب فریاد زد .گفقتم« :چقی

حبیب ماندنی نیست .بعد از ظهر روز بعد در منزل

شده؟ چرا داد و فریاد میکنی؟» گفت« :میدونی چی کار میکنه حبیب؟» گفتم« :نه ،چی کار میکنه؟»
گفت« :وصیتنامهش رو داده دست من ».حبیب در اتاق نشسته بود و میخندید .گفتم« :حبیقب ،ایقن
کارا چیه میکنی؟ تو فکر نمیکنی این تن میلرزه؟» به ماهتقاب گفقتم« :چیقزی نیسقت .بچقههقای
رزمنده از این کارا میکنن .تو برو از میترا سؤال کن وصیتنامة من دست هست یا نه ».گفت« :آخقه
تا حاال از این کارا نکرده بود ».گفتم« :حاال داده .طوری نیست .انشاءاهلل اتفاقی نمیافته .سخت نگیر».
به ماهتاب دلداری میدادم؛ در حالی که دل خودم آت

گرفته بود.

دو سه روز بعد حبیب خواست به اهواز برود .به او گفتم که من هم با تو میآیم .گفت« :تو بقرای
چی میخوای بیای؟» گفتم« :میخوام به تیپ سر بزنم و بچهها رو ببینم ».از بهبهان تا اهواز با حبیقب
صحبت کردم و گفتم« :حبیب ،وضع خونها معلوم نیست .بچههقاا کوچیقکان .جقز تقو کسقی رو
ندارن .مواظب باش ».حبیب ساکت بود .فقط یک بار گفت« :راستی ،مقیدونقی محمقود کقاوه شقهید
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شده؟» گفتم« :نه؛ کی؟ چطوری؟» گفت« :توی کربالی  2شهید شد ».انگار حواس

به حرفهای من

نبود و در دنیای دیگری سیر میکرد .نزدیک اهواز گفت« :چقدر تو حقرف مقیزنقی! دو تقا سقیب از
خونه برامون گذاشته بودن .یکیش مال تو ،یکیش مقال مقن .یقادمون رفقت بخقوریم .بپقر پقایین».
چهارشیر بود .حبیب من را پیاده کرد .گفتم« :حبیب دیگه سقفارش نمقیکقنم ».لبخنقدی زد و گفقت:
«آقای امیر آقا اوالً مر

و زندگی با خداست .این رو یقین داشته باش .بعد هم تا رئوفی به مقن نَگِقه

برو ،من نمیرم .این رو مطمئن باش».
خداحافظی کردیم و به ضدّزره رفتم .سه چهار روزی که در اهواز بودم هر روز با بهبهقان تمقا
میگرفتم و میپرسیدم« :از حبیب چه خبر؟» آنها هم میگفتند تو اهقوازی و از مقا سقراغ حبیقب رو
میگیری؟ طوری شده؟ داشتم آنها را هم نگران میکردم .روز  0اسفند به بهبهقان برگشقتم تقا بقرای
سالگرد مجید مراسمی بگیریم .از صبح روز  1اسفند دلشورة عجیبی داشتم .مدام صلواا میفرسقتادم
و خودم را با نوارهای مداحی سرگرم میکردم .ساعت  4عصر یکی از دوستان مسئولِ هیئقت کشقتی
آمد تا با من درددل کند .او صحبت میکرد؛ اما حوا ِ من جای دیگری بود .در خانقه را زدنقد .دلقم
ریخت .میترا میخواست در را باز کند .گفتم خودم میروم .در را که بقاز کقردم چشقمم بقه مسقئول
تبلیغاا لشکر ولیعصر ،آقای ذکیپور ،افتاد .گفتم« :عبدالرضا چی شده؟» گفت« :راجع به حبیبقه ».تقا
گفت حبیب ،نشستم .دیگر نتوانستم روی پایم بایستم .عبدالرضا گفت« :چی شد امیر؟» گفتم« :هیچی
عبدالرضا .هیچی نمیخواد بگی .حبیب شهید شده؛ آره؟» گفت« :آره ،من به بچهها گفتم امیقر طاققت
شنیدن

رو داره ».گفتم« :آره ،من از قبل آمادة این خبر بودم .میدونستم که حبیب رفتنیقه .امقا حقالم

االن مساعد نیست .تو برو ».گفت« :کمکی از من برمیآد؟» گفتم« :نه ،عبدالرضا برو».
آت

درونم شعلهور شده و بغض راه گلویم را بسته بود .مانده بودم چطور به همسرم بگویم .چند

دقیقه ای جلوی در ایستادم .بعد داخل خانه رفتم و به دوستم گفتم« :احمد برو ».احمقد گفقت« :چقی
شده؟» گفتم« :یه مشکلی پی

اومده .برو ».دوباره پرسید« :چی شده؟» گفتم« :احمد ،به هیچکس نگو.

حبیب شهید شده ».گفت« :کی؟» گفتم« :نمیدونم؛ دیشب  ...امروز  ...نمیدونم .فقط برو ».احمقد کقه
رفت به همسرم گفتم« :چادرا رو سَر کن بریم ».گفت« :کجا بریم؟» گفتم« :بریم یقه سقر بقه مامقان
بزنیم ».گریه کرد و گفت« :چی شده؟» گفتم« :هیچی نشده به خدا!» گفت« :برای مامان اتفاقی افتاده؟»
گفتم« :هیچی نیست بابا .دلم تنگ شده .بریم مامانت رو ببینیم ».گفت« :نه ،تو رو خدا....تو یقه مرتبقه
رفتی جلوی در .به این رفیقت هم گفتی برو .حاال هم میگی دلم تنگ شده .نه ،ایقنجقوری نیسقت».
گفتم« :نمیخوای بیای ،من خودم میرم».
همسرم کمی آمادگی پیدا کرد که باید اتفاقی افتاده باشد .پیاده به سر خیابان رفتیم .خواستم کمکقم
او را آماده کنم .گفتم« :ببین ،همة ما که رفتیم جبهه از اول ایقن تعهقد رو دادیقم کقه ممکنقه بقریم و
برنگردیم .امروز من ،فردا یکی دیگه ».گفت« :تو رو خدا چی شده؟ اتفقاقی افتقاده؟» بقه سقر خیابقان
رسیده بودیم .ایستادیم تا تاکسی بگیریم .عبدالرضا با پیکان سپاه جلوی پایمان ترمز کرد .مقا را سقوار
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کرد و در آیینه دید که همسرم گریه میکند .تصور کرد خبر شهادا حبیب را فهمیقده اسقت .گفقت:
«خانوم شمایلی ،شما که الحمداهلل خونوادة شهید هستید .براتون عادی شده .امروز حبیب شهید شقده.
فردا نوبت منه ».این را که گفت همسرم جیغ کشید .گفتم« :عبدالرضا ،من به نگفتقه بقودم ».گفقت:
«ببخشید .من فکر کردم ایشون خبر داره ».همسرم بر سر و صورت میکوبیقد .آرام کقردن سقخت
بود .با تندی به او گفتم« :زشته .مردم دارن نگاه میکنن .فکر میکنن من تو رو دزدیدم .یقه کقم صقبر
کن ».فایده نداشت .جیغ میکشید و سرش را به شیشه میکوبید .به سر کوچة منزل حبیب رسقیدیم و
دیدم جمعیت جمع شدهاند.
شب قبل حبیب از منطقه با خانه تما
ساعت قبل از شهادت

گرفته بود و با پدر و مقادرش صقحبت کقرده بقود .چنقد

هم با ماهتاب و فرزندان

حرف زده بود .مقادر حبیقب بعقدها بقرایم گفقت:

«ساعت  11سید محسن موسویق رئیس ستاد تیپ ضد زره و مسئول دفتر حبیب در تیپ امامحسقنق
به خونة ما زنگ زد و سراغ تو رو از پدر حبیب گرفت .گفتیم تو خونة خودتی .سید گفت به
هر جور شده با من تما

بگید

بگیره؛ کار فوری دارم باهاش .به محسن گفتیم که بیاد و بهت خبر بده .امقا

دستدست کرد .ساعت  12:91باز سید تما

گرفت و گفت که باهاا کار فوری داره .دوباره کسقی

پیدا نشد که پیغام رو بهت برسونه .تا اینکه ساعت  2بعد از ظهر ما رفتیم مزار شهدا .روی قبر حمیقد
نشسته بودیم که دو نفر از بچههای سپاه اومدن .پدر حبیب رو کنار کشیدن و باهاش صقحبت کقردن.
فکر کردم باید اتفاقی افتاده باشه .با خودم گفتم امیر که خونهست؛ با حبیقب هقم کقه دیشقب تلفنقی
صحبت کردم .ابوالقاسم هم که االن بهبهانه .یا برای حاج یداهلل اتفاقی افتاده یا برای حاج سعید .حقاج
سعید هم نمیتونه باشه؛ چون اینا حاج سعید رو نمیشناسن .اون بچة تهرانه .پس بقرای حقاج یقداهلل
اتفاقی افتاده .ما رو سوار ماشین کردن و به خونه آوردن .اونجا که رسیدم دیدم بَلواست .ما که نبودیم
رئیس بنیاد شهید آقای دعاوی دمِ خونه اومده بود تا خبر رو بده .فقط ماهتاب و دو تا بچهاش خونقه
بودن .زنگ میزنن و ماهتاب دَر رو باز میکنه .رئیس بنیاد میگه بابای حبیب خونهست؟ ماهتاب هم
میگه رفتهان قبرستون .چی شده؟ حبیب شهید شده؟ اون هم میگه شما خانوم حبیبی؟ ماهتاب میگه
آره .اون هم میگه خدا صبرتون بده .ماهتاب دیگه حال خودش رو نمیفهمه .در رو محکقم بقه هقم
میکوبه و میره تو و شروع میکنه به جیغ زدن .بچهها از خقواب مقیپقرن .ماهتقاب اونققدر جیقغ
میکشه که همسایهها از باالی دیوار میرن توی خونه و در حیاط رو باز میکقنن .زنقای محقل بقرای
آروم کردن

جمع میشن .ما تا رسیدیم و دیدیم ماهتاب داره خودش رو مقیزنقه ،فهمیقدیم حبیقب

شهید شده».
ابوالقاسم جلوی در ایستاده بود .آن روزها به ما خیلی سخت گذشت .نیمقهشقب حقاج یقداهلل بقا
خانواده از اهواز آمد .دو روز گذشت تا پیکر حبیب را آوردند .روز  11اسفند تشییع جنازة باشقکوهی
در بهبهان برای حبیب برگزار شد .دو روز قبل از آن در شهر با بلندگو اعالم کردند که بعد از سالهقا
فرمانده بچههای بسیج به دیدار یاران شهیدش رفت .از ده کیلومتری بهبهقان مقردم بقرای اسقتقبال از
201

پیکر حبیب رفته بودند .او را آوردند و به سردخانه بردند .سمت چپ صورت
بود .بدن

تا پایین پر از ترک

بود .هنوز پالتین در پای

را تو

داغقان کقرده

بود .خانواده برای وداع آخر بقاالی سقر او

جمع شدند.
شب قبل از آن دربارة محل خاکسپاری حبیب صحبت شد .قبر کنار حمید متعلق بقه مقا و سقواد
مجید بود ،که خالی بود .پدر امین شریعتی من را کنار کشید و گفت« :امیر چی کار کنیم برای حبیب؟
کجا دفن

کنیم؟» تقریباً فهمیدم منظورش چیست .گفتم« :حاجی ،چی میخوای بگی؟» گفت« :اومدم

از تو اجازه بگیرم .اگه بخوان حبیب رو یه جای دیگه دفن کنن ،باید دویسقت سیصقد متقر پقایینتقر
دفن

کنن .مادره نمی دونه به حسن گریه کنه یا به حسین! بیاد اینجا یا بره اونجا!» گفتم« :من حرفقی

ندارم .قبرِ مجید خالیه .فقط چند تا لبا

گذاشتن توش .حبیب رو بذارید تقوی قبقر مجیقد ».گفقت:

«مادرا چی؟» گفتم« :با مادرم صحبت میکنم .نگران نباش .مادرم مشکلی نداره .من رضقایت مقادرم
رو میگیرم ».به مادرم موضوع را گفتم و او هم گفت« :من حرفی ندارم .خقودم هقم مقادرم .درسقت
نیست مادر بخواد از این قبر به اون قبر بره ».یادبود مجید را کندیم .لبا های

را برداشتیم و حبیقب

را کنار حمید گذاشتیم .یاد روزهایی افتادم که با حبیب به مزار میرفتیم و او چقدر بقر سقر ایقن قبقر
خالی مینشست و فاتحه میخواند.
غالمحسین بهبهان آبادی هم که کنار غالمحسن رفته بقود و قبقرش خقالی بقود .عکقس مجیقد را
برداشتیم و کنار سعید ،که رفیق

بود ،گذاشتیم .آنجا به اسم مجید ماند تا سال  1903که پیکر مجیقد

را پیدا کردند و کنار سعید آرام گرفت .پیکر غالمحسقن هقم از خیبقر برگشقت و کنقار غقالمحسقین
خوابید و همهچیز آنگونه پی

رفت که شهدا میخواستند؛ غالمحسن مأمور شده بود آن قبر را برای

مجید حفظ کند و مجید هم مأمور شده بود قبر کنار حمید را برای حبیب حفظ کند.
بعد از دفن حبیب و برگزاری مراسم سوم و هفتم ،ابوالقاسم به مقن گفقت« :دسقتت داره عفونقت
میکنه .اینقدر تکون نخور و باال و پایین نشو ».من حال خودم را داشتم و منقلقب بقودم .دسقتم هقم
عفونت کرده و رها شده بود .بازویم از باال تکان میخورد؛ ولی من از پایین هیچ حسی نداشقتم .بعقد
از مراسم حبیب بیشتر در بهبهان و کنار خانوادهاش بودم و فقط برای پیگیری کارها به اهواز میرفتم.
عملیاا کربالی  5از  21دی شروع شد و درست یک روز بعد از شهادا حبیب ،روز  1اسفند ،به
پایان رسید .حسین خرازی ،اسماعیل دقایقی ،حبیب شمایلی ،یداهلل کلهر ،و خیلقیهقای دیگقر در آن
عملیاا به شهادا رسیدند .زمان عملیاا طوالنی و منطقة آن محدود بود .دشمن همة توان خقود را
به کار گرفت تا ما را عقب بزند .اما موفقیت چندانی به دست نیاورد .ما پقنجضقلعی را گقرفتیم و تقا

203

کانال نهرجاسم ،1که حبیب آنجا شهید شد ،پی

رفتیم .بچههای ما پشت نهرجاسم پدافنقد را شقروع

کردند و کمی بعد از آن عملیاا کربالی  21تا زیرِ جادة آسفالت مرزی شلمچه انجام شد.

چهل روز پس از شهادا حبیب ،علی خلیلی ،برادر حاج غالم ،که از بچههای جهاد بود ،به بهبهان
آمد و کمی بعد از آن در کربالی  1به شهادا رسید .قرار شد برای مراسقم او خقانوادة حبیقب را بقه
تهران ببرم .به اهواز رفتم و تویوتا کالسکهای طرح عملیاا را از تیپ برداشتم .هنوز یک دستم در گچ
بود و فقط با یک دست میتوانستم رانندگی کنم .در بهبهان ماهتاب ،بچههای  ،پدر و مادرش ،مقادرِ

خودم ،همسرم ،و برادر ماهتاب را سوار کردم و حرکت کردیم .در تنگة فنی 9سبقت نابهجایی گقرفتم
و پلیس جلویم را گرفت .وقتی مرا با لبا

نظامی دید گفت« :خدا رو شکر که یه دست داری! بقا یقه

دست چطوری این همه آدم رو سوار کردی؟ برادرِ عزیز این چقه طقرز سقبقت گقرفتن تقوی گردنقه
است!؟ بعد هم ،تو چه جوری با یه دست هم فرمون میگیری ،هم دنده عوض میکنقی ،هقم سقبقت
میگیری؟ برو مواظب باش ».در تهران در مراسم خاکسپاری علی و هفتم او شرکت کردیم و بعقد از
آن به بهبهان برگشتیم.
باالخره گچ دستم را بعد از چند ماه باز کردند .بالفاصله به مقر اهواز رفتم .حسقین کقالهکقج هقم
آنجا بود .گفتم« :دستم خوب شده ».گفت« :خوب شد اومدی .اگه مشکل نداری ،برو شقلمچه بقاالی
سرِ بچههای کاظم .کاظم خیلی وقته مرخصی نرفتقه .مقرشقون بیسقت و پقنج کیلقومتری خرمشقهره؛
اونجایی که قبالً مقر خودمون بود ،توی قرارگاه تاکتیکی ».گفتم« :پس شما به کاظم اطقالع بدیقد کقه
بره .من دارم میرم».
خودم را به مقر رساندم .کاظم رفته بود .نیروهای او من را میشقناختند .بقا آنهقا صقحبت کقردم.
گفتند دو تاو و یک مالیوتکا در منطقه داریم .میخواستم خط پدافندی را ببینم .یکقی از بچقههقا ،کقه
مسئول دوم و سوم گردان بود ،با راننده آمد .با لندکروز حرکت کردیم و به پنجضلعی رفتیم .آنجا کقه
رسیدم خیلی تعجب کردم .منطقه با آخرین بار که من آنجا بودم خیلی فقرق کقرده بقود .جقاده پقر از
لودر ،بولدوزر ،آمبوالنس ،استیشن ،لندکروز باریک ،جیپ تاو ،جیقپ  ،110و ماشقینهقای خقودی و
عراقی بود ،که منهدمشده و سوخته ،گوشهای افتاده بودند .از همراهم پرسیدم« :اینجا چرا اینجوریه؟»
خندید و گفت« :بعد از زخمی شدن تو اینجا غوغا بود .شبا بچهها بهزور دو سه متر میرفقتن جلقو و
خاکریز میزدن .اما دشمن اجازة حرکت نمیداد ،ثباا پیدا کرده بود و مقیخواسقت منطققه رو پقس
بگیره .وقتی فشار آورد و نتونست کاری بکنه ،دیوانهوار آتی
 .1نهر جاسم از جمله انشعابهای اروند صغیر است .در زمان جنگ ارت

ریخت روی سرمون».

عراق در این منطقه خطوط پدافندی مستحکمی ایجاد کقرد .در

هشتمین روز نبرد کربالی  5دشمن از منطقة شرق نهر جاسم عقبنشینی کرد و این محدوده به تصرف نیروهای خودی درآمد( .اطلس فشقردة
مناطق  ،4شلمچه ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد )
 .2این عملیاا در تاریخ  1900/1/11با رمز «یاصاحبالزمان» در منطقة شلمچه و با هدف اصالح خطوط تصرفشده در عملیاا کقربالی
 5و رساندن آن به کانال زوجی انجام شد( .خوزستان در جنگ ،ص )55
 .9بین اندیمشک و پلدختر( .راوی)
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به خط اصلی رسیدیم .بچهها پشت خاکریز دوجداره کانال زده بودند .از لندکروز پیاده شدیم و در
کانالی که یک متر و نیم پایین میرفت حرکت کردیم .دشمن بهشقدا روی خقط آتق

مقیریخقت.

میخواستم خط دشمن را ببینم .از کانال بیرون کشیدم و از کانال باریکی باال رفتم تا به سنگر دیدبانی
رسیدم .سرم را کمی از جانپناه سنگر بیرون بردم تا جادة آسفالت شلمچه را ،کقه عراققیهقا روی آن
بودند ،بررسی کنم که دیدم از جاده حرارا باال میرود .بچهها گفتنقد« :مواظقب بقاش .تقکتیرانقداز
عراقیها اینجاست ،میزنه ».خندیدم و گفتم« :بادمجون بم آفت نداره .مطمئن باشید من رو نمیزنقه».
تا سرم را پایین آوردم ،گلوله از باالی سرم رد شد .تکتیرانداز سرم را دیده و بالفاصله شقلیک کقرده
بود .گلوله به دیوار سنگر خورد .بچهها گفتند« :اگه سرا رو یه لحظه دیرتقر پقایین آورده بقودی بقه
سرا خورده بود .همینجا تیر تو گردن اسماعیل ترکی زدند قطع نخاع شد ».گفتم« :باشه بابقا ،حقاال
برگردیم وضعیت بچههای خودمون رو ببینیم»
به سنگر بچههای کاظم رفتم .پرسیدم« :تا االن اینجا کاری کردید؟» گفتند« :هنوز تانکاشون بیقرون
نیومدند؛ اما احسا

خطر میشه چون روبرومون خشکه .ما به فرمانقده خطمقون هقم گفتقیم هقرآن

ممکنه عراقیها بیان شما باید برای ما سقکو بزنیقد ».گفقتم« :غقذاتون رو چکقار مقیکنیقد؟ مشقکلی
ندارید؟» گفتند« :از تیپ ما که اینجا کسی نیست .بچه های گردان پیادة لشکر عاشورا هستند که به مقا
هم غذا میدن ».آنجا یک مالیوتکا و دو جیپ  00تاو داشتیم .راننده کار عملیاتی نمیکرد .هفقت نفقر
نیرو داشتیم .در سنگر پنج نفر بودند که نیروی تخصصی به حساب میآمدند و زنده ماندنشان برای ما
خیلی مهم بود .بعد از توصیههای الزم به آنان گفتم« :کاظم مسئول گقردان شماسقت .مقن مقوقتم .تقا
کاظم بیاد اگه موردی بود ،به من بگید تا پیگیری کنم و به عقب بگم .میتونم به بقرادر حسقین هقم
انتقال بدم».
به چند جای دیگر هم ،که ضد زره نیرو داشت ،سر زدم .در آبادان بچههای گردان قمربنقیهاشقم
بدون غذا و امکاناا مانده بودند .در گردان امامحسین ،سعید طاهری هم همقین وضقعیت را داشقت.
محمد پژگاله شهید شده بود و آت بارها وضعیت سختی داشتند .نگران بودم .بچهها نه آب داشقتند و
نه حمام .از حمامهای صحرایی دیگر یگانها استفاده میکردند .ادامة این وضقعیت ممکقن بقود بقین
نیروها نارضایتی به وجود بیاورد .به مقر تاکتیکی برگشتیم و گفتم باید فکری برای غذای بچهها بکنیم
و درست نیست نیروهای دیگر به بچههای ما غذا برسانند .باید دو کانکس داشته باشقیم کقه بچقههقا
برای حمام مشکل نداشته باشند یا چند گردان را به هم نزدیک کنیم و یک بنه بزنیم تا نیاز بچههقا را
تأمین کند .ولی باید صبر میکردیم تا کاظم از مرخصی برگردد که یا نیروها را عوض کند یقا فکقری
برای بچهها بکند.
وقتی کاظم باالی سرِ گردان

برگشت من به سمت اهواز حرکت کردم .ساعت نه و نیم شقب بقه

اهواز رسیدم .خیلی گرسنه بودم و میدانستم آن ساعت در مقر چیزی برای خوردن پیدا نخواهم کرد.
در کیانپار

اهواز یک مغازة ساندویچی باز بود .روی در آن نوشته بود «سقاندویچ و پیتقزا» .داخقل
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رفتم و به فروشنده گفتم یک ساندویچ سوسیس به من بدهد .گفت« :ساندویچ ندارم .فقط پیتقزا دارم.
بدم؟» تا آن روز پیتزا ندیده بودم .اما چارهای نبود .گفتم« :بده ».چند دقیقه طول کشید تقا پیتقزا آمقاده
شد .وقتی آن را جلوی من گذاشت به آن نگاه میکردم و با خودم میگفتم فروشنده یادش رفتقه نقان
بیاورد .اما وقتی نوشابه را هم آورد و نان نیاورد کمی به فکر فرورفتم .به دوروبَرم نگاه کردم و دیقدم
یک نفر دیگر هم مشغول خوردن پیتزا است .او هم نان نداشت .دست میبرد و یک تکه برمیداشقت.
من هم آرام به زیر پیتزا دست زدم و فهمیدم زیرش نان هست .بعد از خوردن پیتقزا بقه مققر رفقتم و
ماجرا را برای بچهها تعریف کردم .آنها هم تا مداها به من میخندیدند.
در اهواز رفقای خوشخوراکی داشتم .آنها جاهای خوبی در اهواز میشناختند؛ مثل «کبابسقرای
دنج» و «نون داغ کباب داغ» .من تا آن زمان بستنیفروشی مدل روز را در اهواز ندیده بقودم .مقا بچقة
روستا بودیم و فقط بستنیهایی را که روی چرخ در کوچه میآوردند خورده بودیم .شبها وقتی شام
مقر نان و پنیر بود من و سیفاهلل کرمزاده و مهدی ضیاء و عبدالکریم مسکنتی و محمدحسن حلوایی
و اسماعیل قاسمینسب ،با لبا

شخصی ،بیرون میرفتیم و دلی از عزا درمیآوردیم .یک بقار مهقدی

ضیاء را به بستنیفروشی بردیم .قبل از آن یک بار با حسین کالهکج آنجا رفته بودم و میلیشک خورده
بودم .آن روز هم میلیشک سفارش دادم .بچهها میپرسیدند میلیشک چیست .من هم میگفقتم« :صقبر
کنید؛ میفهمید ».وقتی صاحب مغازه لیوان بستنی را آورد با توافرنگی روی آن و دو تا نی داخلق ،
بچهها خوششان آمد و آنها هم سفارش دادند .از آن روز به بعقد مهقدی ضقیاء مشقتری پروپقاقرص
میلیشک شد .آن بستنیفروشی جزء مکانهای بهاصطالح باکال

اهواز بود؛ اما ما با دمپایی میرفتقیم

و در مقایسه با سایر مشتریهای آنجا شلخته بودیم .ظاهر ما اصالً با آنها جور درنمیآمد.
هنوز در تیپ ضد زره بودم که گفتند مهدی جالییان دارد از تیپ مقیرود .خیلقی تعجقب کقردم.
علت را از خودش پرسیدم .گفت« :نمیدونم چی شده .عذرم رو خواسقتهان ».مهقدی تهرانقی بقود و
مخلص .اهل جنجال نبود .پایان مأموریت گرفت و به تهران برگشت .بعد از او ،کالهکج من را مسئول
طرح عملیاا کرد.
روز  13تیر  ،1900ساعت  11شب ،در اتاق فرماندهی بودم .مداها بود از خانواده خبقر نداشقتم.
به خانه تلفن کردم .ماهتاب گوشی را برداشت .حال همسرم را پرسقیدم .گفقت« :داریقم مقیبقریم
زایشگاه .میتونی بیای؟» گفتم« :نه ».اصرار کرد و من هم گفتم که نمیتوانم بیایم .حسین آنجا نشسته
بود و متوجه گفتوگوی ما شد .از من پرسید« :چی شده؟» گفتم« :همسرم رو دارن میبرن زایشقگاه».
با تعجب گفت« :خب ،به سالمتی! اونوقت تو اینجا نشستهی؟!» گفتم« :چه کار کنم؟ کلی کقار دارم».
گفت« :بلند شو برو خونها .درست نیست که اونجا نباشی ».آن وقت شب میلی برای رفتن به بهبهان
نداشتم .اما وقتی حسین الزام کرد راه افتادم.
کسی در خانه نبود .همسرم را به زایشگاه برده بودند .به زایشگاه رفتم و تا صقبح در اتقاقِ انتظقار
نشستم .ماهتاب هر چند دقیقه یک بار باالی سرِ همسرم میرفت و برای من خبر میآورد .به او گفتم:
212

«شاید وقت

نبوده!» گفت« :درد زایمقان داشقت .بایقد مقیآوردیمق  ».سقاعت  3زایشقگاه فعالیقت

روزانهاش را آغاز کرد .کمکم خانمهایی که شرایط خقاص زایمقان داشقتند آمدنقد و در اتقاقِ انتظقار
نشستند .احسا کردم دیگر جایز نیست آنجا باشم .بیرون رفتم و در حیاط نشستم .بعقد از مقن سقه
چهار مرد داخل اتاق انتظار رفتند .با خودم گفتم مهم نیست .احتماالً کاری دارند و زود برمقیگردنقد.
اما آنها روی صندلی اتاق انتظار جا خوش کرده بودند .سراغ نگهبان رفتم .تازه آمده بود و یک لقمقة
نان دست

بود .به او گفتم« :شما نگهبان اینجایی؟» گفت« :آره ،تو رفته بودی توی اتاق؟» گفتم« :مقن

از دیشب تا حاال اینجام .صبح اومدم بیرون .اما چند نفر رفتن داخل و نشستن .برید بگید بیان بیرون».
گفت« :به شما ارتباط نداره ».گفتم« :برو به رئیست بگو بیاد ».رئقیس زایشقگاه را مقیشقناختم .حقاج
اسداهلل اسمیزاده بود .نگهبان رفت و با دو مرد قویهیکل برگشت .گفتم« :بهت میگم رئیس زایشگاه
بیاد ،تو اینا رو میآری؟! من کاری به شما ندارم ».یکی از مردها جلقو آمقد تقا دسقتِ مقن را بگیقرد.
عصبانی شدم و او را به سمت خودم کشیدم و محکم به طرف در ورودی پرا کردم .همکارش جلو
آمد و از پشت من را زد .دعوا باال گرفت .خانمهایی که در سالن بودند جمع شدند .حاج اسداهلل هقم
آمد .از دور من را که دید دوید .نگهبان میخواست حرف بزند کقه حقاج اسقداهلل مقن را در آغقوش
گرفت و پرسید« :چی شده امیر؟» با عصبانیت گفتم« :سه تا مرد داخل نشستن .من به اینا میگم بریقد
اونا رو بیرون کنید؛ برای من گردنکلفتی میکنن!» هنگام دعوا دندان نیشم ،که مصنوعی بقود ،افتقاد و
گم شد .حاج اسداهلل رو کرد به نگهبانها و گفت« :زدید ،دندون

رو شکوندید؟» گفقتم« :نقه بابقا ...

دندونم مصنوعیه .نگران نباش ».نگهبانها که تازه فهمیده بودند رئیس من را میشناسد ،شروع کردنقد
به عذرخواهی کردن .با ناراحتی گفتم« :برای من گردنکلفتی میکنید؟ من پوست شما رو میکَنم .ول
نمیکُنم شما رو».
از زایشگاه بیرون آمدم .پشت لندکروز پریدم و به زورخانه رفتم .تعدادی از بچههای گردنکلفقت
زورخانه را پیدا کردم و با آنها به زایشگاه برگشتم .از ماشین پیاده شدیم .به سقمت نگهبقان رفقتم و
گفتم« :من اون سه نفر رو میخوام ».نمیدانم چه کسی به حاج اسداهلل خبر داده بود که فالنی با یقک
مشت قلدر آمده است که بیچاره به دو آمد و گفت« :امیر ،از تو انتظار نداشتم .زشته .این کارا چیقه؟»
گفتم« :به خدا حاج اسداهلل تا اینا رو نقزنم وِلکُقن نیسقتم ».آن سقه نفقر را آوردنقد .خودشقان را بقه
موشمردگی زده بودند و دائم میگفتند« :آقا ما معذرا میخقوایم .نشقناختیم ».گفقتم« :مگقه بناسقت
بشناسید؟! شما بچههای این شهرید .ناموسِتون نشسته اون تو .سه تا گردنکلفت رفتن اونجا نشسقتن.
میگم برید بیرونشون کنید؛ میگید به تو ارتباطی نداره .بعد گردنکلفتی هم میکنید! مگه حتمقاً بایقد
بشناسید؟ من کوتاه نمیآم .عینِ همون قُلدربازیا رو دربیارید؛ ما میخوایم بزنیم شقما رو .مقیخقوایم
مثل خودتون باهاتون رفتار کنیم ».حاج اسداهلل جلو آمد و گفت« :امیر ،کوتاه بیا .اصالً کی به تو گفتقه
بیای اینجا؟ من خودم اینجام .همسرا با من .ایشون اگه مشکل هم داشته باشقه ،مقن هسقتم .بخقوان
عمل

هم کنن من مینویسم .تو اصالً نیازی نیست اینجا باشی .برو .زشته».
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کمی آرام شدم .بچههای زورخانه منتظر بودند تا من بگویم چه کاری بکننقد .بقه آنهقا گفقتم کقه
برگردند .با حاج اسداهلل داخل زایشگاه رفتیم .نزدیک ظهر ماهتاب سراسیمه آمد و با خوشحالی گفت:
«خدا بهت یه پسر داده ».مادرم قبالً خواب دیده بود مجید یک خرو برای او آورده و گفته« :این رو
بگیر .برای محسنه ».مادرم پرسیده بود« :محسن کیه؟» مجید هم گفته بود« :پسقرِ امیقره ».امقا مقا فکقر
میکردیم نوزاد دختر باشد و همة لبا ها را هم دخترانه گرفته بودیم .وقتی ماهتاب این خبر را به من
داد ،پرسیدم« :مطمئنی پسره؟» گفت« :آره ».گفتم« :مطمئنی بچة کقس دیگقهای نیسقت؟» گفقت« :آره،
فقط یه نفر تا االن زایمان کرده؛ اون هم میتراست ».آنجا به خواب مادرم ایمان پیدا کردم .بعد از تولد
نوزاد به تیپ برگشتم.
ابالغ کردند دو گروهان از گردانهای امامحسین و امامعلی به کردستان و جبهقة میقانی در منطققة
بانه بروند .دو گروهان رفتند و ما در مقر تیپ اهواز ماندیم .در همان روزها دو بمباران در اهواز اتفاق
افتاد .یکی در مقر ما بود .نمیدانستیم عراقیها قصد داشتهاند مقر ما و تیپ سوم شعبان یا پل چهقارم
اهواز را بزنند .بمبها بین پل اهواز و مقر ما ریخته شد .کسی صدمه ندید .اما به تأسیساا آب اهواز
آسیب رسید .بمباران دوم مربوط به بعد از ظهری بود که با موتور از مقر به سقمت گلقف مقیرفقتم.
هواپیماهای عراقی آمدند و منطقة پل سیاه ،نزدیک مصلی در شرق اهواز ،را بمباران کردنقد .در ابتقدا
کسی نمیدانست چه اتفاقی افتاده اما خیلی زود بچهها گفتند بمباران سقختی شقده اسقت .بقه محقل
حادثه رفتیم .فاجعة عجیبی رخ داده بود و همه متحیر بودیم .خیلی ها آنجا به شهادا رسیدند .هر جا
میرفتیم صحنهای متأثرکننده میدیدیم .عراقیها تا عمق هفت هشت کیلومتر را بمباران کقرده بودنقد.
برق کل منطقه قطع شده بود .زن و بچه نق

زمین شده و ماشینها سقوخته و بقه هقم دوختقه شقده

بودند .خون و شیشه و پیکرهای بیجان بر زمین ریخته بود .خانههای بمبارانشقده بقه حفاظقت نیقاز
داشت .بچههای سپاه اهواز ،به جهت وسعت منطقه ،قادر به حفاظت از کل آن نبودند .ما لبا

نظامی

به تن داشتیم و بچههای سپاه اهواز هم حسین کالهکج را میشناختند .آنجا ماندیم که از امقوال مقردم
محافظت کنیم تا شرایط به حالت عادی برگردد .شب را کنار آنها مانقدیم و صقبح نیروهقای بسقیجی
اهواز آمدند .از بچههای سپاه خداحافظی کردیم و به مقر تیپ برگشتیم.
چند روزی که گذشت حسین به من گفت« :بلند شو برو بانه ،کنار بچهها ».گفتم« :بقا چقی بقرم؟»
گفت« :با سعید طاهری برو ،با لندکروز ».از اهواز به طرف بانه حرکت کردیم .تقازه دسقتم را از گقچ
بیرون آورده بودم .چشم و دست سعید هم تازه بهبود پیدا کرده بود .پشت فرمان نشستم .بین اهواز و
عبدالخان همانطور که با سرعت میرفتم االغی در جاده آمقد .تقا مقن خواسقتم بپقیچم درِ ماشقین و
گلگیر به االغ خورد؛ اما اتفاق خاصی برای االغ و ماشین نیفتاد .بقین روسقتای عبقدالخان و شقاوور،
نرسیده به شوش ،صبحانه خوردیم و ظهر به کرمانشاه رسیدیم .به جای ناهار دو هندوانه خقوردیم و
دوباره راه افتادیم .همانطور که پشت فرمان بودم احسا

کردم حالم دارد بد میشود .ماشین را نگقه

داشتم و بیرون پریدم .سعید پرسید« :چی شده؟» گفتم« :احتماالً تخقممقرغ صقبحونه مسقموم بقوده».
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گفت« :پس چرا روی من اثر نذاشته؟!» بنیة سعید از من قویتر و هیکل

درشتتر بود .با همان یقک

چشم و یک دستِ سالم پشت فرمان نشست .به تونل خاکی سقزق بانه رسیدیم .بچههقا گفتقه بودنقد
نیروهای نظامی ابتدا و انتهای تونل برای حفاظت مستقرند؛ اما نیروهای ضد انقالب توانستهاند از باال
در تونل کانال بزنند و تعدادی از رزمندگان را به اسقارا درآورنقد .سقاعت ده و نقیم شقب بقه بانقه
رسیدیم .اوضاعم به هم ریخته بود .سعید من را به بیمارستان بقرد .دکتقر تشقخیص مسقمومیت داد و
پرسید« :چی خوردی؟» گفتم« :تخم مرغ و هندونه ».گفت« :آخه کسی که تخقممقرغ خقورده هندونقه
پشت

میخوره؟» وضع بیمارستان خیلی دربوداغان بود .پنجرههای

بودند و من هم سردم شده بود .من را ،با همان لبا
اتاقی که رنگ دیوارهای

را با پتوی سقربازی پوشقانده

نظامی ،روی یکقی از برانکقاردهقای چرمقی در

سبز پستهای بود خواباندند و گفتند بایقد سقرم بقزنیم .سقعید چنقد پتقوی

سربازی مشکی و خاکی برایم آورد .یک ساعت طول کشید تا سرم تمام شود.
حالم بهتر شد و از بیمارستان بیرون آمدیم .مردم عادی در بانه خیلی کم بودنقد .چقون ایقن شقهر
جزء مناطقی بود که چند بار بین ما و کردهای ضد انقالب رَدوبَدل شده بود .عراقیها هقم چنقد بقار
آنجا را بمباران کرده بودند .شهر تقریباً نیمهویران بود و فرصت کارهای عمرانی نبقود .پزشقک بقومی
هم در منطقه وجود نداشت .بیشتر پزشکان از مناطق دیگر به آنجا اعزام میشدند .آن روزها بقه طقور
کلی پزشک در کشور کم بود .یادم هست زمانی که در تیپ المهدی و در سنندج بودیم وقتی یکقی از
دوستان مریض شد و او را به بیمارستان بردیم دیدیم پزشکی هندی پیرزنی کُرد را معاینقه مقیکنقد و
هیچیک زبان دیگری را متوجه نمیشود .داروهایم را گرفتم و به مقر برگشتیم .بچههای سقعید اتقاقی
داشتند که ما برای استراحت به آنجا رفتیم.
صبح ،بعد از صبحانهای مختصر ،سعید گفت« :بریم توی منطققه ».ده پقانزده کیلقومتر از بانقه دور
شدیم و به چادرهای بچههای ضد زره در دامنة کوه و زیر درختهای بلوط رسقیدیم .مققر تقاکتیکی
یگان ضد زره آنجا بود .کاظم فرامرزی و سعید طاهری با گردانشان آنجا مستقر بودند.
همیشه در ماه مبارک رمضان ختم قرآن داشتم و آن سال میخواستم به نیت حبیب ،که تازه شقهید
شده بود ،قرآن را ختم کنم .مدا ماندن ما در منطقه مشخص نبود .روز اول و دوم دو جقزء ققرآن را
خواندم .روز سوم خبر دادند قرارگاه تاکتیکی عملیقاا شقما را خواسقته اسقت .احتمقال دادم چقون
کربالی  11تمام شده میخواهند مأموریت جدیدی به ما ابالغ کنند .غروب به قرارگقاه رفقتم .رحقیم
صفوی آنجا بود .به او گفتم از ضد زره هستم .گفت« :بچههاتون رو جمع کنید و برگردیقد جنقوب».
گفتم« :برای حرکت امکاناا میخوایم ».گفت« :به اکبر غمخوار ،مسئول لجستیک غرب ،دسقتور داده
شده با شما همکاری کنه .برید پی

اون ».غمخوار هم در مقر قرارگاه بود .سراغ

رفتم .گفت« :فردا

میگم امکاناا بهتون بِدن .ظرف چهل و هشت ساعت باید خودتون رو برسقونید جنقوب ».مسقتقیم
سراغ کاظم و سعید رفتم و گفتم که برای رفتن به جنوب بچهها و امکاناا را جمع کنند .دیگقر کقار
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خاصی نداشتم و میخواستم از فرصت استفاده کنم .به کوه زدم و شروع کردم به قرآن خوانقدن .روز
اول شانزده جزء خواندم و جزءهای باقیمانده را روز بعد خواندم.
بعد از چهل و هشت ساعت بچهها آمادة حرکت شدند .مقن و سقعید زودتقر بقه سقمت جنقوب
حرکت کردیم .به مقر خودمان در تیپ برگشتیم .حسین کالهکج نبود .حسین همیشه بعقد از عملیقاا
مدتی از تیپ فاصله میگرفت و کمتر در ستاد و مقر پیدای

میشد .وقتی دیدم در مقر نیست ،سراغ

امیری ،که جانشین فرمانده تیپ بود ،رفتم .من را که دید با تعجب گفت« :برگشتید!؟» گفتم« :آره ،آققا
رحیم ما رو خواست و گفت سریع برگردید جنوب .نمیدونم اونجا قراره چه اتفاقی بیفته .بچقههقای
کاظم و سعید هم دارن برمیگردن».
فردای آن روز فرماندة قرارگاه تیپ را خواست .حسین و امیری نبودنقد .مجبقور شقدم خقودم بقه
قرارگاه بروم .فرمانده قرارگاه کربال ،احمقد غقالمپقور ،را از زمقانی کقه جانشقین مجیقد بققایی بقود
میشناختم؛ ولی اصالً همردة ایشان نبودم .احمد میتوانست عذر من را بخواهد که چرا من بقه جقای
فرمانده تیپ رفتهام .اما چون بسیار خاکی و متواضع بود حرفی نزد .برای من شقرایط فقاو را تشقریح
کرد که دارد تهدید میشود و ما آنجا با مشکل مواجهیم و احتمال دارد عراقیها برای بازپسگیری فاو
عملیاا انجام دهند .بعد گفت« :برای همین شما رو از غرب خواسقتیم .سقریع بریقد فقاو ».بقه تیقپ
برگشتم .امیری هنوز برنگشته بود .دستورم را گرفته بودم .فردای آن روز با یکی از بچهها به طرف فاو
حرکت کردیم و به قرارگاه سیدالشهدا ،که قرارگاهی عملیاتی و زیرمجموعة قرارگاه کربال بود ،رفتیم.
در دفتر فرمانده قرارگاه ،مسئول دفتر گفت که فرمانده بیرون از قرارگاه است .نزدیک ظهقر اسقحاقی،
فرمانده قرارگاه ،آمد .سنّ

از من بیشتر بود .خیلی به ما احترام گذاشت .دسقتور داد بقرای مقا ناهقار

بیاورند .بعد منطقه را برای ما تشریح کرد و گفت« :دشمن از محور فاوق بصره ما رو تهدید میکنه .ما
خواستیم شما بیاید اینجا تا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم .قرار شده بچههای اطالعااق عملیقاا بیقان
شما رو ببرن توی منطقه ».یک ساعت منتظر بچههای اطالعاا شدیم .خبری نشد .سقاعت  4بعقد از
ظهر به اسحاقی گفتم« :من با منطقه آشنام .ما توی فاو عمل کردیم .توی محور فاوق بصره و البحار هم
رفتم .کارخونة نمک رو هم بلدم .اگه مسئلة خاصی هست که نیروی اطالعقاا عملیقاا بایقد باشقه،
منتظر بمونم ».گفت« :نه ،مسئلة خاصی نیست ».گفتم« :پس خودم میرم».
به خط پدافندی فاوق بصره که رسیدم دیدم نیروهای ما ،که در خط مقدمانقد ،ردة سقنّی متضقادی
دارند .تعدادی باالی چهل و پنج سال و تعدادی زیر هفده سال بودند .این یکی از ضعفهقای مقا در
آن منطقه بود .نیروها کیفی و عملیاتی نبودند .فرمانده خط هم جوانی بیسقت و نُقه سقاله بقود .بقه او
گفتم« :ما از ضد زرهیم .آقای اسحاقی ما رو از قرارگاه فرستادن .میخوام برم خط کمقین شقما رو از
نزدیک ببینم ».او استقبال کرد و گفت« :فقط این رو بگم که بعضی از تانکای دشقمن مقیآن بیقرون و
اذیت میکنن .یه تعدادی رو شهید کردن .جلوی ما هم خشکه».
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من هم که به چند دیدگاه رفتم و با دوربین منطقه را نگاه کردم دیقدم برجقک تانقکهقا مشقخص
است و از کلة خاکریز عراقیها بیرون زده است .بر اسا

تجربقه مطمقئن شقدم در آن منطققه بقرای

شلیک موشک تاو به چند سکو نیاز داریم .تانک دشمن آنجا زیاد بود و با توجه به اینکه منطقه هم از
روبهرو خشک بود هر لحظه امکان داشت شروع کنند به پی روی و ما سکویی برای مقابلقه بقا آنقان
نداشتیم.
در فاو سه محور داشتیم؛ فاوق امالقصر ،که به دو خط کارخانة نمک و جادة امالقصر مقیرسقید ،فقاوق
بصره ،و فاوق البحار .در محور فاوق البحار ،چون نخلستان بود ،دشمن مانع داشت .اما در محور فقاوق
بصره ،که بیست کیلومتر با محور فاوق البحار و بی

از سی کیلومتر با محور امالقصر فاصقله داشقت،

تقریباً خشکی بود و دشمن قابلیت مانور زرهی داشت.
به قرارگاه برگشتم .ساعت  0:91عصر بود .اسحاقی پرسید« :دیدید منطقه رو؟» گفتم« :بله ،چند تقا
سکو میخوایم ».گفت« :چرا چند تا؟» گفتم« :اگه یکی باشه ،وقتی جیپ بره باال و شلیک کنه ،دشمن
باالخره شناساییش میکنه .چند تا سکو که باشه میتقونیم یقه جیقپ  110رو طعمقه کنقیم .بقه ایقن
صورا که  110باالی یکی از سکوها بره و شلیک کنه؛ سکوی دیگه توی منطقه پراکنده بشه و کمین
کنه که تا تانک اومد بیرون ،بتونه اون رو بزنه ».پذیرفت و گفت« :امکاناا مهندسی در خدمت شقما.
بگید دقیقاً چه نقطهای سکو بزنیم ».گفتم« :دقیق نمیدونم .باید فرمانده گردان موشکی بیقاد مشقخص
کنه .میرم اهواز ،میگم دوستان بیان .بعد نیروهامون رو میکشونیم میآریم ».گفقت« :امشقب نریقد».
گفتم« :چرا؟» گفت« :امشب ما یه وضعیتی داریم که میخوایم ببینیم دشمن چه واکنشی نشون میده».
دلم لرزید .گفتم« :ما االن امکاناا نداریم .اینجا من تک و تنهام ».گفت« :کار مهمی نیسقت .یقه دکقل
دیدبانی داریم .میخوایم امشب استتارش کنیم و ببینیم فردا واکن

دشقمن چیقه؟» شقوکه شقدم .بقا

خودم گفتم« :این واقعاً فرمانده قرارگاهِ؟ چطور میخواد دکل دیدبانی رو استتار کنه؟ دشقمن هقم کقه
میدونه اونجا دکلِ برای رصد وضعیت منطقه!»
آن شب را در فاو ماندم و روز بعد ،در حالی که دکل را با گونی پوشانده بودند ،به تیپ برگشقتم.
برای امیری ماجرا را تعریف کردم .گفت« :برو قرارگاه گزارش بده ».پی

غالمپور رفتم و مشقاهداتم

را تعریف کردم؛ حتی صحبتهای اسحاقی را .غالمپور خندید و گفت« :واقعاً اسحاقی همچین حرفی
زد!؟» گفتم« :به جان برادر احمد! خدا شاهده».
بعد از این جریان قرار شد یک مانور آمادگی در منطققة اهقواز و پرکقان دیلقم ،کقه میقدان تیقر و
صحراهای وسیع داشت ،برگزار کنیم .همة گروهانها و گردانها باید وارد عمل میشقدند .در میقدان
مانور هماهنگیها را انجام دادیم .روستایی نزدیک منطقه بود .همة نیروها را آنجقا کشقانده بودنقد تقا
صبح زود از آنجا وارد منطقه شوند .یک نفربر  m113به ضد زره داده بودند .از دو روز قبل کارهقای
الزم را انجام داده بودیم .صبح مانور نیروها را حرکت دادیم .من نزدیک روستا ماندم تا آخرین نفقری
باشم که به میدان مانور میرود و آنجا طرح عملیاا را شروع کنیم .پشت فرمان نفربر نشستم و چون
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رفتوآمد در جاده زیاد بود شنی سمت چپ را در شانة خاکی جاده انداختم و شنی سمت راست هم
در آسفالت بود .با سرعت میرفتم که یک مرتبه به پلی رسیدم که آب از زیرش رد میشد .پل باریک
بود .دستپاچه شدم و به جای اینکه جفت شنیها را بکشم تا نفربر در جا بایستد ،شنی سقمت راسقت
را گرفتم .نفربر با سرعت به سمت جاده چرخید و محکم به یکی از کامیونهای  311خورد؛ که پر از
مهماا بود .کامیون از جاده بیرون رفت و گردوخاک شدیدی به پا شد .وسط جاده جفت شنیهقا را
کشیدم و چند نفری را که باالی کامیون بودند سوار کردم و بقا خقودم بقردم .در منطققه مقاجرا را بقه
حسین گفتم .او هم گفت« :تو اصالً معلومه چکار میکنی؟ تو جاده که با ماشین خر زدی! اینجقام بقا
نفربر کامیون رو زدی! چِت شده؟»
در منطقه دور هم نشستیم و حسین شروع به تشریح طرح مانور کرد که یک مرتبه دیقدیم از همقه
طرف به سوی ما تیراندازی شد .همگی روی زمقین دراز کشقیدیم .در فاصقلة دو سقه کیلقومتری ،در
ضلعی از میدان مانور و در ارتفاع ،تیراندازی میکردند .حسین گفت« :حمید ،بپر ببقین ایقن کیقه داره
تیراندازی میکنه؟ ما که دوشکا نداشتیم!» سینهخیز خودم را به لندکروز رساندم .تیرهقا بقهشقدا بقه
اطراف میخورد .با خودم گفتم امروز قطعاً تلفاا میدهیم .با سرعت از پشت تپه باال رفتم .دیقدم دو
جوان داخل سنگر نشستهاند .سرِ دوشکا را بیرون گذاشته و نوار را روی آن سوار کرده انقد و پشقت
سر هم شلیک میکنند .فریاد زدم« :نزن! نزن!» نمیشنیدند .بهسختی خودم را باالی سرشان رسقاندم و
گفتم« :نزنید!» پرسیدند« :چی شده؟» گفتم« :بیاید بیرون!» از سنگر که بیرون آمدند و دشقت را دیدنقد
از تر

رنگشان پرید .پرسیدند برای کسی اتفاقی افتاده است؟ گفتم« :تا اون لحظه که من اومدم ،نه».

گفتند« :می خواستیم دوشکا رو امتحان کنیم ».خیلی نگران بودند .خوشبختانه کسی تیر نخقورده بقود.
بعد از ناهار آماده بودیم مانور را شروع کنیم.
کنار یک موشک مالیوتکا که میخواست به سمت هدف شلیک شود نشستم تا ببینم هنگام شلیک،
سیم آن چطور باز میشود .فردی که مالیوتکا را شلیک میکرد ده متر دورتر از من نشسته بود تا بتواند
فرمانِ آدر

را بدهد .حدود شصت سانتیمتر با موشک فاصله داشتم و انتهای آن را نگاه مقیکقردم.

ندایی درونی به من گفت« :دیوانه ،از اینجا بلند شو! یه اتفاقی میخواد بیفته ».هی به خودم نهیب می-

زدم که برای چی میترسی؟ اما آنقدر گفت که باورم شد اتفاقی میافتد .بلند شدم و بقه سقنگری کقه
پانزده متر دورتر بود رفتم .موشک شلیک شد و به جای اینکه مستقیم برود ،به سقمت آسقمان رفقت.
میدانستم که اگر تا انتها برود دوباره برمیگردد .فردی که قبضه را در دست داشت آن را رهقا کقرد و
پا به فرار گذاشت .همة نگاهها به موشک بود و نیروها در دشت مثل مورچههای سرگردان بقه دنبقال
جانپناه میگشتند .موشک پایین آمد .چند متر به سمت راست رفت و به زمین خورد .صدای انفجقار
مهیبی بلند شد .گردوخاک که خوابید بعد از چند دقیقه بلند شدم تا ببینم چه اتفاقی افتقاده؟ بقاز هقم
خدا خواست و به کسی آسیب نرسید.

211

به طرف حسین رفتم .حسین گفت« :بچهها رو جمع کن که اصالً صالح نیست مانور انجقام بشقه؛
اون از امروز صبح ،که تو زدی به کامیون ،اون از این نیروها ،که تیرانقدازی کقردن ،ایقن هقم از ایقن
موشک .خدا به خیر بگذرونه .مانور تعطیل .ول کنید .جمع کنید بریم .بگو همه برگردن مققر .فققط
دعا کنید و یه صدقه هم جمع کنید ».دوباره به تیپ برگشتم .حسین به یکی از گردانها ابالغ کرد کقه
به منطقة فاو بروند .آنها هم رفتند و منطقه را دیدند و به نیروهای مهندسی قرارگاه سیدالشهدا گفتند
که در چه نقاطی باید سکو زده شود.
در همین حین به تیپ نامه زدند و گفتند تعدادی از بچهها به شقلمچه برونقد .مقدتی بعقد گفتنقد
امیری دستور داده تعدادی از بچههای موشکی به جزیرة مجنون بروند .پراکندگی نیرو خیلی زیاد شده
بود و هنوز پشتیبانی مشکل اول بچههای ما بود .در جزیره وقتقی بقرای بررسقی اوضقاع بقه بچقههقا
سرمیزدم میگفتند چه عجب! باالخره یکی آمد ببیند ما اینجا هستیم یا نیستیم .هنقوز مشقکل غقذا و
آب و حمام و امکاناا حل نشده بود .بچههای ما در آن محور وقت ناهار باید صبر میکردند تا همقة
نیروها غذایشان را بگیرند و فقط در صورتی که غذا زیاد میآمد آنها هم میتوانستند ناهار بخورنقد.
آنها هم شأن داشتند و رزمنده بودند و برای حمایت از نیروها رفته بودند؛ اما در چنین شرایطی گیقر
کرده بودند .اینها نشانة ضعف مدیریت بود .از طرف دیگر هنوز برای بچههای فاو سکو نزده بودند.
به تیپ برگشتم تا شرایط منطقه را بازگو کنم؛ اما حسین و امیری را یا پیقدا نمقیکقردم یقا وقتقی
موضوع را به آنها میگفتم جواب میدادند تو موضوع را خیلی بزر

میکنی .به امیری میگفتم« :مقا

اسممون تیپه؛ اما استعدادمون در حدّ تیپ نیست .نمیتونیم چهار جقا خقط پدافنقدی داشقته باشقیم.
امکاناا رسوندن به اینا خیلی مشکله ».میگفت« :داری غُر میزنی ».اما من محکم بقر سقر مواضقعم
پافشاری میکردم.
چند ماه بود حسین را ندیده بودم و اعصابم به هقم ریختقه بقود .او گقاهی تلفنقی اوضقاع را پقی
میگرفت .بچههای دفتر ،مسعود زحمتک
حسین تما

و حیدر رنگبست ،بهبهانی بودند .به من مقیگفتنقد کقه

گرفته است .علی شیخرباط ،فرمانده سپاه آغاجری ،اعالم آمادگی کرد که میخواهد بقه

یگان برگردد و دوست ندارد کار ستادی انجام دهد .گویا خودش اظهار تمایل کرده بود کقه بقه ضقد
زره بیاید .هنوز جایگاهی برای او در تیپ مشخص نشده بود .همقة واحقدها مسقئول داشقت و بایقد
جایی به علی میدادند که درخور شأن باشد .همة این مسائل دستبهدست هم داد تا اینکقه غقروب
یکی از روزهای آذر زحمتک

به من گفت« :امیری گفته بهت بگیم بری درِ خونهش ،کقارا داره».

گفتم« :من نمیدونم خونة امیری کجاست ».گفت« :من بلدم .با هم مقیریقم ».یکقی دو نفقر دیگقر از
بچهها هم که کاری داشتند با ما آمدند .همه عقب لندکروز نشستیم و در کیان پار

اهواز ،مقابل خانة

امیری ،از ماشین پیاده شدیم .امیری از خانه بیرون آمد و بعد از احوالپرسی به من گفت« :آقای کعبی
تسویهحسابت رو بگیر و برو ».گفتم« :چرا؟» گفت« :کالهکج گفته به حمید تسویهحسقاب بدیقد بقره.
دیگه نیازی نیست اینجا باشه ».شوکه شدم؛ اما چیزی نگفتم .روز  23آذر به تیپ رفتم و از بچقههقای
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طرح عملیاا خداحافظی کردم .سهیل مهاجر و احمد افشردی ،که خودم آنها را به آنجا بقرده بقودم،
خیلی تعجب کردند و گفتند« :تو برای اینجا خیلی زحمت کشیدی ،چرا داری میری؟»
از تیپ ضد زره تسویه و پایان مأموریت گرفتم .وقتی برگة پایان مأموریت را به پرسقنلی قرارگقاه
دادم ،پرسنلی من را به واحد بررسی 1معرفی کرد و یک نامه در پاکت گذاشت و مُهروموم کقرد و بقه
دستم داد .در واحد بررسی شاهحسینی نامه را باز کرد و گفت« :صبر کنید تا حاج صبور بیقاد ».گفقتم:
«حاج محمدعلی صبور؟» گفت« :بله ».نمیدانستم مسئول واحد حاج صبور است .او را میشقناختم و
با برادرش ،یداهلل ،همدوره بودم .حاج صبور جانشین تیپ امامحسن و با حبیب رفیقق بقود و بعقد از
شهادا حبیب ارتباط ما با هم بیشتر شده بود .در اتاق منتظر نشستم تا حاج صبور آمد .مقرا کقه دیقد
گفت« :اینجا چی کار میکنی؟ چطور اینجا پیداا شده؟ بیا تو ».گفتم« :یه نامقه آوردم ».شقاهحسقینی
گفت« :این نامة این برادرمونه ».حاج صبور پرسید« :تسقویه گرفتقهی؟» گفقتم« :نگقرفتم .بهقم دادن».
گفت« :یعنی چی دادن؟» ماجرا را تعریف کردم .عصبانی شد و گفت« :بیخود کرده! مگه دست اونه؟»
گفتم« :برادر صبور اصالً حرف

رو هم نزن ».گفت« :یعنی چی؟ مگه میشه؟ من باید بدونم چه علتی

داشته به تو گفتن برو .باالخره یا ضعف داشتی و عرضة کار رو نداشتی یا با تقو مشقکل داشقتن .مقن
مسئول واحد بررسی هستم .باید بدونم چی شده .تازه ،من شنیده بودم که تو رو اونجا مسقئول طقرح
عملیاا معرفی کردن .منتظر بودم درخواست حکم کنن و حُکمت رو بهت بدن ».گفتم« :جانِ حقاجی
دنبال نکن .راضی نیستم ».گفت« :آخه چرا؟» گفتم« :حسین کالهکج خودش خواست من بقرم اونجقا.
حاال خودش هم گفته برو .اگه شما من رو معرفی کرده بودید اونجا ،االن رسماً حق داشتید پیگیقری
کنید .من علت

رو میدونم .اگه بخواید ،بهتون میگم .اما نمیخوام موضوع رو دنبال کنیقد .مقن االن

تو بحث اخالقی گیرم» گفت« :خب علت

چیه؟» گفتم« :اخالقِ من رو شقاید شقما نمقیدونقی .مقن

مسئولیت نمیگیرم .اگه بگیرم ،تا آخرش احسا
توی فاو باید پشت

وایسم و امکاناا به

وظیفه میکنم .من وقتی نیرو میفرستم و میگم برو

بدم .تیپ توی اینجور مسائل با من همکاری نمقیکقرد.

میگفتن خیلی غُر میزنی ».حاج صبور گفت« :بذار من دنبال کنم ».گفتم« :خواه

میکنم به حرمت

رفاقتی که داریم این کار رو نکن ».گفت« :چی کار میخوای بکنی؟» گفتم« :یه مقدا مقیرم بهبهقان؛
مرخصی .بعد میآم پیشت».

 .1اواخر سال  1905واحد بررسی در سپاه ششم امامجعفرصادق تشکیل شده بود تا صالحیت فرماندهان را قبل از ابالغ مسئولیت بررسقی
کند و بعد حکم صادر شود( .راوی)
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فصلدوازدهم
پانزده روز مرخصی گرفتم و به بهبهان رفتم .بعد از چند روز به ذهنم رسید کار ساختن خانقة حبیقب
را ،که بعد از شهادت

رها شده بود ،تمام کنم .ماهتاب راضی نمیشد بدون حبیب به آن خانه بقرود.

گفتم« :اصالً نرو توش .من میسازم  .تو بفروش  .اونجا مالِ بچههای حبیبه».
زمستان بود .هیچ وسیلهای نداشتم .موتورگازی باباصفا ،سرایدار مدرسه ،را گرفتم و دنبال آجر و
سیمان و گچ رفتم و شروع به ساختن کردم .بعد از دو هفته دوباره به پرسنلی رفتم و دو ماه مرخصی
طلبم را گرفتم و به بهبهان برگشتم .بهسرعت خانه را میساختیم .رفقایم را ،که یکی لولهکق

بقود و

یکی برقک  ،خبر کردم تا بیایند و کمک کنند .خودم هم برقکشی و شیشهبُری بلقد بقودم .بقه ایقن
ترتیب هزینهها کمتر شد.
بهار سال  1901خانة حبیب تکمیل شد .بعد از آن به مقر سپاه و پی

حاج صبور رفتم و گفتم که

آمدم تا به یگان بروم .گفت« :کجا بودی توی این مدا؟» گفتم« :رفتم خونة حبیب رو ساختم ».حقاج
صبور خانه نیمهکاره حبیب را بعد از شهادت

دیده بود ،گفت« :فکر میکنم اگقه هقیچ کقارِا مقورد

قبول خدا نباشه ،این یکی هست .حاال کجا میخوای بری؟» گفتم« :هر جا شما بفرمایید ».گفت« :بقرو
لشکر ولیعصر ».دیگر حبیب در لشکر ولیعصر نبود تا حرف و حدیثی پی

بیاید .نامهام را آماده کقرد

و من حرکت کردم.
شب در مسافرخانهای در شوش دانیال ماندم .دنداندرد شدیدی گرفتم و تا صبح نالیدم .صبح زود
به خانة حشمت ،که مسئول طرح عملیاا لشکر ولیعصر بود ،رفقتم .مقادرش گفقت« :ننقه ،حشقمت
رفت ».گفتم« :کِی رفت؟» گفت« :قبل از اینکه تو بیایی ».به سمت پل کرخه رفتم؛ نزدیک دزفول .مقر
لشکر ولیعصر آنجا بود .جلوی درِ مقر از نگهبان پرسیدم« :برادر حشمت کجاسقت؟» گفقت« :نیومقده
هنوز ».جلوی در نشستم .از شدا درد گریهام گرفت .بندة خدایی که دزفولی بود و داشت رَد میشد،
وقتی من را در آن حال دید ،جلو آمد و پرسید« :چته؟» گفتم« :دندونم درد میکنه ».گفت« :بقه خقاطر
دندوندرد گریه می کنی؟» گفتم « :تا حاال دندوندرد نگرفتی؟» گفت« :نه ».گفتم« :خدا کنه که بگیری.
اگه بگیری و مثل من وسط بیابون بمونی ،حال من رو میفهمی ».گفت« :داخل دندونپزشکی داریم».
و من را با خودش داخل مقر و به دندانپزشکی برد.
اورژانس خیلی مجهز بود و امکاناا جالبی داشت .دندانپزشک دندانم را دید و گفقت« :مقیشقه
دندونت رو عصبکشی کرد و پر کرد .اما کار داره .تا کی اینجایی؟» گفتم« :نمیدونقم .اومقدم بقرادر
حشمت رو ببینم و یه نامه به بدم .معلوم نیست تا کی اینجا باشم ».گفقت« :پقس یقه آمپقول بهقت
میزنم .تا غروب درد رو احسا

نمیکنی .اگه اینجا موندی ،بیا تا درست

کنم .اگه نموندی ،هر جا

بری براا درست میکنن ».بعد از تزریق آمپول به لحظه نکشید که درد آرام شد .تشقکر کقردم و بقه
طرح عملیاا رفتم .حشمت آمده بود .تا من را دید ،پرسید« :آقا حمید ،اینجا چی کار میکنی؟» گفتم:
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«تو کی اومدی؟ دیشب شوش بودم ».گفت« :پس چرا نیومدی خونه؟» گفتم« :رفتم مسقافرخونه .ایقن
نامه رو بخون ».حشمت نامهای را که در دفتر تحقیق و بررسی من را به آن واحد معرفقی کقرده بقود،
خواند و گفت« :می آی بریم اهواز؟» گفتم« :بریم .مسئول طرح عملیاا تویی ».با حشقمت بقه گلقف
رفتیم تا کارهای را انجام بدهد .در اهواز به حشمت گفتم« :دندونم درد گرفته بود .دکتر آمپول زده».
گفت« :همینجا برو دنبال  .من دو سه روز اینجام .تو کار دندونت رو پقیگیقری کقن ».در بهقداری
سپاه دندانم را عصبکشی و پر کردم.
روز سوم با حشمت به کرخه برگشتیم .هنوز دو هفته از ماندنم در لشکر ولیعصر نگذشته بود کقه
قرار شد لشکر و طرح عملیاا به کردستان برود .حشمت به من گفت« :تو بمون اینجا ».گفقتم« :مقن
چی کار کنم اینجا؟ کسی رو ندارم ».گفت« :یا اینجا بمون تا خبرا کنم یا برو خونها .برو بهبهقان».
گفتم« :حشمت اذیت نکن! یعنی چی؟ من تازه اومدم تو میگی برگرد!» گفقت« :آره ،بقرو .مقن مقیرم
کردستان .خبری شد ،بهت میگم».
بچهها رفتند و من ماندم .بیکار بودم و در لشکر کسی را نمیشناختم .تصقمیم گقرفتم بقه بهبهقان
برگردم .در بهبهان تلویزیون عراق را که میگرفتم میدیدم روی فاو تمرکز کردهاند و میگویند« :فقاو
را آزاد میکنیم ».نگران شدم .با ضد زره تما گرفتم .علی شیخرباط مسئول طرح عملیاا شده بقود.
محمد رویوران گوشی را برداشت و من را شناخت .گفتم« :محمد ،من تلویزیون عراق رو مقیگیقرم؛
خیلی روی فاو زوم کردن ».گفت« :آره ،فاو وضعیت خوبی نداره ».گفتم« :چی شد؟ بچهها ققرار بقود
برن توی محور فاوق بصره سکو بزنن ».گفت« :فکر نمیکنم سکو زده باشن ».کارهای ما نیمهکاره رها
شده بود .به شیخرباط دسترسی نداشتم .ده روز بعد به حشمت تلفن کردم و گفتم که بهبهان هستم و
اگر کاری داشتی فوری با خانة حبیب تما

بگیر.

اوایل سال  1901تمرکز عراقیها بر فاو چندین برابر شد .دوبقاره بقا شقیخربقاط تمقا

گقرفتم و

دوباره نبود .به تلفنچی تیپ گفتم به رویوران وصل کن .رویوران که گوشی را برداشت گفقتم« :چقی
شده؟ چه خبره اونجا؟» گفت« :دیروز عراقیا از سمت فاوق بصره اومدن تا سر سهراهی فاوق البحار .اما
فاو هنوز دست ماست ».گفتم« :محمد ،تموم شد .اگه اومدن سر سهراهی فاوق البحقار ،دیگقه تمومقه.
علی کجاست؟» گفت« :فاو ».گفتم« :احتمال داره اسیر شده باشه».
نگران بودم و فقط تلویزیون نگاه میکردم .شب تصویری از فاو از تلویزیون عراق پخ

شقد .در

ذهنم آنجا را با مکانهایی که رفته بودم تطبیق دادم .روز بعد پل فاو را نشان دادند که منفجر شده بود.
به اهواز تلفن کردم .باالخره با علی شیخرباط صحبت کردم و گفتم« :علی چه خبره فاو؟» گفت« :فقاو
رو گرفتن ».گفتم« :چطوری؟» گفت« :آمادهباش داده بودن .با مهران امیری ،بقرادر زنقم ،و چنقد تقا از
بچهها رفتم توی فاو .رفتیم محور امالقصر .تا صبح اونجا موندیم .هیچ خبری نشد .صبح زود داشقتیم
با دو تا لندکروز برمیگشتیم که دیدیم نرسیده به سهراه فاوق بصره پر از تانکه .دقت که کردیم دیقدیم
بچههای ما نیستن .عراقی بودن .فاصلة ما با اونا شیشصد هفتصد متر بیشتر نبقود .گیقر افتقاده بقودیم.
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عراقیا هیچ واکنشی نشون نمیدادن .میدونستن ما راه فرار نداریم .به مهران گفتم اونور باتالقه .بایقد
وسط عراقیا بزنیم تا بتونیم دربریم؛ وگرنه اسیریم .من با ماشین با سرعت میرم ،تو هم پشتِ سر مقن
بیا .فقط ترمز نگیر .اگه عراقیا تیراندازی هم کردن ،بیا .قبقول کقرد .مقن نشسقتم پشقت فرمقون و بقه
بچههایی که عقب نشسته بودن گفتم که آماده باشن .با سرعت رفتم وسط عراقیا .سرم رو گرفته بودم
پایین و میرفتم .تیر عراقیا به بدنة ماشین میخورد .وقتی رد شدم ،سرم رو باال آوردم و از توی آینقه
عقب رو نگاه کردم .بچههایی که عقب نشسته بودن مجروح شده بودن .ماشین مهران هم وسط عراقیا
بود .عراقیا دورش ریخته بودن .هیچ راهی نداشتم .با خودم گفتم حاال برم خونه به خانومم چی بگقم!
بگم مهران با من بود؛ علی دَررفت و مهران موند .دیگه نمیتونستم بمقونم .رفقتم نزدیقکِ تأسیسقاا
نفتی .به بچههایی که اونجا بودن گفتم خاکریز بزنن که عراقیا دارن با تانک مقیآن .بچقههقای محقور
کارخونة نمک اصالً خبر نداشتن چی شده .نیروهای محور فاوق کارخونة نمک ،بقدون اینکقه بقدونن
پشت سرشون بسته شده ،به اسارا دراومدن ».گفتم« :چه جوری عراقیا اومدن؟ مگه شما نرفتید؟ مگه
سکو نزدن؟» گفت« :سکو کدومه؟ هر چی گفتیم چهار تا سکو بزنید ،نزدن .اگه زده بقودن کقه عقراق
اینطوری نمیاومد جلو».
دیگر نتوانستم در بهبهان بمانم .به اهواز و پادگان کرخه رفتم .دو نیرو در طقرح عملیقاا داشقتیم.
گفتند حشمت تما نگرفته است .یک روز آنجا ماندم و دوباره به اهواز برگشتم .آنجا بچههای ضقد
زره را دیدم و به بهبهان رفتم .همسرم باردار بود .زینب  1مرداد  1901به دنیا آمد.
در بهبهان بودم که خبر قبول قطعنامه را از رادیو شنیدم .شقوکه شقدم .در بقاورم نمقیگنجیقد کقه
قطعنامه را بپذیریم .از آغاز جنگ تصورمان این بود که گاز لندکروز را میگیریم و مستقیم به کربال و
بغداد میرویم و اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد ،همچنان میایسقتیم .بقرای بچقههقای رزمنقده
پذیرش قطعنامه نوعی شکست محسوب میشد .دل خیلیها از پیام محکم حضرا امام شکست .امقا
واقعیتی تلخ بود که باید آن را میپذیرفتیم .رفقایمان که رفته بودند در ذهنمان رژه میرفتنقد و مانقدن
ما را به رخمان میکشیدند .در ذهنم مسابقة دو ماراتن مجسم شد که ما خسته بین راه مانده بقودیم و
یک عده هم پیروز میدان شده بودند و حاال همه چیز تمام شده بود.
لحظاا بسیار سختی بر من گذشت .کار خاصی نمیتوانستم بکنم .بچههای ما در کردستان بودند.
یک روز ،بعد از اخبار ظهر ،رادیو مارش نظامی پخ کرد و آققای جزایقری ،امقامجمعقة اهقواز ،در
سخنرانی خود گفت« :جبههها رو نگه دارید ».به حاج ابوالقاسم گفتم« :فکر مقیکقنم اهقواز خبریقه».
گفت« :نه بابا  ...هفتة جنگه ».گفتم« :هفتة جنگ که  91شهریوره!» گفت« :حاال فکر کن خبریقه .چقی
کار میخوای بکنی؟» گفتم« :من رو با موتور برسون تا ترمینال .میرم اهواز .به خونواده هم نگقو مقن
رفتهم .بعد از اینکه رفتم بهشون بگو ».ابوالقاسقم تقازه از غقرب آمقده بقود .در والفجقر  11گقردن
شیمیایی شده بود .من را تا ترمینال رساند.

219

سرِ جاده ایستادم .هیچ ماشینی به اهواز نمیرفت .باالخره یک ماشین آمد و من پول بیشقتری دادم
تا من را ببرد .نزدیک اهواز دیدم مردم با ماشینهایشان در حال فرار از شهر هستند .جاده از اهواز بقه
طرف رامهرمز و بهبهان یکطرفه شده بود .راننده از بردن من پشیمان شده بود .میگفت« :چه اشتباهی
کردم! چه خبر شده؟» گفتم« :من که کرایها رو دادم .سرِ چهارشیر پیادم کن».
به شهر که رسیدیم دیدم جادة خروجی اهقواز بقه اندیمشقک غوغاسقت .داشقتند شقهر را خقالی
میکردند .نمیدانستم کجا بروم .به ذهنم رسید سراغ بچههای حاج یداهلل و جهاد بروم که سقرِ سقهراه
خرمشهر مقر داشتند .هر طور بود تا خیابان نادری اهواز رفتم .شهر اوضقاع آشقفتهای داشقت .شقایعه
کرده بودند که عراقیها تا دوازده کیلومتری اهواز آمدهاند .باالخره یک لندکروز پیدا شد که به طقرف
سوسنگرد میرفت .نزدیک چهل رزمنده بودیم که عقب آن سوار شدیم .لندکروز تلوتلو میخورد .سرِ
سهراهی خرمشهر به طرف سوسنگرد تعدادی پیاده شدیم .نقه بقرای رفقتن بقه خرمشقهر و نقه بقرای
برگشتن از آنجا ماشین نبود .از سرِ سهراهی تا ستاد کربال ،که پنج کیلومتر میشد ،پیاده رفتم .به آنجقا
که رسیدم همهچیز به هم ریخته بود .راننده های لودر و بولدوزر اسلحه دست گرفته بودند .جلوی در
حاج نواب ،مسئول تعاون ستاد کربال ،را دیدم .من را شناخت .گفتم« :چه خبر شده؟» گفت« :اوضقاع
خیلی خرابه ».گفتم« :حاج یداهلل کجاست؟» گفت« :داخل ».سراغ حقاج یقداهلل رفقتم .ایشقان فرمانقده
قرارگاه بچههای مهندسی بود .گفتم« :حاجی چه خبر شده؟» گفت« :خدا تو رو رسوند .بیقا کمکمقون
کن .گُردانا رو آماده کردیم .یکی از گُردانا رو بگیر که اگه نیاز شد بریم توی خط بجنگیم».
بچههای جهاد عملیاتی نبودند و جنگ پیاده نکرده بودند .تفکر مهندسقی داشقتند و در آن اوضقاع
اسلحه به دست گرفته بودند .حاج یداهلل منطقه را از روی نقشه برایم توضقیح داد .عراققیهقا پادگقان
حمید را گرفته و از سهراهی جفیر به بیست و پنج کیلقومتری اهقواز و از سقمت شقلمچه بقه بیسقت
کیلومتری خرمشهر رسیده بودند .بچهها در حال مقابله با آنها بودنقد و دوبقاره اتفاققاا سقال 1953
داشت تکرار میشد .به حاج یداهلل گفتم« :به سپاه اعالم کردید که نیرو داریقد یقا نقه؟» گفقت« :آره».
گفتم« :حاجی تا من بهت نگفتهم نیروا رو وارد عمل نکن؛ مگه اینکه واقعقاً احسقا

کنقی نیقازه».

گفت« :چرا؟» گفتم« :واسه اینکه مثل آب خوردن نیروتون رو میفرستن جلو .بعد که از بین رفتن شما
با مشکل مواجه میشی برای جایگزین کردن نیرو».
شب کنار حاج یداهلل ماندم .صبح روز بعد سعید پورجعفری ،که به عنوان فرمانده قرارگاه تاکتیکی
جهاد کارهای محور را دنبال میکرد ،میخواست به آبادان برود .به حاج یداهلل گفتم« :اجازه میدی من
با سعید برم آبادان؟» گفت« :مگه نمیخوای کنار این بچهها باشی؟» گفقتم« :چقرا؛ امقا االن کقه اینجقا
خبری نیست .سپاه هم هنوز به شما اعالم نکرده که نیروتون رو وارد عمل کنیقد .مقن مقیرم آبقادان.
خبری شد ،بگو بیام .با گردان اول نشد ،با گردان دوم میرم توی خط .بذار من برم ببینم خرمشهر چه
خبره».
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همراه سعید پورجعفری از جادة اهوازق آبادان به طرف آبادان و از آنجا به سقمت خرمشقهر رفقتم.
وقتی به خط رسیدیم پشت خاکریزی که در جاده به عنوان پیشانی زدهبودند ،صحنة عجیبقی دیقدم و
دلم شکست .محمد کوثری ،مجید پروین ،که جانشین لشکر سیدالشهدا بود ،مرتضی قربانی ،علقیآققا
فضلی ،احمد غالمپور ،و حسن دانایی اسلحه به دست گرفته بودند و پشت خاکریز ،مثل یک نیقروی
عادی ،میجنگیدند تا دشمن به سمت خرمشهر نیاید؛ درست مثل سال  1953که همه فقط نیرو بودند
و مستقیم با عراقیها میجنگیدند .عراقیها از جاده پایین کشیده و به طقرف منطققة مقا خقاکریز زده
بودند و حتی از خاکریزهای احداثی ما استفاده میکردند .ما این سمت آسفالت جادة خرمشهر بقودیم
که دیگر کسی از آنجا رفتوآمد نمیکرد و در تیرر

عراقیها بود .جقادة آسقفالت خقاکریز اول مقا

شده بود.
به سعید گفتم« :اینجا دیگه جنگ مردونه است ».به سمت احمد غالمپور رفتیم .احمد به من گفت:
«امیر ،با بچههای جهاد چی کار میکنی تو؟» گفتم« :بچههای ما غربان .اومدم کمک کقنم .بچقههقای
حاج یداهلل توی اهوازن .با حاج سعید اومدیم اینجا ببینیم چه خبره ».غالمپور به سعید گفقت« :مقن از
شما آب میخوام؛ آب .هر جوری شده جلوی دشمن آب بندازید تا نتونه بیاد ».مرتضی قربانی بقه مقا
پیوست و گفت« :آقای احمد آقا چه جوری اینا آب بیارن؟» گفت« :من نمیدونم چه جقوری .بقرن از
هندوستان فیل بردارن بیارن که با خرطوم آب از کارون برداره بیاره اینور جاده بریزه .باید این کار
رو بکنن».
نیروی کمکی که آمد فرماندهان به قرارگاه تاکتیکی کوچکی که نزدیک خرمشهر آمقاده شقده بقود
رفتند و آنجا مستقر شدند .یک هفته من و حاج سعید آنجا ماندیم .حاج یقداهلل هقم تمقا

نگرفقت.

بچههای جهاد نجفآباد در آبادان مستقر بودند .شیخ عبداهلل نوری را هم آنجا دیدم .نماینقدة امقام در
جهاد بود .با حاج سعید سراغ بچههای جهاد نجفآباد رفتیم .پمپهای آب را آوردند و لوله گذاشتند
و آب را جلوی دشمن رها کردند.
یک روز سعید به من گفت« :بیا بریم ببینیم تا کجا آب رفته؟» همینطور که دنبال آب میرفتیم بقه
جایی رسیدیم که دیگر هیچ نیروی خودی نبود .به سعید گفتم« :تو امروز ما رو بقه اسقارا مقیدی».
گفت« :حاال بریم دست بزنیم ببینیم آب تا کجا رفته .سرعت چقدر بوده ».گفتم« :ما اینجا دو نفقریم.
دو تا کالشینکف هم بیشتر نداریم .اگه عراقیا محاصرمون کردن ،چی کار میتونیم بکنقیم؟» حقرفم را
پذیرفت .برگشتیم و به غالمپور گزارش دادیم .عراقیها بعد از روان شدن آب کمی مستأصل شدند و
فشار کمتری به خرمشهر آوردند.
چهل و هشت ساعت میشد که به ما غذا نرسیده بود .گرسنه بودیم و در مقرهایی که خالی بود به
دنبال غذا میگشتیم .نانهای خشکی را که کنار سنگرها ریخته بود و آفتاب طعم و رنگشان را عوض
کرده بود برمیداشتیم ،خاکشان را پاک میکردیم ،و میخوردیم .خواب هقم نداشقتیم .گقاهی در روز،
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جایی که در تیرر

دشمن نبود ،زیر لندکروز کمی استراحت مقیکقردیم .آفتقاب داغ روی لنقدکروز

میتابید .ماشین هم حرارا خودش را داشت؛ اما تنها مکان سایهدار همانجا بود.
روزهای چهارم و پنجم دیگر نان خشک هم گیرمان نیامد .یک شب زیر خاکریز نشسته بودیم کقه
ماشینی باالی جاده ایستاد و بوی کالبا پیچید .به سعید گفتم« :بوی کالبا میآد ».گفت« :برو بابا ...
دلت خوشه! اینجا نون خشک هم پیدا نمیشه ».گفتم« :به خدا این ماشین ساندویچ داره ».تاریک بود.
به طرف ماشین دویدم و به راننده گفتم« :بقرادر خقوراکی داری؟ غقذا داری؟» راننقده گفقت« :کقدوم
تیپی؟» گفتم« :ایرانیم .عراقی نیستم .از بچههای جهادم ».گفت« :مخلصت هم هستم ».پیاده شقد و بقه
سمت عقب لندکروز رفت .از آبادان ساندویچ آورده بود .گفتم« :دو نفقریم .بقه خقدا چهقل و هشقت
ساعته چیزی نخوردیم ».گفت« :برادر ،مخلص هر جفتتونم ».و چهار تا ساندویچ کالبا

بقه مقن داد.

گفتم« :آب نداری؟» یک کلمن آب و یک هندوانه و چند ساندیس هم داد .تشکر کردم .خوراکیها را
در بغل گرفتم و به طرف سعید رفتم .سعید گفت« :بنازم به مشامِت!» نشستیم و تا ته نان را خقوردیم.
گفتم« :سعید ،هندونه رو االن نخوریم .باور کن دلدرد میگیریم ».گفت« :پس بذارش تقوی لنقدکروز
که کسی نبینه .کلمن آب رو هم بذار».
شب  19مرداد با سعید به منطقهای رفتیم که من زیاد آنجا را نمیشناختم .اما او آنجا کقار کقرده و
راهبلد بود .من پشت فرمان نشسته بودم .سعید گفت« :امیر بیا پایین؛ چراغای عقب رو استتار کن ».از
گِلهای منطقه برداشتم و روی چراغها زدم تا وقتی ترمز میگیرم دشمن متوجه نور نشود .کمقی کقه
جلوتر رفتیم سعید گفت« :بزن کنار .همینجا منتظر باش تا من بیام ».و رفت .در بیابان هیچکس نبقود.
من هم نمیدانستم کجا هستیم .یک ساعت از رفتن سعید گذشت .ماشین در معرض دیقد بقود .پیقاده
شدم و در گودالی که همان اطراف بود نشستم .دشمن پراکنده آت

میریخت و تقرک هقا از بقاالی

سرم رد میشدند .چند بار که منور روشن شد سرم را از گودال بیرون بردم تا منطقه را ببینم .خمپقارة
 121و  11بر زمین میریخت .زینب در ذهنم آمد و زیر لب گفتم« :خدایا ،اگه بنا بقود مقا رو ببقری،
توی این مدا میبردی .االن من رو نبری توی این بیابون! این بچه تازه به دنیا اومده .من هنوز خوب
ندیدم  ».شاید اگر آن شب این حرفها را نمیزدم ،تقدیرم به گونهای دیگر رقم میخورد .این یکی
از اشتباهاتم بود .حدود یک ساعت و نیم در گودال بودم .ناگهان صدای پایی شنیدم .نگقران بقودم .از
گودال بیرون نیامدم تا مطمئن شوم خودی است .سعید کنار ماشین رفت و در را باز کرد و وقتی دیقد
آنجا نیستم آرام گفت« :امیر ،کجایی تو؟» از گودال بیرون رفتم و هر چه از دهانم درآمد نثارش کردم.
گفت« :بابا گیر افتاده بودم که طول کشید ».گفتم« :چی شده بود؟» گفت« :بریم؛ توی راه براا میگم».
حرکت کردیم .گفت« :فکر کردم بچههای ما جلو هستن .رفتم جلو .وقتی به خودم اومدم دیدم عراقیا
باالی سیلبندن و من زیر پاشونم .یه ساعت اونجا وایساده بودم و خداخدا میکردم منور روشن نشه.
باالخره رفتن و تونستم برگردم».
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برگشتیم و روز بعد با سعید به قرارگاه رفتیم تا گزارش کار را به غالمپور بدهد .آنجقا بقودیم کقه
بچههای شنود با هیجان آمدند و به غالمپور چیزهایی گفتند .غالمپور سراسیمه بیرون پرید .به سقعید
گفتم« :سعید فکر کنم عراق دوباره اومده ».گفت« :صبر کن ببینیم چی شده ».غالمپقور سقریع داخقل
نفربر فرماندهی ،که مختص شنود بود ،رفت و بعد از دقایقی بیرون آمد .چهرهاش بشقاش بقود .جلقو
رفتم و گفتم« :برادر احمد چی شده؟» گفت« :عراق داره عقبنشینی میکنه ».سریع به سعید خبر دادم.
باور نکرد .خبر خیلی سریع در قرارگاه تاکتیکی پیچید و ولولهای به وجود آمد.
روز بعد در قرارگاه فرماندهی گفتند که دستور رسیده است امشب به عراق حمله کنقیم .سقعید از
طریق بچههای جهاد نجفآباد با اهواز و حاج یداهلل تمقا

گرفقت و گفقت« :امشقب عملیاتقه .اگقه

میخوای ،بچهها رو بفرست ».او هم گفت« :از اینور هم توی منطقة جفیر نیروهای سقپاه مقیخقوان
وارد عمل بشن .منتها هنوز اعالم نیاز نکردن .البته ما اعالم آمادگی کردیم ».گفتم« :حاج سقعید ولق
کن .بریم ببینیم توی قرارگاه کی میخواد وارد عمل بشه .ما هم با اونا وارد عمل میشیم .دو تا اسلحه
که داریم .فوق

به عنوان نیروی پیاده میریم .زنده موندیم ،برمیگردیم .زخمی هم شدیم ،میآرنمون

عقب».
در آن شلوغی دوباره اسحاقی را ،که فرمانده قرارگاه سیدالشهدای فاو بود ،دیقدم .زخمقی شقده و
عصا زیر بغل بود .علی زاهدی ،فرمانده لشکر قمر ،زیر بغل او را گرفته بقود و بقا عقزا و احتقرام
میآورد.
نماز خواندیم .بعد از خوردن غذایی مختصر ،اخبار اعالم کرد منافقان در منطقة اسالمآباد قلعوقمع
شدهاند و عراقیها هم قطعنامه را پذیرفتهاند .نمیدانستیم چه باید بکنیم .همة نیروها آماده بودند .بنقا
بود ساعت  3شب حرکت کنیم؛ اما تا ساعت  11خبری نبود .عراقیها پنجضلعی را گرفته و منطقه را
کامل در دست داشتند و هیچ نقطهای از خاک عراق در دست ما نبود .بین نیروها ولوله افتاد کقه چقرا
حرکت نمیکنیم .از قرارگاه اعالم کردند عملیاا لغو شده است .هیچکس علت

را نمیدانست .دودل

بودیم که چه کنیم .به قرارگاه برویم یا همانجا بمانیم .یک ساعت دیگقر هقم کنقار بچقههقا ،کقه در
سنگرهای تجمعی نشسته بودند ،ماندیم .خبری نشد .گفتم« :سقعید ،سقوار شقو بقریم ».سقراغ احمقد
غالمپور رفتیم .سعید پرسید« :چی شده برادر احمد؟» احمد گفت« :از مرکز اعالم کردند عملیاا لغقو
بشه ».پرسید« :چرا؟» گفت« :آقای هاشمی گفته :اگه عملیاا کنید توی شقلمچه و فقردا صقبح عقراق
پاتک کنه ،نیرو دارید جلوی پاتک عراقیا وایسه؟ گفتیم :نه ،بهزور اینقا دو تقا گقردان شقدن کقه بقرن
عملیاا .گفت :پس کنسل

کنید».

بعد از آن تاریخ عراقیها سالحشان را غالف کردند و رسماً روی مرز ماندند .بعد از ظهر روز بعد
به سعید گفتم« :من دیگه کاری اینجا ندارم .بریم اهواز ».به اهواز و مقر  A2در منطقة گلستان رفتیم و
حاج یداهلل را دیدیم .محمد فروزنده ،فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم ،و رضا فروزش و مهدی ورشابی
هم آنجا بودند .حاج سعید به حاج یداهلل آمار داد و حاج یداهلل گفت« :عراقیا از جفیر کشقیدن عققب.
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رفتن پشت منطقة مرزیشون ».به حاج یداهلل گفتم« :من اینجا دیگه کاری ندارم ».گفت« :میخوای بیا
پی

ما یه مدا طرح عملیاا؛ به بچهها آموزش بده ».گفتم« :جنگ که تموم شد .حقاال بقذار ببینقیم

چی میشه .اگه نیاز شد ،من در خدمتم».
بعد از هفده روز به بهبهان برگشتم و منتظرماندم تا بچههای لشکر ولیعصر از غرب برگردند .یقک
هفته بعد به اهواز و از آنجا به کرخه رفتم .حشمت آمده بود .گفت« :بچههقای مقا هقم کقمکقم دارن
برمیگردن».
روزمرگیهای ما کمکم شروع شد .بچهها در لشقکر هقم نمقی ماندنقد و بیشقتر بقه خانقههایشقان
میرفتند .ما در جنوب محور پدافندی هم نداشتیم تقا بخقواهیم در منطققه بمقانیم .اردیبهشقت 1901
لشکر ولیعصر نیروها را تقسیم کرد و بهبهانیها را به تیپ  35کمیل فرستاد .حشقمت حسقنزاده هقم
فرمانده تیپ شد .من هم تسویه گرفتم و نامهام را به واحد بررسی سپاه ششم بردم .حاج صقبورگفت:
«کجا میخوای بری؟» گفتم« :میخوام برم پی

حشمت ».گفت« :برو پی

بهنقام شقهبازی؛ تیقپ 15

موسیابنجعفر .اونجا مسئول طرح عملیاا شو ».گفقتم« :دوسقت دارم بقرم پقی

حشقمت ».گفقت:

«حشمت مسئول طرح عملیاا داره؛ فرهاد اسدپوره .یداهلل مواساتی هم جانشینشه ».گفتم« :میرم پی
حشمت .جنگ که نیست .بذار برم پیش  ».گفت« :حشمت که جایگاه نداره ».گفتم« :میرم؛ حاال هقر
جا که بود ».بعد از گرفتن حکم برای تیپ کمیل به عنوان جانشین اطالعقاا عملیقاا کنقار اردشقیر
حاتمی قرار گرفتم .اردشیر سابقة من را میدانست .از من خواست مسئول باشم .گفتم« :دیگه مسقئول
و معاون مهم نیست .کار خاصی هم نداریم .فکر این چیزا نباش».
تیپ  35کمیل در اهواز و جادة شوشتر و در منطقهای به اسم مالّثانی مقر داشت .بچههای تیپ در
خانههای دوطبقة توانیر مستقر بودند .مدتی کنقار حشقمت بقرای بازسقازی تیقپ از جهقاد امکانقاا
میگرفتم .بعد از مدتی ،مسئول تدارکاا نگرانِ از دست رفتن جایگاه
من هم به او گفتم که نیامدهام کار او را از دست

شد و به من خقرده گرفقت.

بگیرم.

در خرداد  1901کمکم خبرهای ناگواری از تشدید بیماری حضرا امام به گوش میرسید و همقه
نگران و ملتهب بودند .روز  19خرداد ،وقتی تلویزیون اعالم کرد برای حضرا امام دعا کنید ،تا صبح
نخوابیدم .نه من ،که تمام رزمندگان که حضرا امام برایشان چیز دیگری بقود ،دسقت بقه دعقا شقده
بودند .نزدیکیهای صبح که پیچ رادیو را چرخاندم دیدم قرآن خواندن طوالنی شد .بدجور دلشوره به
جانم افتاد تا اینکه مجری رادیو این جمله را گفت« :انا هلل و انا الیه راجعون» .انگار دنیا بر سرم خراب
شد .صدای گریه از خانة ما و خانههای اطراف بلند شد؛ درست مثل زمان اعالم شهادا بچقههقا بقه
خانههایشان که صدای ضجه مادر بلند میشد .نمیتوانستیم این اتفاق را بپذیریم .با بهت و ناباوری از
خانه بیرون زدیم و به سمت مقر سپاه رفتیم .همة بچهها حالی مشابه داشتند .سقر بقر دوش یکقدیگر
میگذاشتیم و اشک میریختیم .ساعت  2بعدازظهر اعالم کردند که آققای خامنقهای بقه عنقوان رهبقر
تعیین شد .هرچند میدانستیم با وجود ایشان کار امام بر زمین نمیماند؛ اما نمیتوانستیم آرام بگیقریم.
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برای روز هفتمِ حضرا امام ،من و تعدادی از بچهها خودمان را به تهران رساندیم .همقهجقا مملقو از
جمعیت بود .خاک آنقدر پا خورده بود که تا قوزک پایمان در خاک میرفت .سرمان را بقه کقانتینری
که اطراف قبر امام برای محافظت گذاشته بودند گذاشتیم و با او دردودل کردیم که قرارمان این نبود و
قرار بود که با شما در کربال نماز بخوانیم .حاال دوسقتانمان رفتنقد و شقما هقم مقا را تنهقا گذاشقتید.
حرفهایمان را که زدیم به بهبهان برگشتیم و زندگی را از سرگرفتیم؛ هرچند زندگی تلخی بود.
به تیپ محل خدمتم بازگشتم .درگیر نگهداری خطوط مرزی بودیم .پایان سال  1901برای کقاری
به قرارگاه رفتم .علیرضا سندان مسئول کارگزینی بود .مقن را از قبقل مقیشقناخت .گفقت« :حمیقد،
نمیخوای استعفا بدی؟» آن روزها از مسئوالن سپاه خیلی ناراحت بودم .تکلیف خودم را نمیدانستم.
همهچیز بدون برنامه بود .کالفه شده بودم .گفتم« :برای چی؟» گفت« :درِ استعفا باز شده ».گفقتم« :یقه
فرم بده ببینم ».فرم را گرفتم و همانجا پر کردم .گفت« :باید بری فرماندتون تأییدش کنه ».فقرم را بقه
تیپ  35کمیل بردم و به حشمت دادم .حشمت گفت« :این چیه؟» گفتم« :استعفا میدم از سپاه ».گفت:
«چرا؟» گفتم« :خودا خسته نیستی از این اوضاع بیبرنامه؟! این چه وضعیه؟» حشمت فقرم را تأییقد
کرد و در جواب این سؤال فرم که «دقیقاً علت استعفای ایشان از نظقر فرمانقدهی چیسقت؟» نوشقت:
«بیبرنامه بودن سپاه باعث رفتن ایشان است ».نامه را به قرارگاه دادم و ده روز بعد یک نامه آمقد کقه
با استعفای شما موافقت شده است .باورم نمیشد که به همین راحتی یک نیروی باتجربه را رها کنند.
وقتی پای برگة استعفایم را دیدم به نظرم آمد مهری به دست یک نفر دادهانقد و او بقیتوجقه بقه هقر
سابقهای پای برگههای درخواست مهر میکوبد .تسویه گرفتم و از سپاه زدم بیرون .بعد از آن مدتی به
عنوان بسیجی کنار حشمت کار کردم تا سال  1901به انتها رسید .آخقرین حققوق سقپاه را فقروردین
 1903گرفتم .بعد از آن با پساندازمان زندگی میکردیم.
سال  1903به بهبهان برگشتم .روزمرگی اذیتم میکرد .رفیق دوران کقودکیام قطعقهزمینقی بیقرون
بهبهان داشت .حصاری دور آن کشیده بود .آب و برق هم داشت .به من پیشنهاد داد که زمقین را زیقر
کشت سبزی ببرم تا بیکار نباشم .کلیدِ حصار را گرفتم و شروع کردم .روزها با دوچرخة پدر همسرم
ده کیلومتر بیرون شهر میرفتم و بذر سبزی ،کاهو ،هویج ،تربچه ،و پیاز میکاشتم .چند ماهی هقم بقه
این ترتیب سپری شد .شرایط زندگی هم خیلی سخت نبود .میگذشت.
تیر سال  1903یکی از رفقایم ،که بچة سربندر بود و رفاقت من با او از زمان هنرستان شروع شده
بود و اهل جنگ نبود ،در بهبهان من را پیدا کرد و احوالم را پرسید .در کشتیرانی استخدام شده بود و
به من پیشنهاد داد که به کشتیرانی بروم .باغبانی کفاف زندگیمان را نمیداد و کفگیقر داشقت بقه تقه
دیگ میخورد .قبول کردم .گفتند که باید به تهران بروم .عازم تهران شدم .در ساختمان کشتیرانی واقع
در خیابان قائم مقام یک امتحان معمولی از من گرفتند و گفتند که برای دورة افسقران روابقط عمقومی
کشتیرانی پذیرفته شدهام و باید خودم را به کادر دریایی معرفی کنم .در پادگان شهید باهنر تهران یک
ماه در دورة آموزشی افسران شرکت کردم .کال های مفیدی برگزار شد و من واقعاً استفاده میکردم.
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بعد از آن اولین سفرم را با کشتی ایران قاضی به عنوان مسئول روابط عمقومی بقه کشقور اسقترالیا
انجام دادم .قبل از استرالیا باید به سنگاپور میرفتیم تا کشتی تعمیراا اَدواریاش را انجام دهقد .یقک
ماه در سنگاپور ماندیم .سنگاپور کشور کوچکی بود و دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت داشقت .امقا
وسط دنیا بود و همة کشتیها باید از آنجا خواروبار و آب میگرفتنقد یقا تعمیقراا ادواری کشقتی را
انجام میدادند .بعد از یک ماه به غرب استرالیا و شهر آلبانی رفتیم تا گندم بار بزنیم .سفر ما سه ماه و
نیم طول کشید .میان کادر کشتی افسرهای غیر ایرانی هم بودند .به ما گفته بودنقد کقادر کشقتی دیقد
خوبی به افسران روابط عمومی ،که بهاصطالح به آنها  PRSمیگفتند و افسران حفاظتی هم به شقمار
میرفتند ،ندارند .ایرانیها این دیدگاه را به غیر ایرانیها هم انتقال داده بودند؛ بهخصوص به هندیهقا
و پاکستانیها.
کاپیتان کشتی ایرانقاضی یک هندی به نام دَمِلو بود که اردوزبان و خیلی ترسو بود .در کشتی فقط
افسر روابط عمومی میتواند به هر نقطة کشتی برود و در واقع نمایندة مالک محسوب میشود .دملقو
من را خواست و گفت« :آقای حکیمالهی شما همهجا میتونی بری جز بریچق پل فرمانقدهی ».گفقتم:
«کی گفته؟» گفت« :من» گفتم« :شما خیلی بیخود کردید! اصالً شما کارهای نیستید .شما توی مملکت
من یه مزدورید .مالک کشقتی مقا هسقتیم .شقما فققط اجقارا رو بگیقر .همقین االن بقراا گقزارش
می نویسم ».دملو ترسید .گفت « :نه ،نه ،حکیم الهی اشتباه نکن .من منظورم بقد نبقود ».در بنقدرعبا
دملو پیاده شد و کاپیتان دیگری به نام رامبرسینگ سیدو ،که او هم هندی بود ،سوار شد .با او مشکلی
نداشتم.
در آن سال دو سه بار دریا رفتم .اواخر سال  1903جلوی خانه نشسته بودم که امین شریعتی آمقد.
امین فرمانده لشکر ولیعصر شده بود .گفت« :امیر بیا بریم فاتحهخونی حاج لطقفاهلل جهقانتقاب ».او
مسئول طرح عملیاا تیپ  15موسیبنجعفر بود .پیاده راه افتادیم .امین پرسید« :بقرای چقی از سقپاه
رفتی؟ من اومدم ولیعصر؛ به من گفتن تو از سپاه استعفا دادی!» گفتم« :خسته شده بودم ».گفقت« :تقو
بچة سپاهی .با سپاه بزر

شدی .این تجارب رو توی سپاه یاد گرفتی .باید به بقیه انتقال بدی .برگقرد

سپاه ».امین هم داشت حرفهای صیاد شیرازی را میزد .وقتی از فاتحه برگشتیم گفت« :یه کقم فکقر
کن».
ده روز بعد استیشن سپاه جلوی خانة ما آمد .حاج صبور آمده بود تا به پقدر و مقادر حبیقب سقر
بزند .به من گفت« :کشتیرانی چیه؟ برای چی رفتی؟ حداقل میرفتی پتروشیمی .این چه کاریقه؟ زن و
بچه رو میذاری میری سفر!؟ درست نیست ».گفتم« :حاجی فکر نمیکردم کارش اینجقوری باشقه.
ولی االن وضع مالیمون خیلی بهتر شده ».گفت« :همین االن بیا بریم پتروشیمی .اصالً چرا پتروشیمی؟
برگرد بیا سپاه .بیخود کردی تو بدون مشورا با من رفتی .برگرد بیا سپاه ».گفتم« :حاجی ول کن .اگر
بار گران بودیم ،رفتیم .قسمت این بود که من از سپاه جدا بشم .ولی از اعتقاداتم کقه جقدا نشقدم .تقا
روزی که زندم و نفس میکشم سرباز والیتم».
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اواسط سال  1903که من دوباره میخواستم به دریا بروم از مقر سپاه بهبهان تما

گرفتند و من را

خواستند .به مقر سپاه رفتم .گفتند قایقی که دوازده نفر از بچههای بسیج در آن بقودهانقد در رودخانقه
برگشته است و از چهار نفر از سرنشینان آن هیچ خبری نیست .سراغ دو نفر از دوستانم کقه غقواص
بودند رفتم و با هم به رودخانه رفتیم .محل وحشتناکی بود و چالههای آبی بسیاری داشقت .سقه روز
بیست و چهار ساعته آنجا کار کردیم؛ اما هیچ اثری از آنها پیدا نشقد .بعقد از یقک هفتقه پیکرهقا در
قسمتهای مختلف رودخانه باال آمدند .این اتفاق برای شهر کوچک بهبهان بسیار ناراحتکننده بود.
بعد از آن به دریا رفتم .وقتی برگشتم دوباره از طرف سپاه تما

گرفتند و من را خواستند .نگران

شدم که نکند باز اتفاق بدی افتاده باشد .اما گفتند خبر خوبی است و پیکر مجیقد پیقدا شقده .گفقتم:
«کجا پیدا شده؟ کی؟!» گفتند« :سه ماه پی  ».گفتم« :پس چرا االن خبر میدید؟» گفتند« :ما هقم تقازه
متوجه شدیم؛ ظاهراً تو مرکز داشتند پالک رو بررسی میکردند».
مأموریت کشتیرانی را عقب انداختم تا بتوانم کارهای مجید را پیگیری کنم .با ابوالقاسم به اهواز و
معراج شهدا رفتیم .نزدیک دویست تابوا آنجا بود .تابوا مجید را به ما نشان دادند و بقا ابوالقاسقم
رفتیم تا او را بلند کنیم و در آمبوالنس بگذاریم .همة نیرویم را در بازوهایم جمع کردم تقا تقابوا را
بلند کنم؛ اما مثل پرِ کاه از روی زمین بلند شد .به ابوالقاسم گفتم« :بذارش زمین .ایقن خالیقه!» سقراغ
مسئول معراج رفتم و گفتم« :حتماً اشتباهی شده ».گفت« :چطور؟» گفتم« :ایقن خیلقی سقبکه .چیقزی
توش نیست ».گفت« :خب جسد تفحص شده .میخواستی چی باشه؟» آمد و درِ تقابوا را برداشقت.
دیدیم فقط سرشانههای مجید را ،که زیر لبا

کرهای سالم مانده بود ،در کیسهای ریختقهانقد .هشقت

سال در سرما و گرما روی زمین چزابه مانده بود و عراقیها هم وقتِ رفتن زیر پیکرهایشان مین کقار
گذاشته بودند .چه انتظاری داشتم؟ یادِ کارهای مادرم افتادم که در گرمای بهبهان روزها روی موزاییک
حیاط مینشست و در باران سرش را برهنه و خیس میکقرد و مقیگفقت« :پسقرم تقوی بیقابون روی
زمینه ».مانده بودم به مادرم چه بگویم .مجید برای
میخندید و قلیان

همهچیز بود .اگر بقر سقرش هقم مقیزد ،مجیقد

را چاق میکرد.

به بهبهان که رسیدیم تابوا را در مقر سپاه گذاشتیم .سراغ مادرم رفقتم .مقادرم گفقت« :مقن بایقد
بچهم رو ببینم ».گفتم« :حاال بذار برای فردا ».گفت« :اگه امشب بچهم رو نبینم ،اینجقا داد و فریقاد راه
میندازم ».مجبور شدم او را به مقر سپاه ببرم .نگران بودم .نمیدانستم وقتی پیکر مجید را میبیند چقه
میکند .در تابوا را باز کردیم .مادرم مجید را در آغوش گرفت و بقرای

الالیقی خوانقد؛ خوانقد و

گریه کرد و یک ساعت با او حرف زد .صبح روز بعد مجید را کنار سقعید موسقویون ،کقه از رفققای
قدیم

بود ،به خاک سپردیم.

از مجید یادگاری چندانی برای ما نمانده است؛ فقط یک پالک و یک گرمکن ورزشی که آن را هم
دخترم ،زینب ،برای خودش برداشته است.
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دوباره به کشتیرانی برگشتم؛ اما به خشکی رفتم و تا سال  1911آنجا مشغول بودم .بعد ،با توجه به
بخشنامهای که تصویب شد ،خودم را بازنشسته کردم .خانوادهام را به تهران آوردم و در تهران سقاکن
شدیم .دخترم کارشناسی رشتة حقوق دانشگاه اهواز و پسرم مهندسی دریانوردی خواند .هنوز هم در
هر فرصتی به بهبهان میروم تا هم مادرم را ،که همة زندگیاش را وقف یک امامزاده کرده است ،ببینم
و هم سر مزار یاران شهیدم بروم و نفسی تازه کنم .با همسایهها هم ارتباط دارم و به آنها سرمیزنقم.
خیلیهایشان زندهاند؛ اما پیرمرد و پیرزن شدهاند .اول من را به یاد نمیآورند؛ اما تا نامم را مقیگقویم
گریه میکنند .این اولین چیزی است که در چشم اینها میآید .بعضی از آنها حق مادری و پدری به
گردن من دارند و حاال زمینگیر شدهاند .همچنان نیز پیگیرم تا یاد دوستان شقهید و روزهقای خقوب
جنگ را زنده نگه دارم؛ روزهایی که خاطرات

روشنتر و شفافتر از این روزهایم است .گقاهی کقه

زخمهای کهنة جنگ سر باز میکند و توانم را میگیرد احسا

میکنم به کسانی که دوستشان داشقتم

و مرا تنها گذاشتند نزدیکتر میشوم و حس خوشی پیدا میکنم .این حال را فقط کسانی میفهمند که
مثل من اکنون در این شهر احسا

غریبی میکنند.

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها ...
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اعالم
اشخاص
ابطحی
آبکار ،علی
آبکار ،غالم
ابوشهاب
ابولی ،محمدرضا
ابومرتضی
احساننیا ،مهدی
احمدی ،حمید
احمدی ،محمود
اراکی
اردبیلی ،موسوی
اردالن ،احمد
ازگمی ،امیر
اسحاقی ،جمشید
اسحاقی
اسدپور ،فرهاد
اسدی ،جعفر
اسدینیا ،نادر
اسفندنیا ،مهدی
اسکندری
اسالمی ،کمال
اسماعیلی ،محسن
اسماعیلی ،هادی
اسمیزاده ،اسداهلل
اصحاب کهف
افتخاری ،عبدالوهاب
افسری ،سید مصطفی
239

افسری ،مصطفی
افشاری ،علی
افشردی ،احمد
افضل ،علیاکبر
اکبری ،یداهلل
اکبری ،یداهلل
امام خمینی
امامزاده عبا
امید ،حمید
امیری
امینی ،سید موسی
امیری
امیری ،مهران
امینی ،مجید
اندامی ،خداداد
انصاری ،حمید
آخوندی ،عبا
آغاجری
آقابزر

دوکوهکی

آقامیری ،سید حبیباهلل
آوایی ،سید احمد
آهنگران ،صادق
باباصفا
بارزانی
باعثی ،حمید
باغبانزاده ،حبیباهلل
باقرزاده ،فریدون
باقری ،حسن
باقری ،محمد
بخردی
بخردیان
234

برجسته ،مهدی
برکت ،اکبر
بزر زاده ،مهدی
بشردوست ،غالم
بصری ،مصطفی
بقایی ،مجید
بقایی ،محمدرضا
باللی ،محمد
بندری ،مرتضی
بنیصدر
بویراحمدی ،حمید
بهاءالدینی
بهادرخان
بهادری ،رضا
بهادری ،عطااهلل
بهایی
بهبهانآبادی ،غالمحسین
بهبهانیمقدم
بهبهانی ،منصور
بهبهانی ،ناصر
بهروزی ،عبدالعلی
بهزاد
بهشتی
بیبی حکیمه
بیداری ،مهدی
پازند ،سیفاهلل
پاالش ،رضا
پترو
پرواز
پرورش
پروین
235

پریشانی ،محمود
پژگاله ،محمد
پوداا ،محمد
پورابراهیم
پورابراهیم ،علی
پورجعفری ،سعید
پورمهدی ،محمدرضا
پهلوانزاده ،ابراهیم
پیران ،یونس
پیرویان ،جعفر
پی بهار ،محمد
پی بهار ،مسعود
تبار ،کریم
تجویری ،سعید
ترتالکی ،حسن
ترکی ،اسماعیل
تنگسیری ،امیر
تنگسیری ،علی
تنگسیری ،محمود
ثروتی ،هادی
جاتلخی ،حسن
جاودان ،عبداهلل
جدی ،سید محمد
جزایری
جعفری ،عزیز
جعفری ،ولیاهلل
جالییان ،مهدی
جمی
جنتشعار ،خیراهلل
جوادی
جوادی ،علی
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جهانآرا ،محمد
جهانتاب ،لطفاهلل
چنگایی ،محمد
چنگلوایی
حبیبالهی ،رضا
حجازی ،عزا
حجتنژاد ،علی
حسنزاده ،حشمت
حسنیزاده ،محمدرضا
حسینپور ،علی
حضرا زهرا( )
حضرا زینب
حضرا سکینه
حضرا عبا (ع)
حقیقت
حکیمالهی ،حمید
حلوایی ،محمدحسن
حمیدی ،یوسف
حنیف
حیدر
حیدرخانی ،صادق
حیدرخانی ،محسن
حیدرپور ،سیفاهلل
خاکسار ،حسین
خرازی ،حسین
خرازی ،حسین
خلعتوند ،سید ولی
خلعتوند ،ولیاهلل
خلیلی ،علی
خنیفر ،احمد
داستار ،رضا
231

دانایی ،حسن
دانشی
داوری
داوودی
دبیری ،کریم
دروی  ،حسن
درویشی ،عزیز
درویشی ،فضلاهلل
دریاپیما
دزفولی
دستواره
دستواره ،حمیدرضا
دعاوی
دقایقی
دولتآبادی
دهدار ،اکبر
دهدار ،مصطفی
دهقان
دهقان ،ابوالقاسم
دیدار ،کریم
دیناروند ،رضا
ذکیپور ،عبدالرضا
راد ،شاهین
راهنورد ،احمد
رجبی ،حمید
رستگار ،غالم
رستمی
رشید ،غالمعلی
رضا
رضانظر ،کمالالدین
رضایی ،شنتیا
231

رضایی ،عبا
رضایی ،محسن
رضایی ،مسلم
رضوانی ،تقی
رفیعی ،بشیر
رمضانی
رمضانی ،حمید
رنجبر
رنجبر ،جعفر
رنگبس ،حیدر
روحیان ،مرتضی
رودکی ،نبی
روستا
رویینتن ،علیشاه
رویوران ،محمد
رئوفی
زارع ،حمداهلل
زارع ،محسن
زارعی قنواتی ،مسعود
زاهدی ،علی
زحمتک
زحمتک  ،مسعود
زمان ،علیرضا
زنلقی ،علی
زیبایی ،کاظم
زینالدین ،مهدی
زینلی
زینالدین ،مهدی
ساعتچی
ساکی ،عبداهلل
سبزعلی ،اسماعیل
233

ستوده ،خلیل
سجادی
سراجالدین ،احمد
سرافراز ،مظفر
سرخه ،حسن
سعدی ،حسن
سعیدی
سعیدی ،نعمت
سلیمانی ،قاسم
سندان ،علیرضا
سیدورامبرسینگ
سیفالهی ،رضا
شاهحسینی (خادم حسینی)
شاهحسینی
شجاعی ،محمد
شریعتی
شریعتی ،امین
شریعتی ،صادق
شریعتی ،کاظم
شریعتی ،مرتضی
شریفنیا ،جعفر
شریفی ،حبیب
شمایلی ،ابوالقاسم
شمایلی ،حبیب
شمایلی ،حمید
شمایلی ،یداهلل
شمایلی ،میترا
شمخانی ،علی
شوشتری ،مسعود
شولی
شهبازی ،بهنام
911

شهمیری
شهیاا
شهیدزاده ،ابراهیم
شیخزاده
شیرازی ،صیاد
شیرانی
شیخرباط ،علی
صادقی ،جواد
صادقی ،رمضان
صادقی ،کمال
صارمی
صالحیاا ،عبداهلل
صالحی
صبور ،محمدعلی
صدام
صدری ،مهران
صفا
صفار ،حسین
صفار ،مرتضی
صفایی
صفریزاده ،خیراهلل
صفوی ،رحیم
صفیزاده ،کریم
صلواتی
صمدی ،عبا
صنوبر ،حمداهلل
صنوبر ،حمزه
ضیاءالحق
ضیاء ،مهدی
طارق عزیز
طاهری
911

طرفی ،اسماعیل
طهماسبی ،ابراهیم
ظهیری ،خلف
عابدینی ،محمد
عاشوری ،مهدی
عباسی ،محمدعلی
عبدالخان
عبدالرشید
عبدی ،رضا
عرب ،حسین
عربزاده ،مصطفی
عزاخواه ،نعمتاهلل
عزیزی ،جواد
عساکره ،علی
عطارزاده ،ماشاءاهلل
عالیی ،حسین
علیپور ،رحمان
علیزاده
علیزاده ،داوود
غدیریان ،نعمت
غالمپور ،احمد
غالمی ،بهروز
غالوند ،غالمعبا
غلیمزاده ،عظیم
غمخوار ،اکبر
فدوی ،علی
فدوی ،علی
فرامرزی ،کاظم
فرجی
فرخنیا ،عزیز
فرودی
912

فروزش ،رضا
فروزنده
فروزنده ،منصور
فرهانی ،حبیب
فضلی ،علی
فقیهی
قادری
قاسمپور ،رحمتاهلل
قاسمپور ،صدراهلل
قاسملو
قاسمنصب ،اسماعیل
قالیباف
قدکساز ،عطا
قربانی ،مرتضی
قنبری
قنبری ،حسین
قنواتی
کاظمی ،احمد
کبیری ،مجید
کربالیی ،حمزه
کردونی ،احمد
کریمی ،اسماعیل
کریمی ،عبا
کعبی ،امیر
کالهکج ،حسین
کلبعلیزاده ،هرمز
کنارکوهی ،رمضان
کوتی
کاوه ،محمود
کرمزاده ،سیفاهلل
کرمی ،غالم
919

کروبی ،فاطمه
کروبی ،مهدی
کریمی
کریمی ،محمود
کالنتری ،مختار
کوثری ،محمد
گلستانی ،علی
گلسرخی
گلهگیر ،علیرضا
گلی ،علی
الریزاده ،مصطفی
لشکری
اهللیاری ،رضا
لیث ،مهدی
ماندگار ،عبدالرضا
مبین ،اسماعیل
متانت ،یوسف
متولی ،جواد
مجتهدی
محرابی ،غالم
محسنی ،مجید
محمدپور ،محمود
محمدحسنی ،قدرااهلل
محمدی ،سیرو
محمدیان ،عیسی
محمدیه
محمدی ،فتحاهلل
محمدی ،نجاا
محمودپور ،محمود
مختاربند ،حمید
مداح ،مهدی
914

مدر
مدیری ،داوود
مرتضایی
مرتضایی ،فریدون
مزارعی ،بشیر
مزارعی ،محمود
مزارعی ،محمود
مسعودی ،غفار
مسکنتی
مسگر ،عبداهلل
مشعلی ،مهدی
مشکینی
مصحنه ،عبدالحسین
مصدر ،عبا
مطهرنیا ،خلیل
مطهری
مظاهری ،بشیر
معتمد
معمار ،علی
مفید
ملکپور
ملکیان ،اصغر
منتظری
منصوری
مواساتیان
مواساتی ،یداهلل
موحد
موسوی
موسوی ،عبدالرضا
موسوی ،محسن
موسویون ،سعید
915

موسوی ،سید محسن
موسوی ،مجتبی
مولوی ،مصطفی
مویری ،یزدان
مهاجر ،سعید
مؤمن ،احمد
مؤمننیا
مؤمنی ،علی
مؤمنینیا ،مصطفی
میرزا
نادی ،ناصر
نجفی ،عزیز
نجمالساداا ،مهدی
نحوی ،محمدکاظم
نخعی
نخعی ،حسین
نخعی ،عبا
نریمموسی ،ابوالقاسم
نژادفضلی ،جعفر
نصاری ،مسعود
نصرا خان
نصرتی ،علی
نصیری ،مجتبی
نظاماسالمی ،مهدی
نمازی
نواب
نورانی ،عبداهلل
نورانی ،محمد
نورانی ،محمود
نورباال
نوری ،عبداهلل
910

نومیری ،جعفر
نونچی ،احمد
نویدی ،محمود
نیستانی ،میرزا
نیسی ،حسن
نیکپور ،ابراهیم
نیکخو ،ولیاهلل
واعظی ،اسماعیل
واال ،علیرضا
ورشابی ،مهدی
ورشویی ،حبیب
ورشویی ،قاسم
ولیپور ،حمید
ویسی ،رسول
هادیپور
هاشمی ،علی
هاشمی رفسنجانی ،علیاکبر
هانی بن عروه
هراتی ،عبداهلل
یاحسن ،غالمحسین
یاری حمیداهلل
یاسر عرفاا

اماکن
( 121تپه)
( 112ارتفاع)
( 115ارتفاع)
ابوالخصیب
ابوریحان (مدرسة راهنمایی)
اراک
ارومیه
911

اروندکنار
استرالیا
اصفهان
اعظم (حسینیه)
افشار (بیمارستان)
افغان
امالرصاص
امالقصر (جاده)
امام خمینی (بندر)
امریکا
امقر (جنگل)
امیدیه
االمیه
امیرالمؤمنین (روستا)
اندیمشک
انگلستان
اهواز
ایران
آبادان
آباده
آذربایجان غربی
آزادی (میدان)
آغاجری
آلباتا (جنگل)
آلبانی
آوخسیها (محله)
باختران
بانه
بدیعا (محله)
برازجان
برغازه
911

بروجرد
بستان
بصره
البکر
بالل (شهرک)
بندرعبا
بوشهر
بهبهان
بهرگان (منطقه)
بهمنشیر (رود)
البیضه
پاکستان
پپسیکوال (کارخانه)
پرشن (هتل)
پرگان دیلم
پنجوین
پیرانشهر
ترکیه
تنومه
توحید (پادگان)
تهران
جاسم (نهر)
جفیر
جلدیان
جماران
جمکران
جندیشاپور (بیمارستان)
جنوبی (جزیره)
جهرم
چزابه
چمران (بیمارستان)
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چومان مصطفی
چهارشیر
چیالا
حاجعمران
حضرا دانیال (حرم)
حضرا زینب (دبیرستان دخترانه)
حضرا معصومه (حرم)
حمید (پادگان)
خرمآباد
خرمشهر
خسروآباد
خلخالی (شهرک)
خلیجفار
خوزستان
خین (نهر)
داراب
دارالرحمه
دارالمؤمنین
دارخوین
دبحردان
دزفول
دشت عبا
دهدشت
دهلران
دهمال
دیلم (بندر)
دیم (پاسگاه)
ذلیجان (منطقه)
رأ البیشه
رامشیر
رامهرمز
911

رشت
رقابیه
زبیداا
زعن
زید (منطقه)
ساهندی (روستا)
سایت ( 4منطقه)
سبز (تپه)
سپه (مدرسه)
سربندر
سردشت
سگالا
سلمان (شهرک)
سلمانیه
سنگاپور
سنندج
سودان
سوریه
سوسنگرد
سومار
سویره (پل)
سیاهکل
سیدالشهدا (مسجد)
سیدها (محله)
سیرو (مدرسه)
سیدالشهدا (جاده)
شادگان
شاوور (رودخانه)
شاهچراغ
شائور
شریعتی (بیمارستان)
911

شطعلی
شل
شلمچه
شلیبیه
شمالی (جزیره)
شمکلی (روستا)
شوش (رودخانه)
شوش دانیال
شوشتر
شوشتر (سهراه)
شهرضا
شهرکرد
شهسوار
شهید بقایی (بیمارستان)
شهید چمران (مقر)
شهید عبا پور (سدّ)
شهید غالمی (پادگان)
شهید غیوراصلی (پادگان)
شهید کالنتری (بیمارستان)
شهیدصدر (ارتفاع)
شهید باهنر (بیمارستان)
شهید باهنر (پادگان)
شیراز
شیطان (خور)
صالحمشطط
الصخره
صفریه (پاسگاه)
صناعی (خیابان)
طالقانی (بیمارستان)
طاووسیه (پاسگاه)
طالییه (منطقه)
912

ظفار
عبداهلل (خور)
عبدلخان (منطقه)
عراق
عرفانی (تپه)
علیاکبر (پادگان)
علیچرده (پد)
العماره
عنکوش
عینخوش
فاو
فاو (منطقه)
فسا
فکه
فنی (تنگه)
فیاضبخ

(بیمارستان)

قارنا (روستا)
قاسمیه (نهر)
قاسیمه
قفاص
قم
کاشان
کدو (ارتفاع)
الکرامه (پاسگاه)
کربال
کرج
کرخه (رودخانه)
کرخهنور
کردستان
کمپولو (منطقه)
کوا
919

کواشیخ
کوروش کبیر (هنرستان صنعتی)
کوشک
کویت
کهکیلویه و بویراحمد
کیانپار
کینگ (ارتفاع)
کارون
کرج (جادة قدیم)
کرمان
کرمانشاه
کریمخان (پل)
کواعبداهلل
گچساران
گرمک (پادگان)
گمر

خرمشهر

گناوه
گودچهک (محله)
لبافینژاد (بیمارستان)
لبنان
لرستان
لری (ارتفاع)
مازندران
ماهشهر
ماهشهر (جاده)
محمدیه (روستا)
مریوان
مسجدسلیمان
مسجدسلیمان (پایگاه)
مشهد
مصطفی خمینی (بیمارستان)
914

مکه
مالصدرا (خیابان)
مالیر
ممسنیفار
منتظران شهادا (پایگاه)
المهدی (مکتب)
مهران
می داغ
می داغ (ارتفاع)
مینو (جزیره)
نجمیه (بیمارستان)
نظاممافی (بیمارستان)
نقده
نمک (کارخانه)
نوروز (حوزة نفتی)
نیکپور (پاسگاه)
وحدا (شهرک)
وحدتی (پایگاه)
ولیعصر (پادگان)
وهب (پاسگاه)
هرمزگان
هفتتپه (سهراه)
هند
هندیجان
هورالعظیم
هورالهویزه
هویزه
یاسوج
یزد

915

ادوات
آرپیجی
بیسیم 40
بیسیم پیآرسی
پیامپی
تفنگ 110
توپولف
چینکو
خمپاره 121
خمپاره 01
خمپاره 12
خمپاره زمانی
رسام
ژ9
قایق جیمینی
قایق ذوالفقار
قایق عساکره
کالیبر 51
کالشینکف
کلت تیکاروف
کلت ماکاروف
لندروگراف
موشک تاو
نارنجک تفنگی
هواپیمای تی 91

عملیات
 25فروردین 1901
بدر
بیتالمقد
ثامناالئمه
910

حصر آبادان
خیبر
رمضان
طریقالقد
ظفر 1
فتحالمبین
کربالی 4
کربالی 5
کربالی 1
کربالی 9
کربالی 1
محرم
مسلمبنعقیل
والفجر 1
والفجر 11
والفجر 2
والفجر 4
والفجر 1
والفجر 3
والفجر مقدماتی

یگان
 1کربال (قوا)
 11قدر (سپاه)
 11قم (تیپ)
 21امامرضا (لشکر)
 21ثاراهلل (لشکر)
 21حمزه (لشکر)
 22بدر (تیپ)
 21حضرارسول (لشکر)
 21کردستان (لشکر)
911

 21نوحه (لشکر)
 9صاحبالزمان (سپاه)
 91عاشورا (تیپ)
 99المهدی (تیپ)
 91زرهی شیراز (تیپ)
 49بیتالمقد

(تیپ)

 40فجر (تیپ)
 51اباالفضل (گردان)
 05کمیل (تیپ)
 1المهدی (سپاه)
 1ولیعصر (لشکر)
 11خراسان (لشکر)
 1نجف (تیپ)
 15موسیبنجعفر (تیپ)
 32زرهی (لشکر)
 35کمیل(تیپ)
ادواا (گردان)
اراک (سپاه)
اصفهان (سپاه)
امامحسن (تیپ)
امامحسین (تیپ)
امامحسین (لشکر)
امامسجاد (تیپ)
امیرالمؤمنین (تیپ)
امیرالمؤمنین (ناوتیپ)
انصارالحسین (لشکر)
آغاجری (سپاه)
حمزه (قرارگاه)
حمیدیه (سپاه)
خاتم (قرارگاه)
دیلم (سپاه)
911

سایت پدافند موشکی نیروهوایی
سیدالشهدا (لشکر)
شهدا (لشکر ویژه)
شهرکرد (سپاه)
ضد زره  211ائمه (تیپ)
علیبنابیطالب (لشکر)
الغدیر (تیپ)
فتح (قرارگاه)
فجر (قرارگاه)
فریدن (سپاه)
قد

(قرارگاه)

قوامین (تیپ)
کربال (قرارگاه)
کوثر (ناوتیپ)
گچساران (سپاه)
گلف (قرارگاه)
ماهشهر (سپاه)
مرکز اطالعاا عملیاا اهوازق آلفاآلفاق
مقدم (قرارگاه)
المهدی (تیپ)
نجف (قرارگاه)
نصر (قرارگاه)
نوح (قرارگاه)
واحد 110
هوابرد شیراز (تیپ)

سایر
تودهای
جنب

مسلمانان مبارز

چریکهای فدایی خلق
حزب پیکار
913

حزب جمهوری اسالمی
حزب رستاخیز
حزب رنجبران
دمکراا
روزنامة «کیهان»
سازمان مجاهدین خلق
کمونیست
کُنار
کوموله
گروه منصورون
مجلة «زن روز»

921

منابع
احسانی ،حسینعلی .ستارههای جادة فانو  ،زمزم هدایت
احمدپور ،احمد .جغرافیای عملیاا ماندگار ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد

اطلس جغرافیای نظامی ایران
اطلس راهنما ( ،)1خوزستان در جنگ ،مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ
اطلس راهنما ( ،)2خرمشهر در جنگ ،مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ
اطلس راهنما ( ،)4دشت آزادگان در جنگ ،مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ
اطلس راهنما ( ،)0آبادان در جنگ ،مرکز تحقیقاا و مطالعاا جنگ
اطلس راهنما ،ایالم در جنگ ،مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ
اطلس فشردة مناطق ( ،)1فکه ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد
اطلس فشردة مناطق ( ،)4شلمچه ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد
اعترافاا سران حزب توده ،نشر نگره
پایگاه اطالعرسانی سازمان هواپیمایی کشوری
پورجباری .اطلس جغرافیای حماسی ،خوزستان در جنگ ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهقای دفقاع
مقد

پورجباری ،جنگ به روایت فرمانده
تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق ( ،)9تنبیه متجاوز ،مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ
جنگافزار ،مرکز انجمنهای تخصصی

خامهیار ،محمد .اولینهای دفاع مقد
دایرهالمعارف انقالب اسالمی ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقد
رستمی ،محمود .فرهنگ واژههای نظامی
سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی
سایت مؤسسة مطالعاا تاریخ معاصر
سایت مؤسسة مطالعاا تاریخ معاصر ایران

شیرعلینیا ،جعفر .دایرهالمعارف مصور تاریخ جنگ
عزتی ،عزااهلل .کریمی ،احمدرضا .شرح تاریخچة سازمان خلق ایران و مواضقع آن ،مرکقز اسقناد
انقالب اسالمی
نبردهای  1902تا 1904

یزدانی ،غالمرضا .جبههای به عرض ش

متر ،نسل کوثر
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