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مقدمه
 سیماییم شفق بالیم و و خونین پر  آواییم ما مرغ سحرخوان شگفت

 ایم و پابرجاییم شکسته بار صد  کوهی بِشکوه تاریخ چو در معبر
؛ امقروز رسقیدند  ماندنقد بقه    عشقق جقا   ةادعایی که از قافل روزهای سختِ جنگ گذشت و مردان بی

امان هشت سال دفاع مققد    ی حمله و جهادِ بیها گیرتر از شب نفسها  امروزی که برای خیلی از آن
 .تر از جنگ است امروزی که سخت؛ است

مردی که رنقج  ؛ الهی است حکیم حضوری با حمید ةساعت مصاحب چهل و پنج لاین کتاب ماحص
 هرچند مجروح اش وارد نیاورده و زدنی مثال ةحافظ ایام و غداری روزگار کمترین خللی بر صداقت و

 .کند می اش طیّ طریق ی انقالبیها و ارزش ها مصمم در راه دفاع از آرمان همچنان محکم و است،
 کاظم فرامرزی پای مصاحبه آمد و چنقان گقرم،   ةشائب ی بیها الهی با اصرار و حمایت حکیم حمید
اش  و من را با فراز و فقرود حقوادز زنقدگی   کرد توصیف صادقانه تصاویر جنگ را  و ،دقیق پرشور،
هزاران بار از خقود پرسقیدم    کنارم بودند خود را بیگانه یافتم و که بارها میان مردمی کهساخت همراه 

 و دلق  اسقت   هقم  کشد در ایامی که دستِ روزگار خالی از نفسِ دوستان همراه و می او چگونه نفس
 !اند؟ نشستهکمین  درهم بیشتر  ها نامردمی
سقال اسقت کقه     میقان  یمقرد  اکنقون کعبی از پقسِ انبقوهی تجربقه     یا همان امیر الهی حکیم حمید
نشاط آن دوران را حفظ کرده است و از شقروع مصقاحبه    اما شور و ؛اش را ندارد ی جوانیها تندروی
ا نرمقی پقذیرا   گقاهم را بق   بی ی گاه وها مزاحمت ی  کرد وها صبورانه مرا میزبان نگفته 1931در سال 
 .شد

کقرد؛   حکایقت مقی   پنهان یزخم از طعمِ گسی داشت که، عین سادگی در  ،های از حرف بسیاری
 .که بعد از گذشت این همه سال هنوز تازه است زخمی

برشقی از   که در آن تالش شده است لحن گفتقار و صقداقت بیقان او محفقوا بمانقد،      این نوشتار
غمگقین زیقادی دارد؛    روزهقایی کقه صقفحاا شقاد و    ؛ زندگی او در هشت سال دفاع مقد  اسقت 

 هقا  بسقیاری از آن  اکنقون دوسقتانی کقه    ؛کردنقد  می روزهایی که او و دوستان  در جبهه مشقِ زندگی
 .سازیمرا متبرّک  مانتوانستیم سطور دفترِ خود تنها خاطراتشان نام وذکر  ما با نیستند و

فقط خقاطراا  اند  چنین را رقم زده حجمی این واند  جمالا که پشت هم قطار شده این کلماا و
بلکه روایتی واقعی از فراز و فرود زندگی مردمانی شبیه او نیز هست که در  ؛کعبی نیست شفاهی امیر

 .اند از همین رو همسان زیسته و آرزوهای یکسانی داشتند و ها دغدغه 01 ةده
امقا   .سقت ها مهری هنوز هم شاهد بی .هنوز هم فریاد دارد. حالِ جنگ است کعبی هنوز هم در امیر

خقدا  . گذراند می روزگار ،که روزی همراهشان بود ،یاد مردانِ مردِ سرزمین  مردانه ایستاده است و با
 .شاءاهلل حال؛ ان هر یارش باشد در
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همچنقین   همراهقی جنقاب آققای کقاظم فرامقرزی و      و ،دانم از حمایت، پشقتکار  در پایان الزم می
 .کنمی همسر خوبم تشکر اه و همدلی ها صبوری
 

 "من اهلل التّوفیق و"

 مرضیه نظرلو
 1939فروردین 
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شوندهسخنمصاحبه
 رفت مرا هم به دل دریا برد می او که و پایم که به سیل افتادم من خس بی سر

 :کنم می ثیر بسزا داشتند تقدیمأام ت که در زندگی یرا به بزرگان این کتاب
وجقودش را وققف بقزر      همقة گذشت و  که بعد از فوا پدرم از خودام  مادر مهربان و زجرکشیده

 .هم مادر مجید هم پدر بود و او که برای من و کرد؛ ،مجید ،شهیدم برادر و کردن من
عملیاا خیبر مظلومانه به شهادا رسید و پقس از   ةکه در اوج شکفتن در حماس ،مجید ،شهیدم برادر

 .رده شدبازگشت بقایای پیکرش غریبانه به خاک سپ
فرمانقده قرارگقاه    ،بققایی  مجید سرلشکر پاسدار شهید دکتر سردار م،دوستو فرمانده و مرشد  و استاد
 .که از او بسیار آموختم ،کربال
که تقا زنقده بقود بقارش     ، همسرم پدر، اهلل شمایلی یاد مرحوم فرج یاورم زنده همراه و یار و و دوست

 .ترین لحظاا کنارم بود و در سخت نکردمن دریغ  اش را از محبت پدرانه
 :در پایان و

 .و من را از رسیدن به آن محروم مفرما بدار شهادا را بر مشتاقان همچنان باز دفتر، الهی

 (امیر کعبی)الهی  حکیم حمید
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فصلاول
شقوش بقرایم    ةبعد از جریاناتی کقه در جبهق  . شهرستان بهبهان در 1949 سال متولدهستم؛  کعبی امیر

 .کنند می یم هنوز من را امیر صداها ای محله هرچند هم ؛الهی تغییر دادم حکیم پی  آمد نامم را به حمید
مقادرم  . به شهر آمده بود واقع شدهکیلومتری هندیجان  91مُلّا که در  جوانی از روستای ده پدرم در

فروش محصوالا کشاورزی بودند بقا  هایم که در کار خرید و  دایی ةبهبهانی است و این دو به واسط
شقان را در روسقتا    زنقدگی . شقد  وآمد منجر به ازدواج مادر و پدرم  این آشنایی و رفت. هم آشنا شدند

کار فقروش   پدرم در شهر. بهبهان ساکن شدند درشروع کردند و زمانی که من ش  هفت ماهه بودم 
دها به ما گفت، پدرم بعقد از مقدتی بقرای    طورکه مادرم بع آن. اندازی کرد محصوالا کشاورزی را راه

لنج بقه کویقت   با ها برای کار  آن دوران مرسوم بود و اکثر جنوبیاین کار . رفتبه کویت  درآمد بیشتر
 .و مشغول کارند  ترها در کویت ساکن قدیمی همین االن هم. رفتند می

دم کقه خبقردار شقدیم    ساله بو هشت من. چند سالی از رفتن پدرم به کویت گذشته بود 1951سال 
امقا  . فرسقتاد  می برای ما پول پدرم. تا قبل از آن مشکل مادی نداشتیم. پدرم به رحمت خدا رفته است

ما با مشکالا  ،بودبرای  ماندهعمه یک  یک مادر پیر و خانواده بود و پسر تنهاکه  ،بعد از فوا پدرم
 ام عمقه  ةدر اختیار خقانواد  ها اما زمین. زیاد داشتند  در روستا زمین ام پدری ةخانواد. مالی مواجه شدیم
آن روزها هقم شقرایط زنقدگی    . هشت سر عائله شرایط خاص خودش را داشت بود و او هم با هفت

 .شدند می قشر محرومی محسوب ها روستایی و محصوالا کشاورزی خیلی خوب نبود و آن
کردنقد و   زنقدگی مقی   1آبقادان در  خواهرش  و تر ر بزر براد. یک خواهر داشت مادرم سه برادر و

 زن و بچه داشقت و و برادر وسطی هم در بهبهان ساکن بود . کرد ترش در کویت کار می برادر کوچک
تصمیم گرفت خودش به تنهقایی مقن و   مادرم  .داشتیمن خوبیوضعیت . به ما کمک کند انتظاری نبود

کارهای سقختی  . روی آورد دادند ها انجام می معموالً زن مانآن ز کارهایی که بهمجید را بزر  کند و 
 کقه  ،ایشقان را  ی بافقت ها بافت و ما جوراب جوراب می .خاطر دارمه را خیلی خوب ب روزهاآن  .بود
 بیشقتر . دنق هقای مردانقه درسقت کن    فروختیم تا با آن گیوه می ریال پنجسازی جفتی  به گیوه، بود  ینخ
. کقرد  های دستی کوچقک گنقدم خقرد مقی     با آسیاب. دادند های نیازمند شهر این کار را انجام می خانم

 آش در زمسقتان  فتند،گ می« کارده»که به آن  ،بهبهان اطراف های کوه سبزی با .گرفت پوست باقالی می
کقه شقبیه    شاز این آ ،صبح اول ،در روزهای سرد مردم. فروخت و می پخت می که محلی بود« هُروه»

 دسقت   از کقاری کقه   خالصه هر. انداخت می گاهی هم ترشی. کردند می استقبال آش جو بود، خیلی
 .داد انجام می آمد برمی

                                                 
 از. رسقد  مقی  فار  جنوب به خلیج از شرق وو  خرمشهر ترین شهرهای استان خوزستان است که از شمال به شادگان و آبادان از جنوبی .1

فقار    خلقیج  و ،اروندرود ،شیر بهمن های کارون، بین رودخانه محصورجزیرة آبادان  .مشترک داردغرب و جنوب غربی هم با کشور عراق مرز 

 (11ص ، 1901، امیرکبیر، اطلس جغرافیای نظامی ایران اهلل عزتی، عزا) .است
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مقادرم مقن را    .آن ایام پیرمرد معماری بود به اسم حیقدر . سالگی کارگری را شروع کردم از هشت
 «.خرج ما بشه ام این بچه کمکوخ می»: او برد و گفت پی 

 اولقین . بقرد  مقی  کارگری با خودش برای را من ،بود تعطیل مدرسه که ،جمعه روزهای معمارحیدر
خوشحالی  رسیدم با خانه به وقتی و نیفتد تا گرفتم دستم در بود که آن را محکم ریال پنج مزدم دست
. کقرد  کقار  به شروع ،بود تر کوچک من از سال دو که ،مجید ،برادرم مدتی از بعد. دادم به مادرمآن را 
  زنقدگی  سختی هب کودکی همان از. کردیم شروع هم با نداشتیم در  که زمانی را کوره سرِ کردن کار
 بقه  ،خقودم  وسقال  سقن  هم دوستان مثل  ،جمعه یک ماند دلم به آرزو انقالب پیروزی از قبل تا و کردم
ی خودش ها هزینه در  خواندن .ها را داشته باشم کنم یا تفریحاا آن بازی فوتبال و بروم شهر بیرون

 خرج بتوانیم تا کردیم می باید کار مجید و من. هم مانده بودیمم ک همانما در اما  ؛بودن زیاد. را داشت
 .دربیاوریم را تحصیلمان

 و داشقتیم  برمقی  پنیقر  و نقان  یبا مجیقد مققدار   تعطیل روزهای زود م صبحیتر شد کمی که بزر 
 کار و خواستند می کارگر محدودی تعداد روز یک هم اگر. رفتیم می کارگری و بنّایی دنبال خودمان به

 هقایی  هیزم. کنیم مینأت را خانه سوخت بتوانیم تا رفتیم می بهبهان اطراف های بیابان به آمد نمی نگیرما
 جمقع  هیقزم  گونی دَه گاهی. بستیم می کارگری ةدوچرخ روی و کندیم می بود سست شان  ریشه که را
 را هقا  گقونی  «.اممن می .بشین اینجا تو»: گفتم می و کردم می اذیت . چربید می مجید به من زور. شد می
 خانه به را ها کیسه بعد از اینکه. کردم می  رها بیابان در و مجید را گذاشتم می دوچرخهی جلو و پشت
 .رفتم می سراغ او رساندم می

 گرمقای  . دوز و نقانوا بقودم   و کقارگر و لحقاف   شقاگرد بنّقا  ، خیلی کارها را با سنّ کم تجربه کردم
 آغاز برای ما تعطیلی مدار . شد می تعطیل اواخر اردیبهشت هممدار   و خوزستان از خرداد شروع

 در کردن مالی خشت و چینی خشت و کوره رفتن سرِ. اییبنّسراغ  یا رفتیم می کوره سر یا. کارگری بود
 صقاحب . شقدم  می دماغ خون خیلی. است سخت خیلی ،زند می سرا مغز تا داغ آفتاب که ،خوزستان
. داد مقی  ما به روز همان پایان را پول  و کرد می محاسبه زدیم می که خشتی را تعداد هر روز هر کوره
زده  کقه  را ییها خشت .رفتیم می چینیکورهبه  باز، خوردبه ما می چندروزه تعطیالا اگر ،هم پاییز در

 آجرهقا  دیگر کقوره خقاموش و   که هم  زمستان در. چیدیم می کوره در ،بود شده خشکبودیم و حاال 
. چیقد  مقی   سقنگ  کوره زیر ر، برای درآمد بیشتر،دا کوره. آوردیم درمی کوره از را ها آن بود شده خنک
 آهقک  شقدند  مقی  خنک وقتی و داشتند می نگه خودشان در را گرما ،دیدند می حرارا وقتی ،ها سنگ

 ،بودم تر کوچک همه از که ،را من کارگرها روز یک. شد می تبدیل آهک سنگ به و پوکید می درونشان
 مقا  ةهمسای ، که بعدها شهید شد،داستار رضا. حالم بد شد .کنم جمع را ها سنگ تا فرستادند کوره زیر
 نرسقیده  دادم به موقع آن اگر. است گرفته را من آهک گاز و ام شده هوش بی من که شد متوجه او. بود
 .کردم می تمام جا همان بود
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. توانستیم بقدهیم  نمی هم و همان رابود  تا تک تومانی دو مان خانه ةکرای .جر بودیمأدر بهبهان مست
نقاراحتم   هقم  روزها آن حتی یادآوری. داشت خیلی شلخته اتاق تا سه دو. نداشت برق و آب ما ةخان
مقن   .گذاشتیم تا آب باران روی زمین نچکد می ظرف اتاق گوشه پنج چهار  شد می زمستان که. کند می

 .سقف روی سرمان خراب شود ممکن بود آن هر. کردیم می گوشه کِز یک هم و مجید و مادرم
در برابر تقاضقای مقا بقرای     کار صاحب .زیاد بود در شهرستان و مجید کار نبود و امثال من همیشه

. ای نداشقت  فایقده  ،کردیم می چه اصرار هر «.یدخور نمی من درد به .اید بچه .خوام نمی» :گفت می کار
 .کردسال قبول نمیوو ما را در این سن مزد بدهد خواست می باالخره او
 بقه مقا کمقک    گقاهی  که ماهشهر داشتیم در خوی  و قومتعدادی . را هرگز ندیدم متر بزر  دایی
 ماهشقهر  بقه  در تابستان بار یک سال دو سه من هر مثالً که صورا بود این به هم ها کمک. کردند می
 ،کقردم  مقی  کقار  ماه چهار اینکه بعد از ،آنجا. کردم می مادرم کار اقوام از یکی بری شیشه رفتم و در می

 هقا  امقا ایقن   .داد می تر اضافه مزد من را مقداری دست ،دانست می ما را  مالی وضع چون ،صاحب مغازه
 مندر  بقود و  ما همیشه های لبا . ای بودیم همدرس بچه تا دو. کرد نمی ما را زندگی سال یک کفایت
. پوشیدیم می آوردند،که برایمان می را دوست و آشنا و خوی  و ی قومها بچه ةهای کهن لبا  معموالً

گذشت تا اینکقه  میروزها بدین منوال . دادم می مجید از مدتی به بعد پوشیدم و می را من ها اول لبا 
 .بیرون کرد خانه از را خانه ما و صاحب نتوانستیم بدهیمتومان را هم  دو ةهمان کرای
 بقرایم  خیلقی  امقا . گیقرم  نمیی از او ایراد من هرگز .بود یمتشرع آدم ما ةخان صاحب. مبود هسال ده
حاال من به  .دردنک می کوچه نگاه در را ما اسباب و ریخته شدنبودند  ایستاده دوستانم بود که سنگین

 «خدایا چه کار باید بکنم؟»: گفتمهمان بچگی می
 دانم نمی مادرم. یک خرابه بود، آوردیم می ها همسایه ةخان از که آب  را ،ای منزل کرایه همان پشت

 هقا  بچقه  هقا روز. دیوار خرابه بست و ما را در آن جا داد طرف چهار به آورد و گیر چادر یک کجا از
. کردیم مار دارد می فکر .ترسیدیم می از خرابه هم. نداشتیم رفتنما روی بیرون  و کردند می بازی آنجا
 که شد چه دانم نمی بعد از آن. باخبر شدندوضع ما  از همه و کردیم زندگی آنجا ماه بود چند طورهر 

 او ةخانق  و در برویم گفت حرمت بیشتری برای ما دید و کمی باالتر از خرابه بود  ای که خانه صاحبِ
 .کنیم زندگی
 انتخقاب  هقر محقل اسقم    بقرای  امقا مقردم  . داشتندمتر با هم فاصله  پنجاه هان شایددر بهب ها محله

 ةمحلق   راسقت  سقمت  ،«بقدیعا » ةمحل چپ سمت، بود «مُالیان» ةمحل ما ةدست راست محل. کردند می
« هققا خسققی آب»کقردیم   مققی در آن زنقدگی  مققا کققه محلقی  و ،«گودچِهَققک» ةمحلق  رو روبققه، «سقیدها »
بچه زیقاد داشقتند و    .بودند پایین یا متوسططبقة این محل  های خانواده اکثر. نام داشت 1(ها آوخسی)

 .هنوز هم آن محله به همین نام معروف است. هزار و یک مشکل

                                                 
 بقه  کردنقد  مقی  درسقت  خقورش  گوشت به آن چسبیده بقود  ذره یک که هایی ن استخوا با چون مردم این محل. گویند می «خس» استخوان به ها بهبهانی .1

 (راوی) .بوداستخوان  و فقط آب ها آن در خورش یعنی ؛شدند ها معروف وخسیآ
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 مقادرم  1955 سال. کند انداز پسپول  یتوانست مقدار نزدیک دو سال در آن خانه ماندیم و مادرم
 متقر  1مقا   ةخانق . شد، خرید می متر 92 مساحت  کل داشت و تودرتوی گِلی اتاق تا دو که ،خانه یک
تومقان   هزار و پانصد سه مادرم. بودتومان  چهارهزار و پانصد قیمت  هم. داشت عرض متر 4 و طول
 طقی  کقه مقا   کرد قبول ،خواست به روستا برگردد می روستایی بود و پیرزنی که ،خانه  صاحب. داشت
 .اش را جور کنیم بقیه نتوانستیم آوردیم فشار به خودمان چه ولی هر ؛را به او بدهیم پول ةبقی سال یک

روزهقای جمعقه درسشقان را مقرور      ها بچه. در  بخوانم تا گذاشت نمی نایی برایمهم  کردن کار
کقرد   مجبورمان مقی  مادر زیر نور فانو . برق هم نداشتیم. گشتیمبرمیکارگری  تازه از ما و کردند می

ضقرب   های انقالب بقود کقه یقک    فقط در درگیری. تا تجدید را داشتمدو  معموالً یکی. در  بخوانیم
رژیقم بودنقد و   ة وابسقت  از تر  خودشقان و اینکقه   ها معلم شاید برای این بود که آن هم ؛قبول شدم
 .همه را از دَم قبول کردند کرواتی،

یقک دکتقر    بهبهقان  در. همه از من قطع امید کقرده بودنقد  . رفتم مرض ماالریا گرفتم دبستان که می
شهر کوچقک بقود و مقا    . آمد می شهر در  مطببه ظهر  از که بعد ژاندارمری دکترهم  آن؛ بیشتر نبود

حقال و روز   .بودممن دچار این مرض  ش  ماه. هندی داشتیم  حتی زمان انقالب و جنگ هم پزشک
 ،شقدن همقه  بعقد از ناامیقد   . کردنقد  می جا جابه روی دست من راکه یادم هست خودم را فقط آنقدر 

که انسان شریف و مبارزی بود و در جریان انقالب زندان رفته  ،آقای مجتهدی ،قبلی بهبهان ةجمع امام
 .برگرداندمن را با دعا و ذکر و داروهای محلی از مر   ،بود

. پوشقیدیم  دادند مقی  میهایی را که دیگران به ما  ها چکمه زمستان. مان فاصله داشت مدرسه از خانه
ام  کیف مدرسقه . شد می ن مسیر طوالنی پر از آبآهمیشه پاره بود و در  ام ی پالستیکیها پشت چکمه

ی ها مادرم نان .ها در کیفشان نخودچی و کشم  داشتند معموالً بچه. کرد میرا مادرم با پارچه درست 
و بعد از نرم شدن لوله  پخت می برای ما ،گویند می« تیری»نان  کنند و به آن که لرها درست می  ،محلی
چیقزی   .«گرمقی  کدی»گفتیم  میها  به این نان. گذاشت تا  زنگ تفریح بخوریم کیفمان می و در کردمی

 .نان خالی بود و فقط داخل  نبود
زد  و حرفی نمی کرد پای من کار می پابه. بودو آرام خیلی مظلوم  او. باز وضع من از مجید بهتر بود

 .رفتم رمیمن زود از کوره د اما
بضاعت  بی از طرف مدرسه به افراد .عید بود روزهایکه من همیشه منتظرش بودم،  روزها،بهترین 

 .همیشه منتظر سال نو بودیمو  کردیم ما کِیف می. لبا  و شکالا بود دادند که داخل  هایی می بسته
. خوابیقدم  ظهقر مقی   از بعد ش  خوردم و می ظهر شام از بعد پنجتا قبل از اینکه به هنرستان بروم 

هقایی را کقه    نشسقتیم و داسقتان   مقی  آنها پای  گاهی شب فقط یک رادیو داشتیم و. تلویزیون نداشتیم
هقا بقه فوتبقال     اغلقب جنقوبی  . بقود  همقین  مقا  تفریح شادِ زنقدگی  تنها. مدادی گوش می شد می پخ 
دیدیم مادرمان  می زدیم و وقتی میگریزی  آمدند می بیرون هایی که روزهای جمعه به بچه. مندند عالقه

تقو   تا ما هم دو  ،دادند اگر اجازه می. کردیم را تماشا می ها آنبازی ایستادیم و  نیست نیم ساعتی می
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دروازه این  ةدو پای جایرا به  ها آن. گفتند می «چندل»آوردند که به آن  هایی می ها چوب بچه. زدیم می
والیبقال  . دادند می ورزش عمومی شهر من بود که همه انجام این .گذاشتند زمین می سمت و آن سمت

نفقر   یقک  .نداش کرد جهانی بعدهابود که  «کو شاله»های محلی هم یکی  بازیاز . و بسکتبال اصالً نبود
 امتیقاز  ،بگیقرد  را کسقی  توانسقت  مقی  اگقر  . کردند می  فراربقیه و  فتر می بقیه به سوی د ویکش می زو
 .بسقتند  می کمربنددر آن  ها پیشرفته که یمفتگ می «وودی» یا  «تی تی» به آن محلی زبان در ما. گرفت می

 .چقوب  بقا  بود هم دیگری بازی .بود راه در آن بههم  زاری و گریه .کردیم نمی ولی ما با کمربند بازی
 و گقرد  هقای  تقو   بقا  و گذاشقتیم  می سنگ  تا هفت .داشتیم سنگ هم هفت. گفتیم می «دارکِلی» به آن
 پرتقاب  را تقو   حریف تیم و کردند می فرار باید همه ،افتاد می سنگ اگر. زدیم می را ها سنگ کوچک
. بازنقده  را یکقی  و کردنقد  می برنده را تیم یک خودشان بین ها بچه. نبود کار در خاصی امتیاز. کرد می
 دور را محله هشت هفت تیمی. برق بود چراغ های پایه و زیر  تابستان های شب هم برای «نجاا» بازی
 بازنده تیم گرفتند می را اعضا ةهم وقتی. را بگیرد مقابل تیم تا اعضای کرد می کمین دیگر زد و تیم می
 .زدیم می محکم های چوب با را لجن جوب که بود «مَتوک» دیگر بازی .شد می

 زبقان  بقه . بقود  نشقده  رعایقت  آن در شهرسازی دراز بود و اصالً اسلوب و تنگ بهبهان های کوچه
 رد بقا هقم از آن   توانسقتند  مقی  زور بقه  نفر دو که یتنگ راه یعنی ؛«تنگاره»گفتند  می ها کوچه به محلی
 البتقه . آمقد  نمی کوچه در هم ماشین .بود ساخته را اش خانه بود خواسته دل  طور هر کس هر .شوند
 هقم  تقا  بیست به شهر های ماشین .داشتند دوچرخه مردم بیشتر. بود کم خیلی شهر در موتور و ماشین
 هقای  ماشقین  و بقو   مینی. نداشتیم اصالً که اتوبو . بود کلفت گردن های آدم برای هم آن ؛رسید نمی

 یقا  ،جقا کننقد   جابقه  بار خواستند مردم می اگر. کردند می مسافرکشی شهرها بین و شهر در هم سواری
 دوم جهقانی  جنقگ  مالِ و ندکرد می تردّد روستاها بین شمالی در شهرهای که را قدیمی های کمپرسی
کقه بیشقتر    شقهری را  بارهقای درون  اکثقر . آوردنقد  می را پیکاب باری های ماشین یا کردند می بود پیدا

 گذاشقتند  می بیچاره االغ کمر روی که رجینیوخ کردند و هر می جا جابه االغ بامصالح ساختمانی بود 
شد و در کارهای سقاختمانی   می مصرف کم خیلی بهبهان در سیمان آن زمان. شد می بار محسوب یک
 .کردند می از آهک استفاده بیشتر

. بقود  درب و داغان و قدیمی شهر یک انقالب پیروزی از قبل تا. شد شروع از انقالب بهبهان رشد
برق کوچکی  ةکارخان .داد  انجام بهبهان برای هم خدماتی ،بود رژیم به که وابسته ،نمازی فردی به نام

 ای محلقه  هقر  در. آورد را هقم  یخ ةکارخان نمازی. برق به نام ایشان معروف شده بود به شهر آورده و
دستشان را  که هم نفری چند. کرد می پیدا اتصالی آمد می باران وقتی که زدند آهنی برق چراغ تیر یک

 چقراغ  تیقر  یقک  کوچه هر انتهای در. بودند مرده نخورند لیز گلی های کوچه به تیر گرفته بودند تا در
 جریقان  در کقه  بقود  هقا  کمونیسقت  از نمقازی  پسر. بود نعمتی خودش نور کم بسیار المپ یک و برق

 داشت ارتباط رژیم با اینکه با خودش اما .بود سیاسی پسرش. شد کشته و درگیر شاه رژیم با سیاهکل
 .نبود سیاسی
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 بقه آن  کقه  زد مقی  بقوقی  نمقازی  ةکارخانق  صقبح  اذان یقا  رمضان ماه مغرب اذان بهبهان هنگام در
بعقد از   «.هصقبح  اذان موقع دیگه االن»: گفتند مردم می آمد درمی بوق صدای وقتی. گفتند می «فیدو »
 .شد می بلند اذان مسجد صدای آن

هقا   خانقه  التقی متج اققالم  سقاعت از . ندیدم دیواری یا مچی ساعت اصالً بهبهان در روزهاآن من 
نقانوا شق    . داشت که تلویزیون بود نانوا یکفقط  ما محل در. نداشتند مردم ةهم وشد  می محسوب
 شاگردی  پیش مدتی که ،آدم همین .کشید می عربده و کرد می گاهی مست و دو دختر داشت و پسر
آن اخالق را داشقت   اگرچه .ببرم  خانه داد تا برای می نان دَه و حقوق تومان دو یروز من به ،کردم می
هر  .شد نمی نزدیک این چیزها به مطلقاً رمضان و صفر و محرم ماه اما کرد می خودش نفس به ظلمو 
-مقی  فقیلم  تلویزیقون  کقه  ی تابسقتان ها شب .برد می مستمندان ةخان در به و داشت برمی نان صد روز

 نگقاه  فقیلم  نشستند و می زمین اش روی خانه حیاط در محل اهل و کرد می باز را اش خانه درِ گذاشت
. پرسپولیسقی  ما و بودند( تاج) استقاللی نانوا پسرهای. شد می فوتبال غوغایی تماشای زمان. کردند می
 .نداشتیم خوردن تکان تئجر ما ،زد می گل و پرسپولیس داشتند بازی هم با استقالل و پرسپولیس اگر
 .حرفی بزنیم توانستیمنمی باز ما ،زد می گل استقالل هم اگر. کردند می بیرونمان چون

 بقود  ای شایسته بسیار انسان که بود معتمد آقای اولم کال  معلم. ام را خوب به خاطر دارم مدرسه
 ییها نیمکت دراز روی کالسی در نفر هشتاد. بود ما معلم دانشی آقای دوم کال . گرفت می زبان و 

آوردنقد   می خمیر نان بار یک روزی ده یا بار یک ای هفته مدرسه ةهمسای یها زن. نشستیم می شکسته
 بقه آن  کقه  ،بقزر   سینی یک. تا نان محلی بپزند کردند می روشن گوسفند آت  پهن با کنار مدرسه و
 تقسقیم  هقم  باها را نان و آخر کار کردند می گرد را خمیرها و گذاشتند می آت  روی ،گفتند می« تاوه»
 نقان  هم آقای دانشی برای آمد کهپی  می .گذاشتند می جا بار همانهم خوراکشان را  گاهی. کردند می
 هم او. گفتند می« بل بل» به آن به آن زده بودند و حیوانی روغن که نرم و خوشمزه نان یک ؛آوردند می
 گذاشقت  مقی  هقم  را قلیقان  . داد مقی  تکیقه  دیقوار  بقه  و نشسقت  می مانند کرسی یک روی کال  در
 همه به دهان  چشقم  «.تخته پای برو فالنی»: گفت می و خورد می نان و کشید می قُل قُل و روی  هروب
کقال    مبصقر  ،آمد می اضافه نان  از هایی تکه اگر. خوردیم حسرا یک تکه نان را می دوختیم و می
 بلقه »: گفقت  مقی  محمدحسن هم «... مَندَسَن»: گفت می کرد و می صدا ،محمدحسن بود که اسم  ،را
 و نقان  یقک  «.هقا  بچقه  به بده ورا نون این تو مآ می و بیرون رم میا ت من .ببینم اینجا بیا»: گفت می «؟آقا

 تکه تکهرا  بقیه و داشت برمی خودش برای را نصفه یک اول محمدحسن. هشتاد نفر آدم بود و نصفی
. کنقد  مان مقی  نزنیم که بیچاره معلمترساند که حرفی از تقسیم  به  می ما را هم. داد می ما به و کرد می

 .آمد می قدیمی به حساب ن کال  مانده بود وآچند سال در . هیکل بزرگی داشتمحمدحسن 
. معلم کال  چهارم آقای کوتی عرب و بسقیار شقریف بقود   . ما آقای فقیهی بود  معلم کال  سوم

حتقی  . کرد و همه از او وحشت داشتند می گیری هم آقای فرجی نامی بود که خیلی سخت  معلم پنجم
سه  دو. کرد های ناجوری هم می فلک. هیکل بزرگی داشت .خندید اصالً نمی. ترساند میاش ما را  قیافه
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برد و محکم بقه چقوب    میپاهایم را باال . فلک کرد نتوانسته بودم مشقم را بنویسم چونبار هم من را 
 .افتاد  میزد تا خون راه  میبه پایم  قدر  که داشت آن ایترکهبست و با   می

 ةبعدها ما را به مدرسه سیرو  بردند و تا پایان کال  پنجم در مدرس. ا سپه بودابتدایی م ةمدرس
هقای   آدم. های خقوبی داشقتیم   آنجا معلم. راهنمایی ابوریحان رفتم ةبعد از آن به مدرس. سیرو  بودم

دو . زاده بقود  خقان  کقه  عطاءاهلل بهادری به نام داشتیم یک ناظم. ای بودند محجوب و مهربان و عاطفی
 کهبن عروه هستند   نیها  از نسل فتندگ می ها قنواتی. ها ها و قنواتی بهبهانیبود؛ بزر  در بهبهان  ةایفط

خقان   بهادرخقان و نصقرا  . اند کربال از تر  کشته شدن مهاجرا کرده و به بهبهان آمده ةبعد از واقع
پیقر بقود و   . در یقادم هسقت  اش هنقوز   چهره. بود عطاءاهلل بهادری پسرِ بهادرخان. بودند ها بزر  این
حقال همقه را    گقاهی امقا   .کوتقاهی داشقت و مهربقان بقود     قد. شده بود سر و صورت  سفید موهای
نداشقتم بقه سقلمانی     من دو ریقال هقم  . گفت موهایشان را بتراشند ها بچه ةیک روز به هم. گرفت می

موهایشقان   ها بچه. کرد نمی مجانی هم کسی کار .توانستم بکنم هیچ کاری نمی. موهایم را بزند بدهم تا
پشت دیقوار مدرسقه    ما را از مدرسه بیرون کرد و ةناظم هم. را زدند و من و دوازده نفر دیگر ماندیم

مقن  « .حمید، تو بیا بقرو تقو  »: گفت. دانست شناخت و وضعیت مالی ما را می بهادری من را می. نشاند
امقا در خانقه و محقل امیقر صقدایم       ؛د بوداسمم در شناسنامه حمیچون . متوجه نبودم که با من است

گقوش  ، آمقد  جلو. باز هم تکان نخوردم« .بیا برو تو ؟مگه با تو نیستم ،حمید»: دوباره گفت. کردند می
آققا  . نفهمیدم آقا»: گفتم .من تازه آنجا متوجه شدم «توله مگه با تو نیستم؟ سگ»: و گفت من را گرفت

: گفقت  پا من را به داخل مدرسه فرستاد و آقای بهادری با تیپ« .هشناسنامه اسمم حمید یتو. ببخشید
 ققامیری آاهلل  حبیقب  سقید  مان  مدیر مدرسه« .فردا باید سرا رو بتراشی. کال  فقط امروز رو برو سر»
ما خیلی دیقدنی   تاریخ ی معلمیآقای چنگلوا. کال  ما بود هم پسرش. ای بود انسان بسیار شایسته هم
 همیشقه در ( پسر نانوا) من و محمد. به من و پسر نانوا هم یاد داد .کرد می ازیپنگ خوب ب پینگ .بود

ی ی در کار خیلی جقدّ یچنگلوا. پنگ مدرسه رقیب هم بودیم تیم پینگ راهنمایی و دبیرستان در دوران
چند شاگرد در کال  داشتیم که دو سقه سقال رد شقده    . داشت می اش پرنده هم نگه اما در خانه .بود
 ةنمقر ، صقدری »: گفقت  مقی  که یکی از ردّی ها بود؛ آمد به صدراهلل می به کال  که چنگلوایی. بودند

 صقدراهلل « زرنگقی؟ »: گفقت  مقی « .آقا بده بیست»: گفت می« چند بهت بدم؟. تاریخت رو چهار گرفتی
کفتقر چقی   )هِقه؟   کفتقرا چِقه  »: گفقت  ی چنگلوایی مقی آقا «چَندِا بِدَم؟ آقا خودا گفتی»: گفت می

یقه  »: گفقت  چنگلقوایی مقی   «.تا معلققی دارم  دو .تا طوقی دارم آقا دو»: گفت می صدراهلل هم« (داری؟
 چنگلقوایی  بیقاورد رفت از خانقه کفترهقا را    میتا صدراهلل « .برو بیارطوقی و یه معلقی رو همین االن 

 که، ید بویراحمدیحم. خاکی هم بود، ی بودنوایی در عین جدّلآقای چنگ. داد می قبولی را به او ةنمر
اسقکورا   وآمقد بقه مدرسقه    را بقرای رفقت  ایقن پسقر   . ال  ما بودکهم ،بود 1پدرش خان بویراحمد

را  یکسق خیلی ادعا داشقت و  . شد صمیمی نمیکس هم  با هیچ و بود آموز دان ترین  شیک .کردند می

                                                 
 (راوی) .سوج و دهدشت و گچسارانابویراحمد شامل ی .1
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بقه   ییچنگلوا آقای یک روز. هوای  را داشتند مدرسه ةهم .درس  هم عالی بود. گرفت تحویل نمی
بقرای  »: چنگلوایی گفت یآقا« .م آقا من نخوند»: بویراحمدی گفت« .بیا پای تخته»: بویراحمدی گفت
« .بقرو بیقرون  »: چنگلقوایی گفقت   یآققا « !خب آقا نخوندم دیگقه »: بویراحمدی گفت« چی نخوندی؟
 یآققا . نقزده بقود   به او ها کسی از این حرف آن روزتا  .تکان نخورد جای  ایستاد و سرِ بویراحمدی

چنگلوایی  یآقا. تکان نخورد بویراحمدیباز هم « !برو بیرون .ماَبا تو»: گفت چنگلوایی عصبانی شد و
شقکم   کوبید بهجفت پا  دست  را گذاشت بین دو میز و. همه برگشتیم و نگاه کردیم. رفت ته کال 
رو بقا   پقدرا شقده   فقالن  فقالن بقرو اون  » :گفتو با لگد او را از کال  بیرون انداخت و  بویراحمدی

کقی   پسر هر... تونی بکنی؟ ، هر کاری بخوای میفکر کردی پسر خان هستی. داراش بردار و بیار تفنگ
 « ... خوای باش می

هفت هشت تقا  . ریختند مدرسه بهشهربانی  مأموران خان زنگ زد به شهربانی و ،بعد از این اتفاق
ما ترسیده بودیم و با . یک ماه خبری از او نبود. ند و بردندچنگلوایی را در ماشین گذاشت یپاسبان آقا

کال  بقه   در. چنگلوایی با سر تراشیده برگشت یآقا بعد از یک ماه. زدیم نمی هم بویراحمدی حرف
همین آش و  ،در  نخونی اگه! زنم زندان جا میباباا من رو انداخت فکر نکنی »: بویراحمدی گفت

 «.استفاده کنه کال  من سوء یدم کسی تو اما اجازه نمی ،رم میزندان  من .ست همین کاسه
. بقوده  1هقا  ای موسی امینی که بعد از انقالب فهمیدیم از توده سید نامیک معلم دینی هم داشتیم به 

را  و مهقدی اخقوان   برای ما شعرهای احمد شقاملو  بست و همیشه دقایق آخر کال  درِ کال  را می
 ،یقازی دسقت محبقت سقوی کقس      اگر»: گفت می که را اخوان «زمستان»شعر  خصوص ؛ بهخواند می
قاصقدک بقرو   »: را «قاصدک» شعر یا« .که سرما سخت سوزان است ،اکراه آورد دست از بغل بیرون به

. داد منتهی خودش را لو نمی ؛سیاسی بودامینی  «.آنجا که تو را منتظرند، در دل من همه کورند و کرند
را  حقایقتوانستیم  نمی و وسالی نداشتیم ما سن موقع آن. آگاه است فردید معلوم بو  های از صحبت

 .و بیشتر شعر بخواند شود تمام  زودتر خواستیم در  فقط می. تشخیص بدهیم
سقرایدار مدرسقه کقه خیلقی      رویی ما در بهبهقان بقود و   روبه ةهمسای( نژاد علی حجت)علی   حاج
 قرائقت ققرآن برگقزار   مجلس اش  مذهبی داشت و در خانه ای خانواده. کرد می از ما دستگیری ها وقت
مقادرم اجقازه   . مدرسه شقد  اما مجید قوی بود و قاری قرآن .من خیلی در قرائت ضعیف بودم. شد می
جلساا قرائقت  به  آمد و ما را می خود حاج علی دنبال من و مجید. داد شب از خانه بیرون برویم نمی
ترین  قدیمی جعفر هم که پیر و شکسته بود  حاج. مجید خیلی حق دارد گردن من و او به. برد یمقرآن 

                                                 
 رمهق  11روز فکقر   ملقی روشقن   عناصقر  نفر و 59همراه گروه های بازمانده از حزب کمونیست ایران  مارکسیست بعد از سقوط رضاشاه، .1

گقام بقا انققالب     در جریان انقالب اسالمی ابتدا خقود را هقم  این حزب  .سیس کردندأدر منزل سلیمان محسن اسکندری حزب توده را ت 1921

کقه افکقار کمونیسقتی     ،ناصقر ایقن حقزب   ع 1901در سال . های باالی نظامی نفوذ کند به رده کردتالش  جمهوری اسالمی نشان داد و مردم و

از  چهقل نفقر   و ،دبیقر اول حقزب   ،کیقانوری نورالدین  1901بهمن  11 روزدر پی این رخداد . رسماً به جاسوسان شوروی مبدل شدند داشتند،

، 1جلقد  ، نگقره،  ودهاعترافاا سران حزب تق ) .فعالیت این حزب در ایران برچیده شد 1902اردیبهشت  15 روز دستگیر شدند و اعضای فعال آن

 (911ق  911ص 



19 

 

من . داد جا تذکّر می همان، خواند معلم جلسه بود و اگر کسی اشتباه می. قاری و حافظ قرآن بهبهان بود
صدای . های قرآن گل سرسبد بود کال  مجید دراما « .غلط خوندی» :گفت خواندم می میقرآن  بار هر

که چقرا بایقد مجیقد     خوردم می حرصمن  .خواند زیبا و با صوا و صحیح هم می. اشتای د بچگانه
مقن نگقاه    بقه مجید بالفاصقله   ،کردند مجید تعریف و تمجید میاز دیگران  وقت هر. بهتر از من باشد

 نشقان  و خقطّ  بقرای   ،بقودیم  نشسقته  جلسقه  در که طور ناهم، من هم. تا واکن  من را ببیند کرد می
تقاضقا کقرده   خقودش  . بعد از مدتی دیگر از مجید تعریف نکردند .گفت نمی چیزی هم او .کشیدم می
 امقا گقاهی فکقر    ؛تر از مقن بقود   مجید کوچک. من در کال  از او تعریف نشود حضور به خاطر بود
 .کرد می صدا 1کاکا همیشه من را ام .صدا نکردامیر  را من وقت هیچ. تر بود کنم خیلی بزر  می

بچقه کقه بقود نقق      . شروع کقرد   و تعزیه را هم ،خوانی نوحه، خوانی ها مجید روضه اینعالوه بر 
 عبقای زنانقه  . کقرد  سالگی نق  حضقرا زینقب را بقازی     شانزدهدر . کرد حضرا سکینه را بازی می

 .بست انداخت و روبنده می می
اد گقرفتن مثقل االن   آن موقع قرآن ی. ی مدرسهها به معلم ی شروع کرد به یاد دادن قرآنبعد از مدت

رغم اینکقه شقاگرد مدرسقه بقود بقه       بهاستاد شد و  کم کممجید . باشد استاد فراواننبود که امکاناا و 
چم ف پقر هقم دعقای معقرو    بعد .خواند هر روز صبح سر صف قرآن می. داد قرآن در  می استادان 
خوانقد و   یکقی مقی  « ... اهقسم به شاهنش. قسم به این پرچم که افتخار میهن من است»: شد خوانده می
بهبهان  بودتنها شهری که قبل از انقالب مدار  آن مختلط ن. رفت می کردند و پرچم باال می بقیه تکرار

 .گفتند می آن روزها به بهبهان دارالمؤمنین. بود

  به بقرق عالققه  . رشته برق را ادامه دادم «کوروش کبیر»در هنرستان صنعتی  ،راهنماییدورة بعد از 
در . رود و بهتر است ایقن رشقته را بخقوانی    می پی  اما گفتند مملکت به سمت صنعتی شدن ؛شتمندا

  .رسید مانقالب به گوش ةهای اجتماعی شدم و زمزم کم وارد بحث هنرستان کم
 . محسقو  بقود   کقامالً  ی طبققاتی هقا  آنجا تفاوا. کرد راهنمایی فرق می ةبا مدرس محیط هنرستان

هایی کقه خیلقی    البته من جزء بچه .این همه تفاوا وجود داردآمد که چرا  ال پی  میؤسهم ما  برای
 .کردند طور مسائل را مطرح می اینهای مسجد بودم و دوستانم  از بچه ولی. کردند نبودم فکر می

حاج علی دو مقاه محقرم و   . شد می برگزار تن رویین شاه علی  حاج ةهمان زمان دعای کمیل در خان
چهارم درآمدش را خرج این کارهقا   کرد و بی  از سه می جلساا مذهبی برگزار  اش در خانهصفر هم 

شقب   نیمقه  2شدند و تا سقاعت   می ایشان جمع ةدر خان ی شهرها خوان روضه و ها خوان نوحه. کرد می
این سقرداب خیلقی از   . گفتند شاه زیرزمینی داشت که به آن سرداب می حاج علی ةخان. مراسم داشتند

تقا   .کردنقد  مقی  آمدند و صقحبت  می آنجا به افرادی که تفکراا روشنی داشتند. ها را متحول کرد چهب
که بعدها با حسقن بقاقری    ،بهار مسعود پی  .ما را درگیر کرد های انقالب زده شد و اینکه اولین جرقه

شقانزده  . ما بود راهنمای ،المقد  شهید شد بیت عملیاا مسئول طرح عملیاا قرارگاه نصر شد و در

                                                 
 برادر. امیر: یعنی.  1
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اش  خقانواده وضقعیت مقالی    .داشقت شخصیت عجیبی . را داشت ها ساله پنجاهاما عقل ؛ بود هسال هفده
. پنج خقواهر و دو بقرادر داشقت    .پوشید می هایی که ته آن پاره بود کف  ،مثل ما ،او هم. بود خیلی بد

او با مشقت مسقعود را   . داندگر برد و می را در شهر می اومسعود . برادر کوچک  عقل سالمی نداشت
های مسقعود   زن خاصی در چشمحهمیشه . رفت اش می صدقه اما مسعود قربان .گرفت زد و گاز می می
 .ما هنفهمیددلیل آن را  که هنوز هم بود
 

تقو داری بقا ایقن    »: گفت زد و فح  داد و من را تا خوردم کتک و آمد  از کویت ام دایییک روز 
تقون   شقما هیچقی حقالی   »: گفقتم  اما من. مادرم هم موافق کارهایم نبود« !کنی میکاراا ما رو بدبخت 

 دایی و. در جلساا شنیده بودم تحویلشان دادم آنچه را «کنه؟ بینید شاه داره چه کارایی می نمی .نیست
اما . مدور باش ها فرستادند تا از شلوغی نرفتند و من را از بهبهان به ماهشهر  ها مادرم زیر بار این حرف

سقیاه اهقواز    ةدر چهارشقنب . من را از ماهشهر به اهواز فرسقتادند . رفتم می در ماهشهر هم به تظاهراا
پی  مادرا  ،تیر خوردی هحداقل اگ. بلند شو برو پی  مادرا»: ام گفت دایی سرانجام. شرکت کردم

 .و من به بهبهان برگشتم« .تونم جواب مادرا رو بدم من نمی .باش
. محیطی بود که در آن بزر  شده بودم و ن با جریان انقالب به جهت شرایط زندگیهمراه شدن م

در . و دوسقتانم هقم مقؤثر بودنقد     ،شقاه  علقی   حاج ةدعای کمیل خان، ی مذهبی، قرائت قرآنها کال 
. شقد  شقاه صقحبت مقی    با مقابله ةتر شد علناً دربار یزمانی که روند انقالب جدّ کمیل دعای جلساا
 .کارگر و پول ی بیها بچه ؛بودند افتاده مبارزه جریان در من   سن ی همها بچه بیشتر

مسقجد   یشقما بریقد تقو   »: گفت ظهرهای ماه رمضان مادرم می. بودیم رمن و مجید در مسجد مکبّ
زیقر یقک کقولر آبقی      عدة زیادی آنجقا  معموالً .تر بود ی دیگر خنکها جامسجد همیشه از « .بخوابید
کردند و دوبقاره بقرای    می رفتند و افطار یشان میها شد مردم به خانه می افطار که نزدیک. خوابیدند می

 .آمدند می نماز به مسجد
در  ،آمقد  مقی  کقه از اصقفهان   ،مصطفی ابطحی های ماه رمضان سید قبل از پیروزی انقالب در شب

 هقای او  روضقه جمقاعتی هقم پقای    . نق  داشتخیلی در روشنگری جوانان  او. رفت می منبر بهبهان
بعد  .المهدی را بسازیم  مکتب پیشنهاد داد یک روز. زد ایشان خوب و پخته حرف می. شدند می حاضر

های بعد  و خالصه شب ،دار آجر آورد، گچ آوردند کوره، زمین  را وقف کرد یک نفر ،از این پیشنهاد
ک ریال پولی که کسقی  یون بد ،المهدی مکتب باالخره. کردیم می کارگری گروه تا سحر از روضه گروه
 1.ساخته شد( سه سال)بعد از سه ماه رمضان  ،هزینه کند
 و  دسقتی  هقای  تایقپ  شقد  مقی  پخ  ایام آن در که ییها اعالمیه. افتاد ها بر سر زبان امام نامکم  کم
را  هقا  این ما. شد مینوشته  ریز خیلی .گنجاندند می صفحه یک را در صفحه ش  حدود. بود کپی پلی
 پذیرفته بقودیم کقه رژیقم شقاه بقه درد      .که برایمان خیلی تازگی داشت آوردیم می زحمت به دست به

                                                 
 (راوی. )هایی بر عهده دارند هایشان هم هنوز هستند و مسئولیت بعضی. المهدی در جبهه شهید شدند های مکتب بسیاری از بچه .1
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همقه  . کقردیم  و برایشان صقحبت مقی   کردیم می جمع را سن خودمان های هم بچه در محل. خورد نمی
 .از هم سبقت بگیرنددر مبارزه کردند  سعی می

 جلسقه  هقا  با بچقه . کرده بود  گیر و شکنجهچند بار رژیم شاه او را دست .دانشجو بود عبا  مصدر
مقردم در  . نق  زیادی در روشنگری جوانان داشقت  هم او. شدند گذاشت و همه دورش جمع می می

هقم بقه عنقوان    شقریعتی را  . آوردنقد  فقط عکس دکتر شریعتی و عکس حضرا امام را مقی   تظاهراا
 .شناختند می به شهادا رسیده بود مبارزی که در راه انقالب

شقده   مبقارزه  وارد همقه  ،داشقتند  وابسته یا متمکّن های خانواده که کمی تعداد جز به ،در هنرستان
 تلویزیقون  از، بقود  شهر شورای نامعتمد جزء که ،دایی ةخان در بودم و ماهشهر بهمن 12روز . بودند
 شقد  ظاهر تلویزیون ةصفح روی شاه عکس و شد قطع برنامه مرتبه یک که کردم می نگاه را امام ورود
 نگقران  خیلقی  .افتقاده  اتفاقی امام برای یا شده خبری حتماً کردیم فکر. شد پخ  شاهنشاهی سرود و

 .آمد امام تصویر دوباره اینکه تا .بودیم
داخقل   مقن و دو نفقر دیگقر   . رفتقیم  1رستاخیر حزب ای برای آت  زدن دفتر با عده بهمن 14 روز
 را یپلیسق  چهقار متقری   ةدر فاصقل  کقه  کنیم فرار و یمیبیا بیرون خواستیم می و بودیم مانده ساختمان
. کقردیم  فقرار  مقا  «!ایسقت »: ندگفت نددید که ما را .ما هنوز آنجا باشیم ندکرد نمی فکر ها پلیس. دیدیم

 اگقر بقه مقن    معمقولی  شرایط آب رسیدیم که در جوی یک به. را تعقیب کردندما  پلیس چهار پنج تا
  همقان . آن پریقدم  از روی روز آن چطقور  دانقم  نمی .افتادم می وسط  ماًگفتند از روی آن بپرم حت می
 دیقوار  به دیوار یک کردن رد از بعد. شنیدم خورد دیوار کنارم رد شد و به که از را تیری صدای موقع
 پشت ن پلیسامأمور. نتوانستیم باال بکشیم از دیوار را کردیم خودمان تالش قدر هر. رسیدیم یتربلند
 یقک  حقدود  هقم  مقا . ها برگشقتند  آن .ایم دانستند ما پشت دیوار دوم گیر افتاده نمی اول بودند و دیوار
 .آمدیم بیرون دیوار پشت از کم بعد کم. لرزیدیم تر  آنجا ماندیم و از ساعت
 شهر اوضاع و بودند رفته شهربانی نیروهای. کرد سقوط شهربانی پاسگاه ماهشهر در بهمن 22روز 

 بقه سقراغ  . اسقت  اتفقاق افتقاده  سقختی   درگیقری  تهقران  در که شایع شد مرتبه یک. بود ریخته هم به
ی رسا و یمرتبه صدا یک .کرد گزارش می را لحظه به لحظه رادیو اما .داد نمی نشان چیزی .مترف تلویزیون
 و حقال  دیگقر  .داد دستمن  به عجیبی حال و شور «.است اسالمی انقالب صدای این»: گفت محکم
مبارزاتی بیشتری نسبت به  ةسابق به بهبهان برگشتم که .توانستم آنجا بمانم نمی. مخودم را نفهمید روز

 .داده بود شهید دوازده انقالب های درگیری در ماهشهر داشت و
. امیری که آبادانی بقود و هیکقل عجیقب و غریبقی داشقت      ی بود به نامسرهنگ شهربانی بهبهان در

 هقر و همیشه مست بقود  امیری . کُرد بودند که منصوری و داوودی ؛داشتتا سرگرد هم  شهربانی دو
هقای  در گوشقت    دنقدان  موققع گقاز گقرفتن    گفتند می مردم. گرفت گاز می کرد می کس را بازداشت

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

حزب رسقتاخیز  . خبر داد قانون اساسی و انقالب شاه و ملت و اصل نظام شاهنشاهی 9اسا   بر «حزب رستاخیز ملت ایران»احزاب و تأسیس حزب جدیدی به نام  ةادغام کلی

 (مطالعاا تاریخ معاصر ةمؤسسسایت ). نحل گردیدم 1951در پاییز این حزب . کرد تقویت حاکمیت منتشر می برایها و نشریاتی  داشت و کتابای  های گسترده فعالیت
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 یتقو »: بقود گفتقه  هقای    هم در صقحبت   اهلل گلسرخی آیت. رسد میاز دو طرف به هم و  رود میفرو
گفتنقد   دو نیم بعدازظهر یک روز ساعت «.کنه بانی داره حکومت میبهبهان یه سگ به اسم رئیس شهر

؛ بعد فهمیقدیم امیقری نبقوده   . به رگبار بسته و فرار کرده است یک پیکان جلوی در شهربانی امیری را
 کقه  شقد  مشخص بقایی مجید شهادا از بعد. منصوری و داوودی بودند و منصوری کشته شده است

 .بوده است بقایی مجید پیکان هم ةرانند و 1منصورونیکی از اعضای گروه  ضارب
کقه نگهبقان داوودی    مبقود  هسال چهاردهمن . اما داوودی را گرفتند .کرد امیری فرار ،بعد از انقالب

 مسقئولتون بقه  » :یک روز داوودی به من گفقت . توی زیرزمین شهربانی او را زندانی کرده بودند. شدم
آزادی بقه مقن    کقم کجا رو دارم که فرار کنم؟ فقط یه  .کنم فرار نمی من .بگو انقالبتون که پیروز شده

کقه سقرِ نگهبقانی     روز بعد، صبح« .گم میفردا  .چشم» :من هم گفتم« .این اتاق یپوسیدم تو من .ندَبِ
، در کرج ،ی جنگها سالدر امیری همچنان فراری بود تا اینکه . ندا هگفتند داوودی را اعدام کردرفتم، 

امیقری را   خدمت  را در شهربانی بهبهان گذرانده بود و در یک داروخانه مشغول کار بود سربازی که
سپاه کرج هم بالفاصله به سپاه بهبهان زنگ  .دهد اطالع می و زند میبه سپاه کرج زنگ او . ه بودشناخت
سقپاه  امیقری را بقه بازداشقتگاه     1901سقال  . امیری دستگیر شد ،خالصه. گیرد اطالعاا میو  زند می

های  حاج ابراهیم از بچه. من و یکی از دوستانم به نام حاج ابراهیم سراغ  رفتیم. منتقل کردندبهبهان 
های بزرگی  دست. دادم من با او دست. دیدیم امیری ری  گذاشته و خیلی مهربان شده. اطالعاا بود

ابراهیم  .ا ابراهیم دست بدهدخواست ب میامیری . ترسیدم  میاز او  ،با اینکه در بازداشت ما بود. داشت
ترسقم گقاز    مقی »: حقاج ابقراهیم گفقت    «جقوری کقردی؟   چرا این»: امیری گفت. کشیدکنار دست  را 
شقاید االن هقم سقگ     ؛دونقم  نمقی . سگ بودی»: ابراهیم گفت «مگه من سگم؟»: امیری گفت «!بگیری
 .بعد از مدتی امیری هم اعدام شد «یادا رفته چی کار کردی؟! باشی

                                                 
های فعال پی  از انقالب بود که بخشی از نیروهای آن کسانی بودند که از مجاهدین پس از ماجرای ارتداد جقدا   منصورون یکی از گروه .1

کقه پقی  از انققالب شقهید      ،هقای آن  شخصقیت برخی از . به این گروه پیوستند 1950و  1955ادی هم از نیروهایی بودند که سال شدند و تعد

و  1950کقه در سقال    ،این افراد بیشتر جنوبی بودند و فعالیت گقروه منصقورون نیقز   . آرا بودند کریم رفیعی و علی جهان و شدند، شهید صفاتی

 (راوی) .شدا گرفت، بیشتر در همان مناطق جنوب بود 1951
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دومفصل
وقتقی انققالب پیقروز شقد بقاز      . بودنقد  کردند نوجوان و جقوان  می اکثر کسانی که با رژیم شاه مبارزه

باشقم   مفیقد تقوانم   بعد از پیروزی انقالب اولین جایی که به ذهنم رسقید مقی  . ها پای کار آمدند همین
. وط کقرده بقود  شهر شلوغ شده بود و پادگان و شقهربانی و کالنتقری سقق   . انقالب اسالمی بود ةکمیت
در آن شقرایط  . گشقت  ت به شهر برمییشد و امن وجور می ها دست مردم افتاده بود و باید جمع اسلحه

 شقان را انجقام   ی شخصقی هقا  حسقاب  کردند و تسقویه  می استفاده سوء موقعیتهم افرادی بودند که از 
 .دادند می

وجقود  ه چند بقار درگیقری بق    و ها مشکل داشتند شروری بودند که با بهبهانی ةاطراف بهبهان طایف
صقبح ردّ خقون روی زمقین    . بودم کقه تیرانقدازی شقد     ها من هم در درگیری در یکی از شب. آوردند
 .آغاز شد ها از آن زمان محافظت .استاحتمال دادیم کسی تیر خورده  ودیدیم 

. داشقتند  سن هم همین حدود  ها باقی بچه. مبود هسال چهارده انقالب اسالمی شدم ةوقتی وارد کمیت
بخردیان بود کقه سقازمان    نامای نابینا به  در رأ  کمیته روحانی. بودسال  بیست و هفت  حداکثر سن

بود و در رژیم شقاه زنقدان رفتقه     ایشان انسان مبارزی. دانبه شهادا رساو را  1901منافقین در سال 
مثقل   ؛دیگری هقم بودنقد   ونروحانی. در واقع رهبری جریان تظاهراا بهبهان در دست ایشان بود. بود

کقه در بهبهقان فعالیقت    ، مقدر  و موسقوی   و دعقاوی  و ،بهبهان شقد  ةجمع امام هاکه بعد ،مجتهدی
هقا و بقه رهبقری ایشقان بقرای حفاظقت از        با بچه. بود رفیق خیلی ها بچه ما با اما بخردیان .کردند می

زمان در مدرسه هم با تعقدادی   هم. انقالبی که به دست آورده بودیم نگهبانی در کمیته را شروع کردیم
در رأ  ایقن   ،که سال دوم هنرستان بقود ، بهار مسعود پی . تشکیل دادیم انجمن اسالمی را ها از بچه
در انجمن کارهای خاص خودمان را داشتیم و با برقراری جلساا متعقدد از انققالب   . گرفت کار قرار
بعقد از کقال     و سیاسی بودند تقریباً همه بود، تبدیل شده آن زمان مدار  به کانون. کردیم دفاع می
انجمن اسالمی در یک اتاق خیلی کوچک و محقر کارش را شروع کقرد  . به راه بود های سیاسی  بحث

ی اسقالمی  هقا  انجمقن  ةتری بقه ذهقن  رسقید و خواسقت تقا اتحادیق       بزر  ةو بالفاصله مسعود اید
 .تعیین شدآموزان شهرستان را راه بیندازد و راه انداخت و مقرّ آن هم در یک سینمای قدیمی  دان 

 استادان قابلی وگذاشت  می های عقیدتی و سیاسی ها کال  شب گاهیهای اسالمی  انجمن ةاتحادی
  انی که توان فکریتا کسد و اعتقادی ارتقا ده ها را از جهت سیاسی تا سطح دان  بچه کرد می دعوا

دور  ی مختلفها آن موقع در شهر گروه. کم نیاورند هابا اعضای دیگر گروه در مباحثهشتند باالتری دا
 . مذهبی هم بود ای بود، منافق بود، بچه توده ها در این گروه. کردند می شدند و بحث هم جمع می
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تشقکیل   کمیتقه و بعقد از   هقای  نژاد من را به طرف بچقه  علی حجت های حاج خدا و زحمت لطف
سقوق  ، که متعلق به نظام اسالمی بودنقد  ،1های حزب جمهوری اسالمی به طرف بچه حزب جمهوری

کقه معلقوم نبقود تقا آن زمقان کجقا        های زیادی پیدا شدند بعد از پیروزی انقالب در بهبهان گروه. داد
حزب پیکار برای ، یت نشده بودندکه هنوز اقلیت و اکثر 2ی فدایی خلقها ها و چریک ای توده! اند بوده

 ةاتحادیق ، 5، جنقب  مسقلمانان مبقارز   4سقازمان مجاهقدین خلقق   ، حزب رنجبران، 9کارگر ةآزادی طبق
جقذب   بگیرنقد، فکقری   که دوست داشتند ژست روشن ،سن ما های هم بچه... ، و ی ایرانها کمونیست

                                                 
حقزب   1951بهمقن   23روز  ،که در پیروزی انقالب نقق  مهمقی داشقتند   ، مذهبی و سیاسی و علمی ةهای برجست شماری از شخصیت .1

  سقامان  و الب اسقالمی چه بیشتر نیروهای وفادار بقه انقق   هدف این حزب ایجاد یکپارچگی و همکاری هر. جمهوری اسالمی را تأسیس کردند

بقه درخواسقت    1900خقرداد   11 روزحقزب  ایقن  . گذاری دولت جمهوری اسالمی طبق قانون اساسی بود بخشیدن به حکومت اسالمی و پایه

 (سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی. )های خود را رسماً تعطیل کرد فعالیت (ره)اعضای شورای مرکزی و موافقت امام خمینی

بقا ضقرباا    1955سقال   تشقکیل شقد و در   1951 لنینیست در فروردین وی خلق از ادغام دو گروه مارکسیست یهای فدا سازمان چریک .2

اما خیلقی زود برخقورد    .گروه توانست خود را بازسازی و فعالیت خود را گسترش دهداین با پیروزی انقالب اسالمی، . ساواک محدود گردید

ای در میان اقوام بحقران و تقن  ایجقاد     این گروه با استفاده از احساساا قومی و قبیله. کرد مردم اتخاذ ای را علیه جمهوری اسالمی و خصمانه

 خصقمانه علیقه جمهقوری اسقالمی     در پی این رویکقرد . کرد و در ایجاد ناآرامی در کردستان، گنبد، بلوچستان، و خوزستان نق  فعالی داشت

درپقی   حمقالا پقی   زده بودنقد، مقورد   مقردم  که دست به عملیقاا مسقلحانه علیقه    ،اهدین خلقبه همراه مج 1901ها در تابستان  تشکیالا آن

 (914، ص 1، ج تحوالا سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی) .در داخل کشور سرکوب شد نیروهای مردمی قرار گرفت و

 ةگرا و تشکیالا آن عبارا بقود از کنگقر   لیحزب ماین . شکل گرفتتوسط خسرو اقبال و جهاگیر تفضلی  1922حزب پیکار در سال  .9

همقراه چنقد حقزب دیگقر بقه ائقتالف        1924حزب پیکار در سال . ها ها و شهرستان استان  و کمیتة ،تجدید نظر کمیسیون  مرکزی،  کمیتة  بزر ،

 (مطالعاا تاریخ معاصر ایران ةسسؤسایت م). رسید و حزب میهن را به وجود آورد

بقا   ،اعضای این گقروه  1951تا  1945های  بین سال. تأسیس شد 1944در سال  که بودنظامی  ق یک گروه سیاسی سازمان مجاهدین خلق .4

 بعقد از آن  .به قتل رسقید اعضا صورا گرفت و تعدادی از  گروههای خونینی در  دنبال آن تصفیهه تغییر ایدئولوژی، مارکسیسم را پذیرفتند و ب

در ایقن سقازمان    گذاران و تعدادی از کادرهای اصلی دنبال آن اکثریت کادر توسط ساواک دستگیر و با اعدام بنیانه گذاران این سازمان و ب بنیان

نقق    ،بقه نقام مسقعود رجقوی     ،شار اسنادی از سقاواک مشقخص شقد کقه یکقی از اعضقا      تبعدها و در پی ان. متالشی شدن قرار گرفت ةآستان

سقهم   خواهقان آزاد شقدند و   سقازمان زندانیان  1951در سال  .اصلی سازمان داشته است صرچشمگیری در همکاری با ساواک برای معرفی عنا

فقت بقا حکومقت را در پقی      مخال ای نرسقیدند  بعد از آنکقه بقه نتیجقه   اما  .به همین منظور اقداماتی نیز انجام دادند و ندگردیدخود از انقالب 

رسماً مشی مسلحانه را علیه  ،را از دست داده بودند   حکومتأخود در ر ةمهره ک ،مجاهدین 1901در سال  صدر از برکناری بنی بعد. گرفتند

در خلقق  مجاهقدین   .های تروریستی خود را ادامقه دادنقد   رفتند و فعالیتفرانسه و عراق  به سازمان و اعضا سران. برگزیدند جمهوری اسالمی

وری آ از طقرف ایقران بقا جمقع     531 ةبعد از پقذیرش قطعنامق   و 1901در سال  .کمک به رژیم بعث صدام در جنگ ایران نق  بسزایی داشتند

تصرف تهران به مرزهای غربی کشقور هجقوم آوردنقد کقه بقا مقاومقت رزمنقدگان         فراخوان نیروهای خود از سراسر جهان به قصد امکاناا و

ایقن   .ریزش نیرویی در ایقن سقازمان آغقاز شقد    بعد از این شکست سیل  .نشینی کردند شمار عقب ل تلفاا بیروز با تحم سهبعد از  رو و هروب

نسقل  ، ای به عرض شق  متقر   جبهه، یزدانی رضا غالم) .ی برای نجاا بیابدهای بزر  مفرّ گروه همچنان تالش دارد که با آویختن خود به قدرا

 (انقالب اسالمی اسناد مرکز، ، شرح تاریخچة سازمان خلق ایران و مواضع آنکریمی احمدرضا ؛93ق  19ص  ،1911، کوثر

بقا مشقی مسقلحانه و     1942بخ  مردم ایران یا جاما است که پس از وققایع سقال    جنب  آزادی شده ازمسلمانان مبارز گروه جدا جنب  .5

 از پیروزی انقالب نیز این جنقب   پس. جاما مدا زیادی دوام نیاورد و توسط ساواک شناسایی و متالشی شد. گرفت ایدئولوژی اسالمی شکل

. حاشقیه رانقده شقد    جهت اصرار بر مواضقع خقاص بقه    اما پس از مدتی به. پرداخت امت ةنام سخنرانی و هفته خود از طریق ا به نشر عقایدتنه

 (35ص  ،1ج های دفاع مقد ،  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ،المعارف انقالب اسالمی دایره)
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از زنقدگی    و بعضی ،زندان رفتندبه   بعضی، بعدها اعدام شدند ها از این بچه  بعضی. ها شدند این گروه
 .ساقط شدند
 های مبارز هم به کوه گروه دانستیم اکثر می. دیمز می علی الطلوع به کوهها صبح  و جمعه ها شنبه پنج
به  ی توأم با پایداریکوه احسا  صالبت. واقعاً هم خوب بود. روند تا از کوه در  استقامت بگیرند می
کقه   دیقدیم  کقردیم و مقی   نگقاه مقی  پایینِ کقوه را  ، از آن باال. ود باالی کوه بودیمصبح ز. داد می انسان
 بعقد کقه بقه هقم    . گفتقیم  مقی  بلنقد تکبیقر   بلند ما هم در جواب. ندا شعار دادن های منافق در حالِ  بچه
بقا هقم    نشستیم؛ می، از آن جهت که با هم رفیق بودیم ،خواستیم از کنار هم رد شویم می رسیدیم و می

بقه   هرگقز  ما فقط با هم بحث سیاسی داشقتیم و . خندیدیمو کلی می کردیم شوخی می پرسی و احوال
 .شکل جدّی رودرروی هم نایستادیم
رفتنقد و   روزهای تعطیل به روستاها می ها بچه .سازندگی تأسیس شد بعد از مدتی در بهبهان جهاد

ی جهاد ها در رأ  بچه. کردند کمک می به کشاورزان ساختند و در کار برداشت مسجد و درمانگاه می
 .های جهقاد پیوسقتیم   به بچه هم به اتفاق چند تن از دوستان نبعد از مدتی م. مجید بقایی قرار داشت

 گندم درو و محصوالا کشاورزی را جمع. رفتیم میروزهای تعطیل برای کارهای جهادی به روستاها 
اصالً فراموش کرده بودم که خرج  بودم و ل همین کارهابیشتر دنبا .دیگر در خانه بند نبودم .کردیم می

در حالی که مقن بقرای     ؛هوای من را هم داشت .آوردمیخرج خانه را درمجید . آید می خانه از کجا
حتی در همان دوران ما همیشه با هم سرشاخ بودیم و بیشتر من مجیقد را اذیقت   . برادری نکرده بودم

آجر و گقچ و   ةهای بنیاد دنبال تهی به کمک بچه. ن بهبهان تأسیس شدبعد از مدتی بنیاد مسک. کردم می
آبقان سقال    5تقا اینکقه    ؛کمیته هم بودم در هنوز .ن خانه بسازیمام تا برای محرومیرفت می بنا و کارگر

 .سپاه بهبهان شکل گرفت 1951

شقهر   در هقر  آمد که برای دفاع از دستاوردهای انقالب می سپاه در واقع پایگاه جدیدی به حساب
 ماجراهقای عهده داشقت و در   کارها را بر بیشتر. ی معتقد را گِرد هم جمع کرده بودها تعدادی از بچه

اعتمقاد داشقتند و    هقا سقپاهی مقردم هقم بقه    . شقد  ناموسی و گروهکی وارد عمل مقی مسائل دزدی و 
چند نفر دیگقر   من و وقتی تعدادی از دوستانمان به سپاه رفتند. های سالمی هستند دانستند که بچه می

 از یقک روز بعقد  . برای مصاحبه دعوا شقدیم  درخواست دادیم و. هم تصمیم گرفتیم به آنجا برویم
از من چند سقؤال   1برادری به اسم محمدکاظم نحوی ،نیم متر در یک اتاق کوچک دو در یک و ،ظهر
ی  باز بود که اسم ما رو هبر  هم روب چهلنشسته بود و یک دفتر   ایشان پشت یک میز فلزی. پرسید

 .من هم اسم چند کتاب را گفتم« چه کتابایی خوندی؟»: محمدکاظم از من پرسید. را در آن نوشته بود
دکتر شقریعتی   چنین بود برادر آری، اینکتاب  ةمن هم خالص« .ش رو بگو یکی ةخالص»: ایشان گفت

                                                 
برادر ایشان هم مبارز بقود و زمقان   . اولین شهدا و دومین شهید بهبهان استمحمدکاظم نحوی روز اول جنگ در بستان شهید شد و جزء  1

 (راوی. )شاه شهید شده بود
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آذر  پقنجم یعنقی   ،از فردای آن روز« .از فردا بیا» :گفت بعد. را گفتم و ایشان در دفترش یادداشت کرد
مقن و پقانزده نفقر دیگقر     . آن زمان هنوز بسیج تشکیل نشده بقود . من پاسدار ذخیره شدم 1951سال 

 .پنج نفر رسمی بودند پاسدار ذخیره بودیم و سی و
 شهر چنقد  از دفتر مرکزی حکم داشتند و در هر 1و عبداهلل مسگر ،تهران بود ةکه بچ ،احدمهدی م

آن زمقان  . رفتنقد  سقپردند و مقی   مقی  ی همان شهرها بچه بهدادند و  ماندند و سپاه را تشکیل می می ماه
کقه از   ،ابوالقاسقم دهققان هقم   . مهدی مداح فرمانده سپاه و عبداهلل مسگر مسئول عملیقاا سقپاه بقود   

هیم و مقا  اجازه دادند درسقمان را ادامقه بقد   هم به ما . معاون عملیاا مسگر شد، های بهبهان بود بچه
 .رفتیم میسپاه  مقر برای نگهبانی به تعطیلی مدرسه از بعد پانزده نفر ذخیره

یقک   فقط یک ماشین وسپاه . سرای جهانگردی زمان شاه بود ساختمان سپاه بهبهان در محل مهمان
هقا سرکشقی    دوچرخقه بقه پسقت    و بقا بست  می ها کلت  را به کمرش بخ  شب پا . داشتموتور 
 . کرد می
بقه دلمقان    بود و خیلقی آرزو  12  ها اِم اکثر اسلحه آن زمان. دیده بودیماسلحه کمیته آموزش  در ما
گرفتنقد و   مقی   دست 9 ترهای سپاه ژ بزر  .بود 9برنو قدیمی مثل 1 اِم. دست بگیریم 9 یک بار ژ بود

 «.تا راه بیفتید فعالً دستتون باشه هااِم یک همین»: گفتند به ما می
اوایقل کقار در سقپاه خیلقی محقدودیت      . کردنقد  مقی  در بهبهان فعالیت ها از گروهکتعداد زیادی 

  ریزی نگهبقانی  طبق برنامه. کردیم کمک می رفتیم و جهاد و حزب جمهوری هم میمدرسه و  .نداشتیم
به نام  ،استادی .انتخاباا مجلس شورای اسالمی پی  آمد ةاولین دور موضوعهمان ایام  .دادیم هم می
در بهبهان شصقت نفقر    .شورای نگهبان نبود آن زمان. کاندید انتخاباا شد که بود در هنرستان ،زینلی
های فدایی  ها، حزب کارگران، چریک ای از سازمان منافقین گرفته تا سازمان پیکار، توده ؛شدندکاندید 

بقت  منتهقا رقا . حزبی برای خودش یک کاندید معرفی کقرده بقود   و خالصه هر ،خلق، حزب رنجبران
 .جریان داشت ،که استاد هنرستان بود ،و زینلی ،که استاد دانشگاه بود ، اصلی بین مواساتیان

برادری به اسم . بود 4فرهنگ کاندید کانون نشر انزینلی کاندید حزب جمهوری اسالمی و مواساتی
بقر عهقده    5مسئولیت تبلیغاا زینلقی را در امیدیقه   ،بستگان زینلی و از دوستان ما از ،فریدون باقرزاده

                                                 
 (راوی) .عبداهلل مسگر هر دو در جنگ تحمیلی به شهادا رسیدند مهدی مداح و .1

این سقالح   .شود می یری از باال تغذیهت هشتفشنگ  ةبا شان باروا مسلح و مستقیم گاز غیر خودکار است که با فشار ای نیمه اسلحه 1ق ام .2

 (راوی) .است کردهطراحی  john Garandمریکایی به نام ایک  را

متر است که نخستین بار در شهر برنو در کشقور   میلی 32/1متر و کالیبر  چهارهزار و پانصدتیر و بسیار قوی با برد  تک رنو نوعی تفنگِ بق .9

 (راوی) .ساخته شد چکسلواکی

هقای   مجید بقایی بود و بچه گذاران آن قبل از انتخاباا کانون نشر فرهنگ انقالب اسالمی هم در بهبهان شکل گرفته بود که یکی از بنیان .4

 (راوی) .معروف بودند «ها کانونی»کانون در شهر به 

 (راوی) .خوزستان است شهری که پل ارتباطی چند استان در .5

http://arash24.parsfa.com/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://arash24.parsfa.com/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
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اولقین  انتخقاب و  بقاالخره زینلقی   . یک ماه در امیدیقه باشقم   گرفته بود و همین باعث شد که من هم
 .بهبهان در مجلس شورای اسالمی شد ةنمایند

. بودندی کانون ها از بچه و ابراهیم طهماسبی هم ،ابراهیم شهیدزاده، صدراهلل فنی، اسماعیل دقایقی
سقال مقذهبی    مقردان میقان   اعضای حزب جمهوری اسالمی .تر بودند به ما نزدیک تیپاًی کانون ها بچه

کانون شایعه  اوایل کارِ. گرفتند ما را خیلی به بازی نمی و مبارزه با رژیم شاه را داشتند ةبودند که سابق
چند بار با  .به کانون این بود دید من هم. جمهوری اسالمی هستند ها مخالف نظام و کردند که کانونی

قدر که ما با هقم درگیقر بقودیم بقا      آن. زدیم کتک دیگر را  یکجهت درگیر شدیم و  ی کانون بیها بچه
و  !چیقه؟  نوی کانون ببیقنم حرفشق  ها برم پی  این بچه» :یک بار با خودم گفتم. منافقین درگیر نبودیم

احسقا   . خودمقان هسقتند    تیقپ  هقم  هقم،  ها آناشتباه بوده و  فکرم فهمیدموقتی رفتم « ؟ندا هکار چه
من از نزدیک »: گفتم «.کنی می اشتباه»: ها گفتند آناما  .ی خودمان ماجرا را گفتمها به بچه. آرام  کردم

 «.شم من عضو کانون می. ان مثل خودمون. رو دیدم ااین
شقما از ایقن   »: نوشقته شقده بقود   به من دادند که روی آن   روزی که برای عضویت رفتم یک برگه

از آن تاریخ دیگر به دفتقر حقزب جمهقوری     «.تاریخ عضو کانون نشر فرهنگ انقالب اسالمی هستید
 ی کانون کار فرهنگقی انجقام  ها بچه. ی سیاسی حساسیتی نداشتها سپاه هم به فعالیت .اسالمی نرفتم

  .فکر بودند و روشن ،مبارز، مذهبی، دادند و دانشگاهی می
پزشقکی دانشقگاه    ةدر رأ  ققرار داشقت و دانشقجوی رشقت     او. کانون شناختم درمجید بقایی را 

. تر و مسقئول بقود   مجید هفت سال از من بزر . ارتباط مستقیمی با او نداشتم .شاپور اهواز بود جندی
مقا  مسئول مسقتقیم   ،به شهادا رسید 1سوسنگرد ةکه در اولین محاصر ،نیا شریف برادری به نام جعفر

 .نوجوانان کانون بودیم ةبود که شاخ
امقا   .شده اسقت رسید در مرزها درگیری  ها و سپاه بهبهان بودم که خبر حالِ همکاری با کانونی در

های نفت اطراف بهبهان بودند و بافت مردم شهر هقم مقذهبی    چاه. نیفتاده بوددر بهبهان اتفاق خاصی 
یو اعالم کرد که سپاه جهرم در حقالِ اعقزام نیقرو بقه     یک روز راد. کردستان هم شلوغ شدکم کم. بود

از بهبهان سوار ماشین شدم  1953 نوروز سال به مانده روز من هم از خدا خواسته دو. کردستان است
. مو خقودم را بقه سقاختمان سقپاه رسقاند      به جهرم رفقتم  ،شد نمی تومان هم بیستکه  ،و با کل پولم

 داد مقن  می که نشان را ای برگه پرسی احوال بعد از سالم و .بود  فرمانده عملیاا سپاه جهرم در اتاق
 «برای چی اومقدی اینجقا؟  »: خیلی محترمانه پرسید. سپاه بهبهان هستم به او نشان دادم ةپاسدار ذخیر

نگاهی به سقر   «.اومدم اینجا اعزام شم .فرستید می کردستان نیرو رادیو اعالم کرده که شما برای»: گفتم
شون بیشتر از نِکنیم که سِ ی رو اعزام مییمنتها ما فعالً کسا ؛رادیو اعالم کرده»: رد و گفتو وضع من ک
 تاای من را متقاعد کند  ایشان سعی کرد به گونه .ای نداشت اما فایده ،خواه  و تمنا کردم «.شما باشه

                                                 
اطلقس  ) .یافقت  نام ابتدایی آن خفاجیه بود که بقه سوسقنگرد تغییقر    .گرفته است قرار کیلومتری شمال غربی اهواز شصتدر سوسنگرد  .1

 (1912، مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ، 14دشت آزادگان در جنگ، ص  ،4ة شمار
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ساالی شقما رو  و سن اگر بنا شد هم»: گفت تما  سپاه بهبهان را از من گرفت و ةشمار. ناراحت نشوم
 .رفتمشیراز  بهاز جهرم با من خداحافظی کرد و من ایشان « .دم که بهت زنگ بزنم قول می ،اعزام کنیم

مقن از  »: گفقتم  نجقا چراغ رفقتم و بقه متصقدّی آ    به شاه .یک ریال هم نداشتم. در شیراز پولم تمام شد
شقما بقرو   »: گفقت  متصدّی «.همسیر برگشت پولم تموم شد یتو جهرم و رفتم .های سپاه بهبهانم بچه
سقپاه   سقاختمان  جلوی در. سپاه برساندمقر و یک نفر را صدا کرد تا من را به « .طوری بهتره این. سپاه

سقه پاسقدار در اتقاق    . عملیاا سپاه هدایت کردندقسمت من را به  .استان فار  از ماشین پیاده شدم
محکم با لگد به یک دفعه بدون هیچ حرفی  ها از آن  یکی. ماجرا را گفتم« .بفرما»: گفتند. نشسته بودند

پقایم خیلقی درد   « .خقوای تلکقه کنقی    مقی . کنی ای کالشی وخ می. تو دزدی»: ساق پایم کوبید و گفت
حقرف   .بقرو »: گفقت  «.هاین حرفا چیه؟ ایقن برگمق  »: با بغض گفتم. ام بگیرد نزدیک بود گریه. گرفت

پقولی   حداقل کردم می گدایی اگر .تر شده بود کار خراب« .فهمی می رفتی بازداشتگاهوقتی  .بیخود نزن
گفتم که من را تقا بهبهقان ببقر و     اتوبو  می ةرفتم و به رانند می حتی اگر به ترمینال. جمع کرده بودم
بازداشتگاه  در. من را بدون هیچ دلیلی به بازداشتگاه انداختند. کرد می دهم این کار را می آنجا پولت را

قدر دلم  پخ  شد آن« ... این بانگ آزادی است ... خمینی رهبر ... اکبر  اهلل»وقتی آهنگِ  .کس نبود هیچ
ا فرمانقده سقپاه   پیغام دادم که حداقل بق  ها نآ بهبعد از چند ساعت . گرفت که یک دل سیر گریه کردم

روز بعد از آن  نداشت و من شب عید وای  اما فایده. دگیری کنی د و موضوع را پیبهبهان تما  بگیری
 .را تنها در بازداشتگاه سپری کردم

ی هقا  بچقه  وانقد   به سراغ من آمدند و گفتند که با سپاه بهبهان تما  گرفتقه  عید چند نفرروز دوم 
کقه شقب اول در    همان کسقی بقود   ها از آن  یکی. گردند می سپاه آنجا نگران من هستند و دارند دنبالم

پقای   تقو اونی که با لگد » : گفتم« .ما شما رو نشناختیم .ببخشید ،برادر»: گفت. سپاه بود اتاق عملیاا
بدون هقیچ سقؤالی   ! اصالً؛ کنم من حالل  نمی»: گفتم« .حالل  کن. ببخ »: گفت« کجاست؟ من زد
د از سقپاه  آ کنی؟ آخه کسقی مقی   آخه چی دیده بود از من که گفت داری کلّاشی می. پای من کوبید تو

 یپقول تقو  . گرفتیم  ما برای شما بلیط. اشکال نداره»: گفت «.کنم کالشی کنه؟ به خدا من حالل  نمی
 «.های سپاه بهبهان خیلی نگرانت هستن بچه. بِریکه  دیم راهت رو هم می

 . و با اتوبو  به بهبهان برگشتم رفتماز بازداشتگاه بیرون 
هقای نفتقی بقین     لوله، 1گروهک خلق عرب صخصو به ،رسید که ضدّ انقالب می از خوزستان خبر
 .شقد  مقی  بیشتر در آبادان و خرمشهر و اهواز انجقام  ها گذاری بمب. کند می را منفجر آغاجری و آبادان

                                                 
امقام  ، خاقانی افراد این تشکیالا گِرد شیخ شبیر .بعد از پیروزی انقالب اسالمی تشکیالتی به نام ستاد رزمندگان خلق عرب تأسیس شد .1

رفتقه از درون ایقن    رفتقه  .برخی کشقورهای عربقی نفقوذ داشقت حلققه زدنقد       ایرانی و عشایر که در بین اعراب و ،امام صادق جماعت مسجد

 تقدریج بقه اتخقاذ    عقرب بقه   غیقر  کردن مردم عرب و خصوص جدا مواضعی در اتخاذ سازمان خلق عرب به وجود آمد که عالوه برتشکیالا 

پقی افقزای  ایقن اققداماا مقردم در تقاریخ        در .تقرور روی آورد  آشقوب و  درگیری و به تظاهراا مسلحانه و انقالبی پرداخت و مواضع ضدّ

. قیقه را متقواری کردنقد   انققالب ب  فعقال ضقدّ   ای از عناصقر  ضمن دستگیری عده ی خلق عرب هجوم برده وها به مراکز استقرار گروه 29/4/51

 (25ق  22، مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ، ص خرمشهر در جنگ، 2اطلس شمارة )
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رژیم  ها خیلی از سوسنگردی. این مسائل وجود نداشت ،پارچه عرب بودند که یک ،حتی در سوسنگرد
کقرد و   می کار شدا بهگروهک موسوم به خلق عرب  ،آباداناما در خرمشهر و . بعث را قبول نداشتند

گیرنقده   تصقمیم . توانستیم کقاری بکنقیم   نمیما . روزی نبود که در مسیر آبادان و آغاجری اتفاقی نیفتد
رسید  بعد از مدتی خبر. ها کمک کنند فرمانده سپاه بود که یک گروه به شلمچه اعزام کرد تا به مرزبان

در مرز شلمچه بر اثر تیراندازی در پاسگاه به شهادا رسیده  ،های آغاجری بچه ایرج دستیاری یکی از
 .به امیدیه رفتیم رجبرای تشییع پیکر ای. است
 

***
 
یی را کقه از بهبهقان بقرای یکقی از     هقا  داشتم بلوک بودم و 1من در سربندر ،1953ماه  شهریور 91

مثقل   ،سروصقدای عجیبقی   بعد از ظهر 2د ساعت حدو. کردم می آشنایان خریده بودم از ماشین خالی
مردم هراسان بقه   زمان زیادی نگذشت که دیدم از طرف آبادان. به گوشم رسید ،ی نفتها انفجار لوله

 ةبقه راننقد  . انقد  هقا حملقه کقرده    گفتند کقه عراققی   می مردم .عجیبی بود ةصحن. آیند می سمت سربندر
سریع با ماشین سواری خودم را به بهبهان  «.کشه خیلی طول می .گردم من با تو برنمی»: کمپرسی گفتم

حملقه   ها یعراق است و خبر درستکه  گفتند می و حیران بودند گیج و ها بچه. رساندم و به سپاه رفتم
 .اند کرده

از آبقادان  . دعملیاتی برو ةبه بهبهان آمد تا از آنجا به طرف منطق 2فردای آن روز تیپ هوابرد شیراز
زده در  مقردم جنقگ  . اوضاع شهر تغییر کقرده و بقه هقم ریختقه بقود     . شهر هم مردم آمده بودندو خرم

چقه   با تریلی و کمپرسی و هر ها آن. ها اسکان یافته بودند ها و پارک خیابان ةمدار  و مساجد و گوش
، دشق  مقی  محسقوب  که نقطقه امقن   ،به بهبهان از آبادان و خرمشهر  رسیده بود خودشان را به دستشان 

 .رساندند می
. از روز اول شروع جنگ تا آخر مهر بهبهان همین وضع را داشقت و هقیچ کنترلقی در شقهر نبقود     

شقدند و بقه شقیراز و     دیدند از آنجقا رد مقی   می رسیدند و شلوغی شهر را می به بهبهان وقتیها  خیلی
متمکّن بودنقد در شقهر   ها هم که  بعضی. مرزی دورتر کنند ةرفتند تا خودشان را از منطق می گچساران
 ةو تخلیق  کننقد  شروع بقه کقار  ن شهر گفتند باید مدار  بعد از یک ماه مسئوال. کردند می خانه اجاره

زمستان در راه بقود و چقادر مناسقب    . زدگان چادر زد احمر و سپاه برای جنگ هالل. مدار  آغاز شد

                                                 
ققرار شقد آن را توسقعه     فقط همقین بنقدر بقود و    ،بعد از خرمشهر ،در زمان شاه در خوزستان. همان بندر شاپور و بندر امام فعلی است .1

آهن بود و ما گاهی چند  یکی از اقوام مادری من آنجا کارمند راه. جا بود آهن هم همان های کارگری و راه خانه. چند پست اسکله داشت. بدهند

آهنقی و   راه و گمرگقی  و از کارگر گرفته تا کارمنقد  ،ها را خراب کردند و افراد ساکن را خانه همة ،بعد از طرح توسعه. ماندیم شان می روز خانه

سه چهار سقال قبقل   . گذاشتند( اول بندر) اسم محل جدید را هم سربندر. دند و برایشان خانه ساختندکرکیلومتر دورتر منتقل  بیستبه  ، بندری

 (راوی. )ویندگ می «خمینی  مجتمع تأسیساا بندری امام»به آن  اکنون. از پیروزی انقالب آنجا ساخته شد

 (راوی. )این تیپ متعلق به ارت  بود .2
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 هقا  زدگان ساخته شقد و آن  نگبرای ج سلمان های وحدا و بالل و شهرک طوالنی یبعد از مدت. نبود
 .بعد از پایان جنگ خالی شد و هنوز هم خالی مانده است ها این شهرک. اسکان یافتند

. رفتنقد  ی ابتدایی سقر کقال  مقی   ها بچه! اما چه باز شدنی ؛کم باز شد مدار  کم 1953 سال  آبان
. را بقه جبهقه بکشقانند    خواستند خودشان می ها بیشتر بچه .ی فعال بوددتا حدو هم راهنماییمدار  
گقروه  . اولین گروه اعزامی از بهبهان به سوسنگرد و خرمشهر رفقت . وِل بودند غلبهم ا ها دبیرستانی

کس نیسقت،  را گرفته و دیده بودند هیچ مسیر طور همین. نبودندهای کاربلدی  اعزامی به خرمشهر بچه
 .ها هم نارنجقک انداختقه بودنقد    عراقی. ندها درآمده بود و اشتباهی از زیر پای عراقی رفته بودند جلو
فرمانده گروه سوسقنگرد هقم   . گردن  خورد به 1آنجا ترک  ،که بعدها شهید شد ،شعار خیراهلل جنت
هم همراه او جزء اولین نفراتی بود که به سوسنگرد  2حسین خاکسار .یوسف متانت بود نامبرادری به 

از سوسقنگرد   گاهی. داد می بیشتر نشانسِن  اما چون ری  داشت  ؛وسال ما بود سن حسین هم. رفت
. اینجقا خبقری نیسقت   »: گفت می «چه خبر؟ ،حسین»: پرسیدیم می. گرفت سپاه بهبهان تما  میمقر با 
به اصرار داشت  «.اینجا ما رو سر کار گذاشتن. خرمشهره یجنگ تو .دونم چرا ما رو آوردن اینجا نمی

 .برود خرمشهر
 نقد رد کردرا  مرز چزابه . حرکت کردندبه طرف سوسنگرد  هایعراق مرتبهآبان بود که یک سطاوا 
اولقین شقهدای   . جقا دو شقهید دادنقد    ی بهبهان درگیر شدند و همان ها بچه. ندرفت 9به سمت بستان و 

اولقین جانبقاز   . چند نفری هم مجروح شقدند  .محمدکاظم نحوی بودند خواه و اهلل عزا بهبهان نعمت
از  هقا  این بچقه . پای  را از دست داد یک جا یک دست و اهلل محمدحسنی بود که همان بهبهان قدرا

 ةکه با شلیک مستقیم گلولق اند  ها تا کجا جلو آمده مسجد بستان باال رفته بودند تا ببینند عراقی ةگلدست
تی بقه عققب   وق ،کارا شناسایی نداشت چون پالک و ،خواه عزا پیکر. نددمجروح ش تانک شهید و

 !آمد مفقود شد و اصالً کسی نفهمید او کجا رفت
تیم پزشکی بقا خقود نبقرده     امدادگر و ،کارهای عملیاتی را نداشتند ةتجرب چون ،ی اعزامیها گروه
سقپاه بهبهقان   بقه همقین خقاطر    . او را به عقب آوردنقد  بدیوقتی قدرا مجروح شد با وضع  .بودند

آمقوزش بقه    را پقس از  ها و آن بدهدتشکیل  یک گروه امدادگر  ذخیرهپاسداران  تصمیم گرفت از بین
دوازده نفر کاندید شقدیم و   .از خوشحالی بال و پر درآوردیم این خبر که به ما رسید. جبهه اعزام کند

 .ما را برای آموزش امدادگری فرستادند
در بیمارسقتان بهبهقان بقرای مقا کقال  تئقوری و عملقی         ،که تکنسین اورژانس بقود  ،آقای پرواز

. بقرد  مقی  داد و بعد ما را به اتاق پانسمان بیمارسقتان  تئوری توضیح می به صورا اول ایشان. گذاشت

                                                 
 .شقوند  بقه اطقراف پرتقاب مقی     بسیارحرارا  گویند که بعد از انفجار با سرعت و می ترک  ...و ،تانک تو ، خمپاره، ةهای گلول به تکه .1

 (راوی)

 (راوی) .خاکسار در عملیاا رمضان به اسارا درآمد و در زندان بصره به شهادا رسیدحسین  .2

 با شروع جنگ از دو داشت و دشمن به خوزستان قرار ةیکی از محورهای حمل مسیر یکی از شهرهای دشت آزادگان است که دربستان  .9

 (21، ا   121ص  اطلس جغرافیای حماسی،) .گرفت تهاجم قرار محور مورد
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گفت حاال تو برو آمپول بزن  آمد می بیمار بعدی که می. داد می کار را به ما نشان ةآمد نحو بیمار که می
. زدم ،که ساعدش پاره شده بقود   ،ساله هشت ةبخیه را برای یک بچ هست اولین یادم. یا مثالً بخیه کن

نوبقت مقن    .سریع رفتیم. ستهکه بیایید یک مورد بخیه کرد  تلفن در دفتر سپاه بودیم که آقای پرواز
حقس کقردم و بعقد     را بقی  کقودک اول دست « .بخیه بزن زود باش»: تا رسیدیم آقای پرواز گفت. بود

 «.عالیه» :گفت. آقای پرواز خیلی خوش  آمد. بخیه زدن بهکردم  شروع
و  را برایمقان توضقیح داد   وصقل سقرم  آقای پرواز یک بقار روش  . بود در گروهکمال اسالمی هم 

کمقال   «.نیسقت  چیقزی  .هشه برای اینکه سرم به  وصل بشه؟ یه سرم قندیق  کی داوطلب می»: گفت 
چهار  بعد از. سرم را وصل کرد ها باالی سرش رفت و یکی از بچه .روی تخت خوابیدو  «.من»: گفت
 .جقوری بزنقی   نباید این»: آقای پرواز گفت. سوزن زیر پوست رفته بود. باد کرددقیقه دست کمال  پنج
سرم را بقه  « .اون یکی دستم بزنید یرو، نه»: کمال گفت «.بلند شو .نداره  فایده دیگه این دست ،خب
را بلند کردند  او. از هوش رفتباد کرد و کمال آن دست  هم بعد از چند دقیقه  .زدنددیگرش  دست

 .و به اورژانس بیمارستان بردند
 .هقا بقودم   شقده  مقن جقزء قبقول   . و ش  نفر قبول شقدند  ش  نفر مردود ،آموزش در پایان دورة

 مقان سقه نفر بعقدها  که پذیرفته شقدیم  ش  نفر  مااز . اند آموزش دیده ها بیمارستان اعالم کرد که این
 . و جواد متولی شهید شدند ،که برادر بودند ،حسین نخعی و عبا  نخعی

 گفتنقد  مقی  کردند و نمی اما قبول .کردیم که ما را به جبهه بفرستند می اصرار ة امدادگریبعد از دور
 .یدور گروه اعزام شد با گروه می هر وقت
بقه   ،1که مسئول واحد شورای اسالمی روستاها بقود  ،محمدرضا ابولی. را تعطیل کرده بودیم  در 
ایقن کقار از    کقه  با خقودم گفقتم  « .شوراهای اسالمی رو تشکیل بدیم بیا به ما کمک کن تا»: من گفت

شورای اسالمی ها  با بچهطول کشید تا دو ماه  یکی. بهتر استو یک جا نشستن  نگهبانی دادن در سپاه
 .چه منتظر شدم تا ما را به جبهه اعزام کنند نکردند ن باز هربعد از آ. روستاها را راه انداختیم

ابقراهیم از   .سپاه ابقراهیم طهماسقبی را دیقدم   ساختمان  ةیک روز در محوط 1953 سال  اواخر دی
گقچ و آتقل   را بقا  دست  . دانستم کجاست نمی هیچ خبری از او نداشتم و بود اما مدتی ؛دوستانم بود
: گفقتم  «.تقرک  خقوردم  »: گفقت  «چی شقده؟ »: پرسیدم. ندبودکرده به گردن  آویزان  و بسته بودند

 ةبا اینکقه بچق   2«.دانیال  شوش»: گفت «کدوم جبهه؟»: گفتم «.آره»: گفت «مگه تو جبهه بودی؟! کجا؟»
: گفقت  «دانیقال دیگقه کجاسقت؟     شقوش »: پرسیدم. دانیال کجاست  دانستم شوش نمی خوزستان بودم

تو »: با تعجب پرسیدم «.دو ساعت تا اهواز ؛نیم تا بهبهان فاصله داره سه ساعت و .هشکنزدیک اندیم»
 «فرمانقده سقپاه کیقه؟   »: پرسقیدم  «.من فرمانده عملیاا سپاه شوشم»: گفت «؟ردیک اونجا چی کار می

                                                 
 .آن زمان یکی از واحدهای زیر نظر سپاه شوراهای اسالمی روستا بود .1

غرب شوش هم خط بود کقه بقه فکقه     .قرار داردتپه در جنوب شوش  اندیمشک در شمال و هفت .است شوش در جنوب غربی دزفول .2

 (راوی) .رسید می
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، آره»: گفقت  «!؟همجید بقایی فرمانقده سقپاه شوشق   »: پرسیدم .هایم گِرد شد چشم «.مجید بقایی»: گفت
بقا خقودم   تا این حرف را زد « .هاسماعیل مبیّن هم مسئول آموزش. همجیدن معاو زاده هم ابراهیم شهید

 «.تو بیخود اینجا معطلی ... ای وای»: گفتم
در . ام را برداشتم و بدون اینکه به کسی چیزی بگویم به اهواز رفقتم  پشتی کوله زودیک روز صبح 

: گفقت  یکقی . شوش دانیقال بقروم   توانم به می سیدم که چطورچهارشیر اهواز پیاده شدم و از مردم پر
کنقار پلقیس راه    من هقم رفقتم و  « .ماشین بگیر، اندیمشک وایسا ق اهواز ةکنار پلیس راه جاد ،بغل پل»

: ستوانی به سراغم آمد و پرسید .ظهر شد از بعد. رفت می «.شوش» :گفتم هر ماشینی می به اما .ایستادم
بقرای شقوش کقه از اینجقا ماشقین      »: گفقت  «.دانیال  خوام برم شوش می»: فتمگ «خوای بری؟ کجا می»

 «.راه شوشقتر  سقه  ،تپقه  راه هفقت  تو باید بری تا قبل از سه»: گفت «ره؟ از کجا می ،پس»: گفتم «!ره نمی
تقو  »: با تعجب گفقت  «.خوزستان»: گفتم «کجایی؟ ةبچ»: گفت «راه شوشتر دیگه کجاست؟ سه»: گفتم

« .بیقا »: خندیقد و گفقت   «.م هرا نیومقد وَ ایقن  اصالً .دهاتم ةمن بچ ،واهللنه »: گفتم «ندیدی؟شوشتر رو 
 .رفت می بو  شدم که به طرف شوشتر ام کرد و سوار یک مینی راهنمایی

آفتاب داشت . راهی از ماشین پیاده شدم سر سه. پیچید ای به طرف شوشتر می تپه جاده قبل از هفت
بقه   .چیزی برای خوردن پیدا نکقردم . عصرم را خواندم و ظهر کنار جاده نماز جا همان. کرد می غروب
راه  برنقد و بایقد بقه سقه     ای گفت که از اینجقا نمقی   راننده. شوش بروم خواهم به می گفتم که ها گذری
آنجا رسقیدم کقامالً    به وقتی. تپه را پیاده رفتم راه هفت تا سه متر ششصد هفتصد تقریباً. تپه بروی هفت

خوام  می»: گفتم بود، رفتم و هایارتش برای به سنگری که راه کنار سه. و آفتاب نشسته بود غروب شده
نقه، پاسقدار   »: گفقتم  «بسقیجی هسقتی؟  »: پرسقید  هقا  یکی از ارتشی. لبا  پلنگی تنم بود «.برم شوش
 .باشقه »: گفقت  «.پاسقدارم . ت دیگهیه چیزی هس»: گفتم «پاسدار ذخیره دیگه چیه؟»: پرسید «.م ذخیره
مقن هقم از فرصقت     «.جا تا یه ماشقینی بیقاد   وایسا همین»: گفت «.شوش»: گفتم «خوای بری؟ کجا می

هقوا  . اما دیقدم خبقری نیسقت    .منتظر شدم تا شاید شام تعارف کنند. استفاده کردم و نمازم را خواندم
ساعت معطقل مانقدن بقاالخره یقک      از چند بعد. هنوز به شوش نرسیده بودم کامالً تاریک شده بود و

رم  دارم می»: راننده گفت «ری؟ کجا داری می»: سرباز از راننده پرسید .ماشین بزر  ارت  از راه رسید
این آقا رو هم بقا خقودا   »: گفت سرباز. سبز نزدیک اندیمشک است بعدها متوجه شدم تپه 1«.سبز تپه

 بقه مقن   راننقده  «.هی سقپاه هقا  گه از بچه می .دونم نمی»: تسرباز گف «کیه؟»: راننده پرسید« .ببر شوش
 .پریقدم عققب ماشقین   . اما عقب ماشین از آنجا ماندن بهتر بود ؛هوا سرد بود «.بشین برو عقب»: گفت
که در این تاریکی راننده کجقا  گفتم  و با خودم میکردم  رم نگاه میاز باال به دوروبَ. حرکت کردراننده 
دانستم چیسقت   چیزی که من نمی هر از چند گاهی هم .رفت خاموش می  چراغ با رود؟ ماشین هم می

 «.بپقر پقایین  »: گفقت  نیم ساعتی کقه رفتقیم راننقده روی ترمقز زد و    . کرد می مثل آت  فضا را روشن
 «.آره»: گفت «اینجا؟شه شو»: پرسیدم

                                                 
 (راوی) .شوش واقع شده است بین اندیمشک و .1
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دانستم باید از  نمی که 1دیدم اطرافم چند درخت و خانه هست و یک چهارراه .پیاده شدماز ماشین 
شقده بقود و    سوز سرما بیشتر« من کجا برم؟ سپاه کجاست؟ ،خدایا»: با خودم گفتم .کدام راه  بروم

طور که ایستاده بقودم بقه    ناهم. کسی نبود تا از او سؤال کنم. بودفرورفته سکوا  خاموشی و شهر در
سمت راستم بیابان و تاریکی ، ه بودپشت سرم جاد رو و هروب. گشتم می دنبال راهی برای رفتن به شهر

فکر کردم که شهر باید همان سمت باشد و سپاه هقم حتمقاً   . رسید بلوار باشد می و سمت چپم به نظر
. آمقد خیلقی خوشقحالم کقرد     مقی  خقاموش  در آن تاریکی صدای موتوری که چراغ. داخل شهر است

سقپاه   ،ببخشقید »: گفقتم  «بفرمایید؟»: موتورسوار ایستاد و گفت .نزدیک من که رسید دست تکان دادم
 «.سقپاهی »: گفقتم  «ی؟ا کقاره  چقه »: گفقت  «.از اهواز اومدم»: گفتم «از کجا اومدی؟»: گفت «وَره؟ کدوم
: گفت «.از بهبهان اومدم .سپاهی اینجا نیستم»: گفتم «!دونی سپاه کجاست؟ نمی و سپاهی هستی»: گفت
 حقاال بقرو،  »: گفقت  «چققدر بقرم؟  »: گفقتم  «.به سپاهی رس می ،ری مستقیم می ،گیری همین راه رو می»
 «!ایسقت »: هوا خیلقی محکقم گفقت    تا اینکه یکی بی ؛رسیدم رفتم نمی میچه  هر .راه افتادم «.رسی می
: گفتم «از کجا اومدی؟ .زمین یبشین رو»: گفت «.دونم نمی»: گفتم «رمز شب؟»: پرسید« .آشنام»: گفتم
اینجا »: گفت «م سپاه؟ همن اومد»: من پرسیدم ،در جواب «ی کار داری؟با ک»: پرسید «.از بهبهان اومدم»

: گفقت  «.کعبقی  امیر»: گفتم «اسمت چیه؟»: گفت «.با آقای طهماسبی»: گفتم «با کی کار داری؟ .هسپاه
چند دقیقه که گذشت در همقان تقاریکی دو نفقر بقه سقمتم      . نشستم «.جا بشین و تکون نخور همون»

صقدای ابقراهیم را    کقه  ؛شبی چقه اشقتباهی کقردم    نصفه کردم می داشتم فکر .دلم نبود تویدل . آمدند
آخقه واسقه چقی     .جا نِگَهت دارم که امشب همین هحقّت»: تا نزدیک من رسید خندید و گفت. شناختم

ابقراهیم بقه    «.میقرم از سقرما و گشقنگی    دارم می. ابراهیم گشنمه»: گفتم «اومدی؟ چه جوری اومدی؟
. رفتقیم ، حضرا زینب بود ةکه قبالً دبیرستان دختران ،با هم داخل مقر سپاه «.همن  رفیق»: تنگهبان گف

بقا   .انقد  زاده تا سینه زیر پتقو رفتقه   دیدم مجید بقایی و ابراهیم شهید، شدم ها وقتی وارد یکی از کال 
خواستم  زمانی که می. زاده جلو آمد و سالم و علیک و روبوسی کرد اما شهید ؛ای نداشتم مجید مراوده

خنقده را در  « .گفقتم  سقت کقه مقی    همجید، این همون بچه تُخسق » :با مجید دست بدهم، ابراهیم گفت
دفعقه   یک «چی دارید بخورم؟. مه هگشن»: خیلی عادی گفتم ،پرسی بعد از احوال. دیدم های مجید چشم
 «.مقه  هخیلی گشقن  .کنم خی نمیشو»: گفتم «!شه گشنه»: ای گفتند با لحن مسخره با هم خندیدند و  همه

پتوهقای   نگاهم بقه  «.مهم نیست !ول  کن»: گفتم. خواهند اذیت کنند فهمیدم که می. باز هم خندیدند
: گفقتم  «کجقا؟ »: که ابراهیم گفقت  ؛یک پتو برداشتم تا بخوابم بلند شدم و. سردم بود .افتاد روی زمین

: گفقت  «.خندید ش می اما شما که همه ؛گفتم»: مگفت «مه؟ هگی گشن مگه نمی»: گفت «.خوام بخوابم می»
 .نژادفضلی برو پی  جعفر .هاون کال  آخری»: گفت «آشپزخونه کجاست؟»: گفتم «.بیا برو آشپزخونه»

 «.ههای بهبهان از بچه

                                                 
 .شقوند  رونقد از روی آن رد مقی   مقی هایی که از اهواز بقه طقرف اندیمشقک     اند و ماشین در حال حاضر روی آن چهارراه پل هوایی زده .1

 (راوی)
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آوردنقد   غذا را از بیرون می وقتی کال  هم آشپزخانه بود و هم. بیدارش کردم .خوابیده بود جعفر
کقدوم  »: ی  را بقاز کقرد و پرسقید   هقا  حالی چشقم  جعفر با بیشب  11ساعت . کردند می آنجا توزیع

 «برای چقی اومقدی؟  »: گفت «.االن»: گفتم «کی؟»: گفت «.م هاز بهبهان اومد»: گفتم «جهنمی بودی تو؟
حاال چقی   !دیوونه»: گفت «.آره»: گفتم «جوری راه افتادی اومدی؟ همین»: گفت «.جوری همین»: گفتم
 .شقدم  دمقغ . پز و یک نان بقه دسقتم داد   زمینی آب تا سیب بلند شد و دو «.مه هگشن»: گفتم «خوای؟ می
 «!برو ببینم. همین هم زیادته»: گفت «؟همین»: گفتم

 کسقی بدون اینکه به  ،من هم. کردند به من نگاه می  همه. وارد اتاق شدم و نشستم ها زمینی با سیب
آب » :پرسقیدم بعقد   .را کندم و نمک زدم و بین نان پیچیدم و خقوردم  ها زمینی پوست سیب ،نگاه کنم
 رفقتم « !فکقر کقردی اینجقا کجاسقت؟     .بلند شو برو بیرون آب بخور» :باز خندیدند و گفتند« ندارید؟
 .آب خوردم و برگشتم و خیلی زود خوابیدم. بیرون
صقبح هقوا خیلقی سقرد     . رسد نمی ی سپاه در شوش به سی نفر همها بچه لفهمیدم تعداد ک هابعد
و گقل و گیقاه در    با ثمقر در شهرِ من درخت . شهر زیبایی دیدم رفتموقتی بلند شدم و بیرون اما . شد

من هم که چنین چیقزی ندیقده    .نارنج بود های اما بلوارهای شوش پر از درخت .کاشتند ها نمی خیابان
 .نتقر   .شقه  تموم نمقی ! خوری قدر نارنج می اینترکی  می»: ابراهیم گفت. حمله کردم ها بودم به نارنج

ایقن  ان  مقزه  عجقب خقوش  » :گفقتم  مقی  خوردم و می. گوشم بدهکار نبود «.آویزونه اجا به درخت همین
 «!انارنج

ابقراهیم  . هقای  پقایین آمقده بقود گشقتیم      را که سقف اکثر خانه با ابراهیم تا غروب شهر کوچکی
 اعراقیق »: پرسقیدم . من را به حرم حضرا دانیال برد تا زیارا کنم. ام نرفتهدانست که من قبالً آنجا  می
فاصقله   کیلقومتر بیشقتر بقا شقهر     دو سقه  .کرخه اومدن ةعراقیا تا زیر رودخون»: ابراهیم گفت «؟نکجا
: گفقتم  «.هدست من نیست؛ دست مجید. شه خط نمی»: گفت «بریم خط مقدم؟ ،ابراهیم»: گفتم «.ندارن
 «.تونم ببرمت تا کنار رودخونه می»: گفت «شه رفت؟ تا کنار رودخونه که می»

تقا پقیچ و    بقه دو  .رد شدیم 1شاوور ةاز پل کوچک روی رودخان .موتور ایژ از شهر بیرون زدیمبا 
: گفقت  «برای چی؟»: گفتم «.امیر، اینجا دیگه مواظب باش»: ابراهیم گفت. روستایی رسیدیم ةچند خان

 «.نزن ما رو می .عراقیا اینجا دید دارن»
ها در  رودخانه در گودی قرار داشت و عراقی. به خمپاره زدنکردند  ها شروع در همین حین عراقی

من اولین . ندزد می اما پراکنده .نددید ها دیگر ما را نمی یدر سرازیری کنار رودخانه عراق. بلندی بودند
مقا سقریع بقا    . شد و منفجر میشت گذ میاما از کنار ما  ؛خورد نزدیک ما نمی. بار خمپاره را آنجا دیدم

اینجا کاظم زیبقایی شقهید   »: در مسیر، ابراهیم تلی از خاک را نشانم داد و گفت. برگشتیم موتور همان
سرِ  یترک  تو .ها دیدند و با خمپاره زدند دادیم که عراقی داشتیم هل  می. ماشین گیر کرده بود .شد

 «.کاظم خورد

                                                 
 (راوی) .شود می پشت حرم حضرا دانیال در شوش که از کرخه منشعب ةرودخان .1



23 

 

شقهرک سقلمان   . برو بیقرون  پیاده از شهر»: ابراهیم گفت .بروم خواستم به حمام فردای آن روز می
بهداری سقپاه و   در اختیارشهرک سلمان کامالً خالی شده بود و « .هاونجا تدارکات ؛فارسی رو که دیدی

مگقه  »: گفت ام گفتم که برای حمام آمده ،که مسئول تدارکاا بود ،وقتی به احمد خنیفر. تدارکاا بود
 «.شهرک یه حموم هست یتو»: گفت «.م شوش هبهبهان اومد من تازه از»: گفتم «؟!ای اینجا غریبه

پیاده به سقمت سقپاه راه    دوش گرفتم و .تا حمام بود مانندی را پیدا کردم که داخل  دو  درمانگاه
. زدند می ها آن را با تو  باریک بیرون شهر یک کانال خشک بود که عراقی ةسمت راستِ جاد. افتادم

یقک  . سریع خودم را داخل کانال انقداختم . نزدیک من به زمین خورد یتوپ رفتمحین که میدر همان 
دسقت دراز کقردم تقا آن را    . چقه شقکلی اسقت   نگاه کردم تا ببینم ترک  . ترک  بزر  کنارم خورد

بگویم که تو  نزدیکم خقورده   خواستم هر طور شده به مجید می. داغ بود و دستم را سوزاند. بردارم
هقا را دورش پیچیقدم و آن را داخقل     لبقا  . هایم ترک  داغ را برداشتم با لبا . است داشته و ترک 

 .برگشتمسپاه  مقر به پالستیک گذاشتم و
 ةبقاز کقردم دیقدم همق    کقه  کیسقه را  . ماجرا را به مجید گفتم و خواستم ترک  را نشقان  بقدهم  

چقرا  تقرک  رو   ؟کار رو کردی چرا این»: مجید گفت. سوراخ شده است هایم سوخته و سوراخ لبا 
دونسقتم کقه    نمقی  .خواستم ترک  رو به تو نشون بقدم  می»: گفتم «!آوردی؟ لباساا رو داغون کردی

 «!سوزونه لبا  رو می
بقه  . خواستند بقه خقط برونقد    و اسماعیل مبین می ،اهواز بود ةکه بچ ،روز بعد محمود پریشانی دو

. خیلی اصرار کردم تا بقاالخره قبقول کقرد   . اجازه نداد. روممجید گفتم که اجازه بدهد من همراه آنان ب
اسقماعیل  . آیقم  مقی  مجید بقایی را برداشتم و به اسماعیل گفتم که من هم با شما یتاشو 1کالشینکف

او هم . و سراغ مجید رفت« !نه بابا»: گفت «.خط؛ من به مجید گفتم»: گفتم «کجا؟ ... کُ ... کُ»: گفت
 «.امیر رو با خودتون ببرید .اشکالی نداره»: گفت

. وارد را با خودش به خط ببرد تازه ةسال چهارده پانزده ةاسماعیل خیلی سخت بود که یک بچبرای 
اعصقاب   . کرد مجید گفته است که من را هم به شناسقایی ببرنقد   می موضوع را بد فهمیده بود و فکر

مجیقد   یدونه خط کجاست چه جور نمیای که هنوز  آخه این بچه»: گفت می. خیلی به هم ریخته بود
 «!قبول کرده بره شناسایی؟

آن سقمت  . را طقی کقردیم   رودعقرض   با موتور کنار رودخانه رفتیم و آنجا سوار ققایق شقدیم و  
امقا امکانقاا و سقنگرهای محکمقی      .جای پا بقاز کقرده بودنقد    جاها آن هایی بود که بچه رودخانه تپه
کرخقه بقه    ةرا از کنار رودخان ها بار بچه بود که قط چند رأ  االغف. موتور و ماشین هم نبود. نداشتند
 .رساند می خط

                                                 
 (راوی) .ساختآن را به نام میخاییل کالشینکف  یکالشینکف ساخت شوروی سابق بود که سرگرد ةاسلح .1
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ریختنقد و در   غذای هقر نفقر را داخقل یقک نقان مقی      . رسید می 1ی خط غذا از دزفولها برای بچه
از هر سنگری تدارکاا هم  در سنگر. فرستادند می گذاشتند تا گرم بماند و با قایق به خط می پالستیک
 .برد می و داشت خودشان را برمی های سنگر بچه و سهم آمد میه یک نمایند

هقا نزدیقک    در فواصل نامنظمی توانسته بودند خودشان را بقه عراققی   ها کرخه بچه ةپشت رودخان
هقا   خط ما با خقط عراققی   در بعضی از نقاط. سنگر زده بودنددر آن ها  ماهور بود و بچه خط تپه. کنند
توانسقتیم همقدیگر را    مقی  با سنگ هم .شنیدیم کردند ما می صحبت که می. متر فاصله داشت سیفقط 
 .بزنیم

بهبهقان را دیقدم و    های بعضی از بچه. نجا جبهه و خط مقدم استآسنگرها را که دیدم باورم شد 
کردنقد حرکقت    مقی  ای که بایقد شناسقایی   بعد اسماعیل و محمود به سمت منطقه. پرسی کردیم احوال
. پقی  رفتقیم  نامتعارف  یمسیر در فاصله گرفتیم و ها بچه از سنگر و. هشان بودممن هم همرا .کردند

چند دقیقه کقه گذشقت   . زدند می محمود خیلی آرام با هم حرف اسماعیل و. داخل یک شیار نشستیم
 .محمود یک طرف رفت و قرار شد من با اسماعیل باشم

اطقرافم را نگقاه   . رفتم  من هم دنبال  .باال برود ک  یک تپه رفت تا از آن سینه اسماعیل به سمت
بقه طقرف سقنگرها رفقتم و     . اطراف  پالتو و لبا  ریختقه  کهخرابه هست  دیدم تعدادی سنگر. کردم

نگقاه   ،اسماعیل»: گفتم اسماعیل را بلند صدا کردم و !یپالتوهایدیدم چه . پالتوها شدم سیوارمشغول 
 سقتی تقوی سقرش زد و   به من نگاه کقرد و دودَ  که صدای بلند من را شنید اسماعیل «.ها روکن پالتو

: محکم بقه پشقت گقردنم زد و آرام گفقت     «چی شده؟»: دویدم به سمت  و پرسیدم .اشاره کرد که بیا
 در. شده بود از عصبانیت قرمز  «.حرف نزن! شو خفه »: گفت «چی شده؟»: گفتمآهسته  «!بگیر بتمر »

عراقیقا دارن مقا    .برید .حرکت کنید»: گفت شانی با سرعت به سمت ما دوید وهمین حین محمود پری
 «.فهمیدن آدم اینجاست .زنن می رو دور

دویقدیم اسقماعیل    طور که می همین. نم پشت سر هم اسماعیل ،من وسط بودم، افتاد محمود جلو
 «!دارم بقراا »: گفقت  مقی  «زنقی؟  چرا مقی »: پرسیدم می با تعجب. زد گاهی با پشت پا محکم من را می

« .مآ من دیگه با شما نمقی »: محمود پریشانی با عصبانیت گفت. باالخره به سنگرهای خودمان رسیدیم
سقال از مقن    زاده را کقه دو  حشقمت حسقن  . آمد خون  درنمی ،زدی اگر تیر می به اسماعیل. و رفت
که بعدها فهمیقدم دیقدگاه    ،تپهحشمت داشت از داخل سنگر باالی . اولین بار آنجا دیدم تر بود بزر 
 رفقتم و  من هقم . با اسماعیل سالم و علیک کرد و با هم داخل سنگر رفتند .کرد می نگاه را جلو ،است

حرف و کردند  می ای جلو را نگاه باغهرهای قو نشسته بودند و با دوربینها  آن. ایستادم ها پشت سر آن
 .زدند می

                                                 
از شقرق بقه    و ،از جنقوب بقه شوشقتر    ، از غقرب بقه شقوش،   از شقمال غقرب بقه اندیمشقک     .شمال استان خوزستان اسقت  دزفول در .1

اطلقس  ) .شقد  مشقهور « بلقد الصقواریخ  »به  گرفت و اصابت موشک قرار مورد بار 114 در طول جنگ این شهر .شود مسجدسلیمان محدود می

 (21ا   ، 293ص  جغرافیای حماسی،
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حشمت سریع . گو  شنیدم صدای گو  ناگهان کردم گاه میبه جلو نو  طور که ایستاده بودم همان
را کشقید و   پایم. ام قد ایستاده تمام من را دید که برگشت و« .زدن 01»: خودش را پایین کشید و گفت
مقن   و خقودش جلقو حرکقت کقرد     «.دیدگاه لو رفت .بریم پایین»: گفت .من با صورا به زمین آمدم

بقه  . خقورد  مقی  دیدبانی به زمین کنار سنگر 01 خمپاره سر هم پشت. اسماعیل هم آمد .دنبال  دویدم
بقرای چقی   » :پرسقیدم  مقی  چه هر. من را با لگد زد خوردم تا میسنگر پایین تپه که رسیدیم اسماعیل 

دیقدگاه رو   .تو شناسایی رو لقو دادی ! دونم با تو چی کار کنم من می» :گفت با عصبانیت می« زنی؟ می
 «.مجیقد ایقن رو فرسقتاده    .دونقم  نمقی »: گفقت  ظاسماعیل با غی «این کیه؟»: حشمت پرسید «.لو دادی

 حشقمت  و« زنقی؟  بقرای چقی مقی   » :گفقتم  می خوردم و من کتک می. به خندیدنکرد حشمت شروع 
 .زد می و اسماعیل هم بیشتر خندیدم می دیدم می او را ةمن هم که خند .کرد می خندید و من را نگاه می

اسقماعیل مقاجرا را بقه مجیقد بققایی      . رودخانه برگشتیم آمدیم و از مسیراز سنگر بیرون  ،خالصه
اسماعیل خیلی جدّی تقصقیر را گقردن مجیقد انقداخت و     . منتظر بودم تا مجید من را تنبیه کند .گفت
مقن گفقتم   »: گفت مجید« .هم دیدگاه رو هم معبر رو لو داد .گفتی این رو با خودتون ببرید تو»: گفت

کمقی آرام گرفقت و    ه بوداسماعیل که تازه متوجه قضیه شد «!نگفتم ببرش شناسایی که .ببریدش خط
ذاشقتی   بردی خط می این رو می» :مجید خندید و گفت «.من فکر کردم گفتی ببرم  شناسایی»: گفت

تانقک  » :پرسقید به مقن نگقاه کقرد و     «.رفتید شناسایی می بعد خودتون؛ سنگرا رو ببینه که ها پی  بچه
 یتقو  ... دن تلویزیون نشقون مقی   ییی که تواهمین»: گفتم «چیه؟»: پرسید «.آره»: گفتم «نی چیه؟دو می

 «.آره»: گفقتم بقه شقوخی    «دونی چیه؟ تو  می»: پرسید لبخند زد و «... اومدن درگیریای رژیم شاه می
 .ش نیست بابا این هیچی حالی»: گفت خندید و «گی؟ همین تو  فوتبال رو می»: گفتم «چیه؟»: پرسید

 «.حاال اشکال نداره .شما اشتباه کردید! من گفتم ببریدش شناسایی؟
« .بیا کنار خودم، امیر»: گفت می. چه خط چه شهر؛ برد جا با خودش می  از آن روز مجید من را همه

بقا مجیقد بققایی     1953سال  از. کرد م میکمک شد و می ام هم وارد گاهی در جریاناا زندگی شخصی
 انقد،  چطور وارد شوش شقده  ها یعراق فهمیدم. شدم آشناوضعیت جنگ  با کم کم مان وقتاز ه. بودم

حملقه   هقا  یوقتقی عراقق   که گفتند های شوش می بچه. اند های ما چه کرده و بچه اند، چه کارهایی کرده
 حملقة جنگیقدیم و آمقادگی    مقی  آنجقا  .رفته بودیم 1نهرخیّن ةما برای دفاع به خرمشهر و منطق ندکرد
 گفتنقد کقه   هقا مقی   آن. بقود  کیلقومتر  31 حقدود تا مرز فکه   اش که فاصلهنداشتیم به شهر  ها را یاقعر
را  شقهر  ندخواسقت  مقی  .رسیده بودندشوش  بهشنی فکه  ةگرفتن پاسگاه مرزی از جاد بعد از ها یعراق

 .دنارتباطی بین استان خوزستان با مرکز را ببند ةد و جادناشغال کن

                                                 
ققرار   ،کند ایران جدا می ةبوارین عراق را از شلمچ ةکه جزیر ،عرایض جنوب نهر این نهر در نزدیکی روستای خین در غرب خرمشهر و .1

عقراق   ةتا سی متر عرض آن متغیر است و در تنومق  هشتبین  نیم متر عمق و همچنین در مجاورا پاسگاه مرزی خین قرار دارد و دو و. دارد

 (21ا   ، 25 ص ،اطلس جغرافیای حماسی. )ریزد  العرب می به شط
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 مثل شلبیه ،روستاهای شوش. زیادی داشت ةرفت فاصل می به طرف پل کرخه ای که شوش تا جاده
و ارتباطشان با شهر  ندرسید می از یک طرف هم به رودخانه .اصالً جاده نداشتند ،2زعن و 1عنکوش و

هقا اتفقاقی متوجقه     و بچه ندتا کنار رودخانه آمده بود ها یعراق. شدند می جا بلم جابه بامردم  .قطع بود
هفت نفری کقه در سقپاه    ، همراهکه فرمانده عملیاا سپاه شوش بود ،قالوند .شده بودند ها آنحضور 

 ها عراقی یگیر زمینهرچند که . شوند می درگیر ها با عراقی روند و می کرخه ةمانده بودند کنار رودخان
اما همان  .جی و یک قبضه آرپی هبود 9  ژ ها سالح بچه ترینبیش کشد و  نمیسه ساعت بیشتر طول  دو
همین باعث تقر  و وحشقت    .بزنند، که کنار رودخانه ایستاده بود ،عراقی را ماشین دو توانند میابتدا 
 .آمد شمار میبزرگی به شد و کار   ها عراقی

ی انقالب اسقالمی  ها آرمان با اهداف و ش عضو  یک جنب  سیاسی بود کهاولین فرمانده سپاه شو
 .شدمحسوب می یتهدید این خود ت وتناسب نداش

مجیقد را بقرای    ،کقه فرمانقده سقپاه خوزسقتان بقود      ،با هماهنگی علی شقمخانی  ،اسماعیل دقایقی
همقاهنگی سقپاه    در دفتقر  شمخانی ةکنند اسماعیل معاون هماهنگ. فرماندهی سپاه شوش پیشنهاد داد

ر گروه منصورون بودند و بعقد از  قبل از انقالب د اسماعیل و مجید. همشهری مجید بودو  خوزستان
 کقار  اومسقئول روابقط عمقومی کنقار      با سِقمَت  مجید، به فرماندهی اسماعیل ،تشکیل سپاه آغاجاری

ری مغازه داشت ساکن ادر آغاج شاما چون پدر ؛االصل بودند اش بهبهانی اسماعیل و خانواده. کرد می
 . آنجا شدند
شقوش شقد تقا     محقور در فرمانقده سقپاه    ،مانده بود در جبهه که دانشگاه  را رها کرده و، مجید

. شوش مشکالا خودش را داشت. بودندهم ریخته و مردم رفته  شهر در. سروسامانی به اوضاع بدهد
  کردند و سپاه بایقد ایقن   مشکل ایجاد می زبان که کمی عرب کمونیست و چپی داشت و تعداد منافق و
 های  را به آنجا تان پی  آمد سپاه شوش خیلی از بچهکردس ةمسئلکه بعدها . کرد را حل می مشکالا

 .بجنگند ها اعزام کرد تا با گروهک
-محسوب مقی اندیمشک  ةاول جنگ بخشداری بود و زیرمجموع. عجیبی بود ةشوش دانیال منطق

شقهر   .بقود  هقزار نفقر   کقل جمعیقت آن سقی   . اندیمشک و شوش یک نماینده در مجلس داشتند .شد
. سقاکن بودنقد   جقا و هقم دزفقولی آن   ،هم لر ،زبان هم عرب. بان بیشتر نداشتخیا کوچکی بود و چند

ی  تلفیققی از ققدیم و   هقا  سقاختمان . های خود منطقه هم بودند که با هم ارتباط خوبی نداشتند بومی
هقای سقایر    ها مثقل کوچقه   کوچه بیشتر. بود  ی متمکنها آدم متعلق بهی نوساز ها ساختمان. جدید بود
زبقان   عقرب  غلقب ا اهقالی روسقتاها هقم    .دزفول شبیه خصوص بود؛ به های استان خوزستان شهرستان

                                                 
کرخقه تقا    ةآزادسازی این منطقه ارتبقاط زمینقی غقرب رودخانق     .دارد جنوب روستای زعن قرار ابوصلیبی خاا و ةتپ ةعنکوش در دامن .1

 (21، ا   211ص  اطلس جغرافیای حماسی،) .داغ را تسهیل کرد می  رقابیه و

ترین نقطه بقرای پدافنقد    منطقه مناسباین  .اول جنگ به اشغال دشمن درآمد ةهفت دارد که در کرخه قرار ةکیلومتری رودخان دوزعن در  .2

 (21، ا   211ص اطلس جغرافیای حماسی،) .بود
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لرهقای  ؛ خود شقوش دو طایفقه داشقت   . 2شجاع به سمت رقابیه و شاوور و بیت 1مثل عبدلخان ؛بودند
تلفیققی از زبقان      محلی همگوی. های مقیم منطقه شده بودند و دزفولی استان لرستان که ساکن شهر

 .شدند های منطقه هم شوشی محسوب می بومی. دزفولی و لری بود
مردم عادی حاضر در شهر به بیسقت نفقر   . چنین وضعیتی سپاه شوش را به مجید تحویل دادند در
 هر همسرشبا  ،ای بود بازنشسته که فرهنگی ،یادم هست یک پیرمرد. پراکنده بودند رسیدند و هم نمی
 از تا غروب یک نفر هم  .کرد اش را باز می الکتریکی ةکس در آن نبود درِ مغاز در شهری که هیچ صبح
 ةمغقاز نیسقت  بقرق  کقه   یشقهر  تقو ! ه؟کیق  هاین دیگ »: گفتیم می خندیدیم و ما می. کرد خرید نمیاو 

پشقت  و قرار داشقت  شوش  ةقلع ة الکتریکیآت  بود و پشت مغاز زیر شهر «برای چیشه؟الکتریکی 
 21لشقکر   ةدشمن هم مدام به سمت توپخان ةتوپخان. حمزه مستقر بود 21لشکر  ةشوش توپخان ةقلع

 .بودخونسرد اما خودش  ؛شدیم می پیرمرد ما گاهی نگران. کرد می حمزه شلیک
 .ایجقاد کقرد  خاصقی  وحدا و برادری و  عاطفی حس در منطقه مانده بودند بین مردمی کهمجید 

 چقه لقر   ،ی شقوش ها گذرد بچه ها از جنگ می که سال اکنون هم. دشمن ایستادندهمه یکپارچه مقابل 
 .اند خانوادگی نیز پیدا کرده ند، پیوندا نزدیک به همعالوه بر اینکه بسیار  ،چه دزفولی چه عرب

هقا،   در انتخاب نیروها و مراوده بقا آن . داد می عملکردش در  با رفتار و ؛صحبت نبود مجید اهل
مقثالً اگقر   . کقرد  مقی  احتیاط رفتار خورد و خوراک و خوابیدن با دقت و حتی در ،ها ن آدادن به  بها در
. برد های شوش را هم با خودش می نفر از بچه چهار ،زبان منطقه برود های عرب خواست سراغ بچه می
ای  گونقه مجیقد بقه   . داد ها مقی  کرد و به عراقی می ستون پنجم دشمن از منطقه گزارش تهیه روزهاآن 

حتقی اگقر از    هقا،  روی جاسقو   درمنطقه هم تشویق و متقاعد شدند که رو  رفتار کرد که حتی اعراب
به حسن دروی  توصیه کرد که تأسیس کند قم را 11تیپ خواست  میوقتی . اقوامشان باشند، بایستند
 .بیشتری بین اقوام ایجاد شود برادریتا ذارد گردان بگ یچه کسانی را به فرمانده

سنگرهای کنار رودخانه نمناک . سروسامان داد ،که وضع اسفناکی داشت ،شوش هم ةمجید به جبه
ها سقمت راسقت و    دزفولی. لرزیدند در این سنگرها می جنگ نداشتند و تا صبح ةها تجرب بچه. بودند
 منطققه بایقد فرمانقدهی واحقد پیقدا     . ما در یک خط بودیم و وسط مانده بودیم. جبهه داشتند چپ ما
تا  9شل  ةاز جبه ،خط سراسرمجید توانست فرماندهان را متقاعد کند که جبهه واحد شود و . کرد می
. تقا بتوانقد تصقمیم بگیقرد     یک فرمانده محور داشته باشد ،عنکوش و 5شلیبیهو  زعنو  4مشطط صالح

                                                 
 (راوی) .الوان معروف است االن به نام شهر .1

، 221 ص اطلس جغرافیای حماسقی، ) .سی کیلومتری جنوب غربی شوش است داغ و شمال ارتفاعاا می  ای در رقابیه تپه و تنگه ةتنگ .2

 (21   ا

 (راوی) .کرخه واقع است ةپشت رودخان شوش و ةدر منطقشل   .9

 (راوی) .شوش است ةکرخه در منطق ةنزدیک رودخان باالتر از زعن وصالح مشطط  .4

اطلقس  . )های ورودی شهر شوش از سمت غرب بود و از این جهت اهمیت نظامی داشت عنکوش یکی از مدخل در کنار زعن وشلیبیه  .5

 (21، ا   211 ص ،جغرافیای حماسی
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چنقد   1المبقین  تقا قبقل از عملیقاا فقتح     ورد وبیقا وجود ه توانست آنجا تحرکاتی ب عالوه بر آن مجید
 .عملیاا ایذایی در منطقه انجام دهد

ها و لشقکرها هقم بقه     اما چون جنگ شده بود دیگر تیپ .زرهی متعلق به خوزستان بود 32لشکر 
راد فرمانقده آن    حمزه مستقر بود که سرهنگ شقاهین  21لشکر  2ما تیپ  ةدر منطق. منطقه آمده بودند

که در نبرد مستقیم رودرروی مقردم ققرار گرفتقه     ،ی ارت انقالب که پیروز شد بعضی از نیروها. بود
از کسقانی کقه   . بازخرید کرده بودند خودشان را ها بعضی و فراری بودند ها بعضی .اعدام شدند ،بودند

فرمانقده کقل ققوا    . نبودنقد هم بودنقد کقه سیاسقی      اللّهی حزب های ند تعدادی بچهه بوددر ارت  ماند
زد و نیروهای سقپاه را نیروهقای    می دامن ها کرد و به اختالف می تحریکرا  ها صدر بود که ارتشی بنی

 .کنند می عمل و اطالعاا کافی سواد بدونکه دلسوز نیستند و  دانست میخودسری 
 گینمایند سِمَت قبل از اینکه به شوش بیام علی شمخانی»: تعریف کردمجید  یک باریادم هست  
ی سپاه ها کردن بچه فکر می اخیلی از ارتشی. به من دادزرهی اهواز  32اتاق جنگ لشکر  رو توی سپاه

های  کردن بچه فکر می. و از دانشگاه بیرونشون کردنان  سوادن که از در  فراری یه مشت نیروهای بی
تباط داشقته  اردادن سربازا با ما  نمی قدر ذهنشون منفی بود که حتی اجازه اون. گردن می دنبال شرّ سپاه
کقه   ،هقا و بقرادرش   بقا بچقه   کقه  بقود  2تیپ  ةنتوپخوبرادرِ ابراهیم طهماسبی، سرباز  ،اسماعیل. باشن

برای : پرخاش به اسماعیل گفته بود یه بار فرمانده توپخونه با. داشت ارتباط ،فرمانده عملیاا سپاه بود
 ری سپاه شوش؟ به چه حقّی؟ چی می
 من هم کقه یقه مقدا   . نگران بودن .د از ما خط و خطوط بگیرهآ یکردن که اسماعیل م فکر می ااون
سرهنگ یه بار خقطّ نسقتعلیق   . مه بودخوبی پیدا کرد ةاتاق جنگ ارت  بودم با یه سرهنگی میون یتو

 درسِت رو چرا ادامه ندادی؟، خطّت هم که خوبه ،سواد که داری ،پسرم: گفت من رو دید و
 .م هدرسم رو ادامه داد ،جناب سرهنگ: گفتم
 گرفتی؟ رفتی دیپلمت رو می می ،خب: گفت
 .م هدیپلمم رو گرفت ،جناب سرهنگ: گفتم
 ری شدی؟ جو رفتی دانشگاه؟ چرا این پسر خب می، اِ: گفت
االن . ما سقالِ سقوم پزشقکی   . م هشما دانشقگاه هقم رفتق    ةم؟ با اجاز هچه جوری شد: تعجب گفتم با

 .لهتعطی  نشگاهانقالب فرهنگی شده و دا
چه برسه به اینکه  ؛شد که من باسواد باشم اصالً باورش نمی .سرهنگ از تعجب چشماش گِرد شد

 «.باشمهم دانشجوی پزشکی 

                                                 
 ةغقرب رودخانق   و همچنقین  و دزفقول  اندیمشقک و  غرب شقوش  و جنوب ةجبهدو در  به طور مشترک بین ارت  و سپاهعملیاا این  .1

کیلقومتر مربقع از خقاک     2511منجر بقه آزادسقازی    و آغاز شد 2/1/1901تاریخ در  «یا زهرا»با رمز  کرخه با هدف آزادسازی مناطق اشغالی و

 (ر جنگ، مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگخوزستان د، 1اطلس راهنمای ) .یک دیگر شدتژهای استرا و قسمت 5و  4ایران و آزادسازی سایت 
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هر دو روز یقک  ارت   ،بسیج مهماا بدهد داد ارت  به سپاه و نمی صدر اجازه با وجود اینکه بنی
 انداز و یک قبضه خمپاره 12 ما دو قبضه خمپاره در حالی که ؛کردتعیین سهمیه  برای ماخمپاره  نصفه
کرخه یقک نیقروی پیقاده هقم      ةارت  کنار رودخان. آمد داشتیم و این سهمیه با عقل جور درنمی 121

های نزدیقک شقهر شقوش مسقتقر       دیدبانی ارت  باالی تپه. بسیجی بودندهای  آنجا فقط بچه. نداشت
از روسقتای   دورتقر متقر   پانصقد هم  2قرارگاه تیپ . بریزد شده بود تا به طور پراکنده با توپخانه آت 

  نیروها و فرمانقده تیقپ   .بود زده شده به طرف خط مقدم، داشت، که هفت هشت خانه بیشتر نشاوور
 ةکرد سنگرهای خمپار ی زمستان مجید ما را وادار میها شب. شهر مقر نداشتند بودند و در آنجا مستقر
: یک شب بقه مجیقد گفقتم   . گفتند نمی چیزی اما ؛دانستند کار ماست ا میه آن. ها را غارا کنیم ارتشی

 چقه کقار  »: گفقت  مجید« !کنی به دزدی؟ اون وقت تو ما رو وادار می ؛ن جبهه درست بشنآ ملت می»
 «!مجبوریم دیگه. نشدهاما  ؛بشهبرقرار های ما و ارت  تفاهم  کردم بین بچه خیلی تالش ! کنم؟

. نظافت عمومی و شستن ظروف بقین خودمقان نوبقت گذاشقته بقودیم      مثلدر سپاه برای کارهایی 
یک روز من در . ها قائل نبود فرقی بین خودش و بچه هیچ .مجید هم خودش را در لیست گذاشته بود

ارتشی با بقرادر بققایی کقار     تا دو»: پشت میز کار او نشسته بودم که نگهبان آمد و گفت دفتر مجید و
 آمدنقد و چقون مجیقد را از قبقل     ارتشیدو  «.بیان داخل»: گفتم. مبود هسال شانزده آن موقع من «.دارن
ما با بقرادر بققایی کقار     !برادر، ببخشید»: گفتند شناختند وقتی من را پشت میز دیدند جا خوردند و می
ای ورق زدن و تماشق مقن مشقغول    .ای نشستند دقیقه چند «.نآ االن می .بفرمایید بشینید»: گفتم «.داریم
هقای مجلقه نگقاه     بقه عکقس  طور کقه   ناهم« ببخشید برادر، برادر بقایی کجاست؟»: گفتند .بودممجله 
 ،بخشید برادر»: با تعجب به من نگاه کردند و پرسیدند ها نآ «.شورن دارن ظرفا رو می»: گفتم کردم می

اون هقم مجیقد    ؛بیشتر نقداریم ما اینجا یه بقایی  ،بله»: گفتم «.ما با برادر بقایی فرمانده سپاه کار داریم
. سراغ مجید رفقتم تقا صقدای  کقنم     .دود از سرشان بلند شد «.شورن بقاییه که االن دارن ظرفا رو می

او را  امقا مقن   ؛کردنقد  مقی  های شوش او را برادر بقایی صقدا  بچه. شست می های آخر را داشت ظرف
چقه  »: گفقتم  «؟ان کقی »: گفقت  «.کقارا دارن  ،نا هتا ارتشی اومقد  دو ،مجید»: گفتم. زدم صدا میمجید 
: اش گرفقت و پرسقید   خنقده  «.کولشون خیلقی شقلوغه  ی اما رو ؛شناسم درجه که نمی! ان دونم کی می
مقن   ؛برو تو ،مجید»: گفتم .مجید خندید« .وره سه تا اون ،وره سه تا این»: گفتم« تا؟ شلوغه یعنی چند»

خوای بعد بگقی مقن    شه؟ می حاال که داره تموم می ؟!یزرنگ»: گفت نگاهی کرد و «.شورم ظرفا رو می
مجید هم کمقی بعقد از   . خبر دادم دفتر و به برگشتم «.آد بگو االن می جای مجید شهرداری دادم؟ برو

 !چه عجقب  !به به»: گفت حالن احوله و در هم به طرفرفت  .وقتی آمد دست  خیس بود. من رسید
دست  را خشک مجید . دان سرهنگ ها نآمتوجه شدم  آن وقت من «سری به ما زدی؟ ،جناب سرهنگ

هقا   این برادرمون گفتن شما ظرفای بچقه  ،بقایی برادر»: گفتسرهنگ . پرسی کرد احوال ها و با آنکرد 
بعقد ایقن   »: سقرهنگ پرسقید  « .شه هر ده روز یه بار هم نوبت ما می ،آره»: مجید گفت« !شوری می رو

 ،جنقاب سقرهنگ  »: خنقده گفقت   مجید با« شوری؟ ن شما ظرفاشون رو میبر نیروهاا ازا فرمان می
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یک بار دیگر هم که در دفتر مجید نشسقته بقودم گفتنقد کقه بقرادر       «.رو بشناسی اخیلی مونده بسیجی
بقرو بیقرون    ،امیر»: مجید به من گفت. مصاحبه کنند خواهند با شما ند و میا هتا خبرنگار آمد مجید دو
سپاه که بیرون رفتم دیدم لندرووری ایستاده و زن و مقردی داخقل    مقر از در «.انشون کن بی راهنمایی
مقن  . کوتاه و شلوار آمده بقود  در زمستان با پیراهن آستین .نداشتمناسبی حجاب   زن اصالً. آن هستند

مقن   .زن روز ةخبرنگار مجل ؛ایشون خانم من هستن»: گفت آقا پیاده شد وکه کردم  می ماا نگاهشان
و بقه مجیقد    برگشتم« .چند دقیقه اینجا باشید»: طور دیدم گفتم اوضاع را که این «.هم خبرنگار کیهانم

حجابقه؟   بی ؟چی» : گفت« .حجابه مجید، زنِ بی»: گفتم« .خب زن باشه»: گفت« .هشون زن یکی» : گفتم
چقی بهشقون   »: گفت یدمج« .خوای خودا برو نگاه کن می .نا بیرون. که نیستم کور»: گفتم« مطمئنی؟
تو  .رم بیرون سپاه می من از دیوار. برو ردشون کن برن»: گفت« .بهشون گفتم صبر کنن»: گفتم« گفتی؟

براشون مشکلی پی   ،فرمانده سپاه ،برادر بقایی، ببخشید»: بیرون رفتم و گفتم« .نیست  .برو بگو رفته
 .برگشتند هم سوار ماشینشان شدند و ها آن« .ن بیرونا هرفت .اومده

رئیس جمهور -الحق ضیاءو  که یاسر عرفاا ،اولین هیئت صلح به ایران در جریان سفر ،همان سال
برو دو متر پارچه از روابط عمومی بگیر »: مجید به من گفت، و یک تعداد دیگر آمده بودند -پاکستان

 .برو بردار بیقار »: گفت «ای؟وخ برای چی می»: گفتم« .وحسابی چند رنگ تا ماژیک درست بیار با چند
 اهلل  بسم»: مجید ماژیک را برداشت و نوشت. روابط عمومی گرفتم و آوردم وسایل را از «.کارا نباشه

بنا بقه رسقالتی کقه از خقون      ،شوش دانیال ةپاسداران و رزمندگان مستقر در جبه ،الرحیم، ما  الرحمن 
سازش با کفقار بعثقی را حتقی بقا      صلح و نماییم ننگ اعالم می ،کنیم شهدا بر گردن خود احسا  می

اول خودش طومار را امضا کرد و بعد آن را به من داد « .هایمان نخواهیم پذیرفت قطعه شدن بدن قطعه
شقوش بقردم و    ةمن هم آن را به خقط مققدم جبهق    «.ها امضا کنن بچه ةهمتا ببر خط مقدم »: و گفت
را به فرماندهی اهواز فرستاد تا به تهران بفرستند و بعد از آن مجید طومار . ها امضا کردند تک بچه تک

 .شوش حاضر نیستیم صلح را بپذیریم ةمرکز بداند که ما در جبه
مجتبقی نصقیری و   و  زاده مهدی بقزر   های تهران از بچه. جا نیرو آمده بود شوش از همه ةدر جبه

و بقرادری بقه اسقم مجیقد      مهقدی لیقث   اصغر ملکیان و  از اصفهان حاج. مرتضی صفار را به یاد دارم
از  .پقور بقود   دیهقا   از همقدان . بودنقد  آمقده  آید نمی کبیری و یک نفر به اسم علی که فامیل  را یادم

 ةکقل سقنگرهای خقط جبهق     .نفر نیرو بقود  چهار پنجسنگر  در هر. مازندران و رشت هم نیرو داشتیم
 .رسید نمی تا پانزده شوش به

 .وققار و آرامق  عجیبقی داشقت    . عصقبانیت او را ندیقدم   وققت هیچ  .مجید فرماندهی خاص بود
سقه روز   1901یک بقار در سقال   . داد می ها نشان بچه اعتنایی به بیبا اخم کردن و فقط  اش را ناراحتی

بقا  وقتی به جبهه برگشقتم مجیقد   . ماندم به جای سه روز هفده روز. مرخصی گرفتم تا به بهبهان بروم
: وجو گفقتم  بعد از چند بار پر . داد نمی پرسیدم جواب می لت راچه ع و هر من سرسنگین شده بود

مقن   .خاصی نیست ةنگو مسئل»: گفتم« .خاصی نیست ةمسئل»: گفت« گیری؟ نمی مچرا تحویل ،مجید»
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: گفت «برای چی؟»: گفتم« کشی؟ تو خجالت نمی»: گفت نگاهم کرد و« .شناسم دیگه اخالق تو رو می
رزمنقده   یقه بچقه   .الزمهخط نیرو  یروز موندی؟ االن تو هفدهبرای چی  ؛تو سه روز مرخصی گرفتی»

از مقن   خقاطر ایقن  ه بق »: گفقتم « کشقی؟  ش؟ تو خجالقت نمقی   روز بره دنبال کار و زندگی هفدهباید 
هقا حقدّ    بچقه  بنابراین .کند تنبیهکافی بود تا ما را رفتار همین  «؟چیزیهاین کم  ،آره»: گفت« ناراحتی؟
سقریع   ،ها منطقی اسقت  کرد حرف بچه اگر جایی احسا  می از طرف دیگر. ناختندش می خودشان را

 1.پذیرفت می کرد و سخن نیروها را رأی خودش را عوض می
 .کال  کنار آن محقل اسقتراحت فرمانقدهی    سپاه شوش دفتر مدرسه اتاق فرماندهی بود و مقر در

های مدرسقه را بقه    نیکمت. رده بودندکال  بزرگی را هم غذاخوری ک. رفتم می من هم گاهی به آنجا
یک تراکت هم به دیوار زده بودند کقه  . خوردیم می غذا نشستیم و می هم چسبانده بودند و ما روی آن

سقوم بقه    رساند و یقک  خورید به دکتر سود می دوسوم آنچه می: دکتر ویلیام»: روی آن نوشته شده بود
 «.بدید من بخورم. هسوم  مال خودم سه»: گفت همیشه می، که پزشک بود ،مجید «.خودتان

خاصی به پدر و  ةمجید عالق. در بهبهان بودند ،به نام حمید ،پدر و مادر و یکی از برادرهای مجید
ندرا دیدم مجید به  شوش که بودیم به ةدر جبه. گذاشت می به مادرش احترام عجیبی .مادرش داشت
. خوانقد  شد ققرآن مقی   کار می وقتی بی. گرفت می تما  رفت و با منزل می بیشتر به اهواز. بهبهان برود

 .خواندم قرآن می اوگاهی کنار  من هم. کرد آیاا تدبّر می  کرد و در معانی باز می قرآن جلوی تا چند 
 «.یه بار دیگه بخون»: گفت و می خندید میمجید . گفتم می بعضی از کلماا را اشتباه

دوازده  ،ی شوش دانیقال بقود  ها که از بچه ،سرافراز ظفرالبته م .بودم اشترین همشهری من کوچک
 «؟داره باباا سرمایه ،مظفر»: گفت او میهمیشه به . گذاشت می سرش مجید خیلی سربه .بودساله  سیزده

« .هانقالبق  داصالً بابام ضق  .طاغوتی هم هست ؛که هیچه دار سرمایه»: گفت آورد و می نمی مظفر هم کم
جقوری   چقرا ایقن   ،مظفقر »: گفتم من می «.رهآ اصالً کم نمی ؛نگاه کن امیر»: گفت می خندید و می مجید

 «.کن نیست دیگه ول که ،اگه کم بیارم»: گفت می «دی؟ جواب مجید رو می
که پیرمرد باصفایی بود و از اصقفهان بقه    ،نعمت قدیریان  کرد که حاج مجید برایم تعریفیک بار 

ها را بیدار کرد و وقتی من را  بچه همة ،قبل از تحویل سالدقایقی ، 1901سال  ،شوش آمده بود ةجبه
االن  .هاش باشقه  خدایا این باید االن پی  نوه»: گفتم کردم با خودم  می نگاه  که طور  ناهم صدا کرد

بعد از آن حاجی مشقغول آمقاده کقردن    « !کنه؟ اینجا چی کار می. هاش باید بیان ازش عیدی بگیرن نوه
خواهقد   ترسیدم نکنقد مقی   .دفعه دلم لرزید یک. زدم لبخند می کردم و می گاه هم ن من. صبحانه شد

نیم ساعت بعد حاج نعمت بلند شد و رفقت و یقک سقاعت بعقد خبقر       !اتفاقی برای این پیرمرد بیفتد
ده . و سقرش را قطقع کقرده بقود     کنقارش تو  خورده بود . ه استآوردند که کنار رودخانه شهید شد

 .ه بوددوید متری هم بدون سر

                                                 
. طقور نبقود   اما مجید این خشک در زبان محلی ما یعنی مغرور و متکبر؛. خشک بود گوید مجید خیلی محل مجید است و می همسرم بچه .1

 (راوی. )گذاشت کرد، کم نمی شد؛ اما وقتی با کسی رفاقت می با همه زود خودمانی نمی
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فرمانقده عملیقاتی    بقه عنقوان  گذشت تا اینکه شنتیا را  می شوش به این شکل ةروزگارمان در جبه
 شقوش را بقر   ةفرمانقدهی جبهق   او. چهره بود سپاه شهرکرد و سیاه ةشنتیا بچ. منطقه از اهواز فرستادند

وطلب آمقده بودنقد و   های پاکی که دا کرد و علناً به بچه می اما بددهنی ؛بسیار شجاع بود. عهده گرفت
 ةکقه بچق   ،بعقد از او  میقرزا   ،شقنتیا . داد مقی  کردند فح  خط مقدم ناخواسته کوتاهی می گاهی در

 .میرزا را اصقالً ندیقدم    من او . آمد ،اصفهان بود و در لبنان جنگیده بود و اطالعاا و تجربه داشت
را  شقنتیا وقتقی مجیقد موضقوع بقددهنی     . به شهادا رسیده بقود  اوشوش بروم  ةقبل از اینکه به جبه

 .و رَدش کرد« .خوره این به درد من نمی»: گفت متوجه شد
بعضقی  . سپاه دزفول در منطقه برای مقابله با دشمن بعثی بین افراد محلی اسلحه توزیع کقرده بقود  

ار زیقاد  کق . کردنقد  ها همکاری می یشان را از سپاه دزفول گرفته بودند و با عراقیها هم اسلحه ها محلی
بعد از شقنتیا، مرتضقی   . خط درگیری داشتیم ها هم در بود و ما روزها دنبال ستون پنجم بودیم و شب

 .صفار آمد و فرمانده محور شوش شد که تا پایان هم با مجید بقایی ماند
 ق راهقی شقوش   یک روز به سپاه شوش خبر رسید کقه سقر سقه   ها بودیم که در همین ک  و قو 

 .جاده به طرف اندیمشک برونقد   نآهای سپاه از  دهد بچه نمی ت  ایستاده و اجازهاندیمشک دژبان ار
و سوار موتور  گذاشتمکولم  رویکالشینکف را  من. حق ندارند اینجا پا بگذارند ها که این بودند  گفته

ملقه  از ج ،های سپاه نفر از بچه و چنداند  دیدم تعدادی ارتشی ایستاده .راهی شوش رفتم سه شدم و به
کقه لبقا     ،های سپاه نفر از بچه وانت سبز هم آنجا بود و دو یک پیکان. حاج احمد خنیفر پریشانی و

: حاج احمد خنیفر پرسقیدم  از. بودند تا راه باز شود رو به اندیمشک منتظر کنار جاده ،سبز تنشان بود
 گه می. از جاده رد بشن ندادهسرهنگ اجازه . ان ی سپاه اراکها از بچه»: گفت« ؟ان سبزها کی این لبا »

تا گروهبان  بود که سرگردی پشت سرش ایستاده بود و دو 1...  سرهنگ ها بزر  ارتشی« .جاده نظامیه
وسط ایقن مقاجرا    من. کردند یا استوار هم کنار دست  بودند و داشتند با محمود پریشانی صحبت می

هقای مقا از    بچه دی تو اجازه نمی»: گ گفتمکنم به سرهن رعایتبدون اینکه ادبیاا خاصی را  پریدم و
: گفقتم « .زیر دید دشمنه .این جاده نظامیه ،جان پسر»: سرهنگ رو به من کرد و گفت «این جاده برن؟

تقازه   .یقم آ ریم اندیمشک و می روز داریم می هر .ایم اینجا؟ ما هم نظامی هستیم دیگه کاره پس ما چه»
اصالً من پسقر  »: من با تندی گفتم «پسرم»تا گفت « ... سرمپ»: سرهنگ گفت «رسیده زیر دید دشمن؟

هقا   همقین مقا بچقه    ؛نگو بچه جان»: گفتم« ... بچه جان» :این را که گفتم با عصبانیت گفت« !تو نیستم
 «.ایسادیم و نذاشتیم تو و امثال تو بر مقا حکومقت کنیقد   وروی تو  و تانک رژیم شاه  بودیم که روبه

« .یقه چیقزی بگقو   . تو یقه حرفقی بقزن    ،آقای پریشانی، آقای پریشانی»: گفت .شد خشمگینسرهنگ 
خوای کاری کنم که  می .این اولشه...  سرهنگ»: کرد و گفت ینگاه معنادار. پریشانی هم کوتاهی نکرد
سقرهنگ بقا   . این را که گفت خنده را در چشمان اطرافیقان سقرهنگ دیقدم    «دیگه اینجا جاا نباشه؟

ی سقپاه  هقا  بچقه  «.من تکلیفم رو باید با آقای بقایی یکسره کنم !لشون کنید برنو»: زد فریادعصبانیت 

                                                 
 (راوی) .نشد ای مالحظاا ذکر ایشان به دلیل پاره اسم .1
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سقپاه   مققر  ما هم سوار موتقور شقدیم و بقه   . یشان شدند و رفتندها ماشیناراک لبخندی زدند و سوار 
به سقمت  « .کارا داره برادر مجید»: به من گفتند ها هنوز دو سه ساعت نگذشته بود که بچه. برگشتیم
سرش را پقایین  . نشسته استش دیدم مجید پشت میزآنجا  .رفتم ،که دفتر مدرسه بود ،ر مجیداتاق کا

کقدوم  »: گفتم« چی بوده این جریانی که پی  اومده؟»: پرسید. یمان به هم نیفتدها انداخته بود تا چشم
؟ ...  سرهنگبه » : گفتم «چی گفتی؟...  امروز به سرهنگ !خودا رو نزن به اون راه»: گفت «جریان؟

دونم تقو داری   من نمی»: گفتم« .دونن ماجرا رو همه می .جواب بدهدرست »: گفت «.من چیزی نگفتم
خوانقدم کقه مقثالً       اندر چشقم . سقرش را بقاال آورد و نگقاهم کقرد    ، گفقتم این را تا « گی؟ چی می
باید روش  ؛کرد ی میرودار ؟گی ن رو میاو ... آهان»: گفتم باشد و من را توبیخ کند،ی خواهد جدّ می
گقه   مقی ؛ جاده رو بسته .کنم درست صحبت می»: گفتم« .درست صحبت کن»: مجید گفت «.شد می کم

: گفت« .گیره برای ما عراقیا، بعد اینجا قیافه می یترسه بره جلو پس ما چی هستیم؟ این آقا می .نظامیه
گقم تقو چقرا     من مقی  .ترسن نمی یاترسن  من کار ندارم که اینا از عراقیا می. جوری صحبت نکن این»

. دز هی حرف مفت مقی . فتگ زور می شتب داخ»: گفتم« کاره بودی؟ ؟ چهبرخورد کردیرفتی با اینا 
که مجیقد بقا    زدم حرف میطور  داشتم همین «.گه جاده نظامیه بهشون می ؛نا ههای سپاه اراک اومد بچه

« بازداشقتم؟ »: با تعجب گفقتم « .سپاه بزنی بیرونحق هم نداری از . بازداشتی .برو بیرون»: تندی گفت
ایشون سه روز بازداشته »: زاده گفت مجید به شهید. اتاقی نبود تا مرا در آن بازداشت کنند« .آره»: گفت
 «.سپاه مشکلی نداره ةمحوط یتو .سپاه حق نداره بره بیرون از درِ .سپاه یتو

مجید صقدایم زد   ،بعد از سه روز بازداشت. گشتم میسپاه مقر  ةسه روز برای خودم در محوط من
کیقف   ،امیر»: گفت «.سه روز پی  گفتم ومن که جریان ر»: گفتم «چی بوده جریان؟ بیا ببینم»: گفت و

کقدوم  »: گفقت  «!تو که من رو سقه روز بازداشقت کقردی    ... برو بابا»: گفتم «!کردم از کاری که کردی
جقوری رفتقار    نوپس چرا با مقن ا »: گفتم« !کردی حیاط داشتی فوتبال بازی می یبازداشت؟ تو که تو

 که سرهنگ اونجا به من گفت. قول داده بودم 2جمع قرارگاه تیپ  یآخه اون روز تو»: گفت «کردی؟
مقن دیگقه   گفقت کقه   . یقه پقول کقرده    ةچی از دهن  دراومده گفته و من رو سقک  بسیجی هر یه بچه
مقن هقم    .آقای بقایی این خیلی برای من سنگینه. بره ژبان دیگه از من فرمان نمیدو  تونم کار کنم نمی

اما تو هم کار زشتی کرده بقودی کقه   . کنم می  بازداشتو  کنم می برخورد ، چشم باهاشکه گفته بودم
بقه پیشقنهاد   ، بعد از آن «.یه مدا برو مخابراا و کار مخابراتی بکن حاال. بدون اجازه دخالت کردی

 .سیم را یاد بگیرم بیکار با به مخابراا رفتم تا  مجید
آنقتن  . شخصقی بقود   ةروی حرم حضرا دانیال و در زیرزمین یک خان مخابراا سپاه شوش روبه

رضقا دینارونقد معلقم بقود و مسقئول      . رو بیرون آمده بقود  سیمی که در زیرزمین زده بودیم از پیاده بی
جبهقه را   سیم بزرگی بود و داشتیم که بی 40و یک  آرسی تا پی دو ما در مخابراا. مخابراا شده بود

مققر حقاج غقالم      فرمانقده . کنار رودخانه فرسقتاد  مجید من را به مقر  بعد از یک هفته. داد پوش  می
مقن هقم بقه عنقوان      .عهقده داشقت   قایق کنار رودخانقه را بقر  هفت هشت تا  رستگار بود که هدایت
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رفتند  می شدند و به آن سمت آب ها می ای که سوار قایق رزمندهنیروهای . چی کنار ایشان بودم سیم بی
 سقمت چقپ مقا   . شقد  مقی  سازماندهی رسید در این مقر آمدند و بارهایی که می یی که میها و مجروح

مسقئول   ،طالب شقد  ابی  بن  گذار لشکر علی بنیان هاکه بعد ،حسن دروی  .انداز بود ه سنگرهای خمپار
حسقین یاحسقن    و غقالم  ،رضقا داسقتار  ، حمقداهلل زارع ، سعید سقواعدی ، رو حمزه صنوب ها بود قبضه

از همقه عکقس   با دوربین  اولین کسی بود که دارم یادبه  و انداز بود یاحسن خمپاره. نیروهای  بودند
فقردا  »: گفقت  می. سن  از ما بیشتر بود «خوای؟ این عکسا رو برای چی می»: پرسیدم می از او. گرفت

 من« .این مملکت افتاده ینسل آینده باید بدونن چه اتفاقی تو .الزمهه این عکسا ش که جنگ تموم می
 .کردم فکر نمیها  چیزاین به  اصالً «نسل آینده چیه؟. هدلت خوش ... برو بابا»: گفتم می خندیدم و می

 هقا  یعراقق . شقوش ماجراهقا داشقتیم    ةدر این مدا کنار رودخانق . دو ماه کنار غالم رستگار ماندم
چنقد  . ندزد می آوردند را که آب و غذا می هاییماشینو گاهی  ندریخت می پراکنده روی رودخانه آت 

هقا   ققایق . را برد ها نآ ها زخمی شدند و در رودخانه افتادند و آب بچه. نددر آب زدرا هایمان  بار قایق
دوبقاره در   مدنقد آ می باز خط به عق با قایق یی کهها مجروح .اندازهای دشمن بودند آت  خمپاره زیر

آت  دشقمن روی ایقن منطققه مقدام     . سنگر بگیرند ها جایی هم نبود که بچه .خوردند می قایق ترک 
 .گفتند باید کاری کرد می گرفت و همه می تلفاا

گقرفتم تقا    سقیم تمقا  مقی    آمقد بقا بقی    کار من کنار رودخانه این بود که وقتی با قایق زخمی مقی 
را بقه بیمارسقتان    ها آمد مجروح که می یماشینهر  آمبوالنس آن موقع خیلی کم بود و .آمبوالنس بیاید

دشمن روی جاده دید داشقت   دوباره ،در مسیر. برد می از آنجا هم به اهواز رساند و می مافی شهر نظام
 .خیلی سختی بود آن روزها روزگار .دکر می تر مشکل را بردن مجروحان به عقبهمین و 

وسقالی از او   کقه سقن   ،اصغر ملکیقان   حاج. ای روی رودخانه بزنیم ر شد یک پل بشکهآن سال قرا
را  هقا  های خالی را کنار هم بگذاریم و بعد آن لیتری روغن دویستهای  گذشته بود طرح داد که بشکه

و  ها ارتفاع بشکه. را از زیر و کنار به هم جوش بزنیم ها های سه متری قرار بدهیم و جعبه داخل جعبه
بعقد از زدن  . سقل ببنقدیم  کبعد روی آن تخته بگذاریم و با سیم بو. شد متر می یسانت پنجاهجعبه با هم 

صقدای   هقا  عراققی . شقد  مقی  جا کمتر در رود قایق جابه صورا گرفت و پل بیشتر ترددها از روی آن
 وکم متوجه پل شدند  کم .اند چطور به خط رسیده ها دانستند آن نمی اما ،شنیدند می را از خط ما ماشین

پقل  همیشه ترک  بقه   .آت  گرفتند تر را زیر کیلومتر پایین هفت هشتزعن تا  ةدر مسیر رود از جبه
پیاده یا با موتقور از روی   کسیاگر . رفت ها می شد و آب داخل بشکه می و سوراخ خورد میای  بشکه
تعادل  ،رسید شکه خورده بود میاگر به جایی که ترک  در ب ماشیناما  ؛مشکلی نداشت ،شد می آن رد

همقه  . ه استملکیان با لندکروز در رودخانه افتاد یک روز غروب گفتند اصغر. داد خود را از دست می
 امقا چهقار چقرخ    .شناکنان از آب بیقرون آمقد   ،قبراق و سرحال ،و دیدیم اصغر یمکنار آب جمع شد

مجیقد  . طقوالنی داشقت   یعرضق کقه   بودای فصلی  کرخه رودخانه. بود لندکروز وسط کرخه باال رفته
با خودم » :کرد می برای ما تعریف .ه بوددر آب دیدرا اصغر  ماشینافتادن ، اصفهان بود ةکه بچ ،کبیری
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خواستم با تیر بقزنم    .آب اومد بیرون یبعد دیدم یه ماهی گنده از تو .اصغر رفت یا امام زمان گفتم
ش  مونده بودم چه جوری اصغر با این هیکل گنقده . خودمونه اصغر ؛این ماهی نیست که ... دیدم اَکه 
 «!شیشه اومده بیرون یاز تو

شد کاری  نمی. به لندکروز رفت که چطور باید بیرون بیاید ها حوا  ةاصغر که نجاا پیدا کرد هم
من داشتم بقا موتقور   . خود برگشت دو روز بعد از این ماجرا باران شدیدی آمد و لندکروز خودبه. کرد
. کنقد  مقی  صقحبت  آنبیقرون کشقیدن    بقارة شدم که دیدم اصغر با چند نفر دیگر در می ز کنار آب ردا

اش  او هم با لحن خقاص اصقفهانی  « خوای درش بیاری؟ چه جوری می ،حاج اصغر»: گفتم ایستادم و
 «آب این سیم بوکسل رو بندازی زیر سپر ماشین؟ یشی بری تو تو که خیلی شجاعی لخت می»: گفت
اگه راست ، شه تو که ادّعاا می»: حاج اصغر گفت «!اصالً این خبرا نیست»: گفتم. یلی سرد بودهوا خ
ها هم ایستاده بودنقد   و بچه زدکنایه میحاجی به من  «!بیا برو دیگه ،جنوبی ةشنا بلدی و بچ و گی می

یم را هقا  لبقا   .اثقر خقودش را گذاشقت    ها حرف. حاضر نبود در آب برود کس هیچ. کردند و نگاه می
ای را  فاصقله . وسقط پقل دویقدم   . شد مستقیم در آن حرکقت کقرد   آب جریان داشت و نمی. درآوردم

سقیم بوکسقل در    سرِ. مشخص کردم تا از آنجا به درون آب بپرم و در جریان آب به لندکروز بچسبم
ا من دبا شآب  .رودخانه پریدم داخل. کردند در دو سمت رودخانه داشتند نگاه می ها بچه. دستم بود

تالشم را کقردم تقا بقه     همة. امکان برگشت وجود نداشت .وحشت کردم یک لحظه. را با خودش برد
فشار آب . به شادی کردن و باال و پایین پریدنکردند شروع  ها رسیدم بچه آنوقتی به . لندکروز برسم

ققالب   «.قالب  یاز تورو بند سیمبرو زیر آب »: زد فریاداصغر . من را به لندکروز چسبانده بود سرد
بخقوایم  . سپر جا نقداره »: اصغر دوباره فریاد زد. سیم را در سپر بیندازم خواستم سرِ  .کردم نمی را پیدا
. آلقود بقود   گقل . کقردم  آب  سقرم را زیقرِ  « .بنداز اون تو. قالب مثل شاخک زده بیرون. آد درمی بکشیم
داخل آن انداختم و  و سیم بوکسل را پیدا کردمبا دست قالب را . توانستم چشمم را باز نگه دارم نمی
. ایسقتادم  آناز کقاپوا لنقدکروز بقاال رفقتم و عققب      . کشیدم خودم را کنار« .اصغر بک »: زدم فریاد

 .کردنقد  آنبا بولدوزر شروع به کشیدن  ها بچه. درخشید می اَش ای لندکروز تمیز شده بود و رنگ قهوه
لنقدکروز  . خورد و لرز به بدنم افتاد می ام سرما به تن برهنه. آمد باد می. کردم چپ نکند من هم دعا می

. حرکقت کقرد   ماشیناما  ؛یک آن ترسیدم نکند سر سیم بوکسل از قالب دربیاید. تکان کوچکی خورد
. به طقرف خقودش کشقید    بولدوزر حرکت کرد و لندکروز را. احسا  کردم کارم به ثمر رسیده است

پایین پریدم و با شقنا خقودم را    آناز  که ای لندکروز هنوز در آب بودتا وسط تایره. روی سقف رفتم
. خقورد  ا سرما به هم مقی دهایم از ش دندان. ها آت  روشن کرده بودند بچه. به کنار رودخانه رساندم

 ،عمرا اگه یه کار خوب کقرده باشقی   یتو»: گفت اصغر ملکیان پتویی آورد و روی کمرم انداخت و
ا  طقوری  هقیچ »: گفقت  با خونسردی من را بوسید و «.میرم از سرما من دارم می ،اصغر»: گفتم« .ههمین
وقتی مجید موضقوع را  . سرمای شدیدی خوردم و ده روز تب کردم آنبعد از  «.ببخ  ما رو. شه نمی
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 یکقی بایقد   ،خقب »: گفقتم « کرد که تقو کقردی؟   دیوونه بودی آخه؟ این کار رو کی می»: گفت فهمید،
 «.حاال من جوونم و مقاومتم بیشتره. رفت دیگه می

من خوشم »: گفت به نظافت عالقه داشت می که مجید هم .من کنار رودخانه خیلی تمیز بود سنگر
ما غیر اصولی آن را کنار رودخانه  .خیس بود آن کف .کوچک و نمناک بود سنگر« .د از سنگر امیرآ می

کقردم و   اما من هر روز تمیزش مقی  .کرده بودیم و دورش گونی چیده بودیم و پتو آویزان کنده بودیم
زدم تقا   خریدم و در سقنگر مقی   می شبوکننده از دزفول اسپری خو. تکاندم بردم و می پتوها را بیرون می

 .رفت ماند و بعد می یک ساعت پی  ما می، اگر کار واجبی نداشت ،آمد می مجید که. خوشبو شود
. شقدند  زخمقی   ها بسیاری از بچه ها رسانی در همین آب. بردیم های خط با بشکه آب می برای بچه
. رفقت  می زحمت به خط رسیده بود از بین خورد و آبی که به آب کنار سنگرها ترک  می ةگاهی بشک
هقای   تا اینکقه چنقد نفقر از بچقه    ؛ کنندکار دانستند باید چه  نمی ناراحت بودند و موضوعهمه از این 
بقه فرمانقدهی   . تصمیم گرفتند چند حلقه چاه آب کنار رودخانه بزنند ،بودند از ما بزرگترکه  ،اصفهان

حلقه چاه زده  دو سه ها به کمک بچه در زمان کم و. چاه دادند و مجید هم پذیرفت خط پیشنهاد حفر
ها در معقرض   در دید دشمن قرار داشت و بچه ها یکی از چاه. به آب رسید ها تا از چاه شد و یکی دو
فرمانقدهی دسقتور داد آن چقاه را    . شقد  می منفجر ناگهان آمد و می صدا بودند که بی 01 ترک  خمپاره

 .کاره رها کنند نیمه
 خواندیم و در تظاهراا انقالب شرکت می با هم در  محل ما بود و که بچه، یک روز رضا داستار

مقن  »: گفقتم « .کنیم 1بیا بریم نِروش. آد آب نمی .چاه اصفهانیا گرفته»: سراغ من آمد و گفت ،کردیم می
تمنا مجیقد رو راضقی کقردم     با کلی خواه  و .چند روز دیگه عملیاته»: گفتم «چرا؟»: گفت «.مآ نمی
نگقاه  « .خوام االن زخمقی بشقم و فرصقت رو از دسقت بقدم      نمی. چی بفرسته سیم و به عنوان بیر من

 .ترسقم  ، نمقی نه»: گفتم «ی؟زن چرا این حرفا رو می .ترسم دیگه بگو می»: معناداری به من کرد و گفت
 یغیرت این حرف را که زد «.ترسی تو می .من با تو بزر  شدم! برو بابا»: گفت «.خوام برم عملیاا می
طقور   همین آمد و می جلو افتادم و رضا دنبالممن  «.بریم»: و گفتم رفتمبا دمپایی از سنگر بیرون  .شدم
نقه دیگقه؛   » :گفقتم  «.وایسا دیوونقه  .ینم رو بپوشموایسا من پوت. شوخی کردم»: گفت می خندید می که
کوتقاه  . بابا شوخی کردم»: رضا گفت. متری دشمن بود هشتاد فاصلة در چاه. کنار چاه رسیدیم «.بریم
من »: گفتم «.چاه یتو برو تو ،خب»: رضا گفت «.بدیم  باید انجام. بیخود شوخی کردی»: گفتم« .بیا
رضا اصرار کرد که مقن پقایین   . چاه بود در معرض ترک  قرار داشتکسی که باالی « .تو برو .رم نمی
 .کشیدم می والی را باال من باید سطل بزر  گل. باالخره خودش پایین رفت. ای نداشت اما فایده ؛بروم

تا طناب پیدا کقردم و بقه صقورا     وقتی تالشم را کردم و نتوانستم تکان  بدهم دو. رسید زورم نمی
بسقتم و   بیرون آمده بود به وسط طنقابی کقه سقاخته بقودم     نابی را هم که از چاهط. به هم بستم حلقه

بکق   »: گفقت  متری می دوازدهدرون چاه  وقتی رضا از .ها را روی کتفم انداختم حلقهو  محکم کردم

                                                 
 (راوی) .گویند می« نِرو» والی مسیر آب در زبان محلی به پاک کردن گل .1
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سطل  زدم که یکی بیاید و می داد و دویدممیپابرهنه  تا نزدیک سنگرهاکشیدم و  می من طناب را« .باال
 از تقر   آمدند و بعد از خالی کقردن سقطل   می برای کمک ها بچه. خالی کند پشت من بردارد و را از

با قایق به آنجا دانستم حسن باقری و مجید بقایی  نمی. گشتند میسنگر بر به داخل ترک  خیلی سریع
هقر چقه   « .بذار من بیام بیرون» :کشیدم که رضا گفت داشتم آخرین سطل را از چاه بیرون می. نداآمده
 :گویقد  مقی  که رضا خودش در سقطل نشسقته و   خبر نداشتم .زدم نتوانستم سطل را بیرون بکشم زور 
من هقم   «.اصالً طناب رو شل کن بیاد پایین. ترش کنم بذار سبک» :گفت ،توانم نمیوقتی دید  «.بک »

ری خقالی  سقطل آخق  . دویدم قدرا باال کشیدم و همةو وقتی گفت حاال بک  با  طناب را شل کردم
 ةقاه خند صدای قاه. من زمین خوردم و سطل هم به میخ چوبی که باالی چاه گذاشته بودند خورد. بود

سقمت   داشقتم . چه از دهانم بیرون آمد نثقارش کقردم   و هررفتم  باالی چاه. آمدداخل چاه میرضا از 
بعد بیقام   ،بذار پرش کنم. کنم به خدا شوخی نمی .هفقط یه سطل ،امیر جان»: رفتم که گفت میسنگرها 
در همین حین دیدم که از سقنگر مرتضقی   . من هم سطل آخر را باال کشیدم رضا بیرون آمد و« .بیرون

سبز سقپاه     که لبا  ها، نآیکی از . شناختم ها می من فقط مجید بقایی را بین آن .بیرون آمدند یک عده
خسته » و «خدا قوا». صورت  مو نداشتجوان بود و . به سمت من آمد و رویم را بوسید ،تن  بود
بعد همان جوان پیشنهاد داد که کنار . پرسی کرد احوال بعد از او فرد دیگری جلو آمد و. گفت «نباشی

کشیدم او از من عکقس گرفتقه    می قبل از آن هم وقتی که من داشتم سطل آخر را. چاه عکس بگیریم
ذارم جلقوی   نه، من پام رو می»: گفت «اشکالی نداره؟ .ام من پابرهنه»: به مجید گفتم .پابرهنه بودم .بود
اونی کقه ریق  نداشقت حسقن     »: گفت «اینا کی بودن؟»: از مجید پرسیدمبعد از گرفتن عکس  «.پاا

اون یکی هم رحیم صفوی بود کقه فرمانقده عملیقاا    . هعملیاا جنوب باقری بود که فرمانده اطالعاا
از من هقم  »: گفت خندید و «؟!فرمانده اطالعاا عملیاا جنوبهاین بچه »: من با تعجب گفتم «.هجنوب
 .جا شروع شد نادوستی من و حسن باقری از هم «1994 متولدحسن  .تره بزر 
کنقدیم کنقار    ها وقتی سنگر مقی  در تپه. کرد و اذیتمان می جبهة شوش موش زیاد بودسنگرهای  در

و هم در زمسقتان آب بقه داخقل سقنگر نفقوذ      گذاشتیم تا هم خاک به داخل نریزد  می دیوار پالستیک
  ةشیشق  ها سه نفر از بچه من و. شنیدیم می ها پشت پالستیکها را  وآمد موش صدای رفتها  شب. نکند

که همگی لیوان پالسقتیکی   ها بین بچه کردیم و می مربای هویج داشتیم که به جای لیوان از آن استفاده
. کردیم تا دست کسی به آن نرسد می پنهانجا  را صد ها یواناین ل. آمدیم می داشتند باکال  به حساب

سقنگر  فقانو  روشقن    دورهقای اصقفهان بقود     یک شب من و مهدی لیث و برادر دیگری که از بچه
مقن هقم   . رفقت  ،کقه روی زمقین بقود    ،راست داخل لیوان مقن  یک موش آمد و یک نشسته بودیم که

: گفقتم  «بقرای چقی؟  »: گفت «.رو بردار بیار 9 تیربار ژ» :لیوان را برگرداندم و به مهدی گفتم بالفاصله
بقه مهقدی    .روی لیوان گذاشتم تا موش فرار نکند آن رامن  مهدی تیربار را آورد و «.بردار بیار اینجا»

در  هقا  گربه را برای خالص شقدن از شقرّ مقوش   . سراغ گربهرفتم . را بپاید تا من برگردم آنهم گفتم 
ای آمد و روی پای مقن   گربه در تاریکی بچه که بودیم یک شب در شهر. شوش رها کرده بودیم ةجبه
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« !زمقین پیقداا کقردم    یرو ،گشتم آسمونا دنبالت می یمن تو»: گفتم، را شنیدم تا میومیو اش .ایستاد
 دو طقرف  را سقوراخ کقردم و   و ای برداشتم  پاکت کاغذی. نوازش  کردم کمیو  گرفتمگربه را  بچه

راهق  را   نقاقال اما  ؛دادیم کنار سنگر به او غذا می. به جبهه بردم ها گربه را در آن گذاشتم و برای بچه
ایقن رو مقا آوردیقم     !بفرمقا »: گفتم می ها به بچه. پال  بود تدارکاا  واحد پیدا کرده بود و همیشه در

از سنگر بیرون دویقدم و  ند زد می 01  خمپارهها  یعراقکه درحالی «.حاال حاضرخور شده موش بگیره،
بیا که براا یه غذای خوب »: اما به او گفتم .وداد کرد اول کمی جیغ. از کنار تدارکاا گربه را برداشتم

تقا مقوش را دیقد شقروع کقرد بقه        .روی لیوان گذاشتم هگربه را روب به سنگر برگشتم و «.م هگیر آورد
از من و مهدی هقم شقکممان را   . لرزید می  یها موش بیچاره هم از تر  سبیل. چرخیدن دور لیوان

روی  دو دشمن روبقه . هایمان پر از اشک شده بود و نای حرف زدن نداشتیم چشم .گرفته بودیمخنده 
 تیربار را از روی لیقوان . دادیم می بعد از چند دقیقه باید موش را به گربه تحویل. هم قرار گرفته بودند

 .طقرف  رفقت آن امقا گربقه    .کردم تا گربه خودش مقوش را بگیقرد   را بلند لیوانای از  گوشه. برداشتیم
 در .دیگر لیوان را بلنقد کقردم   ةیک گوش .زد می گربه داشت چرخ. جای  گذاشتم دوباره لیوان را سر
تا بیست دقیقه بعد از آن . و فرار کردکرد از فرصت استفاده هم موش  .کردگرد  عقب همین حین گربه

مقرغ از قفقس    !وِل کقن بابقا  »: گفتیم می ما هم. کرد میو میومیو  ه بودباندچس  گربه سرش را به شیشه
 «.پرید

خیلقی دوسقت   . ماه که کنار رودخانه بودم مجید به من گفت که عملیاا نزدیقک اسقت   بعد از دو
چقی و امقدادگر    سقیم  هقر گقروه یقک بقی     عملیقاا  کقه در  دانستم می. عملیاا شرکت کنم داشتم در

اصقالً  »: گفقت  او مقی امقا   ؛که اجازه بدهد در عملیاا شرکت کنم کردم اصرار میبه مجید . خواهد می
تا  ام برسم و کردم به خواسته می هر روز تالش .دمبومن ناامید ن «.براا ههنوز زود .حرف  رو هم نزن

قرار بود ش  گروه وارد عمل شوند کقه ایقن شق     . مجید را راضی کنم آخرین لحظه فرصت داشتم
 ةجبهق  1901فقروردین سقال    25ده دوازده روز بقه عملیقاا   . خواست می چی هم یمس گروه ش  بی

 «یه خبر خوب بهت بدم؟ که دی چی به من می  شیرینی»: گفت شوش مانده بود که مجید صدایم زد و
رفتم و برای خودم قنقد و   اندیمشک می ها بعضی وقت «.اندیمشک نرفتم هیه مدت .چیزی ندارم»: گفتم

 ،خیلی خقب »: گفت. خیلی دوست داشتجاا را و شیرینیمجید گز . گرفتم می شکر یا شیرینی و گز
حاال خبر رو بده، بعد من شیرینی »: گفتم« .دم اومدی خبر رو بهت میو موقع رفتی اندیمشک  پس هر
 «.عملیاا یفرستمت تو می چی سیم به عنوان بی»: گفت «.آره»: گفتم« قول دادی؟»: گفت« .دم بهت می

مثل  «.خودا رو آماده کن. گم ی میجدّ !نه به جون تو»: گفت «کنی؟ م می مسخره»: گفتم. شوکه شدم
 تقوی پریقدم و   باال و پقایین مقی  . گنجیدم پوست خودم نمی دراند  ارزشمندی گرفته ةهایی که هدی بچه
ی جدّ !جان تو اذیت نکن، مجید»: گفتم «کنی؟ جوری می ین چرا ا»: مجید گفت. زدم خودم می ةسروکل
بقین   با خوشحالی« .برو خودا رو آماده کن برای عملیاا. گم ی دارم میبه خدا جدّ»: گفت «گی؟ می
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: گفقت  مجیقد هقم    «پس ما چی؟»: سراغ مجید رفتند و پرسیدند ها بچه. گفتم جریان را ها رفتم وبچه
 «.بعد فعالً یکی رو مشخص کردم تا»

. عادی شقده بقود   ها مدتی بود که تک زدن به تدارکاا بین بچه. باالخره شب عملیاا از راه رسید
 «.بقریم »: گفتم «بریم به تدارکاا تک بزنیم؟ ،امیر»: گفت در تاریکی مرتضی شریعتی به سراغم آمد و

امیقر، مقن   »: تدارکاا که رسیدیم بقه مقن گفقت   سنگر نزدیک . تر بود مرتضی چهار سال از من بزر 
کسقی   هفققط اگق   .باشه»: گفتم «.من بیرون حواسم بهت هست. هبهتر توری بِ تو .هتر گنده هیکلم از تو

ای به  گشتم تا اینکه جعبه می هقوذبا دست به دنبال آ. تاریک بود. داخل سنگر رفتم «!ابه من بگی ،اومد
چیزهای بیشقتری   به مرتضی بدهم و گشتم تا جعبه را می خروجی دنبال در .آن را برداشتم. دستم آمد
از مرتضی . ام ام و رودست خورده فهمیدم که گرفتار شده« !وایسا...  آی»: گفتی یک ناگهانبردارم که 

امقا در واققع سقنگر را دور زده بقودم و      ؛سنگرم ةتاریکی احسا  کردم که گوش در. هیچ خبری نبود
کسی که پتو را کنار بزند و  ام و هر سنگر ایستادهدر  کردم که االن کنار در ذهنم محاسبه . متوجه نبودم
پتقو   ناگهقان . روی پتو ایستاده بودم اما از قضا درست روبه .روم من از کنارش سریع درمی داخل بیاید

جعبقه در دسقتم بقود و    . هیچ راه فراری نداشقتم . صورتم افتاد رویدرست قوه  و نور چراغ رفتکنار 
را از دسقتم گرفقت و    کنجقدی   شیرینی ةجعب. رویم ههم روب ،کاا خطمسئول تدار دپیرمر ،علی گلی
خوردم که دزد نیستم و اولین بارم بوده  می من به حضرا عبا  قسم« .باالخره دزد رو گرفتم»: گفت
 «.هبه خدا من اولقین بارمق  »: گفتم «.قسم حضرا عبا  نخور»: گفت اما علی گلی با عصبانیت .است
به خدا، به پیغمبقر، بقه فاطمقه     ،علی»: هر چه گفتم «.هگه من اولین بارم می گیرم کی رو می هر»: گفت

 «.مرتضی صفار تو رو باید ببرم پی  آقا»: گفت« .زهرا من دزد نیستم
علقی  . کردیم می ساعت دیگر حرکتیک باید  .چی گروه ترکی بودم سیم من بی. شب عملیاا بود

. دهقم  مرتضی بروم عملیاا را از دست می اگر پی  بود کهام گرفته  دادم و واقعاً گریه می گلی را قسم
تا تیپا به مقن زد و آزادم کقرد و بقا همقان لحقن شقیرین        آنجا دو .تا نزدیک سنگر مرتضی من را برد

عمرم از  باور کن دیگه تا آخر»: گفتم «!تو دونم و می من ،یه بار دیگه من تو رو ببینم»: اصفهانی گفت
 «.شم نمیدر سنگر تدارکاا هم رد 

پقس چقرا    ،مرتضقی »: شریعتی را دیدم و گفتممرتضی  .به طرف سنگر خودمان برگشتم نگرانیبا 
نزدیقک صقبح کقه     «!کجا کمین کرده بود و دونم از کجا اومد من اصالً نمی»: گفت «نگفتی این اومد؟

رفتم تقدارکاا  امیر، من بعد از تو »: مرتضی شریعتی کنارم آمد و گفت رفتیم داشتیم برای عملیاا می
با خودم گفتم تنهایی »: گفت «پس چرا به من نگفتی؟ !ای نامرد»: گفتم «.خوردم برداشتم و یه کمپوا
 .صبح عملیاا مرتضی به شهادا رسید «.م رو خوردم کمپوا سهمیه .برم بهتره

 کوچکی بین شلبیه تا زعن باید بقه دشقمن   ةنفره بودیم و از ش  جناح در منطق چهلش  گروه 
 اوچی  سیم سن  باال بود و من بی. های شهرکرد بود علی ترکی از بچه فرمانده گروه ما عبا . زدیم می

طور که به سمت  ناهم بعد از اذان. آمدند می ما نیروها هم پشت سر ةبقی. رفتم می بودم و پشت سرش
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بعقد از نمقاز    «.ونیدبخ جا تیمم کنید و نماز همین»: ترکی گفت. رفتیم در یک شیار افتادیم ها می عراقی
در گقروه مقا    «.گردم تا گروه رو مقنظم کقنم   من برمی .تو برو جلو»: دستور حرکت داد و به من گفت

رفقتم و او    پقی  محمقود   چند باردر صف . بود که با هم رفاقت پیدا کرده بودیمهم  محمود پریشانی
دیگقر  من هم جلو افتادم و رفتم تا جایی که احسا  کقردم   «.وایسابرو جلو سر جاا »: گفت هم می

آهسته نفر  مانده بودم که یک متعجب. کس نیست دیدم هیچ، نگاه کردم. آید نمی صدایی از پشت سرم
جقور   تو همین .ان ههمه نشست»: گفت« .ترکی گفته برو»: گفتم «ری؟ کجا داری می .وایسا»: آمد و گفت

 .قب برگرداندو من را به ع« !ری؟ می داری
کقم   کقم  هقوا هقم  . داد مقی  دشمن را توضقیح  حرکت ما و ةنحو ترکی در حال توجیه نیروها بود و

کقه   ،برسقیم  یقبل از اینکه به انتهقای شقیار  . بعد از توجیه نیروها به راه افتادیم. شد داشت روشن می
قرار گقرفتیم کقه    تپه ما هم پیچیدیم و بین دو .ترکی به سمت چپ پیچید، دشمن روی آن دید داشت
ترکقی  . پشقت همقان تپقه مانقدیم    . خقورد  مقی  های دیگر دشت بود و به تپه ها سمت چپ یکی از تپه
تیربقارچی بقاال    «.برو باال»: کشید و بعد از لحظاتی برگشت و به تیربارچی گفت خودش را از تپه باال

 هقا  دیدن آن عراقی ندیده بودم ومن تا آن روز  «... عراقیا»: گفت «برادر ترکی چی شده؟»: گفتم. رفت
 «.پشت تپه»: گفت «کجان؟»: گفتم. برایم جالب بود

با احتیقاط  . باال رفتم من از همان مسیری که قبالً او رفته بود. کرد ترکی داشت نیروها را تقسیم می
چیقده  روی همان شیاری هستند که ما از داخل  پی تا عراقی روبه رم را نگاه کردم و دیدم که دودوروبَ
یک پیرمرد به نام خلف . ما سمت راستشان بودیم. کردند می جلویشان را نگاه  داشتند مستقیم بودیم و

دست  با «کجان؟»: گفت «.عراقیا»: گفتم «چیه؟»: وقتی من را در این حال دید پرسید .ظهیری با ما بود
بقه   کقرد  را دید شروع ها راقیپیرمرد تا ع .عملیاا هنوز شروع نشده بود «.اونجا»: گفتم اشاره کردم و
نیروها از چپ و راست درگیر  همة ناگهان. ها متوجه ما شدند عراقی .روشن بود هوا. نتیراندازی کرد

 .کنم هرگز صبح آن روز را فراموش نمی .درگیری خیلی شدید بود. شدند
و ترکشق    خورد می طرف به زمین خمپاره از هر. اولین بار بود که در عملیاا شرکت کرده بودم

جقا را   بوی گوگرد و آت  و خاک با هم مخلقوط شقده بقود و دود همقه    . آمد می چپ و راست فرود
اینقا دیگقه چیقه    » :در همان اوضاع پرسقیدم . شد می مدام هم باالی سرمان چیزهایی منفجر. گرفته بود
: گفقتم  «.زمانیه ةراینا خمپا» :که با ترکی از شهرکرد آمده بود، گفت ،بشیر رفیعی «شن؟ می دارن منفجر

خقوان مقا رو    ا مقی عراقیق »: گفقتم  «.شه آسمون منفجر می یاینا تو»: گفت« زمانی دیگه چیه؟ ةخمپار»
یعنقی  »: گفقتم  «.زنن تا ما ترک  بخوریم رو می ااین»: گفت بشیر بعد از اینکه کلی خندید «!بترسونن؟

. خقوری  نمقی  تقرک   ،بخقوابی  شقه اگقه   خمپاره بغلت منفجر می  وقتی»: گفت «چی ترک  بخوریم؟
اینقه کقه سقر پقا      راه مقابله با اینا. آد زمانی ترکش  عمودی پایین می ةاما خمپار .شن ترکشاش رد می

کنن  این کار رو می. آره دیگه»: گفت« !نخور می مهِبِ اترکش ةپا بایستم که بقی سر هاگ» : گفتم« .بایستی
 «.تا هر تحرکی رو ازا بگیرن
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ترکی باالی تپقه رفقت و او را   . زخمی شد هم تیربارچی ما. واقعاً هیچ راهی نبود .افتاده بودیم گیر
 کقه طور ایستاده بقود و داشقت بقا کسقی      ناهم. اما تیراندازی نکرد .بعد خودش باال رفت. پایین آورد

ور  اون .سققوط کقرده   اخقط عراقیق  »: گفقت  «چقی شقده؟  »: پرسیدیم. کرد صحبت می بود روی ما هروب
هقا روی آن دیقد داشقتند     در دشتی که عراقی همه از شیار بیرون آمدیم و «.برید .ان ندموهای خو بچه

 من به سمت راست برگشتم تا ببینم چه کسقی بقه مقا عالمقت    . پخ  شدیم و به سمت جلو دویدیم
ترکقی جلقوتر   . حرکت کنیم کنند که به طرف جلو می نفر با لبا  سبز به ما اشاره دهد که دیدم دو می

 .شده بودم  سنگین .دستم در سیم پشت کمرم بود و اسلحه هم بی. من به او نرسیدم .دوید می از همه
که به سمت راست برگشتم و با دقت نگاه کردم دیدم همان دو نفری که لبا  سقبز سقیر    باریک 
ورد و ما باال آ تیربار را ها یک نفر از آن. اند های سپاه هستند عراقی کردیم بچه می ما فکر و استتنشان 

 ققدر شقوکه شقده بقودم کقه حتقی       بقودیم و مقن آن   ها متری آن پانزده ةما در فاصل. را به رگبار بست
بقرادر ترکقی، عراقیقا    »: زدم فریادجایم وسط دشت ایستادم و  سر. تیراندازی کنم ها توانستم به آن نمی

پای  نخورد متوجه اوضاع شنید و تا تیر به  نمی ترکی صدای من را «.برادر ترکی برگرد .گولمون زدن
. تا آن لحظه اصالً به فکرم نرسقیده بقود کقه بخقوابم    . تا متوجه شد به من اشاره کرد که بخواب. نشد

خودمان را بقه پشقت    .بلند شدند ها بچه. ها برگردند خوابیدم و ترکی اشاره کرد که بچهها روی خاک
گیر ها  وسط دشت و نزدیک عراقی ،که با ما بودند ،ظهیری حسن سرخه و خلف  اما پدر .تپه رساندیم

در همین فکرها بقودم کقه    «.کنن ن دو نفر رو اسیر میاون و آ ها می االن عراقی»: با خودم گفتم. افتادند
حسقن و   زد سقراغ پقدر   می تیر تک ها به سمت عراقی اش کشویی 9 که با ژ حالی در ،محمود پریشانی
 محمقود بقه  . رود از تر  پایین رفتند می ک نفر با قدرا به سمتشانکه دیدند ی ها عراقی. خلف رفت

جا ایسقتاد و بقه تیرانقدازی     خودش همان« .پشت تپه بدویید» :پیرمردها که رسید بلندشان کرد و گفت
 .ادامه داد تا این دو نفر به ما رسیدند
بقود و مقن    چی گروه بعقدی شقهید شقده    سیم بی. عقب بکشد ترکیاز فرماندهی دستور رسید که 

من و فرمانقده در   .درگیر شده بودند ها بچه. فرمانده گروه مشهدی بود. شدم ها فرمانده آن چی سیم بی
 زمقین  رمقا بق    خمپاره چپ و راسقت . کردیم می تیراندازی ها به عراقی شدا بهشیار درازک  بودیم و 

سقرعت   شد و بقا  فرمانده بلند. کردم می بودم باید کنار فرمانده حرکت  چی سیم من چون بی .خورد می
زمقین بقوی عجیبقی گرفتقه      .سه چهار نفر بیشتر نبودیم .من هم با او رفتم .به سمت جلو حرکت کرد

شقیار   یبرگقرد بقرو تقو   »: فرمانده به من گفقت . داد بیرون آمده بود و نور می  خورشید از قرمزی. بود
ها در حال فرار از  دیدم عراقی یار بعدی برومهمین که بلند شدم تا به ش« .ها رو بردار بیار بعدی و بچه

 هقا  کالشینکفی را که دستم بود بقه طقرف آن   «.بلند شید. رن عراقیا دارن دَرمی»: گفتم. روی تپه هستند
متری  صد فاصله در ها عراقی. از تیرها به هدف نخورد یک اما هیچ. را به رگبار بستم ها گرفتم و عراقی

. زنقم  کردم شاید دارم بقاال مقی   فکر. زمین بیفتند رب ها نفر از آن م حداقل دوما بودند و من انتظار داشت
: که کالفه شده بود، گفقت  ،فرمانده. ولی تیرها جلوی خودم به زمین خورد ؛تفنگ را پایین گرفتم ةلول
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بقه سقمت شقیار دویقدم و دیقدم       «!ادی؟وایسق برای چی  .گم برو اینا رو بردار و بیار به تو می ... بابا»
عراقیقا دارن فقرار    .بیرون یدبلند شید بیای»: گفتم. هستند در شیار 2و کاظم شریعتی 1شعار خیراهلل جنت

 «.کنن می
واقع اسم   در که مهدی مشعلی .کوپترها آمدند های عراقی و هلی تانک. غوغایی شده بود آن روز
دسقتگاه تقاو بقرای    . زدنقد کقوپتر   تعدادی تانک و یک هلقی  9سلیمی با موشک تاو و ناصر ،رستم بود

ی سپاه حمیدیه بود که روی یک جیپ نصب شده بود و ما تقا آن روز ایقن موشقک را ندیقده     ها بچه
 .4را با تاو زدند ها تای آن هفت هشتتانک حداقل  سیزده چهاردهکنم از  می فکر .بودیم
 ت صقحبت سیم خیلقی راحق   کد رمزم را گم کردم و ناچار پشت بی ةدفترچ در حین عملیاا من 
در همین حال « .به توپخونه بگید آتی  بریزه .اومده کوپتر هلی. نآ تانکا دارن می» : گفتم می کردم و می

 فکر  5«.حوا ِ خوتت بو ،امیر»: سیم آمد و به زبان محلی و گوی  بهبهانی گفت مجید پشت خط بی
 شقیار  یتقو  .جقای مقن امنقه    ،مجیقد »: گفقتم  .ها باشقد  کردم منظورش این است که حواسم به ترک 

مجیقد  »: گفقتم  0«کُدِا نی؟ می . گم حوا ِ حرف زدنت بو می .جاا تَه سرا بِخو»: گفت« .م هنشست
آد من بگقم چقی؟ آققا بگقم چقی داره       خب االن تانک داره می»: پرسیدم .مجید جواب نداد 1«.الم که
روی  هقا  آمقدن عراققی   الا وبه جهت پی  آمدن همین مشقک . ه بودمجید واقعاً عصبانی شد «آد؟ می

فرکانس ما، فرمانده به من گفت که سریع به عقب برگرد و از سنگر فرماندهی موضوعی را حضقوری  
 .گیری کن و بیا پی

کسقب   موضوع را گفتم و. سنگر فرماندهی مجید و مرتضی صفار و حسن باقری نشسته بودند در
: گفتنقد  صقدایم کردنقد و   سقرهنگ ارتشقی  ر سه چهاآمدم که  می بیرون داشتم از سنگر. تکلیف کردم

 هقا  مقن جقای فرزنقد آن   . اسمم را یاد گرفته بودند ها نآمجید که من را صدا کرده بود « ... برادر امیر»
سؤال  ند،ما آمده بود که برای کمک به ،از گروه ارت  ها ایستادم و آن .«برادر»گفتند  می بودم و به من

کی . نه، دَررفتن»: گفتمخیلی راحت  «ی ما پی  شما هستن؟ها بچه»: پرسید ها یکی از سرهنگ. کردند

                                                 
 (راوی) .فرماندهی گردان به شهادا رسید سِمتالمقد  در  عملیاا بیتشعار در  سردار خیراهلل جنت .1

 (راوی) .جانشین فرمانده گردان به شهادا رسید سِمتسردار کاظم شریعتی در عملیاا خیبر در  .2

دقیقق و   بسقیار  تانقک  های ضدّ تاو از موشک .زره طراحی شده است های ضدّ تانک که برای عملیاا موشکی است ضدّ (11BGM) تاو .9

 .استجهان  قوی

هقا از او   بچقه . های بعدی به هدف نخورد کند که وقتی ناصر چند تانک زد شلیک گونه یاد می مرتضی صفار در خاطرات  از آن روز این .4

 مپرسقید  از او. کقنم  گفت من دیگر شقلیک نمقی   و نبه گریه کرد کرد ها را به هدف نزد شروع وقتی موشک او ولی ،کردند تعریف و تمجید می

 اجقازه بقده مقن دو رکعقت نمقاز     . زنقم  فکر کردم منم که دارم مقی  .غرور من رو گرفت»: گفت. دشلیک کن هدخوا چرا نمید و کن گریه می چرا

گمنقام   و حقرف  کم و ادعا بی های توان گفت یکی از بچه سلیمی خیلی آرام بود و می ناصر. بعد از خواندن نماز ناصر آنجا کوالک کرد« .بخونم

 (راوی) .نگ بود که بعدها به شهادا رسیدج

 .حواست به خودا باشه ،میرا.  5

 مگه کد نداری؟. گم حواست به حرف زدنت باشه می .سرا بخوره یجاا تو. 0

 .مجید گم  کردم. 1
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رفقت کقه    .بیقارم  1من برم نارنجک تفنگقی : تا اولین خمپاره منفجر شد معاون گروه گفت! ؟ابودن این
کقه بیسقت نفقر      مقابقی گقروه   ،جز یکی دو تا از سربازا که موندن و من اسمشون رو بلد نیستم .رفت

 .هم رفت و شور و حالشان فرونشست در ها سرهنگ  ةچهر «.ندادن هم زخمی یه .بودن دَررفتن
هقم   ها رفت عراقی می خورشید که داشت پایین .ها درگیر بودندبچهتا غروب . پی  گروه برگشتم

نیروهای ما دیگر از هم پاشیده شده بودند و در آن محور فقط سه نفقر  . فشارشان را صدچندان کردند
 ها بچه. تجربه بودند های مشهد و مثل خودم کم کنم از بچه می نفر دیگر که فکر من و دو؛ مانده بودیم

یا شهید و زخمی شده بودند یا وضعیتی برایشان پی  آمده بقود کقه مجبقور شقده بودنقد بقه عققب        
: گفتم «کجایی؟»: گفت «چه کار باید بکنیم؟ ،برادر مرتضی»: مرتضی پرسیدم آقا سیم از با بی. برگردند

صقدای   ناگهقان . یقادش رفقت و هقوا تاریقک شقد      «.گقم  بهتون می»: گفت «.شما هستیم سمت چپ»
کس به ما  فهمیدم که همه عقب نشستند و هیچ. ها را از باالی سرم شنیدم تیراندازی کالشینکف عراقی
به دو نفر همقراهم  . زمین ریخته بود رویاسلحه کنار ما  در شیار کلی. ایم چیزی نگفته و ما گیر افتاده

صقدا  . خقوب گقوش کنیقد   »: گفقتم  «مطمئنی؟»: گفتند «.به خدا قسم عراقیا باالی سر ما هستن»: گفتم
االن  .به خط خبقر نقدادن  »: گفتم «کس به ما چیزی نگفت؟ پس چرا هیچ»: گفتند« .هخیلی خیلی نزدیک

تونیقد   مقی چقی   ها هر از اسلحه .ول  کنید. شنون می صدام رو عراقیا ،من هم بخوام تما  بگیرم هاگ
سیم را برداشتم و آن دو نفقر   بی «.دارم تا دست عراقیا نیفته سیم هم که افتاده من برمی بی اون. بردارید

زدیقم خقط خقودی اسقت      می حد  دو به سمتی که و بهتوانستند اسلحه برداشتند  می هم تا جایی که
 هقا  یار که بیرون آمدیم به بچقه از ش. جایی که صبح رها شده بودیم درآمدیم تر از  رفتیم و خیلی پایین

مجید  مرتضی و آقا داخل سنگر رفتم و دیدم. به مقر فرماندهی رسیدیم. گفتم که به سمت چپ برویم
« باز هقم کسقی مونقده؟   . اَ، یادم رفت»: گفت «!مرتضی تو بنا بود به ما خبر بدی آقا»: گفتم. اند نشسته
 «.کسی نمونده ،نه .ما خودمون اومدیم»: گفتم
تا خواستم چیزی بخقورم  . بودیم خسته و گرسنه و تشنه آب به ما نرسیده بود و و عملیاا غذادر 

بقه  . مجید مقن گرسقنمه  »: گفتم «.اش زخمی شده چی سیم بی .2برو کمک محمد شجاعی»: مجید گفت
جا یه  برو همون ،خب .تیر توی شکمت بخوره»: خندید و گفت «.خدا هیچی نخوردم از صبح تا حاال

 «.هزعن ةمنطق یتو ؛بخورچیزی 
ند چقه خمپقاره و تقو  داشقت     هقر  ند،که حسابی عصبانی شده بود ها، یعراق. خارج شدماز سنگر 

ها و  پیاده در تپه متر پانصد ششصدباید حداقل  ن شرایط منآدر . دنن محور بریزآبر سر  ندخواست می
شقدم   بلند می خوابیدم و می مرتب. دباران بودر مسیر خمپاره . رسیدم می رفتم تا به شجاعی می شیارها

                                                 
تاه متصل شده پرتاب کو انداز ویژه که به دهانة تفنگ یا تفنگ لوله شده که از یک وسیله نارنجک  نارنجک تفنگی یا بمب کوچک طراحی .1

، ایقران  های نظامی فرهنگ واژه محمود رستمی،) .گردد نارنجک تفنگی در اثر تیراندازی فشنگ مخصوصی به نام فشنگ گازی پرتاب می. گردد می

 (191، ص 1910سبز، 

 (راوی. )محمد شجاعی در عملیاا رمضان به شهادا رسید .2
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مرا  ام دانست تازه از عملیاا برگشته دید و می شجاعی که حال و روزم را. به محمد رسیدم تا باالخره
 فرستاده کقه مجید من رو پی  شما »: گفتم. گفت «خدا قوا»در آغوش گرفت و صورتم را بوسید و 

 از. آرام  عجیبی داشقت  .محمد خیلی متواضع بود «.م ولی خدا وکیلی خیلی خسته .باشمچی  سیم بی
او هقم یقک    ،کقرد  نشست و کسی با او صحبت نمی جایی می ها اگر ساعت حرفی بود که های کم بچه

سیم  بی»: گفت «چه کار کنم؟»: گفتم «.فقط یه زحمت بک . دونم می»: جواب داد. زد کالم حرف نمی
سیم رو بلند کن تا مقن   فقط صدای بی .کنم می م کنترل آ یک بار می من هر چند دقیقه. رو بذار اینجا

 «.نگران نباش»: گفت «!ها م هرفت بخوابم،من اگه »: گفتم «.بخواب .تو استراحت کن. بشنوم
وقت . تا اذان صبح خوابم برد، به محض اینکه به دیوار سنگر تکیه دادم ،با اینکه خیلی گرسنه بودم
بقوی  . نقد دیکوب منطقه را مقی همچنان  ها یعراق .شدم بیدار« .د شوبلن» :اذان محمد بیدارم کرد و گفت

سریع وضو گرفتم و نماز . زد می قدر زیاد بود که حال آدم را به هم آن و تو  ها گوگرد انفجار خمپاره
 چون دیروز و دیشب .بری عقب ،گفت اگه کارا ندارم مجید تما  گرفت و»: محمد گفت. خواندم
کقاری بقا تقو     .بقرو عققب   .نگفتم ،نه»: گفت «چیزی به  نگفتی که من خوابیدم؟»: گفتم «.نخوابیدی
سقیم رو   بقی » :حرکت کنم که محمد گفقت  سیم را بردارم و خواستم بی «.آد چی برام می سیم بی. ندارم

مقن   .ول  کن .جا سیم رو بذار همین بی»: گفت «.هسیم مال خودم بی»: گفتم «بری؟ کجا می. بذار اینجا
ی هقا  وقتی حرکت کردم رسول ویسی که از ققدیمی  «.سیم رو بذاره پی  ما باشه د گفتم که بیبه مجی

 «.مآ من هم باهاا می» :جبهه بود گفت
. شقدیم  مقی  بلنقد  خوابیقدیم و  کوبید و ما در شیارها دائم روی زمین می می همچنان منطقه را عراق

 .رسول هیکل نسقبتاً درشقتی داشقت   . آمدند یکی هم نصیب ران رسول شد ها آخرین باری که ترک 
ن رسقول را محکقم   اکردم و ته ر تکه سریع زیرپیراهنم را درآوردم و تکه.  ریخت  خون از پای  بیرون

یا باید در همان  .اما راهی نداشتم ؛دانستم نباید او را حرکت بدهم می «.رسول بلند شو»: بستم و گفتم
پوتینم را  «.تونم می»: گفتم «.تونی تو نمی»: رسول گفت .بردم می یا او را به عقب کردم حال رهای  می

شد و  می چپ و راستم خمپاره منفجر. ای رسول را روی کولم گرفتم ماسه و پابرهنه در زمین درآوردم
و زمین خوردم تا  شد یک جا هم ماسه زیر پایم خالی . بنشینم مجبور شدم یکی دو جا .آمد ترک  می

سه نفر به سمت ما دویدند و رسقول را   دو. های خودمان ما را دیدند ه بچهباالخره به جایی رسیدیم ک
به طرف سنگر  «.م نشده من طوری»: گفتم «تو چی؟»: پرسیدند« .پاش بهترک  خورده »: گفتم. گرفتند

 خقون  م زیقر کمقر  ن همم .کردند داشتند پانسمان  می. باخبر شوموضعیت رسول  از بهداری رفتم تا
 «.ا نیست حالی؛ گرمه .کمرا خونیه»: گفتند «.نه»: گفتم «ترک  خوردی؟»: امدادگرها پرسیدند .بود
: گفقتم  «پقس چقرا لختقی؟   »: پرسیدند «.فقط پاک  کنید. هپای رفیقم  خون. بابا چیزی نخوردم»: گفتم
 کقه  مقدر عجله داشتم به بهقداری برسق   اونبعدش هم ! به پاش بسته بودم؟ مگه ندیدید زیرپوشم رو»

 «.پیرهنم رو بپوشم نرسیدذهنم  بهاصالً 
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چرا لختقی؟ پیرهنقت کقو؟ عراقیقا     »: مجید با تعجب پرسید. با همان وضعیت به سنگر مجید رفتم
رسقول  »: گفتم «چی شده؟»: گفت «!دیشب ما رو اونجا فرستادی؟ .هدلت خوش»: گفتم «لختت کردن؟
گفت  ها مجید به بچه. ماجرا را گفتم «به تو چه مربوطه؟ ؛رسول ترک  خورده»: گفت «.ترک  خورده

 .پوشیدم یک پیراهن آوردند و
مقادرم   .ام خبر نداشقتم  از خانوادهمن اصالً . کار خودش برگشت کس سر عملیاا که تمام شد هر

بعد با احمد کقاظمی در هواپیمقا بقه     ها که سال ،همان روزها برادر حنیف. دانست کجا هستم نمی هم
: گفقتم  «کقال  چنقدی؟  »: در خقط از مقن پرسقید   ، ا رسید و فرمانده عملیاا سپاه فریدن بودشهاد
و گقوش  ر حرف مقن . فردا مملکت به تو نیاز داره .تو برو در  بخون»: گفت «.رم دوم دبیرستان می»
 «.باشه یه وقت دیگه. حاال گرفتار شما شدیم ،مون دررفتیم هما از خون !داد ای داد بی»: گفتم «.کن
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فصلسوم
سرای جهانگردی  برو مهمان ،امیر»: گفت صبح من را صدا کرد و 3فروردین مجید ساعت  21روز 
سقرا   با موتور به سقمت مهمقان   «.بچین بیار یه کم توا. تا درخت توا قرمز هست اونجا دو .شوش
را کقه دیقدم بقا     هقا  توا. سرا باز بود اما درِ مهمان .کور بود سوا و جا همه. در شهر کسی نبود. رفتم

دار شدم  ی بزر  و آبها مشغول چیدن توا «!مجید کی اومده اینجا رو شناسایی کرده؟» :خودم گفتم
سقپاه   مققر  بقه . پالستیک را پر کقردم  توجه نکردم و. بنز از جلوی در رد شدندتا که ناگهان دیدم دو 

 رفقت »: گفقت  «؟کجاستمجید » :پرسیدم یکیاز . نیست آنجاشوش برگشتم و با تعجب دیدم مجید 
 «.اومدهصدر  بنی» :گفت «برای چی؟»: گفتم« .2قرارگاه تیپ 
 را هقا  وقتی شنیدم در دانشگاه تهران جلوی چشم  بسیجیاز  خصوص ؛ بهآمد می صدر بدم از بنی

ها را در اتاق مجید گذاشتم و سوار موتور شدم و به قرارگاه تیپ  توا. اند انداخته از روی دیوار پایین 
رزمنقدگان بقا اسقلحه از     ةهمق . این موضوع اصالً عجیب نبقود  بود و دوشمکالشینکفم روی . رفتم 2

 .کردند می با همان هم در شهر تردد آمدند و می شهرهایشان به مناطق جنگی
مسقئول   ،و اسماعیل واعظی و اسماعیل مبقین  ،فرمانده عملیاا سپاه ،قرارگاه ابراهیم طهماسبی در

حالت هاللقی دور یقک    ها هم به ارتشی. را دیدم ،مسئول مالی سپاه ،د پریشانیمحمو و ،آموزش سپاه
ربقع   «.آره»: ابقراهیم گفقت   «صقدر اومقده؟   بنی»: سراغ ابراهیم رفتم و پرسیدم. سنگر حلقه زده بودند
. خیلی بقه هقم ریختقه بقود    . بیرون آمد مرتبه مجید از داخل سنگر با عصبانیت یک ساعتی که گذشت

. ی دارهدروغ هم یه حدّ. گَن ش دارن دروغ می همه»: گفت مجید «اومدی بیرون چرا؟»: یدابراهیم پرس
 «.خوره حالم داره به هم می
بقایی کنار ما ایسقتاده   و چون مجید خارج شدصدر از سنگر  وشنودها بودیم که بنی در همین گفت
کالشقینکف را بقاال    اگقر سقر  کقه   ققدر  آن ؛با من فاصقله داشقت   کمتر از نیم متر. بود به سمت ما آمد

شقد کقه خقود     نمقی  بقاورم  .سقفیدی داشقت   بسیار ةچهر. خورد می آوردم نوک اسلحه به شکم  می
 «؟!اسفند رو بقه پقا کقرده    14 ةیعنی این آدم غائل»: گفتم می ماا مانده بودم و با خودم. باشد صدر بنی

بقرادر بققایی   »: صدر گفقت  بودم که بنیدر همین فکرها « !نه، این نبوده» :زدم بالفاصله به خودم نهیب 
نقه اینکقه   »: نگاهی به ما کرد و آرام به زبان محلی گفقت  مجید نیم «آیید بریم خط رو ببینیم؟ شما نمی
 .صقدر  هیچقی آققای بنقی   »: گفقت  مجیقد  «چقی فرمودیقد؟  »: گفت صدر بنی «!آد ازا خوشم می اصالً

صدر بقود و   مخالف بنی شدا بهای بود که  واعظی هم طلبه« .د جلوآ برادرمون آقای واعظی با شما می
 :هم برای  گفته بود شعر

 خبر از هیبت مستور شب قدر ندارد   صدر ندارد ةصدر سع گویا که بنی
 صقندلی جلقوی جیقپ    روی صقدر  بنقی . صدر توقف کرد بنی جیپ سیمرغ ارت  کنار همان موقع

 .جقا بقرای اسقماعیل نبقود    . شدند عقب جاگیر نشست و سه سرهنگ ارتشی هم بالفاصله در صندلی
بیا جلو کنار خقودم   ،آقای واعظی»: صدر قدری خود را به طرف راننده کشاند و به اسماعیل گفت بنی
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 .صدر دست  را روی کتف اسماعیل گذاشت بنی. صدر نشست اسماعیل هم رفت و جفت بنی« .بشین
هقم بقه    رفتنقد و مقا   ها آن. صدر بنشیند یل بغل بنیشد که اسماع مان گرفته بود و باورمان نمی ما خنده

ی تقو  !ا آباد آی خونه»: گفتم «توا آوردی؟ ،امیر»: در راه مجید به من گفت. سمت شوش برگشتیم
 آره،»: گفقتم  «توتقا رو آوردی؟  !اون رو ول  کقن »: خندید و گفت «ت هنوز هم یاد توتی؟یاین وضع
 «.آوردم

چند روز قبقل از رفقتن بقه مرخصقی بقا      . گرفتم تا به بهبهان بروممرخصی . بوداواسط اردیبهشت 
 . رفتماز شوش ابراهیم دعوایم شد و با قهر 

گفتند دهقان . که فرمانده سپاه بود را گرفتم، سپاه رفتم و سراغ دهقانمقر برای کاری به  در بهبهان
. ان آمقد مشقغول صقحبت بقودیم کقه خقود دهقق      . عوض شده و به جای ایشقان نخعقی آمقده اسقت    

بیا با ما بریم »: گفت «.تازه از منطقه اومدم مرخصی»: گفتم «کجایی تو؟»: پرسید پرسی کردیم و احوال
دیلقم رو تحویقل    ةسقپاه منطقق  »: گفقت  «من بیام اونجا چی کار کنم؟؟ برای چی»: گفتم «.دیلم ةمنطق
اوضاع خطوط نبقرد رو   ؛داری کهعملیاتی  ةمنطق ةتجرب. تو بشو مسئول آموزش نظامی بسیج. بگیریم

فکقر  . خیلقی تجربقه نقدارم    .سپاه بهبهان آموزش دیقدم  یآقای دهقان من تو»: گفتم «.دونی هم که می
 «.تونی می دونم که تو می آقا تو چی کار داری؟ من»: گفت «.کنم به درد شما بخورم مین

 ،جهادش زیر نظر بوشقهر  ،اما سپاه بندر دیلم زیر نظر خوزستان بود .دیلم جزء استان بوشهر است
باالخره من قبقول  . ها نزدیک بود مردم هم به خوزستانی  بافت فرهنگی. و آب و برق  زیر نظر فار 

 .کنم کردم که با دهقان برای سه هفته به دیلم بروم و به او کمک 
 .مدیلقم شقدی   ةدم غروب وارد منطقق . برای رفتن به بندر دیلم از مسیر امیدیه و پل سویره گذشتیم

 ةخاکی چهر یفار  که برق ضعیفی داشت و خیابان  یک شهر کوچک کنار خلیج. دفعه دلم گرفت یک
  تیقپ  هقم  ها آن. های آغاجاری بود بچه در اختیارکه  شدیم سپاه مقر وارد. یک روستا را به آن داده بود

مردمی را  فتمر برای گشت به شهرکه شب آنجا خوابیدیم و اول صبح . سن بودند کم غلبخود ما و ا
 .دیدم که برایم غریبه بودند

. شقد  آغقاز سقپاه   ای بسیجی در مقر های سپاه و عده نفر از بچه بیست سیمعارفه با حضور  ةجلس
 های آغاجاری وسایلشان را جمقع کردنقد و بعقد از خقداحافظی     بچه. دهقان فرمانده سپاه معرفی شد

، را فرمانده عملیاا 1کمی صحبت احمد راهنورد ظهر همه را جمع کرد و بعد از از بعد دهقان. رفتند
و من را مسئول آموزش نظقامی   ،کریم دیدار را مسئول حفاظت  حاج، رضا بهادری را مسئول آموزش

دادم کقه   کسانی آموزش می عضو گروه بودم که باید به  ترین  سن کم ساله و هفدهمن . بسیج معرفی کرد
 .خودم از تر بزر یا  ن خودم بودندس هم یا

غیرقابقل  برایشقان   .کردنقد  نفر نشسته بودند و فقط به من نگاه مقی  شصت هفتادروز اول آموزش 
گفتند اصالً امکان ندارد که این از پس مقا   می. باشد ها بود که یک بچه مسئول آموزش نظامی آن قبول

                                                 
 (راوی) .المبین به شهادا رسید در عملیاا فتح .1
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شروع شقد شقرایط تغییقر      وقتی آموزش. اما چون دستور فرماندهی بود مجبور بودند بپذیرند .بربیاید
ی ها اما آموزش ،خودشان بعدها اعتراف کردند که قبل از من هم افراد دیگری آموزش داده بودند. کرد

در کار نظامی باید خشک  این بود کهمن آن روزها نظر . بودندبوده و واقعاً کم آورده  من خیلی جدّی
با چشم بسته سالحشقان   ید در کمترین زمان وبا. کردم می معرفی ها را به آن ها انواع سالح .عمل کرد

بتواننقد آن   ،کردند تا اگر در شب سالحشان گیر کرد باز و بسته می راحتی به ،511 از کلت تا کالیبر ،را
و انفجار را هم کقه در   ،های خاص، تخریب ها و آرای  عالوه بر آن تاکتیک. را تمیز و رفع عیب کنند

 .دادم آموزش میگرفته بودم یاد سپاه بهبهان 
کم من را در جمع خودشان  کم. دادم به نیروهای بندر دیلم انتقال  های الزم را آموزش  طی سه هفته

 .یشان در جنگ شهید شدندها خیلی رفقایی که؛ پذیرفتند و با هم رفیق شدیم
خودم با . به من گفتند یک برادر سپاهی جلوی در با من کار دارد بندر دیلم یک روز تنگِ غروب 

سپاه رفتم و دیدم مجید بقایی با لندروور منتظرم مقر به جلوی در . گفتم من که در دیلم کسی را ندارم
: گفقت  «کنقی؟  اینجا چی کار مقی  ،مجید»: پرسی گفتم احوال بعد از سالم و جلو رفتم و. ایستاده است

 «.اومدم ببینمت .دلم تنگت شده بود»
مجیقد  »: گفقتم  می کردم و می اذیت مجید را. گیر کرد ها ی شنبا هم به کنار دریا رفتیم و ماشین ال

پقس بقرای چقی مقن رو      !دیوونقه »: گفقت  می مجید «.شه لندروور رد می و د باال و از توآ االن آب می
بعد از نمقاز  . سختی یک تراکتور پیدا کردم و ماشین را بیرون کشیدیم به «.آوردی اینجا؟ یه کاری بکن
اصقرار کقردم   « .من دیگه بایقد بقرم  »: مجید گفت، سپاه بندر دیلم خوردیممقر و مختصر شامی که در 

بقا رفقتن   . شبانه به طرف شوش حرکقت کقرد   «.باید برگردم شوش»: گفت. ای نداشت اما فایده ؛بماند
من چرا شوش نمونقدم؟  »: با خودم گفتم .بغضی سنگین در گلویم نشست. مجید بدجوری دلم گرفت

 «کردم؟چرا با ابراهیم دعوا 
پاسقدار   .باشقه »: گفقتم  «.جا و پاسقدار رسقمی بشقو    بمون همین»: بعد از مدتی دهقان به من گفت

بقه درد مقن    جقوری کقه دیگقه    ایقن »: گفقت  «.خوام بقرم جبهقه   می. مونم نمی اما اینجا ؛شم رسمی می
ی شقو  برو پاسقدار رسقم  . باشه»: بعد از چند روز دهقان گفت «.پس بذار من برم»: گفتم «!خوری نمی

 «.بعد برو جبهه
دیلم شدم و بالفاصله برای گذراندن  ةمن پاسدار رسمی سپاه منطق 1901اردیبهشت سال  91روز 
 2پرکقان دیلقم   در عمومی سپاه به پادگان شهید غیور اصلی اهقواز  ةعقیدتی دور های نظامی و آموزش

یک ماه درو  عقیقدتی  . بودگذراندن دو ماه آموزش الزامی ، بعد از رسمی شدن در سپاه. اعزام شدم

                                                 
مقالک  و شقود   کقالیبر بقزر  شقناخته مقی     ةاسقلح  نقام این اسلحه در سراسر دنیا به . یی استمریکااطراحی رونی برا  51 تفنگ کالیبر .1

 (راوی. )استموارد مشابه  برای یابی ارزش

 (راوی) .کیلومتری اهواز به سمت رامهرمز واقع شده است بیستای نفتی که در  منطقه .2
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در جنگ به شقهادا  ها  خیلی از آن .خوبی داشتم ستادانا. شد می و یک ماه هم درو  نظامی تدریس
 .رسیدند

اسا  سقطح سقواد و    آنجا ما را بر. ی استان نیرو آمده بودها شهرستان ةدر پادگان آموزشی از هم
سریع انجام دادند و نیروهقا در   ةیک مصاحب. من سال دوم دبیرستان بودم. بندی کردند آگاهی گروهان

هقم   من. که سطح اطالعاا باالتری داشتند ندکسانی بود 1گروهان در  . گروهان سازماندهی شدند دو
 نظقر بقه  . نفقر بودنقد  هشقتاد  هقم حقدود    2گروهقان   .نفر بودیمنود حدود . بودمن گروهان اجزء هم
هقای فلسقفی برگقزار     کقال   ین جهقت بقرای مقا    به هم؛ گروهان ما گیرایی باالیی داشت ،فرماندهان

 .کردند می
مقدام بقا    .گذشقت  مقی  خیلی سخت .سن بودم و قدرا فهم بعضی از مطالب فلسفی را نداشتم کم

طقرف   بقه هقر   .گیج شده بودم .سنگین بودبرایم  هاثباا وجود خدا از طریق فلسف. خودم درگیر بودم
نشسقتم و   در تقاریکی بیابقان مقی    .زدم ها از آسایشگاه بیقرون مقی   شب .رسیدم بست می رفتم به بن می

دونسقتم یقه    می هاگ .جوری بشه خواستم این خدایا من نمی»: مگفت می اخد بهکردم  گریه میکه درحالی
خدایا کمکم کقن   .م اینجا آدم بشم همن اومد .مدم پاسدار بشماو اصالً نمی ،افته همچین اتفاقی برام می

 درسقایی کقه   ایقن . کمکقم کقن   .اما از خودا دور نکقن  ؛خدایا من رو از همه دور کن .منحرف نشم
مقن دچقار    فقط کردم می فکر« .کنم وجودا شک می بهکم دارم  خوره؟ من کم می خوندم به چه دردم
روزهقای  ، که دزفولی بود ،زاده تا اینکه عظیم غلیم .کشیدم می ام و از خودم خجالت این وضعیت شده

کرد خیلقی جقدّی بقه زبقان      آموزش عقیدتی به استادی که بحث خداشناسی را تدریس می ةآخر دور
مربی عقیقدتی  1«.تو کاری کِردی تو وجود خدا شک اِ کُردیم .کوتی خدا نِه قبول داشتیم»: ی گفتلمح
 .شوددانست که این حالت موقّتی است و همه چیز درست میمی .وقار و آرام لبخند زد با ما

در . گذراندیم و در گرمای اهواز خیلقی اذیقت نشقدیم    1901سال  عقیدتی را در ماه رمضان ةدور
بقرای اسقکان مقا در     ،که کولر هم داشت ،شرکت نفت ةی از پی  ساختها پادگان غیور اصلی کانکس

. ی زیادی بود و در هر اتاق هم دو نفقر بودنقد  ها اتاق ی طوالنیها در این کانکس. نظر گرفته شده بود
شقد   مقی  وسط هم موکت پهن بقود کقه  . یک تخت در جنوب اتاق قرار داشت ک تخت در شمال وی

فرمانده گردان در عملیاا  در سِمَت سال بعد اتاقی من احمد نونچی بود که چند هم. روی آن نشست
خوانقدم   بلنقد مقی   را بقا صقدای   هقا  وقت مقن در   دزفول بود و هر ةبچ. به شهادا رسید 1والفجر 
 ،بقرادرم »یعنقی   «.مَخیم خقوفتیم  .کوتی قصه مَکا ،مَ  حمید ،بِرارَم»: گفت و به دزفولی میخندید  می

 «.خوایم بخوابیم می .یه کم سروصدا نکن ،مشهدی حمید
احمد قبل از انققالب سقروان   . های مسجدسلیمان بود و از بچه الدین ارشد گروهان ما احمد سراج

تا اینکه بین دوره بقه مرخصقی    .شد اما ما باورمان نمی .است بوده گفتند خلبان ها می ارت  بود و بچه
را دیدیم باورمان شد و با تعجقب بقه    ها وقتی عکس. رفت و وقتی برگشت آلبوم عکس  را هم آورد

                                                 
 .وجودش شک کنیم بهتو کاری کردی که  .خدا رو قبول داشتیمه ذره ی. 2    
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 .مریکقا ا رفقتم  آموزشی ةمن بعد از دور. ش طوالنیه قصه»: گفت «چرا پس اینجایی تو؟»: احمد گفتیم
اونجقا  . مریکقا ا رفتماز ارت  فرار کردم و دوباره . ی رژیم شاه شدماوقتی به ایران اومدم متوجه خیانت

امقا مقن رو    .بعد از انقالب برگشتم ایران. چون مدرک خلبانی داشتم خلبان هواپیمای مسافربری شدم
. فایقده نداشقت   ،خاطر مخالفت با رژیم شاه فرار کقردم ه چی گفتم من ب هر. گرفتن و بازداشت کردن

اعتراض کردم و به یه سقری از آشقناها   . شدم محکوم به زندان  و بعد از محاکمهکردن   زندانیمن رو 
کمقک  شقناختن   اونا هم کقه مقن رو مقی   . جوری شده نظام مسئولیت داشتن پیغام دادم که این یکه تو
گفقتن بقه شقما نیقاز     . مترکوپ خلبان هلی .تونم کمک کنم اول جنگ رفتم گفتم من می. بشمآزاد  کردن
اومقدم و   .شقه  طقوری نمقی   دیدم ایقن . حتی حاضر نشدن به خاطر جنگ من رو به کار بگیرن. نداریم

 رفقت  وقتقی مقی  . کردنقد  خیلی اذیت  مقی ها  بچه ،گروهان ما بود با اینکه ارشد ،احمد «.پاسدار شدم
 کردنقد و از بقاالی در روی سقرش    را پر از آب می ها آفتابه. بستند ها در را از پشت می بچه دستشویی

و در را « !کقارتون کقنم  ه دونم چق  ، میبیام بیرون هاگ»: گفت کرد و می فریاد میداد و  احمد. ریختند می
 .خندیدیم می داد و ما تکان می

را از یقاد    دارم و مقابقی  ی را بقه خقاطر  از مسئوالن و مربیان آموزش عقیدتی فقط سید محمد جدّ
 .ام هبرد

بعقد از نمقاز ققدری    . خواندیم رفتیم و نماز می می ی ماه رمضان بعد از سحری به نمازخانهها صبح
 هقای عقیقدتی   شدیم و به کقال   آماده می. زدند بعد از طلوع آفتاب بیدارباش می .کردیم می استراحت

 کردیم و بعقد  می تبعد از نماز کمی استراح. کال  تا قبل از نماز ظهر و عصر ادامه داشت. رفتیم می
  آموزش نزدیقک  ةیک روز در دور. کرد می تا اذان مغرب و قبل از افطار ادامه پیدا ها ظهر هم کال  از

 هقا  بچه. یک نفر پشت تریبون رفت و بلندگو را روشن کرد. در حسینیه نشسته بودیم ها غروب با بچه
رفتقه   پشقت تریبقون   آن که. درآوردنبازی  به مسخرهکردند  و شروع« .بیا پایین ... آهای»: زدند می داد
 کرد شروع می ریخت و به زمین نگاه می و آرام در حالی که اشک« الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم»: گفت بود
بذارید »: گفتند می هم ای عده« .گه بابا؟ بیا پایین این چی می»: زدند می ها داد بچه. نبه صحبت کرد کرد

عقیقدتی مقن    ةاین دور یتو .کنم تون عذرخواهی می من از همه»: گفت مرد« !خواد بگه ببینیم چی می
مقن در مقابقل شقما     .خوام اینجا یه مطلبی رو پیشتون اقرار کنم می. خوردم واقعاً به صفای شما غبطه 

مقن  »: ادامقه داد  «چی کار کقردی مگقه؟   ... ای بابا»: گفتند می به شوخی ها بچه« .کنم احسا  گناه می
ایقن   یاما تقو  .سازمان به عنوان نفوذی من رو بین شما فرستاده. مجاهدین خلق هستم هوادار سازمان

بعضقی از   «.دیدم و با شما زندگی کردم به حقانیقت شقما و راه شقما ایمقان آوردم     ماه که شما رو هی
 دیقدیم انگقار قضقیه جقدّی اسقت و واقعقاً گریقه        «.بسه دیگه .بیا پایین .آقا چرا نگو»: گفتند ها بچه
 .نفهمیدیم سرنوشت  چه شد و و او را بردندها ریختند  حفاظتی ناگهان. کند می

در  .منقد بقودم   عالققه به ایقن کقار   . کردند برداری می در کال  من جزء معدود افرادی بودم که نت
هقای   را کامقل خوانقده و برداشقت    ،اهلل مطهری آیت نوشتة تکویر، ةشوش هم کتاب تفسیر سور ةجبه
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گفتند ما  ها می بچه. خواندم اوقاا فراغت کتاب میدر سپاه بندر دیلم نیز مقر  در. بودمخودم را نوشته 
 .پرسیدند از من می یشان راها سؤال آمدند و می ها گاهی بچه. یک بار ندیدیم امیر کتاب نخواند

مقن بقه بنقدر دیلقم رفقتم و      . مرخصقی دادنقد   از ما سه روز یکعقیدتی به هر ة دور پایانبعد از 
صقبح  ، همان روز اولبعد از برگشت ما همچنان تصور آرام  یک ماه عقیدتی را داشتیم اما . شتمبرگ
بهقروز  . ه شقده بقودیم  کشقو . آسایشگاه و با فریاد و تیراندازی همه را بیرون کردند ریختد داخل ،زود

 مربقی اسقلحه و   ،9یقاری  رضا اهلل، خمپاره خوانی و مربی نقشه ،2محمود نویدی، مربی تاکتیک ،1غالمی
عهقده   آموزش نظقامی مقا را بقر    ،شناسی سالح مربی تخریب و ،و جمشید اسحاقی وشحیتاا ،تیربار
. انداختقه بقود   شو پیقراهن  را روی شقلوار   بقاال زده  محمقود نویقدی آسقتین پیقراهن  را    . داشتند
جلو آمد . اشتری  بلندی هم د. سرش را از ته تراشیده بود موهای و بود بسته به کمرش ای فانوسقه

 نویقدی بقا   .شقروع شقد   هابچه رگبار غرغر «.چُرتولوژی دیگه تموم شد ةدور»: خیلی محکم گفت و
: گفقتم . دست  بود زمین را به رگبار بسقت در که  یبا کالشینکف« .حرف نزنید. خفه شید»: فریاد گفت

 «این دیگه کیه؟ !یا امام زمان»
ترین  کوچک .داشتندن لدین بودند که بیشتر از سی سالا ترهای ما عبداهلل ساکی و احمد سراج بزر 
یقک  . نگین برگزار شدس آموزش نظامی بسیار سخت و ةدور. سال داشتم هفدههم من بودم که  عضو
شقد بایقد از    میبا اولین سوتی که زده . گفتند بدویید بیرون و می ریختند خوابگاه می بهشب  نیمهدفعه 
 در یجلقو  بایقد و بقا سقومین سقوا     ،پوشقیدیم  مقی  لبقا   بایقد  با دومین سقوا ، شدیم می جا بلند
فهمیدنقد کقه از شقب آمقاده خوابیقده اسقت و        ، مقی کسی منظم لبا  پوشقیده بقود   اگر. ایستادیم می

 پادگقان  کقرد و در  مقی  اش را پقر از سقنگ   پشقتی  رفت یا کوله می پر باید یا کالغ .کردند می اش بیچاره
روز صبح بعد از نماز صبح بایقد   هر. اعتراض نداشت تئکس هم جر هیچ .داد می دوید یا نگهبانی می
کقردیم و بعقد از نقرم  بقرای      یک ساعت و نیم نرم  مقی  باید بعد از آن. دویدیم می کیلومتر هفت
هایی که علف هم  بیابان در هوای گرم اهواز و در  های تاکتیک بعد از صبحانه کال . رفتیم می صبحانه

بقا تیربقاری    .بهروز غالمی که اصالتاً تُرک بود مربی تاکتیک ما بود. شد می برگزار ،شد در آن سبز نمی
تیقر نخقوریم بقا سقرعت      کرد و ما برای اینکقه  ها تیراندازی می گرفت پشت سر بچه که در دست  می

 .کردیم می خیز در خارها حرکت سینه
چشقمانمان   یف شقده بقودیم و  نح همه الغر و. با این نوع آموزش نظامی روزگار ما سیاه شده بود

هقای آهنقی کقار     های بزرگی که خشک شده بود میله در آموزش تاکتیک وسط حوض. بود افتادهگود 
مقا بایقد در یقک     .خاردار کرده بودنقد  کفی داشت و زیر آن را پر از سیم ةگذاشته بودند که یک صفح

                                                 
 .را بر عهده داشقت و در عملیقاا خیبقر بقه شقهادا رسقید       (ع)امام حسن مجتبی 15فرماندهی تیپ  1902سردار بهروز غالمی در سال  .1

 (راوی)

 (راوی) .است همچنان مفقود پیکر او در کنار سردار علی هاشمی به شهادا رسید و 1901سردار محمود نویدی در سال  .2

 (راوی) .های دوران جنگ دار فانی را وداع گفت یاری چند سال پی  بر اثر عارضه حاج رضا اهلل .9
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و  افتادنقد  مقی  هقا  خقاردار  یمها روی س اوایل خیلی از بچه. دویدیم می زمان مشخص روی آن زیگزا 
 قدر از لحاا بدنی آمادگی پیدا کرده بودند کقه  نآ ها بچه همةاما روزهای آخر  .شد می زخمیبدنشان 

 بردند و می ی شب ما را بیرون از پادگانها گاهی نیمه. دادند می مسابقه با هممسیر  آن برای گذشتن از
. دادنقد  گروه یک گِرا می و به هر کردند می وه تقسیموسط بیابان به چند گراز آب های خالی  قمقمه با

شد از خودمان  نمی. آوردیم می ی مکتوب بود،ها پیام غلبکه ا ،ی مشخص راها ما باید طبق گرا هدف
خوانی به  نما را برابر نقشه مثالً گرای قطب. دادیم می آوردیم و تحویل می را ها باید نوشته. حرف بزنیم

 اگر. آوردیم و می داشتیم گذاشته بودند برمی آنجا رفتیم و چیزی را که می باید یک کیلومتر ؛دادند می ما
اوایل . کندند و پوستمان را می خواهیم کلک بزنیم میفهمیدند که  می دادیم آمدیم و گرای اشتباه می می

 اعصابمان بقه هقم  . شدیم می دانستیم سردرگم نمی دقیق نما را کار بودیم و کار کردن با قطب چون تازه
شقدند تقا در تقاریکی بیابقان      مقی  اعضای گروه پخق   کردیم و نما را رها می ریخت و کار با قطب می

گقم  راه رفقتن و   هقا  بعقد از سقاعت   گاهی. کشید می کار پیدا کردن خیلی طول به همین دلیل. بگردند
 در روز بعقد، نزدیقک ظهقر   کردیم و  می مسیر و سرگردان شدن در بیابان باالخره خطوط را پیدا کردن
در میدان آموزش بیرون پادگان بقه  . رسیدیم می به پادگان ،تشنگی زبانمان آت  گرفته بود که از حالی
 اُریقب  ةباروا را سریع و بقه گونق   ةباید فتیل. دادند تا منفجر کنیم می از ما یک قالب دینامیت یک هر
یقادم هسقت یقک بقار یکقی از      . گردانقدیم  آن را هقم برمقی   ةسقوخت  زدیم و حتی کبریت نیم می آت 

، که از پاسداران اعزامی سقپاه اندیمشقک بقود    ،به جهت شدا گرما در دستان یداهلل اکبری ها دینامیت
در اجقرای عملقی آمقوزش     معموالًبا کار تخریب آشنایی نداشتند و  ها بچه. منفجر و دست  قطع شد

 .شدند می دچار مشکل
پاسقداران   کقه از  ،نیقا  کال  نشسته بودم و با عزیز فرخ سرِ. بودمروی لباسم اتیکت نزده  روزیک 

 کقردم و آرام  شقوخی مقی   ،بقه شقهادا رسقید    1اعزامی سپاه آبادان بود و بعدها در عملیاا والفجقر  
بلنقد شقوم اسقتاد بقا      تا آمدم« .خودا رو معرفی کن، بلند شو»: گفت استاد متوجه شد و. خندیدم می

از کقال    .امنگاه کقردم و دیقدم اَه اتیکقت نقزده     «.؟ برو از کال  بیروناتیکتت کو»: عصبانیت گفت
 محمقود الغقر و  . گزارش دادند ،فرمانده گروهان ما بود که، موضوع را به محمود احمدی .رفتمبیرون 

او من را جریمقه کقرد و   . بردند ها از او حساب می بچه .گرفت قدبلند بود و مسائل را خیلی جدّی می
شقب   نیمه «!بینی می حاال»: گفت «.دم من نگهبانی نمی»: گفتم «.تپه نگهبانی بدی یبری روباید »: گفت

مقا بقاالی   « .بلند شید، برید»: صدا کرد و گفت ،که او هم تنبیه شده بود ،آمد و من و یک نفر دیگر را
از رفیقم »: گفتم «دیدی که رفتی؟»: محمود گفت روز بعد. خوابیدم اما من نگهبانی ندادم و ؛تپه رفتیم
محمقود دیگقر    حداکثر تنبیه نزدن اتیکت دو ساعت نگهبانی بقود و  «.که من نگهبانی دادم یا نه بپر 
اما مقن گَقزک بقه دسقت       .بود تا حالم را بگیرد از آن روز دنبال بهانه. توانست با من کاری بکند نمی
امقا   ؛آمد می سراغ من بهشب اول  یمهبازدیدهای نبرای تا آخر دوره محمود اولین نفری بود که . ندادم

 .ای پیدا کند نتوانست بهانه
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با او خیلقی   ها بچه. بگوبخند داشت ها وقت استراحت با بچه ،بود با اینکه حین کار جدّی ،احمدی
 ةبعد از نماز محمقود بقا دشداشق    1901تیر سال  1روز . کردند می صمیمی بودند و او را محمود صدا

دیدم . یک نفر آمد و در گوش  چیزی گفت. خندید گفت و می میشسته بود و ها ن بین بچه اش عربی
پاسخ نداد و سریع  «محمود چته؟»: خندیدند گفتند می در حالی که ها بچه. عوض شد محمود که رنگ

  زمقان زیقادی نگذشقت کقه در آسایشقگاه      «جوری کرد؟ این چرا این»: ها گفتند بچه. بلند شد و رفت
به خط شدیم و فرمانده پادگان خبر شهادا بهشتی و تعقدادی  . بیرون جمع شوند سوا زدند تا همه

و بیقرون از شقهر    شقدیم  ماشقین  سقوار  و اسلحه گرفتیم. کردند ما را سریع تجهیز. ن را داداز مسئوال
دادیم تا احیاناً گروهک خلقق عقرب از ایقن     سه نفر در روستاهای اطراف نگهبانی  دو هر. رفتیم اهواز

کقس   هقیچ  فقردای آن روز اما تا  ؛منتظر دستور ما در روستا بودیم و .کندناستفاده نفع خود  بهفرصت 
در . ظهر خودمان به طرف شقهر حرکقت کقردیم    از بعد .چیزی برای خوردن نداشتیم. نیامد نماسراغ

دستمان بقود، ایسقتادیم تقا سقوار ماشقین       9 ژ ةاسلح که در حالی ،1کمپولو ةی منطقها یکی از خیابان
کجا »: گفت ایستاد و، که پیکان داشت ،سال تا اینکه یک خانم میان .داشت نمی هیچ ماشینی نگه .شویم
. هقای مقن هسقتید    شما جای بچقه »: گفت «شیم؟ نمی م مزاحموخان  حاج»: گفتیم« رید برسونمتون؟ می
. شهید غیور اصقلی رسقاندیم   از آنجا ما خودمان را به پادگانتا قسمتی از شهر ما را برد و  «.باال یدبیای

را بقه پادگقان رسقانده     انخودشق  نقد ای که پیدا کرده بود نیروها با هر وسیله .اوضاع به هم ریخته بود
 .برگشتیدنماندید و آنجا نپرسید که چرا  از ماکس  هیچ. ندبود

گفتنقد    کردند و عذرخواهی  ها گیری سخت یبرامربیان از ما . بعد از دو ماه باالخره دوره تمام شد
 آمقوزش  ةاین دور. خودتان سخت گرفتیم تر شدن برای مقاوم و شویدما دوست داشتیم شما قوی که 
از ، دیگر برایمقان سقخت بقود    در حالی که جدایی از یک ،پس از پایان دوره .سپاه نامیده شد 11 ةدور

من هم که از طریق سقپاه بنقدر دیلقم اعقزام     . خدمت خود برگشت  به محل هر کس هم جدا شدیم و
 .جا برگشتم شده بودم به همان

روزهای اول به دلیل آمادگی جسمانی کقه در دوره کسقب   . آقای دهقان همچنان فرمانده سپاه بود
معمقوالً  . کرده بودم ایشان دوباره مسئولیت آموزش نظامی بسیج و ورزش صقبحگاهی را بقه مقن داد   

آماده پای  یاما من که با بدن .کردند ی سبک میها ه حدود یک ربع ساعت نرم ها قبل از صبحگا بچه
 حقداکثر   هقا  که صقبح  ،ی سپاه شهرستانها ی سنگین آموزشی را به بچهها کار آمده بودم همان ورزش

بعقد از  . کیلومتر و نرم  را به یک ساعت رسقاندم  دویدن را به چهار. دادم، دویدند می متر چهارصد
شقما هنقوز   »: ایشان قبول نکرد و گفقت . ها به جبهه بروم خواهم با بچه دهقان گفتم که مییک ماه به 

از جبهقه منقع    من با این شرط اومدم پقی  شقما کقه    ،آقای دهقان»: گفتم «!رو عملی نکردی داهتع
 ةشرط حاضرم یقه دور  اینمن به »: گفتم «.ماه طول کشیده دو سهخودا رفتی دوره و »: گفت «.نشم
 .دهقان پذیرفت «.بعد اعزام بشم ةی دورها راتون آموزش بدم که با بچهدیگه ب

                                                 
 (راوی. )ای در شمال اهواز منطقه .1
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سققه دسققتگاه  دو. دوم آمققوزش را بققا همققان امکانققاا محققدودی کققه داشققتیم شققروع کققردم ةدور
روزهای اول آموزش برای اینکقه  . بو  در اختیار سپاه بود لندکروز و یک مینی تاموتورسیکلت و دو 

دو  هبق  و ،پابرهنقه ، اما بایقد پیقاده   .رفتیم می بو  مسیری طوالنی را با مینیبه نیروها خیلی فشار نیاید 
ی هقا  افراد مسن هم بودند کقه در آسقفالت یقا زمقین     در بین نیروها پاسدارهای رسمی و. گشتیم برمی
رفتیم و به  می بام سپاه رسیدند باالی پشت می وقتی نیروها به شهر. کردند می وشُل این مسیر را طی گِل
هقا در ایقن    خیلی از بچه. کس هم حق آویزان شدن ندارد هیچ .پا به پایین بپرند گفتم که جفت ها می آن

آموزشی سپاه فهمیده  ةاما در دور .شدند و به دهقان شکایت کردند خورد و اذیت  آموزش پایشان پیچ 
 ... وامصقیبت »: فتندگ می به شوخی ها بچه. بودم که این فشار بعدها اثر مثبت خود را نشان خواهد داد

آمقوزش رسقمی رو هقم گذرونقده و اومقده       ةحقاال کقه رفتقه دور    ؛مصیبت بودهم  قعاین همون مو
 «.تر شده مصیبت

یک بار که بیقرون  . جمشید یکی از نیروها بود که سنّ کمی داشت و من هم خیلی دوست  داشتم
جقوری ضقامن    ببین این»: فتمرا به دست  دادم و گ نارنجک ،دادم می شهر پرتاب نارنجک را آموزش

مثقل   دیدم نگاه کردم  وقتی به صورت« .کنی پرتاب می ،کشی می ،داری کشی، حلقه رو نگه می رو می
 «.دم خقودم انجقام مقی    ،ترسقی  جمشید، اگه مقی »: گفتم «.نه»: گفت «ترسی؟ می»: گفتم. زردچوبه شده

. نشسقته بودنقد و شقاهد آمقوزش بودنقد     های بسیج هم دور ما  چهار نفر از بچه بیست و «.نه»: گفت
مقن  . ضامن را که کشید نارنجک از دست  افتاد و رها شقد . جمشید نارنجک را گرفت تا پرتاب کند

 مقا دور  متقر از  سی چهلنارنجک نزدیک . نارنجک را شوا کردم توانم همةاول ماا ماندم و بعد با 
که خدا خواست . نارنجک در هوا منفجر شد روی زمین خوابیدند و ها بچه «.بخوابید»: فریاد زدم. شد

زبان   «ته؟ هجمشید چ»: گفتم. کرد می اما جمشید داشت از تر  قالب تهی .کس آسیبی نرسید به هیچ
آب را به سر و صورت  زدیقم  . ها گفتم که سریع آب بیاورند به بچه. گفت نمی بند آمده بود و چیزی

 .و کمی بهتر شد
گفتم که با سرعت از یک تپه باال  ها به بچه ،کار، نزدیک غروبروزِ پُرک بار دیگر هم بعد از یک ی
بقاالی سرشقان    ها من هم برای سرعت دادن به آن. کردند می خیلی خسته بودند و آرام حرکت .بروند

خیلی کم از باالی سر یکقی از نیروهقا عبقور     ةفاصل ادیدم یکی از تیرها ب زدم که ناگهان می تیر رسام
سفارش کرده بقود مراققب    قبل از آن هم فرماندهی بسیار. خدا را شکر اتفاقی نیفتاد .رزیدبدنم ل. کرد

 . آسیبی نرسد ها باشم به بچه
حفاظقت  آن  روی اتقاق روبقه  ، فرماندهی سقپاه  ها یکی از اتاق. داشت سپاه دیلم پنج اتاقساختمان 

یک اتاقک هم درسقت  . ندق داشتپرسنل هم یک اتا. اسلحه و تدارکاا بودانبار و یک اتاق هم  ،سپاه
محل . خوردند نشستند و غذا می می جلوی آن را کپر زده بودند و زیر آن. کرده بودند که آشپزخانه بود

عملیاا سپاه هم یک کانکس بزر  آورده بود و در حیقاط  . بود ها ن اتاقاهم در هم ها استراحت بچه
 . بسازند ها گفت یک آسایشگاه برای استراحت بچهکردند و دهقان   کم سپاه را گسترده کم. گذاشته بود
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کوچقک شقهر هقم     ةدر اسکل. کردند می رفتند و تجارا می کویت به با لنج 1بندر دیلم مردم بیشتر
ماه محرم  که بودند یمردم خوب و متدیّن. رفتند کردند یا برای صیادی به دریا می می گیری گاهی ماهی

هایشقان بقا    بعضی. هم نزدیک به زبان مردم بندر ماهشهر بود ها آنزبان . داشتند ایو صفر مراسم ویژه
این مسیر را . بین دیلم تا بهبهان نبود یآن زمان راه زمینی مستقیم البته .مردم بهبهان هم ارتباط داشتند

فقوا   هقا  مقثالً اگقر کسقی در میقان آن    متحد؛ دست بودند و  یک ها دیلمی. رفتیم می باید از آغاجاری
 کردند تا آبرومندانه مراسم  برگزار شود یقا در  می همه کمک وضعیت مالی خوبی نداشت،کرد و  می
کقه   ،وقتی هم که نیروهای بندر دیلم. کردند میهمکاری  ی نیازمند با همها خانواده برای جهیزیه ةتهی

 .رسید می های مردمی خوبی به جبهه شدند کمک می به جبهه اعزام ،رسیدند نمی به یک گردان هم
 ،طبق قراری کقه بقا دهققان داشقتم     ،آموزشی ةو بعد از برگزاری دو دور 1901اوایل شهریور سال 
گفتم که قرار بود موقت کمکشان کنم و بنقا   واما من به ا .شد ناراحت دهقان .عزم رفتن به جبهه کردم
مقن  »: گفقتم . قبول نکردم «.برو ها با بچهبشو و پس فرمانده گروه »: دهقان گفت. نبوده است که بمانم

واسه اینکه فرمانده گروه باید دوباره برگرده بندر دیلقم  »: گفتم «چرا؟»: گفت «.شم فرمانده می جانشین
 «.کنم تونم کمک اما می .خوام برگردم من دیگه نمی. و گروه بعدی رو ببره

 بقودم از آن فاصقله گرفتقه    کقه مقدتی   شقوش  ةدیلم به جبهق  ی بندرها باالخره با یک گروه از بچه
از جبهقه خقارج    ناچقار  اسماعیل واعظی اتفاقی روی مین رفته و سیدکه  خبر دار شدمآنجا . برگشتم

ای  دوره یتقو  .خوب کردی اومدی امیر»: گفت .خوشحال شد .مجید را دیدم بعددو روز  .شده است
سقیم   یقک . با موتقور کنقار رودخانقه رفتقیم    . تعدادی را برای  گفتم «که رفتی چه آموزشایی دیدی؟

بلدی اینجا انجقام   روپلی عملیاا را»: مجید پرسید. بوکسل از این سمت رود تا آن سمت آویزان بود
گقرفتم و جلقو    ،کقه روغنقی بقود    ،را ها یکی از سیم سرِ. پیراهن فرم سپاه تنم بود« .آره»: گفتم« بدی؟
وقتقی سقیم را رهقا     .تممن هم برگشق  «.برگرد بیا عقب !بیا ،خیلی خب»: زد فریادبین راه مجید . رفتم

: گفقت . رفت می داشت از خنده ریسه .به مجید نگاه کردم. چکد می از لباسم گریس شدم کردم متوجه
م پشقت  آ مقی االن »: من که تازه حساب کار دستم آمده بود با عصبانیت گفقتم  «!کار رفتی حسابی سرِ»

دی یقه   سپاه دسقتور مقی   رسیدیموقتی هم ! مالم به لباست شینم و پیرهنم رو می می موتور یسرا رو
 ؛نمقال  خقودا رو بقه لبقا  مقن     ،امیر»: گفت مجید «.تو مقصّر بودی .دست لبا  فرم نو به من بِدن

از  روی موتقور  «.باشقه »: گفقت  «!اقول دادیق »: گفتم «.گم یه دست لبا  نو بهت بدن رفتیم شوش می
 .دست لبا  فرم به من بدهندعوض در سپاه شوش مجید دستور داد یک  مجید فاصله گرفتم و در
وقتقی برگشقت فهمیقدیم بقه      .رود می مجید به من گفت که برای جلسه به تهران بعد از این ماجرا

بقاور  « امیر رفته بودیم پقی  حضقرا امقام   » : گفت صدایم کرد و .خدمت حضرا امام رسیده است
بقا منتظقری و    هایی کهسعک «.آره، عکس هم گرفتم بیا ببین» : گفت« جدی میگی؟»: پرسیدم .نکردم
ایقن عکقس   »: من عکس حضرا امام را برداشتم و گفتم. ، نشانم دادانداخته بودمشکینی و امام آقای 

                                                 
 (راوی) .راه داردفار   خلیج الیه استان بوشهر و خوزستان که به منتهی .1
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خیلقی عقادی    «برای چی بقدم؟  ،نه»: گفت «دی؟ نمی»: گفتم «!برو بابا، مال من چیه؟»: گفت «.من مالِ
مققر  مقابقل   هقا  بچه هاظهر از بعد. فتمربیرون  جای  گذاشتم و از اتاق و عکس را سرِ« .باشه»: گفتم

همیشه مجید در یارکشی مقن  . شدند نفر یک تیم می سه کردند و هر کوچیک بازی می سپاه شوش گل
وقتی تو  زیر پقای مجیقد   . آن روز عصر هم همین کار را کرد و بازی شروع شد. کرد انتخاب می را
 من خوب فوتبال بازی. داد می مان پا  تیمی بست به من یا هم رفت و بازیکن حریف راه  را می می
آمقد و مقن راه فقرار     مقی  اگر بازیکن حریف رفتم می جلو گرفتم و که می تو  رااما آن روز  .کردم می

انجقام  بار که این کقار را   چند. کردم می را اوا آن ،برای مجید بفرستم تو  را به جای اینکه ،نداشتم
بقازی  . زیر خندهزد دفعه  ایستاد و خوب به من نگاه کرد و یک .مجید فهمید عمدی در کار است دادم

و  بعد از بازی مجید به سمتم آمد. باالخره بازی را باختیم .اصالً به مجید نگاه هم نکردم. را ادامه دادم
 «!ته هدونم چ می ... چرا»: گفت «.م نیست من هیچی»: گفتم «!ته هدونم چ می»: گفت من را بغل گرفت و

دوست نداشتم بهت پقا    عکس چیه؟ ،نه»: گفتمجدی  «.خاطر عکساسته ب»: گفت «؟مِه هچِ»: گفتم
من با تو کقاری  »: دندگی گفتم با یک «.بیا بریم کارِا دارم»: با لبخند دست من را گرفت و گفت «.بدم
به خدا دوربین مال من  ،امیر»: گفت من را به اتاق  برد و «.بیا دیگه .من با تو کار دارم»: گفت «.ندارم
 هاگق . دونه هم هسقت   همین یه. ها بعداً به من دادن این عکس رو بچه. دوربین خودِ جماران بود .نبود

بقا دوربقین    .تقا دارم  مقن دو  .مشکینی رو بگیرآقای   حاال عکس .دم می هم حتماً به تو ،دوباره آوردن
 هاگق . ققول دادم »: گفقت  «!امجید قول دادی» :گفتم مشکینی را گرفتم و  عکس« .م هخودم هم یکی گرفت
 گم یه عکس دیگه از این چا  کنن و بِقدن  می ،گرفتن تما  داشتم هایی که عکس  دوباره با اون بچه

 .و ما با هم آشتی کردیم« .حاال بخند دوباره. به تو که بدم
روز  و پقنج  چهلهر  نیروها در آن شوش خط پدافندی شده بود و. سپاه هنوز سازمان رزم نداشت

را در محورهایی کقه بایقد کقار     ها گاهی آن. های بندر دیلم ماندم دوازده روز با بچه. شدند می جا جابه
روز دوازدهم مرتضی . دادم ها می شوش و وضعیت عراقی ةجبه بارةتوضیحاتی در بردم و می کردند می
کنی تقو بقا    چی کار می ،میدح»: گفت شناخت، می 1953که فرمانده محور بود و من را از سال  ،صفار
شقون هقم کقسِ     فرمانده. کار خاصی باهاشون ندارم. من باهاشون اومدم جبهه»: گفتم «های دیلم؟ بچه
بیقا مسقئول   »: گفقت  «چقی کقارم داری؟  »: گفقتم  «.پس بیا من کارا دارم»: مرتضی گفت «.ست دیگه

مهقدی ده روزی  . قبول کقردم  «.خواد بره می بوده که حاال 1مسئول  مهدی لیث .تسلیحاا جبهه بشو
دو نفر دیگقر از   کار من و یکی. به من واگذار کردو تسلیحاا را داد  ماند و سازوکار را برایم توضیح

 مهماا را در سنگرها. ها که با من بودند این بود که مهماا مصرفی روزانه را به سنگرها برسانیم بچه
رابط بین شوش و جبهه هم بقودیم و مقن بایقد بقه     . کردیم می تقسیم گذاشتیم یا به تناسب خطوط می

از . خقواهیم  یا نارنجک تفنگقی مقی   ،کالشینکف ةگلول، جی آرپی، گفتم که ما چقدر خمپاره شوش می

                                                 
 (راوی. )به شهادا رسید 1901عملیاا محرم سال های سپاه اصفهان، در  مهدی لیث، از بچه .1
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 ای که درست کرده بودیم سازماندهی و بعد بر گرفتیم و در زاغه رسید تحویل می می شوش که مهماا
 .کردیم اسا  اعالم نیاز جایگزین می

سقنگرهای    ةفاصقل . فرمانده محور ترکی بقود . شده بودند خط شلیبیه مستقر دیلم در ی بندرها بچه
صدایشان  ها عراقی ،کردند می متر بود و اگر بلند صحبت پنجاهحداکثر  ها تا عراقی ها پدافندی آن طخ
 شقب کسقی داخقل ایقن    . متر بیشتر فاصله نداشت سی ها کمین هم تا خط عراقی سنگر. شنیدند می را

اما یک بقار چنقد   . سنگرها نروندها هم داخل آن  کردند عراقی می باید مراقبت ها بچه .رفت نمی سنگر
کمین رسانده بودند و از آنجا به طرف شیار ما آمدند که درگیری  خودشان را به سنگر ها نفر از عراقی
 .پی  آمد

ده یک روز ظهر که در سنگر تجمّقع شقلیبیه   . رفتم تا دوستانم را ببینم می گاهی من هم به آن خط
بقا   هقا  احتمال دادیم عراقی .با صدای رگبار از جا پریدیم ناگهاننفری کنار هم خوابیده بودیم  دوازده

 «اباالفضل یا»صدای . سنگر را خاک و دود و گوگرد پر کرده بود. اند تصور اینکه ما خوابیم حمله کرده
 شکم  با تیقر . کرد می ناله  اهلل عطارزاده یک گوشه افتاده بود و ماشاء. بودبلند  ها بچه «زمان  یا امام»و 

 در «.نقه »: سقختی گفقت   بقه « چی شد؟ عراقیا اومدن؟»: پرسیدم .نای حرف زدن نداشت. پاره شده بود
 ةیقک گوشق   آمقده بقود،   به جبهه که اولین بار بود ،ساله چهارده پانزدهتنگسیری  همان حال دیدم امیر

گقچ سقفید    مثقل لرزید و رنگ   می در حالی که کالشینکف در دست  بود .است اتمه زدهسنگر چمب
دونقم چقی شقد؟ مقن داشقتم       نمقی »: با تر  گفت« چی شده امیر؟»: سراغ  رفتم و گفتم. شده بود
شانس آوردیقم  . خیلی به هم ریخته بود «.رگبار یدفعه دستم رفت رو یه که کردم  م رو تمیز می اسلحه

سقیم را روشقن کقردیم و بقه      سقریع بقی  . خوردیم می گردن تیر وگرنه همه از سر و؛ بودیمکه خواب 
هقا   کقه عراققی    ،متری پشت تپه ة دویستآمد و در فاصل آمبوالنس . اورژانس گفتیم که مجروح داریم

اشقتیم  گیری د ی ترک ها خط کانال در. رساندیم می اهلل را به آمبوالنس باید ماشاء. ایستاد ، دید نداشتند
. ریخت فرومی ها کانال 01خمپاره ای بود و با هر زمین ماسه. شد مید بین سنگرها استفاده دکه برای تر

سنگر فرماندهی هم . حرکت کنیم ها کردند تا بتوانیم در کانال ها آن را خالی می روز بچه چهار پنج هر
مصطفی  «چی کار کنیم؟»: گفتم ،بود یکه بندر دیلم ،زاده مصطفی الری به. ما بوداز  تر عقبمتر  پانزده

شقد بقا برانکقارد در کانقال      نمی. ماشاءاهلل را در آن گذاشتیم و پابرهنه حرکت کردیم. برانکارد را آورد
هقا دیقد    باالی کانال عراقی. یید کردأاو هم با سر ت «بریم باالی کانال؟»: به مصطفی گفتم .حرکت کرد
پایمان . ی داغ دویدیمها سریع باال رفتیم و روی ماسه. خورد می روز توی سرمان آفتاب داغ نیم. داشتند

با هر سقوا خمپقاره مجبقور بقودیم روی زمقین دراز      . اهلل هم سنگین بود ماشاء .رفت در ماسه فرومی
بقاالخره بقه   . رفقت  می به آسمان فریادش مجروح بدبخت ها شدن و بلند ها همین خوابیدن در. بکشیم

چی »: گفت «.ترکی مجروح داریم برادر»: گفتم «!وایسید ببینم»: ترکی گفت .کنار سنگر ترکی رسیدیم
. اهلل را در آمبقوالنس گذاشقتیم   باالخره به پشت تپه رسیدیم و ماشاء «.گم برمی گردم می»: گفتم «شده؟

به سقنگر   امیر «.تنگسیری رو پی  من بفرست»: ترکی گفت. در مسیر برگشت ماجرا را به ترکی گفتم
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نگقرانم   .روحیقه نقداره  . خدا خیلی ترسیده ةاین بند»: ترکی گفت. ت و با هم صحبت کردندترکی رف
 «.بیست روز حداقل عقب باشه و با اسلحه هم سروکار نداشته باشه. اتفاقی براش بیفته

***
با شوش تما  گقرفتم کقه    .خواهند عملیاا انجام دهند ها می خبردار شدیم عراقی شهریور اواخر

چقه منتظقر مانقدم     هر. فرستیم گفتند که می. ها کم نیاورندتا در عملیاا بچه برای ما مهماا بفرستند
هقر دو مسقیر   . گیری به شقوش بقروم   ظهر تصمیم گرفتم خودم برای پی از بعد 9ساعت . خبری نشد

یکی هم مسیر رودخانه که بقه   ،شتای طوالنی دا یکی مسیر پل که با خط اول فاصله ؛تردد ما باز بود
کردم کقه   با خودم فکر. رفتیم می قایق بابرای کارهای ضروری . تر اما زیر دید دشمن بود شهر نزدیک

. شد که مجیقد را ندیقده بقودم    می چند روزی. به شهر بروم و شب را پی  مجید بمانم و فردا برگردم
و بقه   ،کردم قایق گذاشتم، از رودخانه عبور ةگوش موتور را. رفتمسوار موتور شدم و به کنار رودخانه 

مجیقد رفقت   »: گفتنقد  «مجیقد کقو؟  »: پرسیدم. دفتر فرماندهی بودمدر  4:91ساعت حدود . شهر رفتم
مهمقاا   ماشینمجید با  «.با ماشین مهماا رفت»: گفتند «کجا رفت؟»: با تعجب دوباره پرسیدم «.خط

 .ولق  کقن  »: با خودم گفقتم . بدجوری حالم گرفته شد. به خط رفته بود و من به شوش برگشته بودم
مهماا نرسقیده   ماشینهنوز . سوار موتور شدم و دوباره با قایق خودم را به خط رساندم« .گردم برمی
راننده سراغم آمقد و  . کمی که گذشت لندکروز پر از مهماا از راه رسید. در سنگر منتظر نشستم. بود

 هقم  لیتقری  221بنقزین   ةتا بشک دو. شد هوا داشت تاریک می. ردممن هم ماشین را داخل یک شیار ب
داشقتم  . رفتم  ی مهمااها باالی جعبه را پایین انداخت و من ها راننده بشکه. برای موتورها داده بودند

 .آمد سواکردم که صدای  جا می را جابه ها جعبه
 121و  12خمپاره  اما .گرفت می زیاد تلفاا ،نداشت که صدای سوا ،01شوش خمپاره  ةدر جبه
 بقا خقودم گفقتم از مقن رد     و من صدای سقوا را شقنیدم  . رفتند ها سریع درمی شد بچه می وقتی زده

ن لحظقه  اهمق  فرصقت هقیچ کقاری را نقدارم و     احسا  کقردم . شد می تر صدا داشت نزدیک. شود می
کق  شقیار    سقینه صدایی وحشقتناک از  . دراز کشیدم  سریع روی مهماا .خوردمیخمپاره روی سرم 

 رویخاک و سقنگ و گقل   . دستم را روی سرم گذاشتم. ای که ماشین زیرش ایستاده بود بلند شد تپه
احسا  کردم پای چپم را برق گرفته و انگار دارنقد  . تنم ریخت و یک ترک  در پایم جا خوش کرد

و شقکر خقدا   خقورد   قطعاً به خودم می ،اگر ایستاده بودم .خدا رحم کرد. برند می گوشت  را با قیچی
مقن  ! بیقاد کمقک   ها یکی بچه»: زدم فریاد. تکان بخورم توانستم نمی. نخورد  مهماا و  ترک  به بنزین
مقن را روی   ،سریع آمد باالی لنقدکروز  ،که همدانی بود و بعدها شهید شد ،پور هادی« .ترک  خوردم

امقا بقاالخره بقه     .ین خقوردیم در راه یک بار زم. کمرش گذاشت و پایین آورد و به طرف بهداری برد
در بهداری من را روی تخت خوابانده بودند که دیدم مجید سراسیمه آمد و تا من را . بهداری رسیدیم

آمد و وضعیت من را دید  دکتر «.همین االن ترک  خوردم»: گفتم «کِی زخمی شدی تو؟»: دید پرسید
 «.شقی شقهر   کنم بعد اعزام می می انتپانسم. استخون مشکل پیدا نکرده .خیلی جدّی نیست»: گفت و
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 .رم شقهر  من نمی .جا باشم بذار همین ،دکتر اگه فقط پانسمانه»: گفتم. مجید قدری خیال  راحت شد
خواسقت مقن را    مقی « .برم  من می»: مجید گفت «!یارتو نباید راه بِ»: دکتر گفت «.رم سنگر خودم می

دوش تقو   یشقه رو  من روم نمی»: گفتم «چرا؟»: گفت «.مآ من با تو نمی ،نه»: گفتم. روی دوش بگیرد
 بقاالخره یکقی دو   «!نه؛ یک کالم»: گفتم «!خیال بی»: گفت خندید و «.مایی سوار بشم ةکه فرمانده هم
 .چند روز بایقد اسقتراحت کنقی   »: گفت مجید. من را داخل سنگرم بردند کمک کردند و ها نفر از بچه

ها برایم غذا  بچه .در سنگر ماندگار شدم «.کنم سنگر پانسمانت می یم توآ خودم می !یابازی درنیار بچه
 .کردند روز عوض می آوردند و پانسمانم را هر می

مجید . توانم راه بروم می گفت که دکتر. بهتری دارم  ای گذشت و من احسا  کردم وضع یک هفته
انداخت و آرام  دست راستم می ةدست چپ  را در پنج ةپنج. زد آمد و به من سر می ظهرها می از بعد

امقا   .هایم را کشیدم و راحت شدم بخیه .دو هفته گذشت. برد می شوش طخ من را تا سنگر فرماندهی
 رفتیم و صدای سوا با مجید در خط راه می ها بعضی وقت. بعد از آن به سوا خمپاره حسا  شدم

 بعد از چند لحظه کقه  .گذاشتم می رفتم و دستم را پشت سرم من سریع روی زمین شیرجه می .آمد می
نگقاه   .زدن اسقت  در حال سوا  با لبخند دیدم مجید ایستاده و می. شدم می دیدم خبری نیست بلند می
 جلقوی درِ سقنگر فرمانقدهی بقا مجیقد     کقه  یا زمانی «!مجید واقعاً که»: گفتم کردم و می به او می یتند

بعقد  . کردم میداخلِ سنگر فرار  سریع  نیدمشمیصدای سوا  اگر. کردیم و صحبت می نشسته بودیم
بقه جقای    هتو فکر کن اگق »: گفتممیشدم و  میمن هم عصبانی . زند دارد سوا می آقا دیدم مجیدمی 

بعقد از   .با مجید قهر کقردم  یبیست روز از این کارها بعد« شه؟ چی می ،سوا تو سوا خمپاره باشه
: گفتای نداشت و دوباره میفایده اما «ور من قبول دارم حرفت .اِحق با تو»: گفت ، کردیم آنکه صلح 

 باشقه، خمپقاره   هاین سوا اگ»: گفتمی «!شه؟ چی می چی»: گفتممی «شه؟ امیر نگفتی چی میخب  »
 «.خوام با تو دوسقت باشقم   شه؟ من نمی دونی چی می اصالً می .هش هیچی نمی»: گفتممی «؟هش چی می
 «.شه خب این هم نمی»: گفت می

تناسب  ام هاما خیلی زود احسا  کردم این کار با روحی .حدود دو ماه و نیم مسئول تسلیحاا بودم
مرتضی من به درد  آقا»: گفتم «یعنی چی نیستم؟»: گفت «.من دیگه نیستم»: مرتضی گفتم آقا به. ندارد

 کقار گقی مقن بقه درد ایقن      تو به مقن مقی  ! گم من دارم به تو می»: تحکّم گفت با «.خورم این کار نمی
چی »: گفت «.روح من با این کار سازگار نیست .دونم مال این حرفا نیستم من می»: گفتم «؟خورم نمی

هقای اطالعقاا    حشمت و حمزه و بچه «.خوام برم اطالعاا عملیاا می»: گفتم «خوای بکنی؟ کار می
 .شناختم می شوش ةرا از قبل در جبه عملیاا

سیم روی دوش  بود و زمستان و تابسقتان   همیشه بی .مخابراا سپاه بود در مدتی حمزه کربالیی
اصقلی   اسقم . گرفقت  مقی  انداخت یا در دست  می یا روی دوش  پیراهن  را. کرد نمی پیراهن به تن

از . نه اِسمت اسمه نقه فامیلقت فامیلقه   »: مجید بقایی گفت. زاده علی ش کلبا یحمزه هرمز بود و فامیل
 «.کنیم حمزه کربالیی می این به بعد صداا
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« .خوام برم اطالعقاا  می. خونه باشم خوام اسلحه من نمی»: بعد از صحبت با مرتضی به بقایی گفتم
حسن . معرفی کرد، شوش بود ةکه مسئول اطالعاا جبه ،من را به حمزه .آشنا بودمن  ةروحیبا مجید 

نم نفقر چهقارمی بقودم کقه بقه      کق  مقی  فکر من ن واحد بودند وآحمزه از قبل در  سرخه و حشمت و
شلیبیه و و  شوش مسئولیت اطالعاا سه محور زعن ةجبه. حمداهلل زارعی هم آمد. جمعشان پیوستم
هقم بقه مقا     (خادم حسقینی ) حسینی شاهو  عزا حجازیو  پورمهدی. عهده گرفت عنکوش را هم بر

و جقواد   ،ی تهقران هقا  چقه از ب ،رضقا زمقان   علقی . دادیم می همگی کار شناسایی را انجام .اضافه شدند
 .اما عمرشان در اطالعاا کوتاه بود و خیلی زود به شهادا رسیدند .هم آمدند 1صادقی

. المبین هم ادامه داشقت  فتحعملیاا کارم را در اطالعاا شروع کردم که تا بعد از  1901آذر سال 
داد  برگشت خبروقتی . رفته بود 2آبادان عملیاا حصر برای شرکت در از شوش مهر آن سال حشمت

ما هم . عملیاا در محور سوسنگرد به گوشمان رسید ةکم زمزم کم. که سپاه گردان درست کرده است
 ةباید استعداد دشقمن را در زمینق  . به شناسایی خطوط و وضعیت دشمنکردیم در این محورها شروع 

کقردیم تقا در    مقی  بررسقی ها  دسترسی به آن ةو نحو ،محل استقرار ،انداز خمپاره ،توپخانه، نیرو، تانک
سقال   نقوزده  بود کقه  ما حشمت  بزر . ها معموالً دو نفره بود تیم. صورا شروع عملیاا آماده باشیم

 هقا روز بیشقتر نگذرانده بودیم و با تجاربی که داشقتیم    دوره. بود هسال بیست و یکحمزه هم . داشت
خیز  یا حتی سینه رام و به صورا نشستهدانستیم نزدیک دشمن باید آ می مثالً؛ رفتیم برای شناسایی می

کقه چشقم هقیچ دیقدی      ،در تاریکیدوربین . کم دوربین دید در شب هم به ما دادند کم .حرکت کنیم
 فکر. بردیم که در شب توی دوربین نگاه کنیم داد و ما کلی لذا می چیز را سبز نشان می همه ،نداشت
نما و نقشه و کالقک منطققه را هقم داشقتیم و بایقد       قطب. کردیم تجهیزاتمان کاملِ کامل شده است می

 .کردیم می شده را روی کالک رسم معابر شناسایی
خیلی آرام داشتم شرایط را برای  اش زمان برده بودشناسایی نیم یک ماه و ی کهمعبر داخلیک بار 

 «!ی؟ترسق  زنقی؟ مقی   مقی  چقرا آروم حقرف  »: با صدای بلند گفقت  ناگهاندادم که  می حشمت توضیح
 .حشمت مقاجراجو و شمشقیر دولبقه بقود    . ها متوجه شدند و یک ماه و نیم کار روی هوا رفت عراقی

بعد از آن من کمتقر بقا حشقمت    . کرد می داد و گاهی کارها را خراب می تئجر دل و ها گاهی به بچه
 .رفتم می برای شناسایی
را به فرد دیگری تحویل بدهد  بود که قرار است مجید فرماندهی سپاه شوش شایع شده ها بین بچه

بودم و   برای من که با مجید همشهری خصوص ؛ بهکننده بود خیلی ناراحت. برود و به سپاه سوسنگرد

                                                 
 (راوی) .المبین به شهادا رسید صادقی هم در فتح. المبین روی مین رفت و شهید شد زمان قبل از عملیاا فتح .1

اا نیروهقا  در ایقن عملیق  . آغقاز شقد   5/1/1901در تاریخ « نصر من اهلل و فتح القریب»االئمه، با رمز  عملیاا شکست حصر آبادان، ثامن .2

سازی کامل منطقه، حصر آبادان را پس از سیصد و چهقل و   توانستند در مدا پنجاه و پنج ساعت، با رسیدن به ساحل شرقی رود کارون و پاک

 (30، ص 1911، خوزستان در جنگ، مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ،1اطلس راهنمای . )نُه روز بشکنند
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مجید  که گفتند خودشان می داشتند و های شوش هم مجید را خیلی دوست  بچه. رفاقت خاصی داشتم
 .است دوستو  برادر ؛برای ما فرمانده نیست

و  بقود  شقده سقه بقار محاصقره     سوسنگرد دو. تر بود تر و شهرش هم بزر  وسیعسوسنگرد   ةجبه
. آمقد  مقی  تری به حساب مهم ةقرار داشت و جبه ،بود ها عراقی تصرفکه در ، بستان و 1نزدیک هویزه

و استراتژیک بقود و دشقمن از    مهمبسیار  گرفتیم، نمیجدّی  چندان آن راکه ما  ،شوش هم ةجبه البته
 .یلومتر به صورا عمقی وارد کشور شده بودآنجا هشتاد ک

 هقا  فکقر در همقین  . روم مقی  من هم به دنبال  ،رفت به سوسنگردکردم اگر مجید  میبا خودم فکر 
شقود   می روز پشت سر هم دیدم مجید با لبا  فرم همراه حمزه یا حشمت سوار موتور بودم که چند

این  اما وقتی چند روز ؛دهد می یل سپاه را انجامکردم کارهای تحو  مییکی دو روز اول فکر . رود می و
جلوی  را . باالخره صبرم تمام شد. رود می منطقهبه تکرار شد احسا  کردم برای شناسایی  وضعیت

تر و فرمانقده   مجید از من بزر  «ری شناسایی؟ برای چی با لبا  فرم می»: گرفتم و خیلی جدّی گفتم
تعجب کرده بود و هقم   هم از رفتار من .خاص به من نگاه کرد با آرامشی عجیب و لبخندی. سپاه بود
ری  برای چی با لبا  فقرم مقی   .من فضولم ،آره»: گفتم «مگه تو فضولی؟»: گفت. اش گرفته بود خنده

: گفقتم  «!جدّی باورم شده کقه خیلقی فضقولی    جدّی»: کمی نگاه  را جدّی کرد و گفت «!شناسایی؟
... »: امقا مقن ادامقه دادم    .تر به من نگاه کقرد  سخت تر و جدّی «... دم یدارم به تو اخطار م، ببین مجید»

مگه تو سپاه رو تحویل  !کنم می من یه کاری ،دم اگه با لبا  فرم بخوای بری شناسایی بهت اخطار می
که تو سپاه رو چنقد   گم رم اهواز به اسماعیل دقایقی می ری اهواز؟ من فردا می برای چی نمی ؟ندادی
مانده بود  .پقّی زد زیر خنده «.ری شناسایی می ها اما هر روز با لبا  فرم با بچه ؛تحویل دادی کهزه رو

 «!بینیم می»: گفتم «!حاال باشه ببینیم دیگه !ری اهواز؟ تو می»: گفت. به یک بچه چه باید بگوید
بقاز  بعد  روزصبح . چیز بود مجید برای من همه. ممکن بود اسیر شود. خطرناک بود. نگران  بودم

راست به دفتقر   سختی به اهواز و یک بهاز آنجا  شوش و من هم از خط به شهر .ن اتفاق تکرار شداهم
مقن را   .دقایقی در دفتر بود. متری اهواز قرار داشت، رفتم 24که در خیابان  ،هماهنگی سپاه خوزستان

: مقن ازخداخواسقته گفقتم   هنوز سؤال  تمام نشده بقود کقه   « از مجید چه خبر؟»: پرسید. شناخت می
من هم بهق  گفقتم    .ره شناسایی روز با لبا  فرم می ولی هر ؛سپاه رو تحویل داده زهمجید چند رو»

: گفقت  «.آره بقه خقدا  »: گفقتم  «گقی؟  جدّی مقی »: گفت «مگه تو فضولی؟ :گه ری؟ برگشته می چرا می
 یفقردا بایقد تقو    ،م داشتیمخیلی خب، برو شوش به مجید بگو نشون به اون نشون که یه قراری با ه»

بقا خقودم    باشقد،  مثل کسی که بر  برنده به دست  رسیده ،گفت من که این رادقایقی  «.اهواز باشی
 «حاال آقا مجید من فضولم؟ روا کم شد؟ !عالی شد»: گفتم

                                                 
مقردم   .عمه تشکیل شقده اسقت   و ،شرقه هوزگان، صالح، های بنی از چهار دهستان به نام گرفته و قرار هویزه در جنوب غربی سوسنگرد .1

 (11ا    ،10 ، ص4ة اطلس شمار) .گویند فارسی سخن می این شهر به زبان عربی و



01 

 

و دمِ غروب  رفتمراهی پلیس  بخرم با عجله به سمت سه شهر بروم و برای مجید گز بهبدون اینکه 
آققا رفقتم اهقواز پقی       مجیقد »: گفقتم . از شناسقایی برگشقته بودنقد    ها بچه مجید و. به شوش رسیدم

اسماعیل هم گفت نشقون بقه اون    .به جانِ تو رفتم اهواز»: گفتم «!برو بابا»: گفت خندید و «.اسماعیل
 «رم شناسایی؟ نکه بگی من میتو واقعاً رفتی اهواز فقط برای ای»: گفت. مجید ماا مانده بود «... نشون
حقاال دیقدیم و تعریقف     .ببینقیم و تعریقف کنقیم    ؛گی فضقول  به من می گم وقتی بهت می آره،»: گفتم
حاال چی  .قبول کردم. باشه ،خیلی خب»: محبت به من کرد و گفت نگاهی آمیخته با خشم و «.کردیم

بگقی   اسماعیلبه فقط  رفتی اهواز»: دتیزتر نگاه کرد و متعجب پرسی« .هیچی»: گفتم« آوردی برای ما؟
بلند شد و به سمتم آمد تا مقن را بزنقد    «.نه»: گفتم «!برای من گز نیاوردی؟؟ شناسایی مر م میدارمن 

نگران بودن ایقن   دانست از سر دوست داشتن و می «!دارم براا»: داد زد. که من از سنگر بیرون پریدم
 .ام کار را کرده

 تا غروب به خودم .وقتی رفت تازه دلم گرفت. من خداحافظی کرد و رفتفردای آن روز مجید با 
روز مجیقد رو   طقوری حقداقل هقر    چرا رفقتم بقه اسقماعیل گفقتم؟ اون     !چه اشتباهی کردم»: گفتم می
رار اسقت در  قق تقا اینکقه خبقر رسقید      ؛تا دو سه روز دمقغ بقودم   «.بینم  نمی اما االن دیگه ؛دیدم می

شقود و   نمقی  اول ةامقا گفتنقد مرحلق    .لی تقلّا کردم تا من را هم بفرسقتند خی. سوسنگرد عملیاا شود
 .فرستیم می تو را ،اگر نیاز شد ،مراحل بعد

سقوار   ،بدون اینکه به کسی اطالع دهم ،صبح .دوام نیاوردم .شروع شده بود 1القد  عملیاا طریق
 مجیدسراغ  سوسنگرد رفتم وسپاه مقر به . خودم را به سوسنگرد رساندم ی بین راهی شدم وها ماشین
بقا   ،مسعود انصاری و عبقداهلل جقاودان   همراه ،به عنوان نیروی عادی شب گذشته،گفتند که . را گرفتم
مگقه   یعنقی چقی؟  »: گفقتم . های اهواز وارد عمل شده است و هیچ خبری هم از او نیسقت  گردان بچه

ن هقم قطقع   وارتباطش و م شهید شدنده ها شده و بیشتر بچهمحاصره   شونگردانآقا » : گفتند «شه؟ می
مگه مجید فرمانده سپاه سوسنگرد »: با تعجب پرسیدم «.برنگشته عقب اون گردانکس هم از  هیچ .شده
کرد که اتفاقی براش نیفتاده  دعا بایداالن فقط  ست؟وقت این حرفاچه . ول کن  حاال »: گفتند «!نبود؟
 «.هباش

 همقة . دلم نبقود  یدل تو. ام هستم که پی  اسماعیل رفته کردم مقصر می فکر .بدجور به هم ریختم
 بودم تا از طریقق مجیقد در   رفتهسپاه سوسنگرد  مقر به. نگران  بودند شناختند می کسانی که مجید را
از خواسقت   فقط دلقم مقی   .ن خبر دل و دماغ هیچ کاری را نداشتمشنیدن آاما با  ؛عملیاا شرکت کنم

صبح روز بعقد از  . عملیاا همچنان ادامه داشت. سوسنگرد ماندم شب در. باخبر شومت مجید یوضع

                                                 
از چهارصقد و   در منطقة عمومی بستان به طور مشترک توسط ارت  و سپاه انجام شقد و شقهر بسقتان پقس     1/3/1901این عملیاا در  .1

حقدود هفتقاد    ،همچنین سپاه سوم عراق تجزیه شد و حدود ششصد و پنجاه کیلومتر از خاک ایران، شامل بستان. بیست روز اشغال آزاد گردید

 (111ق  31، ص 1931، جنگ به روایت فرمانده، (به اهتمام)پورجباری . )روستا، پنج پاسگاه مرزی، و نیز تنگة چزابه آزاد گردید
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سقاعاتی آنجقا   . بستان رسقاندم   قسوسنگرد ةدرگیری در جاد ةخودم را به منطق و رفتمسپاه بیرون مقر 
 .ی بهبهان رفتمها سپس به مقر بچه .بودم
شدم که به سقالمت  نهایت خوشحال  بی. مجید آمده آوردها خبر  ظهر روز سوم یکی از بچه از بعد
سقپاه سوسقنگرد رفقتم و     مققر  سریع به. عملیاا رفته است بهولی عصبانی هم بودم که چرا  ؛برگشته
با عتقاب   «کنی؟ تو اینجا چی کار می»: تا من را دید با تعجب پرسید. آنجاست آقا مجید بله آقای دیدم

نزدیک  که رسیدم . گرفت اش گرفت و حالت گارد به خود مجید از حالت من خنده. به سمت  رفتم
مقن   هدونی چه حالی بق  مجید می»: گفتم. آرام شدم. گرفتم آغوشمجید را در  و عصبانیّتم فرو نشست

لحن  تغییقر کقرد و    «.گم من جدّی دارم می»: گفتم «چه حالی گذشت؟»: با شوخی پرسید «گذشت؟
دونسقت کقه مقا     نمی کس هیچ. تمخبر رف کنم که بی ها عذرخواهی می بچه ةاز هم. دونم می ،آره» :گفت
م  هاومقد »: گفتم «حاال تو برای چی اومدی؟. هحتی عزیز جعفری که فرمانده عملیاا سوسنگرد ؛رفتیم

 «.طوری شده دیگه نرفتم این وقتی گفتن .برم عملیاا
بعقد  . شده و آزادی شهر بستان رسیدند به اهداف تعیین ها عملیاا تثبیت و تمام شد و بچهباالخره 

در مسقیر برگشقت مجیقد بقه مقن       .آزادسازی بستان با مجید به منطقه رفتیم تا آنجا را بررسی کنیماز 
ام  خبقر رفتقه   اینکه چرا بقی  بارةجواب در من هم برگشتم و بعد از سؤال و« .امیر برگرد شوش»: گفت

ار اسقت در  یک ماه دوباره کار شناسایی کردیم تا اینکه گفتند ققر . ها گفتم وضعیت مجید را برای بچه
کردیم دوباره آمده تا سقپاه   می فکر. خیلی خوشحال شدیم. مجید هم آمد. شوش عملیاا شود ةمنطق

سقپاه چهقار تقا    ! نقه بابقا  »: گفقت  «اومدی دوباره سپاه شوش؟»: از او پرسیدم. شوش را تحویل بگیرد
جا بناست تیپ تشکیل این. م فرمانده قرارگاه فجر همن شد. نصر، قد ، فجر، فتح ؛قرارگاه تشکیل داده

 «.بدم
فقط اسمشان را شنیده بودم و از سقاختار و  . دانستم قرارگاه و لشکر و تیپ یعنی چه من هنوز نمی
حمقزه  . دانستم تا اینکه مجید قرارگاه فجر را تشقکیل داد و کادرسقازی کقرد    نمی سازمان تیپ چیزی

عملیقاا   های اطالعقاا  بچه، حمزه» :کربالیی را مسئول اطالعاا عملیاا قرارگاه تعیین کرد و گفت
تیقپ   ،1قم، تیقپ المهقدی   11تیپ  ؛سه تا تیپی که قراره تشکیل بشهی شوش رو تقسیم کن تو ةجبه
. قم معرفی کرد 11حسن دروی  را هم فرمانده تیپ  «.این سه تیپ زیر نظر قرارگاه فجرن. سجاد امام

قم جقا   11شوش در تیپ  ةباقی نیروهای مستقر در جبه ،بعد از تقسیم نیروهای اطالعاا در سه تیپ
 .گرفتند

                                                 
هقای   با بچقه  ،چون پدرش کارمند شرکت نفت گچساران بود ،علی فضلی .المبین تیپ المهدی تشکیل شد عملیاا فتح ست روز قبل ازبی . 

عملیقاا   ایشقان در . کردنقد علی را هقم فرمانقده تیقپ المهقدی      های استان فار  دادند و المهدی را به بچه  تیپ. سپاه گچساران به جبهه آمد

علی فضلی فرمانده لشکر سیدالشهدا و جعفقر اسقدی    ،شهید شد ،فرمانده لشکر سیدالشهدا ،موحدوقتی . المقد  با تیپ المهدی عمل کرد بیت

ستوده و مطهرنیقا در خیبقر   . مسئول طرح عملیاا هم خلیل مطهرنیا بود. خلیل ستوده بود  جانشین جعفر اسدی حاج. فرمانده تیپ المهدی شد

 (راوی. )شدند شهید
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که عمدتاً شهر شقوش   ،در عقبه ها تیپ رمق. زاده در تیپ المهدی قرار گرفتیم من و حشمت حسن
. به نام شهرک خلخالی مستقر شد تیپ المهدی هم در روستایی. قرار داشت ،و روستاهای اطراف بود

های استان فقار    کادر آن از بچه ه از سپاه گچساران آمده بود و اکثرگذار تیپ علی فضلی بود ک بنیان
 .کاشان بود و جانشین علی فضلی شد ةکه بچ 1به جز علی معمار؛ گچساران بودند خصوص به

پورمهقدی و  ، ققم  11 تیقپ  حسقن سقرخه و حمقداهلل زارع بقه     ،سجاد عزا حجازی به تیپ امام
 .حسینی هم به قرارگاه فجر رفتند شاه
بقه یقک سقنگر عراققی      رفته بودند که برای شناسایی معابر هایی در یکی از محورها بچهروزها  آن
تقریباً یک مقاه  . آورد نمی مشکلی برای ما به وجود البتهو  بود  ها یکی از شاهراه در که ه بودندبرخورد

به اسارا بگیرد  ن سنگر راآهای  فرمانده محور تصمیم گرفت عراقی. المبین مانده بود به عملیاا فتح
رضا  ، علی4، حمداهلل زارعی9، خداداد اندامی2اول صبح اسماعیل طرفی. تکمیل کند و اطالعاا خود را

 .هیچ واکنشی نبقود  ها یتا ظهر از طرف عراق. را اسیر کردند ها عراقی رفتند و 0و حبیب شمایلی، 5واال
زمین را شخم بر روی مواضع ما آت  سنگین با اما از عصر که متوجه موضوع شدند حدود سی دقیقه 

کقاری   امقا هقر  . شقروع شقد   هقا  ناز آدر شوش بازجویی . اسرا را به اطالعاا عملیاا آوردند. زدند
اینقا   ،امیر»: تا اینکه مجید به من گفت ؛شدیم می کم داشتیم مستأصل کم. دادند نمیکردیم اطالعاا  می

 «.ءبازجویی اسراتو  تحویل علی افشاری بدهو  رو ببر اهواز
 ودر عراق بقزر  شقده بقود    . االاصل اما متولد نجف بود ایرانی. علی افشاری هیکل بزرگی داشت

چهارشانه بود و سه دست لبا ِ فقرم مقا یقک دسقت     . را از عراق بیرون کرده بودند ها ام آندزمان ص
 . چه برسد به اسرای عراقی ،ترسیدیم می ما از او. شد لبا ِ فرم او می

چشقم و   شقدیم  مقی  از شقوش کقه رد  . راننده کنار دستم بود. سیمرغ کردم پرا سوار جی ها قیعرا
 ةنزدیقک اهقواز کقه رسقیدیم در منطقق     . جبهه را ببینند را باز کردم تا برای آخرین بار ها عراقی  دست
ما . ندبخور سکنجبین کاهو و تاپیاده شده بودند  ها ها توقف کرده و راننده خان کنار جاده ماشین عبدل

فروشنده که دیقد  . تا کاهو از فروشنده گرفتم ش  هفتپیاده شدم و . ها ایستادیم هم کنار یکی از دکه
کنقد بقه زبقان     مقی  شان هم با ما فقرق  رنگ لباسم نیست و چهره هم ،اسرا هم  من مسلح هستم و لبا 

 انگقار فکقر   ؛خیقره شقد   هقا  عراققی با تعجب به  «.ان اینا عراقی»: گفتم« ؟ان برادر اینا کی»: عربی پرسید
« ی؟ اینقا رو از کجقا آورد   ان؟ واقعقاً اینقا عراققی   »: پرسید. باید به شکل خاصی باشند ها کرد عراقی می
. فروشنده دوستان  را صدا کرد تا بیایند و اسقرا را ببیننقد   «.برمشون اهواز دارم می. آره؛ اسیرن»: گفتم

                                                 
 (راوی) .المبین به شهادا رسید در عملیاا فتح ،(عج)اولین جانشین فرمانده تیپ المهدی ،سردار علی معمار .1

 (راوی) .استاسماعیل طرفی اکنون جانباز قطع نخاع از گردن  .2

 (راوی) .مجنون به شهادا رسید ةخداداد اندامی در پد جزیر .9

 (راوی) .المبین شهید شد روز قبل از عملیاا فتح زارعی چندبسیجی دالور حمداهلل  .4

 (راوی) .المبین به شهادا رسید واال در عملیاا فتح رضا علی .5

 (راوی) .به شهادا رسید 5در عملیاا کربالی  ،عصر ولی 1مقام فرمانده لشکر  قائم ،حبیب شمایلی .0
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چقرا  »: گفقتم . به زبان عربی صحبت کردنقد  ها کردند و با آن ما را دورهو  دو سه نفر دویدند و آمدند
 .تماشا کردند را ها ساکت شدند و کاهو خوردن عراقی «.کنید؟ باهاشون صحبت نکنید می شلوغ 

خواست  می علی منتظر اسرا بود و. به محل بازجویی اسرا که رسیدیم سراغ علی افشاری را گرفتم
ای  را گوشقه  یقک دسقتور داد کقه هقر    . آمد و اسرا را تحویل گرفت .بکنداز آنان بازجویی تخصصی 

تا سقه  . توالت سردربیاورند کردند چنین اتفاقی برایشان بیفتد و از حمام و نمی باور ها عراقی. بیندازند
علی مقن را در  . خوردند با ما غذا می و خوابیدند کنار ما می اتاقْ درو  کردند آقایی می از آن روز پی 
نگذشقته بقود    او از رفتن ای ثانیه چند. و رفت« .مآ می االن من ؛جا بشین همین»: گفت ذاشت واتاق گ
 در حقالی کقه عقرق    ،بعقد از مقدتی علقی   . بکقوب بلنقد شقد    بکقوب  دادوفریاد و مرتبه صدای که یک
: گفقتم  «.دن نشستن و اطالعاا می .تموم شد»: گفت «چی شد؟»: پرسیدم. به اتاق برگشت، ریخت می
 «.حساب دستشون اومد تو چکار داری؟ یه کاری کردم که» : گفت «کارشون کردی؟چی »

وقتقی از  . گفت که حکم چهل کشیده را از حاکم شرع دارد می خودش. علی دستان بزرگی داشت
شقد از نگاهشقان    مقی خیلی چیزهقا را  . کردند عجیبی  های شدم تا برگردم به من نگاه می کنار اسرا رد

مستأصقل و  . ن بقال سرشقان بیایقد   آنجقا  آتا  هشده بود ریزی ی ما برنامهها دند محبتکر می فکر. خواند
تقو نترسقیدی   »: گفقت . تعریف کردممجید  رایماجرا را بهمة  ،وقتی برگشتم. نگران و ناراحت بودند

دونقم   می ،مجید اگه من ساربونم آقا»: گفتم «کردن چی؟ می اگه از دستت فرار ؟رو باز کردی شوندست
امیرسقاربون  ، اوه»: گفقت  مقی  ها این جمله وِرد زبان مجید شده بود و تا مدا «.و کجا بخوابونمشتر ر

 «خوابونی؟ شترا رو کجا می
معقروف   پیروز خراسقان  11که به لشکر  ،خراسان 11لشکر  ،بعد از عملیاا شکست حصر آبادان

ن منطقه نبودند و حضور آها در  عراقی .را تصرف کرد 121ة و تپ منتقل شدشوش  ةبه منطق ه بود،شد
بقه  انقد   ها که دیدند به نیروهای ما جناح داده عراقی. دشمن را هوشیار کرد منطقه را شلوغ و 11 لشکر

ی اصلی نبرد ها المبین از جبهه همین جبهه در عملیاا فتح. جدید باز کردند ةمنطقه آمدند و یک جبه
 .شوش اضافه کرد ةارت  به جبه ،از شکست حصر آبادان بعد، شل  را ةدر واقع جبه. با دشمن شد
دیدبانشقان  . منطقه مشرف شقدند  ما و گرفتند و به پشت سرِرا  121 ةها تپ المبین عراقی قبل از فتح

 لاز آن زمان تردد مقا در کق  . زد می و حتی قطار را ها شان ماشین توپخانه کرد و می دائم منطقه را رصد
نیروهقای گقردان   . آمدند می برای ما تهدید به حساب ها مواجه شد و آنشوش با مشکل جدّی  ةمنطق
هقا معقروف بودنقد     نام داشت و در مناطق جنوب و بقین بچقه   ،2که قبالً گردان محمد باللی ،1کج کاله
. من دیدم بیست پاسدار با لبا  فرم آمدند. آید می کج به خط ها گفتند گردان کاله یک روز بچه. آمدند

دیدم وسط  «.اونی که آستیناش رو زده باال»: گفت «کج کدوم ایناست؟ کاله»: پرسیدم ها بچهاز یکی از 

                                                 
بقرای خقودش یلقی    . بود آغاجری ةشد متولد و بزر  و حسین اصالتاً لر. ندا ساکن ریآغاجکه در اند  ای از لرهای بختیاری کج طایفه کاله 1.

 (راوی. )المقد  منحل شد المقد  بود که بعد از عملیاا بیت بیت 49بود و قبل از آن فرمانده تیپ 

 (راوی) .اما تا پایان جنگ در جبهه ماند ؛اصابت ترک  قطع نخاع شد اثر بود که بر محمد باللی فرمانده اولین گردان رزمی سپاه اهواز .2
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. فقت ر مقی  و خیلقی جقدّی راه  داشت کوتاهی  قدّاو . زده استپاسدارها فقط یک نفر آستین  را باال 
بیشقتر مواققع   . سقربازی را در هقوابرد گذرانقده بقود     ةحسقین دور . سقت وکقج ا  فهمیدم حسین کقاله 

 .زد های  را باال می آستینو  بست اش را روی پیراهن  می قهفانوس
مقن اولقین بقار بقود      تقایی داشقت و   هفتاد و پنجهایی دست پاسدارها بود که خشاب  کفنکالشی

را بقه سقمت سقنگر     هقا  آن. گرفتند  همه خیلی مرتب آمده بودند و سراغ سنگر فرماندهی را. دیدم می
بقه  کردنقد  داخل رفتند و بقیه بیرون ایستادند و شقروع   ها از آن سه چهار نفر. مرتضی راهنمایی کردم
آققا  حسقین و   بعد  بیست دقیقه. ها دادیم خط و عراقی بارةما هم توضیحاتی در. اطالعاا گرفتن از ما

 .شل  رفتند ةلندکروز به طرف منطق از سنگر بیرون آمدند و با چند و بقیه مرتضی و حسن دروی 
پس گرفقت و بقه مقا داد و     ها را از عراقی 121ة تپ. در منطقه عملیاا کردسریع خیلی این گردان 

کارشقان ایقن بقود کقه      .مانقد  یک جا نمی و شد می ک محسوبریک گردان متحکج گردان کاله. رفت
فرماندهان سپاه در جنوب خیلی روی این گقردان  . رفتند دادند و می می تحویل گرفتند و خطوط را می

 .المقد  شدند گذار تیپ بیت بعدها پایه کهنیرو داشت هم نفر  هفتصدک نزدی. کردند می حساب
ها  آن. ها دقیقاً از محور همین تپه به ما حمله کردند المبین عراقی یک شب قبل از آغاز عملیاا فتح

فرماندهان دچار اختالف شدند . خواستند مانع عملیاا شوند میدانستند که ما قصد حمله داریم و  می
عملیقاا انجقام    بود که حسن باقری مصرّ یا نه؟ عملیاا را به تعویق بیندازندآیا  ایط موجودکه با شر
قرار شد عملیاا در تاریخ مشخص خود باالخره . ی محکمی داشتها برای نظرش هم استدالل. شود

 .انجام شود
احسقا   . مجید خوابیده بقود . به ما حمله کردند من پی  مجید بودم ها یادم هست شبی که عراقی

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

 هقا  یعراق. خط را نگاه کردیم ی نزدیک مقر سپاه شوش رفتیم وها بام بلند یکی از خانه باالی پشت
سقوار   «.بقرو دنبقال مرتضقی صقفار    »: مجید گفت. هم شهر و هم خط زیر آت  بود .ندزد می شدا به

وقتی رسقیدم او را از خقواب بیقدار    . مرتضی جای دیگری بود مقرّ. موتور شدم و رفتم دنبال مرتضی
 مندشق  تحرک»: گفتم «کار داره؟ه دونی چ نمی»: گفت «.مجید کارا داره ،مرتضی آقا»: کردم و گفتم
 پقی   پشت موتور من نشست و« .هسروصدا زیاد ،آره»: گفت مرتضی سریع بیرون آمد و «.بیشتر شده

بعقد از آن مرتضقی سقریع بلنقد شقد و از طریقق       . مجید کمی با مرتضی صحبت کرد. مجید برگشتیم
همقین خقط    بقرای . سجاد را تحویل بگیرد قرار بود مرتضی فرماندهی تیپ امام. رودخانه به خط رفت

و نیروهقای خقط    هقا  یعراقق  ةمجید نگقران حملق   .پدافندی دست نیروهایی بود که آنجا مستقر بودند
 .عهده بگیرد پدافندی بود و مرتضی را دوباره به خط فرستاد تا هدایت نیروها را بر

 از هقا  یخبر رسید کقه عراقق  . گرفت می ماجرا را ةلحظ به مجید گزارش لحظه. ما تا صبح نخوابیدیم
آتق    هقا  یصبح عراقق . اند عقب نشسته ها اما با مقاومت بچه ؛چند محور دیگر حمله کرده و 121 ةتپ
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یشقان را  ها درجقه  و تعقداد اسقرای مجقروح    مجید به من گفت به بیمارستان بروم و. ندریخت سنگینی 
: گفتم مجیدبرگشتم و به . اند ن از نیروهای عادیاوقتی به بیمارستان رسیدم دیدم مجروح. بررسی کنم

اگقه  . بقود  بقزر    بود که هیکلشون خیلقی  بینشون نیروهای کماندو ولی .ای بین اسیرا نبود آدم گنده»
ن حقین خبقر رسقید یقک     ادر همق « .من رو بگیرن و از زمین بلندم کنن ةتونن یق می یه دستی ،بخوان

اش خقوب   که زبقان عربقی   ،جمشیدی .مجید آوردند پی او را . اند سرهنگ ارت  عراق را اسیر کرده
 .اطالعاا بگیرد اوکاری کرد نتوانست از  هر ،بود

سرهنگ عراققی   خبردار شد که. در منطقه حضور داشت ،مقام فرمانده کل سپاه قائم ،علی شمخانی
رو  اسیر. شوماشین من سوار »: مجید به من گفت. او ببریم پی دستور داد اسیر را . دهد نمی اطالعاا

پشقت استیشقن    او را دسقت سقرهنگ را بسقتند و    «.ببرش برای علقی شقمخانی   و ینبنداز عقب ماش
به دژبان گفتم  رسیدیم که به قرارگاه. کیلومتر فاصله بود دوازده حدود 1قرارگاه کربال رتا مق. انداختند

علقی را از  . علی شقمخانی بردنقد   پی  ما را .ایم و آقای شمخانی منتظر ماستکه از سپاه شوش آمده
عققب  »: گفتم «کوش؟»: از اتاق  بیرون آمد و گفت. شناختم می ی که فرمانده سپاه خوزستان بودزمان

 «.بیارش پایین»: گفت «.استیشنه
: علقی نگقاهی بقه او کقرد و بقه مقن گفقت       . های  هنوز بسته بود دست. سرهنگ را پایین آوردیم

. بردم و خودم بیرون آمقدم  کانکساسیر را داخل . و به کانکس اشاره کرد« .بیارش داخل این کانکس»
وتقوق   بعقد از چنقد لحظقه صقدای تقق     . علی داخل کانکس رفت و در را محکم پشت سرش بسقت 

 باالخره قفل در باز شد و. شنیدم ها را مییک ربع ایستاده بودم و صدا. از کانکس بلند شد یوحشتناک
: گفقت . دش هم خیس عرق بودبود و خو نامرتب شدههای   لبا  .علی با اوضاعی آشفته بیرون آمد

 «.برید برش دارید ببرید بازجویی اسرا»
سقرهنگ تقا   . او را پقی  علقی افشقاری بقردم    . داخل که رفتم سرهنگ نای نفس کشیدن نداشقت 

علی یک تشر به سرهنگ زد و یقک  . چشم  به هیکل و هیبت افشاری افتاد رنگ از رخسارش پرید
 .به نوشتنکرد سرهنگ هم شروع « .دونی چی می هر بنویس»: جلوی  گذاشت و به عربی گفت دفتر

فرمانقده   ،که بعدها فرمانده لشکر فجر شد ،نبی رودکی. قرار بود تیپ ما در محور شل  عمل کند
بلند شو برو کنقار   ،حمید»: به من گفت حجازی دو ساعت قبل از شروع عملیاا عزا. ن محور بودآ

 «.مونم میقرارگاه تاکتیکی پی  مرتضی  یمن تو .محور ینبی رودکی تو
را از معقابر   ها آن کننده منتظر ماندم تا بعد از اعالمْ ی گردان عملها سنگرها رفتم و کنار بچهبه من 
معصقوم   ةچهقر . ها نرسید کم آمد و به خیلی از بچه. غذا آوردند. رهایی برسانم ةشده به نقط شناسایی
. آوردنقد   برایمقان نقان و بیسقکویت   . بقودیم   همقه گرسقنه  . می سقنگر را هنقوز بقه خقاطر دار    ها بچه

 بیسقکویت را الی نقان  . ی مردمقی شقیراز رسقیده بقود    هقا  بسیار نقازک بقود و از کمقک    ها بیسکویت

                                                 
رفت که فرماندهان عالی سپاه و ارتق    قرارگاه کربال اولین قرارگاه مشترک سپاه و ارت  بود و مرکز هدایت نیروهای نظامی به شمار می. 1

 (راوی) .مسئولیت آن را بر عهده داشتند
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آن شقب  . داشقته باشقد    مزه کردیم تا حداقل می قاتوق درست ،به قول لرها. خوردیم می گذاشتیم و می
 .ها شهید شدند ن بچهآخیلی از 
کارهقای بعقدی را    ،گشتیم تا اگر نیاز شقد  رساندیم و برمی می را  یکی از دوستان باید گردان ومن 

های اطالعقاا بقا نیروهقای عملیقاا وارد عمقل       فرماندهان خیلی تأکید داشتند که بچه. انجام بدهیم
رفقتن   لقو  برای جلوگیری ازمعموالً . هنوز پیک ما نرسیده بودیازده و نیم شب بود اما ساعت . نشوند
. دادنقد  انجام نمقی  ،که احتمال شنود یا پارازیت داشت ،سیم را از طریق بی وگوها بعضی گفتعملیاا 

. رسقید  بایقد تقا االن مقی    .پیک مقا نرسقیده   .مرتضی پی  آقا وبر .ک ب ییه زحمت»: نبی به من گفت
 «.بگیر و بیارو مرتضی دستور  برو پی  آقا. سیم گفت فرستاده مرتضی با بی

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

به »: نبی گفت. ماجرا را گفتم نبی برگشتم و پی سریع « .سریع برگرد. م هفرستاد»: گفت. به او رساندم
بابقا   »: گفقتم  «تو چرا دستور رو از مرتضی نگرفتقی؟ . اما نیومده .پیک رو فرستاده بود خودم هم گفته
، دوباره برگقرد پقی  مرتضقی   »: نبی گفت «؟!رفتم چرا اصالً که  کرد داد و بیداد. برگرد مرتضی گفت

 «!ابدون دستور نیای .دستور رو بگیر و بیار
همقین کقه   . نمانقده بقود   شقب  چیزی به نیمقه . شد از او اطاعت نکرد نمی بود ونبی فرمانده محور 

این رو هم بقا  »: گفت و همراه کردمن  باخدایی را  ةبند« !صبر کن !صبر کن»: راه بیفتم گفت خواستم
 ةسوار موتور شدیم و آن بنقد  «.تون برگردید حداقل یکی ،شدید اگه زخمی .آتی  سنگینه .خودا ببر
 .سر من نشست پشت خدا هم

شب قبل به ما حمله کرده بود تقا عملیقاا را   . دانست قرار است در منطقه عملیاا شود دشمن می
 .زد ریخت و با توپخانه می مشطط می صالح آت  سنگینی روی منطقه از شل  تا. عقب بیندازد

کرد تا اینکه  میزور حرکت  موتور به. ای فرورفتیم ای ماسه در منطقه. راندم می سرعت در تاریکی به
فکقر   اصقالً  .دادم مقی تقه گقاز   تقا  مقن هقم    .شنی موتور سرعت گرفت ةدر جاد. از آن مسیر گذشتیم

وقتقی   .چقه اتفقاقی افتقاد    نفهمیدم. خواستم زودتر به مرتضی برسم می. کردم کسی در جاده باشد نمی
 .دیدم در بیمارستان هستم، چشم باز کردم
امقا بقدنم درد    ؛خواستم بلند شوم« .مجروح به هوش اومد ،دکتر»: باالی سرم دوید و گفت  پرستار

انگار زیر زبانم پاره . توانم خوب حرف بزنم نمی کهاند  احسا  کردم چیزی در دهانم گذاشته. کرد می
هقای عجیبقی    حالقت . رفقت  سرم گیج می .ای داشت دماغم حالت کوبیده. شده بود و بخیه کرده بودند

چقی  »: حقالی پرسقیدم   بقا بقی  . چهار پرستار هم دور تختم ایستادند آمد و سهدکتر باالی سرم . داشتم
امقروز چقه   »: گفقتم  «.هوشی بی ه کهچند روز»: گفت «کی؟»: گفتم «.مجروح شدی»: دکترگفت «ده؟ش

 «.فروردین 4»: گفت «؟هروزی
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منتظقر   ها بچه. قرار بود من برای نبی خبر ببرم. ندروی سرم ریخت یگفت انگار آب سرد که این را
که پشت سرِ من بود ی اونبرای شد؟  عملیاا چی شد؟ یچ  نبی ،خدایا»: کردمبا خودم فکر ...  بودند

 ةدلقم در جبهق  . ام گرفقت  گریه. کردمخیلی احسا  دِین می ......«شدند؟ یها چ چه اتفاقی افتاد؟ بچه
 .انستم باید چه کنمد نمی. کرد می پخ  رادیو مارش عملیاا. شدم می داشتم دیوانه .شوش بود

خواسقتم   نمقی  اما مقن  .قرار شد ما را به تهران اعزام کنند. در بیمارستان افشار دزفول بستری بودم
 ،توانستم دستم را می فقط. خودم را ببینم کهنبود  ای آیینه .از سرووضع خودم هم خبر نداشتم. گردمبر

که آمده بود تا من را تا اتوبو  همراهی کند  به پرستاری. ببینمبود،  آویزان که در گچ بود و به گردنم
پقایم را در   «رم تهران؟ یعنی چی نمی»: گفت «.رم تهران من نمی»: گفتم و سرمم را به دست گرفته بود

آققای دکتقر   »: گفقت  مجبور شد من را برگرداند و به دکتر. روم نمی یک کف  کرده بودم که به تهران
: گفتم «.هوضعت افتضاح ،پسرم»: آرامی گفت به ،سال بود میان که تقریباً ،دکتر« .رم تهران گه من نمی می
های  بچه« .های اعزام مجروح بیان زنگ بزنید بچه»: گفت «.رم من تهران نمی. م نیست من هیچی حالی»

خیلقی  »: گفتنقد  «.رم من نمی»: گفتم «.نا هری؟ همه معطل تو شد چرا نمی»: سپاه دزفول آمدند و گفتند
هقا از مقن    آنیکقی از  « .رو ببقره  امجروحق  ةاتوبو  بره فرودگاه وحدتی بقی. ل  کنید این روو ،خب
. قبقول کردنقد   «.شاپور اهقواز  من رو ببرید بیمارستان جندی»: گفتم «خوای بکنی؟ چی کار می»: پرسید

 مققر  بریم»: خواستیم از شوش بگذریم گفتم وقتی می. بردندمن را از دزفول حرکت دادند و به شوش 
گفقتم   مبه همراهقان  جلوی مقر. سپاه شوش رفتیم مقر به سمت« .من وسایلم رو بردارم تا سپاه شوش
 دقیقق  بقه مقن   بعد که. اول من را نشناختنددر لحظة ها  تعدادی از بچه. خودم داخل شدم صبر کنند و

 «.حرف نزنید»: گفتم «!تویی؟ ... اِ»: نگاه کردند گفتند
ام را بقاز   پشقتی  کولقه . به داخل اتقاقم رفقتم  . تعادل نداشتم. بود مجروح شدهشدا  بهزانوی راستم 

رفتم . ورکتم را روی دوشم انداختماُ. کرد می درددستم . کردم و با هزار زحمت لبا  فرم به تن کردم
: گفقتم  «ی؟آ یعنی چی نمی»: گفتند «.مآ من نمی»: سپاه و به برادران اعزام مجروح گفتم جلوی در مقر

بقه   ها یکی از آن. کرد درد می سرم «!زیاد هم حرف نزنید .مونم جا می همین .مآ جا نمی با شما هیچ من»
خودمقون رو   .بیاد این برگه رو امضا کنقه بقره  ...  ول  کن قبر پدرش! ول  کن بابا»: گفتهمراه  

کردم سقریع   می من هم که فقط به خالصی فکر. جلوی من گذاشت ای برگه و «.عالف این بابا کردیم
 .امضای  کردم
کقه   کمقی  .اول من را نشقناخت  مجید. به سنگر فرماندهی رفتم تا مجید را ببینم ،رفتندها  آنوقتی 

: گفقتم  «.گفته بقودن اعقزام شقدی تهقران     کنی تو با این وضعت؟ اینجا چی کار می»: دقت کرد، گفت
مقن حقال    ،مجیقد »: گفقتم  «خقدا؟  ةآخه چرا نرفتی بند»: گفت «.من قبول نکردم ؛خواستن اعزام کنن»

 ... !خقوام بقرم جلقو    می. بشین سر جاا برو ؟چی؟ جلو»: گفت «.خوام برم جلو می .ندارم حرف بزنم
مجید من را از ، احسا  کردم اگر بحث را ادامه بدهم «!خوری از جاا هم تکون نمی ؛شینی اینجا می
 «.جلو رم نمی. قبول؛ باشه» : گفتم. فرستد می هم تر جا عقب همان
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از سنگر بیقرون   .از من غافل شد و کرد می روز پنجم مجید داشت نیروهای تحت امرش را هدایت
که کنقار   ،رضا داستار را. چیزی نگفت کرد می اما از آن جهت که روی قولم حساب ؛من را دید. آمدم

« تویی؟...  امیر»: بعد که دقت کرد گفت .اول من را نشناخت او هم. دیدم، ایستاده بود ها یکی از سنگر
 امقا تقو رو   ؛رم دارم مقی »: خندیقد و گفقت   «بقری؟  خوای بری جلو؟ مقن رو مقی   رضا می، آره»: گفتم
: پیروزمندانقه گفقت   ای بقا خنقده   «.رم سراغ یکی دیگقه  می ؛بری؟ باشه نمی»: با حرص گفتم «.برم نمی
من  ،ری اگه جلو می ،برادر»: گفتم. از راه رسیدهمین حین یک موتوری  در «.برتت کس جلو نمی هیچ»

خقودم  ...  وایسقا  ... وایسقا »: تا خواستم سوار شقوم رضقا گفقت    «.سوار شو، آره»: گفت« بری؟ رو می
 .سوار موتور رضا شدم سختی پیاده شدم و به «.برم خودم می ،بناست ببرتت اگه این .برمت می

بین راه رضقا بقرایم تعریقف کقرد کقه چقه       . المبین هنوز ادامه داشت عملیاا فتح. به خط رسیدیم
 شل  یتو ،امیر»: پرسید. اند وی کردهرَ تا کجا پی  ها و بچهاند  چه کسانی شهید شدهو اتفاقاتی افتاده 

قبقل از   ،رضقا . دونم که یه شبح اومد جلوی من فقط می. دونم نمی»: گفتم «چه جوری مجروح شدی؟
دیقدم  . رضا مقن را بقه سقنگر بقرد     «.اطالعاا عملیاا برو سنگر ،اینکه بری به طرف مناطق آزادشده

اسلحه رو بقرای چقی آوردی؟ مقن    »: گفت« .رضا بریم» :یک اسلحه برداشتم و گفتم. کس نیست هیچ
 .لبخند زد «.م داشته باشمه خوام من می. باشه»: گفتم «.اسلحه دارم

نزدیک چهل اسیر گرفتقه   ها بچه .غروب بود. رفتیم شد رفت نمی ای که از آن جلوتر با هم تا نقطه
: ی خودمقان گفقت  هقا  رضقا بقه بچقه    .من به تماشا ایسقتادم . دادند می را حرکت ها بودند و داشتند آن

اسرا میخ من شده بودنقد  . پرسی کردند دور من جمع شدند و احوال ها بچه «.رهامی ؟نشناختید ها، بچه»
 .کند می دیگر کیست و با این وضعیت اینجا چه کار که این

تقونی یقه آینقه     ، میرضا»: به رضا گفتم .غیر خودی خسته شده بودم ی متعجب خودی وها از نگاه
رضقا   «شقن؟  خوام بدونم چرا همه میخ من می می»: گفتم «آینه برای چی؟»: رضا گفت «برام پیدا کنی؟

و  خقون، سقر   ةچشمانم کاسق ؛ وحشت کردم وقتی خودم را در آن دیدم .برایم پیدا کرد یکوچک ةآیین
. مجقروح  مزانوی ،آویزان هایم دست ،متورم بزر  و یمها خورده، لب بخیه زیر لبم، شده دماغم پانسمان

 .ماندم می اما آمده بودم و باید تا آخرش. ها حق دادم که میخ من شوند به عراقی
! م مجقروح شقدی   هشنید»: و گفت ،من را در بغل گرفت، عبدی بهروزی وقتی من را دید جلو آمد

 «.دونم نمی عبدی، خودم هم»: گفتم «شد؟چی 
بعقد از عملیقاا   . کم پانسمان سرم را باز کردم و کمی شکل و شمایلم بهتقر شقد   روزهای بعد کم

: گفقتم « بیقا ببیقنم اون شقب چقه اتفقاقی بقراا افتقاد؟        ،امیر»: حمزه کربالیی من را پیدا کرد و گفت
ن امیقر رو  ا هگفتق »: زا تا من را دیقد گفقت  ع «.بلند شو بریم پی  عزا حجازی»: گفت «.دونم نمی»

: عقزا گفقت   «اون شب چی شده بقود؟ »: حمزه از عزا پرسید «!تو که اینجایی. ن تهرانا هاعزام کرد
حتماً براش اتفقاقی   ه؛و برنگشت هکعبی رفت امیرکه  نبی با قرارگاه تما  گرفت و گفت. دونم نمی ممن»

یم و از اورژانسی وقرار شد بر. دهش هنست چاد کس نمی هیچ «.نیومده ،باهاش بوده کههم  اونی! افتاده
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از . شوش مقن  ةجبه نیکی از دوستا بود؛ مسئول اورژانس حبیب فرهانی. مسیر بود سؤال کنیم درکه 
 تانکای ارت  هقم  یکی از ،یرفت می با موتور یداشت تومثل اینکه » : حبیب گفت. او ماجرا را پرسیدیم

وقتقی  . میشقه رد تقون  تانقک از رو  ید وشق  مقی شاخ  به شاخ با هم .مت خطس هرفت می با سرعت هداشت
تو رو شناخته بودنقد   بینن میموتور و شما و  که رفتن می ماشینا با چراغ روشنشه  میشروع  عملیاا

 خدا ةبند اونی شنی تانک از رو»: گفت «چی شد؟ همراهم»: پرسیدم« .اما همراهت رو نشناخته بودند
فرمقون و  . خواست خدا بود بمقونی  .تا شنی افتاده بودی تو بین دو .دَرجا شهید شده بود. رد شده بود
. بقود  داغقون  خیلقی  وضعیت دماغت. چسبیده بودن به زمین و صاف شده بودن که هیچی باک موتور

دماغقت   1بعد از اینکه دکتر رضا. ریزی مغزی کردی خون فکر کردیم اومد چون از دهنت هم خون می
از اونجا هم مثقل اینکقه بقه دزفقول اعزامقت      . مافی رد سریع اعزامت کردیم بیمارستان نظامرو بخیه ک
 «.مجروح خون استفراغ کرده: گزارش  نوشته بود یدکتر هم تو. کردن

من او را دیدم خیلی خوب یادش  عراق شده بود و 2ده سال پی  هم که دکتر رضا فرماندار کوا
رفتقی   مقی  اگقه  .همون اورژانس عمل کقردم  یدماغت رو تو »: تگف و که دماغ من را بخیه کرده بود

باالخره فهمیدم که چه بالیقی بقه    «.باز شده بود بدجوری از هم .کردن می مطمئنم خراب  ،جای دیگه
 .سرم آمده
. کقردیم  مقی  خطقوط را بررسقی   حمزه هم با موتور من و. مناطق  سازی به پاک کردند ها شروع بچه

: حمزه من را آنجا گذاشقت و گفقت  . سنگر عراقی رسیدیم که یک تانک کنارش بود یک یک روز به
 «.م دنبالقت آ من غروب مقی  .این سنگر هم که کسی توش نیست. این تانک غنیمتیه. اینجا بمون ،امیر»

 تقا رفقت و   «!؟م نقه ومگه دیو»: گفت «!امن رو اینجا تنها نذاری ،حمزه»: گفتم. بود دو بعدازظهرساعت 
از کنسقروهای  . نشقد خبقری  بقاز  . صبح شقد . مه بودوتنها ماند تک. داروهایم همراهم نبود. امدشب نی
ر ماهورهقای دوروبَق   هقیچ شقناختی از تپقه    زخمی بودم و. ترسیدم اما می. خوردم باز کردم و ها عراقی
 یماشقین غقروب  گر  و می  . باشد شهید شدهزخمی یا  حمزهاحتمال دادم  .ظهر شد از بعد. نداشتم

حمقزه بقا   . خورد می خون خونم را. نشسته آندیدم حمزه در  خوب دقت کردم و .به طرف سنگر آمد
: گفقتم  «.اشقکال نقداره   ،اگه فح  هم بدی»: گفت خندید و قاه هالبخند پیاده شد و به من که رسید ق

. ودنهقم کقه نبق    اعراقیق . خقوردی  مقی . که بقود  و آب کنسرو»: گفت «آخه تو نگفتی من اینجا تنهام؟»
و  باید برم پانسقمان کقنم   ؟ام آخه تو نگفتی من زخمی !آخرشی که واقعاً»: گفتم «.خوابیدی تا صبح می

ایقن  ... ایناهقاش  »: و گفقت  ماشقین  ةرو کرد به رانند «!ا نشده حاال که طوری»: گفت «.قرص بخورم
خیلقی  » :گفقت  کقرد و راننده باالی تانک رفت و از همان باال داخقل تانقک را برانقداز     «.هتانکِ سالم

 «کجقا رفتقی تقو؟   »: وقتی رفت به حمقزه گفقتم  . و آن را روشن کرد و رفت رفتداخل تانک « .هخوب

                                                 
هقای معانقد او و    گقروه  1913در سقال  . ی فرمانقدار شقهر کقوا عقراق شقد     بعد از سقوط رژیم بعث مدت. دکتر رضا پناهنده عراقی بود .1

 (راوی. )اش را در بغداد به شهادا رساندند خانواده

 (راوی. )های عراق و نزدیک مرز مهران یکی از استان .2
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 به قاسقم گفقتم   .رفتم سراغ قاسم سلیمانی برای یه معامله .کردم طول بکشه نمی فکر»: گفت خندید و
نه، یه لندکروز بده تقا  : گفتم .خب برو بردار بیار: هم گفت ناو. دم بهت می ؛یه تانک سراغ دارم نو که

االن هقم کقه چیقزی     .با من فرسقتاد  رو تانک ةرانندبهم داد و اون هم یه لندکروز  .تانک رو بهت بدم
تو کقه بقا یقه دسقت     حاال ول  کن »: حمزه گفت «!من رو چرا کاشتی اینجا؟ واقعاً که»: گفتم «!نشده
 ریقزیم پشقت ماشقین و    مقی  سقنگر هسقت   یچی هم تو هر .بیار لندکروز رو .تونی موتور برونی نمی
 «.بریم می

 .فروردین عملیاا تثبیت شد 15روز . به عقب برگشتیم ها غنیمتی با لندکروز و
 گسقتردگی که حدّ نهایی عملیقاا بقود،    ،2و رقابیه تا برغازه 1داغ المبین از می  عملیاتی فتح ةمنطق
روستای چنانه سنگر فرماندهان عراقی بود که بسیار خوب ساخته شده و به دسقت   ،در منطقه. داشت
 .گیر داشت ها بود و جلوی آن گونی چیده بودند و ترک  سنگرها رو به عراقی. ما افتاد

 هقا  صبح. سوزی داشت های استخوان اما زمستان ؛شد می قشنگی بود که به رقابیه وصل طبرغازه خ
ایقن خقط   . بقود هبسقت  آمد قنقدیل   میبه طرف پایین  مخزن آبی که از شیرمدیم آکه از چادر بیرون می

 بقود هفت کیلومتر دشقت   ها بین ما و عراقی. شد می طبیعی محسوب یمانعپدافندی و به خودی خود 
رسیدیم و بعد  می به کف دشت ،شدیم اگر از برغازه به پایین سرازیر می .رسید می به ارتفاعاا فکه که

 .ما هم در ارتفاع مانده بودیم .بودند ها در ارتفاع عراقی. رفتیم می باال باید دوباره
آن زمقان سقرِ   . امقا در طبیعقت نیسقت    ؛در نقشه هستاآلن که  «شِمکِلی»روستایی آنجا بود به نام 

نوان المبین از آنجا به ع تا قبل از عملیاا فتح ها عراقی. راهی رقابیه و بین ما و عراق واقع شده بود سه
دار و نفربقر و   ی چرخها قبضه تو  دویستنشینی کردند نزدیک  وقتی عقب .بردند می خود بهره ةعقب

اینکه تجهیقزاا را بقه عققب منتققل      کردیم برای درخواست نیرو میما دائم  .باقی گذاشتندتانک آنجا 
 .کردند می امروز و فردا مسؤلین اماکنیم؛ 

ها از طریق فکقه   دیدم عراقی ،کردم می ربین به دشت نگاهطور که با دو ناهم ،یک روز تنگ غروب
خط یک گردان نیرو بیشتر  سراسرفروردین بود و در  21روز . آیند می با تانک و نفربر به سمت دشت

خیلقی   ،کردنقد  می حمله ها عراقی اگر. همه برای بازسازی و سازماندهی عقب رفته بودند. مستقر نبود
 .وی کنندرَ پی توانستند تا شوش  می راحت
 .عراقیا از فکه سرازیر شقدن ، حمزه»: گفتم. آیند می ها دارند سیم به حمزه خبر دادم که عراقی با بی
ضقا  رحسقینی یقا محمد   بقه شقاه  »: گفقت  «.نآ به خقدا دارن مقی  »: گفتم «!برو بابا»: گفت «.نآ دارن می

 «.پورمهدی بگو با من تما  بگیرن

                                                 
هقای رودخانقة کرخقه در     یشقود و تقا نزدیکق    از شمال بستان آغاز مقی . داغ در هشتاد و پنج کیلومتری شمال شرق اهواز قرار دارد می  .1

اطلقس  . )شقود  های رقابیقه در جنقوب غربقی فکقه منتهقی مقی       جنوب شرق بوده و به تپه  ق جهت آن شمال غرب. خان ادامه دارد محدودة عبدل

 (21ا    ،152جغرافیای حماسی، ص 

 (راوی. )شوش دانیال ارتفاعاتی بین فکه و .2
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 وقتی از خط برگشقتند بقا حمقزه تمقا  گرفتنقد و     . تر بودند پورمهدی از من بزر  حسینی و شاه
 یچقی نقشقه و کالقک و وسقیله داریقد بریزیقد تقو        هر»: حمزه گفت. ی من را تکرار کردندها حرف
نقشه و چیقزای دیگقه    تا دماشین رو برونید و بیای خبری شد بمونید اگه. عقب داما االن نیای ؛لندکروز

 «.دست اینا نیفته
خواهنقد   هقا مقی   به نیروهای خط هم گفتیم آماده باشند که احتمقاالً عراققی   .ده بودیمما تا صبح آما

  نقه آمقاده  اتوپخ کقه  گفتیم ها آن  برای دلگرمی. نیرو به تعداد کافی نبود .ترسیدند می ها بچه. حمله کنند
 .دنا همه هماهنگ و ستا

. انداختنقد  مقی   کردند و نقه خمپقاره   نه تیراندازی می ،برعکس هر شب ها، هوا تاریک شد و عراقی
 باورکردنی نبود که ارت  کالسیک عقراق . آمد برای ما می حداقل چهار تا خمپاره از آن ی قبلها شب

هوا که روشن شد با دوربین . تا صبح بیدار بودیم. زدند نمی حتی منور هم. بدون آت  تهیه حمله کند
. برده بودندها را هم و نفربر ها تانک همة ها آن. نیست ها بری از عراقیخبه دشت نگاه کردیم و دیدیم 

 .خبر را شنید خیلی ناراحت شد وقتی اینحمزه 
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فصلچهارم
ن عملیاا را بقرای دیقدار بقا    االمبین خبر رسید که قرار است مجروح فتح ةبعد از عملیاا پیروزمندان

کشقور   پاسداران مجروح از سراسر. شده بودیممن و مصطفی افسری هم انتخاب . ببرند حضرا امام
مشقکینی  آقای  به دیدنآنجا . مجروحان خوزستان و بوشهر و هرمزگان در قم جمع شدند. آمده بودند

 .مستقیم به جماران رفتیم به تهران آمدیم و بعد از آن. رفتیم
ایقن سقعادتی   . عجیبی داشتند خواستند حضرا امام را از نزدیک ببینند شور و نشاطکه می ها بچه

بقا  جقوی   آناز  ها بچه. روان بودی جماران جوی آبی ها در کوچه. دیدم نمی بود که من در خواب هم
 .زدندو با تمام وجود آب را به سر و صورتشان می گرفتند وضو می ،آیدکه از خانه امام می کتبرّ نیت

بقرای دیقدار حضقرا امقام چققدر التهقاب        داند می فقط خدا. ورزیدند می رزمندگان به امام عشق
هقا از  بچقه . در حسینیه بسته بود. رویِ کوچکی داشت پیاده. جماران رسیدیم ةحسینی ةکوچ به. داشتیم
بازرسقی  . محافظ حضرا امام آنجا ایسقتاده بودنقد   انپاسدار ؟شودمی در باز پرسیدند پس کیهم می

 همه نگران بقودیم  .صبرمان کم شده بود. ردندز کشروع شد و یک ساعت و نیم طول کشید تا در را با
وهوا بودیم کقه در بقاز    در همین حال. وضع جسمی امام مناسب نباشد و دیدار به هم بخورد که نکند
کسقی جقایی    هر .کردند جایی بنشینند که امام را بهتر ببینند سعی می ها بچه. شدیمحسینیه  واردشد و 

سمت چپِ حضرا امام و رو ، کنار دیوار. آورد میفشار ازدحام جمعیت به دستم . پیدا کرد و نشست
قدر نزدیک به امام  شد آن نمی باورم. گنجیدم نمی شوق در پوست خودم از شور و. به جمعیت ایستادم
 .حضرا امام حدود بیست دقیقه صحبت کردند و رفتند. ایستاده باشمتپید، که قلبم برای  می
 .1900یک بار هم سال  ؛بود همان روزیک بار  .وانستم حضرا امام را زیارا کنممن دو بار ت

حمقزه  . از حمزه اجازه گرفتم تا بقه بهبهقان بقروم    .به جنوب برگشتیم بعد از پایان دیدار بالفاصله
و در  هشقد   بار دومی بود که زخمقی « .ا رسیده که زخمی شدی هاحتماالً خبر به خونواد .برو»: گفت

 ،ی شوش بودند و یک پیکان داشتندها که از بچه ،با حبیب فرهانی و مصطفی افسری. مه بودخط ماند
از حقال و روز هقم خبقر     با هم بودیم و معموالًما سه نفر  1901و  1953ی ها سالدر . به بهبهان رفتم

 .داشتیم
 ؛البته بهتر شده بودم .ورم داشت همچنان سر و صورتم. دستم در گچ و هنوز به گردنم آویزان بود

کقه در کوچقه نشسقته     ،وقتی به بهبهان رسیدم اهقالی محقل  . ماما مشخص بود یک آدم معمولی نیست
 .چیز خاصی نیست»: گفتم «چی شده؟ ؟جوری شدی چرا این»: تا من را دیدند با تعجب گفتند ،بودند

 .و زاری کردنبه گریه  کردند های همسایه شروع اما پیرزن «.خوبه حالم .م هزخمی شد
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. چه منتظر ماندم کسی در را باز نکرد هر .شوم خالصها  از کنجکاویمان را زدم تا زودتر  درِ خانه
از اهقل محقل   . دیگر آنجا کقاری نداشقتم  . اند رفته 1حکیمه   بی مجید به بی مادر وکه گفتند  ها همسایه

اینقا    مادرم فقط اومده بودم»: گفتم .منابماصرار کردند  ها همسایه. خداحافظی کردم تا به جبهه برگردم
 .همراه حبیب و مصطفی به شوش برگشتم« .گردم شوش برمی. رو ببینم

 .کقرد ققراری مقی  بقی مجروحیت من خبردار شده بود خیلی  مادرم وقتی برگشته بود و از آمدن و 
امقا آنجقا    ؛بقود هقم آمقده   تپقه   راهقی هفقت   سهتا سر . آیدکه به دنبال من می مجید هم به او گفته بود

 امقا  ؛جا نشسته و تا غقروب التمقا  کقرده بقود     مجید همان. ی ارت  جلوی  را گرفته بودندها دژبان
به بهبهان برگشته نا امیدانه  هممجید . بیایدبه او اجازه نداده بودند به سمت شوش  کم بود  چون سن

 .و حتماً مادرم سرزنش  کرده بود
های سپاه بندر دیلم بقرای سرکشقی بقه نیروهقای خودشقان و       هبچ ،اوایل اردیبهشتبعد، هفته  دو

 همراهشقان  به من پیشنهاد کردند ها آن. المبین به شوش آمدند بازگرداندن وسایل شهدای عملیاا فتح
  « .اا هم سر بزن و برگرد به خانواده» :گفت موافقت کرد و و او به حمزه گفتم .دیلم بروممقر سپاه به 

وانت شدیم و به طرف بنقدر دیلقم    نیسان سوار ،که راننده بود ،مهراب خضریبا عزیز درویشی و 
غروب به امیدیه رسیدیم و . حکم تردد مسلحانه داشتم کالشینکف تاشو همراهم بود و. حرکت کردیم

 بندی تلفاا دشقمن و  اخبار رادیو جمعکه شدیم  از روی پل رد می داشتیم .به سمت پل سویره رفتیم
دانسقت از   نمقی  کقه  ،عزیز. المبین را اعالم کرد در عملیاا فتح شده ی ساقطها تانک ا وتعداد هواپیماه

بیقرون   نیسقان  ةاز پنجقر  ،تقایی رسقام داشقت    چهلکه خشاب تیر  ،کالشینکف را ،خوشحالی چه کند
مقأموران  . در منطققه پیچیقد    صقدای  و در تاریکی رو به آسمان رفقت  چند تیر. گرفت و شلیک کرد

پشت  ماشینتاریک دیدیم یک  ةدر جاد. ، بیرون ریختندبودنزدیک پل  شانمقر که ،رمریپاسگاه ژاندا
. داد شد و عالمقت مقی   می سراسیمه به ما نزدیک. کند خاموش می ما مرتب چراغ خود را روشن و سرِ

اسلحه به دست رو به ما نشسته  تویوتایک نفر عقب  .تویوتای معمولی بود. از ما سبقت گرفت ماشین
 ورچقراغِ ماشقین    .پقایین  دبیای»: گفت مأمور ژاندارمری ایست داد و« !نزنه ... زمان  یا امام»: گفتم. بود
 «.خاموش کنید هم

کی هستید؟ از کجا اومدید؟ برای چی تیراندازی »: پرسید خیلی جدّیمأمور . پیاده شدیم نیساناز 
مقن  . حکم مأموریت و کارا داریم. یمهای سپاه بچه. نگران نباشید !آروم باشید»: گفت عزیز «کردید؟
مقأمور کمقی آرام شقد و    « .تیراندازی هقوایی کقردم  ، قدر تلفاا داده که عراق این ،خوشحالی یاز رو
 «.زمین یتون رو بذارید رو اسلحه !جلو دبیای»: گفت

. مأمور تقوی صقورا مقا نقور انقداخت     . را روی زمین گذاشتیم ها در تاریکی جلو رفتیم و اسلحه
حکم مأموریت ما  کارا شناسایی و «.زخمی شدم»: گفتم «آقا چی شده؟»: را که دید پرسید وضع من

                                                 
های گچساران واقع شده و به جهت داشتن کراماا بسیار از ایران و کشورهای اسالمی زائر  کوهخاتون در   حکیمه  بی زاده بی مرقد امام .1
 (راوی. )دارد
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مقردم  . اینجقا نزدیقک روستاسقت    .کردیقد  نباید تیراندازی مقی »: را که دید خیال  راحت شد و گفت
 «.نزدیک روستاییم نبود نواصالً حواسم ، معذرا میخوایم ماحق با شماست» : گفتیم «.ن بیرونا هریخت
مثقل   ؛ کقه به نام جقوانمرد  داشت ژاندارمری یک بخ . بود از جوانمردها بود تویوتاکه عقب  آن
 به بنقدر . قانع  کرد که ما را رها کند اما مأمور ژاندارمری باالخره .آمد نمی جوانمرد کوتاه. بود بسیج

 .پرسیدند یم ها دورم را گرفته بودند و از مجروحیتم بچه. دیلم رفتیم و دو روز آنجا ماندیم
بقه مقن نگقاه    مرتقب  . کقرد  تابی مقی  مادرم خیلی بی .بهبهان ماندم دریک روز . از آنجا به بهبهان رفتم

خیلقی اصقرار کقرد بیشقتر      به شوش برگردمخواستم  وقتی هم که می. رفت ام می صدقه کرد و قربان می
 .شداما نمی. او بمانم پی 

داشتند از سپاه برای . اردیبهشت بود 1روز . ومبه شوش برها  ه بندر دیلم برگشتم تا با بچهدوباره ب
 «.هشق بعملیقاا   ققراره » : گفتنقد  «؟هخرمشهر چه خبقر »: پرسیدم. کردند خرمشهر نیرو اعزام می ةمنطق
 «.زودی به؛ ولی نیمود نمی »: گفتند «کی؟»: گفتم

دلقم   ر شوش بودنقد و رفقایم د. به خرمشهر بروم ها به شوش برگردم یا با بچه ؛ماندم که چه بکنم
کجقا  »: گفقت  وبه دهققان گفقتم و ا  . دیلم به عملیاا بروم ی بندرها تصمیم گرفتم با بچه. در عملیاا

 ین کقه ا»: گفتم «.هگچ یهنوز دو تا از انگشتاا تو .نیست وحسابی خوای بری؟ تو وضعت درست می
حال انتقال  تو در. اجازه بدمتونم  من نمی. شه نمی»: گفت« .تونم اسلحه دست بگیرم می. نیست چیزی

: گفقت  «.رفقتم قبول کن یا نکن من میخوای تو . رم ها می من با این بچه ،ببین»: گفتم «.به سپاه اهوازی
 «!بینیم حاال می»

راهی بنقدر   سرِ سه. دهقان هم درگیر کارهای  بود و از من غافل شد. غروب حرکت کردند ها بچه
پیقاده   »: گفتنقد  مقی  های داخل اتوبقو   بچه. سوار شدم جا گذشتاز آن وقتی اتوبو دیلم ایستادم و 

رم  از اونجقا مقی   .م اهوازآ من با شما می ؟شما چی کار دارید»: گفتم «.هش دهقان ناراحت می ؛ آقایشو
 «.شما برید خرمشهر .شوش

خیلقی   «.خرمشقهر  ةخوام برم منطق می»: رسیدیم به مسئول اعزام نیروی گلف گفتم 1وقتی به گلف
 «حکقم مأموریقت داری؟  »: گفقت  «.دیلقم  بندر»: گفتم «ی؟ هاز کجا اومد»: فقط پرسید .سخت نگرفت

مسقئول اعقزام از   . کم بسیار فرصتلبا  فرم سپاه تنم بود و  «؟!شه حکم نداشته باشم مگه می»: گفتم
 .من حکم نخواست و سریع دستور اعزام داد

                                                 
ایقن   .شقد  مقی  عملیاا جنوب گفتقه  رسمی به آن ستاد طوره اما ب .گذاری شد نام «منتظران شهادا»پادگان  اهواز، در شهر ،پادگان گلف .1

اولین فرمانده عملیاا جنقگ در گلقف    .شد می دشمن محسوب کنترل عملیاا دفاع در مقابل ایت وترین مرکز سپاه پاسداران در هد مرکز قوی

هقای دفقاع    اولقین یقار،   محمقد خامقه  ) .استفاده بقود  هدایت جنگ مورد گلف تا پایان جنگ به عنوان پایگاه فرماندهی و .کریمی بود داوود شهید

 (130ص  پارسااندی ، چا  سوم، ،مقد 
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پوتین . زد می نوی راستم از جا درآمده بود و لَقزا. متعادل نداشت. بودمناسب ن ام وضعیت جسمانی
بقا   ییهقا  بچقه  .پادشقاه بقودم   هقا  با این اوضاع نسبت به خیلی. رفتم میراه  سخت. توانستم بپوشم نمی

 .تر در جبهه حاضر بودند ی سختها مجروحیت
 ،9نیقا  مهقدی احسقان   ،2هقا  اعقزام نیقرو بقه یگقان      مسقئول  1المقد  یک شب مانده به عملیاا بیت

 «.رن خرمشهر دارن می ها چرا هویزه؟ بچه»: گفتم. بفرستد خواست من را از قرارگاه گلف به هویزه می
دانستم کقه امقین    نمی «.خوام برم خرمشهر می. رم هویزه من نمی ،نه»: گفتم «.هویزه هم عملیاته»: گفت

پوی عملیقاا بودنقد و   همه در تکقا . رفتم می به هویزه ،دانستم می اگرشاید  .در هویزه است 4شریعتی
خواد بره بذاریقد   جا می هر»: مهدی گفت. بحث کردن با نیرو نبود فرصت. مانده داشتند کلی کار عقب

 «.بره
های  بچه. خرمشهر رفتم 5شیخ کوا ةمنطق بدر صادر کردند و به 22باالخره حکم من را برای تیپ 

بود   های منطقه گلی خانهبیشتر . دی کشیدندوقتی من را دیدند هورای بلن .بندر دیلم از قبل آنجا بودند
درخقت بقود    ةاز چوب و تن ها خانهسقف . ی روستایی مردم بومی ساخته شده بودها و به سبک خانه

 هقر . انداختقه بودنقد  ، گویند می که در زبان محلی به آن بوریا ،ی حصیری خرماها که روی آن را ورق
یک گوشه هم مطبخ بود که در  .شد می باز حیاطرو به  ها اتاق ةهم در داشت وخانه یک حیاط بزر  
 پقذیرایی  هقا  همانیاز مآنجا نزدیک در ورودی منزل یک اتاق خیلی بزر  بود که . آن تنور زده بودند

چند خانواده با هم  هر خانه در .نداشتحمام  ها خانه. گفتند می «مضیّف»در زبان محلی به آن  .شد می
 .فقط نیروهای بسیجی مانده بودند ما آنجا بودیم مردم از منطقه رفته و اما وقتی. کردند زندگی می

هقای خرمشقهر    که بچه ه بودیک حسینی کارة نیمهساختمان محل استراحت ما در آن خط پدافندی 
چنقد ردیقف گقونی     که باداخل حسینیه حدوداً چهل متر بود . پی  آن را درست کرده بودند ها مدا

 اگقر . بودند که بقرای مقا نعمتقی بقود     زدهداخل آن یک سنگر بزر  تجمع  .احاطه شده بوداطراف  
اش  پذیری ریختند تا آسیب می باید کلی خاک روی آن ،فضای باز بزنند خواستند سنگر تجمع را در می

. دادیقم  انجقام مقی  جقا   هم همانرا نماز و باقی کارهایمان . خوابیدیم تجمع می سنگر همه در. کم شود
ولی از قسمتی کقه بقرای    .برای سنگر سقف زده بودند. حسینیه نزدیک ده متر ارتفاع داشت هایدیوار

همقان  . شقد  می تجمع منفجر ریخت که کنار چاه یا سنگر می گنبد باز بود دشمن خمپاره روی سرمان
 .امنیت نداشتیمجا هم 

                                                 
خرمشقهر،  شقهر   روز بیسقت و پقنج  پقس از  . در چهار مرحله آغاز شد «یا علی بن ابی طالب»با رمز  11/2/1901این عملیاا در تاریخ  .1

 .نفقر هقم کشقته شقدند     هقزار  شقانزده  نیروهقای عراققی اسقیر و    نفقر از هزار  نوزده خرمشهر آزاد گردید وق  اهواز ةجاد و ،پادگان حمید هویزه،

 (111ص ، 1931 ،روایت فرماندهجنگ به پورجباری، )

 .گویند اصطالحاً هر واحد نظامی را یگان می .2

 (راوی. )در منطقة فاو به شهادا رسید 1در عملیاا والفجر  .9

 (راوی. )المقد  را بر عهده داشت عاشورا در عملیاا بیت 91امین شریعتی فرماندهی تیپ  .4

 (راوی) .شود جدید، کنار رودخانه، منطقة کوا شیخ شروع میاز سمت آبادان به طرف خرمشهر، نزدیک پل . 5
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تر پلقی   کوچک روی نهر. گذشت تری هم از کنار آن می کوچک نهر بزرگی از پشت حسینیه و نهر
سقمت راسقت آن    ةگوش. حسینیه در بزرگی داشت. گذشتیم تا به حسینیه برسیم می بود که باید از آن
از سنگر تجمع  ،به جهت خاکی که آنجا ریخته شده بود ،مخابراا بود که سطح آن سنگر فرماندهی و

درست  ،وسط حسینیه. دآورده و توالت زده بودن سمت چپ را باالتر از سنگر تجمع ةگوش. باالتر بود
 .چاه آب قرار داشت تا کسی برای آب کنار نهر نرود و ترک  نخورد ،زیر فضای باز

نهر آبی کقه از  . خاکی بود ةپشت دیوار انبارها یک کوچ. کنار رودخانه انبارهای بندر و گمرک بود
تری  نهرهای کوچک از این نهر. کرد می شیخ عبور کوا ةاز سراسر منطق آمد کارون برای کشاورزی می

 .رفت می شد که پای درختان منشعب می
دو مسیر برای تردد وجقود   ،که سپاه خرمشهر آنجا مستقر بود ،آبادان 1از سمت شهر و هتل پرشین

عزیزی بود و دشقمن کامقل روی آن    جواد که پشت آن مقر ،کوال پپسی ةیکی از طریق کارخان؛ داشت
و دیگری مسقیری بقود کقه بقه      ،آن بگذریم ةشد وارهای سوراخدی دید داشت و ما ناچار بودیم از بین

 .پیچید رفت و قبل از رسیدن به پل به سمت چپ می خرمشهر می طرف پل اصلی
 .بندر دیلقم بقود  اهل . سال داشت پنجاه و پنج آنجا بود که حدوداً ،نام عبداهلل صالحیانه ب ،برادری

هنگقام   ،آمدنقد  مقی باال که با مَدّ آب  ها، د تا ماهیگذاشته بو نهر ةیک تور با خودش آورده و در دهان
یکقی از   او. خقوردیم  ما خیلی روزهقا بقه لطقف کقارِ عبقداهلل مقاهی تقازه مقی        . کنند در آن گیر ،جذر
 ایستاد و به سقمت دشقمن شقلیک    می ددی محل ترها های شجاع و نتر  بود که در کانال زن جی آرپی
ظهر همان روز خمپقاره   از بعد. بود عبداهللآمد   افرادی که با قایقخرداد هم یکی از سوم روز . کرد می

بعقد از تحقول    وهقم در جبهقه بقود     ،ایقرج  ،پسرش. ترک  خوردپای   شد و هر دو کنارش منفجر
دونم این بچقه چقرا    من نمی ،حمید»: گفت می عبداهلل. ای که برای  پی  آمد به شهادا رسید روحی
بعقد رفقت و شقهید شقد و داغ     . ش خیلی خوب شده بود اخر زندگیاو! خواست من رو بسوزونه می
 «.سوختم نمی قدر حداقل من این !رفت ای کاش با همون وضع می. دلم گذاشت یرو

کنم و  های  را نگاه می هنوز وقتی عکس .خاصی داشت جذابیت. شناختم می ایرج را از بندر دیلم
آرام  هقم ماننقد    هنگام. وقت آرام نبود هیچ. گیرد ام می شوم خنده می چشمان پر از شیطنت  خیره به

 .آتشفشان قبل از طغیان بود
 «ای ثبقت کنقیم؟   برای شما چقه اسقلحه  »: وقتی در مقر خودم را معرفی کردم مسئول از من پرسید

ی؟ تو بقا  آ مطمئنی از پس این کار برمی»: با تعجب به من نگاه کرد و گفت« .زنم جی آرپیمن »: گفتم
 «.زن جی آرپی»او هم نوشت « .نگران نباشید، آره»: گفتم «جی شلیک کنی؟ خوای آرپی میاین وضعت 

                                                 
سقپاه   محقل اسقتقرار   آبقادان و  ترین هتل به شقهر  این هتل نزدیک .داشت خرمشهر قرارق  آبادان ةجاد کنار در بریم، ةمنطق هتل پرشین در .1

 خطقوط پدافنقدی خرمشقهر    ی نیروهقایی بقود کقه در   پشقتیبان  این مرکز محل فرمانقدهی و . آرا بود جهان پاسداران خرمشهر به فرماندهی شهید

 (21، ا   13ص  ،اطلس جغرافیای حماسی) .بودند مستقر( شیخ کوا محرزی و)
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المبین آغقاز   و بیست روز پس از عملیاا فتح 1901اردیبهشت سال  11 روزالمقد   عملیاا بیت
خرمشهر و همچنین شرق کارون از طریقق   ق آسفالت اهواز ةو از روی جاد 1از دبّ حردان ها بچه. شد

لشکر عاشورا عمقل کقرد و    از شمال هم. بودند حمله کردهمحمدیه و سلمانیه به دشمن و  2ندارخوی
 .کردشهر هویزه را آزاد 
هقم   کقادر  نیروهای. بدر خرمشهر بودیم که فرمانده  عبداهلل نورانی بود 22تیپ  ةما زیرمجموع

فرمانقده محقور    کقه  ،وقتی به تیپ ملحق شقدم بقه جقواد عزیقزی    . های خرمشهر بودند از بچه غلبا
: نگاهی به پای لنگان من کرد و خیلی جقدّی گفقت   «.خوام برم عملیاا می من»: گفتم بود، شیخ کوا
« .من باید برم»: گفتم «!رو دیدی؟ امکان نداره بذارم بری تو تیپت نگاه کردی؟ وضعیت خودا به تو»
شاید یقه مقاه طقول    . دارهتداوم . عملیاا که فقط امشب نیست»: گفت آخر. کاری کرد قانع نشدم هر

مقا  . اینجا هم کمتر از خط نیست. فرستیمت عملیاا ا که بهتر شد، می وضع جسمی. کن صبر. بکشه
 «.هبرای چی نگرانی؟ امشب تازه شبِ اول. محور اصلی یباید عراقیا رو بزنیم تا نتونن نیرو بفرستن تو

جقا   ار مزور خقود  و بقه  ام هگروه نبقود  ضواز اول ع دبفهم راگچون  .مزیاد اصرار نکنکه  ها گفتند بچه
 .زن شدم جی آرپی  شیخ من هم کوتاه آمدم و در خط کوا. دکن می مبیرون ام، هداد

  ی پر از خاکها گونی و شیخ سنگر زده های کوا خانه نیروها در. خط آنجا وضعیت عجیبی داشت
ی هقا  در بعضقی از خانقه  . نقد بود حتی زیر سقف را هم تقراور  گذاشقته  . را کنار دیوار چیده بودند
سققف بقاالیی هسقت و سققف      کقه  گفتند می ها بچه. شده بودگونی چیده   دوطبقه فقط جلوی پنجره

 !!آید پایینی زیر نمی
شب و روز . آن سمت آب بودند و ما این سمت آب ها آن. با نیروهای عراقی در خط درگیر بودیم

 یی کقه کنقار مقا بودنقد تعقدادی را بقه عملیقاا       ها عزیزی گاهی از بین بچه. کوبیدیم می هم دیگر را
فرمانقده   ،غقالم آبکقار  . کردند می مرحله را برای ما تعریف به گشتند مرحله وقتی برمی ها آن. فرستاد می
یقک روز از علقی   . غالم در عملیاا شرکت کرد و خبری از او نبقود . آمده بود ،علی ،با برادرش ،مقر

امشقب  . منطقه یتو هموند ؛غالم دیشب شهید شد»: گفتزن خاصی با ح« از غالم چه خبر؟»: پرسیدم
: گفتند «چرا علی نیومد؟ چی شد؟»: پرسیدم ها از بچه. دیدم علی نیست فردا شب« .ریم آ می ریم می
 «.علی هم شهید شد» 

حتی گنبد مسجد به  و ها غربی خرمشهر را تصرف کردند از مناره ةمنطق ها وقتی عراقی 1953 سال
روی  .کقردم  نگاه شده بود ها با دوربین مسجدی را که پایگاه عراقی. کردنددکل دیدبانی استفاده  جای

برای اینکه دیدبان را بزنم مجبور بودم گنبد مسجد . مسجد سیدالشهدا :کاشی سردرِ آن نوشته شده بود

                                                 
 عراق در روز هفتم جنگ این منطقه را به اشغال خود درآورد؛ .کیلومتری جنوب غربی اهواز است پنج روستایی در دب حردان جنگل و 1.

 (21، ا   211ص  ،اطلس جغرافیای حماسی) .گشت طاهر نشینی تا امامزاده سید منطقه مجبور به عقب اما به دلیل آب افتادن در

 ةمحقدود  شقرق کقارون و   تسلط دشمن بر با شروع جنگ و .کیلومتری شمال آبادان است چهل و چهارروستایی در  دارخوین شهرک و .2

گرفتن روسقتای دارخقوین    وی دشمن تشکیل شد که به علت قراررَ ری از پی نبرد به منظور جلوگی ةشمال منطق مهمی در ةجبه روستای مارد،

 (21، ا   112ص  ،اطلس جغرافیای حماسی) .شد دارخوین مشهور ةآن به جبه ةعقب در
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دانسقتند   می ی را بهترهایی که مسائل اعتقاد چند بار در همان ایام از بچه. و شلیک کنم را نشانه بگیرم
آنجقا االن بقه پایگقاه     ؛ چقون هم گفتند اشقکالی نقدارد   ها آن و ؟سؤال کردم که زدن گنبد اشکال دارد

 .تبدیل شده است دشمن
یکی . ای به خوردن مرغ و پرنده نداشتم از بچگی عالقهمن اصالً . افتاد زیادی اتّفاقاادر آن محور 

تنگسیری  امیر. های شکمو خیلی کیف کردند بچه .یک مرغ دادندناهار به هر نفر  ،عملیاا یاز روزها
بقه   ؟خقوری  نمقی  تو مرغت رو»: شوش را ایجاد کرده بود آنجا بود و به من گفت ةجبه ةهم که حادث
من که سقالم بقودم   . پا شدند هلهای شب ک نیمه مرغ را خوردند و ها بچه «.برای تو»: گفتم «دی؟ من می

هقا   شقوخی بقه بچقه    بقه . افتضاح به بار آمقده بقود   .همه مسموم شده بودند. بودمبر شده  از خنده روده
خقط  ی تقو « .نآ کنن و راحت تا آبادان مقی  می رودخونه رو رد، عراقیا بفهمن چی شده هاگ»: گفتم می

 .عبداهلل صالحیان من و شتیم؛که مشکل ندا بودیمفقط دو نفر 
 کانقال  کانال به آن سقرِ  تنها از این سرِ .کس نبود چهی ،جایی که دید داشتم تا  ،کل خط پدافندی در
فقط خواست خقدا   .ت عجیبی داشتیمئواقعاً جر. زدم تا خط را شلوغ نگه دارم جی می رفتم و آرپی می

هقا   بچه. کرد می بین نیروها قرص تقسیم ،که امدادگر بود ،گیر رضا گله علی. داشت می بود که ما را نگه
 روی هقا  روی عراققی  دستشویی برسانند بقه سقیم آخقر زده بودنقد و روبقه      برای اینکه خودشان را به

 .دویدند میآسفالت 
ش بقه سقنگر   ،کقرد  می تمامزدن  را که  جی  آرپی ،صبح نزدیک .عبداهلل یک سنگر کوچک داشت

مرتبه دیدیم دادوفریادش بلند شده و به زمقین   آن روز هم همین کار را کرد که یک. رفت تا بخوابد می
 رفقتم جلقو و  . پیراهن  را درآورد و در آب پقرا کقرد  و  از سنگر بیرون آمد. دهد می زمان فح و 
کقی بقوده اصقالً     ... کرده بدونم کی این کار رو همن اگ»: با عصبانیت گفت «چی شده عبداهلل؟»: گفتم
ام   خنقده . اسقت  کاری کرده در سنگرش خراب نفر یک تازه فهمیدم« ؟!من سنگرِ یتو برهت کرده ئجر

 آرام .فایقده نداشقت  « !سقخت نگیقر   ،عبقداهلل »: گفقتم  زحمت جلوی خودم را گقرفتم و  به .گرفته بود
 .گشت فرد خاطی می ها بعد از این جریان هم دنبالِ تا مدا .شد نمی

 هنگقام  زخمقی و  ،ابراهیم دریاپیما و علی پقورابراهیم  ،نفر از دوستان بندر دیلم دو در همان محور
چقراغ   بقا  آمبقوالنس   .دریاپیما مجروح شد با عقب تمقا  گقرفتیم   وقتی. انتقال به عقب شهید شدند

ها سریع او را در آمبوالنس گذاشتند و آمبوالنس به طرف بیمارستان طالقانی آبقادان   بچه. آمد خاموش 
. به دریاپیما بزنیم فردای آن روز با تعدادی از دوستان به بیمارستان طالقانی رفتیم تا سری. حرکت کرد

به بیمارستان که رسیدیم . داخل فلکه رفته است ،بین آبادان و خرمشهر ،دیدیم یک آمبوالنس مسیر در
مقا   رو نگقاه کقنم   ااجازه بدید لیست کی زخمی شده؟»: مسئول پذیرش گفت. سراغ دریاپیما را گرفتیم

ه ممکن ؟برند هم می هجا جای دیگنایز غیر ا ور ها مجروح همگ» : گفتیم «.دیشب اینجا مجروح نداشتیم
هم  صورا اون در. اینکه شرایط  حاد باشه همگ. رن اینجاآ می، نه»: گفت «با آمبوالنس ببرند اهواز؟

رفیققِ مقا   » : گفتقیم  «.ره بقه اهقواز مقی    ،بنا بقه تشقخیص پزشقک    ، بعد،رن اینجا تا ثبت بشهآ اول می
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مانقدیم کقه خقدایا چقه بقر سقر       « .چیزی ثبت نشقده  به هر حال اینجا»: گفت «.مجروحیت  حاد نبود
 .را پیدا نکردیم اما او ها رفتیم مجروح همةباالی سر ! دریاپیما آمده

خقاکی بقه    ةلنقدکروزی از جقاد  . برگقردیم که به خرمشهر  رفتیمناامید از بیمارستان طالقانی بیرون 
: یکی از دوستان گفقت  «جا کجاست؟این»: ها گفتم به بچه. بزرگی بود ةکنار جاده سول. آمد طرف ما می

دست تکقان دادم و وقتقی   . لندکروز آمد. پیاده بودیم «.ولی مطمئن نیستم .فکر کنم معراج شهدا باشه»
 «.معراج شهداست»: گفت «کجاست؟ ةسول  این ،برادر»: اش پرسیدم ایستاد از راننده

 متعلقق بقه   ،خانه، قبل از جنگسرد ةآن سول. جا را هم ببینیمآنگفت  می به من عجیبی درونی یندا
بعدها دوسقتان آبقادانی   . کردنداده میفکه حاال برای نگهداری شهدا از آن است بود بستنی مهر ةکارخان

بقار  نشهدا روی هم تل ،شد می که شهید زیاد بود و آبادان مدام بمباران ،به ما گفتند روزهای اول جنگ
 .دادجواب آمار باال را هم نمیشهر بود که  ةسردخان تنهاسوله ن آشدند و  می

 .هقا مخالفقت کردنقد    نفقر از بچقه   یکی دو اما بزنیم و بررسی کنیمبه معراج شهدا من گفتم سری 
: گفتقیم  «.دیشب یه شقهید داشقتیم  »: گفت .به مسئول مربوطه گفتیم ماجرا را به سوله رفتیم و باالخره

شاید بقرای دوسقتتون اتفقاق     .ن شهید بندازیدحاال برید یه نگاه به او»: گفت «.هبوددوستِ ما زخمی »
 ،آدمای خقوب  ،خب»: گفت «.شیخ از کوا»: گفتیم «مجروح رو از کجا فرستادن؟ .ای افتاده باشه دیگه

 «.مسیر ترک  خورده باشه یشاید دوباره تو .ست شیخ تا اینجا زیر آتی  خمپاره و توپخونه از کوا
. شد شقهید شقده باشقد    نمی باورمان. دیدیم خشکمان زد و تا شهید دریاپیما را داخل معراج رفتیم

سقریع بقه بیمارسقتان برگشقتیم و     . گیر ماجرای شهادت  شقدیم  با تعجب پی. ی ترک  خورده بودلک
 ةراننقد  ازیم هخقوا  مقی . ن دوبقاره بازدیقد کنقیم   امجروح از خواهیم و می رفیق ما شهید شدهکه  گفتیم

 .است بپرسیم چه اتفاقی افتاده آمبوالنس
: گفقت . هچقه اتفقاقی افتقاد    کقه  پرسیدیماز او . وضع  خوب بود. آمبوالنس را پیدا کردیم ةرانند

هقم مقن    .ماشین چپ شد. فلکه یرفتم تو .منحرف شدم .یه خمپاره خورد جلوم که اومدم داشتم می»
آنجا متوجه شدیم آمبوالنسقی   «!دونم چی شد دیگه نمی. ترک  خوردم هم اون مجروح که عقب بود

و  حال همه گرفته شقد . به مقر برگشتیم و خبر دادیم. ن آمبوالنس بوده استاکه در فلکه رفته بود هم
 .ای از سنگر کِز کرد کس گوشه هر

سقیم در   بقی . خراب شده اسقت  ،راه ارتباطی ما بود تنهاکه ، سیم مقر تنگ غروب متوجه شدیم بی
مسقتقر و چنقدین مققر عملیقاتی تحقت       شیخ فرمانده محور در کوا. خطوط عملیاتی خیلی مهم بود

سراسر خط حضور   حدود شصت نیرو برای پوش ،بود  که یک خانهقرها، از م یک هر در. امرش بود
خواستیم از جاده تا محور اصلی و محل استقرار فرماندهی محور  سیم اگر می برای تعویض بی. داشت

. زدیم می نداشتیم و باید مقر را کامالً دورماشین و موتور . کشید می خیلی طول ،و سایر واحدها برویم
امکقان تقردد    ن راهآاز . بود ها اما کامالً در دید عراقی ؛گذشت یک راه دیگر هم بود که از نخلستان می

بقه مققر اصقلی     تقر سقریع  شد از تاریکی هوا استفاده کرد و از آن مسقیر  میاما  .در روز وجود نداشت
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باید در  .آنجا را زیر آت  داشتند مرتبتیربارهای دشمن  .ال بودخطرش خیلی با البته. شیخ رفت کوا
بقا  . کقنم  سیم را عقوض مقی   روم و بی می گفتم که از راه نخلستان به فرمانده مقر . دویدیم میآن مسیر 
ای  راه دیگقه . هقوا تاریقک شقده   »: گفقتم  «ای تقو؟  خوای بری؟ دیوونه از نخلستون می»: گفتتعجب 
: گفقتم  «.بتقونی  امکان نداره»: فرمانده گفت «من؟ د باآ یکی می. سیم بیارم بی باید سریع برم و .نداریم

: گفقتم . وسقال خقودم بقود    سن اسماعیل هم «.مآ من باهاا می»: اسماعیل کریمی گفت «.راهی نداریم»
 «.بیار تو فقط یه تفنگ با خودا .دوشم ذارم روی می سیم رو من بی ،اسماعیل»

ها  عراقی. دویدیم   را با قدرا ها بین نخل ةاما فاصل ؛کرد پای راستم خیلی اذیت می .محرکت کردی
بقاالخره بقه   . دیدیم شد می می ها رد نخل که از بینرا کردند و ما تیرهای رسامی  تیراندازی پراکنده می

: محور گفت مسئول مخابراا. را عوض کنیم سیم  ایم تا بی جواد عزیزی رسیدیم و گفتیم که آمده رمق
پرسیدم چه جوری اینجا . اومدید آبکاردونم از مقر  می»: گفت «.آبکاراز مقر »: گفتم« از کجا اومدید؟»

با تعجب نگاهم کقرد و  « .نخلستون اومدیم یاز تو»: گفتم« !شما که نه ماشین دارید نه موتور ؟اومدید
شما  .رفتنمون هم با خداست ؛ومدیمما ا، برادر»: گفتم« .دیگه از نخلستون حق نداری برگردی»: گفت
 «.سیم رو سریع به ما بدید تا بریم بی

قدرا مسیر برگشت را دویدیم و به  تمامبا  دوباره سیم به ما داد و ما هم مسئول مخابراا یک بی
امقا مشقکل    .یقد ا نهوشما دیو» :گفت ما را دید خوشحال شد و تا فرمانده مقر . محور خودمان رسیدیم

 «.ل کردیدح وسیم ر بی
 ،قبل از اینکه هقوا روشقن شقود    ،صبح نزدیک. ها تا صبح همه در کانال درگیر بودیم معموالً شب
برادری داشتیم به نام حسین صفار کقه  . خوابیدیم تا ظهر می خواندیم ونماز می. رفتیم می سریع به مقر

 .گو و حاضرجواب بذلهبود و معلم  .گفت البداهه شعر می داشتنی بود و فی دوست .هیکل چاقی داشت
ها یک بوق لقنج و پمقپ بقاد     حسین از یکی از خانه. برای گذراندن خدمت سربازی به سپاه آمده بود

یقک  . ای پنهان کرده بود و بدون اینکه کسی متوجه شود آن را با خودش آورده و گوشه بود پیدا کرده
همقه فکقر کقردیم موشقک     . یچیقد صدای وحشتناکی در سقنگر پ  ،وقتی همه خواب بودند ،روز صبح

رمان وحشت کرده بودیم و به دوروبَ. مثل فنر از جا پریدیم .شد نمی هم متر بیستسنگر ابعاد  .اند زده
: گفقت . خنقدد  قاه به ما می بوقی که در دست  گرفته قاه کردیم که دیدیم حسین با پمپ هوا و می نگاه
خقورد کقتک     مقی  تقا و  روی سرش ریختنقد  ،که حسابی عصبانی شده بودند ها، بچه «کیف کردید؟»

خقوب حقال    ... کیقف کقردم  ...  دستتون بشقکنه ایشقااهلل  ...  آخ کمرم»: گفت خندید و می می او .زدند
 «!تون رو گرفتم همه

ها نارنجقک تفنگقی    معموالً بچه. داشت 9 یک تیربار ژ. تیربارچی هم بود گیرِ امدادگرْ رضا گله علی
 هقا  بچقه  .عرض رودخانه زیاد بود و برد فشنگ گازی محقدود . کردند می رودخانه پرتاب به آن سمت

مانده نارنجقک تفنگقی را کقه گقاز بیشقتری داشقت        آوردند و با باروا باقی مرمی تیر جنگی را درمی
روز یکقی از کارهقا ایقن     شکست و هر می ی تفنگها اما به جهت شدا لگد قنداق ؛کردند می پرتاب
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کردنقد و در   را بقاز مقی   9 هقای ژ  هقا اسقلحه   صبح بچقه . نزده قنداق بیاورندبود که از عقب برای ما پا
آوردند تا پاک شود و خشقک    می را بیرون ها ظهر آن بعد از نماز. انداختند تا شسته شود گازوییل می

 .نکند کردند تا برای شب آماده باشد و گیر می
کرد و شب نزدیک  روز تمیز می هر ،که سه تا لول یدکی داشت ،را خودش 9 رضا هم تیربار ژ علی

و تاریکی لول تیربارش از شدا حرارا سقرخ   م دره بوددید خودم . کرد به دوهزار فشنگ شلیک می
بعقدی را   انقداخت و  می آورد و به زمین شده را با انبردست بیرون می رضا لول داغ علی. شد میآتشین 
چقون   ،اگقه آب بریقزم روش  » : گفقت  « وش؟ریزی ر چرا آب نمی»: به او گفتم یک بار .کرد می سوار
 «.خوره ترک می ،داغه

سقراغ جقواد   . اوضاع جسمی من بهتقر شقده بقود    .آخر خود رسید ةمرحل المقد  به عملیاا بیت
رفت و  بار نمی عزیزی زیر. وارد عمل شوم ها رفتم و از او خواستم اجازه بدهد همراه گروهان عزیزی
 !شما ققول دادی  ،برادر عزیزی»: تندی گفتم ا ب. حسابی عصبانی شده بودم« .نیاز نیست فعالً»: گفت می
مگه شما به مقن   دی؟ چرا اجازه نمی .شه حاال داره تموم می .که عملیاا شروع شده هروز بیستاالن 

آمدنقد و    خرداد هواپیماهای عراققی  دومتنگ غروب  .اما من قانع نشدمیی داد ها جواب «قول ندادی؟
در خرمشهر  ی آن روزبه دلم براا شد که فردا. بیست دقیقه روشن ماند آسمان بی  از .منور ریختند

 .خوابم نبرد بعد از نماز صبح دیگر. هستیم
: آمقد و گفقت   ،ییمحمقد چنگقا   ،مقا   چقی  سیم حال باال آمدن بود که بی خرداد در سومروز آفتاب 

. بقرای اسقتراحت   یقم ا همقد آتقازه   و یقم ا هکوبید ما دیشب تا صبح  که گفتیم «.نها بلند شَ زن جی آرپی»
 «.آتی  ها برن خط رو بگیرن زیر زن جی عزیزی گفته آرپی برادر»: ی گفتیچنگا
. خط واقعاً دردسقر داشقت   ما در  رفتن. کردیم می فقط اطاعت. افتد می دانستیم چه اتفاقی دارد نمی
امکقان اینکقه در روز داخقل کانقال     ی ما تسلط داشتند و ها روی کانال از آن سمت رودخانه ها عراقی

ای را  فاصقله بایقد   زدیقم  خواستیم به خط برویم از مقر که بیقرون مقی   هم که می ها غروب. برویم نبود
کنقار  . نقد کرد به طرف نهر تیراندازی می ها یعراق. شدیم یکی از پل روی نهر رد می یکیو  دویدیم می

حاال تو بدو بقرو   .نفر اول رد شد»: گفت می جلو نفر .چسباندیم رفتیم و خودمان را به آن می دیوار می
ی قدیمی زیر آسفالت خیابقانِ کنقار   ها را بچه ها تونل. رسیدیم می به این صورا به کانال« .تونل یتو

دیقد   هقا  یچقون عراقق   ؛شد رفقت  نمی اصالً که باالی آن .داخل تونل تاریک بود. رودخانه کنده بودند
وپقا در آن جلقو    ما مجبور بقودیم بقا اسقلحه چهاردسقت    . کوتاه بود خیلیسقف  هم . ندمستقیم داشت

ریخقت و از یقک جقای     داخل تونل فرومی خورد آسفالتْ می خمپاره در جاده که بعضی مواقع. برویم
 .نداشتیمهم ای  چاره. ن مسیر را برویمآروز روشنایی در  گفتند آن روز. آوردیم میدیگر سردَر

که داشتیم پخ  شقدیم   ای ز تونل عبور کردیم و در سنگرهای پراکندها. زن بودیم جی سه نفر آرپی
. شقد  مقی  زدیم پشت سرمان خقاک بلنقد   جی می جا آرپی هر. را زیر آت  گرفتیم ها یو خط اول عراق
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تا  سیاز سنگرها هم نزدیک  یک هر در. ندنند بزننتوا ها یمجبور بودیم جایمان را عوض کنیم تا عراق
 .جی داشتیم ماده و دو قبضه آرپیجی آ موشک آرپیشصت 
ة قدر موشک زدم که گوش راسقتم غیقر از زوز   آن. زبان بود زنِ من داوود و ترک جی آرپی کمکنام 

از آن سمت  «اکبر  اهلل»یک لحظه گمان کردم صدای در همان بین اما  ؛شنید شلیک صدای دیگری نمی
ریخقت   داوود کلمن آب را روی کتفم می. سوزاند میشده بود و کتفم را  قبضه داغ . رودخانه بلند شد
کقرد   مقی  روی ما بود که وقتقی شقروع بقه تیرانقدازی     هعراقی روب یک سنگر تیربار. تا زود خنک شود

شده مثل اینکه قطار فشنگ تیربارش رو وصقل کقرده بقه     فالن این فالن»: گفت داوود می. زد بند می یک
کسقی  . سراسر خط را زیر آت  داشقت  .شد ای تیربارش قطع نمی ثانیه 1«! سازی بصره  مهماا ةکارخون
 .شدیم می قد بلند قد یا نیم شلیک باید تمام  موقعاما ما  ؛کرد سرش را باال بیاورد ت نمیئهم جر
چه برسه  ؛ه برم باال د اصالً اجازه نمی! تونم نمی»: گفتم می من «!و بزنر تیربار»: زدند فریاد میها  بچه

مقن  ن یا او ؛باالی سنگر مر می .بادا باد یچ هر» : مگفتخودم با  «یه کاری  بکن» : گفتند «.که بزنم 
. خط تیقرش از مقن رد شقده بقود    . باال آمدم و نگاه  کردم ناگهان «.زنم می ن رویا من او زنه رو می

. پقا ایسقتادم و بقه سقمت  شقلیک کقردم       سقر . کرد و گردوخاک به هوا بلند بقود  همچنان شلیک می
خیلقی آرام ایسقتادم و ردّ   « !بمان و ببقین »: کرد می ی درونی مدام تکراریاما ندا ؛بپرم پایین خواستم می

 «.صبرکن»: گفتم «.زننت می االن !بیا پایین»: گفت می داوود با وحشت. شده را نگاه کردم موشک شلیک
ما بریده بود قرار گرفت  ةتیرباری که تا لحظاتی قبل اَمان هم رفت و در سوراخ سنگر موشک مستقیم
همان زمان عرق سردی روی کمقرم  . بلند شد ها خوشحالی بچه فریاد. تیربار از کار افتاد. و منفجر شد

امکان نداشقت  . در ذهنم تداعی شد« و مارمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی»شریفه  ةبالفاصله آی. نشست
 .جی بزنم حتی در شرایط عادی بتوانم آن سنگر را با آرپی

از . در روزِ روشن روی آسفالت پریدیم و بقاالی کانقال دویقدیم    ،برای اولین بار ،بعد از این ماجرا
هقا تقازه از    بچه ةبه عقب برگشتیم و دیدیم در مقر هم. کرد دیگر کسی تیراندازی نمی ها طرف عراقی

 کقه گفتنقد   و بودنقد سقراغم آمدنقد    هقا  نفری که شاهد درگیری ما با عراقی چند .اند خواب بلند شده
چنقد نفقر آنجقا     .عزیقزی رفقتم   پقی  با شتاب . مرا هم ببر ما جی گفته آرپی کار دارد و منعزیزی با 
« .عملیقاا  یبفرستمت تو خوام می !قولم هستم یببین رو»: عزیزی تا من را دید گفت. بودندایستاده 

فروزنقده   آقای منصقور »: با دست به برادری اشاره کرد و گفت «کجا باید برم؟»: با خوشحالی پرسیدم
 سقوار . ده دوازده نفقر بقودیم  « .با مقن  دبیای»: منصور به من نگاه کرد و گفت «.فرمانده گروه شماست

کنقار پقل از ماشقین پیقاده     . آسفالت گذشتیم و به سمت پل خرمشهر رفتقیم  ةو از جاد شدیملندکروز 
 «.ور ما باید بریم اون. هستن اعراقی ور اون»: گفت منصور. آورده بودند 2یک قایق جیمینی. شدیم

                                                 
 (راوی. )اند مردم این شهر شیعه بیشتر .است کیلومتری خرمشهر بیست و چهاربصره مرکز استان جنوبی عراق واقع در  .1

 (افزار جنگ) .بادی است کالسیک نیروی دریایی ارت  که هجومی وقایق  .2
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قایق جیمینقی  . وارد شویم شهردر شهر هستند به  ها شد قرار است در حالی که عراقی نمی باورمان
 ،خواسقت در آب شقناور شقود    می که ،با تر  و لرز به سمت قایق. باد کردند و موتورش را بستند را

 .برود ،که زیر دید مستقیم بود نقطه،ن آاند به اصالً امکان نداشت کسی بتو از آن تا شب قبل. رفتم
 .ممکنه وسط آب مقا رو بقزنن   .ور رودخونه خوایم با قایق بریم اون می ،ببین»: گفتبه من منصور 
منصقور  « .کنقارتم ش تقا آخقر  » :گفقتم  ،نگرانقی داشقتم   با اینکه دلهره و «.چی وجود داره احتمال همه
 «.علی یا»: گفت لبخندی زد و
وقتقی رسقیدیم   . و بقرو  بقده گقاز   فقط »: قایق گفت 1منصور به سکانی. داخل قایق رفتیم ماننه نفر

 ییقه وققت نقری تقو    . کنقی  کقار ه گم چق  میبهت  وقت اون. سرعت رو کم کن نزدیک ساحل عراقیا
 «.شه میقایق پاره ! خاردارا سیم

اش در  بقاالی سقینه  تقا  . منصور با لبا  از قایق پایین پرید چهار متری ساحل رسیدیم وقتی به سه
ققایق   شقه  از اینجقا بقه بعقد نمقی    »: جایی که گفت تا، طرف ساحل کشیده قایق را با طناب ب .بودآب 

 «.پایین دبیای .است مانع هرپُ آب .جلوتر بیاد
 راه نشقده بقود و  بقه هنقوز شقرایط پقایم رو   . هایشقان را درآوردنقد و در آب پریدنقد    پوتین ها بچه
درآوردم و بقا بنقدهای  بقه دور     آن را. دا  ورزشی داشتم یک کف  آدی. پوشمبپوتین  توانستم نمی

در بقه سقاحلی کقه     بقاالخره در روز روشقن  . رسید میآب تا کمرمان  .آب پریدم گردنم انداختم و در
 .بود رسیدیم ها عراقی اختیار

ن آایرانی به اولین بار بود که یک قایق . ماجراجویی در وجودم به هم آمیخته بود با نگرانیتر  و 
 1:91سقاعت تقریبقاً  . به کقدام سقمت بقرویم    دانستیم و نمی در ساحل بودیم. رفت میسمت خرمشهر 

 محورهقای دیگقر را   امقا سروصقدای   .نبود یخاص منطقه هنوز خبر آن در. خرداد بودسوم  روزصبح 
و خودمان را بقه   ن جناح وارد شهر شدیمآاولین رزمندگان ایرانی بودیم که از  در واقع ما. شنیدیم می

وقتی به سقاحل رسقیدیم منصقور فروزنقده بایقد تصقمیم       . ساحل خشک آن سمت رودخانه رساندیم
 هقا  و هقم پقس از مقاه    ما را نزده بودندهم  ؛گنجیدیم نمی مانپوست خود از خوشحالی در. گرفت می

شقد در خرمشقهر    نمی باورمان .واقعاً شورانگیز بود. حال آزاد شدن بود خرمشهر در ،اسارا و اشغال
. اعالم نشده بود به خرمشهر نیروهای ایرانیتا آن لحظه هم هیچ خبری از رادیو مبنی بر ورود . باشیم

ی گفت کقه بقه قرارگقاه    یبه محمد چنگا. کرد های الزم را و سفارش منصور فروزنده سریع تقسیم کار
 .ایم و خبری نیست اطالع بدهد ما وارد خرمشهر شده

                                                 
ایقن واحقدها بقه     .سکانی تشقکیل شقد   با نامهای سپاه واحدهایی  یگان در مناطق هور، خاکی درق  آبی  با شروع عملیاا ،1902سال  در .1

هدایت ققایق   ةکسی است که وظیفبه معنی اینجا  .داشتندعهده  مهماا را بر حمل نیرو و ةای مجهز بودند که در عملیاا وظیف شناورهای ساده

 (راوی. )عهده دارد بر را
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بدی من بقرم   وقتشه دو سه دقیقه  می ،ببخشید برادر»: به منصور گفتم ،ت کنیمقبل از اینکه حرک
 .ساعت پی  با یه عراقی اینجقا درگیقر بقودم    هی تا»: گفتم« خوای بری؟ کجا می»: گفت« .تا این پایین

 «.برو»: گفت« خوام ببینم چه اتفاقی براش افتاده؟ می
بقه عنقوان    ،کقارون  ةکنار رودخان ه بودرددشمن وقتی غرب شهر خرمشهر را به تصرف خود درآو

 رفتم و دیدم سراسر ها داخل تونل آن. رساندمها  خودم را به سنگر عراقی. تونل زده بود ،خط پدافندی
دیقدگاه را پوشقانده بقودیم تقا تقرک       دو سقه   حالی که ما فققط  دراند؛  خط را خیلی خوب پوشانده

موزاییک کرده بودند تا هنگام تقردد مشقکلی    بزر  را یها کف کانال ها عراقی ،عالوه بر آن. نخوریم
یک سنگر شیک زیر آسفالت ساخته بودند و دورتادور آن را گونی چیده  هر ده متر هم. نداشته باشند

ردیف گقونی   سه چهارها  روی تراور  .کانال را هم با تیرآهن و تراور  پوشانده بودند روی. بودند
 .کامالً امن بود ن تونلآوآمد در  رفت. بودندمحکمی ساخته  ةخاک چیده و دیوار

 دو دستِ .تیربار منهدم شده بود. شد نمی باورم .سریع خودم را به موضع تیربارچی عراقی رساندم
در همقان حقال    .دلم به حال  سقوخت . ترک  بود از پرتیربارچی از مچ قطع شده و سر و صورت  

ای برای  خواندم و سریع  فاتحهو  الی سرش نشستمبا« !کردی می خب تو هم فرار ... بدبخت»: گفتم
 .برگشتم و به گروه پیوستم

 ی فرعقی هقا  بقا احتیقاط کامقل در کوچقه     .آرای  گرفتیم و شروع بقه حرکقت در خیابقان کقردیم    
  اهقواز  ةصدای انفجار خمپاره و توپخانه از طرف جقاد . بودیم ها پیچیدیم و کامالً مراقب ساختمان می

پاییدیم تا به ما تیرانقدازی   می طرف را رفتیم چهار در آسفالت که راه می. رسید می به گوش 1خرمشهر
شقد و   مقی  افتقاد و دوبقاره بلنقد    مقی  رسیدیم منصور فروزنده بقه سقجده   می ای که کوچه به هر. نشود
روزه حضور داشت و سقوط شهر و شهادا  سی و چهار ةمنصور در حماس« .حرکت کنید»: گفت می

 .ساحلی و از سمت پل خرمشهر به طرف مرکز شهر رفتیم در بلوار. یده بوددوستان  را د
ن دو سقال روی شقهر آتق     آما هم طقی  . ها فروریخته بود شهر به ویرانه تبدیل شده و ساختمان

. عجیبقی داشقتم   نگرانی. زده بودم جی  آرپی سیدالشهدا را با خودم بارها مسجد. ریخته بودیم یسنگین
در حالی که ، مرتبه دیدیم نزدیک صد عراقی با زیرپیراهن یک. به مرکز شهر برسیم تر زودخواستیم  می

 ها عراقی «.مواظب باشید»: منصور گفت. آیند می به سمت مااند،  سرشان گذاشته روییشان را ها دست
نفقر   نُقه مقا   «.دخیلک یا خمینقی . نحن مُسلِم» :روی زمین نشستند و با هم گفتندو  نزدیک ما رسیدند

 .امکاناتی هم نداشتیم هیچ. نفر صد ها نآبودیم و 
. شقه  شهر داره آزاد می .شه می شهر داره آزاد»: کشید  با خوشحالی فریاد و سیم زد منصور به مقر بی
همقین   در «.وَر رودخونقه  بفرستید تا اسیرا رو بفرستیم اون قایق ،شه اگه می .شن عراقیا دارن تسلیم می
دیدند همقه   که ها او را عراقی. آید با سرعت به طرف ما می خاکی جادهاز سمت حین دیدیم موتوری 

                                                 
کقه   ،خاکریز شقرقی  این جاده و. ارتباطی خرمشهر با اهواز بود ةترین جاد اصلی ونقل عمومی کشور قبل از جنگ و حمل ةترین جاد مهم .1

 (21، ا   21 ، صاطلس جغرافیای حماسی. )برای ارت  عراق با اهمیت بود ،کارون مسلط است ةهای وسیع غرب رودخان بر دشت
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را  یمانها اسلحه .خواهند به ما حمله کنند کردیم می فکر. کردند فریادداد و  با هم توی سرشان زدند و
 پاییقدیم و  می را ها هم عراقی .یدوش ساکت که ای گفتیم وپاشکسته به سمتشان گرفتیم و با عربی دست

دور  رااش  بقود و چفیقه    پیقراهن فقرم سقپاه تقن     . تا اینکه موتورسوار به ما رسید. هم موتورسوار را
نگقاهی  . گردوخاک صورت  را پوشانده بود .ری  بلندی داشت. چفیه را باز کرد. صورت  بسته بود

بقا   «بقدر  22تیقپ  » : گفتقیم  «نیروهای کقدوم تیپیقد؟  »: به آسفالت کرد و نگاهی به ما و اسرا و پرسید
بقاورش   «.یمیم سقاعتِ اینجقای  نزدیک نما االن » : گفتیم «کی اومدید؟؟ از کجا اومدید»: تعجب پرسید

به شهر را برای خودش ثبت  فرد نخستینخواست افتخار ورود  می ظاهراً جزء کسانی بود که .شد نمی
 .کند

. گفتنقد  مقی  قنبلقه  دام قُنبلقه کردند و م می سروصدا راچ مانده بودیم که. نده بودساکت شد ها عراقی
اسرا رو ببرن کنار ساحلی کقه   ها نفر از بچه چهار»: منصور گفت. موتورسوار به طرف مرکز شهر رفت

 ما آروم»: عبداهلل گفت .سه نفر دیگر اسرا را ببریم قرار شد من و «.بقیه با من بیان .از قایق پیاده شدیم
از  هقا  بچقه  ،رو برسونید اتا این .ای نیست فاصله. نگران نباشید .رو برسونید و برگردید شما اینا .ریم می
 «.نا راه یتو. نا هوَر رودخونه رسید اون

خواسقت بقه آن    دانسقتم،  نمقی  را  که نقام  ،یکی از ما .حرکت کردند ها پنج نفر از بچه منصور و
ترک  . است 01ره اول فکر کردیم خمپا. جا را پر کرد صدای انفجار همهناگهان سمت بلوار برود که 

زنند که دیقدیم   نگاه کردیم تا ببینیم از کجا ما را می. کرده بود پرفضا را  و خاک و بوی دود و گوگرد
بلقوار پقر از    .تکه شده بقود  و تکه پای  روی مین رفته. است خدا کنار بلوار نق  زمین شده ةن بندآ

خواستند ما را متوجه کنند  ها می بدبخت. شدیم ها عراقی فریاددادوعلت تازه متوجه  .ای بود مین گوجه
از  خقون مثقل فقواره   . تقر شقد   وجود آن مجروح کار سختبا . گذاری شده است خاکی مین ةکه منطق

را  موضقوع اصقالً فکقر ایقن     .امدادی نداشقتیم  ةهیچ وسیل. زد و رنگ  زرد شده بود پای  بیرون می
مقن  »: ن مجقروح را محکقم گرفقت و گفقت    اها کمربندش را درآورد و ته ر یکی از بچه. نکرده بودیم

 «.مجبورم .ببخشید .بندم که خون نیاد سفت این رو می
مجقروح را  . که وضع ما را دیدند از گوشه و کنار آسفالت یک پتقوی کهنقه آوردنقد     اسرای عراقی
شده بود به  منصور هم که متوجه ماجرا. کردند و حرکت کردیم دبلناو را ها  عراقی .داخل آن گذاشتیم

سیم  از پشت بی «.سریع قایق بیاد .رفته رو مین .مجروح داریم»: زد فریادسیم  طرف ما آمد و پشت بی
 .ها آمده بودند زمانی که به ساحل رسیدیم بچه. اند راهها در  اعالم کردند قایق

بقه  . دمان دادیم و سریع برگشتیم تا به منصور و گروه برسیمی خوها مجروح و اسرا را تحویل بچه
 یتقو  اممکنه عراقی» :گفت منصور. سازی خانه به خانه را شروع کردیم گروه که ملحق شدیم کار پاک

ها هنوز از  کالشینکف. نو و مهماا بود ةپر از اسلح ها بعضی از خانهداخل « .قایم شده باشن ها خونه
 .هنوز کاغذ گریس آویزان بود ،ها به قول بچه ،هم ها بودند و به کلتصندوق بیرون نیامده 
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بریم به »: منصور گفت. رزمندگان نزدیک مسجد جامع اجتماع کردندکم صبح کم 3ساعت   نزدیک
امقا از گوشقه و کنقار تیرانقدازی پراکنقده       ؛تن نبود به تن. در گمرک هنوز درگیری بود 1«.طرف گمرک

 هقا  تعقدادی از عراققی   و امنیت در شهر حاکم نشده بود .از کجاست تیراندازی مدانستی نمی. کردند می
ها را صاف کرده بودند روی ما دید  وگریخته در حال مقاومت بودند و چون خیلی از خانه هنوز جسته
 .رزمندگان برای نماز جماعت جمقع شقده بودنقد    همة. نزدیک ظهر به مسجد جامع برگشتیم. داشتند

گقروه در حقال تسقلیم شقدن      گقروه  ها عراقی. دوباره به طرف گمرک رفتیم .نماندیم .خیلی شلوغ بود
 .گرفت می ی کوتاهی در بعضی از مقرها صوراها بودند و فقط مقاومت

عبقداهلل یقک   . ظهر شهر تقریباً آزاد شده بود و ما درگیری چندانی نداشتیم از بعد 4ساعت   نزدیک
تنشقان نکقرده    ها که هنوز عراقی ،ی نو راها لبا  رفتیم ری که میمق به هر .بزر  پیدا کرده بود ةکیس
 هقا  لبقا   از آنهر کس  آن زمان .فرم و ضخیم بود های عراقی خیلی خوش لبا . کرد می جمع ،بودند
پیدا کردم و مدارک و  ای بودم کیسه یعملیات من چون اطالعاا. شد میشاخص  ها بین بچه پوشید می

عملیقاا وقتقی    یتقو »: گفقت  مقی  حسقن . این کار را حسن باقری یادم داده بود. کردم اسناد را جمع
بقرای اینکقه بتقوانم     ،مقن هقم   «.تونید مدارک و اسناد جمع کنید سنگرای دشمن رو فتح کردید تا می

 آوری بقه جمقع   کقردم  شقروع  ،المقد  توجیقه کقنم   عملیاتی بیت ةدر منطق را خودسرانه عمل کردنم
 مای برای دفاع از خود بهانه ،کنند را بازخواستن اطالعاا خواستند من مسئوالمدارک و اسناد تا اگر 

را تقوی   ها عبداهلل لبا .  ریختم ام می دیدم در کیسه دفتر و کاغذی که می و نوع مدرک هر. داشته باشم
داری؟ برو بقرای رفققایی کقه     اینا چیه برمی ...ه برو بابا دلت خوش»: گفت می من ریخت و به می کیسه
منصقور فروزنقده بقه او    . اش از لبا  پر شده بود کیسه «.غنیمت ببریمتا  جمع کنان لبا   ور آب اون

مشکلی  .رمآ با خودم می .طوری نیست ،فرزونده برادر»: گفت عبداهلل  «این چیه؟»: گفت کرد و  نگاهی 
 .فتچیزی نگهم فروزنده  «.غنیمته .نیست

عبقداهلل  دیدیم  نشستگردوخاک که . زمین خورد رای کنار ما ب خمپارهمرتبه در همان وضعیت یک
داشقتیم عبقداهلل را روی   . سریع امدادگر با برانکقارد آمقد  . هر دو پای  ترک  خورده بود. دنک می ناله 

عبداهلل  «!شه برادر نمی»: گفت امدادگر  «.کیسه رو بده من با خودم ببرم»: گذاشتیم که گفت می برانکارد
کیسقه را  تواند  نمی او را قانع کردند که باالخره. کرد می جر و بحث در همان حال رفت و نمی بار زیر
: گفقت  مقی  خیلی جقدّی  کشید و می ونشان خط برایماما عبداهلل  ؛ام گرفته بود من خنده .خودش ببرد با
دونقم و   من مقی  بشه،ش کم  به خدا یه دونه .بری عقب می با خوداو داری  این کیسه رو برمی ،ببین»
 «.زنم من دست به  نمی»: گفتمخندیدم و  «.تا شلوار چندو  تا پیرهن برداشتم دونم دقیقاً چند می! تو

 ،که در حالِ حمقل مجقروح بودنقد    نیروهای دیگر .عبداهلل را که بردند کیسه روی زمین مانده بود
کردنقد  را دیدند پیروزمندانه شقروع   ها وقتی لبا  .ا باز کردندکیسه را که دیدند جلو آمدند و در آن ر

 .زحمت عبداهلل در عرض یک دقیقه به باد رفت. م بین خودشانیبه تقسیم غنا

                                                 
 (راوی) .واقع شده است اروند ةبندر خرمشهر و کنار رودخان ةگمرک خرمشهر نزدیک محوط .1
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شقدیم کقه    می داشتیم برای برگشتن آماده« .ما دیگه اینجا کاری نداریم .گردیم برمی»: منصور گفت
ای که داشقتند بقه سقوی آن     رزمندگان با هر اسلحه. کوپتری عراقی در آسمان ظاهر شد مرتبه هلی یک

دو سه بقار دور خقودش چرخیقد و بقین     . کردن هم پیدا نکرد خلبان حتی فرصت فکر. شلیک کردند
 .بندر و گمرک به زمین خورد و منفجر شد ةمحوط

ایق ایشان با ق. بود ،آبادان ةامام جمع ،اهلل جمی مسئولی که وارد خرمشهر شد آیت نخستینآن روز 
کقه  درحقالی در واقع خط قبلی دشقمن در خرمشقهر را    .تر رفت آمد و از پل خرمشهر هم خیلی پایین

. کامالً بازدید کقرد کرد  می دشمن هنوز در گوشه و کنار کمین کرده بود و بعضاً به سمت ما تیراندازی
که ما را پیقاده   جا هماناز طولی رفت و مسیر را ن بزرگوار آاما  طی کرده بودیم؛عرضی  را مسافت ما

یقک  فققط   وسط یک ققایق نشسقته بقود و    .من در رودخانه ایشان را دیدم. شهر شد کرده بودند وارد
 .های رزمنده وارد شهر شده بود بچه ه بهروحی ایشان به جهت دادن. همراه  بود محافظ

از پل که قطقع   آن قسمتروی  ها و دیدیم بچه رفتیمکنار پل . ما دو مجروح داده بودة نفر گروه نه
 رو محکقم طنقاب  »: منصقور گفقت  . پل حمام صحرایی ساخته بودند ها زیر عراقی. اند بود طناب بسته

«.از اونجا هم خودتون رو بکشید باالی پل .بگیرید و برید کنار پل
برزنتی اسقنادم   ةنگران کیس .شده آمده بودند نیروهای این سمت آب تا کنار بریدگی باالی پل قطع

شود، کف   تر سبک برای اینکه وزنم. ام هم بود کوله و   جی آرپی. خواستم آب داخل آن نرود یم. بودم
جقی و   آرپی. و در آن را محکم بستم مدارک گذاشتم اسناد و ةشلوار فرم سپاه را درآوردم و در کیس و

پقل   ةدیوارخودم را به  سختی بهکوله و کیسه را روی دوشم انداختم و طناب را گرفتم و از روی آب 
یقک   ،بقه محقض رسقیدن بقه بقاالی پقل       .خودم را باال کشیدم .دیواره جای باال رفتن داشت. رساندم

 من از بقاالی پقل خرمشقهر بقا شقما صقحبت       ،شنوندگان عزیز»: خبرنگار رادیو به طرفم آمد و گفت
طقرف آمقده    نبه ایق  ،یعنی از داخل شهر خرمشهر ،طرف رودخانه اکنون از آن با برادری که هم .کنم می
، آب خقیسِ  ،من با آن وضعیت آشفته «.برادر سالم»: و بالفاصله به من گفت« .خواهم مصاحبه کنم می
آدم قحطقی بقود کقه     انگار. مبهوا مانده بودم ،بزر  برزنتی ةجی و کوله و کیس آرپی ، باشلوار بدون

ام  کیسقه  «ور رودخونه چه خبقر؟  از اون .خسته نباشید ،برادر»: گفت «.سالم»: گفتم. آمده بودسراغ من 
دیگقه مشقکلی    .ها الحمدهلل شقهر رو گقرفتن و خرمشقهر آزاد شقد     بچه»: زمین گذاشتم و گفتمبر را 

بقرادر، چقه انتظقاری از مقردم     »: گفتبعد  .نشاط صحبت کرد چند دقیقه با انرژی وخبرنگار  «.نیست
. غ نیست و روغن و برنج کم شدهمر که چرا گوشت و معترض بودندبعضی از مردم  آن زمان «داری؟

اون پشت  پس ؛جنگن برای مملکت می و کشن ها دارن سختی می این بچه»: گفتممن هم خیلی راحت 
احسقا  کقردم   « .چرا روغقن نیسقت   و چرا مرغ نیست و نیست یان برای چی این خوراکیقدر نگ این

تعدادی از رزمنقدگان  در همین فاصله . مصاحبه را تمام کرد. خبرنگار از حرف زدن من خوش  نیامد
کیسه را بقرده  . مصاحبه که تمام شد از کیسه خبری نبود. شناختم را نمی ها آن .دور ما جمع شده بودند

 .دیگر کف  و شلوار هم نداشتم. بودند
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پابرهنه روی زمین آسفالت که پقر از  . کاری هم از دستم ساخته نبود .آمد زدند خونم درنمی می تیر
آنجا تا مقر ما  ةفاصل. خودمان حرکت کردم خار و خاشاک بود به سوی مقر و شکسته ةشیش و ترک 
تا پایم داغان شد . گفتم وزمان بدوبیراه می اعصابم به هم ریخته بود و به زمین. متر بود هفتصدبی  از 
 هقا   عراققی  راشقلوارا  گفتند کقه   شان گرفته بود و می خندهها با دیدن وضعیت من  بچه. رسمبه مقر ب
 « .شوخی ندارم ةحوصل»: گفتم! ؟بردند

 هقا  تا ما در آن با عراققی  دیگر خطی نبود در تاریکی هوا. خرمشهر در دست ما بود که شدغروب 
تا پاسقی  . شتیمکاری برای انجام دادن ندا .گرفته بود ماندل همه ما اما .خرمشهر آزاد شده بود. بجنگیم
 .کردند را نگاه می  یکدیگرها پکر نشسته بودند و  بچه از شب
رفتقیم تقا تکلیفمقان را     در سقپاه خرمشقهر   به سقمت مرکقز فرمانقدهی    پیادههمه با هم  زودصبح 

. دهنقد موریقت ب أپایقان م  ،اگر در مقر کاری نیست و به ما نیاز ندارندرفتیم که بگوییم  .مشخص کنیم
 .جواد عزیزی هم برای کسب تکلیف به آنجا رفته بود

کقه   داشقت ای  طبقه ساختمان محکم سه هتلْ. پرشن بود خرمشهر و آبادان و در هتل مقر سپاه بین
و  هقا  جلوی پنجره ،اول ةطبق در آن مستقر شده و در، بعد از سقوط قسمت غربی شهر ،ی سپاهها بچه

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

 شهادا عبدالرضا موسوی بعد از. آرا بود نورانی برادر بزر  عبداهلل بود که زمانی معاون محمد جهان
 خرداد زخمی شده سومعبداهلل نورانی هم روز . کرد می محمد نورانی اداره راعمالً سپاه  ،در خرمشهر

 باالی سقاختمان رفتقه بقود و داخقل شقهر را رصقد      . کردند به شهادا خواهد رسید می همه فکر .بود
پقس بیقا   »: حسن هم گفتقه بقود  . خبری نیست سیم به حسن باقری گفته بود که در شهر با بی. کرد می

 .کنارش منفجر شده بود 01یک خمپاره  اینکه پایین آمده بودبه محض « .کارا دارم ؛قرارگاه
اسقلحه از  مقدار زیادی . ما به شهرهایمان برگردیم ،گفتیم اگر دیگر به ما نیازی نیست سپاهمقر در 

زمقان سقپاه    آن. را برای سقپاه شقهر خودمقان ببقریم     ها خواستیم آن می دشمن غنیمت گرفته بودیم و
مقال   ،گرفقت  اگر کسی حین عملیاا از دشمن سقالح غنیمقت مقی    .کمبود سالح داشتند ها شهرستان
ه ها تقا توانسقت   همین بچه برای .داشتند 9 نیروهای  فقط ژ سپاه بندر دیلم کوچک بود و. خودش بود

مقابقل  . نقد بوده جمع کرد، از جمله ماکاروف و تیکاروف ،کالشینکف و انواع کلت و جی آرپی بودند
: گفقت . علقت را پرسقیدیم   «.هاتون رو باید تحویل بدید اسلحه»: سپاه خرمشهر دژبان به ما گفت رمق
»  :گفتیمعصبانی شدیم و  «.هچی اسلحه گرفتید مالِ سپاه خرمشهر هر .دستور فرمانده سپاه خرمشهره»

اصقالً   .سقپاه شقهر خودمقون   بقرای   ببریم خوایم می .غنیمت گرفتیمهارو سالح و ما جنگیدیمبیخود، 
رو تحویقل ندیقد    اتقا سقالح  »: گفت «!گیره؟کارست که برای ما تصمیم میفرمانده سپاه خرمشهر چه

                                                 
 (راوی) .به شهادا رسید121 هالمقد  بر اثر اصابت ترک  خمپار ایشان در عملیاا بیت .1
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امقا آنهقا در   . نفر بقودیم شانزده هفده ما . درگیر شدیم «.دیم نمیخروج از خرمشهر و آبادان رو  ةاجاز
مقن در عملیقاا    ی را کقه کالشقینکف  یحتق  ها، سالح همة. مقر خودشان بودند و زورشان به ما چربید

 عصبانی شقدم و  .دو تا کلت هم همراهم بود. گرفتند ،المبین غنیمت گرفته و از شوش آورده بودم فتح
 .ترسقیدند  هقا  این را که گفتم دژبان« ؟!کنه رفتار یطور فرمانده سپاه کیه که بخواد با ما این»: زدم فریاد

 .سپاه رفتممقر ام گذاشتم و داخل  را زیر فانوسقه ها کلت. نیامدند ترجلو .ای هستم فکر کردند من کاره
درب اتاق را زدم و . سراغ محمد نورانی را گرفتم و به اتاق  رفتم. جلوی در ایستاده بودند ها بچه

 اما ظاهراً االن دو ؛اول اومدم برای یه کار .شیخم مقر کوا تویمن  ،آقای نورانی»: گفتمو  داخل شدم
خوایم  می ؛تکلیف ما رو مشخص کن .اوالً عملیاا تموم شده»: گفتم «؟شدهچی »: گفت «.شدهتا کار 
االن بقه   .باشقه »: گفقت  «.های بندر دیلمیم بچه»: گفتم «از کدوم شهر اومدید؟ .باشه»: گفت «.برگردیم

سقالحایی رو  هاتون  بچه»: گفتم «.مورد دوم رو بگو. برید که موریت بهتون بدنأگم پایان م پرسنلی می
 «.بگیقرن  من گفقتم  ،آره»: نورانی گفت «.هگن مالِ سپاه خرمشهر می .که ما غنیمت گرفتیم از ما گرفتن

درسقت حقرف   »: نگاه تندی به من کرد و گفت «.شما حق ندارید این حرف رو بزنید ؛ببخشید»: گفتم
 ؛مقا جنگیقدیم   .یممگه سپاه خرمشهر چی کار کرده کقه مقا نکقرد   . زنم درست حرف می»: گفتم «!بزن

حقاال  »: گفقت  «.جقوری هقم نیسقت    ایقن »: گفقتم  «!که هسقت  ههمین»: گفت «؟!سالح  مال شماست
که خودمقون غنیمقت گقرفتیم بقا      رو ییاولی ما سالح .رم بیرون می .باشه»: گفتم «.برو بیرون !بینیم می

: را برداشقت و گفقت   گوشقی سقریع   «.تونی ببقری  نمی .ببرید ،تونستید هاگ»: گفت «.بریم می خودمون
مقن   ،اگقه اینقا سالحشقون رو بقردن     .شون رو ببقرن اسالح از های بندر دیلم حق ندارن یه دونه بچه»
 «!شما و دونم می

کالشینکف من هم ماند و هر چه گفقتم ایقن سقالح را از شقوش بقا      . را ندادند که ندادند ها سالح
را مقا   هقا  سقالح . زور بقود  حرفآمد، ر نمیزدند خونم دبه من کارد می. ام قبول نکردند خودم آورده
 البتقه . توانسقتیم بکنقیم   نمقی هقیچ کقاری    .دانسقتند  می اختیار خودشان را صاحب ها آن و گرفته بودیم

را  هقا  کلقت ، اتاق نورانی که بیرون آمدم از. ماکاروف را نتوانستند از من بگیرند ی تیکاروف وها کلت
علقی  « حاال چقه کقار کنقیم؟   » : ها گفتندبچه .را نداشتند ها ت گرفتن آنئاما جر ،دیدند می روی کمرم

خقواد  نمقی . پایان ماموریت ام تو سرشون بخوره. ول  کنید بریم» : تنگسیری از ما بزرگتر بود، گفت
 «ها بلند شید بریمبچه

چه از دهانمان  هربه درب سپاه خرمشهر آمدیم و  .وسایل را جمع کردیمو  دوباره به مقر برگشتیم
آبادان رفتیم و منتظر  1از آنجا به ایستگاه . کردند هم فقط ما را نگاه  ها آن. و بقیه گفتیم درآمد به دژبان

 .شدیم ماشین
 تصمیم گقرفتیم  مقصد را بندر دیلم مشخص کردیم و. هم خبری نبود از ماشین .تعدادمان زیاد بود

تقا  . ی دوسقت  داشقتم، برگشقتم   کقه خیلق   ،من با اسقماعیل کریمقی  . برود چه توانستکس با هر  هر
رفقت مقا را سقوار     امیدیه می عرب پیکانی که به ةاز آنجا هم رانند. رفتیمراهی شادگان با لندکروز  سه
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 ای در امیدیقه هقم سقوار تریلقی    . که خرمشهر چطور آزاد شقد و این عملیاا پرسید راننده دربارة. کرد
 .باالخره به بوشهر رسقیدیم . آمد نمی گیر مسیر پرا بود و سواری. رفت که به سمت بوشهر می شدیم
 .بود خودمان را به بندر دیلم رساندیم که هر زحمتی بااز آنجا 

کقه آنجقا    ،مقن . شقان رفتنقد   ها به خانه بعضی. زمان بردبه دیلم یک روز کامل  ها بچه ةرسیدن هم
که  ،قنواتی به برادر اردشیرآنجا هر دو کلت را . سپاه رفتممقر ها به  با تعدادی از بچه ،ای نداشتم خانه

 کقه  دهقان وضعیت مقا را  .خورده شده بودیم مثل لشکر شکست. تحویل دادم ،خانه بود مسئول اسلحه
: گفت «!ها ماجرا رو بهت نگفتن؟ مگه بچه»: گفتم« جوری برگشتید؟ جریان چیه؟ چرا این»: دید پرسید

 کقه  دونقی  خودا مقی »: گفتم یح دادم واتفاقاا خرمشهر را برای  توض «.گن کدوم یه چیزی می هر»
سالح برای سپاه بیاریم، سالح هم مالِ کسی نبود، مال  خواستیم یه مقدار. اونجا زحمت کشیدن ها بچه

حتقی   .کار درستی نکردن»: دهقان گفت« .کردن رفتاری سپاه خرمشهر خیلی بد ها ولی بچه ،عراقیا بود
اما برای آزادسازی  ،کردن که شما خرمشهری نبودید یم باید فکر ،خواستن بومی هم عمل کنن ه میاگ

بقزن   یقد و بقزن   هم درگیقر شقد   هشقنید . کردید شما هم نباید لجبازی می .خرمشهر بهشون کمک کردید
به ما تقوهین   .قلدری کردن  ولی اونا خیلی .خواستیم درگیر بشیم ما نمی ،برادر دهقان»: گفتم «!ید کرده
 «!اشتباه کردید»: گفت «.یم و درگیری شدشون رو گرفت ما هم یقه .کردن

بقه شقوخی بقه     روز بعقد صبح  .شب آنجا ماندم. گفت می درست .تر از ما بود آقای دهقان باتجربه
: دهقان جدّی گرفت و گفقت  «.همون قرارگاه فجر ؛م من برم دنبال کار و زندگی ،خب»: دوستان گفتم

 «.بهتره سریع برگردم منطقه ،نه»: کردم و گفتم تشکر «.کردی استراحت می موندی یه چند روز می»
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فصلپنجم
جقای خقواب    ام را نشان دادم و به من در آسایشگاه شام و سپاه کارا شناساییمقر  در. به اهواز رفتم

المقد  من بقا   در عملیاا بیت. اما اثری از قرارگاه فجر نبود ؛صبح روز بعد به شوش برگشتم. دادند 
به اهواز  .دانست کجاست اما کسی نمی ؛دنبال مجید بقایی گشتم. انستم کجا هستندد نمی نبودم و ها آن

 .مقر قرارگاه فجر کجاست دانست نمیکس  هیچ .برگشتم
بنه داشت و پیدا کردن قرارگاه کار  ده دوازدههر یگان هم نزدیک . منطقه پراکنده و پر از یگان بود

فردای آن روز دوباره به شوش و خقط پدافنقدی   . سپاه اهواز خوابیدم مقر شب دوباره در. راحتی نبود
. های قم جایشان را گرفته بودند از آنجا هم رفته و بچهنیروهای ما . رفتم، بود نخودما که مقر ،برغازه
ی قرارگقاه فجقر   هقا  قم هستیم و هقیچ اطالعقی از بچقه    11ی ها ما بچه که گفتند. سؤال کردم ها از آن
. مانقدم  هقا  چند روز پقی  آن . شناختم را می ی آنجاها تعدادی از بچه. سپاه شوش رفتم مقر به .نداریم

هر . اما اعصابم به هم ریخته بود .آنجا کاری به کارم نداشتند. کرد اداره می سپاه شوش را احمد خنیفر
م به بنقدر  تصمیم گرفت. از ماندن خسته شدم .اما هیچ خبری نبود .روز صبح تا غروب منتظر خبر بودم

 .دیلم برگردم
. را دیدم یاری رضا اهلل سپاهمقر یک روز بعد از ظهر در . یک هفته از ماندن من در دیلم گذشته بود

گذراندم رضا مربی تاکتیک ما  می سپاه را ةزمانی که من دور. شد نمی باورم. بود ی سپاه اهوازها از بچه
: گفتم جلو رفتم و. کردیم می خطاب نام کوچکدیگر را به  م و یکیبسیار خوبی داشت ةبا هم رابط .بود
از »: گفقتم  «کنقی؟  مقی  تو اینجا چی کقار  ،حمید»: دید، گفت که من را «اینجا کجا؟ ؟آقا رضا تو کجا»

 «.هچرا، اینجا زیرِ نظرِ بهبهانق »: گفتم «!مگه تو بهبهانی نبودی؟»: گفت «.اینجا برای آموزش اعزام شدم
 مسئول تسلیحاا تقدارکاا  ؛ایشون برادر محمد پوداا هستن»: فی کرد و گفتمعر رارضا همراه  

شما اینجا کاری داشتید یقا  »: پرسی کردم و خطاب به رضا گفتم احوال اوبا « .1 ةقرارگاه کربال و منطق
کقردم تقو    نمی فکر. اومدیم اینجا یه استراحتی بکنیم. کار داشتم بوشهر»: گفت «همین جوری اومدید؟

 «.بریم؛ باشه»: گفتم «ی بریم بازار بندر یه گشتی بزنیم؟آ فردا صبح می. یمیشب اینجا! جا باشیهم این
حقین  . وپرا خریدند رضا و پوداا مقداری خرا. بندری و ارزان بودو  بندر دیلم شهری کوچک

هقای   بقا بچقه   م،قرارگقاه فجقر  تقوی  »: گفقتم  «کنقی؟  حمید کجایی؟ چی کار می»: رضا پرسیدگشتن، 
رضقا   «.باهاشون روشن کنم باید پیداشون کنم و تکلیفم رو. فعالً که گمشون کردم. اطالعاا عملیاا
اینجقا چقی    ،اطالعاا عملیاا یعنی چی؟ کارِ چی؟ اگه قرارگاه فجقری  !بابا ول کن»: خندید و گفت

نقه  »: گفقتم  «کجاسقت؟ تقون  حاال معلومه مقرّ»: رضا گفت .جریان را کامل برای  گفتم «کنی؟ می کار
. قبول نکقردم  «.پی  ما کار کن؛ بیا با ما بریم اهواز»: رضا گفت «.گردم ها می دیگه؛ من دارم دنبال بچه

 هقا  نزدیقک ظهقر بقا آن    «.باشقه »: گفقتم  «.یه سری به ما بزن ،اگه نظرا عوض شد ولی باشه؛»: گفت
 .خداحافظی کردم
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آدر  رضقا  . ای نداشت فایده .را پیدا کنمگاه فجر دو روز بعد به سمت اهواز حرکت کردم تا قرار
که ققبالً مققر شقهید چمقران      ،پار  در کاخ استانداری سابق در کیان رفتم؛ سراغ او .یاری را داشتم اهلل
دژبان گوشقی را برداشقت و زنقگ زد و    . خودم را معرفی کردمو  یاری کار دارم گفتم با برادر اهلل .بود
 .شود داخل که گفتند. یاری کار دارد برادری به این اسم با آقای اهلل که گفت

با هیکقل   محمود. آنجا بودهم  محمود نویدی. گرمی استقبال کردند بهمن  ازرضا و محمود پوداا 
: بقه رضقا گفقتم   . خندیقد  آرام کقرد و   من را نگاه .آرام و متین بود اش برعکس دورة آموزشیورزیده

مقا  . تو هم بیا اینجا به ما کمک کقن . مون اومدیم اینجا هما هم»: گفت «کنه؟ کار میمحمود اینجا چی »
امقا خیلقی    ؛نه حکمی داشتم و نه ابالغی« .مونم می اینجا ؛باشه»: گفتم« .گردیم می نیروی خوب دنبال

 .راحت پذیرفتم که بمانم
محسقن   حکم آققا  .زدند مسریع یک حکم از قرارگاه کربال برای ها نآ ،به محض اعالم رضایت من

آن زمان قرارگاه کربال تازه شقکل گرفتقه بقود و مهقر آن مهقر      . اما رحیم صفوی آن را امضا کرد ؛بود
قرارگقاه  »شکل معمولی بدون آرم سپاه بود که روی آن نوشته بقود   یک مهر مستطیل. معمول سپاه نبود

. مرکزی کربال هم محسن رضقایی بقود  فرمانده قرارگاه  .«مرکزی کربال سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گیری تسلیحاا قرارگاه کربال  عنوان مسئول پی هبدین وسیله برادر حمید کعبی ب»: متن حکم چنین بود

مقن  « .عمقل آورنقد  ه موظف هستند که با ایشان همکقاری الزم را بق   ها تمامی یگان. گردند می معرفی
 «گیری تسلیحاا کارش چیه؟ مسئول پی»: سیدمپر. گیری تسلیحاا قرارگاه کربال شده بودم مسئول پی
گردانقی بایقد    مثالً هر کنی؛ بررسی می روآمار سالح و مهماا  و کنیمی ها سرکشی یگانبه  »: گفتند
یگان باید  ةمازاد اسلح .ههم برای گردان احتیاط برداشته باش مقدار اینو  هاسلحه داشته باش مقدار این

 یتمسقئول  و مقا  1 ةمنطقجزء چون سپاه خوزستان و لرستان  ضمناً .هدبه انبار تسلیحاا قرارگاه برگر
: گفتم« رو هم بر عهده داریم شما هم مسئول پیگیری تسلیحاا سپاه منطقه هشتی 1منطقه تسلیحاا 

هقم   کار قرارگاه کربال رو باید انجام بقدم هم . تا تیپ و لشکر داره دو سهخودش  1 ةمنطق ... واویال»
 «بله»: گفتند «!رو؟ 1 ةکار منطق

 به ایقن ترتیقب  . بود 1 ةاحمد آوایی برای من آمد که آن موقع رئیس ستاد منطق حکمی هم از سید
گیقری   پی یتگیری تسلیحاا قرارگاه کربال و دیگری مسئول پی یتیکی مسئول ؛تا حکم داشتم من دو

یلومتر هقم بقه مقن    یک ماشین صفرک .شد می که خوزستان و لرستان را شامل 1 ةتسلیحاا سپاه منطق
 .شروع شد وت اولین مأموریت که گفتند دادند و

در روستای پدری  1950بار اول سال . بار ماشین رانده بودم تا آن روز فقط دو .نامه نداشتم گواهی
  یقک  نیسقان . مرتبه گاز دادم عقب گذاشتم و یک دندهدنده را روی حالت . مشدام  پسرعمه سوار نیسان

بار دوم هم در شوش . اما چون فرمان را محکم گرفته بودم چپ نکرد .چرخید دور کامل دور خودش
بقین شقوش و    آن موققع . تپه رفقتم  را برداشتم و به طرف هفت بود که وانت ایسوز ابراهیم طهماسبی

ها را بقا   دنده. شد می ی بزر  ارتشی از آن جاده ردها ماشینفقط گاهی  .کرد د نمیدتپه ماشین تر هفت
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به هر سقختی   .زمان برگشتن به شوش هوا تاریک شده بود و ماشین چراغ نداشت. کردم می هم قاطی
تو خیلی بیخود کردی ماشقین رو بقدون اجقازه    »: گفت در مقر ابراهیم با من دعوا کرد و .بود برگشتم
سقن و مقاجراجو    من هم کم ولی ؛حق داشت ابراهیم فرمانده عملیاا سپاه شوش بود و «.سوار شدی

 .بودم
خرمشقهر   ق اهقواز  ةجاد. فقط این دو بار بود و حاال ماشین به من داده بودند و گفتند برو خرمشهر

. رفتن همان و تر  من از رانندگی ریختن همقان . رفتم می من باید های جورواجور بود و ماشینپر از 
سپاه رفتم و یاد روزی  مقر به. به خرمشهر رسیدم اما ،بغل را از دست دادم ةهرچند در مسیر رفت آیین

با خقودم  . را فراموش نکرده بودم کارشانهنوز . ی سپاه خرمشهر حالم را گرفته بودندها افتادم که بچه
  .افتاده استمن  دست ،دورفکر کردم که حاال 

انگار شک کرده بود که  .کرد ی به مننگاه با احتراموقتی برگه را دید . حکم را به دژبان نشان دادم
 .ای نبقود  دژبان کارهچون  .حرفی نزدم !درگیر شدم ها من همان پسری نیستم که بیست روز پی  با آن

سراغ محمد نورانی رفتم و حکقم  . بگیرم خواستم حالِ کسی را که آن روز حالِ همه را گرفت می من
آمقار  »: گفتم «امری دارید؟ .شما هستیمخدمت  باشه؛ در»: ایشان به آن نگاه کرد و گفت. را نشان دادم

 هقای دیگقه   بچقه چققدر   ؟گرفتید اچقدر سالح دارید؟ چقدر از عراقی. خوام سالح و مهماتتون رو می
این را که گفتم شصت  خبقردار شقد و    «!همال سپاه خرمشهر ها این اسلحه ةگرفتن که شما گفتید هم

یادتقه  . اون افرادی بودم کقه سقالحم رو گرفتیقد    من جزء»: گفتم «دونی؟ از کجا می ور اتو این»: گفت
بقا   «حال شقما خوبقه بقرادر؟   ... آهان »: خندید و گفت. مرتبه یادش آمد یک «؟اومدم اینجا دعوا کردم

شقما   .دم خقدمتتون  می .چشم. باشه .باشه»: گفت« .خوام آمار سالحاتون رو می. خوبم»: ناراحتی گفتم
کقه همقین    شقه  نمی ،خب»: گفت «.من باید برگردم»: گفتم «.بکنیدیه استراحتی ؛ تشریف داشته باشید

هقاتون کجاسقت؟    داری اسلحه مقرهای نگه»: گفتم «.باید آماده کنم .آمار که آماده نیست. االن آمار بدم
خوام برم  می .گیری تسلیحاتم من مسئول پی»: گفتم «برای چی؟»: گفت «های مهماتتون کجاست؟ اغهز

مقن  و گفقت   او مقی « .خرمشقهر  یتقو هقم  یکقی  ه آبادانق  یتا تو ی ما دوها زاغه»: گفت «.بررسی کنم
سقالحای   .خقوام  آمارتون رو دقیق می .م اینجاآ سه روز دیگه می ؛رم من می»: گفتم. کردم یادداشت می

نورانی خیلی منطقی بقود و مؤدبانقه   « .چشم»: گفت« .خوام می همه رو ،سنگین سبک و سنگین و نیمه
سه روز دیگقه آمقار   »: ها گفتم به اهواز برگشتم و به بچه. اما من برای دعوا رفته بودم .کرد رفتاربا من 
 «.ست آماده

سقازی نیروهقا بقرای     ما در حال آماده روزهادر همان . به خرمشهر رفتم و آمار گرفتم بعدسه روز 
توانید مهمقاا بقرای    ن هم گفتند تا میمسئوال. های منور کم داشتیم بودیم و خمپاره 1عملیاا رمضان

                                                 
شرق بصره آغاز شد  غرب خرمشهر و ةدر منطق 22/4/1901تاریخ  در« صاحب الزمان ادرکنی یا» مرحله با رمز پنجعملیاا رمضان طی  .1

 .پاسگاه زید را تصرف کردنقد  زرهی عراق دست یافته و 3 در این عملیاا رزمندگان به قرارگاه فرماندهی لشکر. به طول انجامید روز پانزده و

 (41ص  خوزستان در جنگ،، 1اطلس راهنمای ) .کرداما اهداف اصلی عملیاا تحقق پیدا ن
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دشقمن کقپ    ،با ریختن آت  سقنگین  ، تا بعد از شکستن خط و شروع پاتک. پشتیبانی آت  تهیه کنید
از روز اولی که شهر سقوط کرد روزانه مهماا  ها آن .متوجهم را روی سپاه خرمشهر گذاشت همة. کند
ا برای خودشقان نگقه داشقته    جویی هم کرده و بخشی ر حتماً صرفه. گرفتند تا بر سر دشمن بریزند می
 .افتاد ها در خرمشهر به دست آن ها مهماا عراقی همة ،عالوه بر آن. بودند

من »: گفتم برای اطمینان بیشتر سراغ دژبان سپاه رفتم و. بودتوجه مهماا خرمشهر قابل  ةآمار زاغ
اما مقر ماهشهر  ؛داد او هم مثل نورانی آمار «کجاها زاغه دارید؟. ی مهماا رو جا گذاشتمها آدر  بنه

، آره»: بقا اطمینقان گفقت    «مطمئنی ماهشهر هم زاغه داریقد؟ »: پرسیدم .تعجب کردم. را هم اضافه کرد
آمار رو به من  ةهم، آقای نورانی»: با ناراحتی سراغ نورانی رفتم و گفتم «.بزرگی هم هست ةاتفاقاً زاغ
مققر  »: گفقت  «مققر ماهشقهر چطقور؟   »: گفقتم  «.آمار ما همون بود که گفقتم  ةآره، هم»: گفت «دادید؟

بایقد  »: گفقتم  «.کوچیکه ةیه بن اون»: گفت «!ماهشهر؟ یمگه شما مقر ندارید تو»: گفتم «ماهشهر چیه؟
یه اون  .طور نیست برادر این، نه»: گفت «.دیآ آقای نورانی با ما راه نمی! آمار یگفتید تو ن رو هم میاو
 .ههوایی ماهشقهر ی پایگاه نیرو یتو»: گفت «.خوام برم ببینم می .آدرس  رو بده»: گفتم «.کوچیکه ةبن

االن نگفتی آمقار   مگه»: گفتم «.دونم آمار مهماا اونجا رو دادن یا نه نمی. اما اونجا چیز خاصی نیست
کی . کنم گیری می باز من پی؛ باشه»: گفت «.ماشین بیارم اینا رو ببرم خوام مقرها رو دادن؟ من می ةهم

 «.دو روز دیگه»: گفتم «گردید؟ میشما بر
. را بقه محمقد پقوداا گفقتم     های خرمشهرآمار درست ندادن بچه اهواز برگشتم موضوع وقتی به

ن کقردن  وحاال که پنهق . ماهشهر یزوم کن رو ،حمید! کنن با تو؟ می  طوری یعنی چی؟ چرا این»: گفت
 «.اصالً فردا صبح برو ماهشهر .ش اونجاست قطعاً همه
تا حکقم مقن را دیدنقد پقا     . هوایی حکم را نشان دادمی در پایگاه نیرو. به ماهشهر رفتم دزوصبح 
. خمپقاره اسقت   تقو  و  ها پقر از مهمقاا و   سوله داخل که رفتم دیدم. گفتند بفرمایید کردند و جفت 
پوداا هم خوشقحال شقد و   . خبر را دادم اهواز راندم و به سویخوشحال شدم که با سرعت  قدر آن
 «.اها م باآ من هم می»: گفت «.فردا»: گفتم «خوای بری خرمشهر؟ کی می»: گفت. ناراحتهم 

 ،حاج محمد»: به نورانی گفت وا. شناختند می آنجا پوداا را. صبح من و محمد به خرمشهر رفتیم
 .مهمرسقو  هقا  این که بین یگقان »: نورانی گفت «چرا شما با ما روراست نیستید؟ !از شما انتظار نداشتم

 «.ده کس آمار واقعی رو نمی هیچ .شاید ما با مشکل مواجه بشیم
انبار مهمقاا   را به سویدر اهواز هجده کامیون بعد از یک ساعتی که آنجا ماندیم برگشتیم و من 

در  .میحتی یک صندوق مهماا هقم بقاقی نگذاشقت   . میآنجا را کامل خالی کرد و روانه کردمماهشهر 
. آورد مقی  رفقت و بقار   هجده کقامیون سقه روز بقه ماهشقهر مقی     . از بودمهماا نی شدا به محورها به
ذره جمقع کقرده    کردند آن همه مهماتی که با مصقیبت و سقختی ذره   ن سپاه خرمشهر باور نمیمسئوال

 .تسلیحاا قرارگاه کربال مصادره شود از سویبودند ظرف سه روز 
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تخلیه کردیم ( 1سوسنگرد ق حمیدیه ةجاد)آباد  ی فولیها مهماا تپه ةرا در زاغ شده مصادره  مهماا
گیقریم و   از شقما مقی    انقه یمهماا الزم داشتید آمقار ماه  وقت هر اطالع دادیمسپاه خرمشهر  مقر و به

 .یمهد می مهماا
یادتقه  »: گفقتم  بقه او . بخشقم  نمی رفتاری که روز آخر با محمد نورانی داشتم برایهرگز خودم را 
خواسقتن   مقی  المقد  غنیمت گرفتقه بقودن و   ی ما توی عملیاا بیتها یی که بچهها روی اون اسلحه

مال سقپاه خرمشقهره؟ یادتقه چققدر خقواه        ااین ةبرای سپاه شهرشون ببرن کلید کردی و گفتی هم
شما هیچ توجهی به خواه  و اصرار ما نکردید؟ حاال همون وضعیت دامقن   و کردیم اصرار و کردیم

نگقاهی   نقیم نورانی محمد « .گیرید پس می بدید از اون دست هر چی از این دست. خودتون رو گرفت
 .به من کرد و سرش را تکان داد

الرصقاص   روی ام بندر روبه ةپدافندی در محوط ةفقط یک جبه .تیپ سپاه خرمشهر منحل شده بود
در عملیاا رمضان  ،منورها خصوص به ،ن امکانااآاما  .اا زیادی نیاز نداشتندیحلتس بنابراین. داشتند

 .خیلی به ما کمک کرد
 ةهم. زیر پایم بود ،جای  را آرم سپاه زده بودند همه ومعمولی داشت  ةکه شمار ،وانت سپاه پیکان
و یک لبا  کار و بود تا لبا  فرم  که داخل  دو شد خالصه می پشتی کوچک ام در یک کوله زندگی

جا خواستم استراحت کقنم رویقم    ه بودم تا هریک پتو هم زیر پایم گذاشت. یک سری وسایل شخصی
 هقا روزها به دنبقال کار . در حال عمل بودند 2زید کوشک ةعملیاا رمضان نیروها در منطق در. بیندازم

بندر دیلم در  های بچه های بهبهان در کوشک یا بچه پی  ؛کردم میرسیدم سر می جا ها هر بودم و شب
پیراهن شخصی و اغلب . دادم می رفتم و گزارش می به اهوازیک بار هم  روز سه چهار هر. زید ةمنطق

در سقر یقک   . رفقتم تصقادف کقردم    مقی  یک بار که برای سرکشی به ماهشقهر . پوشیدم میشلوار فرم 
ام را  نامه پلیس در محل بود و گواهی. زد وانت من پیکانوبرق از پشت به  آب ةچهارراه یک نیسان ادار

مأموریقت  . از اهواز اومدم .پاسدارم»: گفتم «از کجا اومدی؟»: گفت «.ندارمگواهینامه »: گفتم. خواست
 ی؟ کسی که تقو !وقت گواهینامه نداری اون ،شلوغ ةاین جاد یتو ،از اهواز اومدی اینجا»: گفت« .دارم

 امقا شقما   .هنیسقان  ةمقصر رانند. همین االن برو گواهینامه بگیر. ست رانندهِ  فوق این جاده با ماشین بره
همقین االن  »: گفقت  «از کجقا بایقد گواهینامقه بگیقرم؟    »: گفتم «.شی چون گواهینامه نداری جریمه می

سپاه ماهشهر رفقتم و کقارتم را نشقان دادم و     مقر سریع به «.بیا یه نامه از سپاه بگیر و .کنن نام می ثبت
را برداشت و من را تأییقد  احمد آقایی گوشی  سید. تلفن کردندهم به سپاه اهواز  ها آن. ماجرا را گفتم

 .قبول شدم نام کردم و دو روز بعد از آن امتحان دادم و برای امتحان گواهینامه ثبت. کرد

                                                 
سوسنگرد یکقی از منقاطق     قاهواز گرفتن در مسیر این شهر به علت قرار .دارد قرار کیلومتری شمال غربی اهوازبیست و سه حمیدیه در  .1

 (21 ، ا  130ص  ،اطلس جغرافیای حماسی) .رفت می اهواز به شمار ورود به شهر ةدرواز حسا  جنگ و مهم و

 (راوی. )جفیر ای بین شلمچه و منطقه .2
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 از هقا، کار دادن بعد از انجام. کنم ها را کنترل  سپاه رفتم تا لیست مقر بعد از قبولی برای سرکشی به
خیلی جدّی سقراغ مقن   . بیرون زد مقراز های جانباز هم  پشت سرم یکی از بچه. سپاه بیرون آمدم مقر

 ؛ببخشید»: گفتم «گردی؟ جوری می به چه حقّی شما این»: گفت من را گرفت و ةآمد و با عصبانیت یق
 :گفقت  «.مالِ اهوازم ؛سپاه ماهشهر نیستم ةمن بچ ،خب»: گفتم «.سپاه ماهشهرم ةمن بچ»: گفت «شما؟
کنیقد   مقی  چه جقوری بقرای مقا تعیقین تکلیقف     . داریمسپاه ماهشهر نیستی ما حرف  ةاتفاقاً چون بچ»
بقه تقو چقه     .جقوری بگقردم   گی؟ دوست دارم این چی می»: گفتم« !؟کنید نمی وقت خودتون عمل اون

 «!؟مربوطه
جانبقاز  . بردند مقرما را سوار ماشین کردند و به داخل و  سپاه آمدند های بچه. با هم گالویز شدیم

برای چی  .به خوزستان گزارش داده بشه باید .ایشون از سپاه بره بیرونذارم  من نمی»: با ناراحتی گفت
نیم اتقو  مقا مقی   ربطقی نقدارد و  اصالً به مقا  که  دوستان  گفتند «؟پوشن می جوری لبا  خودشون این

نگقه   در مققر  اخقدا ر  ةنیم ایقن بنقد  اتو نمی اما ؛کنید رعایت نمی ان بخشنامه راگزارش کنیم که خودت
هقای   بچقه  ه کقه این چه رفتاریق »: من هم سراغ آغاجری رفتم و گفتم. من را رها کردندباالخره . داریم
ی سپاه ها نوشته بچه !نگاه کن .ست این بخشنامه .ببخشید»: عذرخواهی کرد و گفت وا «؟!کنن شما می

مقن   ،تقازه  .من از این بخشنامه خبر نداشتم»: گفتم «.حق ندارن با پیراهن شخصی و شلوار فرم بگردن
شهرسقتان   یندرا تو به .سپاه تردّد ندارم یاصالً تو. بیابونام یش تو ههم. این مرکز نیستم یصالً توا

 فجقر  40کقه تیقپ    ه خقاطر اینق  ه فقط ب ،م ماهشهر هاومد هاالن هم اگ. بیشتر در ارتباط با خطوطم. بیام
آغقاجری دوبقاره    «شقده؟ یی که گرفتیقد چقی   ها سالح و م ببینم امکانات  کجا رفته هاومد .منحل شده

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

: با تعجب گفتم «.بله»: دژبان گفت «؟هاینجا فجر»: از دژبان سؤال کردم .شک کردم. ارت  ایستاده بود
: گفقتم  «چیقزی شقده؟  »: دژبقان پرسقید  . مکثی طقوالنی کقردم   «.بله»: با اطمینان گفت «قرارگاه فجر؟»
 «اینجقا فرماندهیقه؟  »: گفقتم  «.نا اینجا با هم مشقترک »: گفت «!ههای سپاه بچهبرای فجر که  راست ،»

 «.آره»: گفت
زمین کنقده   داخلی طوالنی های کانال. مأموریتم را نشان  دادم و داخل محوطه رفتم ةکارا و برگ

. د بودنقد دی سپاه بقا لبقا  فقرم در تقر    ها ی ارت  با لبا  خاکی یا بچهها بودند و دور هر سنگر بچه
حقال گشقت زدن بقودم کقه صقادق       در .دانستم کجا بایقد بقروم   مساحت محوطه زیاد بود و من نمی

پرسی سراغ  بعد از احوال. شوش با هم آشنا شده بودیم ةجبه تهران بود و در ةبچ .را دیدم حیدرخانی
: گفت «چه ساعتی؟»: گفتم «.دآ ظهر می از بعد .مجید نیست  برادر»: صادق گفت. مجید را از او گرفتم

 «.گردم رم و برمی پس من می ،خیلی خب»: گفتم «.مشخص نیست»
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به مققر قرارگقاه فجقر     ش  بعد از ظهرساعت حدود کارها  دادن بعد از انجامبه خرمشهر رفتم و 
 هقا  چند نفر دیگر از بچه و ،های بوشهر از بچه، دهقان و حمزه کربالیی .هنوز هوا روشن بود. برگشتم
دونی کی تا حاال رفتی؟ اینجا چی کار  کجایی؟ می تو اصالً معلومه»: حمزه تا من را دید گفت .را دیدم
 «.سنگر یچه جوری اینجا رو پیدا کردی؟ بیا بریم تو کنی؟ می

بقرق کقار گذاشقته     ی ارت  موتورها بچه. گازی داشت با حمزه داخل سنگر بزرگی رفتیم که کولر
کیلومتری خرمشهر و در آن گرمای  25 آن هم در داشت؛ن کولر مسئوال سنگرتا  هفت هشتبودند و 
ققرار بقود دو روز    مرتبه ول کردی کجا رفتقی؟  تو یه»: گفتحمزه . برید می جنوب که نفس را ةکشند

گیقر   ماجرا رو پقی  !بابا ول کن»: گفتم. تیر بود 25 زآن رواواخر فروردین رفته بودم و  «!مرخصی بری
حمقزه   .تعریقف کقردم  ماجرا را بقرای    «!؟ه؟ ماشین سپاههاین ماشین مال کیه زیر پات»: گفت «.نباش
حاال مجید کقی  »: گفتم «؟!رفتیو سرا رو انداختی پایین  یجور همین. سفمأواقعاً که براا مت»: گفت
 «.اآلنا دیگه باید پیداش بشه»: گفت «د؟آ می

در سقنگر  . خبری نشد آقا از مجیددو ساعتی هم بیدار ماندیم اما  .نماز را خواندیم و شام خوردیم
ساعت »: گفتم «.بلند شو نماز بخون! بلند شو برادر»: گفت یکی بیدارم کرد و صبحنزدیک . خوابم برد

حمقزه را   تقا وضقو بگیقرم    رفتم بیرونکه از درِ سنگر  «.صبح باشه 5فکر کنم نزدیک »: گفت «؟هچند
 «کجاسقت؟ »: گفقتم  «.رفیقت اومده»: گفت تا من را دید لبخندی زد و. کشید داشت مسح پا می. دیدم
 «.لندکروز یاوناهاش؛ رو»: گفت

ومی  هقوا مجیقد را دیقدم کقه روی آن      در گر . خاکی مجید نگاه کردمبه سمت تویوتا استیشن 
از  خواستم می. رفتم تویوتابه طرف . ریخت می انگار از آسمان آب پایین .هوا شرجی بود. خوابیده بود

 .بیدار شد هم که خواب  سبک بود، تکان کوچکی خورد و مجید لندکروز بروم کهلندکروز باال  پشتِ
تقا ایقن را گفقتم    « ... آققای سرلشقکر  »: گفتم «کنی تو؟ اینجا چی کار می»: لبخند گفت تا من را دید با

آققای  »: ادامقه دادم  «!چقه برسقه بقه سرلشقکر     ،هم نیسقتم 1من سرپشکر»: گفت مجید پوزخندی زد و
کنقی؟ کقی    تو اول بگو اینجا چی کقار مقی  »: خندید و گفت «سرلشکر تو چرا نیومدی داخل بخوابی؟

 حاال اول صبحی بقذار نمقازم رو بخقونم و    .دیشب به حمزه جواب دادم»: گفتم «ودی؟ی؟ کجا ب اومد
. بلنقد شقد و روی لنقدکروز نشسقت    . بلنقدی کقرد   ةخنقد  «.دم بعد بهت جواب می ،حالت رو بپرسم
مجید چرا »: دوباره پرسیدم. ها اذیت  نکنند بود تا پشه کشیدهبندی هم روی   پشه. زیرپوش تن  بود
اومدم دیدم جا  ،بابا»: گفت داشت تا تن  کند طور که پیراهن  را برمی ناهم «بخوابی؟نیومدی داخل 

 .با هم نماز خواندیم. وضو گرفت و آمد پایین «.جا خوابیدم همین .سنگر ینیست تو
 .صقمیمی بودنقد یقک گوشقه خوابیدنقد      مجیدبا  تعدادی کهبعد از نماز . بیدار شدند کم ها کم بچه
ها  دو نفر از بچه یکی. زدند ی داشتند به دیوار سنگر تکیه دادند و چرا تایسبرودر با اوهم که  کسانی

تعریقف  من هقم بقرای    . پرسیدمجید در سنگر نشست و ماجرا را از من . هم صبحانه را آماده کردند

                                                 
 (راوی) .است بهبهاندر  نام روستایی دورافتاده پشکر .1
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 بشو درست تو»: من زد و گفت به پشت سرِ یکی از دستان  را بلند کرد و. اش گرفته بود خنده. کردم
 «!ستینی

اما اگه  .جور راحتی هر»: مجید هم گفت. خواهم بروم می بعد از خوردن صبحانه به مجید گفتم که
 «.شه حاال ببینم چی می»: گفتم «.برگرد ،خواستی

دوباره سراغ مجید رفتم چهار بعدازظهر چند روز بعد حدود ساعت . دنبال کارهای تسلیحاا رفتم
تونستی  هاگ»: با صدای بلند خندید و گفت «.تیپ المهدی رو بگیرمآمار سالح  خوام برم می»: و گفتم

 «!خواهیم دید»: گفتم «!آمار بگیری 1از جعفر اسدی
. حکمقم را نشقان دادم  . برادر دیگری آنجا بقود . نبود  در سنگر فرماندهی. سراغ جعفر اسدی رفتم

: نگاهی کقرد و گفقت  « .خوام می آمار سالح و مهماا رو»: گفتم «.بفرمایید»: خدا با احترام گفت ةبند
 ،خقب »: گفقت « !خقالی کقه نبایقد بقرم     د؟ من دستآ کی می»:گفتم «.فرمانده تیپ که االن نیست هللوا»

 «.تشریف داشته باشید
اسدی را از  جعفر. اسدی پیدای  شد تابا شربت آبلیمو از من پذیرایی کردند . یک ساعتی نشستم

گقردان   کقه  1901تابسقتان سقال   . شقناختم  ، مقی اعزام نیرو بودندنیا مسئول  که با مهدی احسان ،گلف
 رفتقیم و  امقا مقا زیقر بقار نمقی      ؛ای غیر از شوش بفرستند خواستند ما را به منطقه می کردند می درست
ف بودیم تقا اینکقه یقک روز آمدنقد و     هفته در گلف عالّ دو. ی خودمان باشیمها گفتیم باید با بچه می
. واقعاً مانع ایشقان شقده بقودیم   « .فقط شرّتون رو از اینجا کم کنید! برید دوایخ جهنمی می هر»: گفتند

 وامقا ا  ؛شقناختم  من اسدی را از آنجا می. بو  آمد تا ما را به شوش ببرد سریع دستور دادند یک مینی
 .شناخت من را نمی

غریبقه   مقن هقم در سقنگرش   . کرده بود خسته و اخم. پرسی کردیم داخل سنگر شد و با هم احوال
رو   آمار سالح و مهمقاا »: گفتم «که چی؟»: خواند و گفت. نامه را نشان دادم «.بفرمایید»: گفت. بودم
اشکال »: گفتم .ی شدمانعصب «.آب  رو بخورو بذار درِ کوزه »: کرد و گفت ای به نامه اشاره «.خوام می

مقن بنقویس    ةلطفاً پشت نامق  شما. خورم آب  رو هم می و ذارم در کوزه می؛ چشم. نداره آقای اسدی
 .اسدی با عتاب من را نگقاه کقرد  . دو سه بار این جمله را تکرار کردم «.آب  رو بخورو بذار در کوزه 

خقدا هقم احسقا      ةآن بند. بعد به کسی که در سنگر بود نگاهی انداخت. توانست بگوید نمی چیزی
فرمانده . من کاری ندارم»: گفتم «.کارا دارم. بیا بریم بیرون ،برادر»: گفت. کرد که باید من را آرام کند
 «.من برمتا  هبنویس. تیپ قبول نداره نامه رو

اسدی  برادر»: گفت رو کرد به من و بیرون از سنگر فرماندهی. اصرار کرد که همراه او بیرون بروم
بقوده؟   خطی به من چه مربوطه که تو»: گفتم «.مشکالا پی  اومده .خط بوده یتو .ست واقعاً خسته
ایشقون   .فردا بیقا  پس یا برو فردا بیا و م تونست بگه مثالً امروز خسته ایشون می ادبی کردم؟ مگه من بی

                                                 
را  (عقج )المهقدی  99سپس لشکر  از عملیاا رمضان تا پایان جنگ فرماندهی تیپ و اصالتاً اهل نورآباد ممسنی فار  بود که اسدی جعفر .1

 (راوی) .عهده داشت بر
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: گفت «.هبنویس گه میای رو که  برداره همین جمله ایشون. اشکالی نداره .ظاهراً این نامه رو قبول نداره
 «.روز سختی داشقته . کنم ن صحبت میمن یه خُرده با ایشو .کنم امروز برو حاال من ازا خواه  می»

 «.فردا»: گفت «من کی بیام؟»: گفتم
تا شکایت اسقدی را   برگشتمبه قرارگاه فجر  ته گاز ماشین را گرفتم و اما با عصبانیت ؛قبول کردم
هقایی کقه پقر از شقیطنت و      تا داخل سنگر مجید رفتم با همان لبخند همیشگی و چشم. به مجید بکنم

اسقدی را   رفتقار مقاجرای   «رده؟چی شده؟ چرا اعصقابت خُق  »: گاهم کرد و گفتنشاط و شعف بود ن
مجیقد  ، اسدی که پشت خط آمقد . را خواست اسدیسیم را برداشت و  مجید بی. تعریف کردمبرای  
 همقین »: مجیقدگفت  «کقدوم بقرادر؟  »: اسدی گفت «جعفر چی بوده این ماجرای برادرِ ما؟ آقا»: گفت

بابا چیه؟ یه القف بچقه   »: اسدی هم با عصبانیت جواب داد «!ارگاه دیگهگیری تسلیحاا قر مسئول پی
آبق  رو   و ظاهراً به  گفتید بذار درِ کوزه»: مجید گفت «.ده رو فرستادن اینجا حکم به من نشون می

اینجا پقی  مقن نشسقته     ،ببین»: مجید گفت «این کی بود آخه؟. مجید آره برادر»: اسدی گفت «.بخور
خودا نگاه کقن چقه جقوری    »: من هم به مجید گفتم «!الفضل ابا یا»: اسدی گفت «.ده داره گوش می

 .هگیریق  ایشون مسئول پقی . خدا که گناهی نداره ةاین بند ،جعفر برادر»: مجید گفت «!کنه می رفتارداره 
هقیچ اشقکال نقداره اگقه     . شقما آمقارا رو بقده   . به  گفتن برو آمار رو بردار بیقار . باید گزارش بده

کنی خقوب   رفتارجوری  اما اینکه آمار ندی و این .اون بحث  جداست .تحویل بدی خوای سالح نمی
دونقم فشقار    مقن مقی   .باشه»: مجید گفت «.من خسته از خط اومده بودم ،برادر»: اسدی گفت «.نیست
مجیقد خیلقی    سقنّی از مقن و   اسدی با اینکه از نظر «!اما این رفتار رفتارِ جالبی نیست .شماست یرو

از جانب مقن از ایشقون   . ببخشید .مجید حق با شماست برادر»: تر بود عذرخواهی کرد و گفت بزر 
 .چیزی نگفتم «شنیدی خودا؟»: مجید به من گفت «.هم عذرخواهی کن

اما دستور داده بود آمار سالح و  ؛خودش نبود. سراغ اسدی رفتم زودصبح . شب پی  مجید ماندم
اسا  آمار گفتم که چقدر اضافه دارند و بایقد بقه قرارگقاه کقربال      بر من هم. مهماا را به من بدهند

 .تحویل بدهند
  

مختصقاتی را روی  . سقت ه  شوش چند زاغه مهماا عراققی  ةگزارش آمد که در منطقهم یک بار 
سقید   ةدر شقوش بقه خانق   . شوش رفتم ةخوانی کردم و به سمت منطق نقشه خودم. نقشه به من دادند

بقه   ،سید مصقطفی ة سال برادر دهحجت،  «.ور رودخونه خوام برم اون می»: و گفتممصطفی افسری رفتم 
. او را با خودم به منطققه بقردم   و «.خب بیا»: گفتم «دی؟ من هم با تو بیام؟ اجازه می ،عمو»: من گفت

رم بقاال یقه    من مقی  .همین شیار بمون یاما تو .بیا پایین»: ماشین را در شیار گذاشتم و به حجت گفتم
 «.نگاهی بکنم

 چهقار  ای را در چرخانقدم بوتقه   می طور که دوربین را  ناهم. دوربین را برداشتم و باالی شیار رفتم
 بود؛ مار پهن سرِ. سرش را باال آورده و به من زل زده بود که کنارش یک مار کبری دیدممتری خودم 
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اون اسقلحه رو از پشقت صقندلی     ،حجقت »: زدم دادنگاه از مار برنداشتم و . کف دست کی ةبه انداز
 «.از من فاصله بگیر ،عمو. برو پشت سرم»: به او گفتم. حجت کالشینکف را آورد« .بیار ماشین بردار

دنبقال   . نشقینی کقرد   خیز برداشت و عققب  مار. ح کردم و روی رگبار گذاشتملکالشینکف را مس
با حجت به . را پیدا کردم  مهماا ةزنی زاغ با کمی گشت ،بعد از کشتن مار. را زدم آنرفتم و باالخره 

 .، رفقتم رضقا دینارونقد   پقی   ،سپاهمقر خودم هم به . اش دادم شوش برگشتیم و او را تحویل خانواده
مهمقاا رو   ةزاغق »: گفقتم به او  .عهده گرفته بود خنیفر فرماندهی سپاه شوش را بر بعد از احمد رضا

 «تا کی باید اونجا باشقن؟ »: گفت «.خواد اونجا نیرو می ،نیان طرف  ها بچهبقیه برای اینکه  .پیدا کردم
رو  ها فرستم تا بیان زاغه میماشین از اهواز  .خوام دو تا نیرو بذارم اونجا و خودم برم اهواز می»: گفتم

 .قبول کرد «.اینا باید حداقل یه امشب رو اونجا بخوابن. خالی کنن
شقبانه   .همقان شقب بقه اهقواز رفقتم     . ی الزم را کردمها سفارش ستقر ونفر نیرو را کنار زاغه م دو

خقالی   .ها را پشتِ سر خودم راه انداختم و به شقوش رفتقیم   کامیون زودکامیون هماهنگ شد و صبح 
 .های مهماا دو روز طول کشید اغهز کردن

تققی رضقوانی   . مجید جانشین او شد حسن باقری فرمانده قرارگاه کربال و ،عملیاا رمضان اواخر
 گیری تسقلیحاا بقودم و   من هنوز مسئول پی. رفت می جا با مجید همه و سیاسی بود هم مسئول دفتر

حمقل  » :داشقتم کقه روی آن نوشقته بقود     ،مسئول تدارکاا قرارگاه کربال ،حکمی از محمود احمدپور
رمشقهر بقه   مجیقد و تققی از خ  و  یک روز همراه حسقن . اما تعداد نوشته نشده بود .«سالح و مهماا
آن در همیشقه دو چمقدان پقر از اسقناد      که استیشن خودش فرمان حسن پشت. رفتیم می سمت اهواز
لبقا  فقرم بقه تقن      همگی. من و تقی رضوانی هم عقب نشستیمحسن و مجید کنار  .بودبود، نشسته
خسقته  »: ساله کنار ماشین آمقد و گفقت   شانزدهیک بسیجی . رسیدیم 1به دژبانی پادگان حمید .داشتیم
حسقن هقم حکقم     «بقرادر، حکقم مأموریقت؟   »: بسیجی گفقت  «.سالمت باشید»: حسن گفت «.نباشید

بسیجی نگاهی بقه حکقم   . هان بود نشان  داد محسن امضا کرده بود و برای فرماند مأموریتی را که آقا
خقوام   من می .نما و یه دوربین یه قطب و تونی یه اسلحه داشته باشی تو می ،خیلی خب»: گفت کرد و

. کرد آلودی به او  حسن باقری نگاه غضب «.عقب ماشین رو باز کن و بیا پایین .ماشین رو بازرسی کنم
 «!بفرمایید پایین دیگه»: بسیجی دوباره تکرار کرد

 !حکم من کجا و محسن کجا حکم آقا .کردم که حکمم را نشان بدهم یا نه می دل دل من
مقن هقم کقه     .اش را مسلح کقرد  بسیجی اسلحه« .بگو بیادا رو  فرمانده»: حسن با عصبانیت گفت

که عصقبانی شقده    ،پسر« .بیا اینجا ،برادر»: دیدم هوا پَس است از ماشین پیاده شدم و به بسیجی گفتم

                                                 
عقراق   ةاین پادگان در ابتدای حملق  .دارد کیلومتری جنوب غربی اهواز قرارچهل و یک  در به نیروی زمینی ارت  و متعلق پادگان حمید .1

 پقس از  به اشغال متجاوزین درآمقد و  تخلیه شد و زرهی ارت  به ناچار 32 لشکر 292 و 291 های رغم دفاع گردان مهر علی 1 به ایران در روز

ص  ،اطلس جغرافیای حماسقی ) .گردید آزاد که توسط متجاوزان به کلی تخریب شده بود حالی المقد  در دوم عملیاا بیت ةمرحل ماه در نوزده

 (21، ا   215



113 

 

تقا حکقم احمقدپور را دیقد گقل از گلق        « .و نگاه کنراین حکم من »: گفتم «.بفرمایید»: گفت، بود
شد؟ ما رو مسخره کردید؟ بفرمایید  می دادی چی و نشون میخب، همون اول این ر»: شکفت و گفت

 «.برادر
ن بسقیجی  آحکم بوده که  حسن نگاهی به مجید کرد و هر سه به من خیره شدند که چه چیزی در

 حکمقت رو بقده   ،امیر»: مجید به من گفت. ایستاد کمی که رفتیم. حسن حرکت کرد. است کوتاه آمده
ن بقراا کقه   ا هحکمت رو بده ببیقنم چقی زد  . شه نمیجانِ تو »: گفت «!دیگهبابا ول کن »: گفتم «.ببینم
 «.حکمِ ما نیست یتو

حمقل سقالح و    نوشقته  .ته این رو نگاه کنید ،بابا»: گفتند خواندند و. حکم احمدپور را نشان دادم
آن به و بعد از  «.محسن که بهتره از حکم آقا .ما هم بریم سراغ محمود یه حکم ازش بگیریم .مهماا

 .سراغ محمود رفتند تا مشابه حکم من را از او بگیرند
آبقادان   ةامقام جمعق   «.آبقادان  ةجمع بیا بریم نماز»: مجید به من گفت یک روز که در قرارگاه بودم

کنقار  دیدیم روحانی جوانی  در مسیر. بعد از نماز به سمت قرارگاه حرکت کردیم. اهلل جمعی بود آیت
من سقریع از صقندلی جلقو    . توقف کرد تا سوارش کند. کرد می ش رانندگیمجید خود. جاده ایستاده

های  را درآورد و جفت پا روی  کف . سوار شد روحانی. پریدم صندلی عقب تا روحانی جلو بنشیند
درمونقده   و شرمنده نباشیدکه  ما هم گفتیم «.خسته نباشید ،برادرا»: نشست و تکیه داد و گفت صندلی
یه موضقوعی رو مقن   »: روحانی گفت «.بله»: گفت مجید« این منطقه هستید؟ یتو شما»: گفت. نباشید
یقه بقرادر   »: گفقت « !چه موضقوعی؟ »: مجید با کنجکاوی پرسید «.نه دونم حقیقت داره یا نمی .م هشنید

رگاه برو به فرمانده قرا زمان هم به ایشون گفته  آقا امام. بسیجی ظاهراً با آقا امام زمان ارتباط پیدا کرده
و داره  هجقا بقا فرمانقده قرارگاهق     گن همه االن هم این برادر بسیجی می .بگو از فالن محور عمل کنن

 «.کنه هدایت عملیاا می
مقن هقم   . خندم میدر آیینه به من نگاه کرد و دید که دارم  ،که خودش جانشین فرمانده بود ،مجید
ی قرارگقاه کقه رسقیدیم رو بقه     ها نزدیکی به. مجید جوابی نداد. دیدم های مجید خنده را می در چشم
: مجید گفت «شما اینجا هستید؟»: روحانی گفت «.ریم ور می ما از این ،آقا  حاج»: کرد و گفت روحانی

 .شقم  جا پیقاده مقی   من همین ،نه»: روحانی گفت «.ریم وری می ما داریم این ،ریدآ اگه تشریف می، بله»
 «.شم نمی مزاحم شما
مجیقد  « این بسقیجیه کجاسقت؟  »: دوباره به صندلی جلو پریدم و به مجید گفتممن  پیاده شد وقتی
 ةجبهق ی زمان تقو   که آقا امام این ؟!دن وپرتا چیه دارن به خورد ملت می این چرا !م موندممن»: گفت

 «.جوری درست نیست  منتها این. که آقا لطف داره اصالً شکی نیست  این. ماست که شکی نیست
 :نوشت می زیبایی که داشت طآقا بود و همیشه این شعر را با خمجید خودش عاشق 
 بهشت را فروختم به نیمی از نگاه تو  هجر روی ماه تو بیا بیا که سوختم ز
 کنم رو هبیا که روب ،که نیست باورا اگر  ام که گردم از سپاه تو بدان امید زنده
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ماجرا را برای حسن تعریقف   ،ه رسیدیموقتی هم که به قرارگا. آمد نمی خوش  ها شایعهاما از این 
 .ریسه رفت  او هم از خنده. کرد

ققرار بقود   . اعقزام شقدند  خقوش   عین ةبه منطق 1بعد از عملیاا رمضان نیروها برای عملیاا محرم
. خیلی دوست داشتم در عملیقاا شقرکت کقنم   . میانی شروع شود ةعقیل هم در جبه بن عملیاا مسلم

تقا   .اجازه بدید مقن باهاشقون بقرم   »: گفتم. مهماا بفرستند 2میانی در باختران ةخواستند برای جبه می
. رفقتم  مقی  من جلقوتر  .ها راه افتادیم با کامیون« .برو .اشکال نداره»: داا گفتپو« .م هحاال باختران نرفت

حکمم  .شناختند من را نمی« .منطقه یم بریم تویخوا می»: گفتم. ی بین راه جلویمان را گرفتندها ایست
قبقول  بقاالخره   زنیبعد از کمی چانه. میانی ربطی ندارد ةقرارگاه کربال به جبهگفتند  می. را نشان دادم

 ةبا جبه. ببرد، که زیر نظر قرارگاه نجف بود ،سومار ةمنطق یک نفر را با ما فرستادند تا ما را به. کردند
بعقد از تحویقل مهمقاا از مسقئول آنجقا      . ماهورها مستقر بودنقد  نیروها در تپه. میانی آشنایی نداشتم

باالخره پذیرفت و من را به  ،من اما بعد از اصرار ؛نرفت بار اول زیر. خواستم من را به خط مقدم ببرد
 .بودیم و سپس به عقب برگشتیم تقریباً یک ساعت آنجا. خط برد

فققط  . داشقتیم مقا نقشقی در ایقن عملیقاا ن    . عقیل شروع شقد  بن در اهواز بودم که عملیاا مسلم
یک روز که بقه اهقواز رفتقه بقودم در محقل      . گیر کار تسلیحاا بودم همچنان پی. رسید می خبرهای 

اِ تقو  »: شقناختند گفتنقد   مقی  هقایی کقه مقن را    بچه ،شدم که بیدار .خوابیدم ای گوشه ها استراحتِ بچه
امقا   ،هسقت   ، ماشقین  همدبه مجید گفتیم او .دونستیم کجایی نمی. مجید بقایی اومد دنبالت! اینجایی؟
بیرون رفقتم   سریع «.رفت نیستیوقتی دید  .منتظر شد نیم ساعتی نشست ومجید . دونیم کجاست نمی

 «.همین االن رفقت »: گفت دژبان.تا جلوی در هم رفتم و از دژبان سوال کردم . او را ببینم ،تا اگر نرفته
هقا برگشقتم و بقا نقاراحتی     پی  بچقه . داشتهدانستم مجید چه کاری با من نمی .اعصابم به هم ریخت

-آخه ما که نمی»: گفتند« شما با خودتون نگفتید پشت در رو هم نگاه کنیم، ببینیم هست یا نه؟»: گفتم

 «فکر کردیم رفتی پی  دوستاا!دونستیم این وقت روز تو اومدی
چه کار داشقته و او  ن با م آن روزبعد که پیدای  شد از او پرسیدم . خبری از مجید نبود  یک هفته

 آققای بهاءالقدینی   پقی   !جقاا خقالی  . تنها بودم .اومدم دنبالت که با خودم ببرمت مشهدامیر »: گفت
دیگقه تعریقف    .هبسق »: گفتم .ناراحت شدمخیلی « .کردیم هم زیارا .پی  آقای مشکینی رفتیم رفتیم
دانم که می ولی من «.نبود قسمت .به خدا خیلی دوست داشتم که با خودم ببرمت»: مجید گفت «.نکن

 .خورم می حرص آن راتا قیامت  عرضگی خودم بوده واین از بی
آن موققع  . شقد  مقی  عبا  شنیده دشت ةعملیاا محرم در منطق ةزمزم، عملیاا مسلم پایانبعد از 

و نصر  ،قد ، فجر، فتح ةهای چهارگان ها با قرارگاه مرکزی کربال بود و یگان. هنوز قرارگاه خاتم نبود

                                                 
اطلقس  ) .طی سه مرحله انجقام شقد  « یازینب» با هدف آزادسازی ارتفاعاا سرکوب منطقه و با رمز 11/1/1901محرم در تاریخ  عملیاا .1

 (11 ص ،جنگ خوزستان در، 1راهنمای 

 (راوی. )کرمانشاه فعلی .2
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مسئول تدارکاا قرارگاه کربال محمود احمقدپور و جانشقین  هقم مسقعود     . ا خود باقی بودندوبه ق
خواستم کار تسلیحاا را رها کنم مسعود با  می ریخت و می وقتی اعصابم به هم همیشه. شوشتری بود
تمام  ه سرهنگارت  ی یتو دی دونی کاری که تو اینجا انجام می می»: گفت می کرد و می ترفندی خامم
خقوام   من مقی »: داا گفتمبه پو. توانستم ادامه بدهم نمی اما من دیگر خسته شده بودم و «.ده انجام می

کلقی   .م هشه؟ من کلی براتون کقار کقرد   برای چی نمی ؟!شه نمی»: گفتم« .شه نمی»: گفت «.برم عملیاا
مقن  ! حقاال ببقین  »: گفقتم « ؟تهمگه دست خود»: گفت« .مونم من نمی ،آقا آقای محمد .م هزحمت کشید

سپاه  از»: گفتم« .تو پاسداری»: گفت «.مونم اینجا هم نمی. اومدم بیرون. توی اطالعاا عملیاا نموندم
 .م برم بجنگم هاومد .م برم خط همن اومد ؟کنم ندِ لبا  میبکردی من خودم رو پا تو فکر. دم استعفا می

حقرف کقه بقه اینجقا      «.خوام بمونم من دیگه نمی .شه داره عملیاا می .اشتباه کردم باهاتون کار کردم
یک مشت فرم برداشقتم و شقرایطم را نوشقتم و     «.دم می ؛باشه»: گفتم «.استعفا بده ؛باشه»: گفت رسید

گذاشقتم و بقه دسقت     آوایی و کلید ماشین را هقم رویق    احمد محسن و سید حکم آقا. استعفا دادم
حاال دیگه نه ماشین دارم، »: گفتم ام را برداشتم و از قرارگاه بیرون زدم و پشتی کوله. داا دادممحمد پو
 «.ما کاره هیچ ةکار هیچ. نه حکم
ی عبقوری هقم   هقا  ماشقین  .تردد در منطقه زیقاد بقود  . عبا  است دشت ةدانستم مجید در منطق می
مهقدی رئقیس   . را دیقدم زاده  اتفاقی مهدی بزر . عبا  رساندم خودم را به دشت. کردند می سوارمان

اینجقا  »: و گفقت  کقرد  پرسی تا من را دید ایستاد و احوال. بود شوش ةی جبهها ستاد قرارگاه و از بچه
: گفقتم  «یعنقی چقی؟ بقرای چقی؟    »: گفقت  «.از تسلیحاا کنده شدم ؛هیچی»: گفتم «کنی؟ چی کار می

 .مآ من هم باهقاا مقی  »: گفتم «.رم قرارگاه دارم می»: گفت« ری کجا؟ داری می .حوصله ندارم ،مهدی»
 «.خوام برم پی  مجید می

. سرش گذاشقتم و سربه کمی با هم شوخی کردیمکنارش نشستم و . قرارگاه مجید را پیدا کردم در
 «.آره، جقدا شقدم  »: گفتم «گی؟ جدّی می !چی؟»: گفت «.من از تسلیحاا جدا شدم ،مجید»: گفتم بعد
اشقتباه کقردم از    ،مجیقد »: گفتم «!تونی بند بشی جا نمی یه ؟ اصالًشی نمیچرا تو درست »: گفت مجید

هقا   بچقه . این کار خیلی ازا راضی بقودن  یتو»: مجید گفت «.یاری گولم زد آقای اهلل. اول رفتم اونجا
. ور دوسقت نداشقتم اون کقار   »: گفقتم  «.شب و روز نداری. وجوش و پرکاری گفتن خیلی پرجنب می

 «.خودمون پی بیا اینجا  ؛باشه ،لی خبخی»: گفت «.اومد واقعاً بدم می
 ،اسماعیل دققایقی  اهواز در. من همیشه کنارش بودم ،چون مجید راننده نداشت ،در عملیاا محرم

تنهقا  ! مواظقب مجیقد بقاش   »: بار به مقن گفتنقد   و صدراهلل فنی چند، مسئول هماهنگی سپاه خوزستان
 «.ره می ور ور و اون این

هقوا  . چیز به هم ریخته بقود  همه. شدیم یکّه خوردم عملیاا محرم ةمنطقیک بار که با مجید وارد 
هقا   ماشین. خاست میشد و گردوخاک به هوا بر می خورد و منفجر توپخانه به زمین می  آت . ابری بود
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ن امجروحق  1شقنوک . کوپترها و هواپیمای دشمن باالی سرمان بودند هلی. کردند روی جاده حرکت می
 خیلی شلوغخالصه  .زدرفتند و توپخانه میها میتانک .بودند تردّد درو نیروها ها  آمبوالنس. برد را می
 .بود

 ازحسن بقاقری  قرار است  پیچیدها  چند روز بیشتر به پایان عملیاا محرم نمانده بود که بین بچه
فقردی   حصقربه من  حسن خصوصقیاا . و مجید فرمانده قرارگاه شود زمینی سپاه برود یقرارگاه به نیرو

 قدر جقدّی و  آنگاهی اما  .و خاکیبود بین  واقع .و خودمانی داشتنی دوستو  بود اهل شوخی .داشت
همیشقه   .کقرد  مقی  کشقید و گقاهی فیزیکقی برخقورد     می داد. ترسیدند میشد که همه از او  می محکم
قرارگاه فجر ، المبین قبل از فتح ،یادم هست «.تونم ت بدی و بگی من میئباید به خودا جر»: گفت می

شوش روی تابلویی نوشته  اولِ. بودیم ماشینحسن با هم در  من و مجید و. وجود آمده بوده و نصر ب
کیلقومتر   پقنج  ،عراق بقود  در اختیارکه  ،از شهر شوش تا روستای شلیبیه .«کیلومتر 555کربال » :بودند

 پقنج ایقن   ... بیقا »: گفقت  ،اشمشتی ا همان لحن داشب ،دید خیلی جدّی که حسن تابلو را. فاصله بود
 «.کِشِت تا پی  پونصد و پنجاهاون  ؛کیلومتر شلیبیه رو برو

 مجید را دیقده بودنقد فکقر    که فقط ظاهر هایی بچه .بعد از رفتن حسن قرارگاه دچار رخوا شد 
شقیارها کقانکس گذاشقته و    در . خوش بود عین ةمنطق مقر ما در. کنند کار کردند شاید نتوانند با او می
روی آن کانکس  هروب. بودمتر  در چهار متر کانکس ما یک اتاق کوچک سه. کرده بودیم را استتار ها آن
چند . با کف موکت بودمتر در چهار  متر دفتر فرماندهی هم یک کانکس ش  کنار. های ستاد بود بچه
 .جا برای ماندن داشته باشند یندآ یها م ها از یگان بچه وقتی هم گذاشته بودند کهاضافه  یپتو

 که منتظقر  ،ابوشهاب و علی زاهدی الهی و رضا حبیب .به مقر برگشتیمیک شب دیروقت با مجید 
نشسقت   ها نآمجید باالی سر . خوابشان برده بود چمباتمه زده و از خستگی روی موکت ،مجید بودند

 « ال؟ن اینجا؟ چه کردی بقا ایقن دِ  ا هشقی اومداینا با چه دلی، با چه ع ،خدایا»: و نگاهشان کرد و گفت
 .انداخت آورد و رویشان پتو ورفت 
بقه دیقوار    زانکالک آوی رویمن در کانکس نشسته بودم و مجید  ،عملیاا محرم سه روز آخرِ دو

کجقا  »: گفقت . بقروم بلنقد شقدم تقا بیقرون      .ندا همدآها  ارتشی به او اطالع دادند که. داد توضیحاتی می
: گفقت  «.برم بهتره ،نه»: گفتم «.جاا خدا بشین سرِ ةبند»: گفت «.خوام برم بیرون می»: گفتم «ری؟ می
 که در منطقه و عملیقاا حضقور   ،لشکرهای ارت  و ها تیپ اننشستم و فرمانده «.گم بشین به تو می»

ی سقرباز  حتی ی کهمجید .نیم ساعت مجید طرح مانور شب را تشریح کرد به نزدیک. داشتند، آمدند
 شقرکت کقرده  گروه منصقورون   ةاسلح آموزش های دورهدر فقط  و دانشجوی پزشکی بود .بود نرفته
شما هقم   هاگ .برادرا این طرح من بود ،خب»: رو به جمع گفت، طرح دادن از توضیح مجید، پس. بود

 طقرحِ شقما هقیچ نقصقی    »: فقط گفتنقد  .نظری نداشتند ها از سرهنگ یک هیچ «.بفرمایید ،نظری دارید
 «کجقا؟ »: گفقتم  «.بلند شو بقریم یقه جقایی    ،امیر»: ساعت بعد از جلسه مجید به من گفت چند« .نداره

                                                 
 (راوی. )دوپرّه است و حدود پنجاه نفر ظرفیت دارد. کوپتر شنوک خاص ترابری بود هلی .1
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استیشن نشسقت و بقا هقم بقه بیابقان       فرمان پشت «.خوام نشونت بدم بیا بریم یه جایی رو می»: گفت
کقار  چقه  »: گفقت  «ری؟ مجید کجا داری مقی »: گفتم .تعجب کرده بودم. ای وجود نداشت جاده. رفتیم
دویقد و  و  را باز کرد ماشین به سرعت درِ. را نگه داشت ماشینچند کیلومتر  بعد از «.تو بشین ؟داری
هقای ربینقک    دوید نگاه کردم و دیقدم پقر از درخقت    می به سمتی که مجید« .1حمله به ربینک»: گفت
فرمانقده قرارگقاه   »: گفتم . هایمان را پر کردیم کلی ربینک چیدیم و جیب. ها رفتیموسط درخت. است

پقس چقرا بقه    »: گفتم «.منطقه دیدم رفتم موقعی که می»: گفت «تو اینا رو از کجا پیدا کردی؟! رو باش
االن به  بگم  هگفتم اگ .اتفاقاً همون موقع که چشمم به اینا خورد تو باهام بودی»: گفت «من نگفتی؟
 «.کنه و ول میر پره پایین و من از ماشین می

هقا را   قرارگاه عراقی. در عملیاا محرم خیلی عالی عمل کرد ،نجف 1رمانده تیپ ف ،احمد کاظمی
مجیقد خیلقی بقه     ،یهضبعد از این ق. دور زد و یک تیپ کامل را با کمترین درگیری به اسارا درآورد

 1سقپاه   ؛آن زمان سه سپاه تشکیل شد. که او باید باالتر بیاید به این نتیجه رسیدمند شد و  هاحمد عالق
 .الزمان صاحب 9قدر، سپاه  11حدید، سپاه 
ابقراهیم   اختیقار ققدر در   11سقپاه  . حدید منصوب کرد 1احمد را به سمت فرماندهی سپاه  مجید،
قرار شد ارتباط . اللهی بود پور و رضا حبیب در دست مصطفی ردانیهم الزمان  صاحب 9 سپاه همت و

 حدیقد و  1  سیم گذاشتند و دو سپاه بی 11قرارگاه در . فرماندهی قرارگاه با تیپ و لشکرها کمتر شود
پقور هقم جانشقین     غالم احمد .قدر زیر نظر قرارگاه کربال رفت و به قوای یکم کربال تغییر نام داد 11

 .مجید شد
 و احمقد کقاظمی   پقور و  برو دنبقال احمقد غقالم   امیر »: قبل از عملیاا مقدماتی مجید به من گفت

، بقا  بعقد از صقرف صقبحانه در دفتقر    . مرفتیبه دفتر مجید  اتفاقدنبالشان رفتم و بهبه  «.اینجا بیارشون
مجیقد پشقت فرمقان    . و طفیلقی بقودم   من آنجا مسقئولیتی نداشقتم   البته. حرکت کردیم استیشن مجید 

و  منطققه دشقت بقود   . از ارتفاعاا برغازه پایین رفتقیم . نشست و ما را به سمت روستای شمکلی برد
 .به طرف رقابیه حرکت کردیمنیز از روستای شمکلی . قرار داشتروستا آنجا 

ای را بقرای     خاطرهخاصاحمد کاظمی با همان لحنِ . آسفالت جاده رقابیه از زمان شاه مانده بود
بیقا کقارِا    ،احمقد » :و صدا زد و گفتر المبین رشید من قبل از عملیاا فتح»: ما تعریف کرد و گفت

مقن رو   رشقید تا  .من هم رفتم «.سرِ چهارراه، همین بغل قبرِ دانیالِ شوش »:گفت «کجا؟ »:گفتم «.دارم
 »:گفتم «دونی این چیه؟ می »:یه نقطه و گفت یزمین و دست گذاشت رو ییه نقشه پهن کرد رو دید
رهقایی تقا تنگقه چهقار      ةنقطق  جقان از  احمد. رقابیه ةگن تنگ به  می. ست اینجا یه تنگه»: گفت «.نه

که مقن فکقر    9 همچین گفت با یه ژ «.داری نگه  می 9 و با یه ژ گیری اونجا رو می ،ری کیلومتر می
المبقین چهقار کیلقومتر     شب عملیاا فتح. کنه می گیر این تنگه بپیچه ته   یخواد تو کردم آیفا که می

                                                 
درخقت آن   .گوینقد  به آن لملیقک مقی   دهلران لرها ةدر خوزستان و منطق .قند ة کوچکیک حب ةدرشت و ترش به انداز و ی محلی ا میوه .1

 (راوی) .شود می کُنار هم گفته شبیه سدر است و به آن
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 ای من اینجقا تنگقه   واهلل »:گفتم «احمد کجایی؟ »:سیم گفت رشید پشت بی. شد داشت صبح می. رفتیم
تر یقه   کیلومتر پایین دو »:گفتم «بینی؟ چی می ،ی؟ سمت چپت رو نگاه کنیاالن کجا »:گفت «.بینم نمی

تقو کقه    »:گفتم «.نگه  دار .هخودش »:گفت «.بینم دو کیلومتر به سمت راست هم کوه می. بینم کوه می
 مقن نقشقه   «!شقه  مقی  9 تو گفتقی بقا یقه ژ   . رستم رو بیار اینجا رو نگه دارهژسه برو ! ست گفتی تنگه

منطقه که رفتم دیقدم   یتو. کههم همچین گفته بود تنگه که من فکر کردم یه راه باری اون. دونستم نمی
االئمه تانقک   م توی عملیاا ثامن هشنید»: گفت مجید از فرصت استفاده کرد و« .هپهناش چهار کیلومتر

: مجید با اصرار پرسید «!جوریه؟ این مجید، برادر»: احمد خندید و گفت «درسته؟! خاک رو کردی زیرِ
من  .خواستن تانکا رو ببرن برای خودشون  ارتشیا می»: احمد گفت «جانِ احمد چی بوده ماجرا؟بگو »

نیروی متخصص نداشتم که بتونه خب  .بعد با لودر خاک ریختم روشون .اروی تانک کشیدمپالستیک 
نیروهای خودم اونقا رو  . ستی تقدیم ارت  کنمرو دودَ ااومد تانک زورم می دیگهاز طرف  .تانک برونه

سیم به عقب گزارش  با بی .ارتشیا که اومدن هیچی ندیدن. تا تانک بود ده دوازده. غنیمت گرفته بودن
 «.هی مصنوعیها تپه زیر اون تانکا دونستن نمی. اینجا تانکی نیست که دادن

امیر »: که پیاده شدیم به من گفت استیشناز . ستادای ای مجید کنار تپه. داغ رسیدیم های می  به کوه
بقاالی ارتفقاع   و  نما را برداشتم دوربین و قطبو  ها نقشه. در عقب را باز کردم «.ها رو بردار بیار نقشه
آنجقا میقدان مقین وسقیع و     . پقایین آمقدیم  از ارتفاع سرازیر شدیم و کردن منطقه  بعد از رصد. رفتیم
بقا  . آن منطقه عمل کقرده بقود   احمد در. المبین هنوز جمع نشده بود اا فتحای بود که از عملی گسترده
مجیقد هقم    .پقور نشسقته بقودیم    من و غقالم . المبین عملیاا فتحکردن به تشریح کرد وتاب شروع  آب

او  و یکدفعقه  پشت سر احمد رفت آرام پور زد و چشمکی به من و غالممجید . کرد ایستاده گوش می
اش گرفتقه   احمد هقم خنقده  . پور خندیدیم من و غالم. احمد جا خورد. را به سمت میدان مین هل داد

مجیقد هقم بقه    « !دی راستی تو داری ما رو به کشتن مقی  مجید، راستی»: آبادی گفت نجف ةبا لهج .بود
این چقی  »: و به ما گفتراحمد  «!جَه شهید هُبه؟ ده این می تِه نِی  می بومُرده»: زبان محلی بهبهانی گفت

بقرای  نگذاشقته   اما مجید راه دَررو  ؛خواست فرار کند می «.ش کنه یکی ترجمه؟ گه برای خودش می
خوام خقودم   ی اینجا شهید بشی؟ می هگم مگه تو نیومد می .کنم ش می خودم براا ترجمه»: گفت. بود

 «.نه تو ؛اومدم عراقیا شهیدم کنن»: احمد گفت «.شهیدا کنم
بقاالخره  . از آنجا به سمت باال رفتیم تا برای مقر قرارگاه جایی پیدا کنقیم . ره مجید کوتاه آمدباالخ

 1خقوش  بعد از آن بقه عقین  . قرارگاه باشد و نیروها در آن مستقر شوند رجایی را مشخص کردند تا مق
 .برگشتیم

مجید بققایی هقم   . به کانکس رفتم. من را صدا کردیک روز  .زمینی شده بودی حسن فرمانده نیرو
رسید برای من  می چه کمک مردمی برای جبهه دیلم هر های بندر بچه. حسن روی پتو نشسته بود. بود

. پتقو  یقا دا    آدی  های گاوی یقا کفق    مثالً زیرپوش؛ خارجی بوداجنا  بیشتر  .گذاشتند می هم کنار

                                                 
 (راوی) .اندیمشک و نزدیک مرز است و  بین دهلران .1
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بقا   «.همال من»: گفتم« ال کیه؟این م»: پرسید ه بود اشاره کرد ونشست یی که روی آنپتوبه حسن باقری 
پتقو را بقرای    «.مالِ تقو »: گفتم« دی به من؟ این رو می»: پتو را تا کرد و گفت «!مال تو؟»: تعجب گفت

 «چقی بارتقه؟   خوام چهار تا سؤال ازا بپرسقم ببیقنم از اطالعقاا    می»: خودش کنار گذاشت و گفت
چقه  ! حسن تو گفتقی چهقار تقا    آقا»: تمگف. هشت تا هفت تا و شروع به پرسیدن کرد و شد ش  تا و

تقو بیقا بقرو    . دریایی سپاه تشکیل بقدم ی خوام نیرو می»: گفت «خوای من رو گزین  کنی؟ خبره؟ می
بقرو  . شقه  دریایی اونجقا تشقکیل مقی   ی نیرو»: گفت «بوشهر برای چی؟»: گفتم. سالم بود 11 «.بوشهر

من دلقم اینجاسقت   »: این را که شنیدم به هم ریختم و با خودم گفتم «.مسئول اطالعاا عملیات  شو
. کرد و منتظر جواب بود می حسن به من نگاه. کردم به مجید نگاه و« .مبرمنطقه  این تونم از نمی اصالً

کقه نگقاه مقن را     ،مجیقد  «کنقی؟  مقی  چرا نگاه به اون!با توام  »: حسن گفت ای که گذشتچند لحظه
شقاءاهلل   وقتی هم که من نباشقم ان  .هتا من هستم با من .ره جا نمی این هیچ»: حسن گفتبه  ،خوانده بود

 «.چقی مجیقد بگقه    آره؛ هقر »: گفتم «؟هنظر خودا هم این»: حسن از من پرسید «.شه پرسنل تهران می
زن بقرای تقو تصقمیم     یقه آمپقول   ؟سقت  مگه دُمت به دم مجید بقایی بسقته  !متأسفم براا پسر»: گفت
شی آقای  می ،ا کنن خیلی بخوان گنده .زن بهتر از شوفره آمپول»: شوخی گفت  مجید هم به «؟گیره می

گن آققای   همه بهم می ،یه روپوش سفید بپوشم ،روستا یبرم تو ،زن هم باشم اما من اگه آمپول .راننده
کقه دوران   ،مجید هم به حسن. گفت می زن آمپول ،خواند می که پزشکی ،حسن باقری به مجید «.دکتر

مقن  »: حسن رو به من کرد و گفقت . گفت شوفر می، جیپ فرمانده پاسگاه بود ةخدمت سربازی رانند
 .حسن رفت و من هم با مجید ماندم «.اما به حرفام فکر کن .رم می

 .اومدی بری اطالعاا عملیاا .ست با منی تو یه هفته ،راستی»: بعد از یک هفته مجید به من گفت
همقین امقروز    ؛باشقه  .گقی  راسقت مقی  »: گفقت  «.تو من رو معرفی نکردی ،خب»: مگفت« چرا نرفتی؟
خقوام کنقار تقو     می»: گفتم «برای چی؟»: گفت «.رم نمی. نکن این کار رو ،نه»: گفتم «.کنم ا می معرفی
 ،من کنارا باشقم  .تو نه راننده داری نه محافظ»: گفتم «برای چی؟ ؟!کنار من»: با تعجب گفت «.باشم
محقافظ کیلقویی   و راننقده  ! جمع کن برو بابقا »: گفت «.هم رانندهدارم و رنق  محافظ رفیقتم هم هم 
 یقا  تصقادف کنقه   یقا  راه ماشینت خقراب بشقه   ییه وقت ممکنه تو»: گفتم« !؟ مثالً که چی بشه؟هچند

و تقرور  بنا باشه من ر ه؟ اگهمگه شهر هِرت»: گفت« .کنن ترورا  امنافق ،زبونم الل ،خدانکرده چپ کنه
بنقا باشقه    هاگق  .تونی بکنقی  شما هیچ کاری نمی ،بنا باشه من برم هاگ .کنن تو هم با من باشی می ،کنن

بلند  ؛گم همین االن به محمد باقری می. ا بیا برو دنبال کار و زندگی. تونی بکنی بمونم هم کاری نمی
موققع دلقم    امقا هقر   .رم کنی؟ من می برای چی می حاال جیغ و داد، خیلی خب»: گفتم «.شو برو اونجا
جقا بقا محمقد     همقان  «.اشکال نداره .بیا ،موقع دلت خواست هر»: مجید گفت «.م پیشتآ خواست می

 «.ههای خودتون عینِ بچه .د اونجاآ می .امیر از امروز پرسنل شماست»: باقری تما  گرفت و گفت
عملیاا محرم مرتضقی صقفار را از    مجید بعد از. محمد باقری مسئول اطالعاا قرارگاه کربال بود

در اطالعاا . قرارگاه فجر به عنوان مسئول طرح عملیاا قرارگاه کربال همراه صادق حیدرخانی آورد
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 داغ ذلیجان به ارتفاعقاا مقی    ةتنگ. ذلیجان بروند ةها به منطق یگان ةعملیاا بودم که دستور آمد هم
و محقور   1غقرب ارتفاعقاا برغقازه جنگقل عمققر     . شقد  می وصل داغ به برغازه می  ةمنطق. رسید می

ها را بقا جرثقیقل و تریلقی     کانکس. قرارگاه شروع به نقل و انتقال کرد. بود 2عملیاتی والفجر مقدماتی
محمقد  . با حمزه در اطالعاا شوش کار کرده بقودم . بود حمزه کربالیی جانشین محمد باقری. بردند 

به کار اطالعاا توجیه بودم و از همقان اول بقه   . شناخت را از شوش می بود که من بهار هم آنجا پی 
ما  ،ماند می ای باقی دادند و اگر برای محمد شبهه شناسایی را انجام میها  نیروهای یگان. من کار دادند

داد که درست  می هایی آمد اطالعاا یک یگان گزارش می گاهی پی . فرستاد می را برای بررسی بیشتر
 چون توان جبران نیرو. خواستند از زیر مسئولیت شانه خالی کنند یا جای سختی را نگیرند یا می ؛نبود

 رفتیم تا از نزدیک منطقه را بررسقی کنقیم و بقه محمقد گقزارش      ها می ما با یگان. برایشان مشکل بود
 .بدهیم

خوام برم  می. مقرارگاه کار کن یتونم تو من نمی .قرارگاه جای من نیست»: یک روز به حمزه گفتم
 بقرای اینکقه  . قبول کقرد  .آشنا بودمن  ةروحی باحمزه  «.یگان باشم یخوام تو می. ام من عملیاتی .یگان

مقن را بیشقتر از بقیقه بقه     شقوم،  مسئول اطالعاا عملیاا یگقان   ممن کار را خوب یاد بگیرم تا بتوان
شما که  .یگان یخواد بره تو این می» :گفت ها  به آن هم حمزه. شاکی شدند ها  بچه .فرستاد می شناسایی
 «.ههمین مقدار که بدونید بس .برید دخوای یگان نمی
 .بود  آلود مه هوا رفتم می جنگلبه  برای شناسایی  وقتی .های زمستان خوزستان مثل بهار است صبح

و شقبنم   و سقبزی  چقه بلبقل   چقه  ،بهقاری زیبقای  نسیم در آن  مه و . دیدم زور می تا یک متر را هم به
راه مقن را    ةکه بسیجی بود و تا نیمق  ،محسن اسماعیلی. بخشید می صبحگاهی طراوا خاصی به فضا

ری  از بقس مقی   ،کنقی  تو حق ما رو ضایع مقی  .گذرم من از تو نمی»: گفت می همیشه ،کرد می همراهی
 «.شناسایی

 درسقت کقرده  م جقالبی  ذلیجان در دل کوه حما ةهای جهاد در تنگ بچه. منطقه پر از نیرو شده بود
اسقتتار   راهزار لیتری  سی تانکر. های مهماا قفل زده و جالباسی درست کرده بودند صندوقبه . بودند

آن منطقه تا قبقل  . کردند تا رزمندگان بتوانند از آن استفاده کنند می گرم با زحمتآب را  و کرده بودند
بقه   .فضای معنوی خوبی بقه وجقود آمقده بقود    . ن همه آدم در خودش ندیده بودآاز والفجر مقدماتی 

-از همه طرف نور مقی . جمعی را به خود نخواهد دیدن اآن منطقه چن گویم تا قیامت دیگر می تئجر

راه   پیقاده  هقا وقتقی در مقر  ،هقا  بعضقی شقب  . نقد کرد میای خلوا  گوشه  ها هرکدام دربسیجی. بارید
خواندم و  نمازم را می. نبودم مناجاااهل  چندانودم خ. شنیدم میها را  نیاز بچه رفتم، صدای راز و می

 .کردم گاهی در دعا شرکت می

                                                 
 هقا و  تنها فضای جنگلی این منطقه اسقت کقه از انبقوه بوتقه     ذلیجان قرار دارد و ةغرب تنگ شمال شرقی چزابه و شمال شهر بستان و در .1

 (21ا   ، 100ص  ،اطلس جغرافیای حماسی. )درختان گزنه تشکیل شده است

 (11ص ، خوزستان در جنگ) .انجام شد« یا اهلل»با رمز  11/11/1901تعقیب دشمن در تاریخ  این عملیاا به منظور آزادسازی فکه و .2
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***
مققدماتی   حدود سه هفته قبقل از والفجقر  . حسن بعد از عملیاا رمضان شکل گرفت امام 15تیپ 

غقروب بقه مقن    . دیقد  1لیجقان ذ ةهای  را در تنگ حسن و همشهری امام تیپ های مجید بعضی از بچه
در  .کنارم نشسقت  هم مجید .نشستم ماشین فرمان من پشت« .حسن ی امامها بریم پی  بچهبیا »: گفت
 ها ما به سمت آن .چادرهایشان را نشان دادند .های بهبهان کجا هستند حسن پرسیدیم بچه امام ةمحوط
سقریع  . آیقد ند مجید دارد مقی ه بوددیده بودند فهمید را که ماشینها نور چراغ  چند نفر از بچه. رفتیم
امقا مجیقد   . چند نفری طرف من ایستادند و نگذاشتند پیاده شقوم . آمدند و دور ماشین را گرفتندپی  

 .پیاده شد و به داخل سنگر رفت
از را مجیقد   بیقداد خواستم حرفی بزنم صقدای داد و    من تا. صحبت را با من باز کردند سرِ ها بچه
. سقریع از درِ شقاگرد بیقرون پریقدم    . انقد  ه داشقته من را در ماشین نگق  چراتازه فهمیدم . شنیدمچادر 
پقانزده نفقر روی سقر مجیقد پتقو      . فرار کردم و داخل چقادر رفقتم  . جلوی من را بگیرند خواستند می

مقن   تا خواستم جلو بروم چهار پنج نفر هم روی سر. انداخته و با مشت و لگد به جان  افتاده بودند
مجیقد بلنقد   . ومال دادند رهای  کردنقد  ای که مجید را مشت چند دقیقه .نصیبم نگذاشتند ریختند و بی

 چقایی و ؛ نقیم سقاعتی آنجقا مانقدیم    « .شد نمی این بهتر از»: گفتند ها بچه «!حال کردید؟»: گفت شد و
 .شکالا خوردیم و برگشتیم

یقه  »: تگفق  «بهبهان بقرای چقی؟  »: گفتم «.بیا بریم بهبهانامیر »: سراغم آمد و گفت یک روزمجید 
مقن فرمانقده   »: نگاهی کرد و بقا خنقده گفقت    «.خیلی کار دارم. مآ من نمی»: گفتم« .سری بزنیم خونه

مقن یقه    .ده نفر نیرو زیقر دسقتته   .تو فرمانده قرارگاهی»: گفتم «؟!تو بیشتر از من کار داری .قرارگاهم
: گفقت  «.باید انجام بدم که حاال هم یه کاری محمد گذاشته گردنم. دن به من دستور می .مئنیروی جز

 «.سالم برسون ،مادرم رو دیدی هاگ»: گفتم« کاری نداری؟ .پس من رفتم ؛باشه»
بقه   بعددو ساعت . رفت و من به کارهای خودم مشغول شدم او. زد مجید همیشه به مادرم سر می
. مجید یکی برای وپور  غالمیکی برای ؛ تا استیشن آنجاست دیدم دو. طرف سنگر طرح عملیاا رفتم

آققای  ببخشقید  »: از عبا  کقه پشقت میقزش نشسقته بود،پرسقیدم       مجید رفتم و به دفتر. شک کردم
خقواهم بقه سقنگر     مقی  وققت  مجید به من اجازه داده بقود هقر   «.آره»: گفت «ه؟مجید داخل، آخوندی
: بقود گفتقه   ،عبقا  آخونقدی   ،به مسقئول دفتقرش  . که پشت سنگر طرح عملیاا بود بروم فرماندهی

 « .تونه بدون اجازه بیاد ایشون می»
 

                                                 
 المبقین مسقیر   عملیاا فقتح  در .گرفته است های رملی قرار داغ و تپه ارتفاعاا می  ةمحل تالقی دامن لیجان از معابری است که درذ ةتنگ .1

، فکقه ، 1 منقاطق  ةاطلقس فشقرد  . )اسقتفاده شقد   روی این تنگه به جاده تبدیل گردید و در عملیاا والفجر مقدماتی از آن برای رسیدن به مرز مال

 (1911پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد ، 
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داخل اتاق رفتم و دیدم مجید کالک را پهن کرده روی زمین و چهارزانو نشسته و به کالک زل زده 
مرتبقه خقودم را روی    از پشت سرش رفقتم و یقک  . حواس  به من نبود .بدجوری در فکر بود. است

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

 ةرفقتم از جقاد   مقی  راه که داشتم یتو»: گفت خندید و 1«شم بِهبهو؟ می توا نَکا می نِت اِ مِتِرسی؟
دارم : ری؟ گفقتم  مجید بقایی کجا داری مقی : ذهنم و گفت یتو رقابیه که رد شدم یکی اومد آسفالت
خیلقی از  : گفقت . م منطققه  یشاید آخرین باری باشه کقه تقو  . مادرم رو ببینمو  برم پدر .رم بهبهان می

ایقن   یشاید تو. مادرشون رو ببیننو  اینایی که اینجا هستن ممکنه دلشون بخواد برای آخرین بار پدر
 یاسقتفاده کنقی؟ زدم رو   تفرمانده قرارگاهی از موقعیت چون شما که درسته این. عملیاا شهید بشن

بقا همدیگقه    ،اومقدی  چقون اگقه مقی    .شاید خواست خدا بود که تو نیای. و برگشتم دور زدم ترمز و
مقن عقالم دیگقری    . نگقرفتم  جدّی مجید راحال  «.اومدماز حال خودم بیرون میکردیم و  صحبت می
 .زدمو از سنگر بیرون « !هبرو بابا دلت خوش»: گفتم. دیگریمجید عالم داشتم و 

 ،بقرادر »: شقدم کقه آخونقدی گفقت     مقی  داشتم داخل اتاق . رفتم مجید دو روز بعد دوباره سراغ
کقس   گفته هیچ .ببخشید»: گفت «!؟من»: با تعجب گفتم «.مجید گفته کسی نیاد برادر ،خوام معذرا می

رفقتم و   به کقانکس فرمانقدهی  دو روز بعد دوباره . ه اطالعاا برگشتمسرم را پایین انداختم و ب «.نیاد
 .همان اتفاق تکرار شد

برای  یاری محسن اسماعیلی و حمید اهللو  بهار محمد پی و  محسن حیدرخانیو  بهمن من 1روز 
: حسن گفقت . آنجا آمدبه با تعدادی روحانی هم حسن باقری . زبیداا رفته بودیم ةمنطق بهشناسایی 

 آنجا آقایان ارت  و سپاه ةدیدیم هم و ظهر به شهرک رفتیم« .نهمه اونجا. 2شهرک حلیب  دظهر بیای»
در . بخوریمناهار  رفتیمبعد از نماز . از او دلگیر بودم و به سمت  نرفتم اما من ؛مجید هم بود. هستند

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

ایقن نقاکِس   »: حسن گفقت . دوربین  را آورد تا از ما عکس بگیرد ،محل حسن بود که بچه ،اسماعیلی
جنگقه؟ ایقن    داره می (حسین افشردی غالم) گه غالم کی می :محل بگه یخواد بره با این عکس تو می
کنقار مقا   و  های  را در جیب  گذاشت دست. در همین حین جعفر رنجبر هم رسید« .نهلومبو می داره

 .ایستاد و عکس انداخت
م هق  اونجقا . بچگقی نکقن  . سپاه نیاز داره. برو بوشهر»: گفت حسن من را نصیحت کرد وجا همان
 «.کنقه  مقی  عراق از طرف دریا هقم داره مقا رو تهدیقد    .اون منطقه هم مشکل داریم یما تو. ست جبهه

                                                 
 !رم بهبهان؟ مگه تو نگفتی می وجود تو هست؟ یترسی؟ اصالً تر  تو مگه تو هم می. 1      

 (راوی) .عراق بود که در عملیاا محرم به تصرف نیروهای ایرانی درآمدبه  متعلقشهرک حلیب  .2
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: گفقتم . هقم سقمت  از مقن بقاالتر       از من بیشتر بودهم سن. آمد نمی حسن کوتاه. گرفتار شده بودم
 .از هم جدا شدیم و به قرارگاه برگشتم «.کنم می فکر بیشتر ؛باشه»

 کقنم و  گالیقه تقا   رفقتم  .طاقت نیاوردم «.کنول  »: خودم گفتم ااما ب ؛دلم هوای مجید را کردباز 
 .خیلی ناراحت شدم و قضیه را رها کردم. آخوندی نگذاشت دوباره. حرفم را بزنم

در . آفتاب درآمقده بقود   ی ابریبعد از چند روز هوا. بهمن بیرون سنگر نشسته بودم صبح نهم 11
نگقاهی کقردم و   . مجید پشت فرمان بقود . یک استیشن آمد و جلوی من ایستاد آفتاب نشسته بودم که

دوبقاره  . جواب ندادم «.آقا سالم آقای امیر»: خندید و گفت. خیره شده بودمجید به من . چیزی نگفتم
تحویقل   !ی هبابا خیلی گنقده شقد  »: گفت. توجه نکردمباز  «!اسالم عرض کردیم ،آقا آقای امیر»: گفت
خودش . اش را گرفتم پریدم و یقه. از کوره دررفتمتا گفت گنده شدی  «.زنی به ما سر نمی .گیری نمی

؟ سه بقار اومقدم   !من گنده شدم یا تو»: گفتم «ته؟ هچ .نزن !صبر کن !صبر کن»: گفت شید ورا عقب ک
از این ناراحتی؟ بابا ایقن  ...  آهان»: گفت« .تو گفتی کسی رو راه نده داخل دمِ دفترا، آخوندی گفت

حم ن مقزا آ فققط مقی   .هیچ کقاری نقدارن   و شن ن اونجا پچل میآ ی بود که مییمنظورم کسا. بد گرفته
گفتم »: گفت« .کس نیاد خودا گفتی هیچ»: گفتم« .آخوندی اشتباه گرفته ،من منظورم این بوده .شن می
« ؟هخوبق . گقم  به آخوندی می ،؟ از این دلخوری؟ برگشتمهمشکلت این .اما منظورم تو نبودی ؛کس هیچ
تقا ایقن را   « .عطقر دارم امیر یقه  »: گفت. بود باز اخمم به راه« .حاال بخند»: گفت. هم بود هایم در اخم

عطقری بیقرون آورد و    ةشیشق  دست در جیب  کرد و« .صبر کن»: گفت« .کو؟ بده ببینم»: گفتمگفت، 
: گفتم« .گیرن این رو از ناف آهو می»: گفت «مشک چیه دیگه؟»: گفتم« .همُشک ؟بینی این رو می»: گفت
بقه پیقر بقه     .نکن قهربابا »: گفت «دی؟ ینممجید »: گفتم «!بده من ...بابا  برو»: گفت «.این رو بده من»

خقواد   مقی  کی ؛کنی قهر می. ش رو بهت بدم برو یه شیشه بردار بیار یه ذره .پیغمبر همین یه ذره است
بقرو بقه محمقد    . مالِ تو ،بیا بگیر ؛باشه»: گفت «.گیرم امشب اومدی ازا می»: گفتم «؟هرو بکش منتت

االن » : گفقت  «.مجیقد اومقده دنبالقت   »: رفتم و به محمد گفقتم سریع  «.دیر شده. باقری بگو بیاد بریم
 «.مآ می

ی بقه  عمیقق  نگقاه  .آخر مجید برگشت ةدر لحظ. با هم خداحافظی کردیم. شد استیشنسوار  محمد
با  .ام خیره شده ماشیندانستم چرا به  نمی. کردم  من هم ایستادم و نگاه .من کرد و لبخند زد و رفت

 .دیقدم  رفتم و مجید رو مقی  دو روز یه بار باید می جوری شد؟ من که هر را اینچ ،خدایا»: خودم گفتم
احسقا   ی  هقا  محبقت  از رفتقار مجیقد و  . دلم واقعاً شکست« قهر کردم؟ چرا یه هفته بیخود باهاش

 هقم ، مسئول دفتر سیاسقی  ،تقی رضوانی. مرتضی را هم سوار کرد ،سر پیچ مجید. کردم گی میشرمند
ماشین را تا جایی که از تیرر  نگقاهم خقارج شقد    . کرد بود و صداها را ضبط میهمیشه کنار مجید 

 .کردم برگردد شماری می هنوز نرفته دلتنگ مجید شده بودم و لحظه. دنبال کردم
پقدر   ،عبقا    قرارگقاه را حقاج   ةنمازخانق . قرارگاه رفتم ةعشا به نمازخان شب برای نماز مغرب و

خیلی درهم و پکر . رادا خوانداما نمازش را فُ .زاده هم آمد دی بزر مه. ساخته بود ،زاده مهدی بزر 
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طرح عملیاا دور هم نشسقته بقودیم    یها با بچه. بعد از نماز عشا به کانکس طرح عملیاا رفتم. بود
جهت شادی روح شهدای اسالم، خصوصاً شهدایی که امروز به فیض »: گفت ها آمد و که یکی از بچه
 «.صلواا ،مجید بقایی حسن باقری و شهیدان، شهادا رسیدن
سقریع از سقنگر کقانکس بقه     . اند اشتباهی کردهها متوجه شدند که چه  بچه. شد نمی باورم. وا رفتم

. سراسقیمه بقه سقتاد رفقتم    . محمد هم نیامده بقود . کس آنجا نبود هیچ. طرف اطالعاا عملیاا دویدم
مقن و مهقدی از   . اش شقدا گرفقت   دید گریه که من را. کرد گریه می زاده نشسته بود و مهدی بزر 

همقراه  « .بلند شو بقریم قرارگقاه خقاتم   »: مهدی گفت. بودیم صمیمی شدهشوش با مجید خیلی  ةجبه
از ذلیجان به جنگل عمقر و از آنجا به برغازه . کردم می من گریه. نشستیم ماشینمهدی در  بهار و پی 
. خیلی رفیق بودم و روزگاری را با هم گذرانده بقودیم با مجید . آمد می خاطراا مجید در ذهنم. رفتیم

تا چشممان به هم افتاد به طرف  .بود  خونپر از های   لبا  .مرا دید محمد باقری. به قرارگاه رسیدیم
او هم برادرش را از دست داده بقود و  . به گریه کرد محمد شروع. دیگر را بغل گرفتیم یک هم رفتیم و

کقرد  بعد محمد شروع . همین حال گذشت به  شاید ده دقیقه. کردم می گریهمن هم . هم فرمانده  را
سقه نفقر از   . از قرارگاه حرکت کردیم و به طرف قرارگاه نجف رفتقیم »: گفت. ماجرا کردن به تعریف

هم اومدن تقا بقه دیقدگاه     ،عبا  قالوند و رضا پاالش نیا و غالم منؤمجتبی م ،های قرارگاه نجف بچه
ایتها  یا ةبه آی. خوند فجر رو می ةدر طول مسیر مجید سور. آخر منطقه رو انجام بدیم شناسایی بریم و

مجیقد   که چقی؟ : دونم گیرِ کار کجاست؟ حسن گفت من نمی: النفس المطئنه که رسید به حسن گفت
به یه همچقین   آدمشه  دونم گیرش کجاست؟ مگه می نمی خوام این رو هضم کنم جوری می هر: گفت

شقاءاهلل   تقرک  کقه بخقوری ان    یه. هیه ترکش یگیرش تو: حسن لبخندی زد و گفت سه؟جایگاهی بر
 هعقراق بق  . مکان دیدگاه مناسقب نبقود  . دیدگاه نشستیم توی گیهم. مجید خندید .شه گیرش رفع می

های  برو پی  بچه: حسن من رو صدا کرد و گفت .ریخت می  یپراکنده آت منطقه کامل دید داشت و
هنقوز بیسقت متقر فاصقله     . ارت  رفتم یبه طرف سنگر سربازا .نجا رو بگیر و بیامختصاا ای ؛ارت 

اما  ؛متوجه شدم نزدیک ما خورده. روی زمین خوابیدم. نگرفته بودم که صدای سوا وحشتناکی اومد
بعد از چنقد  . شدن پرا میترکشا پشت سر هم به چپ و راست . کردم به سنگر خورده باشه فکر نمی

سراسقیمه  . سنگر ویران شده یا اباالفضل دیدم. و برگشتم تا ببینم تو  به کجا خورده دقیقه بلند شدم
تو  بقه پشقت سقر    . دیدگاه رفتم یتو. سربازا هم که صدا رو شنیده بودن برای کمک اومدن. دویدم

 تقوی دَمقر  . پشت سرش کامل ترک  خقورده بقود   .پاش درجا قطع شده بودتا  دو. مجید خورده بود
عبا  قالوند و تقی رضقوانی   غالم. نیا هم ترک  خورده بود منؤمجتبی مبه صورا . سنگر افتاده بود

 حسقن هقم  . رضا پاالش قطع شده بقود پای . مرتضی صفار روی زمین افتاده بود. هم شهید شده بودن
 ها بچهبا کمک سربازا . سرم کوبیدم یتو. ش متورم شده بودالب صورا و. وضع عجیبی پیدا کرده بود
. قرارگقاه آوردیقم   ةرو به منطقق  ها بچه. تما  گرفتیم تا آمبوالنس بفرستن. رو از سنگر بیرون آوردیم

. کوپتر بلنقد شقد و اومقد خیلقی طقول کشقید       تا تما  گرفتیم و از دزفول هلی. زنده بود هنوز حسن
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.   کقرده بقود  اما موج انفجار داغون ؛حسن سه تا ترک  ریز خورده بود. مرتضی وضع بهتری داشت
. خوند اون هم آروم قرآن می .ساعت و نیم سرش رو روی پام گذاشتم هی. ش ترکیده بوداگرَ موی همة
دکتر گفت اگقه حتقی یقه    . اما نرسیده به دزفول شهید شد .کوپتر اومد و حسن رو توش گذاشتیم هلی
 «.موند زنده می ،کوپتر کنارش بود هلی ییار تو پزشک

مرتضی  .نیا آنجا به شهادا رسیدند و مجتبی مؤمن ،عبا  قالوند مجید، غالم، حسن، تقی رضوانی
بقا او وارد  . گفتنقد  آمدند و بقه محمقد تسقلیت مقی     می دوستان. صفار و رضا پاالش هم زخمی شدند

بقا هقم    ما. احمد کردونی محافظ علی بود. آنجا بود ،مقام کل سپاه قائم ،علی شمخانی. کانکس شدیم
راه  حقالم روبقه  . پرسی کردیم با هم احوال. شناخت احمد من را . اه را گذرانده بودیمسپ ة آموزشیدور
قرار . ریزی کردند را تعریف کرد و برای مراسم تشییع برنامه ها محمد دوباره جریان شهادا بچه. نبود

بقرود تقا    پیکر مجید هم بنا بود از دزفول به اهقواز . حسن را از دزفول به تهران انتقال بدهند شد پیکر
هایی که در اهواز حضور داشتند بتوانند در مراسم تشقییع شقرکت کننقد و بعقد از آن بقرای       یگان لک

 .سپاری به بهبهان منتقل شود خاک
انگار عادا کقرده  . هستندریزی  خراب مشغول برنامه ةن روحیآچطور با  ها توانستم بفهمم آن نمی

یی که قرار بود عکس شهدا را چا  کنند هقر  ها بچه. اندثر نگذاریم کارها زمین بمأبودیم که در عین ت
دفعقه   من یقک . پیدا کننداز او یک عکس با لبا  نظامی  نتوانستند مجید را زیرورو کردند  ةچه پروند

با لبقا  فقرم در    عکس را بیست روز قبل از شهادت . از مجید دارم 4در  9یادم افتاد که یک عکس 
علقی   «.من یه عکس از مجید با لبا  نظقامی دارم »: گفتم .من داده بوداهواز گرفته بود و یکی هم به 

عکس را از جیب لباسم درآوردم و نشقان    «کو؟»: گفت« .آره»: گفتم« با لبا  فرم؟»: شمخانی گفت
 در داریقم دنبقال عکقس    دربقه  ... بابقا ایقن رو بقده دیگقه    »: شمخانی وقتی عکس را دید گفقت . دادم
ولقی آدر   . اهواز»: گفتم« دونی کجا انداخته؟ می»: پرسید «.آره»: گفتم« ی؟از خودش گرفت !گردیم می

من  .سریع با احمد برید اهواز و عکس رو بدید برای چا . مهم نیست»: گفت« .دونم عکاسی رو نمی
 «.مآ کوپتر از دزفول با پیکر می فردا با هلی

رفتقیم و عکقس را بقه تبلیغقاا       1من و احمد کردونی با بنز علی شمخانی به قرارگاه گلف اهقواز 
کقردم بقا    احسقا  مقی  . کردم آن شب در گلف ماندیم و تا وقتی خوابم برد گریه . دادیم تا چا  کنند
مقن یقا    ةفکر نکرده بودم که مجید پشقتوان  اصالً  نآتا قبل از . ام چیزم را از دست داده رفتن مجید همه

حامیِ مقن   تنهاچیز تمام شده است و  کردم همه مجید رفت احسا   وقتی. فرمانده قرارگاه کربالست
 .حالم منقلب بود و اوضاع خوبی نداشتم. نیست در این دنیا دیگر

                                                 
چهارشیر به طرف ماهشقهر سقمت    ةفلک از االن داخل شهر .ماهشهر در بیابان واقع شده بود ةکیلومتر به طرف جاد دو سهتقریباً  از اهواز .1

ها بود و یک زمین گلف بزر  داشت  مریکاییادر رژیم سابق پایگاه  «مقدم جنوب، کربالقرارگاه »راست قرار دارد که بر سردر آن نوشته شده 

 (راوی) .گویند می هم «پایگاه منتظران شهادا»ها به آن  تر قدیمی. کردند و به همین جهت به گلف معروف شد ها در آن بازی می مریکاییاکه 
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دونم حالت  ته تو؟ می هچ»: احمد پرسید. افتادممجید  یادصبح که برای نماز بیدار شدم باز  نزدیک
مقا   هقر کقدوم از  مونه؟  کردی مجید زنده می فکر می. دهاتفاقیه که افتا !تابی؟ قدر بی اما چرا این. خرابه

یاد . اما برای من خیلی سخت بود ؛گفت می درست «.زیاد سخت نگیر. باشیم زنده معلوم نیست تا کی
شه  وقتی کسی شهید می»: گفت می مجید. خندیدیم افتادم که ما به آن میمیگاه مجید  به ی گاهها حرف

ترین دوستاش  صمیمی. نشستگان خیلی ناراحت باشن تا چهلم عزادارِها، ب دوستاش، رفقاش، همسایه
این را « .سوزن اما پدر و مادرش تا قیامِ قیامت می .دارن غصه سال هی ،خیلی باشه ،و برادر و خواهرش

این رو بقرای خقودم   »: داد می مجید جوابو جبهه  خودا چرا آمدی که گفتند ها می گفت بچه که می
 «.گم دیگران میبرای . گم نمی

حمید کقه از  . تهران بودندساکن خواهر و یکی از برادرهای  . مجید دو برادر و یک خواهر داشت
ای صمیمی با پدر و مقادرش   و رابطه بودتغاری خانواده  مجید ته. تر بود ساکن بهبهان بود مجید بزر 

 .داشت
. نه پهن بودوصبح ةسفر. ر بدمخببه  صبح سراغ پدرم رفتم تا با ترفندی » :گفت می بقایی حمید

 هنگقران بقودم کقه نکنق    . داد مقی  هم گوش وطبق معمول اخبار رادیو ر .ریخت حاجی داشت چای می
دو تن از فرماندهان بزر  سپاه : ن اولِ اخبار مجری گفتومرتبه هم هکه ی هاعالم کن واخبار شهادا ر

 هآن منقگ شقدم و دیگق    هیق  .د بققایی سردار شقهی  باقری و سردار شهید؛ پاسداران به شهادا رسیدند
چی شده؟ : پرسید می دائم. مادرم متوجه اوضاع نبود. هوش شد بیفقط دیدم حاجی . چی شدنفهمیدم 

 «.تموم شد: مد فقط گفتاووقتی حاجی به هوش . زد می و آب به صورا حاجی
در همان شلوغی اهواز . شهر غلغله شده بود .بود به اهواز آمد  چه نیرو در عقبه بهمن هر دهمروز 

مجیقد در   صقمیمی رفقای ، 1اسماعیل دقایقی و صدراهلل فنی. رفتیم باشگاه استاداناحمد کردونی به با 
را از  ،مجیقد  گی رفیق مشقترکمان، اما هم ند؛تر بود از من بزر ها  آن. هم آنجا بودند ،گروه منصورون

: صدراهلل به مقن گفقت  . تر شد فضا آرام بعد از گذشت مدتی. کردیم می دست داده بودیم و فقط گریه
مقن  »: گفقتم  «.  بقاش محقافظ  وتقو بقرو کنقارش    . مرخصقی  ان رفتقه امیر، محافظای علی شمخانی »

ش رو ندارم یعنی چی؟ من االن کی رو پیدا کنم کقه   روحیه»: گفت. ناراحت شد «.ش رو ندارم روحیه
بقه   .شناسقم  کس رو من االن نمی هیچ! ؟باشهمطمئن باشم ازش و اسلحه دست  بدم و بگم کنار علی 

تقونی   این رو که می. تا بهبهان باش کنم این اسلحه رو بگیر دستت و کنار علی شمخانی تو تکلیف می
 «.تو برو دنبال کارا ؛گیرن می ن تحویل آ محافظاش می اونجا که رسیدی. انجام بدی؟ فقط تا بهبهان

 1901در سقال   هم منافقان .کسی مراقبت کنم ن اوضاع روحی ازآبرای من خیلی سخت بود که با 
ن آکردم بایقد   ن شرایط هم احسا  میآدر . تنها بودم ،آمد می اگر درگیری پی . فعال بودندشدا  به

 «.مقن هقم هسقتم    .نگران نباش»: گفت احمد. اش برنیایم ترسیدم از عهده کار را انجام بدهم و هم می

                                                 
قبقل از آن حفاظقت   . شقد  مقی  از طریق ایشان هقدایت  خاک کردستان عراق های یمرزی بود و شناسای صدراهلل فنی فرمانده عملیاا برون 1

 (راوی) .به شهادا رسید 25/11/1900ایشان در تاریخ . او بود ةبر عهد ،خصوص در خوزستان به ،ها شخصیت
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« .یکی از این سالحاا رو به من بقده  ،احمد»: به او گفتم. دراننده شده بو وحفاظت بود  احمد سرتیمِ
هقای اهقواز مملقو از     خیابقان . میرفتق  1اعظقم  ةبه حسینی همبا . شبیه یوزی به من داد او هم یک سالح
 ایقم راه را بقاز   دیدند که سوار بنز هسقتیم و لبقا  فقرم سقپاه پوشقیده      می اما وقتی ما را ؛جمعیت بود

تقو   .رم داخقل  مقن مقی  »: گفقت  احمد ،ماشین که ایستاد. حسینیه ماشین را بردیم جلویتا . کردند می
های سقپاه از فرودگقاه    علی داره با بچه»: رفت و برگشت و گفت« .حواست به ماشین باشه تا من بیام

 «.دآ می
علقی در  . اعظم رسید و از آنجا مقن کنقار او ققرار گقرفتم     ةبه حسینی شمخانی علی 11:91ساعت 

خقاطراا مجیقد جلقوی چشقمم     . بقود  بسقته را  بغض راه گلویم .مجید سخنرانی کرد دربارة هیحسین
گفقتم کقه    در دلم به صدراهلل بدوبیراه مقی . کردم جمع می حواسم را بایداما  ه بود؛ام گرفت گریه .آمد می
متوجه حاالا روحی من شده . صدراهلل هم دائم یک چشم  به من بود. حنا گذاشته بود را در دستم

پیکر مجیقد را در  . خوبی انجام بدهم و به علی تعرضی بشود بود که نتوانم مأموریتم را به بود و نگران
از آنجقا هقم ققرار بقود بقه      . شاپور انتقال دادنقد  بعد به بیمارستان جندیو  اعظم تشییع کردند ةحسینی

 .فرودگاه برده شود
مقن و احمقد   . رفتمتری  ابان سیخی در به منزل  علی شمخانی، بعد از سخنرانی ،11:91ساعت 
مقادرش  . منزل نبقود  ،صالح  حاج ،پدر علیدم خانه که رسیدیم . باشیم مجبور بودیم با او کردونی هم
آمقد   گرفت و بوسید و خوش آغوشجلوی در علی را در . لبا  عربی پوشیده بود. آمد ما به استقبال
نسقبتاً بقزر  بقود و خیلقی از       ای خانقه  مهمان. در مضیف نشستیم. ما را به داخل دعوا کردند. گفت
حقاج   کرد و علی شمخانی هم نشسقته بقود کقه   هرکس صحبتی می. جمع بودند آنجا ی قدیمیها بچه

دست او را گرفت و بوسید . علی به طرف پدرش رفت. همه به احترام او بلند شدند. صالح داخل شد
بعد از . های سپاه آورده بودند خوردیم ه بچهناهار مختصری را ک 12:15 ساعت. و باالی مجلس نشاند
، شقمخانی،  مقن . خودش راه افتقاد  ماشینکس با  هر« .بلند شید بریم فرودگاه»: ناهار علی به ما گفت

آنجقا دو  . بقه فرودگقاه اهقواز رفتقیم     شقمخانی  ماشقین و صادق آهنگقران بقا    ،علی افشاری، کردونی
 .پیکر مجید قرار داشت اه پرواز بود و در یکی از آن ةکوپتر آماد هلی

 و جقواد  ،صقفایی  مسقعود  صقدراله فنقی،   عبداهلل جاویدان، ابراهیم طهماسبی، اسقماعیل دققایقی،  
، صقادق آهنگقران  ، علقی افشقاری  ، احمقد کردونقی  ، شمخانی، من. کوپتر مجید رفتند استادیان با هلی
نفقر   پانزدهدر مجموع . شدیمکوپترها  یکی دیگر از هلی سوارو عبا  صمدی هم  ،فریدون مرتضایی

 .مشخص کرد که چه کسانی بیایند شمخانیاما  ؛به فرودگاه آمده بودند ها خیلی. هم نشدیم
. بقود  پارچه آمادة تشییع پیکقر مجیقد   بهبهان یک. دقیقه طول کشید تا به بهبهان برسیم 45از اهواز 

مجیقد   یشان سقخنرانی کقرد  مردم تازه متوجه شده بودند پاسداری که دو هفته پی  در نماز جمعه برا
اکبر برکت را . آمدند شمخانیهای  سپاه بهبهان محافظ مقر در. بوده است ،فرمانده قرارگاه کربال ،بقایی

                                                 
 (راوی) .آمد می به حساب های انقالب و یکی از پایگاه حسینیه در خیابان طالقانی قرار دارد .1
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علی  .حاال جای دعوا نیست»: گفت .اش گرفته بود خنده« .فالنت کنن اکبر، فالن»: گفتمبه او . که دیدم
 «.رو هم بده  اسلحه. رو تحویل بده
مجید . و به سمت گلزار شهدا رفتم 1ها فکیدم به قول بهبهانی و اسلحه شمخانی علیل بعد از تحوی
خقودم را بقه    خواستم از پنجقره . ابراهیم طهماسبی اجازه نداد داخل بروم. خانه برده بودند را به غسال
 .شاید قسمت نبود برای آخرین بار او را ببینم. اما نشد ؛و مجید را ببینم مانداخل بکش
خیلقی  . رود مقی  آنجا تازه باورمان شد که دارد به خاک. را با عزا و احترام به خاک سپردندمجید 

ای رفقا ایستاده بودند و حقال و روزی شقبیه    گوشه هر. کنند جدا  سخت است که عزیزترینَت را از تو
 راه بقود و اصقالً   دور قبقر خیلقی شقلوغ   . برای آخرین بار مجید را ببیند خواستند می فقط. من داشتند
بعقد از اینکقه همقه رفتنقد و کمقی      . کرده بقودم  کوچک بود و بین جمعیت گیر ة منجث. نبود حرکت

 .ماندیم کنار مجیدچند نفر دیگر  من و ،خلوا شد
 اش خانه. برویم عبداهلل جاودان ةابراهیم طهماسبی به ما گفت که به خان. رفت می هوا رو به تاریکی

مثقل   ،ترهقای مقا   بعد از شقام بقزر   . خوردیمشام  را آنجا خواندیم ونماز . مجید بود ةروی خان روبه
او امقا راه   ؛بپذیریقد مجیقد رفتقه   کقه بایقد    گفتنقد  صقحبت کردنقد و   ،طهماسبی و صدراهلل و دقایقی

کقه خقدا از مقا     اسقت  ایقن امتحقانی  . اسقت  م شقده اچیز تم فکر نکنید با رفتن مجید همه. پابرجاست
باید  اراه مجید ر. یمور امروز مجید رفت، فردا ما می. ایم یم و آمادها هپذیرفت ااین راه ر ة ماهم. دگیر می

 ... با قدرا و قوّا بیشتر ؛یدهانجام بد ار همیشگی ن وظایفااز فردا هم .کوتاهی نباید کرد .ادامه داد
اب آفت. به سمت گلزار رفتم ،بعد از نماز زود،صبح . یک شب بود که پیکر مجید در خاک رفته بود

کقس نجقوای خقاص     هقر . دیگر هم آمده بودنقد  چند نفر. باالی قبرش بودم و منآمد  می داشت باال
 .ای سراغ  رفته بودیم بهانه هاز ما ب یکهر . کردداشت و دردودل میخودش را با مجید 

سیم با مجیقد   ای که پشت بی لحظه ؛افتادم 1901فروردین سال  25آفتاب که کامالً باال آمد من یاد 
کقردم   احسا  کردم  به خورشید نگاه می کهدرحالی قبر مجید سر. زدم و رمزها گم شده بود حرف می

« .بقریم  یدبلند ش»: ابراهیم گفت. چند دقیقه گذشت. اصالً حال خوبی نبود. ی دارمسیم بی مکالمه با او
کقار در قرارگقاه را   ودمقاغ   دل. گشتند حرکقت کقردیم   هایی که باید به اهواز برمی بلند شدیم و با بچه

آن روزهقا را مفقت   . مه بودمحلی کرد کم اوبه  که افتادم می آخر هایوقتی یاد روز خصوص به. نداشتم
 .از دست دادم

کردم که دیگر از مقابل سنگر فرماندهی عبور نکنم تا کمتقر   می تالشم را همةبعد از شهادا مجید 
پور سقپرده بودنقد و مقن دیگقر آنجقا       به احمد غالمفرماندهی قرارگاه را . خیال به سراغم بیاید فکر و

کردم خودم را درگیقر کقار کقنم تقا       سعی. تا عملیاا والفجر مقدماتی در قرارگاه ماندم. کاری نداشتم
خقاطراتم   و  آمد دوباره به گذشقته  وجود میه کار ب در ای وقفهاما به محض اینکه . مجید از ذهنم برود

های با وجود تیماما ؛ نرومهم  طرح عملیاا به کردم سعی می .نجا بودآ هنوزمجید  ماشین. گشتم برمی

                                                 
 .پریدم 1.
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اطالعقاا   طقرح عملیقاا و  . هقا بقودیم   یکی از تیمدر یدی ؤمن و یزدان م. رفتم باید میشکل گرفته 
شقویم و   بیشتر کار در طرح عملیاا بود تقا روی نقشقه توجیقه    . گرفت عملیاا باید کنار هم قرار می

گفتم تا همین چند روز پی  مجیقد چنقد    با خودم می. شدم خیلی اذیت می. کار کنیممنطقه  بتوانیم در
بعد از عملیقاا  تصمیم گرفتم . شد می عملیاا داشت شروع. خیال رفتم در فکر و می متری من بود و
 گذرانقده را هقم   یآموزشق دورة . خواهم در یگان کار کنم ها هم گفته بودم می به بچه .ومبراز قرارگاه 

 .بودم
عملیاا والفجر  21:91 االن در ساعت»: یادداشت نوشتم ةروی یک برگ 1901بهمن سال  11شب 

شب عملیاا صادق آهنگران و حاج حمید انصاری بقه  « .مقدماتی با رمز یا اهلل یا اهلل یا اهلل شروع شد
ار خصوصقی بقا   به ما داد که برای دیقد   هایی برگه .انصاری با لبا  روحانیت آمده بود. قرارگاه آمدند

 .اما نتوانستم به تهران بیایم و توفیق یارم نشد ؛من چند برگه گرفتم. حضرا امام بود
تشکیل داده بود تا قبل از شروع عملیاا در منطقه مسقتقر شقوند و حجقم آتق        قرارگاه پنج تیم

راق در بیقان وضقعیت منطققه اغق      هقا  ن یگاناگر بعضی از مسئوال کنند کهخطوط را بررسی  دشمن و
 .اطالعاا دقیق را به قرارگاه برسانند ،فرماندهی بودند اعتمادکه صددرصد مورد  ها، تیم ،کردند

  .بودیمدستور رفتن به خط منتظر ترین نقطه به دشمن و در جنگل عمقر  من و یزدان در نزدیک
 قبقل از آن ای که تا  نیروها در منطقه. مقدماتی حفاظت خیلی جدّی گرفته نشد در عملیاا والفجر

قبقل از  . های کشف عملیاا برای دشقمن همقین بقود    یکی از راه. زد اجتماع کردند نمی پر آنجا پرنده
والفجر چند بار نیروهای شناسایی اطالعاا ما با نیروهای گشتی عراق درگیر شدند و حتی شهید جقا  

بودند که جای یگان خودتان گفته  ها ن با نفوذ در نیروها و تکثیر کالک عملیاا به بچهامنافق. گذاشتند
هقا   راحتی به دست عراققی  اطالعاا به ،را مشخص کنید تا حین عملیاا اگر نیرویی به اسارا درآمد

اسقتحکاماا  . مین عجیبی به عمق دو کیلومتر داشقت  میادینها و  کانال  ن منطقهآدشمن هم در . یفتدب
مقین رد  ادین میق توانسقتیم از   می ما اگر. خاردار کالفی یا خطی زده بودند چندین ردیف سیم. زیاد بود
 .جنگ ما در آن منطقه جنگ با موانع بقود . متر بود 0که عمق آن  رسیدیم می هایی تازه به کانال ،شویم
بقه   ،جمهقور وققت سقودان    رئیس ،جعفر نمیری. همین عراق نیروی انسانی کمی وارد عمل کرد برای

 . نطقه مستقر شده بوددر مهم عراق نیرو داده بود و یک تیپ سودانی 
های  کمین و خاردار سیم و ی انفجاری پراکندهها مین گرفته تا بشکه نیادمیاز  ،موانع ةگستر و عمق
 . انجام نشودبینی شده بود  طور که پی  آن کار و عملیاا لورفته باعث شد ،دشمن

بقا وجقود    .اش خوانده است فاتحه ،دانستند اگر جایی لو رفته باشد می نیروهای اطالعاا عملیاا
 .ها درگیر شدند و بچه این عملیاا شروع شد
کقامالً هوشقیار    ند، در آن عملیااکرد می حین درگیری ما را بمباران ها یکه عراق ،برخالف همیشه

آبقاد را   هقای جهقاد نجقف    بچقه   حمام مقرها و آمدند و  انهواپیماهایش و قبل از شروع عملیاا ندبود
هقا   که پشت تپه را، های لشکر ولیعصر بچه ،برد های کوتاه با موشک. شهید دادیم خیلی. کردند بمباران 
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بعضقی از  . ها توانستند موانع را پشت سر بگذارنقد  بچه با این حال .هدف قرار دادند ،چادر زده بودند
رش بقر اسقا  مسقتنداا و گقزا     ،که نیروهای  اهقل سروصقدا نبودنقد    ،حسن مثل تیپ امام ،ها یگان
 ةخودشان را به جقاد  وی کردند ورَ آورد پی  ها فشاری که دشمن به آن ةبا هم ،عملیاا ةلحظ به لحظه

. ملحقق شقوند   هقا  اما جناحین نتوانستند بقه آن  ؛طاووسیه رساندند ی صفریه وها شنی ارتباطی پاسگاه
دل  در انقد  هرفتق  اسقت و  خقالی  شقان پشت؛ چون د عقبنبرگرد گفتند ها نآصبح که هوا روشن شد به 

یم هخقوا  نمقی  گفتنقد  مقی  ها بچه  بعضی از. وجود آمده بعد از این دستور بین نیروها درگیری ب. دشمن
را  هقا  نآباالخره فرمانده گقردان   .دگیر روحیه میزند و  د و میبین می ادشمن ما ر ؛ چونعقب برگردیم

 .اند ماندهجا دوستانشان  گفتند می کردند و می فریادبرگشتند داد و  ها وقتی بچه. عقب کشید
حجم آتق  دشقمن سقنگین    . نبود ها دسترسی به آنامکان جلوتر بودند و دیگر  هانیرواز  یتعداد

کردنقد   که داشتند کانال را پر مقی  را کوپترها وسط دشت آمده بودند و لودرهایی و هلی هاهواپیما. بود
 ازهای دشمن بیقرون   شد دید که تانک یم مسلح با چشم غیر. ها به منطقه مشرف بودند تانک. زدند می
. کقرد کقم   راتلفقاا  منطقه بقود کقه    ما را نجاا داد رملی بودن آنچه. کنند شلیک می آیند ومی  موانع

شد دو متقر در   می ی تو  هم که شلیک ها گلوله. رفتند بودند و پابرهنه می درآوردهرا  ها نیروها پوتین
سیم با ما در تما   عقبه با بی .گرفتند ها را می زور ترک  ها شن. شد می رفت و بعد منفجر ها می ماسه

 ما هم با کدهای معمول بقین خودمقان پاسقخ   . را بررسی کند ها بود تا صحت مطالب ارسالی از گردان
طاووسیه  و شنی و مرزی پاسگاه الکرامه، وهب، صفریه،  ةما در خط اول درگیری پشت جاد. دادیم می

 .موضع گرفتیم
هقا همقه داشقتند     تقیم . به من و یقزدان اعقالم کردنقد کقه برگقردیم     بعدازظهر  4:91 اعتس حدود
 .بود خراب شدههمه روحیة و  رسیدهبست  بن هعملیاا ب. گشتند برمی

ما هم که آلوده این ماجراها شقده بقودیم    .کنیم می دوباره عملیاابعد شب  اعالم کردنداز قرارگاه 
ها و لشکرها بررسقی شقد تقا میقزان تلفقاا       ر قرارگاه وضعیت تیپد. دانستیم فردایی وجود ندارد می

هایی که خودشان را در منطقه پنهان  بچه تا یک هفته بعد از عملیاا. انسانی و تجهیزاا مشخص شود
 ،بعقد از عققب کشقیدن نیروهقا    . خالی شقد  منطقه از نیرو سرانجام .گشتند  مییکی بر کرده بودند یکی

بقه مقا گفتنقد از     .جقا شقود   قرار شد قرارگاه جابقه . گرفت اها شد روحیه گرفتند و بمباران ها عراقی
 .برویم ،ماتی رسمیت پیدا کرده بوددکه در عملیاا مق ،خاتم قرارگاه کربال به

. زدنقد  ،المبقین  خط پدافندی عملیاا فتح ،قرارگاه خاتم را روی ارتفاعاا برغازه 1901سال  پایان
از بقاال فققط    .سنگرها مثل تپقه شقده بقود   . را کنده و سنگر بتنی درست کرده بودند روی ارتفاع زمین

سنگرهای بتنی از زیر زمین بقه هقم   . باشدمرکز مهمی باید جا آنکرد که  سیم مشخص می های بی دکل
 سنگر طرح عملیاا درهایشقان بقه هقم بقاز     و سنگر اطالعاا عملیاا و سنگر فرماندهی. وصل بود

شدند تا فرماندهی برایشان صقحبت   می ها و لشکرها آنجا جمع فرماندهان تیپ، لساابرای ج. شد می
 ةکرد و تحویل آشقپزخان  می تدارکاا سپاه درست ةغذا را هم آشپزخان .یک نمازخانه هم داشتیم. کند
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تدارکاا، اطالعاا، طرح عملیقاا،   گرفته تا فرماندهی از حداکثر تعداد ما در قرارگاه. داد می قرارگاه
 .رسید نمی نفره همبه یک گروهان نود بهداریو دژبانی، مخابراا، 
رئقیس سقتاد   . بقود  شقیرازی  محسن و صقیاد  با آقا ،قرارگاه مشترک سپاه و ارت  ،فرماندهی خاتم

نجف آمده  زاده هم که از قرارگاه ملک. زاده جانشین او بود مهدی بزر . قرارگاه هم حسین عالیی بود
هم مرتضقی  را طرح عملیاا . داطالعاا عملیاا قرارگاه ش مسئول محمد باقری ودوم ستاد  بود نفر

. جنوب به قوای اول کربال و ققوای دوم نجقف تقسقیم شقد     سازمان رزم سپاه در. کرد می صفار اداره
بقه قرارگقاه    عث شقد با مجید محبتم بهاز اول هم . خواستم بمانم اما من نمی ؛قرارگاه خاتم جدید بود

: گفقت  اما محمقد بقاقری مقی    ؛بار درخواست انتقال دادم چند. ای برای ماندن نداشتم بهانه دیگر .بروم
 «.بهت نیاز داریم .گرفتی تازه کار یاد. نرو»

 دانیقال بقود و از اول جنقگ مقن را      ی شقوش هقا  که جانشین محمد و از بچقه  ،حمزه کربالیی هم
 «.بعد از عملیاا بعدی برو ،ای بریوخ می هاگ. نرو از قرارگاهامیر »: گفت ، میشناخت می
فقردا صقبح   »: خوش بقه مقن گفقت    در قرارگاه عین چهل روز بعد از شهادا مجید محمد باقری 

: گفقتم  «.از اونجا با سرهنگ صیاد شیرازی برو بهبهقان  .ماشین من رو بردار برو پایگاه وحدتی دزفول
یقه عقرض   ، خواد بره بهبهقان  می .مراسم مجید شرکت نکرده یتوصیاد شیرازی »: گفت« برای چی؟»

 بهبهقانی هقم مجیقد رو    ةچقون هقم بچق    ؛شقما هقم باهقاش بقرو    . شهید بقایی بکنه ةادبی به خونواد
 «.شناختی می

 .های سپاه هم بودند آنجا چند نفر از بچه. محمد به پایگاه وحدتی دزفول رفتم ماشینبا  زودصبح 
دی هقا   بقا . های طرح عملیاا قرارگاه خاتم بود شناختم که از بچه می دی ثروتی راها  فقط ها از بین آن
 ؛شناختم نمی من او را. پرسی گرمی با من کرد های بهبهان آمد واحوال  کردم که یکی از بچه صحبت می

بقا   یداهلل شمایلی اسقت و   از نیروهای جهاد بود و بعد فهمیدم که حاج. شناخت می اما ظاهراً او من را
 .آید می ما

برادری که بناست معقرف باشقه   »: صیاد رو به ما کرد و پرسید. ها هم از راه رسیدند  صیاد و ارتشی
 «.بشین ،تو جلو، پی  من»: صیاد به من گفت. از راه رسیدکوپتر شنوک  یک هلی «.منم»: گفتم «کیه؟

. نشسقتم  ،زمینی ارت  بقود ی که آن زمان فرمانده نیرو ،شیرازی کنار صیاد. کوپتر شدیم سوار هلی
در آسمان مسجدسلیمان با مشکل فنی مواجه کوپتر  هلی. کرد شنوک بلند شد و به سمت بهبهان پرواز

. فقرود داد  ةپایگاه مسجدسلیمان هم اجاز. خلبان با پایگاه تما  گرفت و نقص فنی را اطالع داد. شد
. شدیم و به سمت دفتر فرمانده پایگقاه رفتقیم  کوپتر پیاده  از هلی. کوپتر به زمین نشست بالفاصله هلی
ی کس انتظار نداشت فرمانده نیرو هیچ. کرد پرسی می دید احوال سربازی که در مسیر می شیرازی با هر
 ؛با بهبهقان تمقا  بگیقر   »: صیاد به من گفت ،داخل اتاق فرمانده پایگاه. رفتار کندقدر عادی  زمینی آن

 ،دهققان  مققر، فرمانقده  . تلفن کقردم سپاه بهبهان  مقر به «.رسیم   می ما با تأخیر. بگو مشکل پی  اومده
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صقحبت   تونقه بقین دو نمقاز    نمی سرهنگ شیرازی»: گفتم خودم را معرفی کردم و. گوشی را برداشت
 «.رسیم می دیرتر مشکلی پی  اومده؛. کنه

ی از مقن  باالی بهبهان که رسیدیم شقیراز . ل شدیم تا نقص برطرف شد و پریدیمطیک ساعت مع
بود جقایی جقز    سختبرایم هم . سپاه مردد بودممقر  بین ژاندارمری و «کجا باید فرود بیایم؟»: پرسید
سقپاه را  ة و محوط« .اونجا فرود بیا»: به خلبان گفتم ،کردم طور که از باال نگاه می ناهم. سپاه برویممقر 

 .اش خیلی راحت بود شناساییشت قرار دامحوطه از باال واضح بود و چون بیرون شهر . نشان  دادم
ها  ماشیناز قبل . پرسی کرد دهقان جلو آمد و سالم و احوال. جمع شدند محوطه ی سپاه درها بچه

و  ،که سرتیم محافظان او بود ،غالم خلیلی  سرهنگ شیرازی و حاج همراهاز آنجا . را آماده کرده بودند
 ةپسقرخال  ،پدر امین شقریعتی  و مادر و مجید مادر و پدر .شهید بقایی رفتیم ةها به طرف خان باقی بچه
 ،خصوصیاا مجید صقحبت کقرد   دربارةکه  ،دقیقه 25شیرازی بعد از . در خانه حضور داشتند، مجید

 «.بریم به طرف مزار شهدا»: بلند شد و گفت
 :سرش را نزدیک گوش من آورد و آرام گفت رفتیم سرهنگ شیرازیکه به سمت گلزار می در راه

 تعجقب . بقود  نمق  کقال   همهنرستان  مسعود در دبیرستان و  «.بهار ببر من رو سرِ خاک مسعود پی »
« شناسی؟ ببخشید جناب سرهنگ، شما مسعود رو از کجا می»: گفتم .شناسد که شیرازی او را می کردم

ا حسقن  طرح عملیاا را ب آموزش عالی ةیادم افتاد مسعود دور« .مسعود شاگردم بود»: خندید و گفت
قبقر   سر ،در مسیر ،قبل از اینکه سر قبر مجید برویم .شیرازی گذرانده بود پی ای دیگر  دانایی و عده
بقه زبقان بهبهقانی بقه     . کنار قبر نشسته بود ،روستایی بود ةکه یک زن ساد ،مادر مسعود. مسعود رفتیم

شقیرازی اجقازه نقداد و از    ؛ خواست بلند شودتا این زن « .هسرهنگ شیرازی، مادر»: مادر مسعود گفتم
بقه  . جمعیت دور مقا حلققه زدنقد   . مسعود صحبت کرد کمی دربارةرا بوسید و  سر پیرزنروی چادر 

بقرای   دقیققه  41و بعد به سمت جایگاه رفقت و   ای خواند  شیرازی آنجا فاتحه. سمت قبر مجید رفتیم
بعقد از آن بقه سقمت     .جنگ و وحدا و نیاز جبهه صقحبت کقرد   بارةمردمی که جمع شده بودند در

 .دزفول برگشتیم
دادم و سرهنگ مفید  سپاه را می ةلحظ به در اتاقِ عملیاا من گزارش لحظه 11شب عملیاا والفجر 

سقرهنگ   و ،سرهنگ مفیقد ، سرهنگ حسنی سعدی، سرهنگ شیرازی. ارت  را ةلحظ به گزارش لحظه
حمزه ، محمد باقری، مرتضی صفار، رحیم آقا، رشید، محسن آقا. اتاق عملیاا ارت  بودند جمالی در
بشردوسقت لبقا    . رفقت  آمقد و مقی   دوست هم می غالم بشر. سپاه بودیمنیروهای و من از  ،کربالیی
 .در قرارگاه جانشین صفار بود وا. بود پوشیدهرا درآورده و لبا  سپاه  اشآخوندی
مقن   .بیرونبروند ها  فهاضا گفتند. اتاق عملیاا شلوغ شد .شروع عملیاا همه درگیر بودند هنگام

 ،که وارد عمل شده بودند را، نیروهای سپاه ةلحظ به ماندم و گزارش لحظه جزء افرادی بودم که باید می

                                                 
، 1اطلقس راهنمقای   ) .هدف تسلط بقر ارتفاعقاا منطققه انجقام شقد      با و« یا اهلل» شمال فکه با رمز در 21/1/1902این عملیاا در تاریخ  .1

 (13 ص ،خوزستان در جنگ
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بقردم   می فرماندهان براینوشتم و بالفاصله  گرفتم و می می ها از فرماندهی یگانیک بار   چند دقیقه هر
 .صمیماا الزم را بگیرندت را بررسی کنند و ها تیروی کالک موقع ها تا آن

بقه  « چطوری با زحمتای مقا؟ »: ام گذاشت و گفت درگیر نوشتن بودم که یک نفر دست روی شانه
پرسقی   بلند شدم و احقوال . همان آدم خاکی و متواضع همیشگی ؛صیاد بود. سمت صدا سر برگرداندم

و « .تقو  جقز همقه شقکالا برداشقتند    »: گفقت . کقرد  می یک بسته شکالا دست  بود و پخ . کردم
این سرآغاز دوستی من با شیرازی بود که تا یک سال قبل از شقهادت  ادامقه   . شکالا را تعارف کرد

 1.داشت
 112 ارتفاع. فکه انجام شد که بخشی از آن با مقدماتی مشترک بود ةباز در منطق 1عملیاا والفجر 

ن منطققه حقدود   آدر . دسقت شقد   بقه  دسقت  ها عراقی بار بین ما و شد که چند میتصرّف باید  1052و 
عملیقاا یقک هفتقه بیشقتر طقول نکشقید و بعقد از آن دوبقاره         . گقرفتیم  اسقیر  تَقن  دویست و پنجاه

مسقاعدی نقدارم سقعی     ةدانسقتند روحیق   کقه مقی   هم ی قرارگاهها بچه. ی من شروع شدها گیری بهانه
بهار در  پی  ق9 ق آلفاآلفاز اطالعاا عملیاا اهوازدر مرک ،تا اینکه یک شب ؛کردند با من مدارا کنند  می

. کقردیم  با هم بحث اطالعاتی مقی  ،که جانشین اطالعاا قرارگاه بود ،حمزه اتاق خوابیده بود و من و
گفقت اتفقاق بیسقت روز     تا ایقن را  «.خوام بخوابم می !ساکت شو»: بهار بلند شد و گفت پی  یکدفعه
بابقا  »: من گفتم .کرد من خوابیده بودم و او داشت با یک نفر دیگر بحث می .تداعی شد ذهنم درپی  
من . جای خواب نیست بهار به من جواب داد که اینجا جبهه است و آن روز پی « .خوایم بخوابیم می

بقرو جقای    .از صبح درگیقر کقار بقودم    ؛خوام استراحت کنم میاین حرفا چیه میزنی؟» : هم گفته بودم
گفتقی جبهقه    به مقن بیست روز پی   بهار، یاداِ پی »: گفتم .نداشتای  اما فایده «.صحبت کن هدیگ

و  ،اتقاق  بقرد جلقوی در   ،پشت گردن من را گرفت، بلند شد او ،این را گفتمتا « ؟جای خواب نیست
 «.من دنبالِ رفتن از اینجا بودم، ببین»: با ناراحتی گفتم «.خواد اینجا باشی نمی! برو بیرون»: گفت

                                                 
دیگقه   ،نقه » :گفقتم  «.بمقون  .سپاه به تجربیاا شماها نیقاز داره  .نرو»: و گفتا .بیرون بیایم با او مشورا کردم خواستم از سپاه هم که می .1

کقه بقا    هر یعنی« .من کان هلل و اهلل کان له»: یک قرآن به من هدیه داد و روی آن نوشت« .کار فرهنگی باشم یدوست دارم تو. جنگ تموم شده

بیقرون آمقده بقودم    ها بعد از جنگ که از سقپاه   سال« .بزن سر به ما ری ما رو فراموش نکن و حاال که داری می»: گفت .خدا با اوست خدا باشد

امقا   ،بلقه » : گفقت « تیمسار هسقت؟ » : گفتم اوبه  .مسئول دفترش بود ،خراسان 11فرمانده سابق لشکر  ،امیر اَزگُمی. برای کاری به دفتر او رفتم

مقن  . ار داده بوددرخت خرمالوی حیاط ب. بارید می زمستان بود و برف. به حیاط رفتم «.شه ش تموم می نیم ساعت دیگه جلسه. االن جلسه داره

کقس   این سمت و آن سمت را نگاه کقردم و وقتقی دیقدم هقیچ    . آورند های جنوب درخت را از ریشه درمی بچه! عاشق خرمالو جنوبی و هم که

 مقن را نگقاه   است و دارد که پشت پنجره ایستاده دفعه شیرازی را دیدم یک. خرمالوها کردن به انتخابکردم شروع  باالی درخت رفتم و نیست

گفتقی بقراا    خب می! جنوبی ةبچ ،جون به جونت کنن»: پنجره را باز کرد و با صدای بلند گفت. من هم از باالی درخت نگاه  کردم. دنک می

 ةبچق  ؛دونی خودا که می»: گفتم «نترسیدی از اون باال بیفتی؟»: گفت .خندید میوقتی داخل اتاق  رفتم داشت . خیلی شرمنده شدم «.آوردن می

 (راوی) «.ما باید خودمون این رو از درخت بکنیم. ای که بیارن جلوش بذارن لذا نداره میوه .باید خودش بره سراغ میوه  جنوب

 (راوی) .نام دو ارتفاع در منطقة فکه .2

نام کنقونی  . کردند جا زندگی میة اهواز آنهای شرکت خطوط لول آلفاآلفا هفت هشت ساختمان و خوابگاه بود که قبل از انقالب امریکایی .9

 (راوی. )استبیمارستان شهید بقایی  آن
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دیگر صقبر   .قبل از اینکه برود به من گفته بود از قرارگاه نروم تا برگردد. محمد باقری سوریه بود 
تا روزی هم کقه تقو    .رم من از اینجا می»: بهار گفتم همان شب وسایلم را جمع کردم و به پی  .نکردم

و از اتقاق بیقرون   « .قرارگاه هم مال خقودا  .اطالعاا مالِ خودا. ذارم اینجا هستی پام رو اینجا نمی
 «.خداحافظ»: من فقط گفتم چه حمزه من را صدا کرد هر. زدم

من  نگه داشت و یماشین بین راه. سپاه اهواز رفتم مقر به طرف  پای پیاده، و پشتی کولهیک با  شبانه
 .ام هسپاه اهواز پیاده شدم و سراغ صدراهلل فنی رفتم و گفتم که از قرارگاه آمد مقر جلوی. را سوار کرد

چقه اصقرار کقرد،     هقر « .تونم اونجا بمونم مجید که نیست من نمی»: گفتم« ی؟ برای چی اومد»: گفت
بقرو  »: گفقت  «.گقردم  دیگه برنمی .وسایلم رو برداشتم و اومدم من از اونجا. مونم صدراهلل نمی»: گفتم

« تقونم روزه بگیقرم؟   مقی . رم مقی  ؛باشه»: گفتم «.تهران تا بعد از ماه رمضون محافظ علی شمخانی شو
: گفقت « .رم پقس نمقی  »: گفقتم « .ش حکم مسافر دارنامحافظ .نه؛ علی همیشه بین شهرهاست»: گفت
 :گفت «.رم نمی ،نتونم روزه بگیرم هاما اگ .رم می ،تونم روزه بگیرم می هاگ .رم نمی»: گفتم« ؟ییعنی چ»
 «.گی نه گم می چی به تو می من که هر. هر کاری دوست داری بکن»

 آنجامسئول « .خوام برم پشت جبهه می .م من از قرارگاه اومد»: گفتم روز بعد سراغ پرسنلی رفتم و
: فقط پرسقید . موریتت کو؟ هیچأ؟ پایان مجاستکجا بودی؟ حکم مأموریتت ک تو اصالً از من نپرسید

 «.3 ةمنطق»: گفتم« خوای بری؟ کجا می»
در . شقد  مقی  بوشهر بود که شامل بندر دیلم هقم  و ی فار ها استان 3 ةخوزستان و منطق 1 ةمنطق

از همقان  . داشقت نقه آب   مناسقب اما آنجا نقه بقرق    .تر بودم ها راحت بندر دیلم رفیق داشتم و با بچه
در پرسقنلی شقیراز   . که شقیراز بقود، بقردم    ،3 ةام را به مرکز منطق پرسنلی مستقیم حرکت کردم و نامه

در بوشقهر هقم   . هم بقرای بوشقهر نامقه دادنقد     ها آن« .بوشهر» :گفتم« خوای بری؟ کجا می»: پرسیدند
. بودنقد  قراضقه بین راهقی   هایماشین. و راه افتادم« .بندر دیلم»: گفتم« خوای بری؟ کجا می»: پرسیدند

 .خودم را از اهواز به شیراز و از آنجا به برازجان و بوشهر و دیلم رساندم سختی به
سقپاه   مققر  ته بود که یک شب چند پاسدار از سپاه بوشقهر بقه  چند روز از ماندن من در دیلم گذش

نام گرفت، نیرو نیاز  2والفجر  هاکه بعد ی،دیلم آمدند و اعالم کردند که در کردستان برای عملیات بندر
 .برونقد  خواسقتند  ها می آن و باشم دوستانمکنار  آنجا رفته بودم که .رفقایم اعالم آمادگی کردند. است

مقن  »: گفقتم  «.بفرمقا »: گفقت « .من یه سؤال دارم ،ببخشید برادر»: اسدارها رفتم و گفتمسراغ یکی از پ
بیقام   ی اینجقا ها تونم با بچه می .3 ةم منطق هو اومد 1 ةموریت گرفتم از منطقأم. هستم 1 ةپاسدار منطق
 ؛مأموریت من یک سال طقول کشقید  با همین سوال وجواب   «تونی؟ میآره، چرا ن»: گفت« کردستان؟
 نقد کرد فکر می 1 ةمنطق مسئوالن سپاه. موریت برای پشت جبهه گرفته بودمأکه من یک ماه م در حالی
دانسقت   کقس نمقی   هیچ ،افتاد اتفاقی برای من می اگر. سراغی از من نگرفتندهستم و اصالً  3 ةدر منطق

 !کجا هستم
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نگران شدم  .باران کردموشک با  را بهبهانتا اینکه صدام . ام خبر نداشتم از خانواده شد کهمی ها ماه
 ،تما  گرفتم تا با ابراهیم طهماسقبی  با سپاه ماهشهر. قطع بود ها تلفن. و با سپاه بهبهان تما  گرفتم
گفتند طهماسبی به بهبهان . باران را بپرسم صحبت کنم و جریان موشک ،که فرمانده اطالعاا آنجا بود

 «ما هست یا نه؟ طرفای خونة. نا هبهبهان رو موشک زد ةخوام بدونم کدوم منطق می»: گفتم. است رفته
کقه   را و منقاطقی « .نا هجوری که اطالع دارم دو جا رو موشک زد اون»: گفتکسی که پشت خط بود 

 هر به ابراهیم بگویدگفتم نبوده و ما  ةاطراف منطقخیالم راحت شد  .موشک اصابت کرده بود نام برد 
سقی و  مقاه مقن    هجده یادم هست حقوق. به مادرم بدهد وه بگیرد وقت توانست حقوق من را از سپا

بقرای امیقر اتفقاقی    »: مادرم گفتقه بقود   وقتی آن پول را به مادرم داده بودند .هزار تومان شده بود ش 
تو رو »: و گفته بود ش نشدهمادرم باور« .زیاد شده. هماهش هجده حقوق ؛نه»: ابراهیم گفته بود «افتاده؟
 مادرم باالخره با قسم باور .هزار تومان آن موقع دنیایی پول بود سی و ش  «.ر به قرآنقسم بخو ،خدا
 .یم استها ن پول معوقهآ بود که من سالم هستم و کرده

 ،ها زیر نورافکن ،شویم اتوبو خواستیم سوار   ، وقتیدر سپاه. شبانه بارمان را برای کردستان بستیم
. دسقت گرفتقه بقود و پقای اتوبقو  آمقده بقود       بقه  پیرمرد یقک فقانو    . پدر بشیر مزارعی را دیدیم

قدر ذهن  با پسرش درگیقر بقود کقه بقا      خدا آن ةن بندآاما  ؛جا را روشن کرده بودند همه ها نورافکن
بشقیر  سقر   سقربه ها این صحنه را که دیدند  بچه. گشت می همان نور فانو  در حیاط به دنبال پسرش

 .خندیدیم می آن شب تا شیراز! ؟دبین نمی ااین همه نورافکن رکن؛  نگاه ار پدرا که گذاشتند
بندی و ما  نیروها را برای مناطق تقسیم. جا نیرو آمده بود در پادگان شیراز از همه 1902 سالمرداد 

شلوغ بیشتر های  بچهمن هم با . های المهدی شلوغ بودند بچه. را هم برای تیپ المهدی انتخاب کردند
هقا   وخیزها و شوخی اما رفقای من جست ؛بودند  ها دنبال عبادا متشرع. های متشرع ا بچهت معیاق بود
 .های خاص خودشان را داشتند بازی و مسخره

 ده پقانزده . وح  رفتیم به باغ ها بودیم یک روز با بچه  که در شیراز منتظر اعزام روزهاییدر همان 
. را نگقاه کقردیم   هقا  با هم به قفس چسبیدیم و میمون  همه. ها رسیدیم قفس میمون نفر با لبا  فرم به

. پرا کرد ها و به سمت یکی از میمون پیدا کردیک شلنگ سایز بزر   ،به نام بهبهانی ها، یکی از بچه
. کشقید  مقی  بهبهانی آن را طرف خقودش  ،آمد شلنگ را بگیرد می تا .میمون را تحریک کرد شلنگِ آب
باالخره بهبهانی موفق شد و آن . میمون بک  و بهبهانی بک  .میمون شلنگ را گرفت و کشید آخرسر

بهبهقانی دوبقاره شقلنگ را داخقل قفقس      . میمون بیشتر تحریک شقد . را از دست میمون بیرون کشید
سقرِ    هقا  یکقی از میمقون  . شلنگ را گرفتند و کشقیدند  ها آمدند و سر تا از میمون این بار دو. انداخت

وارد ن میمقون  اآب با سرعت در دهق  .آب را باز کرد هم شیر ها ز بچهیکی ا .شلنگ را در دهان  کرد
نگقاه   شقلنگ  زدن و بقه  به جیقغ  کردند ها شروع  میمون. قفس کوبید دیوارة و میمون بیچاره را بهشد 
 «.دآ میقفس االن رئیس . فرار کنید»: گفت ها یکی از بچه. رفت داشت چپ و راست می کردند که می
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بقا فرمانقده پادگقان     کقه  گفتنقد « تونه؟ چه»:  پرسیدم. بودند ها به هم ریخته بچه .میپادگان برگشت به
اون فرمانقده   .اشقتباه کردیقد  »: گفقتم . دادیم اما هم جواب  ر ؛به ما ایراد گرفت. است شده یماندعوا
 «؟؟فکر کردی کسی هستی ،قرارگاه یتو رفتی تو !؟چی ابهتِ» :گفتند« .ابهت داره. هپادگان
. کردنقد  مقی  کارهای عجیب و غریبقی  یشان به هم زده بودند وها آرام سپاه را با شوخی جوّ ها بچه
در بندر دیلم فانوسقه را با کلت به کمر گوسفند بسته و عینقک دودی بقه چشقم      ها از آن  مثالً یکی

ند گوسقف .افتاده بودند تا کلقت را بگیرنقد  راه جمعیتی دنبال گوسفند « .هبخش پا »: گفت زده بود و می
 .رفتهم در می

پادگان را کنترل  خواست میکه فرمانده هم . پادگان شیراز را هم با همین کارها به هم ریخته بودند
 .ناراحت شده بودندهم  ها بچه. کرده بود ها تندی با آن کند

: گفقتم « .بفرمایید»: فرمانده گفت .اتاق فرمانده پادگان رفتیم و دَر زدیم جلوی ها من و یکی از بچه
 .داشقتم  یمن یه عرض ؛ببخشید»: گفتم «.من هستم؛ بفرمایید»: گفت «.با فرمانده کار داشتیم ؛ببخشید»

. من یه نیرو هستم»: گفتم« شما؟»: گفت خیلی جدّی تا این را گفتم« ... های بندر دیلم برادر عزیز، بچه
 .شقأنی داره  .ابهتقی داره  .داره من هم بهشون گفتم فرمانده پادگان عزتی .ی ما اشتباه بودهها بچه رفتار

رن  اینا دارن مقی  ،برادر گلم .کردید می ادبی بینباید  گفتم. بهشون گفتم که باید حرمت  رو نگه دارید
آرام  شقنید  را  این حرفتا  «.تو اعزام کردی رو خیلی از شهدا. برگردن شونمعلوم نیست کدوم .جبهه
بقا  بعقد   «.خقواهی کنقیم   ما باید از شما معذرا ؛نه»: گفتم «.خوام من از شما معذرا می»: گفت شد و
 .خواهی بردم صحبت کردم و همه را برای معذرا ها بچه

نیروهقا  . خبر از جمعیت آمده بودند ةخبرنگاران زیادی برای تهی. فردای آن روز زمان اعزام ما بود
 ةشیرازی هم نوح یک مداح. من هم وسط جمعیت نشسته بودم. به ستون نشسته و بیرق گرفته بودند

مقا   کقه  گفتنقد  در همین حین دو خبرنگار باالی سقرم آمدنقد و  . زدیم خواند و ما سینه می حماسی می
با دست فرمانده  «!چرا من؟ ؛این همه آدم»: سرم را بلند کردم و گفتم .یم با شما مصاحبه کنیمهخوا می

 .مایم سراغ شیگفته بیا ن برادرکه آ گفتندو  پادگان را نشان دادند
 .بودیم که از شیراز به کردستان اعزام شدیم 02مرداد سال 13
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فصلششم
ی رزمنقده هقم سقرویس خاصقی     هقا  هقا ققدیمی بودنقد و بچقه     اتوبقو  . نزدیک ده اتوبو  بقودیم 

  رسیدیم سپاه استان شقام  می بین مسیر به هر استانی که. کافی بود دادند می همین که آب .خواستند نمی
های سقیب ارومیقه کنقار     باغ. بعد از دو روز به ارومیه رسیدیم. کرد می را تأمین جای خواب نیروها و
 .نقده قرار داشتق  ارومیه ةجاد

 ،1کُنقار  و سقدر  انما که در جنوب به درخت. ها را کنترل کرد شد بچه نمی دیگر. ها ایستادند اتوبو 
پقایین   پاسدارها از در و پنجره. می رسیده افتادیها سیببه جان  ،کردیمنمی رحم ند،که هنوز سبز بود

 کردنقد  فکر می. کردند می ما را نگاه با تعجب ها دارها و باغبان باغ. آویزان شدند ها ریختند و به درخت
سقوار   یقد بیایو گفتنقد کقه   دادشان درآمد  ینکندند که مسئول  قدر سیب ها آن بچه. یما از قحطی درآمده

بعد از نیم سقاعت  . زدند می خندیدند و سیب گاز همه می .داد اما کسی گوش نمی .است زشت؛ یدوش
 .ها را جمع کنند باالخره توانستند بچه

جقاده   بعقدازظهر  4سقاعت  گفتنقد  . باالخره به نقده رسیدیم و از آنجا هم بالفاصله حرکت کردیم
اولقین   .شقد  مقی  آذربایجان غربی از طرف نیروهای کومولقه و دمقوکراا تهدیقد    ةمنطق. شود می بسته

 .نقده شروع شده بود ةروستای قارنا در منطق از کردها  درگیری
مقا بقه تیقپ    . آنجا بود ،تیپ المهدی سپاه هم. قرار داشت 2پادگان آموزشی ژاندارمری در جَلدیان

شروع شده و تیپ درگیر عملیاا  2 المهدی ملحق شدیم و درست زمانی رسیدیم که عملیاا والفجر
از جلدیان بایقد بقه پیرانشقهر و از    . یگر امکان اعزام ما به خط وجود نداشتغروب رسیدیم و د. بود

دانستم خط کجاست  رفتم و نمی می اولین بار بود که به آن منطقه. رفتیم می عمران  حاج ةآنجا به منطق
نمقاز  در نمازخانه بعد از  .برویم نهانمازخ به گفتند ما را در مقر تیپ پیاده کردند و .و کجا باید برویم

 .خوابیدیم جا همان .شام آوردند
در . جمع شقوند  محوطه درنیروهای اعزامی که  مختصری دادند و گفتند ةصبح بعد از نماز صبحان

  امیبنقدر دیلمق   یبا رفقا. خواهید باشید می پرسیدند که کجا می از خودمان. کردند  محوطه ما را تقسیم
هقای   از بچقه  ،فرمانده گردان ادواا حسین قنبری. تصمیم گرفتیم به ادواا برویم یمشد می نفر بیست
در ادواا مقا را بقه   . جقدّی بقود  و  داشقتی  دوستعین حال  و در آرام .کوتاهی داشت قد. بود ،جهرم
 .فرستادند 110واحد 

                                                 

کنقار   ةمیقو . دسقدر نقام دار   آن ةیدیر  سقا که بشکل و کشیده   های کوچک و قلب متر با بر  دهکنار درختی است به ارتفاع نزدیک به  .1

 (راوی) .دشو نار نامیده میآن در جنوب ایران کُ ةاین درخت و میو. خوراکی است

 (راوی) .قرار دارد استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهرو در است   بخ  الجانروستایی از توابع  جلدیان .2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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معقاون   ،دمرا آموزش داده بقو  1101تفنگ با  کار کردنکه قبالً خودم به او  ،رمضانی 110در واحد 
ام به  من به آن واحد رفته ه بودرمضانی بعد از اینکه فهمید. شدم 110من هم توپچی تفنگ . شد واحد
اومده  حاال .دادهآموزش رو بهم  110 تفنگاستاد من بوده و  حمید .شه من روم نمی»: ه بودگفت ها بچه
 «.هست داد بزنم یا دستور بقدم  اونکشم وقتی  من خجالت می. بگید از این واحد بره! این واحد یتو

من استاد تقو   ؛درسته .تو االن مسئولی .فکر این چیزا رو نکن»: گفتم وقتی از ماجرا خبردار شدم به او
تقو کقارا رو   . باشقی  تشخیص دادن تو جانشین واحد مسئوال ولی. رو از من یاد گرفتی 110بودم و 
 «.طخوام توپچی باشم و برم تو خ من خودم می. انجام بده

هقوای   ،در مقرداد  ،مقا . حرکقت کقردیم   بقود  و زیبا خیلی جالبکه عمران  روز دوم به سمت حاج
 ةروی جقاد  بقا جیقپ  وقتقی   بعدازظهر 2ساعت  ،اما آنجا. جنوب را تجربه کرده بودیم شرجی و گرم

و مقا   مان هم سرسبز و جنگلی بقود وبَردور .آمد می بخشیباد خنک و فرحکردیم،  حرکت میآسفالت 
 .به پیرانشهر رسیدیمبعد  یک ساعت .ها خیره شده بودیماین زیبایی به

ندیده بقودیم و فکقر   را  هاتا آن روز کرد. مرزی بود که کردها در آن ساکن بودندی پیرانشهر شهر
از پیرانشقهر بقه سقمت    . انجقام ندهنقد   کاری علیقه مقا  و مراقب بودیم  اند دشمن ها آن ةکردیم هم می
دو  در در آن منطققه بایقد  . ر مسیر مرزی پیرانشهر فعقال بقود  د  و دموکراا  کوموله. عمران رفتیم حاج
از  یاکجا هستند  ها کرااودم و ها لهودانستیم کوم ولی نمی .بودندها جلو  عراقی. کردیم مبارزه می هجبه
 .از این جهت شهر وحشتناکی بود .آیند می کجا

 در کردسقتان ولقی  . ما تپه و خاکریز بقود   ذهنخط در . عمران که رسیدیم جا خوردیم به خط حاج
. درپیچ و پیچ ترسناک! ای چه جاده ولی. اند جاده کشیده که گفتند .پی  روی ما بود متری 9111 یکوه
تقه دره   بهممکن بود  م؛ چونپریدی می بیرون ماشیناز  باید یمکرد سرباالیی اگر یک لحظه ترمز می در

 ةبنق  های المهقدی در تعقدادی   بچه .استالمهدی  ةرسیدیم که گفتند بنباالخره به جایی . سقوط کنیم
 .کوچک زیر ارتفاع جاگیر شده بودند

ما را به ارتفاعاا شهید صدر  بعد از تقسیم نیرو .صدر شهید ،کدو، 2کینگداشت؛  آنجا چند ارتفاع
یقک  . نیرو تعیین شدچهار  110تو   برای هر. بودیم که از ارتفاع باال رفتیم 110 دو جیپ. فرستادند
 .و یک توپچی ،دو نفر کمک، راننده

از ماشقین   ،که دشمن دید دارد یقا نقه  این اعتنا به بی ،دیدیم می آبی ةچشم یادرخت  بین راه اگر تک
 .زدیم می آبی به سر و صورتمان پریدیم و می پایین

                                                 
های  مرکز انجمن، افقزار  جنگ ةنشری) .باشد می مأموریت اصلی آن علیه ادواا زرهی تانک دنیاست و های ضد ترین سالح یکی از معروف .1

 (تخصصی

عملیقاتی   ةدر منطقق  9عملیقاا والفجقر   روانقدوز اسقت کقه در    ق  شقهر  ارتفاع کینگ نام ارتفاعی در خاک عراق در شقمال محقور پیقران    .2

 (111ص ، 1904ق   1902نبردهای ) .عمران نیروهای عراقی در آن در برابر نیروهای ایرانی موضع پدافندی اشغال کردند حاج
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. نقد بود یسقنگ  ارتفاعقاا . به سنگرهای باالی ارتفاع که رسیدیم خیلی در نظرمان کوچک آمدنقد 
ما به سقنگرهای بقزر  و جقادار عقادا     . را کنده و سنگر درست کرده بودند ها با کلنگ سنگ ها بچه

کار باید  هبعد از مستقر شدن پرسیدیم چ. بودند مستقر نجا چهار نفر در یک سنگر دونفرهآاما  .داشتیم
 .خواهد گفتگفتند فرمانده خط  .بکنیم

هقا از شقهر    عراققی  ةخمپقار شقلیک  صقدای  . شقروع شقد  وتقوق   تقق صقبح   11:91حدود ساعت 
بقا   چنقدان تعدادی ارتشی هم کنار ما بودند که ما  .آمد ، میکه ما به آن مشرف بودیم ،1مصطفی چومان
 ةقلق . بقودیم  مستقر نفر باالی ارتفاع و در بیست سنگر هشتاددر مجموع حدود . مراوده نداشتیم ها آن

ای  بقاالی ارتفقاع بقه گونقه     را 110جیپ . باالی آن برویم م با ماشینتوانستی می تیز نبود و ما کوه نوک
کردیم که دشمن نتواند با خمپاره آن را بزند و منتظر مانقدیم تقا فرمانقده خقط وظقایف مقا را        مستقر

شقما بیشقتر   »: گفقت  کقرد و  آشنامنطقه و وظایفمان  انزدیک ظهر فرمانده آمد و ما را ب. مشخص کند
 «.همین .حسابی بکوبید مصطفی رو چومان ایدبنزدیک غروب  صبح و

بعقد از او  . جیقپ بقود   راننقدة  ،گچساران های بچه ، ازعلی گلستانی یمدت. کارمان را شروع کردیم
م بگم که کجا  هخونواد م جبهه رو ببینم تا برم و برای همن اومد»: گفت می سن بود و شیرانی آمد که کم
بعدها آمد به نام رستمی که هیکلی بقود و سقبیل و موهقای  را    یک نفر دیگر هم « .بودم و چی دیدم

 ،هقای گچسقاران   از بچه ،دو پسرعمو هم. ن مدا عوض کردمآجیپ در  ةمن سه رانند. کرد کوتاه می
 هقا  یکقی از آن . لر بودند و زبان شیرینی داشتند. یشان نادر و محمد بودها اسم. توپچی من بودند کمک

 .بود داربانو ز رو و یکی شوخ خیلی کم
را  هقا  مصطفی را بکوبیم و عراقی حسابی شهر چومان 110کار ما این بود که هر روز صبح با تو  

گفتند شما کقار   ها می آن. ما فیلم گرفتند کارهای جهاد هم آمدند و از  بچهدر این مدا . کنیم گیر زمین
 .کنید می بزرگی

ما خراب شقد   یک بار جیپ. لبی برای ما افتادعمران بودیم اتفاقاا جا حاج ةدو ماهی که در منطق
خودم . ندکرد می تو  شلیک مرتب خمپاره و ها یاما عراق ؛کردیم می جا باید آن را جابه. و روشن نشد

ای که حین عملیاا لقودر فققط یقک تیقغ      متری را در جاده 9111نشستم و ارتفاع  فرمان چیپپشت 
: گفتند می همه. پایین آمدم ،یک و دو ةمعکو  و دند ةبدون ترمز و با دند ،بود تا راه باز شود انداخته

کقه کقارم بقا     کقردم  به این فکر نمیسن بودم و  کم «.دره تهشی  آخر با ماشین پرا می .ای نهوتو دیو »
 .آید یا نه عقل جور درمی

 مکانیک دادم و به مققر  ماشین را تحویل. آید منتظر بود نمی پایین ارتفاع مکانیکی که گفته بود باال
عمقران مقرز عقراق و ترکیقه بقود و       روسقتای حقاج  . عمران عراق رفتم تاکتیکی تیپ در روستای حاج

 .شدنداز مرز ترکیه داخل می ،توانستند بیایند نمی که از خاک عراق ،های بارزانی بچه

                                                 
 (راوی) .عمران بر آن مشرف بود که ارتفاعاا حاج ،در خاک عراق ،روستا یا شهرک چومان مصطفی .1
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خقم   ها روی خانه ها درخت. بودند یها خشت و گل اتاق. زیبایی داشتند های های روستا حیاط خانه
برایم جالب بود که مردم روسقتا  . شد می اتاق رد ةها آب چشمه از گوش در بعضی از خانه. شده بودند

 .زدیم نمی ما هم دست. بود  جای  وسایل زندگی هم سر ةهم. مسیر آب را منحرف نکرده بودند
روسقتایی فقرار کقرده    مردم . و انگور داشت ،سیب، هلو، زردآلو، عمران گالبی های بزر  حاج باغ

 هقای  صندوق رفتیم می از خط برای استراحت به پادگان جلدیانوقتی . ما بود در اختیار ها بودند و باغ
 .ها دید نداشت تا بتواند ما را بزند دشمن هم بین درخت. بردیم ها می برای بچه را میوه

به سه قسمت تقسقیم   هفداخل آسایشگاه با دیوارهای نص. پادگان جلدیان آسایشگاه بزرگی داشت
 بیستکه  ،های بندر دیلم بچه. چادرهای چتری هم زده بودند تا داخل  معلوم نباشد ها بچه. شده بود
گربقه پیقدا    یقک بچقه   ،که پانزده شانزده ساله بود ،اهلل درویشی فضل. قسمتی را گرفته بودند ،نفر بودند
 تکقان  زد و گربقه چنقگ مقی   . گذاشت می ها شب آن را زیر پتوی بچه نیمهسالمه  عوض دیم. کرده بود

 هقا  بچه. زد می عوض هم خودش را به خواب .کردند وفریاد میپریدند و داد می از جا ها بچه. خورد می
 .زدند خورد او را میتا جایی که می ریختند و می فهمیدند کار اوست همه با هم روی سرش می که

هقا   عوض بقه بچقه  . طور خواستند آن را بپزند ها هر بچهمرغ خام به ما دادند تا  یک روز صبح تخم
 !نیاتقو  گفتند نمقی  ها بچه «دید؟ می بهم اهلل، چقدر مرغ بزنم وسط پیشونی فضل من اگه با تخم»: گفت

و  نشسته خودش، در حال و هوای ای، اهلل گوشه فضل« .حاال خوب تماشا کنید. تونم می»: عوض گفت
. اهلل زد مقرغ را وسقط پیشقانی فضقل     عوض نشانه گرفقت و تخقم  . ودبگذاشته  اشدست  را زیر چانه

او را  ةیق جلو و آمد ید،عوض خند، وقتی ولی .اول جا خورد. اهلل پخ  شد مرغ در صورا فضل تخم
 «!تقصیر من نیست که .اینا رو بگیر ةیق .من هم زدم .تونی اینا گفتن نمی»: گفت میعوض . گرفت

زدیقم   مقی  کنار رفتیم و پرده را های دیگر می آسایشگاهوقتی به . هوا سرد بود. آنجا ماجراها داشتیم
 گفتنقد بفرمقا   مقی به ما هقم  . نندک صحبت می و اند دور هم نشسته برخی. استعادی دیدیم شرایط  می
را کنقار   ة قسمت ماکسی پرد اگر. های بندر دیلم همیشه تا باالی گردن زیر پتو بودند ولی بچه .چایی
بفرمقا  کقه   گفتند کردند و می می ها تعجب غریبه .ها شد کالم بچه این تکه .خواب بفرمایم گفت می زد می

 !!!هخواب یعنی چ
شدند و بعد از نماز صبح  بلند می صبح زود .واحد روزانه صبحگاه داشتند نیروهای هر ،در پادگان

پیرمرد باصفایی به نام . شد یم ای یک بار مشترک برگزار صبحگاه هفته. کردند دویدند و ورزش می  می
 حقاج صقلواتی هفتقاد و   . گفتند کُل می ها به آن دُم بچه .صلواتی آنجا بود که یک لندرور داشت  حاجی
 .خیلقی دوسقت  داشقتند   هقم   هقا  بچهکرد و  ها شوخی می با بچه. کرد تبلیغاا کار می. بود ههفت سال

 ،یکی جلو و یکی هقم عققب   ،بلندگوی قیفیتا  یک اتاق جلوی  بود و دو .لندرور حاجی ته نداشت
 :خواند می افتاد و حاج صلواتی هر سحر در پادگان جلدیان راه می. روی آن نصب بود

 کند خداخدا می از سر شب تا به صبح  خروسی مباش، مشت پری بی  نیست کم ز
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زارع کقه از  بشقیر مق  . شقدند  مقی  تا دیروقت بیدار بودند از این کار حاجی شاکی معموالًها که  بچه
تبلیغقاا رفقت و    بخق   به «.گیرم و میرمن جلوی این کار »: های بندر دیلم بود یک شب گفت بچه
یقک  « .شعار هم بقدن  ها خوایم تا موقع دویدن بچه دوییم یه بلندگوی دستی می ما صبح که می»: گفت

حقالِ صقلواتی رو    خقوام  می .امشب بیدار باشید»: ها گفت از تبلیغاا گرفت و به بچه  بلندگوی دستی
 :صلواتی نزدیک واحد ما رسید و خواند وقتی. بیدار ماندند ها بچه «.بیارم شحسابی سر جا

 ... از سر شب تا به صبح  مشت پری بی  نیست ،خروسی مباش کم ز
صقلواتی بقا     حقاج « .کنقد  قوقو می قوقولی»: گفت بشیر بلندگو را برداشت و .کرد چند لحظه مکث 

بلنقدگو و   گشقت تقا   حاجی تا یک هفته در تیپ مقی  .را ادامه نداد شعرشو « !مزه بی»: ناراحتی گفت
 .اش کرده بود پیدا کند کسی را که مسخره

 ،فرمانده واحد، افضل. رمضان کنارکوهی مرخصی بود. صبحگاه مشترک یک بار واحد ما نرفت در
 ، جلویصبحگاه نرفته ما که متوجه شد واحد ،حاج صلواتی. خواب  برد و نماز صبح  هم قضا شد

 صلواتیحاج . است نماز صبح  هم قضا شده و افضل خواب  بردهکه  به او گفتند ها بچه. آمد واحد
 ، و ازبلندگو را طرف در گرفت و روشن کرد .گذاشتروی آسایشگاه  را روبه لندرورش. عصبانی شد

بلنقد شقو   . سقرا بخقوره   یوتق ه صبحگا. ببره رو شور تو افضل مرده»: داد زد یمتر و نیم یک ةفاصل
ه فکقر کقرد  . از خواب پریدبا وحشت ها  زده افضل مثل جن« .نماز صبحت قضا شد .نمازا رو بخون

و  بقودیم  همقه ایسقتاده  « چقی شقده؟  »: گفقت  بیقرون و  رفتسریع . آسایشگاه خورده به موشک بود
زد و در  مقی  دور لنقدرور پادگان با  تا یک ماه حاج صلواتی در. این اتفاق در تاریخ ماند. مدیخندی می

تیپ فهمیده بودنقد   ةهم« .قضا شد شده نباشید که نماز صبح  فالن مثل افضلِ فالن»: گفت بلندگو می
 صقلواتی یقک روز سقراغ حقاج     ،که به ستوه آمده بود ،افضل. است که یک روز نماز افضل قضا شده

اف هم فهمیدن من یه روز صبح نمقازم  به حضرا عبا  این روستاهای اطر ،آقا  حاج»: رفت و گفت
 ول ،خوای بهت بدم؟ صد رکعت نمقاز بخقونم جقای اون دو رکعقت     چی می. بابا بس کن. قضا شده

 .افضل را رها کرد صلواتی از آن روز حاج« ؟پیله کردی به ما! کنی ما رو؟ این همه آدم می
ز سه هفته مقا را بقه ارتفقاع کقدو     بعد ا. اما زیاد روی ارتفاع صدر نماندیم .دوباره به خط برگشتیم

از رودخانقه رد  رفتقیم،   مقی  اما باید از ارتفاع بقه دشقت   ؛کم بود ارتفاع صدر با کدو فاصلة. فرستادند
 شقهریور . سقردی داشقت   بسیارآب  .کردیم گاهی در رود شنا هم می. رفتیم می و دوباره باال ،شدیم می
 رگرفت و حقرارت  بق   آفتاب جان می کمیتازه بعد از آن . پوشیدیم می اورکت صبح 11ساعت تا  ماه

سقرما   شقب اوج  رفقت و  دوباره هوا رو به سردی میبعدازظهر  2:91ساعتحدود از . چربید سرما می
کقدو  . باری کنیم تا دشمن احتمال ندهد کقه آنجقا نیقرو نیسقت     کار ما این بود که در ارتفاع آت . بود

آب را   ها در سرمای صبح بچه. است که باالی آن در مرداد یخ زده بودهزار متری  ارتفاعی تقریباً چهار
 .بگیرند کردند تا بتوانند وضو  با آب گرمی که روی والور بود قاطی می
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 یشقان ها ماشقین های ارت  سبدهایی را که از زیر باریک بقود در   دیدم بچه آنجا که بودیم چند بار 
کمی که کنکاش کردم متوجه شدم کنقدوی عسقل    .چیست یدانستم سبدها نمی. برند می گذارند و می
 .فهمیدند چند تا از کندوها را برداشتند و آوردندماجرا را  وقتی های ما بچه. است

  اما هنوز بعضقی ، های پادگان بر اثر اصابت تو  خراب شده اتاق .عمران بود در پادگان حاجبنة ما 
بز غنیمتی خیلقی چقاق و   . در ارتفاع یک بز عراقی هم پیدا کرده بودند ها بچه. ی  سالم بودها قسمت
بسته را به پادگان آورده بودنقد تقا    ها حیوان زبان بچه. موهای  هم انگار مدل خاصی داشت .چله بود
بسقته    هقای خقراب محکقم   ی اتقاق هقا  بز را با طناب به یکی از پنجره .مناسب کباب  کنند یدر فرصت
دانست کندوها عسقل   رمضان کنارکوهی می. ها آنجا گذاشته بودند عسل را هم بچه دو کندوی. بودیم
کنقدوها را محکقم زمقین     یکقی از . تنهایی رفته بود تا عسل بخورد ،کسی بگوید بدون اینکه به . دارند
در . زنبورها هم بیرون ریخته و به جان بقزِ بقدبخت افتقاده بودنقد    . کوبیده بود تا زنبورها بیرون بیایند 

 به طرف بز رفتقیم و  ها بچه همراه. آید ع میم عمبند صدای  یک شنیدمها خوابیده بودم که  یکی از اتاق
کمی که شقرایط عقادی   . ع کرد تا از نفس افتادم عمقدر  بز آن. اند دیدیم زنبورها بز بیچاره را سیاه کرده

تقا  هقا   بچه. ضان ماجرا را گفتوجو کردیم و رم پر . است شد داخل اتاق رفتیم و دیدیم بز باد کرده
 .ها هم روی زمین پخ  شده بود مرده و عسل   زده زنبورهای نی . زدند کتک او راخورد می

 از تا اگقر بعقد   کردیم سنگر به ساختن یکپایین ارتفاعاا کدو و ابتدای سرباالیی خودمان شروع 
هفت با . خاک پایین ارتفاع نرم بود. مبمانی سنگرظهر به آنجا رسیدیم و نتوانستیم باال برویم در همان 

بقاال   آن کقه  ،هقا  از بچه  بعضی. ها دو روز پشت سر هم پایین آمدیم و سنگر را زدیم نفر از بچه هشت
دیدیم نزدیک غروب یقک   می ن سنگر بودیمآچند باری که در . خوابیدند آنجا می  شب ،نداشتند یکار

کقه  درحالینشیند و  می  روی یک بولدوزر زنجیری بست، میاش را به صورت   چفیه ، کهقد آدم کوتاه
بقود   تاریقک که هنقوز هقوا   هم صبح  نزدیک .رود می باالو  هدد دست تکان می ،شود می از کنار ما رد
یقک شقب در سقنگر    . کیسقت  اودانسقتیم   اما نمقی  ؛وآمد عادا کرده بودیم به این رفت. دآم پایین می

: گفتقیم  «بولدوزر کیه؟ نکنه دشمن باشه؟ نکنه کوموله باشه؟ ةن رانندای»: گفت  بهبهانی. نشسته بودیم
شاید بقرای گردوخقاک   . نه بابا کوموله کجا بود؟ بدبخت زیر آتی  تا صبح داره تو خط جون میکنه»

خقدا   ةن بنقد آصبح کقه   «.اینببینم کیه  رم میمن فردا صبح »: گفت .بهبهانی نگران بود «.بندهچفیه می
چهار  من و سه. بهبهانی از سنگر بیرون پرید، آمد و ما هم برای نماز بیدار شده بودیم یداشت پایین م
 بولدوزر که داشقت از کنقار مقا رد    .هم بیرون رفتیم تا درگیری فیزیکی پی  نیاید ها نفر دیگر از بچه

از روی  ه رابقاال رفقت و چفیق    بهبهقانی . راننده هم ایسقتاد « ...وایسا ... وایسا »: بهبهانی گفت، شد می
همه متعجب بودیم که چرا این پسقر صقورت  را بسقته    . بودساله  سیزده ای پسربچه. کشید صورا او

 ؛نه»: گفت بهبهانی «.جوری همین»: پسر جواب داد «بندی؟ چرا صورتت رو می»: پرسید بهبهانی. است
 پسقر  .خیلی اصرار کقرد  بهبهانیاما  .خواست حرفی بزند نمی پسر «.کنی چرا این کار رو می باید بگی
 کمقه، مقن رو راه   سِقنم فهمیقد   مقی  هچقون اگق   ؛نکنقه  رو دعوااز تر  اینکه فرمانده خط من »: گفت
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: گفقت بهبهقانی  . بقرود شب بقاالی ارتفقاع    فرمانده خط درخواست بولدوزر کرده بود تا هر «.داد نمی
 «.ی جهاد مشهدمها از بچهمن  ؛نه»: پسرک خندید و گفت« .من فکر کردم تو کوموله هستی ؛ببخشید»

خط را بقا آتق  سقنگین تفنقگ      شویم و  جا در خط مدام با نیروهای دیگر جابهکار ما این بود که 
. نیروهقای پیقاده باشقیم    کرد، پوش  بدهیم و ققوّا قلقب   می انداز برای ما عمل که مثل خمپاره ،110

علقی  . مقاهی بقود   تنِ بهترین کنسرو. کردیم رسید از کنسرو استفاده می نمی غذا به ما ماشینگاهی که 
 «.رونقم  بغداد براا ماشین می ماهی به من بده تا تنحمید »: گفت ام بود همیشه می گلستانی که راننده

مقاهی هقم کنقارش    تقن  سه تا  دو گاهی. داد بادمجان و لوبیا میکنسرو . داد نمی ماهیتن اما تدارکاا 
: های ماهی را دیده بود به مسئول آنجا گفتقه بقود   تن و تدارکاا رفته جعفر اسدی یک بار که به. بود
« .رمآ پدرا رو درمی ،ی ها نداد ماهی هست و به این بچه تنانبار  یتو ببینم و مرددیگه برگ ةاگه هفت»

 .تا مدتی بساط سوروساا ما به پا بودبعد از این حرف 
. ارت  جلوی مقا را گرفقت   رفتیم که می از پیرانشهر به طرف جلدیان بعدازظهر 5یک روز ساعت 

مقا بایقد   کقه   گفتیم. است نظامی هم ممنوع ماشینتردد . دجاده امنیت ندار. یدواجازه ندارید برگفتند 
زدنشون هقم  ! به درک؛ ولشون کنید برن»: گفت ها ارتشی  فرمانده آخرسر. خالصه درگیر شدیم .یموبر

به . واقعاً هم جاده خطرناک بود .ما رفتیم« .چی شد با خودشون شید؟ هر برای چی درگیر می. به درک
درِ پادگقان را بقاز    ،دیدنقد  مقی  های ژاندارمری پشت در ما را با اینکه بچه ،پادگان جلدیان که رسیدیم

بسقته   4سقاعت   .پادگان بسقته شقده   در»: گفتند ،های المهدی هستیم چه گفتیم ما بچه هر. کردند نمی
کقه  خقط   از همگق  »: گفتنقد  «کار کنقیم؟  هپس ما چ »: گفتیم «.هتردد ندار ةکس اجاز هیچ هدیگ .هش می
 .در را برایمان باز کردند فریادخالصه با دادو «نگرفتند؟ ور ی شماجلو اومدید می

شقوش   ةدر جبه. شناختم یک عراقی آنجا بود که من او را می. در پادگان برای کاری به ستاد رفتم
بقا حسقن   . پی  ما ماند و علیه عراق فعالیقت کقرد  . که بودیم با لبا  ستوان دومی آمد و پناهنده شد

نگقاهم  « .ابومرتضقی »: وقتی او را دیدم گفتم. کردیم می کرد و ما او را ابومرتضی صدا دروی  کار می
بقه   «.بومرتضی نیستممن ا ؛نه»: محکم جواب داد «؟نیستی»: گفتم« .من ابومرتضی نیستم»: گفت کرد و

: سقراغ  رفقتم و گفقتم   . قدم زدن و فکر کردن اسقت  حالِ دنبال کارم رفتم و وقتی برگشتم دیدم در
؛ شوش ةجبه»: گفتم« کجا؟ از»: پرسید «گم از کجا شناختمت؟ من به تو می .ابومرتضی زیاد فکر نکن»

بابقا مقن   »: گفقتم « وشقی؟ ش ةجبهق  ةتو بچق »: گفت اش گرفت و تا این را گفتم خنده« .حسن دروی 
خالصه یک سقری کقد دادم   « 1.1 زاده رفتیم برای کربالی با حشمت حسن !اطالعاا عملیاا؛ حمیدم
« .گن ابوحیدر اینجا به من می .شناسن نمی به این اسم اما اینجا من رو .شناختمت ،آره»: گفت تا اینکه
کجقا  »: از او پرسیدم. اش نکند کرد تا رد گم کند و ستون پنجم شناسایی خدا دائم اسم عوض می ةبند

چقرا  »: گفقت « .هسقتم  110من واحد »: گفتم «تو کجایی؟. من اطالعاا عملیاتم»: گفت« کنی؟ کار می

                                                 
انجام « یا ابالفضل العبا »با رمز  عملیاتی مهران و با هدف آزادسازی ارتفاعاا غربی شهر و ةدر منطق 3/4/1905این عملیاا در تاریخ  .1

 (، مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ112 ص، جنگ اطلس راهنمای ایالم در) .شد
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احقد  ها همه رفقتن و  بچه اهللوا»: گفتم «.شوش اطالعاتی بودی ینیومدی اطالعاا عملیاا؟ تو که تو
 ةحادثق  ،مدا کمی بعد از آن . بعد از این جریان من دیگر ابوحیدر را ندیدم« .جا رفتم همون ممن .110

 .اتفاق افتاد 1902ظهر عاشورای سال 
هقای جهقرم بقا     از بچقه  سقیزده نفقر   .های جهرم و داراب و فسا بودنقد  اکثر نیروهای المهدی بچه

. گذاشقته بودنقد   اتوبو در صندوق  یشان راها پشتی  کوله. بودند منطقه عازملبا  شخصی  اتوبو  و
نداشت و  سپاه ةشماراتوبو  . در راه کوموله جلوی اتوبو  را گرفته. بود ها پسر راننده هم جزء بچه

را بازرسقی    صندوق ها کومولهاز   یکی. بگردیم یمهخوا یم و میا همدآبرای تفریح  که گفته بودند ها بچه
سقیزده نفقر را از    رهق . ندا رزمنده ها نآفهمیده بود که  های فرم و کار را دیده و و لبا  ها کرده و کوله

و زدن تیقر در کشقکک    کقردن  ند و بعقد از شقکنجه  بسقت   کنار جقاده بقه درخقت    .ندماشین پیاده کرد
 یرطقو  رو به جمهوری اسالمی بگو مقا ایقن  ب»: ندهم گفت به راننده .تیرباران کردند ها را آن زانوهایشان
و مقاجرا را   آشفته برگشت یبا وضع ،کرده بودند راننده که پسرش را جلوی چشمان  شهید «.هستیم

بقا درود بقه   »: گفقت  مقی  رانیپی  از سخن ها تا مدا بعد از آن جعفر. تعریف کرداسدی  برای جعفر
 «.کردستان 02ارواح شهدای ظهر عاشورای 

 اسقت  1کردسقتان کقه نزدیقک بانقه     طرف سردشتو به دادیم عمران را تحویل  بعد از دو ماه حاج
های سواری و وانت و  ماشیناز اتوبو  گرفته تا  ها، ماشینامکاناا و  همةکل تیپ با . کردیمحرکت 
فرمانقدهان  . ی خودش را داشتها راه انداختن بنه در کردستان سختی. کرد می باید حرکت ،باری 311
جلوی  110بنا شد یک جیپ  .حرکت کند متر جلوتر از ستون پانصد ششصد دو ماشین باید که گفتند

متر  پانصدحرکت کنند و  ،که روی  دوشکا سوار است ،متر یک تویوتاوانت بیست ةستون و به فاصل
سقتون آسقیب    ةبقیق  ،جلوی ستون قرار گرفت تا اگر درگیری پی  آمقد  جیپ ما. ستون برود تر عقب
 ،بین پیرانشهر و سردشت ،وقتی به جنگل آلباتا. سر ستون راه افتادیم ها نفر از بچه با راننده و دو. نبیند

اگقر  » :بقود  گفتقه  ،قاسقملو  ،کراا کردسقتان وگروه دمق  شنیده بودیم که رهبر. ترسیدیمرسیدیم واقعاً 
مقا مطمئنقیم کقه     .حقرامِ  مقا  بقر  ی مقا هقا  زن ،هبرقرار کن ورجنگل   امنیت این نهجمهوری اسالمی بتو

 «.بکنند وکار رتونند این  نمی
هقای بسقیار    پقیچ  هقا و  بلقوط بقود و زیقر کقوه شقیب      ةفشرد های عظیم و دو طرف مسیر درخت
به لطف خقدا  . توانست ما را بزند راحتی می به ،کرد می دشمن اگر آنجا کمین. وحشتناکی وجود داشت

وم بقود و  منطقه محر. مستقر شد های گلی و خانهستون به سالمت به سردشت رسید و در بیرون شهر
. داشقت  ییقا آسقفالت بسقیار ضقعیف    بود خاکی یا شوسه  کرد نیمه می دددر آن تر ماشینهایی که  جاده
 .خوابیدنقد  یقا کنقار آن مقی    ماشیندر  ها از بچه  خیلی. ها داده بودند اتاق به بچه بیست و پنج تا حدود
، پرسقنلی ، بهقداری ، سقتاد ، اطرح عملیاا اطالعقا ، فرمانده محور، فرماندهی در اختیار بیشتر ها اتاق

                                                 
 (راوی) .است شدهمریوان واقع  شهر مرزی استان کردستان که بین سردشت و .1
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کار خاصی . ماندیم تا دستور مأموریت جدید برسد می باید آنجا. کالً کادرهای ستادی بود و ،مهندسی
 .رفتیم می کردیم و حمام دیدیم یا خرید می می رفتیم و مردم را می گاهی در شهر. نداشتیم
هقا هقم    رزمنقده  .ظهرها مردانه از ها زنانه بود و بعد یک حمام داشت که صبح. امنیت نداشت شهر

های رزمنقده را   ن حمام بچهاهم گفته بودند که در قبالً به ما . ن حمام استفاده کنندامجبور بودند از هم
نفقر مسقلح در قسقمت     دو سقه نرویم و حمام و توصیه کرده بودند که همه با هم داخل اند  سر بریده

: انقد  ای روی دیقوار نوشقته   دیقدم گوشقه   حمقام یقک روز در   .بماننقد برای مراقبت کمدهای عمومی 
هقم اینجقا    2هقا  نیابا خودم گفتم برازجق  «1.برازگون یاد کلمونده درازا. پیازا برازگون یاد پرپین و»
 !ندا هبود

 چارشقانه   ی بلنقد و هیکقل  هقای کقرد ققد   مرد. مردم سردشت زندگی معمولی خودشان را داشتند
هقای   پشقت تریلقی  ، کردنقد  می کار هانپای آ پابهکه  ها زنپوشیدند و با شلوارهای گشادی می؛ داشتند

یقک  هقم  ظهرهقا   از بعقد . رفتنقد  و سر زمین و باغ مقی  نشستند می بستند می خاصی که عقب تراکتور
هقای   شقان معلقوم بقود آدم    تکیده ةاز چهر .گرداندهایشان برمیبه خانه وکرد می تراکتور همه را جمع

یقک   ،کس اعتمقاد نکنقیم   از آن جهت که گفته بودند به هیچ ها، نآما با . ری هستندک  و پرکا زحمت
و انقد    خسقته  دیقدیم  مقی  شقان   کردیم راحت در چهره اما نگاهشان که می .کردیم کالم هم صحبت نمی

 . و مصیبت دیده سختی کشیده
. نطقه را بمباران کردندی عراقی دو سه بار آمدند و مهاهواپیماکه آنجا بودیم  ما. سردشت عقبه بود

که نیرو  ،ارت  ةحمز 21های قرارگاه  های سپاه بودند و در پیرانشهر بچه سردشت بچه ةدر خود منطق
 .و امکاناا داشتند

سریع  4 گفتند برای عملیاا والفجربعدازظهر  2ساعت . گذشتیک روز از اقامت ما می بیست و
بقا وجقود    ،سقتون . شقد  مقی  بسقته بعقدازظهر   4جاده ناامن بود و سقاعت  . به طرف بانه حرکت کنید

 و پوش  مسیر را طی  کرد و باید با رعایت فاصله با سرعت حرکت نمی ،تویوتا ی سنگین وها ماشین
اطالعقاا   امقا  .ن گزارش دادیقم به مسئوال .بانه برسیم ساعت به دو در عرض توانستیم نمی. یمکرد می

. های عملیاتی حرکقت کقردم   این بار من با ستون. قط زیر آت  دشمن استگفت جاده امن است و ف
امقا   ؛خواستیم برای نماز مغرب و عشقا توققف کنقیم    می. جاده را پشت سر گذاشتیم و به بانه رسیدیم

 .به عملیاا برسیم زودتر بایدکه فرماندهان گفتند 
نور انفجارهقا  . کردیم حرکت میفقط در ستون و با چراغ خاموش  .دیدیم جایی را نمی. تاریک بود
رفتقیم   می قدر جلوتر هر. رسید می ها به گوشمان خمپاره ها و کرد و صدای ترک  می آسمان را روشن

تا اینکه به جایی رسیدیم که بوی گقوگرد و آتق  و   . شد می تر نزدیک ها و صدا ا آت  افزودهدبر ش

                                                 
 .کلونقده هقم خیقار چنبقر اسقت     . کننقد  گویند و در ترشقی از آن اسقتفاده مقی    می« خلفه»ها به آن  است که جنوبیپرپین یک نوع سبزی  .1

 (راوی. )خوانند می این شعر را خواهند یادی از هم بکنند و از شهرشان بگویند بوشهر وقتی می ةهای منطق برازجانی

 (راوی) .کازرون شهری بین بوشهر و .2
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 ةوارد منطقق  آنجقا فهمیقدیم کقه   . شدیم رد می انگار داشتیم از وسط جهنم. جا را پر کرده بود دود همه
 .ما چیست  و چپ  دانستیم موقعیت سمت راست اما نمی .ایم عملیاتی شده

نیمه  1ساعت . گونی سنگرها آت  گرفته و در حال سوختن بود . کردم سمت چپ را با دقت نگاه 
« !بپیچ سمت چپ»: زد ریادف نفر در همان بلوا یک. نکرده بودیمشام توقف  بود و ما برای نماز وشب 

 «.وایسَقن همه بکشن کنار جقاده و  »: یک نفر گفت که رفتیم قداریم. ما سریع به سمت چپ پیچیدیم
 «.برید نماز بخونید »: گفتند «کجاست اینجا؟»: گفتیم

در همان . ما سریع با آب کمی که همراهمان داشتیم وضو گرفتیم و نمازمان را کنار جاده خواندیم
دیدم آمبقوالنس   .گشتیمزحمت دنبال علت صدا  در تاریکی و به. آمدبلندی پاق صدای عه حین یکدف

ای که نق  زمقین   بیچاره باالی سر. ماشین ایستاد. زدم فریاد. رود می ی ما زده و داردها به یکی از بچه
که احسا  کردم مچ  داد میفشار  محکمقدر  آن. داد دست من را محکم گرفت و فشار . شده بود رفتم

آمبقوالنس پقایین آمقد و     ةراننقد . زور دستم را از دست  جقدا کقردم   به. در حال شکستن است دستم
رش را بقا تعجقب نگقاه کقرد و     در تاریکی دوروبَ« .زدی به یه نفر !هیچی»: گفتم« چی شده؟»: پرسید
اینجقا   .لمهقدی هسقتیم  هقای ا  مقا بچقه  »: گفقتم « کنقه؟  این همه آدم و ماشین اینجا چی کار می»: گفت

آن  هقا  با کمک بچه «.اباقی مجروح یمجروح رو بنداز رو اون. هاینجا پنجوینِ عراق»: گفت «کجاست؟
 .پیدا کرددیگر نفهمیدیم چه کسی بود و چه سرانجامی . خدا را در آمبوالنس گذاشتیم و رفت ةبند

کنار پادگان گرمقک هسقتیم   در روشنایی متوجه شدیم . جا ماندیم تا صبح که هوا روشن شد همان
ها هم در عملیاا تقا زیقر پنجقوین     بچه. جنگل بلوط بود کوه و رمان دره ودوروبَ. بود که آت  گرفته

. ها را اسقتتار کنیقد   سریع در شیارها پخ  شوید و ماشین :فرماندهی اعالم کرد. وی کرده بودندرَ پی 
 .بودند ی سرمانهواپیماهای دشمن باال

امقا مقا نزدیقک یقک هفتقه آنجقا        .ساعت به ما جیره داده بودند چهل و هشت ةاندازاز قرارگاه به 
. کقرد  مقی  امقا بقدن را اذیقت    ؛های خوبی بقود  بلوط. به جنگل بلوط زدیم. کنسروها تمام شد .ماندیم
هقم خیلقی    هقا  اما آن .کردیم کنسرو پیدا  زدیم و باالی ارتفاعاا به سنگرهای عراقی .ای نداشت فایده
 .بود و ما هنوز سنگر هم نکنده و در شیارها پنهان شده بودیم تعداد ما زیاد. ام شدزود تم

یقک تیقپ در منطققه     امقا عملیقاا تمقام شقده و     ؛عملیاا کمقک کنقیم   دربه آنجا رفته بودیم تا 
شقد درون   می شب که هوا در کوه سرد. ما فقط منتظر دستور فرماندهی بودیم. بالتکلیف رها شده بود

 بقوی پقر   .توانستیم سرمان را داخل  بکنیم نمی. رفتیم می هایی که داخل  خیلی گرم بود خواب کیسه
انداختیم  می روی آن یا دستمالی  حوله گذاشتیم و می یمان را بیرونها  صورا. کرد اذیتمان میمرغ تازه 

 ةاز کارخانق آمقدیم انگقار    می بیرون ها خواب صبح که از کیسه ،این با وجود. کم کندسرما از شدا تا 
 .کرد مان می هیمان چسبیده بود و بیچارها پرها به لبا . مرغداری بیرون آمده بودیم
مرتضقی  . اما ما بلد نبقودیم غقذا درسقت کنقیم     ؛برنج و ظرف بود و حبوباا  در سنگرهای عراقی

در بقرنج زردچوبقه    .درست کردن همان و حلیم شدن همقان  ولی. کنم بندری گفت که من درست می
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وقتقی   هقا  بچقه  «.زرده شقله »: برد و گفقت  ها در یک سینی صاف  کرد و بین بچه. و به هم زد ریخت
 بقرنج را بقا نخقود ققاطی    . کم کارش بهتر شقد  کم اما« آخه این چیه؟»: گفتند خوردندپخت  را  دست
 کار هچ یدهبد به ما هم یاد گفتند  آمدند و جوار های هم به جایی رسید که بچه کار. پخت می کرد و می

 .باید بکنیم
 هقای باریقک کنسقرو و    غروب گونی. چادر زد بعد از یک هفته تدارکاا از بانه رسید و در دشت

چادر ریختند و یک نگهبان هم گذاشتند تا کسی  جلویمانده را  کمپوا که رسید و چادر پر شد باقی
دو نفر داوطلب شدیم و . کنیمبنه را غارا  تصمیم گرفتیم شبانه ها چند نفر از بچه من و. دستبرد نزند

اگر نگهبان تکقان   ،رفتیم ها می هر قدم که به طرف گونی. هوای ما را داشته باشند ها قرار شد باقی بچه
منطقه . روشن کرده بود و آت  جا انداخته ها نگهبان بغل گونی. کردیم نشستیم و صبر می می ،خورد می

نشسقتیم و   مقی  طقور  ناپنج ش  دقیقه همق . بیایندکوهستانی بود و امکان داشت حیواناا وحشی هم 
 هقا  همقین کقه نزدیقک گقونی    . دادیم می شدیم و به مسیر ادامه کردیم و بعد دوباره بلند می نگاه  می
سه خیلی سریع پایین آمد و . در تاریکی دیدم که یک نفر در حال سرازیر شدن از کوه است ،رسیدیم
. و دوباره مثل فشنگ از کقوه بقاال رفقت    گذاشتکول   یروسبک را  های باریک و تا از گونی چهار

جقوری   این جوری چیه مثل کالغ این»: گفت بهبهانی. مقدم است من سریع دنبال  رفتم و دیدم بهبهانی
مقن  . ای نیسقت  آوردم دیگقه سقهمیه  و  حاال که مقن رفقتم  . آوردید دیگه رفتید می می دفعه یه ؟رید می

رو  آشقغاالش چی خوردیقد   فقط مردونگی کنید و هر. تا شما یکی سهمن ؛ برابر شماست م سه سهمیه
گقم   مقن مقی   ،گرفتنتقون  هاگق . ریقد آ صداش رو هم درنمقی . یه جا گم و گور کنید تا فردا متوجه نشن

 یکقی بقه مقا    گذاشقت و  مقی  سه تا برای خودش کنار. نبه تقسیم کرد کرد شروع بهبهانی «.م کاره هیچ
. خقوره  ایقن یکقی تکقون نمقی     .مال تقو  .هگیالس»: گفت می داد و می را تکان ها قوطی کمپوا. داد می

فقردای آن  . داد مقی  اسا  صدای آب و حجم درست تشخیص همه را بر« .بره کنار .خاویار بادمجونه
 .است ن تدارکاا که بار را تقسیم کردند اصالً متوجه نشدند چهار گونی کم شدهروز مسئوال

. ها خیلی خوشم آمده بقود  من از سبک سنگرسازی عراقی. زنیمبعد از یک هفته دستور آمد سنگر ب
سنگر . از سه طرف برای  دریچه گذاشتم. خیلی قشنگ شد. ندمکَ شروع کردم و به همان سبک سنگر

جلقوی در هقم پتقو    . دید جا را  شد همه می از داخل آن .نیروهای پایین بود ةو مشرف بر هم باالی تپه
آمقد   باران کقه مقی  . وبر  درخت ریختم بیرون سنگر هم کپر زدم و شاخ. دانداختم تا سرما داخل نیای 

عجب جایی »: باال آمد و گفت یک روز اسدی از تپه . کردند زیر کپر پالستیکی چای درست می ها بچه
کقار  . یمیمعلوم نیست ما تا کی اینجقا . زندگی جنگی که نیست...  زندگی دهاتیِ دیگه !کنید زندگی می
، کقردیم  در محلی که بقا هیقزم آتق  درسقت مقی      ،برای  چای ریختیم و بیرون سنگر «.خوبی کردید

 .نشستیم و صحبت کردیم 
 بزر های  بین درخت. ریزان پاییز بود و بر . زدم به جنگل می  گاهی .من عاشق طبیعت شده بودم

ن زیبقایی  آبقه   ن ارتفاع و پاییزیآیی با ها جنوب بودیم و درخت ةما بچ. کردم می تماشا نشستم و می
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. انگیخقت  ها حیرا مقن را برمقی   خِ  بر  پیچید و خِ  می ها باد خنکی که در درخت. ندیده بودیم
. هش کسی هم متوجه نمی و درنبُ می جنگلتو همین  ا روسر کردها روز هی باالخره »: گفتند ها می بچه

فکقرش را هقم   . بقرایم عقادی شقده بقود     «ری؟ مقی  یخقوا  هر جا می میندازی پایین و وچرا سرا ر
حقداقل اسقلحه بقا     یقا تنهقا نقرو   » :دادند مدام به من هشدار می ها اما بچه. برایم اتفاقی بیفتد کردم نمی

  «.خودا ببر
تنهقا  » :گفتنقد  هقا مقی   بچه. زده شده است مقدم جن یک شب خبر رسید بهبهانیهمان جا بودیم که 

سقن   هم بهبهانی «.هکن گریه می ه،خند می، الکی پیدا کردهی یها حالت یه. زده شده جنگل و جن تورفته 
یقک  . ترسقد  شنیده بودم که جن از قرآن مقی . اش چه بگوییم  به خانواده دانستیم نمی .هلأاما مت بود؛ ما

ی بقه  و خیلقی جقدّ   با لبا  فقرم نشسقته بقود    بهبهانی. قرآن بخوانم  روز به چادرشان رفتم تا برای
 .بودنقد ر ما نشسته ها دوروبَ بچه. به خواندنکردم شروع  قرآن را برداشتم و. کرد می ه نگاهخیر ای نقطه

سقازی اسقت و    صقحنه  هقا  دانست کقه ایقن   در این میان یکی می. ثر بودندأآمده مت همه از شرایط پی 
پسرعموی  .خورد می خودش هم کتک البته. بزند کتک ها را خواهد به این بهانه بعضی فقط می بهبهانی
« .کقه  زنقم  نمقی  ایقن و . زنقم  من جن رو می»: گفت می افتاد و می با مشت و چوب به جان  همسرش
بقا   بهبهانیمرتبه  یک ،خواندم طور که داشتم قرآن می ناهم. گفت هم نمی «آخ» ها ن کتکآزیر  بهبهانی

دم رفتقارش  فهمیق تقا ایقن را گفقت    . منظقورش مقن بقودم   « .این رو بدید به من»: صدای کلفتی گفت
معلومقه کقه دروغ   . ریقزم رو آب  ا رو مقی  پته»: گفتم اش را گرفتم و جلو رفتم و یقه. ساختگی است

این را که گفقتم  « .خونم من هم دارم براا قرآن می. چه برسه به قرآن ،ترسه اهلل می جن از بسم .گی می
دوباره . عقب آمدم «.جاا برو بشین سر. خراب نکن .کارن شون سرِ اینا همه! خراب نکن»: آرام گفت
رمضقان  . و به رمضقان کنقارکوهی اشقاره کقرد    « .این رو بدید به من»: با صدای کلفت  گفت بهبهانی

و « .بگیریقدش »: زد فریاد می بهبهانی. ند و از زیر چادر فرار کردچادر را از زمین کَ ةبیچاره از تر  لب
 هم اجن ما رد، گاز بگیر ازده ما ر  اگر جن دگفتن ها می بچه .گرفت گازش می رسید می دست  به هر که

بعقد از بیسقت روز کقه خقودش هقم از      . خالصه تا بیست روز همه در منطقه مشغول بودند .دگیر می
بقا   هقا  ساختگی بقوده بچقه   ی آورد که کارها می خورد و دلیل می چه قسم نمای  خسته شده بود هر

 .گرفتند می کردند و از او فاصله تردید نگاه  می
 سینه کردیم و میفانو  روشن  ها در محوطه شب. ما همچنان پنجوین بودیم. ماه محرم شروع شد

پقنج روزی در  . باالخره بعد از مدتی به ما مأموریت دادند به خط برویم. خواندیم می و نوحه زدیم می
تقانکی وجقود   اما منطقه کوهستانی بقود و  . گرفت می روی تانک قرار باید تفنگ روبه آنجا .خط بودیم
 کردیم تا حداقل آتشی باشد و وقتقی بقه زمقین    به عنوان منحنی استفاده  110ما هم از تفنگ . نداشت
آت   جایتوانستیم به  می ک هم بود وراین تفنگ متح. تو  عمل کند شود مثل می خورد و منفجر می
 .سنگین از آن استفاده کنیم نیمه
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. کردنقد  آمدند و بمبقاران مقی   یم هواپیماهای عراقی میوقتی باالی ارتفاعاا مشرف به پنجوین بود
 .کردند و تلفات  هم خیلی نبود می کردستان عقبه را بمباران معموالً در .شد البته خط اول بمباران نمی

کردنقد   سطح باال پرواز می در هواپیماها هم .کردند می استتار ها ها و درخت ها خودشان را بین بنه  بچه
 منطقه هم دشت بقود و  .کردند سطح پایین حرکت میدر در جنوب هواپیماها  اما .ورندها نخ تا به کوه
 .بردزد و میزاا تلفاا را باال می ا میها ر و بنه داشتخوبی دید   خلبان

مققر تیقپ    مقابل. تیپ رفتیم از باالی ارتفاعاا پنجوین به مقرام  توپچی و راننده یک روز با کمک
توجقه علقی    تردد در آن جاده کم بود و. کرد صحبت می کسیتاده بود و با ایس را دیدم که علی فدوی

مقن هقم در شقرایطی نبقودم کقه      . کرد مبا تعجب نگاه افتادتا چشم  به من . ما جلب شد ماشینبه 
علی مطمئن شد که خودم هستم و دسقت تکقان   . دستم را بلند کردم و تکان دادم .خودم را پنهان کنم

کجقایی؟   هتو معلومق »: علی گفت. پرسی کردم به سمت علی رفتم و احوال. پریدماز ماشین پایین . داد
گقم   مقی  بقه محمقد  رم  میمن  .گفته بگردید امیر رو پیدا کنید .گرده می در دنبالت مَمد باقری داره دربه

: گفقت  «.رم مقی  کقنم  از اینجا هقم وِل مقی   ،به خدا اگه بری به محمد بگی، علی»: گفتم «.کردم اپیدا
نجقا  خقاطر مجیقد او  ه من ب .اصالً من قرارگاهی نبودم .خوام بیام قرارگاه من نمی»: گفتم «ی چی؟برا»

اگه محمد »: گفت «.قرارگاه رو ندارم یودماغ موندن تو دیگه دل حاال هم که مجید شهید شده. موندم
بگو  .کجاست دیگه نگو .به  بگو دیدم  ،سؤال کرد هاگ»: گفتم «.تونم به  نگم نمی من کنه،سؤال 
 «.که هیچیهم نپرسید  هاگ. پرسی کردیم احوال و بود ی منطقه با جیپتو

ایقن   ،آقای حقیققت »: گفت علی به او. حسابی گیج شده بود بود خدایی که کنار علی ایستاده ةبند
 ةدور. بوده خاتم های اطالعاا عملیاا قرارگاه این از بچه»: گفتعلی  «.نه»: گفت وا «؟شناسی رو می
علی . حقیقت کیست نستماد من نمی «.ترتیب نیرو رو گذرونده ةدور. گذرونده عکس هوایی رو سیرتف

آقای حقیقت مسئول اطالعاا عملیقاا  »: گفت «.نه»: گفتم «؟شناسی می رو امیر ایشون»: به من گفت
اولین »: حقیقت گفت «کنی؟ اطالعاا از امیر استفاده نمی یچرا تو»: و به حقیقت گفت« .هالمهدی تیپ
سقه  نزدیقک  »: گفقتم  «تیپ المهدی هسقتی؟  یاز کی تو»: و از من پرسید« .بینم میمن ایشون رو  هبار
اتفاقاً مسقئول   .هستم 110و واحد  گردان ادواافعالً  .از مأموریتم دو ماه بیشتر باقی نمونده .ماه چهار

 «.کنیم میصحبت با هم  اونجا .پس بیا اطالعاا عملیاا»: گفت «.هواحد از شاگردای خودم
هقایی کقه در خقط     تاکتیکی عملیاتی ما بود و بچقه  ةمقر تیپ عقب. با آنها خداحافظی کردم و رفتم

مجالی نبقود تقا مقن بقه سقنگر       بنابراین. آمدند می شدند برای تجدید قوا به آنجا خسته و مجروح می
تیپ ما دسقتور   که اصلی تیپ با حقیقت صحبت کنم ردنبال فرصتی بودم تا در مق. اطالعاا سر بزنم

 .نشینی بودند نیروها هم در حال عقب ةبرگشت دادند و این در حالی بود که بقی
مهقدی را از  . دیقدم  القدین را  نشینی از پنجوین من برای آخرین بار مهدی زین روزهای آخر عقب

المبقین از گلقف بقه     ملیاا فتحشوش قبل از ع ةرفیق حسن دروی  بود و در جبه. شناختم شوش می
حجم باالی نیرو را  وقتیمهدی . گشت به عقب بود در حال براز پنجوین نیروی زیادی . آمد می شوش
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جیپ  را زیقر ارتفاعقاا   . کنند می نشینی طالب هم دارند عقب ابی بن های لشکر علی دید فکر کرد بچه
هقر کقاری کقرد نتوانسقت     . کردنقد  نمی ها توجهاما نیرو« !نشینی نکنید عقب»: کشید فریاد می .کنار زد

 خقدا  ةبنقد آقا مهقدی،   فکر کردمخودم  خیلی دلم برای  سوخت و با .جلوی حرکت ستون را بگیرد
فرماندهی تیپ به ما دستور داده بود به جهقت تغییقر   . توانستیم بکنیم ما هم کاری نمی !تنهاست چقدر

شناسی؟ من  آقا مهدی من رو می»: گفتم. پرسی کنم سراغ  رفتم تا احوال .مأموریت به عقب برگردیم
نشقینی   چقرا داریقد عققب   »: قدر دستپاچه بود کقه فققط گفقت    مهدی آن« .شناسم شما رو از شوش می

: گفقتم « رید عقب؟ چرا دارید می»: گفت «.تیپ المهدی هستیم. ما لشکر شما نیستیم»: گفتم «کنید؟ می
مهقدی؟ آققای    یقم آققا  ا کقاره  ما چه»: گفتم «!بیخود کرده»: گفت «.عقب دبیای فرمانده تیپ به ما گفته»

 .  پرید و حرکت کرد و رفتفرمان جیپتا این را گفتم پشت  «.عقب داسدی گفته بیای
غروب به ما گفتنقد بقار و   یک روز . روز آنجا ماندیم پنج ش  بنه برگشتیم وقبلی دوباره به محل 

 خودمان سنگرهایی را که با زحمت درست کرده بودیم خراب .تان را جمع کنید و به مریوان بروید بنه
 .روز شد بیست و پنجکل مدا استقرار ما در آن منطقه . راه افتادیمو کردیم 

یگقان اصقلی    2امقا در والفجقر   . عملیقاتی نبقود و فققط پشقتیبانی بقود      4 تیپ المهدی در والفجر
مقا را بقرای    عملیقاا بعقد از  . نداشقت کننده بود که تلفاا سنگینی داد و فرصت بازسازی هقم   عمل

 .بازسازی به مریوان فرستادند
هایی را از قبل مشخص کرده بودند تا هر گقروه در آن   در شهر خانه. روز ماندیم پانزده در مریوان
دسقتور   روز پقانزده بعقد از  . کار بقودیم  تقریباً بی .بعد از استقرار کار خاصی انجام ندادیم. مستقر شود

 .سنندج آمدحرکت به سمت 
از  ،میقرزا نیسقتانی  . روز زمقان بقرد   چهقار پقنج   جقایی نیروهقا   جابه حرکت از مریوان به سنندج و

بود که مقا   یهای وحشی قرمزرنگ زالزالک کنار جاده. معاون فرمانده گردان ادواا بود ،های جهرم بچه
: گفتمیرزا  و ایستادمیرزا  شینمادیدم در راه . «کَلَبه»گویند  می ها گوییم و جهرمی می« کَنگَلَک» به آن
. ها رفقت  خودش از همه جلوتر به طرف درخت و« !حمله به کَلَبه...  پایین دبیای...  پایین دها بیای بچه»

 .حمله کردیم ها ما هم به زالزالک
 روستاهای کردستان کنار. دیدیمعروسی روستایی  یک مراسمسنندج هم بین راه  بهروز آخر سفر 

لبا  سقپاه   .با ما بود مقدم بهبهانی. ندزد داشتند ساز و دهل می ها کنار جاده محلی محوطةدر . ندا جاده
. کنار جاده ایستادیم 110 با جیپ« .وایسا»: به راننده گفت. هم دور سرش بسته بود  ای و چفیه پوشیده

دیدنقد   که ما را .بودندرقص محلی  هم در حالتعدادی  .کردند می رد داشتند شادیکُحدود سیصد تا 
: گفتم. رفت ها نآاز جیپ پیاده شد و به طرف  بهبهانی. خیره شدندما  به کردند وقطع را ساز و دهل 

بابقا چقی   »: گفقت  «.نهشو عروسی .ولشون کن»: گفتم «م؟آ االن می .وایسید»: گفت «کنی؟ چی کار می»
سقریع از ماشقین    هقا  از بچقه  برای اینکه اتفاقی نیفتد با یکقی  .نگران شدیم «.کارشون دارم؟ صبر کنید

: پرسقید  .زد سراغ کسی رفت که داشت سقاز مقی  . ما فاصله داشت باچند متری  بهبهانی. پایین پریدیم
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شما عروسی دارید مقا   !هیچی»: گفت بهبهانی «برادر چی شده؟»: زن گفت دهل« زنی؟ نمیدیگه چرا »
کالشقینکف را پشقت  انقداخت و     بهبهانی. به زدنکرد  زن شروع دهل «.بزن .هم اومدیم تبریک بگیم

 محلقی شقروع کقرد بقه    گرفت و با آنان  رقصیدند که داشتند میرا یی ها رفت وسط میدان و دست آن
بقرای   .ای ایستادیم تقریباً ده دقیقه. خیلی خوششان آمده بود ها روستایی .مان گرفته بود خنده. رقصیدن

بقه  . کردیم یادمان افتاد که ایام ماه صفر است می فظیداشتیم خداحا وقتی. ما شربت و شیرینی آوردند
 .خواستم به اینا نشون بدم که پاسدارا آدمای بدی نیستن می فقط! یادم نبود... آه »: گفت. گفتم بهبهانی

 «.مردم رو دوست دارن
هقای سقپاه داده    یک ساختمان به بچه ها کردستان ارتشی 21توحید لشکر  21در سنندج در پادگان 

. اما چون به حقیققت ققول داده بقودم سقراغ  رفقتم      .چیزی به پایان مأموریت من نمانده بود. دبودن
خیلقی  »: گفقت  «.فرصت نشد .تحرک بودیم یش تو همه»: گفتم« چرا زودتر نیومدی؟»: حقیقت گفت

. عملیاا از دست دادیم یها رو تو کلی از بچه. به تجربیاا شما نیاز داریم .پس االن بیا پی  ما ،خب
: گفت «.باقی نمونده بیست روز بیشتر تا پایان مأموریتم»: گفتم «.ها رو آموزش بده شما بیا حداقل بچه

هامون  چون بچه. مونم نمی لیو .آم میاین بیست روز رو  ،خوای  اگه می .تونم نمی»: گفتم «.خب بمون»
 «.کنم میخبرا ؛ باشه»: گفت «.شناسم این تیپ کسی رو نمی یمن هم تو .رن دارن می

توحیقد   21در سرمای کردسقتان مقا در پادگقان     1902 سالدی . بیست روز گذشت و خبری نشد
 پادگقان مراسقم عقزاداری برگقزار کردنقد و      ةی جنقوب در محوطق  هقا  بچه. نزدیک اربعین بود. بودیم
 نیروهقایی کقه در پادگقان بودنقد و    . من در آن مراسم نوحه خوانقدم . انی محلی راه انداختندوخ نوحه

چند روز بعقد  . را تماشا کردند ها زنی بچه سینه را ندیده بودند دور ما حلقه زدند و ها عزاداری جنوبی
مققر تیقپ هقم پایگقاه پقنجم      . به جنقوب بقرود   ن مراسم اعالم کردند که تیپ سریع آماده شود وآاز 

ی بقزر   هقا   تریلی روی ها را ماشین. وسایلمان را جمع کردیم و راه افتادیم. شکاری امیدیه تعیین شد
خقودم هقم بقا تریلقی      تصمیم گرفتم زمان را هدر ندهم و. قرار شد نیروها با اتوبو  بروند .گذاشتند
« .کقنم  تریلی صحبت می ةرم با رانند خودم می» :گفتم. تریلی شاگرد دارد ةرانند .شود نمی گفتند. بروم

: راننقده گفقت  . ز بود و مسیر طوالنیجیپ سربا. بعد از صحبت با راننده قرار شد من در جیپ بنشینم
به میرزا نیستانی هم  «.نگران نباش .کنم یه کاری می»: گفتم «چی؟ بیاداگه برف و بارون  .ای تو دیوونه»

. خواست با من بیاید میها هم  یکی دیگر از بچه. رومام و با ماشین میگفتم که موافقت راننده را گرفته
. شقدیم   جیقپ بیقرون از درِ پادگقان سقوار    . خقواب برداشقتیم   یسقه تقا ک  برای اینکه اذیت نشقویم دو 

داخل جیپ سرباز، روی تریلقی، در  ن جاده آاین کار در . را باز کردیم و داخل  رفتیم ها خواب کیسه
بقاالخره بقه خوزسقتان     امقا  شدچند بار هم بارندگی . واقعاً دور از عقل بودهای تند و هوای سرد پیچ

 .رسیدیم
خواست زودتقر   می دلم .مخیلی کالفه شد. ایستاد میای  خانه شوش راننده در هر قهوهی ها نزدیکی

شما دیقروز صقبح حرکقت     که گفتم کمی با راننده بگومگو کردیم و. به منطقه برسم و اوضاع را ببینم
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رو  جیقپ »: گفتم «بد کردم شما رو سوار کردم؟»: گفت .رسیدیم باید می امروز صبح حداکثرو کردی 
ببقر امیدیقه تحویقل     .هم به ما ربطی نداره ماشیناون یکی . ریم از اینجا به بعد خودمون می .کن پیاده
سوار جیپ که شقدیم بقه همقراهم    . مناسب جیپ را پایین آوردیم یباالخره قانع شد و در مکان «.بده

 .یمبعقد از زیقارا حرکقت کقرد    . قبول کرد .برای زیارا به حرم حضرا دانیال برویم کردمپیشنهاد 
 .بودکاهو ایستاده  عبدالخان برای خرید ةتریلی را دیدیم که کنار جاد ةاهواز باز رانند  نزدیک

 ؛داشت یاسم یک ی در پایگاه بود و هرادیز یها ناساختم. امیدیه رسیدیم هواییی به پادگان نیرو
که با  بود بلند ةطبق ش  دو واحد Hساختمان . بودند شده ساخته شاه زمانکه  H هتل یا T هتل مثالً
رای اینکقه تعقداد   بق  ار H هتل. داشت الی دوو بود  بلندم ه T ناساختم. شد می به هم مرتبط پلیک 
 و ادواا گقردان  تا گرفته ادهیپ یها گرداناز  ،تیپ همة. به ما دادند بود ادیز یالمهد 99 ی تیپها بچه
 .بودند شده جا جابه ها رمجموعهیز همراه ،حاایتسل و تدارکاا و یبهدار و یرزم یمهندس و بیتخر

 .دندیرس راه از ها بچه کم کم، ما استقرار از بعد .شدندمی هزار نفر نزدیک سه
عبداهلل صالحیان من را به بهداری تیپ برد و آنجا بعقد  . سرمای سختی خوردم .زمستان سردی بود

تعقادل  . سقوختم  شقدید مقی  پانزده روز در تب . ت نشان داد و بدتر شدمیاز تزریق آمپول بدنم حساس
قبقل از  چقون  . کقرد  این مدا صالحیان از من پرسقتاری   در. توانستم از جایم بلند شوم نمی نداشتم و
وسقیله و مقواد   از تدارکاا . بلد بودآشپزی  و رفت می به کویت ها کارگر لنج بود و بیشتر وقتجنگ 

باالخره خوب شدم و به زنقدگی  بعد از دو هفته . کرد گرفت و برای من سو  درست می خوراکی می
 .برگشتم
 جماعت برای نماز هزار نفرنزدیک نماز مغرب و عشا زمان . پایگاه پنجم خیلی بزر  بود ةحسینی

 .جای سوزن انداختن نبودآمدند و  می
 نیستانی رفتم میرزاسراغ . خواستم به بهبهان بروم می بود و منسالگرد مجید بقایی بهمن ماه اولین 

هقا   بچه. دادند می داشتند ناهار. مستقیم به مسجد رفتم نزدیک ظهر به بهبهان رسیدم و .فتمرگ و اجازه
: گفقتم  «کجقا رفتقی؟   تو کجایی؟»: گفت و کردصدایم . پور هم بود احمد غالم .در مسجد جمع بودند

پی  ما بیا »: گفت «.رفتم نه، ول کردم»: گفتم «خاتم نیستی؟ یمگه تو»: گفت «.با تیپ المهدی هستم»
بعد از ناهار سر مزار مجیقد   «.م قرارگاه سراغتآ می، اگه خواستم بیام»: گفتم «.اطالعاا عملیاا یتو
 .امیدیه برگشتم ظهر دوباره به از بعد و رفتم
چه »: پرسیدم. وجوش زیادی دارند ها جنب چهار روز از بازگشت من گذشته بود که دیدم بچه سه
« کقی گفتقه؟  ! عملیاتقه  ؟پایان مأموریت بگیقریم »: گفتم. مپایان مأموریت بگیری باید گفتند «شده؟ خبر
تقا سقه    ،مونیقد ب هاگ. شه عملیاا می داره»: گفت. سراغ میرزا رفتم. است میرزا نیستانی گفته که گفتند

زودتر از موعقد مققرر بهتقون پایقان مأموریقت        من یه هفته ،برید دخوای می هاگ. ماه دیگه باید بمونید
بعد از ش  ماه مانقدن در کردسقتان و    .اند شدهخسته  متوجه شدم با رفقایم که صحبت کردم «.دم می
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هقا   وقتقی دیقدم بچقه   . مدا مأموریت ما هم تمام شده بود. عملیاا دیگر توان نداشتند حضور در دو
 .برگشتیممانند من هم پایان مأموریت گرفتم و به بندر دیلم  نمی

. شور و هیجان خاصقی ایجقاد کقرده بقود     «لبیک یا امام»طرح نیروهای  خروشدر سپاه بندر دیلم 
ما را به گناوه فرستادند تقا  . بروم ها وقتی برای عملیاا آماده شدند من هم اعالم آمادگی کردم تا با آن

بعقد از  . فرم سوابق خود را پقر کردنقد   در گناوه نیروها. استان بوشهر تشکیل شود نامتیپی با آنجا در 
. مدشق جانشقین گقردان    هم من. مسئولیت دادند ها حدود بیست نفر را صدا کردند و به آن ها فرم ةارائ

 .شد گردان حجت هم فرماندةهای گناوه  از بچه منیؤعلی م
منین در ؤما را به تیپ امیرالم بعد از آن .دو سه روز آنجا بودیم. ما را به اردوگاه برازجان فرستادند

تیقپ سقمت راسقت     ةهمق . بقزنیم   خقوش بنقه   عین ةمنطق ز به ما گفتند که دردر اهوا. اهواز فرستادند
 زمقانی کقه بقه طقرف دهلقران     . عبا  چقادر زدنقد   دشت ق خوش ماهورهای عین زاده عبا  در تپه امام
داخقل   هقا  گقردان . وآمقد کقرده بقودم    رفت نجادر عملیاا محرم زیاد آ. شناختم می رفتیم منطقه را می

 هقوا دلپقذیر و  . در آن برهوا بهشت را تجربه کردیم ،اینکه امکاناتی نداشتیم با. چادرها مستقر شدند
 وهوای خاص و غیر قابقل توصقیفی   نیروها حال. تر بودند بهاری دلچسب یها از هوا بهاری بود و بچه

ناراحتی هقم اگقر پقی     . شدند از هم دلگیر و با هم درگیر نمی. داشتنی و باصفا بودند دوست. داشتند
 ندهای آموزشی گذاشت های عقیدتی کال  بچه .هم روزمرگی بود نجاآ. شد می خیلی زود حل ،آمد می

 .گفتند میها حدیث و مسائل اعتقادی  و برای نیرو
. بقود   محمود مزارعی مسئول اطالعاا عملیاا و منین بوشهرؤاله محمدی فرمانده تیپ امیرالم فتح

 های اطالعاا عملیاا رفقتم و  کارم سراغ بچه روزها بیوقتی دیدم . عالقه داشتم  من به کار اطالعاتی
 .هتم جانشقین گقردان حجتق   مَاالن سِ .ش هم دارم سابقه .های اطالعاا کار کنم خوام با بچه می»: گفتم

فرمانقدة  چنقد روز بعقد   . خیلی استقبال کردنقد  «.تونم کمکتون کنم می ،اگه کاری هست. کارم فعالً بی
. شناسقایی کقنن   دهلقران رو  و چقیالا  ةخوان برن بقاالی منطقق   نیروها می»: تیپ صدایم کرد و گفت
اگقه شقما خقودا     .کقارن  تازه هانیرو ةبقی. نفرشون کاربلدن ان دو سه اطالعاا ینیروهایی که االن تو

اشقکالی  »: ایشان هم گفت. منی گفتمؤجریان را به م قبول کردم و «.رو ببر شناسایی ها این بچه ،طالبی
 «.کاری نداریم ما اینجا فعالً  .برو .نداره

. زدیقم  ها  حرکت کردیم و یک چادر بین تپه 1چیالا ةهای اطالعاا عملیاا به سمت منطق با بچه
روی  هکقه روبق   ،غربی استان کوا عراق از روی نقشه به اطراف شهر علی  روزها برای شناسایی منطقه

منطقه رها بود و اسقتحکاماا خاصقی   . نه ما نیرو داشتیم نه عراق  ن منطقهآدر . رفتیم ، میچیالا بود
و  خقاردار زده  دو ردیف سقیم  ها در شیار های شوش افتادم که عراقی آنجا که رفتم یاد تپه. نداشتهم 

دیگقر هقیچ مقانعی نبقود و      ،گذشقتیم  مقی  اگر از شیار .باالی تپه هم یک پست نگهبانی گذاشته بودند
بقا   هقا  در یکقی از شناسقایی  . منطقه شناسایی کردیم تقریباً ده روز در. زد دور  شد منطقه را می راحت

                                                 
 (راوی) .بود عراق و متعلق به مرزی در دهلران ای نقطه، ا و زبیدااال مانند سگ ،چیالا .1
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شک کردیم کقه شقاید در   . است رفتیم که دیدیم یک کالشینکف روی زمین افتاده می در بیابان موتور
بعد از تحقیق از کسانی که اطالعاا داشقتند متوجقه شقدیم کقه     . وآمد داشته باشد منطقه نفوذی رفت

کقردیم   مقی  تا آن روز گمان. دار زیاد است گله ن منطقه به شکل چوپان وآهای خبرچین در د نیرودتر
ها ما  یک شب عراقیتا اینکه . گذاشتیم نمی خوابیدیم نگهبان که در چادر می ها شب و منطقه امن است

. اصالً نفهمیدیم چطور از چادر فقرار کقردیم و سقوار موتقور و لنقدکروز شقدیم       .را زیر آت  گرفتند
مقا را  چادر ها  باران آن گلولهلطف خدا بود که  .ندچپ و راست منطقه را زیر آت  گرفته بود ها یعراق

ا نیروهای خبرچین چادر ما ر. را از معرکه خارج کنیم ها نقشهو  ها ما فقط توانستیم اسلحه. نابود نکرد
 همقة راحتی  توانستند به ، میآمدند می ما  اگر خودشان سراغ. داده بودند ها گرای آن را به عراقی دیده و

ای  فایقده  مانقدن  و دیگقر  بقود  رفتهمنطقه لوها بعد از آتشباری عراقی .ما را در خواب به رگبار ببندند
 .نداشت

 ،بقه نقام چنگولقه    ،موسقیان  چیالا و ای بین اله محمدی ما را از آن محور به منطقه بعد از آن فتح
در جزایقر و عملیقاا    1شب اول شناسایی ما در آن منطقه مقارن شد با شروع عملیقاا خیبقر  . فرستاد
چنگوله درگیقر کنقیم    ةقرار بود دشمن را در منطق. شد می که عملیاا فریب خیبر محسوب 5والفجر 

 .خیبر بفرستد ةتا نتواند از باال نیرو به منطق
 شقبی کقه  . عملیاا از رادیو در حال نواخته شدن بود و ما هنوز هیچ کقاری نکقرده بقودیم   مارش 

در حقال  ای  لنقدکروز در دره  مقن و دو نفقر دیگقر سقوار    چنگوله مستقر شویم  ةخواستیم در منطق می
سقرازیر   مقا بقه طقرف    گروهیاز دو طرف تپه  پس از آن .روشن شد یم منوریدید حرکت بودیم که

و بقود  کقه بوشقهری    ،زاده مصقطفی عقرب  . یما هاسیر شدفکر کردیم . یمیستیم دقیقاً کجادان نمی. ندشد
سرعت  دیدم مصطفی و راننده به ناگهان. بین من و راننده نشسته بود طبع، داشتنی و شوخ خیلی دوست

بقه   ها یکی از آن .رسید لندکروزجمعیت به  .فرصت نکردم واکن  نشان بدهم. از ماشین بیرون رفتند
خیالم راحت شد که  «بخوریم؟ چیزی نداری ،برادر»: شمالی گفت ةخم کرد و با لهج رف پنجره سرط

چهقل  و  اند هکرد نجا عمل که آ گفتند. کربال باشند 25ی لشکر ها باید از بچه نیروهای خودی هستند و
کنقاره  بنقدگان خقدا از ماشقین     «.ما هم چیزی نداریم»: گفتم. اند است چیزی نخورده ساعت و هشت

 .گرفتند و رفتند
گفتنقد چقون    ساعت از استقرار ما در چنگوله نگذشته بود که تما  گرفتند و بیست و چهارهنوز 

بقه   بایقد  در منطقه عملیاا شده است دیگر به حضور نیروهای اطالعاا عملیاا نیازی نیسقت و مقا  
از فرصقت اسقتفاده   در آنجا من . غروب به دهلران رسیدیم. برگردیم مانکار خود سرِ سمت دهلران و
نیقرو  بقه  جبهه  ؛بیا مانی، از در  عقب نمیبرای برادرم نوشتم که عملیاا شده و اگر  ای کردم و نامه

                                                 
مجنقون بقه تصقرف     در این عملیقاا جزایقر  . هورالهویزه انجام شد ةدر منطق« یا رسول اهلل»با رمز  9/2/02 خاکی خیبر در   ق عملیاا آبی .1

تجزیقه و تحلیقل جنقگ ایقران و      ،تنبیقه متجقاوز  ) .ما بود در اختیار هم 1901 تا سال چاه نفت بود و ةها حلق نیروهای ایرانی درآمد که شامل ده

 (، مرکز مطالعاا و تحقیقاا جنگ11 ص، 9عراق 
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از . دیدم که با هقم کشقتی گقرفتیم    41در پادگان سایت نُه ماه قبل از آن آخرین بار مجید را . دنیاز دار
 .بدهم های صبح به پیک نامه را در جیبم گذاشتم تا .نداشتم خبر خانه

 «.کقارا داره  .فرمانده تیقپ گفتقه بقری پیشق     »: مزارعی به من گفت محمودصبح  1:91 ساعت
ایشان . رفتم یمحمد اله فتح راست سراغ دهلران به سمت دشت عبا  و یک با موتور از .تعجب کردم
کقارِا   اونجا .برو بهبهانشما »: گفت «برای چی برم بهبهان؟»: گفتم «.برو بهبهانحمید »: به من گفت

اند چه برسد به اینکه مسئولین تیپ بدانند ام چطور من را پیدا کردهدانستم که خانوادهاصالً نمی «.دارن
مقادرا   .چیز خاصی نیست»: گفت «آقای محمدی چه اتفاقی افتاده بهبهان؟»: گفتم .بهبهانی هستم من
تقا   «.ا زخمی شده اخوی»: گفت «تفاقی افتاده؟آقای محمدی چه ا»: باز پرسیدم. شک کردم« .همریض

شقهید  »: گفقتم  «.آره»: گفقت  «مگه ایشون جبهه بقوده؟ »: پرسیدم .این را گفت یاد نامه در جیبم افتادم
بقرو و  »: گفقت « .کاری ندارم اونجا ب من برم بهبهان چی کار کنم؟خُ»: گفتم «.آره»: آرام گفت« شده؟
 .ساعته به بهبهان بروم و برگردم چهل و هشتقرار شد  «.برگرد

 ةجاد از آنجا سرِ. ی بین راهی خودم را به پل کرخه رساندمها عبا  راه افتادم و با ماشین از دشت
در محل پالکقارد  . از اهواز به امیدیه رفتم و شب به بهبهان رسیدم. اندیمشک ایستادم و به اهواز رفتم

تقنم بقود و صقدای گریقه و زاری آشقنا و        لبا  رزمندگی .مان شلوغ بود زده بودند و جلوی درِ خانه
دو متری مقا کوچقک بقود و     سی و ةخان. داستار بلند بود رضا ،مان دوست و همسایه از خانه همسایه

 .در اتاق نشسته بودند که رسیدم همه مغموم ة خودمانخانبه . همسایه گرفته بودند ةخان مراسم را در
خواسقتم   مقی . دور هم نشستیم و شوخی کردیم ها طبق معمول با بچهبعد از آن  نمازم را خواندم و

دنیا همین یک برادر را داشتم که از کودکی بقا   در. اما درونم آشوب بود. ن وضع بیرون بیایدآجمع از 
 .چرخاندمیزندگی را  و بودیم هم کار کرده
الققد    عملیقاا طریقق  سقالگی در   در پقانزده دو سال از من کوچکتر بود و برای اولین بقار  مجید 
از هقم   ،با اینکه هر دو در جبهه بودیم .بعد از شرکت در عملیاا رمضان پابندِ جبهه شد. شرکت کرد
مقن کقه در  رو ول    .تو بقرو در  بخقون  »: به او گفتم 4سایت  ةآخرین بار در منطق. خبر نداشتیم

امقا بعقد از آن بقا    « .باشقه »: گفقت « .این پیرزن دل  خوش باشه یکی از مقا دیقپلم گرفتقه    بذار .کردم
شب عملیاا خیبقر  . عملیاا شرکت کرده بود در ،اباالفضل 51تیپ  ،های گردان حضرا ابراهیم بچه

مجید  گفتند می. زمان در چزابه نزدیک هورالعظیم عمل کرده بود تا دشمن را درگیر کند این گردان هم
 .رسیده است ن منطقه به شهادا آدر 

                                                 
معقروف بقه   ) ارتفاعقاا ابوصقلیبی خقاا    ةدر دامنق  فکقه و ق  شوش ةجاد امتداد کیلومتری غرب شوش در هجده رادار در 5 و 4سایت  .1

 ارتق  عقراق بقرای حمقالا موشقکی و      .کقرد  مقی  رادیویی ارت  فعالیت ی برای کنترل هوایی وواقع بود که به عنوان مرکز( ارتفاعاا رادار

، 1اطلقس راهنمقای   ) .کرد می اهواز از موقعیت این منطقه استفاده ق اندیمشک ةجاد و ،تپه اندیمشک، شوش، هفت ای به شهرهای دزفول، توپخانه

 (211و 220ص  خوزستان در جنگ،
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 مسقعود  و دیق مج. بهبهان خیلی شهید داده بقود  .مزار شلوغ بود. شهدا رفتیمفردای آن روز به مزار 
 و ه بقود شقد  دیشقه  دیمج از قبل مسعود. بودند یمیصم هم با یلیخ ویونموس دیسع و یقنوات یزارع
 .بلنقد کنقد   توانست سقر  نمی خجالت مرا که دید از. او را دیدم ناقبرست در. بود مانده تنها دیسعحاال 

رم  من دارم مقی »: به مادرم گفتم بعد از ظهر. احتمال دادم اسیر شده باشد .را نیاورده بودندپیکر مجید 
 بهنگفت و من  چیزی. شد نمی مادرم حریفم .سر بودم کمی خیره« .بهبهان کاری ندارم دیگه یتو .مادر
کقه بقرادرش بقه     هقا،  تیپ برای من و یکی دیگر از بچقه  ةدر محوط. حرکت کردم عبا  دشت طرف

 .گفتند های گردان آمدند و به ما تسلیت  بچه .پالکارد زده بودند ،شهادا رسیده بود
بقرویم و از آنجقا    1عملیاتی طالییه ةروز یازدهم عملیاا خیبر به گردان ما مأموریت دادند به منطق

آنجا همیشه . ندیممادستور فرماندهی  مستقر شدیم و منتظر 2علی شط ةدر منطق. به جزایر اعزام شویم
بین صحبت اسقرا  . گذاشتم تا در جریان آخرین خبرهای عراق باشممیرا زیر گوشم  یکوچک یرادیو

 .ردّی از مجید پیدا نکردم
 و کردنقد  جمقع  ،که در منطقه مسقتقر بودنقد   ،را ها و جانشین ها بعد از چند روز فرماندهان گردان

به جهقت   ها، بود و آن 21و  11 های لشکر بچه اختیار درجنوبی  ةجزیر. دشمالی بروی ةبه جزیر گفتند
 .داشتند ها یی شدیدی با عراقها درگیری ،وجود خشکی طالییه
 دیدم ،المقد  بود چی ما در بیت سیم که بی را، محمد چنگایی نجاآ. شمالی رفتیم ةبا قایق به جزیر

محمقد  « های امیرالمقومنینم با بچهمن »: گفتم « آره تو کجایی؟»: گفت «محمد تو اینجایی؟»: و پرسیدم
بقا نابقاوری   « .هشهید بهروزی ةاینجا اسکل. های بهبهان هم هستن بچه. حسنم های امام من با بچه»: گفت
ه که شقهید  روز دو سه»: گفت« کی؟ گی؟ مگه عبدی شهید شد؟ بهروزی؟ عبدی رو می! چی؟»: گفتم
اسم این اسکله رو گذاشقتن   ها بچه. بیمارستان نمازی شیراز شهید شد یتو .پد زخمی شد یتو. شده

سعید رفیق مجید که « .سعید موسویون»: گفت «دیگه کی شهید شده؟»: گفتم« .شهید عبدالعلی بهروزی
ادامه . ه بودرا به آنان رساند شخود باالخره، کرد نمی سرش را بلند در مزارو  مانده بود از رفقای  جا

 یتقو  ،چقادر بقودن   یتقو ، آره»: گفقت « اینا شهید شقدن؟  ةهم»: گفتم «.اندامی، ومند، اوالدیآبر»: داد
اینقا رفققای    آره،»: گفتمی ناراحتبا  «شناختی؟ رو میایناحمید . شه که چادر بمبارون می ،شمالی ةجزیر

 «.ایم شهری هم. از شوش باهاشون بودم .من بودن

                                                 
راهقی   از شقمال بقه سقه    از شرق به کوشک، عراق، غرب به کشور جنوب و از .جنوب غربی دشت آزادگان قراردارد الیه طالییه در منتهی .1

جنگ تحمیلی این منطقه  با آغاز .سه طرف آن بیابانی خشک است دارد و غرب طالییه هورالهویزه قرار در .است محدود چهارراه برزگر فتح و

ایقن منطققه    .اشقغال بقود   المققد  در  تا عملیاا بیت گ سقوط کرد وندر همان روزهای ابتدای ج یکی از محورهای هجوم ارت  عراق بود و

، 1 اطلس جغرافیقای حماسقی  ) .شد می مجنون در زمان دفاع مقد  محسوب حفظ جزایر کلید های خیبر و بدر و یکی از محورهای مهم عملیاا

 (111 و 111ص 

علقی پقس از عبقور از     کیلومتری شقط  بیست ةجاد است و دشقت  کیاناسکله و روستایی در هورالهویزه و در شرق پاسگاه  ةراه جاد نام آب .2

اطلقس جغرافیقای   . )رسقد  مقی  خشکی است که به جفیر و طالییه هقم  ةشود و منطق علی به مرز دو کشور منتهی می راه شط از جنوب آب هور و

 (113 ص، حماسی
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 .اما نه مثقل روزهقای عملیقاا    ند؛رفت و می ندکرد می بمباران. زد می دشمن مدام ةدر جزیره توپخان
آمد  می تا آفتاب باال. شد نمی ای آرام  برقرار لحظه. روزهای عملیاا پروازهای دشمن وحشتناک بود

امقا هواپیماهقای عراققی     .شود که هواپیماها نیایندابری  کاش هوا گفتند ها می بچه. آمدند می هواپیماها
 .آمدند شدند که در ابر هم پایین می می قدر جری گاهی آن

 ای الهچقرده جقاده  . مسقتقر شقدیم   رفت می شمالی روی نوک پدی که به طرف الهچرده ةدر جزیر
همقین پقد در عملیقاا خیبقر     روی . بودنقد  احقداز کقرده  در جزیره  ها طوالنی و پهن بود که عراقی

قرار بقود بقرای پدافنقد در منطققه     . کردند می جا ن را جابهانشستند و نیروها و مجروح کوپترها می هلی
وی رَ گرفتن جزیره را داشتند پقی   قصد 1یی که از طرف الصخرهها مستقر شویم و اجازه ندهیم عراقی

 هقا  بچقه  ةهمق . عقب برگشتیم تا نیروها را آماده کنقیم و روی پقد ببقریم    به ،وقتی جاگیر شدیم. کنند
هقا بقه مقا فشقار      بچقه . خبقری نشقد   چند روز گذشقت و . بودنددستور  منتظریشان را بسته و ها کوله
. منی سراغ فرمانده تیپ رفتقیم تقا کسقب تکلیقف کنقیم     ؤمن و م .کنیم نمی آوردند که چرا حرکت می

دو روز بعد از قرارگاه خبر رسید که دیگر به  «.من هم مثل شما منتظرم تا قرارگاه بگه»: محمدی گفت
منطققه   .ناراحت شدیم. أموریت بگیرند و به بوشهر برگردندحضور شما نیازی نیست و نیروها پایان م

 در کاش گفتم خودم با. درگیری شرکت کنیم اما نتوانسته بودیم در عملیاا و ؛و دشمن را دیده بودیم
 اایعمل در مثالً تا بودم نیمنؤرالمیام ةادیپ یروین. رفتم می اایعمل به پور غالم با ای بودم مانده یالمهد
 .هیچ کاری نتوانستم بکنم اما .کنم شرکت

خقوایم ناوتیقپ    مقی »: گفقت  شقدم کقه مزارعقی سقراغم آمقد و      مقی  برای بازگشت به عقب آماده
من که دیگه اینجقا کقاری    ؛آره»: گفتم «اطالعاا عملیاا؟ ی با منآ می .منین رو تشکیل بدیمؤامیرالم
 1909اواسط اردیبهشت . برگشتیمهای قدیمی اطالعاا به بوشهر  از بچه تعدادیبا مزارعی و  «.ندارم

. با لندکروز به ماهشهر رفتیم و پشت ساختمان سپاه منتظقر مانقدیم  . شدیماز بوشهر به ماهشهر اعزام 
 2خسروآباد ةبرگشت به ما گفت که باید به طرف قاسمی وقتیسپاه رفت و مقر ن داخل یکی از مسئوال

 .برویم
کنار نهر مستقر  ای در مدرسه. ریخت می 9د به اروندخسروآبا ةقاسمیه آخرین نهری بود که در منطق

از تقدارکاا گرفتقه تقا     ،کقلّ نفقراا مقا در آنجقا    . هشت کقال  داشقت   بود و دبستان آجری. شدیم
 هقم  یمیققد  و کهنقه  قیققا  یتعقداد . شد نمی ش  نفر هم بیست و ،های جلوی در و پرسنلی نگهبان
 .آمد می غذایمان هم از آبادان. میداشت

                                                 
 (راوی) .القرنه است واصل البیضه و حدّ عراق و ةهورالهویز ةدر منطق .1

روسقتایی بقه اسقم نهقر      نجقا انتهقای آ  .یا خسروآباد اسقت  اروندکنار رود می کناری که تا انتهای یادمان فاو ةاز آبادان به طرف اروند جاد .2

 (راوی) .قاسمیه است

جغرافیقای  احمقد احمقدپور،   ) .ریزد می فار  شود که به خلیج می فراا تشکیل و ،دجله، مهم کارون ةاروند از به هم پیوستن سه رودخان .9

 (1910، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقد ، 111ص  ،عملیاا ماندگار
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مردم . شدند می نهر شناخته نامو مردم با  ها خانه .کردند خسروآباد مردم عادی زندگی می ةدر منطق
 آمد نهرهقا پقر   آب که باال می. کردند میگیری  رانی و ماهی شد بلم می در نهرهایی که از اروند منشعب

 .کردند می از آن استفادههم ها  مردم برای آبیاری نخل شد و می
مردم   د وناز نهرها نیای ها یعراق تا  منطقه به ما گفتند که خیلی مراقب باشیمن آبعد از استقرار در 

 .ای نکشند برایمان نقشه هم نهر
. حاضقر بودنقد   ،ی بزرگقی داشقتند  هقا  که هیکل هم، دریایی ارت ی منطقه تکاورهای نیرو آندر 

 ددزیرپیقراهن رکقابی تقر   هقای کوتقاه و    در تابسقتان بقا شقلوارک   . خیلی راحت بودند ها آنبعضی از 
و دمپقایی   ،زدنقد  مقی  دودی  عینقک ، گذاشقتند  بر سر میدریایی ی کالهِ سبز مخصوص نیرو. کردند می
 ها یهایی در اختیار داشتند تا با حمالا عراق مقرشان داخل نخلستان بود و موشک. پوشیدند می بندی

ی کشقتی مقا موشقک شقلیک     هقا  وانفاو بقه سقمت کقار    ةاز منطق ها یعراق. مقابله کنند ها علیه کشتی
 کقه بقا هقم حرکقت     ،ی داخل کاروانها زدند تا به کشتی می ها را باید موشک عراقی ها نآو  ندکرد می
کردند یا  شلیک نمی یا ها نآجالب اینجا بود که . اصابت نکند ،کردند تا بندر امام را فعال نگه دارند می

کقه   هم ها آن. درگیری داشتیم ها نآدلیل ما با  مینه به. رد شده بود کردند که موشک وقتی شلیک می
 .ندشد نمی نزدیک به ما دانستند ما سپاهی هستیم می

حدود دو هفته در اطالعاا  .بود زاده هم جانشین  مسئول ما محمود مزارعی بود و مصطفی عرب
 در. گذشقتیم  2چوئبقده  و بنقدر  صاز نهر قفا. فرستادند 1ن منطقه بودم و بعد ما را به قفاصآعملیاا 
بارچ در صنعت دریقایی کقاربرد   . گذاشته بودند ق بزر  ةدوبق  فار  یک بارچ  شیر با خلیج بهمن ةدهان
کننقد و   های بقزر  را روی آن خقالی مقی    کشتی بارِ. خور ندارد پهن است و آب زیرش صاف و. دارد
 جقای وران جنقگ مقا از آن بقه    در د. کند می تری دارد تخلیه خور پایین بار را در بنادری که آب ،بارچ

بارچ را به خشقکی چسقبانده و    ،وقتی آب باال آمده بود ،شیر بهمن ةدهان در. کردیم می پناهگاه استفاده
 دورمقان . رفتقیم ، که داخل  خالی بقود  ،مانند ما روی بارچ مکعب. لنگر انداخته بودند تا تکان نخورد

 داشقت  آب ریش بهمن فقط رفت می نییپا یوقت. گرفت یم را منطقه ةهم مدآ یم باال یوقتآب  .بود آب
 .شدند یم انینما دوباره ییایدر یها جلبک با ها یخشک و

ه نفر بودیم که در مقر جدید رفتیم و نُ. های اطالعاا عملیاا روی بارچ است به ما گفتند مقر بچه
بقارچ گذاشقته و اسقتتارش     کانتینر باالی فقط دو. نه پنکه داشتیم نه کولر. ستکجا آنجا تازه فهمیدیم
ی خقوب   امکانااها  آن. دریایی هم کمی دورتر از ما در بارچ دیگری بودندی های نیرو بچه. کرده بودند
 کقار  بعقدازظهر  0 تقا صقبح   11:91 که از ساعت میدیشن یم را ها آن  یزلید برق موتور یصدا .داشتند
ظهرهقا   از پنگ هم داشتیم کقه بعقد   میز پینگ یک. شدیم مد باال و پایین می و در بارچ با جذر. کرد می

                                                 
 (راوی. )ریزد فار  می آخرین نهری که به خلیج شیر نهر قفاص است؛ انتهای رودخانة بهمن .1

اطلقس  ) .دارد ققرار  شقیر  کیلومتری شمال قفاص کنار رود بهمن ده کیلومتری جنوب شرقی آبادان و چهل و پنج چوئبده در اروندکنار در .2

 (14 ص ،جغرافیای حماسی
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آبقادان و زیقر    ةدر گرمقای منطقق  . تو  تلفاا داشتیم ده پانزدهبیشتر روزها . کردیم بازی می روی آن
 میتوانست ینم اصالً ها شب. بارید می بیرون کانتینر هم آت  از آسمان .شدیم کانتینر آهنی حلوا می ةسای
. کرد شد شنا نمی در آب شور هم زیاد .خورد ینم تکان هم هوا و آب .بود یشرج و گرم هوا .میبخواب

ی پالسقتیکی  هقا  ی منطقه و زمین سقفت بقا تقو    ها خشکی در ها رفت با بچه گاهی که آب پایین می
. خواهیم با شما فوتبال بقازی کنقیم   گفتند ما هم می آمدند و می تکاورها هم می. کردیم می فوتبال بازی
 تا بز هم داشتند که وقتی آب پایین تکاورها روی بارچ خودشان دو. م بازی کردیمه آنها با یچند بار
اما  ،دیدند می بزهای بیچاره سبزی جلبک دریایی را. کردند رها میعلف  برای خوردنرا ها  آنرفت  می

 .توانستند بخورند چون شور بود نمی
 ققرار  دریا را شناسایی کنیم تقا اگقر  تسلط بر  و ،دشمن دیدها،  عمق آن، ما نهرهای منطقه بود قرار

بعد گفتیم که  .کردیم  تقریباً سه هفته شناسایی. شودمسیرهای مطمئن انتخاب  ،شد عملیاتی انجام شود
کشقند   ها خیلی سختی می کسانی هم که عقب بودند گفتند بچه. توانیم اینجا دوام بیاوریم نمی ما دیگر
 .قاسمیه برگرداندند ةما را به منطق .جایز نیست بمانند و دیگر

گرفتم تا شاید بین اسقرا ردّی از   می گاهی رادیوی عراق را گیر سرنوشت مجید بودم و همچنان پی
در قاسمیه یک مرخصی چند روزه از محمود مزارعی گرفتم و بقه بهبهقان   . اما خبری نبود .او پیدا کنم

 تیپ ،تند مجید با گردان حضرا ابراهیمسپاه گفمقر  در. مشده بود مجید گیر اعزام در بهبهان پی. رفتم
پرسان سراغ کسانی را که شب عملیاا بقا او بودنقد گقرفتم و بقه      پرسان. بوداعزام شده  ،اباالفضل 51
 ةشب عملیقاا و روحیق   بارةدر .ابراهیم معلم بود. رسیدم ،زاده ابراهیم پهلوان ،محل قدیم خودمان بچه

فرمانقده گروهقان هقم صقادق     ؛ نمون مهدی برجسته بقود فرمانده گردا»: گفتحرف زد و مجید برایم 
: گفقتم « .هقا گفقتن شقهید شقده     بچقه »: گفت« جوری مجید شهید شد؟  چه ،خب»: پرسیدم «.شریعتی

منطققه هشقیار   . شدنعراقیا متوجه ماجرا . به هم ریخت اوضاع»: گفت« خودا با مجید نبودی مگه؟»
گقردان و   فرمانده گروهان و. پاشید گردان از هم . خوردکار گره . خورد بست  عملیاا به بن. شده بود

کی به تو »: پرسیدم «.رو جمع کنه ها نبود بچه کسی .نیروها پخ  شدن. دسته یا زخمی شدن یا شهید
را پیقدا کقردم و از او    هقا  یکقی از آن . را نقام بقرد   هقا  دو نفر از بچه یکی «گفت که مجید شهید شده؟

منقور کقه روشقن شقد     »: گفت« ید شده؟ دیدید چه جوری شهید شد؟شما گفتید مجید شه»: پرسیدم
بقاالی   .بود یکی هم کنارش افتاده .ردک ناله می روی زمین و افتاده بود. شده صادق رو دیدم که زخمی

تکون   .سر و صورت  هم ترک  خورده بود .بوددست راست  قطع شده . همجیددیدم سرش رفتم 
 .صادق رو آوردیم عقب. شد می اما داشت سرد ؛گرم بود .ست زدمبه بدن  د. چشماش باز بود. دادم

سقراغ او هقم   . صادق برادر سه شهید بقود  «.خواستیم برگردیم و شهدا رو بیاریم که نشد می شب بعد
تیر خورده »: صادق گفت «چی بود ماجرا؟ .شهادا مجید رو تکمیل کنمماجرای م  هاومد»: گفتم. رفتم
در بلوشقوی عملیقاا تقا    مجیقد  . هام اومده بود بیرون و پخ  زمین شده بقود  روده .شکمم یبود تو

 دور ةچفیق . م اومقده بیقرون   دل و روده: گفتم ته؟ هصادق چ :پرسید. سراغم اومد چشم  به من افتاد،



150 

 

 .جمقع کقرد و دور شقکمم بسقت     ،که با خاک قاطی شده بقود  ،م رو گردن  رو باز کرد و دل و روده
مقن خیلقی   هیکقل  ! خقوای مقن رو ببقری؟    تقو مقی  : گفتم. بلند شو ببرمت :شد گفتتموم  که کارش
 مجید اصرار. تو رو باید از اینجا بکشم عقب ؛م شونه یدستت رو بذار رو: گفت. بود ناواز  تر درشت
از  تیقر . ش گذاشتم و یواش بلنقد شقدم   باالخره قبول کردم و دستم رو روی شونه. کرد و من انکار می

ترسقیدم کقه    اما مقن مقی   .مجید عینِ خیال  نبود. خورد زمین خمپاره کنارمون می. شد می بغلمون رد
باید تو رو با خودم : اما مجید گفت .برو ؛ور ول کن من :چند بار به مجید گفتم. دوباره ترک  بخورم

چنقد   هر. ممکنه دشمن جلومون دربیاد .منطقه ناامنه؛ نه: گفت . اا رو بنداز حداقل اسلحه: گفتم. ببرم
کقم طقول   یقه  ما   نشستنیه بار . شدیم می نشستیم و بعد از چند دقیقه دوباره بلند می رفتیم می قدم که
ش گذاشته و  زیر چونهرو   منور مجید رو دیدم که دست نور زیر. منور روشن شدیه مرتبه  یک. کشید
 .خقورده بقودم   من دوباره ترک   .نفهمیدم چی شد... دیگه و انفجار یه  دفعه یه. ای خیره شده به نقطه

مطمقئن شقدم مجیقد شقهید شقده و       بعد از حرفهای صادق «.جا شهید شده مجید هم گفتن که همون
 1.پیکرش در منطقه مانده است

آنجقا   ،ی اطالعقاا عملیقاا سقپاه ماهشقهر بقود     ها که از بچه ،2علی تنگسیری. به قاسمیه برگشتم
دیدگاه داشتیم که روزهقا از داخقل آن دشقمن را در فقاو نگقاه      در انتهای نهر یک . ما بود رمسئول مق

تازه در حال آوردن لودر و بولدوزر و  .نددر فاو نیروی رزمی نداشت ،، در آن تاریخها یعراق. کردیم می
کقه تأسیسقاا    را، و باالی فقاو  4القصر به طرف ام 9عبداهلل خور از ما. ندسازی بود کمپرسی برای جاده

جمقع  »: بعد از یک ماه و نیم محمود مزارعی آمد و گفقت . شناسایی کردیم ،تقر بودمس  موشکی در آن
. 5هیق محمد یروسقتا  یتو ،آبادان و نیدارخو نیب ،مارد اومده مقرش .شه یم لیتشک داره پیناوت. کنید
 «.اونجا ایم بریموخ می

 حقداقل  کقه  رفتیم لندکروز به طرف مارددو سه ها خداحافظی کردیم و با  با بچه 1909 سال مرداد
های پیاده  کانتینر گذاشته بودند و نیرو جاآن. مقر ناوتیپ زده شده بود. بود آبادان از جلوتر لومتریک سی

آنجا نیروها را . منین بودیمؤگذاران اطالعاا عملیاا ناوتیپ امیرالم بنیان  ما اولین. در حال آمدن بودند
 هقا  آمقوزش . در منطقه پیاده کرده بودنقد  های زیادی یققا .دادند آموزش می 0برای ترابری عملیاا بدر

                                                 
 (راوی) .چزابه تفحص شد ةدر منطق 1903 مجید جزء اولین شهدایی بود که سال .1

 (راوی) .استتنگسیری جانشین فعلی نیروی دریایی سپاه  رضا علی سردار .2

فقار    القصر را بقه خلقیج   بندر ام وسیعی دارد و ةسمت چپ واقع شده است که دهان ،فار  به اروند اروند، از سمت خلیج ةدهان انتهای .9

 (راوی) .کند مرتبط می

 کاال برای عقراق از طریقق ایقن بنقدر     ةتخلی قبل از جنگ بارگیری و تا. فار  است های خلیج آب در القصر خارج از اروندرود و بندر ام .4

وی ادامقه  رَ البحار به پقی   و ،القصر ام محورهای بصره، فاو در رزمندگان ایران پس از تصرف کامل شهر 1 عملیاا واالفجر در .گرفت انجام می

 (راوی) .ارتباط دریایی عراق را قطع کردند دادند و

 (راوی) .فاصله دارد کیلومتر از دارخوینپانزده و سلمانیه حدود  محمدیهروستای  .5

در « یقا فاطمقه زهقرا   » با رمز 21/12/1909دجله در تاریخ  ةهمچنین شرق رودخان بصره وق  العماره ةاین عملیاا به منظور تسلط بر جاد .0

 (92 ص ،خوزستان در جنگ، 1اطلس راهنمای ) .هور انجام شد ةمنطق
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ها را از آب رد کنند یا کجا باید با موتور روشن و کجا  اعم از آن بود که نیروها بدانند چطور باید قایق
کردیم و با رعایقت   می برای شناسایی منطقه از بلم استفاده. باید با پارو و موتور خاموش حرکت کنند

 سقرعت  یقد بقا  ها با قایقو اطالع یافتن دشمن  عملیاااما بعد از شروع  .گذشتیم میمسیرها از استتار 
 .کردند می حرکت
. زدم می آمد به مادرم سر می وقت فرصتی پی  بعد از شهادا مجید هر. مشده بودساله  بیستتازه 

من را پابند خواست  می مادرم. بزر  شده بودیم سختیما هم با . مجید رفته بود و فقط من مانده بودم
ایقن   ةگفقتم حوصقل   مقی  رفتم و نمی بار زیراما . گفته بود مرا قانع کنند ازدواج کنم  فامیل ةبه هم. کند
 .ها را ندارم و درگیر جنگمکار
به بهبهان برگشته و فرمانده عملیقاا   ،که قبالً فرمانده عملیاا سپاه شوش بود ،ابراهیم طهماسبی  

یک بار ابقراهیم بقه مقن    . رفتیم می ن که بودم گاهی با هم به مزار شهدادر بهبها. سپاه بهبهان شده بود
 ،یکقی مجیقد بقود   . انقد  رفتم و دیدم چهار قبر کنار هم گذاشته. درست کردیم 1گفت برای مجید سواد
جقا بقه    همان. وسویونکنار آن سعید م و ،آبادی حسین بهبهان سرش غالمی باال ،کنارش حمید شمایلی

ابقراهیم   «.اینا با هم خیلی صقمیمی بقودن   .کاش قبر مجید رو کنار سعید گذاشته بودی»: ابراهیم گفتم
 امقا قبقر  . و مجید فقط سواد بود و پیکر نداشت آبادی قبر بهبهان «!حاال شده دیگه. دونستم نمی»: گفت

ا هقم  ر مهمسقر میتقرا،   .رفقتم  می ن چهار قبرآسراغ  بیشتربعد از ساختن یادبود . حمید و سعید پر بود
 .جا دیدم همان

، دادیقم  مقی نگهبقانی   کقه بقا هقم بیقرون شقهر      ،و پیروزی انقالب 1951حبیب شمایلی را از سال 
اما بقا هقم    .شوش دیده بودم ةرا هم در بهداری جبه ،شتر برادر بزر  ،ابوالقاسم شمایلی. شناختم می
کقه او را   چند بقار . آمد می تر حمید گاهی سر مزار برادرش کوچک خواهر. خانوادگی نداشتیم  ةمراود

 طور با هم در این. به مادرم چیزی نگفتم. خواهم می آنجا دیدم احسا  کردم همان کسی است که من
حقاج   کقه مقادر   ،به دیلم رفتم و با مادر یکی از شهدای بنقدر دیلقم  . ی داشتیمتایسبمسائل کمی رودر
گفتم بقه مقادرم بگویقد مقن یکقی را       صحبت کردم و ،تر بودم کردیم و با او راحت می پرویز صدای 

کنار قبر . هبهبهان یتو ؛نه»: گفتم «ه؟دیلم یعرو  کیه؟ تو»: حاج پرویز از من پرسید مادر. ام یدهپسند
ما تما   ةبا منزل همسای زیپرو حاج مادر« .هخواهرِ شهید ؛مجیدمون یه شهیدی هست به نام شمایلی

 .گرفت و با مادرم صحبت کرد
بقا لبقا     ،کقریم   به نام حاج ،فروشی یکی از دوستانم لوکس ةز در دیلم در مغازیک رومدتی بعد 
. شقناختم  می قبالً ایشان را در مزار دیده بودم و. آمد مغازه داخل همسرمپدر که نشسته بودم شخصی 

گردیم؟ مگقه تقو    دوماد تو کجایی؟ داریم دنبالت می شاه»: گفت ایشان. پرسی کردم بلند شدم و احوال
یعنی به این سرعت پذیرفته بودند  جا خوردم «.دیگه خوای زن بگیری؟ خب بیا زنت رو بردار ببر نمی

در  جلقوی  ایشان از مغقازه بیقرون رفقت و   . از خجالت سرم را پایین انداختم !که من دامادشان باشم؟

                                                 
 .یادبود .1
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ای  گفتم و اینکه ماجرا را بر «حمید چیه ماجرا؟»: کریم به من نگاه کرد و پرسید  حاج. ایستاد ممنتظر
 هر»: گفت حاج کریم کشوی میزش را باز کرد و. تومانی بیشتر در جیبم نیست تا تک دویست و پنجاه
گقی پقول    مگقه نمقی  »: گفقت  «.خوام نمی ،نه»: گفتم خودم را کنار کشیدم و «.بردار خوای چی پول می

حقاج  . اِبقا داشقتم   بقودم و  عقب ایستاده« داری یا بزنمت؟ برمی»: دست من را گرفت و گفت« ؟!ندارم
کقه   رفقتم  می داشتم به سمت در« .حاال برو»: گفت تومان آن زمان در جیبم گذاشت و هزار ش کریم 
اسپورا شیک ژاپنی و دو شلوار و یک پتوی دو نفره   سه جفت کف  دو «!کن صبر !کن صبر»: گفت

: گفقت  «.خوام نمی. بابا من یه نفرم»: گفتم« .خالی نباش دست .رو هم بردار ببر ااین»: گفت داد دستم و
 «.برو ؟تو چی کار داری»

 طمیشرا و کردم صحبت میترا با منزل ایشان به دنیرس از بعد. به سمت بهبهان رفتیم همسرمبا پدر 
: گفقت میتقرا  . دارم یسقخت  و یمنفق  یها واکن  و روم یدرم کوره از زود و هستم خلق کج که گفتم را
مادرا ایقن  »: گفتباز هم  «.جریان باش در .رونیب مآ ینم جبهه از من»: دادمادامه  «.گفته هم مادرا»

 نیبهتقر شهید بشقی یقا در    ممکنه و جنگهکه  گفته ه وکرد صحبت من با هم بیحب. رو هم گفته بود
ضقمناً  . سالته االن فقط سیزده. نگفتی گم که بعد نگی رو می ااین»: گفتم «.هبش قطع اپا و دست طیشرا
. کقردیم بقه توافقق رسقیدیم     صقحبت  ی کهساعت مین. چیزی نگفت «.خواد دیگه مدرسه بری نمیدلم 
 و طال مثقال صد هستم پسرش تنها چون کرد اصرار مادرم اما .نخواستند هیمهر من از همسرم ةخانواد
 .کنند قبول هیمهر عنوان به ،بود متر سی و دو کالً که ،را ما ةخان دانگ سه

عققد   ةخطب ،بهبهان ةجمع  امام ،ساعت انجام شد و آقای مجتهدی و هشتچهل کارها در کمتر از 
از . کنقد  وجقور  خواهد خانقه را جمقع   می بهانه کرد که. از طرف من در عقد مادرم هم نیامد. را خواند
 .کردند می باقی یا در جبهه بودند یا در شهرستان زندگی .نبودند هم پنج نفر بیشتر همسرمطرف 

ی هقا  اما شقب  ؛روزها درگیر کار بودیم. منین برگشتمؤخیلی سریع به ناوتیپ امیرالممراسم  بعد از
شدند و مشاعره  می جمع ،که به هم چسبانده بودند ،ن تیپ باالی دو کانتینرمسئوال ةهم. خوبی داشتیم

 .خندیدند گفتند و می می .کردند می
هقای سقپاه بوشقهر     هقا و پاسقگاه   هفرمانقدهان پایگقا   همقة بقه   ،اله محمدی فرمانده ناوتیپ بود فتح

فرصتی  منتظر. دنباید مسئولیت بگیرکاربلد  که افرادما این بود  نظر .برای ما سخت آمد .مسئولیت داد
مقن  »: امقا مقن گفقتم   . دعقوا کقرد   محمود مزارعی ما را به آرام . دلمان را خالی کنیم قبودیم تا د

اصقالً سقپاه   . گذشقته االن یه سقال  . برای یه ماه 3 ةبه منطق 1 ةم از منطقبود مورأممن  .نجایامونم  نمی
وقو  همین مسائل بودیم که از بندر دیلم  ک  در «.کنن شیرازم یا بوشهر فکر می .دونه من کجام نمی

 .اند ی کمیته را آت  زدهها و ماشیناند  سپاه را گرفتهمقر مردم  .خبر آمد در شهر درگیری شده
فار  بقه مقن    در خلیجرا نفتی نوروز  ةرعی مسئولیت اطالعاا عملیاا حوزقبل از این ماجرا مزا

سپاه به ناوتیپ هستی و  درتو عالوه بر اینکه  است، نجا به بندر دیلم نزدیکآچون  گفته بود سپرده و
مققر زدیقم و دو   یک ما هم . شناسایی کن ها از بچه نفر با یکی دو انفتی نوروز ر ةحوز، یور دیلم می
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پایگقاه   نگقران  ،بعد از اینکه خبر شلوغی دیلم رسید. بهرگان رفتند ةبرای شناسایی منطق ها بچهنفر از 
کیلقومتری دیلقم از    پقنج . ی گقذری راه افتقادم  ها ماشینبا . که اطالعاا آن لو نرفته باشد خودم شدم
خودم . ای داشت زده حالت ماتم شهر. غروب بود. اند راهی دیلم را بسته گفتند سه می. پیاده شدم ماشین
خقودم را   «؟هسقتی  یکق  »: از پشقت در پرسقیدند  . کوبیدمبسته با مشت به در . سپاه رساندم مقر را به

 .است درگیری شده که گفتند «چی شده؟»: پرسیدم. اند ها مسلح دیدم بچه .رفتم داخلو  معرفی کردم
چشقمان کبقود روی    کقرده و  شهردار و بخشدار شهر بقا سروصقورا ورم  . رفتم ها به یکی از اتاق
: گفقت  هقا  یکی از بچه «چی شده؟»: پرسیدم. اند معلوم بود حسابی کتک خورده. صندلی نشسته بودند

رئیس برق . هبرق که بپرسن برق برای چی قطع ةمردم رفتن ادار. ساعت برق رفته بود چهل و هشت»
رن  می شن و تعداد جمع مییه . بریم از بخشدار بپرسیم .شهرن یم تو گفته من هم مثل شما زن و بچه

 جلقوی د آ مقی  .تهرون بوده ةشهردار بچ .رن طرف شهرداری مردم می. کنه بخشدار فرار می .بخشداری
بعقدش  . کقنن  می شن و به شهرداری حمله می مردم عصبانی! به من چه مربوطه؟: گه در و به مردم می
. بنقدن  راهی بنقدر دیلقم رو مقی    سهبعد  .زنن می کنن و اون رو هم می ش پیدا خونه جلویبخشدار رو 

 نیروهقا چقون فکقر   . فرسقتن  مقی  از اونجقا نیقرو  . رسه می خبر به پاسگاه و ژاندارمری گناوه و بوشهر
چنقد نفقر   . کنن می شن به طرف مردم تیراندازی جا که پیاده می شهر رو گرفتن از همون کردن مردمْ می
نزدیقک شقهر گیقر     ،به سمت شقهر  هاومد ه میکه از گناوه داشت ،کمیته ییکی از پاتروال. خورن می تیر
 «.زنن می آتیش هم مردم . کنه می

اله محمدی و فرمانقده   دادستان و فتح. سپاه آمدمقر پاسدار به صد از بوشهر نزدیک بعد عصر روز 
داریقد از  سپاه را در دست گرفتند و به ما گفتند که حق ن ی بوشهرها بچه. سپاه بوشهر هم آمده بودند

 ق ی سپاه دیلمها از بچه چند نفر من و. مردم شهر را گرفتند خودشان تعداد زیادی از . بیرون بروید مقر
 محمقود ، یریسق گتن ریق ام ،مققدم  بهبهقانی ، زارعقی م ریبشق ، رانیق پ ونسیق ، دیام دیحم، یجاتلخ حسن
مقا  . م صادر شده بازداشت مادستور . با دادستان درگیر شدیم و کردیمبه این کار اعتراض  ق یریسگتن

آنجقا متوجقه   . جواب کردنقد  انداختند و سؤال و ها در اتاق جداجدا و به بوشهر بردندبو   مینیرا با 
از مقن   ،که از پاسدارهای خودمان بقود ، بازجو. نیستم و به آنجا مأمورم شدند من اصالً نیروی بوشهر

مقردم   از ضقد انققالب حمایقت نکقردم ، از     من »: گفتم« چرا از ضد انقالب حمایت کردی؟»: پرسید
گقم   مقن مقی   .نا گی ضد انقالب تو می»: گفتم« .نا انقالب دکدوم مردم؟ اینا ض»: گفت« .حمایت کردم

شما به جقای اینکقه    .تیراندازی کرده کمیته بهشون کنید؟ جوری رفتار می برای چی با مردم این! نیستن
 اصقالً . برید ازشون بپرسید. ؟ اینا اصالً سیاسی نیستن!ید هگرفت اومدید مردم رو ،برید ببینید ماجرا چیه

یه عده هم . کردن انقالب شده بعضی از اونا که الستیک آتی  زدن فکر. کنن کار میه متوجه نبودن چ
وقتقی   «.جشقن عروسقی ندیقده بقودن     هقا  به حساب اینکه مقدا  کردن 1پایین پریدن و تینگیله باال و
 واسقه چقی بایقد   . دم تعهد نمقی من »: گفتم «.هد بده و بروعبیا ت»: گفتنید را شی منطقی من ها جواب

                                                 
 (راوی) .گویند می وخیز تینگیله لرها به جست .1
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تقو از  »: گفتنقد  بعد از ناهار دوباره من را صدا کردنقد و  «.باش تا خبرا کنیم پس»: گفت «بدم؟ تعهد
 از بوشهر به بندر. قبول کردم «.1 ةبرو از ناوتیپ تسویه بگیر و برو منطق .3 ةمأموری به منطق 1 ةمنطق

که از نیروهایم  ،نفتی نوروز را به عباسیان ةامکاناا حوز دفتر و. دیلم برگشتم و وسایلم را جمع کردم
 .منین هم تسویه گرفتم و به قرارگاه گلف اهواز رفتمؤتحویل دادم و از ناوتیپ امیرالم ،بود

سقراغ  . بقود  1909 سقال مهر  آخر .شناخت کمی من را میبشردوست فرمانده قرارگاه کربال بود و 
االن چقی کقار   »: گفقت . ام رفتقه  هقا کجا ام و که چقه کارهقایی کقرده    تعریف کردمرفتم و  بشردوست

 «.های خوزستان یکی از یگانبه من رو بفرست  ،نه»: گفتم «قرارگاه پی  ما؟ مونی خوای بکنی؟ می می
خقوام بقرم    مقی  .حسقن  ن تیقپ امقام  ا هی بهبهان رفتها بچه، نه»: گفتم «ولیعصر؟ 1ری لشکر  می»: گفت
 «!دیگه آره»: گفتم «!خوای بری پی  همشهریای خودا پس می»: گفت «.اونجا
نوشت و من   نامه ،حسن بود که فرمانده تیپ امام ،کج بشردوست خطاب به کاله 1909آبان  2 روز

کیلومتری اهواز بقه طقرف حمیدیقه     که دوازده گفتند. آدر  مقر تیپ را گرفتم. را به آنجا مأمور کرد
پادگقان شقهید   »نوشقته   روی آن ن سمت راسقت تقابلویی هسقت کقه    اقبرست؛ بعد از هست یناقبرست
 .«غالمی

 ،هقوایی ی سایت پدافنقد موشقکی نیقرو    ،حسن در پادگان شهید غالمی تیپ امام. به پادگان رسیدم
در . مهم بودبلندی قرار داشت  برکه  و از آن جهت شاه ساخته شده دورانپادگان در  .مستقر شده بود
 کقه  سوسنگرد دو کیلقومتر  ةاز کنار جاد. گرفت نظر ن پادگان را برای رزمندگان درآسپاه  زمان جنگ
سقمت   ةجقاد  ه،داخقل محوطق  . کشیده بودنددور پادگان فنس . رسیدیم می رفتیم به دژبانی می به عمق

 مخابراا و آموزش اا،یعمل اطالعاا ،یفرمانده اا،یعمل طرحکه  شد منتهی می راست به باالی تپه
هقای پیقاده مسقتقر     ها و گردان شدیم که آسایشگاه می رفتیم وارد محوطه می و اگر مستقیم قرار داشت

هقای پراکنقده    تدارکاا قرار داشقت و بعقد گقردان    بعد بهداری و. اولین گردان هم ادواا بود. بودند
های اطراف بقا گقونی و بقتن آرمقه بقرای اسقکان        ر تپههای مهندسی د سمت چپ محوطه بچه. بودند

حساسقیت کارشقان هقم    دلیل به . های تخریب جای مشخصی نداشتند بچه. خودشان سنگر زده بودند
های زرهقی چقادر زده    به همین جهت یک گوشه از پادگان با بچه. بردند می باید دور از نیروها به سر

حمقام   نجقا های تیقپ آ  بچه همة. ساخته مستقر کرده بودند پی   های حمام ها نچادر آدر مسیر . بودند
 .کردند می

توانستند  نمی رو کسانی که در جاده بودند منتها از روبه ؛از باال دید داشت .خاص داشت یتپه حالت
سقعیدی  . بودند مستقر دیسف کانکس دو در یسکان گردان یها بچه نییپا به رو تپه از. پادگان را ببینند

 .«کاخ سفید»: گفت میبه آنجا 
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نزدیقک   ،اکبر نیرو یکی در پادگان علی ةمثالً تدارکاا بن؛ های دیگری هم داشت حسن بنه تیپ امام
هقا را   داشقت کقه بچقه    1در دزفول هم پالژ آموزشقی . اهواز بود یکمپلو ةمنطق و دیگری در ،حمیدیه
 .دادند می آموزش

ام  سراغ فرمانده تیپ را گرفتم تا نامه. شناختم نمی راها  اما من خیلی .ها زیاد بودند در تیپ بهبهانی
طقرح  . ساختمان باالی تپقه سقه در ورودی داشقت   . گفتند فرمانده تیپ باالی تپه است. را به او بدهم

اطالعاا عملیاا و آموزش و مخابراا هم در و  عملیاا و فرماندهی در یک ضلع قرار گرفته بودند
حسقین نامقه را خوانقد و    . او دادم کج را دیدم و نامه را بقه  حسین کالهدر اتاق فرماندهی . ضلع دیگر

نظر بقه   ،محسن و یا حسین برادر»: کرد سریع یادداشت. من هم برای  توضیح دادم. سوابقم را پرسید
ایشان به  ،برحسب دستور فرمانده قرارگاه، است اینکه آقای حمید کعبی از نیروهای قدیمی و باتجربه

 «.شود تا از تجربیاا ایشان استفاده شود می اا معرفیاطالعاا عملی
نقام   «ویاحسقین »کقردم کقه    مقی  تصور. سراغ برادر محسن ویاحسین را گرفتم به اطالعاا رفتم و

 مسئول اطالعاا محسن زارع و آنجا به من گفتند که چنین کسی را نداریم و. محسن است خانوادگی
: گفقتم « کجا کار کقردی؟ »: نگاهی کرد و گفت. ن دادمنامه را به محس. جانشین او حسین عرب است

منین ؤناوتیقپ امیرالمق   خاتم و قرارگاه کربال و .تیپ امام سجاد ؛م شوش بود ةاطالعاا عملیاا جبه»
به نیرو . خوری شما به درد ما نمی. خونی ما اینجا نه عکس هوایی داریم نه کار نقشه»: گفت« .هم بودم
بقا  . هم شده بودم و فقط کار برایم مهم بقود  110من توپچی . را نداشتم رفتاراین انتظار  «.نیاز نداریم
خقوام   مقن مقی   ،حسین برادر»: گفتم به دفتر فرماندهی برگشتم و «.نامه رو بدید به من»: گفتم یناراحت
! ی هاومقد  نیم سقاعت نیسقت  »: گفت «.حسن بمونم خوام اصالً امام نمی»: گفتم «چرا؟»: گفت «.برگردم
خقوام   حسقین مقن نمقی    بقرادر . چیزی نشقده ؛ آره»: گفتم «اتفاقی افتاده؟ رفتی اطالعاا عملیاا؟چه 
بقرو اون اتقاق   . آروم شقو  ؛حاال یه کم بشقین »: حسین گفت «.عدم نیاز بدید من برم. حسن بمونم امام
 موسقوی . محسقن موسقوی بقود    ،روی اتاق فرماندهی اتاق مسئول دفتقر  هروب «.رو یه چای بخور روبه

با اخم جریان را بقرای    «چی شده؟»: پرسید برایم چای ریخت و. چرا ناراحت هستم ه بودحد  زد
 «کقرد رفتقار مقی  جوری  نباید این .کار بدی کرده»: گفت که پخته و کار بلد بود موسوی. تعریف کردم

عملیقاا  مقن دیگقه اطالعقاا    ، االن اگه ایشون خودش هم بیاد اینجا، پای من رو ببوسه ،ببین»: گفتم
 جقا  هقر . اصالً من رو بدید یه جای دیگقه . رم یه یگان دیگه رم قرارگاه یا می گردم می یا برمی .رم نمی
 «.شم می 110رم توپچی  می .رم ادواا می. م ههم بود 110توپچی . رم می بگید

. بقود  1994 متولقد  و همسقرم حبیب بقرادر  . را شنید ممرتبه حبیب آمد و صدای یک حین در همین
بقه   تازگی بهحسن بود و  مسئول طرح عملیاا تیپ امام. احمد داشت ی به نامواج کرده بود و پسرازد

شد  می دو ماهی. جانشین فرمانده تیپ هم شده بود ،متبا حفظ سِ، که شهید شده بود ،جای بهروزی

                                                 
ز اهقا   مقر آموزشی خیلقی از یگقان   ق دز ق پور زیر سد شهید عبا  ،به طرف باالی دزفول، سمت راست ،از اندیمشک دو سه کیلومتر بعد .1

 (راوی) .دادند میآن به نیروها غواصی آموزش  حسن بود که در جمله تیپ امام
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 ،آره»: گفقتم  «!تو اینجایی؟ هان  »: گفت بوسی کرد وروسراغم آمد و . که خواهرش را عقد کرده بودم
اطالعقاا  »: گفقتم  «کجا باید مشغول بشقی؟  .مدیاو  خیلی خوش»: گفت «.آقای بشردوست نامه داده

سقرش   آشنا بود،اخالق محسن با چون  ،را برای  گفتم ماجراوقتی  «.ولی ماجراها داشتیم ... عملیاا
جقای  . وام بقرم خق  نمی ،نه»: گفتم «خوای بری اطالعاا؟ دیگه نمی پس»: خندید و گفت را تکان داد،

 «.ا رو بخور حاال چایی»: گفت «.رم ای باشه می دیگه
. بخوریم  برای نماز به حسینیه رفتیم و بعد از آن رفتیم تا شام. چای را که خوردیم غروب شده بود

. جمقع اسقت   هقا  دیقدم جمقعِ بچقه   . کم جمع شدند تا با هم شام بخورنقد  کم 1های طرح عملیاا بچه
بقا ذوق  . شوش آنجا بودند ةهای قدیمی جبه حمید احمدی از بچه، اسماعیلیدی ها  مرتضی روحیان،
فکرش را  گفتندها هم  آن. ماجرا را برایشان تعریف کردم «کنی؟ تو اینجا چی کار می»: از من پرسیدند

حبیب  تو امیر کعبی هستی؟ برادر»: گفتآمد و سعیدی کمی بعد . طرح عملیاا در بیا پی  مانکن و 
امقا  . هاتیعمل طرح مسئولآره، »: گفت «طرح عملیاته؟ یحبیب تو»: پرسیدم «.طرح عملیااگفته بری 
ققرار بقود طقرح     ،جانشین حبیب ،سعیدی «.دهبتحویل  وراین کار  خواد می. شده پیت نیجانش ظاهراً

حسن رفتم و شروع به کقار   امام 15از همان لحظه من به طرح عملیاا تیپ . عملیاا را تحویل بگیرد
 .کردم
 ؛شقناختم  مقی  را از قبل ها بعضی از آن. داشتنی و باصفا بودند های طرح عملیاا حقیقتاً دوست بچه

، مثل حسن نیسی؛ آنجا آشنا شدمهم با بعضی  .احمدی حمید، دی اسماعیلیها  مثل مرتضی روحیان،
 ین عملیقاا کقه حق   زاده یکی هم بود به اسقم علقی  . یمحمد رو یس ،مختاربند دیحم، عبداهلل نورانی

 .رفت می آمد تا به ما کمک کند و بعد از عملیاا می
فکقر  بقدر اسقت و    22شنیده بودم که عبداهلل نورانی فرمانقده تیقپ    ،المقد  عملیاا بیت در قبالً
وگرنه امکان ندارد کسی که فرمانده تیقپ بقوده نیقروی طقرح      ؛حتماً با عبداهلل ما نسبتی دارد کردم می

 .شودعملیاا 
فردای آن روز از تدارکاا لبا  تحویقل گقرفتم و   . ی طرح عملیاا گذراندمها را با بچهشب اول 

بقا  « .بمقونیم  اونجقا  و ق جزایر خیبر ق مجنون ةبریم جزیرباید  ،حمید»: بالفاصله مرتضی روحیان گفت
 نجقا آ. که پدافندی بود، رفتیم و روی پد شهید بهروزی مسقتقر شقدیم   ،خیبر شمالی ةمرتضی به جزیر

. مسقتقر بودنقد   هقا  ها در سنگر و تعقدادی در پاسقگاه   تعدادی از بچه. سنگر داشتپانزده تا  ،ده ،یپت
دیقدِ   ها یعراقهایی از جزیره در قسمت. نیروی کمی آنجا بود و ما مدا بیست روز در جزیره ماندیم

بعقد از بیسقت   . یمطوری که اصالً راه فرار نداشقت  ند؛زد ما را دقیق می و با گرای دیدبان ندخوبی داشت

                                                 
بقاقی نیروهقا    .آیقد  مقی  کتیکی بقه حسقاب  و فرمانقده قرارگقاه تقا    بقود فرمانقدهی   االختیار تام ةمحور نمایند هر نیروی طرح عملیاا در .1

هقای   تدارکاا، گقردان ، بهداری، ادواا، از نیروی خمپاره شاملکه  ق نیروها را توانست میطرح عملیاا باید . رفتند به شمار میآن  ةزیرمجموع

تقا پیغقام فرمانقدهی     شقت نیروها حضور داکنار بود و حین عملیاا هم مسئول محور  این نیرو در. کنداداره  ق بودو مخابراا  ،تخریبچی، پیاده

 شقتند گ بعقد از عملیقاا هقم کقه همقه برمقی      . گرفقت  میهدایت آن را بر عهده  باید دیپاش می در شرایطی که گردان از هم و کندتیپ را ابالغ 

 (راوی). بودطرح عملیاا  های بچه ةعهد بر مانده در منطقه سازماندهی نیروهای باقی



109 

 

وقتقی بقه   . مرتضی به اهقواز برگشقتیم   حمید مختاربند به جای ما آمدند و من و حمید احمدی و روز
 .تعجقب کقردیم   .طرح عملیاا را هم قفل کرده بودند درِ ی تیپ خبری نبود وها آنجا رسیدیم از بچه

ن پقالژ  ا ههمقه رفتق  »: گفقت . از او پرسیدیم که چه خبر شقده اسقت  . در فرماندهی فقط نقی نامی بود
با مرتضی به « .کنن خاکی خودشون رو آماده  ق آبی  برای عملیاا ها که بچه ،برای آموزش راپل، دزفول

زیقر نظقر    ،پست فارغ از جایگاه و ،نیروها همةهای آموزش بود و  کل پالژ در اختیار بچه .پالژ رفتیم
مقا   .شما برگردید اهواز»: ن سعیدی به ما گفتبعد از آ. ماندیم نجاروز آ پانزدهنزدیک . آموزش بودند

 «.ریمآ کم نیروها رو می هم کم
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 فصلهفتم
 

در . بقود  مققر مقا بقاالی تپقه    . گشقتند ها از آموزش بر گردان .اوایل دی در پادگان تیپ در اهواز بودیم
داشتنی  دوست عجیب وو ی کوچک ین پایین دنیاآکردیم  ظهرها از باال که نگاه می از تیپ بعد ةمحوط
 ها ن بچهاکه به برکت وجود هم ها، یکی از تپه نجیب و متشرع درو  ی آرامها ای از بچه عده. دیدیممی
خودشقان   و باصفای الم معنویوع در ای نشسته بودند و عرفان نام گرفته بود، تنها یا دونفره گوشه ةتپ

. عرفان را به هم بریزنقد  ةستند تپخوا می ای بهانه های شلوغ هم بودند که به هر بچه. خوردندغوطه می
روی زمقین   ای عده .کردند والیبال بازی می ای عده .کردند کوچک بازی می ای دیگر در محوطه گل عده

صقدای  گاهی و  کردند می صحبت هم نشسته بودند و دور ای ای گوشه عده .گرفتند  آسفالت کشتی می
نعمت سعیدی عمالً مسئولیت طرح عملیاا را بر . زندگی عادی در جریان بود. شد می شان بلند خنده

. را در دسقت گرفتقه بقود    هقا کار ،فرمانده تیقپ  یجانشین با سِمت ،حبیب در فرماندهی. عهده گرفت
علقی و   معرفی کرد و به من و مرتضقی گفقت بقه شقط    خود عبداهلل نورانی را به عنوان معاون سعیدی 
 .کار برویم باالی سر

قرارگاه موقت و تقاکتیکی   در حال ساختنهای مهندسی  بچه. ی رفتیمعل به شط 1909اواخر بهمن 
 کمپرسقی و  بولدوزر و لودر ودر حدّ خودشان  ها معموالً مهندسی تیپ .بودند نیروهای عملیاتیبرای 
 بقرای . در مدا کوتقاه انجقام دهنقد    را کار قرارگاهی دنبتواننبود که  قدر آناما  .ندداشت دیگر امکاناا

ی جهقاد  هقا  ن منطقه نیز نیروهای مهندسی به کمک بچهآدر . گرفتندمیهای جهاد کمک  همین از بچه
. بودند...  و ،تدارکاا، طرح عملیاا، اطالعاا عملیاا فرماندهی،، در حال احداز سنگرهای تجمع

 .سیم با اهواز در ارتباط باشیم مخابراا آمد و دکل  را هوا کرد تا ما بتوانیم از طریق بی
تواننقد  مقی کار قرارگاه تقریباً تمام شد به اهواز اعالم کردیم که مقر تاکتیکی آمقاده اسقت و     وقتی 

 اونجقا هقا   بچقه . خقوان اعقزام بشقن    نیروهقا مقی   .برو مققر تیقپ  »: مرتضی به من گفت. نیرو بفرستند
مقا  حاال که اومدی بمون کمک »: او هم گفت. به مقر رفتم و به سعیدی موضوع را گفتم «.تنهان دست

هقا بقرای    گقردان . کنار سقعیدی مانقدم   «.فعالً که مرتضی اونجاست. تا نیروها رو به منطقه انتقال بدیم
شقور و حقال عجیبقی     از اینکه قرار بود به منطقه بروند خوشقحال بودنقد و   نیروها .اعزام آماده شدند

 .داشتند
. مقت بقه منطققه بودنقد    یشان برای عزیها آوری و بار زدن بنه جمع حدود هشت روز نیروها درگیر

ش  گقردان  . وقت حرکت قرار شد آمار بگیریم. آمدند ها اتوبو . فرارسیدنیروها باالخره روز اعزام 
یک گردان منها داشقتیم  . حسین و امام ،عاشورا، محرم، کربال، سیدالشهدا منین،ؤامیرالم ؛تکمیل داشتیم

فرماندهان گردان در دادن . ز گردان کمتر بودبه نام گردان ذوالفقار که استعدادش از گروهان بیشتر و ا
 دلیقل وجقود  بقه  ، 1به فرماندهی یوسف حمیدی ،حسین مثالً گردان امام ؛گفتند نمی آمار نیروها راست

                                                 
 (راوی). اما ما با هم هیچ رفاقتی نداشتیم ؛بود ،مجید ،برادرم کنزدییوسف از دوستان  .1
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. اضافه بقود  یک گردان به ،گرفتند آمدند و از سپاه هم اعزامی نمی می که برای عملیاا ،های بهبهان بچه
داشتند و کسی از وجود  می آن نگه در را امکاناا غنیمتی خودش را داشت که اسلحه و ةگردان بن هر
کردند و  می  هم به صورا مستقل از شهرهایشان کمک مردمی جمع ها خود گردان. نداشت خبر ها آن

 آمد که مقثالً  می حتی پی . داد می ها این غیر از کمکی بود که تدارکاا یا لجستیک سپاه مستقیم به آن
بعد از یکقی   و «بهبهان ةجمع  امام ةهدی»نوشتند  گرفتند و روی آن می بهبهان می ةجمع ده تویوتا از امام
ها  جمعه  امام .«رامهرمز ةجمع  امام ةهدی»نوشتند  می کردند و دوباره روی همان ماشین دو روز پاک  می

فقط یه هفته بذارید اسقم مقا روش    .م من راضی»: گفته بود ها یکی از آن. این موضوع را فهمیده بودند
از . کردنقد  می دوباره تقاضا منهدم شده و دادهکه سپاه  یماشینده تا گفتند  مییا بعد از عملیاا  «.باشه

دادند که لودرشان منهقدم   آمار می ها آن و کردیم می جهاد هماهنگ مثالً ما با ؛کردند این کارها زیاد می
بقا  ها را  آن وضعمان،به فراخور  ها، ماشینگرفتن  بعد از دادیم جیپمان منهدم شده و ما آمار می و شده
 .پی  برود ها برنامهبرای این بود که  ها کار این. کردیم مبادله میهم 

را  هقا  قرار شد من آمار آن. حسین بود داد گردان امام وقت آمار درستی نمی ها که هیچ یکی از گردان
« .دم من بهت جایزه مقی  ،تونستی آمار این گردان رو دربیاری هاگ»: حبیب شمایلی به من گفت. بگیرم
حرکقت   ةو آماد شده محوطه جمع در ها بچه« .مآ برمی حمیدی من از پس یوسف !کاری نداره»: گفتم
: گفتم «!آمار گردان برای چی؟»: حمیدی گفت «آمار گردان؟ ،آقای حمیدی»: گفتم جلو رفتم و. بودند
بقذارم   آمارتون رو بدیقد تقا  . بده خواد طرح مانور خوام برای طرح عملیاا که می آمار گردان رو می»

 .از ایناسقت  ترآمارا بیشق »: گفتم «.یا همون سیصد و خرده؛ آمار ما رو که دارید»: گفت «.ماشینا برن
ضافه؟ چهقار تقا از رفققای    یعنی چی نیروهای ا»: گفت «.نا هنیروهای اضافه اومد .االن نزدیک عملیاته

به  کرد ام شروع دید من بدجوری پیله کرده یوسف که «.چهار نفر نیست؛ بیشترن»: گفتم «.نا همن اومد
مقونم   مقن اصقالً نمقی   »: گفت فریادبا  حمایل  را درآورد و، اش را انداخت اسلحه. نکاری کرد شلوغ
مقرد  »: گفقتم  جلقو رفقتم و   .رفقت  نمقی  طرف کس  هیچ «.دم رم باال استعفا می االن می .این تیپ یتو

جقا   از همقه  .ای نقدارد  دیدم فایده «.ری؟ آمارا رو بردار بیارآ بازیا چیه داری درمی  این قالتاق ،حسابی
، هقا کقه حرکقت کردنقد     اتوبقو  . را حرکقت دادم  ها اتوبو  ،ی پی  نیایدمشکلبرای اینکه  ،خبر بی

خیلقی لطقف کقردم در     !حمیقد  نتونستی آمار بگیقری دیدی »: شروع کرد به خندیدن و گفت حمیدی
من  «.تر از این حرفام وگرنه من قالتاق .چون برادر مجید بودی .جوری باهاا رفتار کردم حقت که این

علقی مقن    شقط  یتقو . حال ما هم بلدیم چی کار کنقیم  به هر»: گفتم، خوردم می که داشتم حرص ،هم
مثقل اینجقا نیسقت کقه بقری از       اونجقا . مرتقر از تقواَ  ن لُم. دم تا بیشتر به تو غذا نمی سیصد و شصت

 «.دی آمقار مقی   ی وآ وققت مقی   اون ،علی گشنه موندن شط یوقتی نیروهاا تو .بگیریغذا آشپزخونه 
: گفقتم  «.یآ دونستم از پس یوسف برنمقی  من می»: و گفت یدخند .تعریف کردمحبیب  برایماجرا را 

کمقی فکقر کقرد و     «.علی بر اسا  آمار دقیق به  غذا بدیم شط یفقط شما اجازه بده ما تو ،حبیب»
خقاطر کقار   ه که نباید ب اونجا رفتهای که  رزمنده حال بچه اما به هر .این فکر بدی نیست ،خب»: گفت
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خواستیم آمارش رو داشته باشیم تا یه مقدار فشار رو  می ما. دآ ها فشار می به بچه .یوسف گشنه بمونه
. شقه  آخه یوسقف رودار مقی  »: گفتم «.وِل  کن غذا رو .نیروی کمتری دارن برداریم یی کهها از گردان

 «.تو کوتاه بیا .اشکال نداره»: حبیب گفت« .بینیم من تهدیدش کردم و یوسف گفت حاال می
فردا  پس ما هم فردا .علی برو شطنورانی تو با عبداهلل »: سعیدی به من گفت. جا شدند تیپ جابه کل
مقن   ،ببخشید آقای نورانی»: گفتم نورانیبین سوسنگرد و حمیدیه به  .راهی شدیمبا لندکروز  «.یمآ می

تو »: گفت« .بله»: گفتم« بدر خرمشهر؟ 22»: گفت «.بدر بودم 22تیپ  یالمقد  تو توی عملیاا بیت
سقبتی  شما با اون نورانی که فرمانقده تیقپ بقود ن   . زن بودم جی آرپی»: گفتم« کردی؟ چی کار می اونجا
« بقا اون نسقبتی داری؟   .جقان مقن بگقو    ،نه»: گفتم« !حاال»: خاصی کرد و گفت  ةخند نورانی «دارید؟
عبقداهلل اذیقت   »: گفتم. شد نمی قطع نورانی ةخند« .نه، ندیده بودم»: گفتم« ش شما؟ دیده بودی»: گفت
عبقداهلل نقورانی   »: گفقتم « .خودم بودم ،نه»: گفت «کنی؟ شوخی می»: گفتم« .خودم بودم»: گفت« .نکن

 ،حمیقد »: گفقت . دیگر نتوانستم چیزی بگویم «.من بودم ،آره»: گفت «!بدر تو بودی؟ 22فرمانده تیپ 
طقرح   نیقروی  حقاال  بود که فرمانده تیپ بدرن باورکردنیبرایم  .توانستم صحبت کنم نمی «قفل کردی؟
را کنار زد  لندکروزجوابی نشنید  و وقتی «؟چی شد» :از من پرسیدعبداهلل چند بار . باشد شده عملیاا

بعد یه سؤال از من کردی و حاال قفل  .خندیدی گفتی و می گی چیه یا برگردم؟ تا االن می می»: گفت و
به خودم اجقازه   ،دونستم اگه می. المقد  بودی عملیاا بیت یآخه تو فرمانده من تو»: گفتم «کردی؟
دیگه نه با  ،این فکر رو داشته باشی هاگ به بعد از این لحظه ،ببین»: گفت «.دادم باهاا شوخی کنم نمی

اینجقا   ،فرمانده تیپ بودم اونجازنی؟  این حرفا چیه می .آم بشینم می هستی م نه جایی کهآ تو جایی می
توانستم مثل قبقل   کردم نمی کاری می و هر مشده بود کالفهخیلی  «.جانشینِ طرح عملیاتم اَم وکنار تو
آمقد،   فرماندهم به حساب می اما بود، همسرمبا وجود اینکه برادر  حتی در خانه حبیب هم برای .باشم

 .حرمت خاصی قائل بودم
 وعلی باالی هویزه بود که یک نهر داشت  حسن در شط تیپ امام ةعقب. علی رسیدیم باالخره به شط

ما هقم بقین بسقتان و طالییقه      .شمال طالییه بستان بود. رفتیم می عملیاتی بدر ةباید برای منطق نجااز آ
کسقی بقا   . شد می جنوبی متصل ةخورد و به جزیر های خیبری می به پل 1جفیر ةطالییه از منطق. بودیم
یقک ضقلع    ةشمالی به وسقیل  ةجزیر. ندروی آن دید داشت ها یعراق .کرد نمی ن منطقه ترددآدر  ماشین

. جنقوبی را در اختیقار داشقت    ةجزیقر  سقوم  عراق بی  از یک. شد می جنوبی متصل ةپدمانند به جزیر
از اینکه پد الهچُرده کامالً به  شمالی هم بعد  ةجزیر در. ارتباطی در اختیار ما بود ةو جاد جزیره دوسوم

 ،یی از جزیقره ها در قسمت ها یاما عراق .سیدالشهدا را به پد وصل کردند ةجاد ها تصرف ما درآمد بچه
 .ندزد می ما را و ندبود ساختهدکل دیدبانی  ند،که در اختیار داشت

                                                 
یکی از معابر اصلی هجوم  شده و نور محدود از شمال به کرخه و ،از شرق به رود کارون ،دشت وسیعی است که از غرب به هورالهویزه .1

 (214 ص ،اطلس جغرافیای حماسی. )بود ارت  عراق به دشت آزادگان
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یاد گرفتند زمانی که  ها بچه. کار آموزش آغاز شد شدند و گردان در مقرهایشان مستقر نیروهای هر
کشند نباید پارو بقه بلقم    شد وقتی پارو می می گفته ها در آموزش به آن. رود پارو بزنند می آبراه بلم در

ی بلند ها باید نی ها کشی هم بچه در نی. به هم نخوردبخورد یا حتی از آن آب بچکد تا سکوا منطقه 
نفره و باریقک   هم سه ها تراده. کشیدند تا بلم حرکت کند می به طرف خودشان گرفتند و می را با دست
 .کردند می حرکت گرفتند و می شتاب ها با این کار روی نی. بودند
 هقم  بقه  شانیها شهیر ها ین که دیبرس تال به و دیبرو جلو هور در دیتوان می که ییجا تا گفتند ما به
 رویق ن هقا  نآ یرو شقد  مقی  راحت و کردند یم حرکت راهآب در ها تال. اند شده یخشک مثل و شده بافته
 از یکی یرو ما. داشت یبستگ نآ مساحت و شده دهیچیپ یها ین حجم به هم روهاین تعداد. کرد ادهیپ
 فاصله آب سطح تا چقدر مینیبب تا میکرد یم نگاه هم را تال سطح. میکرد ادهیپ روین گروهان دو ها تال
 محقور  فرمانقده  که ،افضل و من اایعمل شروع از قبل. زدینر روهاین یرو آب آمد  قیقا یوقت که دارد
 و ییشناسقا  را هقا  تقال . میبقرد  مقی  جلقو  داشقت  امکان که ییجا  تا را نفربر یها تیونولی ها شب، بود
 را یبهقدار  رمقق  هقا  تقال  از یکق روی ی. میببقر  را روهاین میبتوان روز تا میکرد می استتار را ها تیونولی

. و روزهقای دیقدنی و خطرنقاکی داشقتیم     هقا  آنجا شب. شود یدگیرس زودتر ها یزخم به تا میگذاشت
جای هور خط مقدم بقود و   همه. کرد می کاا را رصدرآمد و تح هواپیمای دشمن دائم روی منطقه می

خورده بودنقد   ها به کمین عراقی ها چند بار بچه. از وسط نیزار بیرون بیایند ها راقیهر آن ممکن بود ع
دماغ و گوششان را بریده و بعقد شهیدشقان   . ی ما را مثله کرده بودندها خبران هم بچه و آن از خدا بی
. زدند می ستون پنجم هم در هور فعال بود که از پشت به ما ها، ک پنهان عراقیرغیر از تح. کرده بودند

 هقوا  هقا  کرد و تابستان هقم شقب   زمستان سوز سرما بیداد می. کرد می مان فضای جوّی هور هم دیوانه
. کننده بود خفه رطوبت باال و. ای خنکی وجود نداشت خورد و ذره باد تکان نمی. بر بود شرجی و نفس

یچ ققایقی بقه جقز ققایق     هق . زدنقد مقی  های هور از روی پوتین مثل اینکه میخ توی پایمان بکوبند پشه
قایق  دو سه تاهمیشه . حق نداشت تنها در هور حرکت کند، که دوشکا روی آن نصب بود ،فرماندهی

هم  بعدازظهر به بعد 4از ساعت . کردند تا اگر یکی را زدند بقیه بتوانند دفاع کنند می کنار هم حرکت
هقا   بچقه  ،آمقد  مقی  یط اضطراری پقی  مگر اینکه شرا؛ تردد نداشتند ةاجاز ها تحت هیچ شرایطی قایق

کیلومتر  سینزدیک . مسیر که آب بود به عقب برگردند از نزدیکترین مجبور بودندو  شدند می زخمی
های مستقر در شط مراسم خاص خودشان را  بچه .مشکالا کمتر بود ها شب. علی داشتیم عقبه تا شط
شب جمعه یک . آوردندعرفانی زیبایی پدید می حال حس و کردند و می جماعت برگزار نماز. داشتند
. خواندنقد  می پناه گرفته بودند و دعای کمیل 1پشت یکی از دژهای قدیمی های گردان سیدالشهدا بچه

: بعقد از دعقا مرتضقی گفقت    . از پایین دژ رفتیم و دعقا خوانقدیم   ،سوار بر موتور، با مرتضی روحیان
برو »: گفت «.باشه کنم دژ بریده فکر مرتضی »: گفتم «.ما رو نبینن ها بیا از باالی دژ بریم تا بچه ،حمید»
دژ رو  از کقنم یقه تیکقه     فکقر به خدا من »: گفتم «باشه؟ هدبری باید دژ برای چی .م منطقه یمن تو !بابا

                                                 
 (راوی) .دنتردد کن ماشینهاای از آن را بریده بودند تا  گوشه .خاکریز است که باالی آن پهن استدژ همان  .1
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 «.گفقتن  اگه بریده بودن که به ما می! شه؟ ن؟ مگه میا هی بریدکِ .کنی اشتباه می ،نه» :گفت« .بریده بودن
بقا موتقور    .یمآسماندیدم بین زمین و  ناگهانرفت که  چراغ خاموش با سرعت روی دژ میبا مرتضی 

اما مرتضی فرمان را گرفتقه بقود و    .آن را جلوی صورتم گرفتم و من دستم آزادتر بود. زمین خوردیم
. شقوخی بقود   ةبچق . تا به خودش بجنبد با صورا به زمین خورد و پوست سفید صورت  سرخ شقد 

 «حاال خوب شقد؟ »: گفتم «.من باور نکردم !اگفتی تو»: گفت به خندیدن و کرد شروعو  ع بلند شدسری
: گفقت  مرتضی روی موتور پریقد و  .که سقوط ما را دیده بودند به سمت ما دویدند ها تعدادی از بچه

ده به سنگر خودمان که رسیدیم دیدم پوست صورا مرتضقی سقایی   «.بریم تا کسی نفهمیده ما بودیم»
صورا او را تا  .برود ها اصوفردای آن روز سعیدی آمد تا به مرتضی بگوید شب اول با غ. شده است

م  هخقورد بقرادر سقعیدی   »: مرتضقی گفقت   «طوری شدی؟ چرا این ا شده مرتضی؟ هچِ»: پرسید ،دید
 «.زمین
تا با منزل  کردیم یک روز به سوسنگرد رفتم که داشتیم خودمان را برای عملیاا آماده می حالی در

وقتقی بقه شقط برگشقتم بقه       .فارغ شده اسقت  ،همسر حبیب ماهتاب، خانواده گفتند که .تما  بگیرم
گوشق    یگفتن به حبیب بگو بیاد اذان تو .خدا یه دختر بهت داده .خانومت فارغ شده»: حبیب گفتم

 .در خط ماند و« .گم رم اقامه می می اًبعد .از اذان گذشته»: گفت خندید و« .بگه
بنقدی نیروهقای طقرح     تقسقیم  طرح عملیاا را آماده کرده بودنقد و . ها ریخته شده بود برنامه ةهم

اگقر   کقه هقا مسقتقر شقود     عملیاا انجام شده بود تا شب عملیاا در هر قایق فرماندهی یکی از بچه
 .مشکلی پی  آمد بتوانند آن را حل کنند

 هقا  که مرتضی هم با آن ق ها غواص ق قارهای گردان ذوالف ساعت قبل از عملیاا بچه چهل و هشت
 کوپترهقا  یهل و 1سی  یپ یها قارقارک اطالع از قبل تا کشی کردندکیلومتر پارو سینزدیک  بلم با بود
نزدیک غروب از جلو تما  گرفت  ،فرمانده گردان ذوالفقار ،رباط علی شیخ. برسندزیر پای دشمن  به

گفتنقد بقرای عملیقاا     از مقر به او. هستیم الصخره ق یضهالب و گفت که ما زیر پای دشمن و در محور
 .آماده باشد
حسقن   ،که با شور حرکت کردند ها، بچه. قرار شد حسن نیسی روی اسکله بماند ها بندی تقسیم در

عرضه داشتم کقه   همن اگ .م عرضه من بی .من لیاقت ندارم»: گفت و نبه گریه کرد کرد بلندبلند شروع
رن  همقه مقی  »: گفقت  مقی  زد و می ن نشسته بودند و حسن روی سرشمسئوال« .این حال و روزم نبود

: گفتند می به شوخی ها بچه «!قایقا رو ردیف کنیکه اسکله  یتو رو گذاشتن رو ،حسن .عملیاا یتو
را  ضقعیت وحسقن انتظقار ایقن     «!نه شقدی؟ وسرا؟ چرا دیو روبریزی  حسن، خاک بدیم خدمتت »

 را  بنقدهای خشقابی پهقن    هم حمایقل و سقینه   در روزهای عادی .عملیاا بود ةهمیشه آماد. نداشت
دل  به حقال   سعیدیقدر این کار را تکرار کرد که  آن «.رم عملیاا من دارم می»: گفت بست و می می

. فرمانقده بقود  سقعیدی   «.مقونم  اسکله مقی  یمن تو. جای من بهبیا برو تو  ،خب»: گفت او سوخت و
عملیقاا تقازه داره   » : گفقت  اش داد و سعیدی دلداری «.مونم می. نه حاجی» : حسن با ناراحتی گفت
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ذاریقم   نخوای بری هم ما نمقی  هاصالً اگ. تو هم باید بری جلو. کار داریم ها ما حاالحاال .شه شروع می
وجقور کقردن اینجقا     جمقع  عملیاا که شروع بشقه  .هامشب رو اینجا باش که شب اصلی. اینجا بمونی
بقا   هقا  بندی من خوشحال بودم که در تقسیم. اما ته دل  راضی نبود .باالخره حسن قانع شد «.مصیبته

 «چقرا؟ »: گفقتم  «.تو با من نیقا  ،امیر»: حرکت حبیب به من گفت ةدرست لحظ. افتاده بودمقایق حبیب 
اسقا  گنجقای  و ظرفیقت افقراد      ققایق رو بقر  . نگو جا نیست»: گفتم «.قایق جا نیست یتو»: گفت
مقن   ،آقا  آقای حبیب»: گفتم «.رو با خودم ببرم 1خوام عبدالوهاب من می .تو نیا ،نه»: گفت «.نا هگذاشت
اون  .بقا یکقی دیگقه    برم گفتی بندی می تقسیم موقعحداقل  .خوام برم عملیاا می .تیپم یتو هچند ماه

اینجقا  تقو  . بقا هقم  مسقائل رو  آقا قاطی نکن   بحبی ؟!گی می حاال که موقع حرکته ،شب هیچی نگفتی
چقون   بنا نیست کقه  .نه تو برادرزن منی، نه من داماد شما. من هم نیروی طرح عملیاا ،جانشین تیپی
خیلی دلخور . گوش  بدهکار نبود «.یه قایق نباشن من رو کنار بذاری یتا از یه خونواده تو گفتی دو
قایق حبیب که حرکت کقرد مقن کنقار    . بزنم یتوانستم حرف ن نمیبود و م جانشین فرمانده تیپ. شدم

 ... بفرمقا »: بقا عصقبانیت گفقتم    «نبردا؟آهان »: گفت حسن آمد و. کردم می اسکله جاماندَنم را تماشا
حاال ببین  .م عرضه گفتی من بی تو می. عبدالوهاب افتخاری از گرد راه نرسیده برش داشت برد ... بفرما
بیا کنار »: گفت حسن خندید و «من چی؟ .جا باشی اول قرار بود همین تو که از. م عرضه م بیه که من
 «.ظاهراً امشب بناست تو کنار من بمونی. خودم

. هقم جلقو رفتقه بودنقد     2 های عساکره قایق. حسن روی اسکله ماندیم شب اول عملیاا بدر من و
خود  خودبه ها روع عملیاا یکی از این موشکقبل از ش. سوار بودند ها کاتیوشا روی قایق دوازده مینی
 یدیسقع  بقا . اسقت  ختقه یر هقم  به کجکاله میدد  کند حرکت یفرمانده قیقا نکهیا از قبل. شلیک شد
 کیشقل  اموشک از یکی  یپ ساعت هی باًیتقر»: گفت. افتاده یاتفاق چه که دمیپرس او از .بودم تر راحت
 دشقمن  کقنم  می فکر. ندادن نشونی واکنش چیه»: گفت «ندادن؟ نشون یواکنش ایعراق»: دمیپرس «.شده
 فکر ها یعراق. بند دلمان بریده بود «.بگذرونه ریخه ب خدا فقط. شه یم اایعمل داره دونه یم. ست آماده
 همقه کنقار اسقکله بقا گُنگقی از هقم      . چه برسقد بقه شقلیک موشقک     ؛نیرو باشد  در منطقه ندکرد نمی
هایی که به خط زده بودنقد جریقان    بعد از عملیاا از بچه «شده؟ چی زد؟ کی بود؟ چرا»: پرسیدند می

ده دقیققه قبقل از    .انقد  متوجه چیزی نشده گفتند در خط هیچ خبری نبوده و ها آن. موشک را پرسیدیم
بقه   هقا را  و نقی  بقادی هقم وزیقده    .خوانقدن  بقه آواز  کرده بودند ها شروع شروع عملیاا هم قورباغه

 .دبوخ  انداخته  خ 

                                                 
 (راوی) .شناختم های قدیمی بود و من او را نمی عبدالوهاب افتخاری از بچه .1

 جک داشتند که در آب حرکت های آهنی چهار قایق. خودش را روی قایق گذاشته بود نامطراح قایق عساکره آقای علی عساکره بود که  .2

و  110و تفنقگ   121 ةدر ایقن ققایق خمپقار   . کقرد  مقی  کردنقد گیقر   وقتی پیچ  را محکم مقی  .رفتند میسفت فرو ةنقط کردند و در لجن و می

 (راوی) .کاتیوشا سوار کرده بودند تا در محلی نزدیک دشمن شلیک کنند مینی
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بقا شقروع عملیقاا صقدای غقرش       .عاشورا پای معبرها بودنقد  91 و نصر 5 و کربال 25نیروهای 
سیم کقار   از پشت بی. دل در دلمان نبود. ها با منور آسمان را روشن کردند عراقی. ما آغاز شد ةتوپخان
هقا بقود و    راقیع در اختیارهنوز  1روستای البیضه .یا نهاند  کردیم که خط را شکسته را رصد می ها بچه

 .کردند در آن مقاومت می
. تر که شد مرتضی روحیان را شناختم نزدیک .صبح اولین قایق از خط به سمت اسکله آمد نزدیک

: گفقت  تا به من رسقید . نخوابیده بود و زده ساعت پارو چهل و هشت. بارید می اش خستگی از چهره
. مقن دیگقه اونجقا کقاری نداشقتم      .رو گرفتیمخط »: گفت «چه خبر؟»: پرسیدم «.دآ خوابم می، حمید»

 «.م بخوابم هاومد. حسین گفت برو استراحت کن
ظهقر روز   از بعقد . حشقمت روی ققایق بقود   . ومی  بود هوا هنوز گر . قایق بعدی آمد بعدکمی 

. روی البیضقه بزنقد   روبقه  بنا بود یک قایق از سمت راست به پاسگاه ایلقیج  ها بندی عملیاا در تقسیم
 11فرمانده لشکر  گذار و شوش را تشکیل داده و بنیان ةمقاومت در جبه ةاولی ةوی  که هستحسن در
مجتبقی بقود در عملیقاا بقدر بقه عنقوان یقک نیقروی عقادی           حسقن  امام 15 تیپ طالب و ابی بن علی
زاده و  حشقمت حسقن  ققرار شقد   . دهقد  می گفته بود این مأموریت را انجام شده و زن حاضر جی آرپی

قبل از شروع عملیاا با هم . باشند با حسن ،در عملیاا مقدماتی فرمانده محور بود ، کهیگودرز نور
داشقتند  . زمان با شکستن خط بقه پاسقگاه بزننقد    در قایق نشستند و به طرف پاسگاه ایلیج رفتند تا هم

حشمت بقه  تا چشم . منتظر رسیدن قایق به اسکله شدم. اند حتماً پاسگاه را زده فکر کردم. گشتند برمی
 هر. آماده بودن اعراقی. نتونستیم پاسگاه رو بزنیم. هیچی»: گفت« حشمت چی شد؟»: پرسیدم، من افتاد

حسن شهید شد؟ کِی؟ »: پرسیدم. مدنکرباور خیلی عادی گفت؛  «.حسن شهید شد .کاری کردیم نشد
تیقر   .ید شقد من شوخی دارم با تو؟ به خقدا حسقن شقه    !به جان خودا»: گفت «.بازی درنیار مسخره
 .بقرو ببقین   ؟!کنی نمی باور»: گفت «.ن خودا رو بخوروقسمِ ج»: گفتم «.شهید شدو  سرش بهخورد 
 «.هقایق یتو

. دویدم و با دقت نگقاه کقردم    به طرف. ش  متر بیشتر با قایق فاصله نداشتم. روشن بود نیمههوا 
خورده  سرش تیر. رفتم جلو. آمد می خواب به نظر. حسن نشسته و روی دست راست  تکیه داده بود

کمک کنند حسن را از ققایق   را صدا کردم تا بیایند و ها زدم و بچه داد. و خیلی راحت شهید شده بود
یقاد روزی افتقادم   . شد نمی وقتی او را پایین آوردیم بدن  خشک شده بود و از هم باز. پایین بیاوریم

حسقن درویق  در شقوش     ةدی اسماعیلی به خانها  با ،آمدیم زمانی که از پالژ می ، که بعد از آموزش
حسن بیرون آمد و با ما . خبردار شده بودیم که حسن از مأموریت سوریه و لبنان برگشته است. رفتیم
بقدون اینکقه بقه او     .برای غربت و مظلومیت  دلم گرفته بود. گرفتم آغوشرا در  او. پرسی کرد احوال

. اما بغض راه گلویم را بسته بود ،خواستم گریه نکنم می. ه بودندگذاشت اطالع بدهند او را از تیپ کنار
 «.همیشه باهاش بودی تو. بغض که کردی یاد مجید بقایی افتادم ،حمید»: گفت حسن ما را بوسید و

                                                 
 (راوی) .آخرین روستای عراق در هورالهویزه است .1
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پاسقگاه رو کقه رد کقردیم    »: گفقت  «چه جوری حسن شهید شد؟»: پرسیدم سراغ حشمت رفتم و
دار گفقتم ققایق رو خقاموش     به سکان. بودیم شدهمحاصره . کردن ی عراقیا از همه طرف به ما تیرانداز

کردم چه کار باید  می داشتم فکر .جی بزنم خوام آرپی من می کنی؟ چی کار می: حسن به من گفت. کنه
. دیدم آروم نشسقت  ،تا اومدم حرفی بزنم .خواد شلیک کنه می بکنیم که دیدم حسن روی پا ایستاده و

چققرا »: گفققتم «.خققورده متوجققه شققدم تیققر. شققهید شققدی؟ چیققزی نگفققتحسققن : گفققتم خندیقدم و 
این فکر بودم که چه جوری از محاصره بیقام   یمن اون موقع فقط تو»: حشمت گفت «نخوابوندی ؟

 «.بیرون
رم جلقو سقراغ حبیقب ببیقنم      مقن مقی  »: به حسقن نیسقی گفقتم   . هواپیماها آمدند .روشن شد هوا
: شد تا من سوار شوم قایقی از جلو آمد و گفقت  می اشت آمادهدر همین گیرودار که قایق د «.کجاست

: سکانی قایق گفقت  «!کنی گی؟ اشتباه می چی می»: گفتم. شوکّه شده بودم «.حبیب شمایلی شهید شد»
احمقد  . شقهید شقدن   ،مسئول طرح عملیقاا  ،و نعمت سعیدی ،جانشین تیپ ،نه آقا، حبیب شمایلی»
 «.هم شهید شدهای اطالعاا عملیاا  من از بچهؤم

ترک   کاملسعیدی  پشت کمر. رفتم کردم؟ جلو می چه باید. قایقی شهدا را آورد. گیج شده بودم
. اش شقناختیم  مقا او را از شقلوار پلنگقی    .به باال پودر شده بود کمر اکبر افضل هم از علی. خورده بود

 ةنحقو . کردنقد  می تماشا و نیروها دور قایق ایستاده بودند .موشک قارقارک در کمرش منفجر شده بود
 .را نبینقد  هقا  روی شهدا پتو انداختند تا کسقی آن . ه بوداثر بدی گذاشت ها بچه ةدر روحی ها نآشهادا 

ها شقهید  بچه»: گفتیم« چی شده؟»: ها را دید پرسیدعبداهلل نورانی از راه رسید و وقتی رنگ پریده بچه
 «شدند

سقوار ققایق   . دیگر صقبر نداشقتم  . کج ماند حسین کاله چیز از هم پاشید و فقط همان روز اول همه
کج که در محقور   به قایق فرماندهی حسین کاله. سر حبیب آمده است شدم تا جلو بروم و ببینم چه بر

گقن حبیقب شقهید     مقی  ،حمید برادر»: گفت .دانست من و حبیب را می ةحسین رابط. رسیدم هور بود
 .اما کسی شهادت  رو ندیده ؛گن شهید شده می»: گفت «.اسکله شنیدم یمن هم تو ،آره»: گفتم« !شده

هنوز جقای   «.شاید شهید شده باشه .گن بدجور زخمی شده ها می بچه. نا هفقط زخمی شدن  رو دید
در همین  «.کنی قایق رو داشته باش تا بهت بگم چی کار .بمون کنار من»: حسین گفت. امیدواری بود

 .دی اسماعیلی هم از عقب آمدند و کنار حسین قرار گرفتندها  حین حمید احمدی و
هقا حرکقت    راه هقا در آب  قایق .آمدند ها می قارقارک مدام خط درگیری در. بود هم ریختهمحور به 

و  1 سقی  هواپیماهقای پقی  . های الغدیر سمت چپ ما بودند بچه. وآمد بودند در رفتنیروها . کردند می
 .غوغایی به پا بود. ندکرد توپولف بمباران می

لبیضقه  حمیقد ا »: بقه مقن گفقت   « .معطل نکنید .ها رو بیارید قایق»: همان سروصدا حسین گفت در
 ببینیقد . چقه وضقعیتی داره   اونجقا ببینید  .های الغدیر محور بچه یاحمدی برید تو وتو . سقوط نکرده



112 

 

حسقین   در مسقیر . یر رفتقیم حسین و الغد ای امامه به طرف بچه «.یا نه ناونجاحسین هم  های امام بچه
 .کرد اش دیدم که ایستاده بود و نیروهای  را هدایت می خرازی را در قایق فرماندهی

ها دیده  در نقشه. آب پهن شده بود و محوار شکل گرفته بود. یک کیلومتر با الصخره فاصله داشتیم
 دو ،قطقع شقد   ها تا اگر یکی از آن ندکشیده بود 1سه اتوبان از بصره به طرف العماره ها یبودم که عراق
استحکاماا خیلی محکمقی هقم بقه کقار     . خورد خط اول  هم به خشکی می سراسر. تای دیگر باشد

هوایی شلیکا  چهارلول و ضد. را هم بریده بود ها ها و چوالن یک کیلومتری از نی ةیک منطق. برده بود
 .را هم گذاشته بود تا نیروها را خطی بزند

ققو    و ققو   کرد می گیر ها شد و موتور قایق در چوالن می ها عمق آب کم ز عراقینزدیک خاکری
 هقا شقلیک   کوپترهای  هم از باال به طرف قایق هلی. دیدیم تانک دشمن را روی جاده می. ددا صدا می

بقه او   .ام گرفتقه بقود   خنقده . احمدی انتظار این وضعیت را نداشت و پایینِ پای من نشست. کردند می
 این سکانیه .بینن ها دارن می بچه .بیا باال .نداریمپناهی  که بزنن جان ری؟ قایق رو کجا داری می» :گفتم

 «.کنه االن کپ می
احمقدی خیلقی   . بدترین چیز در آن شرایط این بود که کسی که پیراهن سپاه به تن دارد کپ کنقد 

گفتم که جلقو   می به سکانیدادم که نتر  و  می شعار .نبه رجزخوانی کردکردم شروع . مضطرب بود
بنقد   سقیل  توان تالش کرد قایق را به خاکریز و زیر همةت پیدا کرد و با ئجر انی کمی دل وکس. برود

: به احمدی گفتم. بند رسیدیم به هر زحمتی بود به سیل. بچسباند تا از بُرد تیرهای دوشکا خارج شویم
کرد به سکانی گفتم برنگردد  می تردد کم قیقا ونچ از قایق بیرون پریدیم و با هم «.رسیدیم .بلند شو»

 .و فقط خودش را به جای امنی برساند
ن گرمکُشلوار شلوارم  زیرِ .هوا سرد بود. اردارهای دشمن به شلوارم گرفت و آن را پاره کردخ سیم

ی ها اگقر خواسقتم رو   که شبپوشیده بودم روی بادگیر هم لبا  فرم  .هم داشتم بادگیر .پوشیده بودم
وقتی به پقایین شقیب رسقیدیم    . روی شیب مالیمی افتادیم. کاله  را روی سرم بکشم ،قایق بخوابم

 .طرف راست و چپم نیرو نبود
بنقدِ   اما سقیل  .الصخره سقوط نکرده بود و ما هم هیچ خبری نداشتیم. دانستم دقیقاً کجا هستیم نمی

 نیروهقا بند مستقر بود و  منتهی به سیل ةروی جاد ها یدوشکای عراق. نزدیک آن به دست ما افتاده بود
متری مقا  پانصقد  ةوقتی بلند شدم از سمت چقپ و بقه فاصقل    .روی زمین خوابیدم. گرفت می را نشانه
متوجقه شقدیم    ندویقد  وقتی شروع کردیم به «!حمید بدو»: گفتم. برادر بیا که کردند می ای اشاره عده
 دویقدیم و روی زمقین   با سرعت می. باران شدیم خمپاره. بینند می ها از سمت راست کامالً ما را عراقی
اصفهانی بودند و فهمیدم . ها برسانیم باالخره توانستیم خودمان را به بچه .شدیم می خوابیدیم و بلند  می

بقه  بقا تعجقب    «حسقن کجقان؟   های امام بچه»: با دستپاچگی پرسیدم. ندا حسین  امام 14نیروهای لشکر 
با خنده عذرخواهی  ام کوبیدم و محکم به پیشانی. اشاره کردند و گفتند الغدیر آنجاستبند  سیل سمت

                                                 
 (راوی. )های عراق یکی از استان .1
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پانصقد   ةبایقد فاصقل  . نشقده بقودیم   ها بند پناه گرفته بودند و ما متوجه آن زیر شیب سیل ها بچه. کردم
را بررسقی کنقیم و بقه حسقین      ها گشتیم تا وضعیت بچه دید دشمن را دوباره برمی متری زیرِ ششصد

 .شد می تیرهای دوشکا از بیخ گوشمان رد. دوباره با حمید دویدیم. گزارش بدهیم
روستای البیضقه هقم در اختیقار    . ها الغدیری سمت چپ حسین بودند و های امام سمت راست بچه

الصقخره را   ق البیضقه  ةحسن تقریباً ش  کیلومتر جاد تیپ امام. شد می ها بود که از پشت تدارک عراقی
 .گرفته بود

در . ساله آنجا هستند چهارده پانزده نوجوانتا  دو سهدیدم  های الغدیر رسیدیم وقتی به سنگر بچه
 وانسقتند ت اصقالً نمقی  . شقوند نها درگیر  آوردند تا با عراقی سنگر نشسته بودند و سرشان را بیرون نمی

ماندیم  ها کنار بچه. فقط جهنمی از آت  سنگین بود .ای وجود نداشت چون نیروی پیاده. درگیر شوند
شقانزده   نوجقوانی دیقدم   .تر شود و بتوانیم برای رصد شرایط سمت چپ بیرون بقرویم  تا آت  سبک

در همقان حقال   . با دقت که نگاه کردم دیدم به شهادا رسیده اسقت . بیرون سنگر خوابیده  ساله هفده
اشقکم  . وچکشان هسقتند ک ةدر انتظار بازگشت رزمند مادر و خواهرش به ذهنم آمدند که نزدیک عید

 .های تیپ الغدیر رسیده بودیمما به اولین سنگر بچه .خودم را کنترل کردم .شد داشت سرازیر می
ا آت  هیچ نیرویقی  دمتر جهنمی فاصله بود که به جهت ش ششصدحسین  بین تیپ الغدیر و امام

هقا روی آن فشقار    اققی رفت بلند بود و عر به طرف الصخره می شنی که ةجاد. نشده بود در آن مستقر
سقنگر، پشقت بقه     در. سن الغقدیر بودنقد   های کم روی الصخره هم بچه هبند روب پشت سیل. آوردند می

تقا اون پقایین   »: گفتنقد  «هقاتون کجقان؟   بچه»: از نیروها پرسیدم. نشسته بودیم ،ها و رو به هور عراقی
 هقا  بریم بیرون ببینیم بچقه »: گفتم «چی؟برای »: گفت «.بپر بریم»: به احمدی گفتم «.ی ما هستنها بچه
: گفقتم . دیدم شرایط روحی خوبی نقدارد  «!ب آخرش اینان دیگهخ»: گفت «.نا چه وضعی یتو .کجان
 «.مآ نه، من هم می»: گفت «.رم بیرون من می .پس تو بشین»

نگاه کردم  وایستادم . بند به طرف البیضه دویدیم تقریباً سی متر از پشت سیل .رفتیماز سنگر بیرون 
دوبقاره جهقنم   . های الغدیر است های ما دستشان در دست بچه های خودمان هستند و بچه و دیدم بچه
جلقو   انشقد نیروهایشق   مقی  زمانی که شدا آن کمتر. ندکرد می کم و زیادآت  را  ها یعراق. شده بود

فرصقت را از دسقت    نباید. شد می کردند شدا آت  زیاد می فقتو انآمدند و زمانی که نیروهایش می
 «.اسیریم ،کپ کنیم هبلند شو بریم سمت قایق که اگ»: به احمدی گفتم. دادیم می
حسقین در   هقای امقام   بچقه . پناه بیرون آمد سکانی تا ما را دید از جان. دو به قایق رسیدیم حالت به

 نقه، فکقر  »: گفقت  «.کقنن  نشینی می اینا دارن عقب»: به حمید گفتم. حال عقب کشیدن اسبابشان بودند
 «.کنن نشینی می اینا دارن عقب .عملیاا گره خورده .کنن نشینی می به خدا دارن عقب»: گفتم «.کنم مین

برن عقب؟ بلند شقو   آخه برای چی موتور رو می .برن دارن وسایلشون رو می»: گفتم «مطمئنی؟»: گفت
 «.بریم
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تا لبه زیقر آب  و  سنگین شده بودحسابی قایق . کلی مجروح در آن ریخته بودند. قایق نشستیم در
که بدجوری ترسیده  هسال چهارده پانزده ینوجواندر همین اوضاع  .من و احمدی هم بودیم. رفته بود
 «.تو رو خدا بذار بمونم ،برادر»: کرد اصرار «.برو بیرون»: به او گفتم. خواست در قایق سوار شود ،بود
بیسقت  . اش را گرفتم و او را پقایین انقداختم   یقه. سبیده بودبه قایق چ« ری یا نه؟ می. برو پایین»: گفتم

 باید پایین .ای نبود چاره. آمد می آب داخل قایق ها راه در آب .نفره ریخته بودند مجروح در قایق دوازده
جقا خقوش   نوجوان راست در بیخِ ران  ترک  یک. پایین رفتن همانا و یک تو  آمدن همان. رفت می
قایق . از خودم بدم آمد. کرد دست  را روی زخم  گذاشته بود و گریه می. مشد ناراحتخیلی . کرد

امقا قطعقاً    .شهید شد یا زنده ماند نوجواندانم آن  نمی. بند جدا شده بود عقب گرفته و از سیل هم دنده
 .ه بودفح  دادخیلی به من 

حسین خقرازی را در   دوباره ،راه اصلی بپیچیم همین که خواستیم در آب ،در راه برگشت از محوار
نشقینی   هقاتون دارن عققب   بچقه  ،حسقین  بقرادر »: گفتم. آنجا پر از قایق شده بود. قایق فرماندهی دیدم

: گفقتم  «شقما؟ »: پرسقید  «.خودم دیدم»: گفتم «کنن؟ نشینی می کی گفته دارن عقب! نه»: گفت «.کنن می
 «.بقارای اضقافی رو بکشقن عققب    م  هگفت .کنن نشینی نمی عقب»: گفت «.حسنم من مسئول محور امام»
نشقینی بقه    کشند برای این است که وقتی دستور عققب  می دانستم زمانی که بارهای اضافی را عقب می
نشقینی   عقب ةاین کار مقدم در واقع. بیفتد دشمندست  به د تاامکاناتی در منطقه نمانَ ادندد می هانیرو
 .افتادیم راه اصلی حرکت کردیم و در آب .اما چیزی نگفتم .بود

مانده بودم چطور تقا آنجقا   . با تعجب به هیبت  نگاه کردم. ایستاده بود 1راه یک لندروگراف در آب
انی گفتم ققایق  کبه س. یک نفر از داخل  به من اشاره کرد که بایستم. اند آن را نزده ها آمده و قارقارک
چه  ؟الغدیر»: گفتم «؟نهای الغدیر کجا بچه ،برادر»: گفت «.بفرما»: رو به لندروگراف گفتم. را نگه دارد
خقودم  »: گفقت  «تقون کیقه؟   هفرمانقد »: گفقتم  «.خقط ی خوایم بریم تو می»: گفت «شون؟ها کار دارید با
تو فرمانده گردانی عزیقز مقن؟ مگقه    »: گفتم با تعجب نگاه  کردم و. یک آن بدنم لرزید «.فرماندهم

ی خدا کمکت کرده کقه   هطوری آورد ه نیرو رو ایناصالً تا اینجا هم این هم ؟!نیک خوای بری پیک می
حقاال  . دن ی مقا رو مقی  اتک قایقق  شنویم که آمار تک می ام رادیو صدای عراقیا رو اِف یما رو. نزدنتون
اگه یقه  ! ی نفر نیرو هم سوار کرد دویست سیصدم چطوری شما رو با این لندروگراف نزدن که  هموند

مگقه مسقئول اطالعقاا عملیقاا     . گرفقت  تلفاا از شما می نفر صدحداقل  ،خورد موشک بهتون می
: گفقت  «ی؟ دیقد  خقط رو  تقو »: گفتم «.من اطالعاا عملیاتم ؛چرا»: پاسداری گفت« همراتون نیست؟

اما قبل  خقط   ،ی اینجا تو چه جور اطالعاا عملیاتی هستی که گردان رو برداشتی آورد»: گفتم «.نه»
یقه   ،ی الغقدیرن ها یه تعدادشون بچه. رمآ خط می این مجروحا رو ازببین برادر، من دارم ! ی؟ رو ندید

جقوری بقری و    اگه ایقن . برگرد عقب ،خوای جون نیروهاا رو میه اگ. حسین ی امامها تعداد هم بچه
 .کقنن  ا مقی  نهوتیربارای عراقی دیو .کنی ها رَد بشی گیر می تا از نی، کوپترا نزننت هلیو شانس بیاری 

                                                 
 (راوی) .شد می برای ترابری از آن استفاده نفر نیرو را داشت و سیصدجایی  های بزرگی مانند لنج که قابلیت جابه قایق .1
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. جان نرو برادر ،شنوی از من می»: گفتم. فرمانده گردان مانده بود چه کند «.گرده رنمییه نیروا سالم ب
یم را زدم و مسقیر خقودم را   ها حرف «.مصیبت داری برای دور زدنت برگردیجا هم بخوای  همین از

 .دانم گردان رفت یا نرفت نمی دیگر. رفتم
عروسقی خیبقر داره    ،حسین»: گفتم سراغ حسین رفتم و بعد .ها را در بهداری پیاده کردیم مجروح
. کشقن عققب   حسین دارن وسایلشون رو می های امام بچه ،آره» :گفتم «مطمئنی؟»: گفت «.شه تکرار می

 داریقم  گفقت  خورد و جاحسنم  مسئول محور امام فهمیدتا . حسین خرازی رو هم دیدم و به  گفتم
خقط خودمقون   ی سریع بقرو تقو   .خوب شد گفتی»: گفتکج  کاله «.عقب کشیم میاسباب اضافی رو 
هقا فققط آتق      عراققی  .تقر بقود   آنجقا آرام . به خط تیپ خودمان رفتم «.کار کنیه باش تا بهت بگم چ

وتقوک   سمت راسقتمان البیضقه بقود و از آنجقا تقک     . آب بود نمارجلو و پشت س. ریختند پراکنده می
هقای گقردان    بچه. غروب دوباره دستور دادند روی البیضه عمل کنید دم. آمد میروی خط  01 ةخمپار
در خقط  . ی تلفاا دادنقد لها آماده بودند ک حسین در طرف راست وارد عمل شدند و چون عراقی امام

کج تما  گرفت که بیا کقارا   صبح حسین کاله. کردم می ت را به حسین گزارشیمانده بودم و وضع
منین رو به ؤهای ناوتیپ امیرالم یه گروهان از بچه .ها رو سراغ لندروگرافب»: گفت .او رفتم پی . دارم
 «.نا هما داد
: گفقتم  کنی؟ می هاینجا چتو  دیدند پرسیدند که من را .شناختم می دیلم ی ناوتیپ را از بندرها بچه

اینجا مققر  . دونم می»: گفتم «.من فرمانده ناوتیپم»: اهلل محمدی گفت فتح «کنید؟ شما اینجا چی کار می»
فهمید که مقن بقا   . چیزی نگفت «کنی؟ شما اینجا چی کار می. حسنم من هم مسئول محور امام .ماست
هقم   هقا  فرمانقده آن . به ما داده بود که سقه لنقدروگراف داشقت    یناوتیپ گروهان. های خوزستانم بچه
 ،نیقاز شقد   دند تا اگرنیروها را سوار لندروگراف کرده بو. بود ،محمدعلی عباسی ،وست صمیمی مند
را  هقا  لنقدروگراف  به عباسی گفته بودند که نیروها را به ما تحویقل بدهقد و  . را به خط بفرستند ها آن

 .برگرداند
دی اسقماعیلی  هقا   بقه . ندهیم کردن نیروها بودیم تا تلفاا کمتری بدهیم و اسیر وجور درگیر جمع

نیروها »: گفت آمد و می عباسی هم دائم می. رویم ینم گفتم آماده باشد که با توجه به شرایط قطعاً جلو
آخه یقه  »: گفتم «!دونم من چه می»: گفت «کجا پیاده کنم؟»: گفتم به او« .خوام برم من می .رو پیاده کن

بقه مقن   »: گفت «آب؟ یشون کنم؟ نیرو رو بریزم تو آب پیاده یتو. حرفی بزن که با عقل جور دربیاد
ای؟  کقاره  تقو چقه  . غلط کرده هر کی گفته»: گفتم عصبانی شدم و «.رو برگردون ها ن لندروگرافا هگفت

مقا  . قرارگاه این گروهان رو مأمور کرده .شناسم من اصالً فرمانده تو رو نمی .گروهان مأمور به ماست
 ببقره  رو انق یا خقواد  یمق  یکق ! آب یرو کقنم  ادهیپ رو روهاین نیا یگ یم تو . کنیم می ینینش عقب داریم
 زیقر بقار   «.عققب  بکق   هقم  رو هقا  بچقه  .عققب  برو، برگرد گفت بهت حسن امام فرمانده هاگ عقب؟
ت همچین کقاری  ئجر هاگ ،به حضرا عبا »: با عصبانیت گفتم. زد می حرف خودش را رفت و نمی

به خدا مالِ این حرفقا  »: گفتم «.کنم این کار رو می»: گفت «!رو داشته باشی که نیرو رو اینجا پیاده کنی
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کمقال، ببقین چقی دارم بقه تقو       »: به کمال صادقی گفتم .خواستم جلو بروم می عجله داشتم و «.نیستی
ش بقا   بقیه .بگو فالنی زدش .آب یبندازش تو .با تیر بزن  ،این خواست این کار رو بکنه هاگ .گم می
 .دیگر حرفی نزد ،کنم ر را میام و این کا محمدعلی فهمید که من دیوانه «.دم جواب می .من

دیقد   را کقه مقی   هقای دیگقر   بقود ققایق   فهیسربازوظکه  سکانی. حرکت کردیم سوار قایق شدیم و
دی اسقماعیلی هقم   ها  «.وقت نداریم .برو. سالم و علیک نکن»: گفتم. کرد می پرسی ایستاد و احوال می

 داشقت و  ققایق ریختقه بودنقد برمقی    یی که داخقل  ها خندید و از پرتقال میخیلی خونسرد . با من بود
تقو رو  . یعنی چی؟ من کقار دارم »: گفتم «.پرسی کنم خوام با رفیقام احوال می»: سکانی گفت. خورد می

نشقینی   کقنم دارن عققب   مقی  فکقر »: سکانی گفقت  «.هپرسی مالِ زمان عادی احوال. ن دستِ منا ههم داد
 به تو»: سکانی گفت« زنی؟ همچین حرفی می کنن؟ برای چی نشینی می کی گفته عقب»: گفتم «.کنن می

دومی را بزنم  خواستم. و یک کشیده توی گوش  خواباندم« به من چه مربوطه؟»: گفتم «چه مربوطه؟
از  ،دیگه حقرف بزنقی   ةیه کلم به خدا»: گفتم. به هم ریخته بودم. دی آمد و دست من را گرفتها  که

کارا رو انجقام   .به تو چه مربوطه؟ تو یه سکانی بیشتر نیستی !پررو شدی. آب یندازمت تو قایق می
. بقه خندیقدن  کقرد  هادی دوباره شروع  «.دونم با تو من می ه،نشینی بگی عقب ،یه کالم حرف بزنی .بده
؟ عصقبانی کقه   دی میحاال چرا به من گیر  زورا به این رسیده؟»: گفت «خندی؟ برای چی می»: گفتم

 «بری؟ شم تو لذا می من عصبانی می»: گفتم «.شده بودی من کیف کردم
. نشینی شروع شده بود و عملیاا بدر رو به اتمقام بقود   عقب. بودحدسمان درست  .باالخره رفتیم

محقوار بزرگقی هقم    . دشمن کامالً روی آن دیقد داشقت  . حسین به هم ریخته بود ی امامها محور بچه
محور ما خیلی سقخت  . ی مشرف بر محوار بودندهای عراق کوپترها و تانک باز بود و هلی ها جلوی آن

خیلی  البته. های الغدیر را عقب کشیدند شد از طریق محور بچه های سکانی ما تا آنجا که می بچه .نبود
کقه نزدیقک    ،تعقدادی از شقهدایمان  پیکر حسن در بدر اسیر نداد و فقط  تیپ امام. اسیر شدند ها از آن

 .ماند جا ،زاده و فطر  محمدرضا حسنی و پور مثل ابراهیم نیک ،البیضه بودند
با  ،ریبگ تیمورأم حکم. به شهدا کاری نداشته باش»: حسین به من گفت. روز چهارم عقب آمدیم

 رضقا  بقه  مقن . سقر حبیقب   یبقرو بقاال  . حبیب مجروح شده و فرستادن  اصقفهان . ماشین برو اهواز
 رو بیق حب وضقعیت  یر یمق  تقو  باشقه  شقته دا خبر که زنم یم زنگ ،اصفهان سپاه فرمانده ،یاله فیس
 «.یخواهرش شوهر هم دیقیرف هم چون .ستین تو از بهتر هم کس چیه. یکن یریگ یپ

بعد از اینکه از عقب کشقیدن  . نخوابیده بودم بود ساعت هفتاد و دو. اهواز رفتم شب بعد به سمت
حمید . به سنگر طرح عملیاا رفتم تا کمی بخوابم ،خیالم راحت شد و با حسین صحبت کردم ها بچه

. گردانی نیرو آنجا بود از هر. وقتی وارد سنگر شدیم جای سوزن انداختن نبود. احمدی هم با من بود
کنیم؟ بایقد  کار چه »: گفتم به حمید. را بیدار کنیم ها توانستیم آن نمی .غرق خواب بودندو همه خسته 
راهی هویزه دژبانی بود  سرِ سه. پشت فرمان نشستم« .بریم»: گفت« االن بریم؟آی همین  می. بریم اهواز

گم  می زنم کنار و به این نگهبان می اینجا .دآ من خوابم می ،حمید»: گفتم. کرد ها را کنترل می ماشین که
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لقی  خی. بود شب 11ساعت حدود . به نگهبان گفتیم و خوابیدیم« .ما رو بیدار کنه که بعد از یه ساعت
: بقا عصقبانیت گفقتم   « ... برادر ... برادر» :گوید می بعد از مدتی احسا  کردم یک نفر. زود خوابم برد

. فهمیدم نگهبقان قبلقی نیسقت   . با تعجب نگاهم کرد« !دقیقه که پنجنگفتم  .ساعت هگفتم ی ،جان بابا»
 ؟هدونی ساعت چنقد  می. دلشون نیومد شما رو بیدار کنن ها بچه .سومم نگهبانمن  ،جان برادر»: گفت
 .شده بودیم اصحاب کهف «.شما خوابیدید دیشباز ! هصبح 4

و وقتی چشم باز کردم دیقدم   رفت می ماشین. نشستم و به سمت اهواز حرکت کردیم فرمانپشت 
ساعت ! ن راه را رفته بودمآخواب  داند چطور در می خدا .بین سوسنگرد و اهواز در حال راندن هستم

یکقی  . شب ما را بیدار کردنقد  ها بچه. واز رسیدیم و به اتاق مقر رفتیم تا چرا بزنیمبه اهصبح  5:91
هم عصرتون  و ظهر نماز. نماز صبحتون قضا شد. سرتون بخوره ینماز تو»: گفت سرمان و باالیآمد 

چشقمانمان  . بلند شقدیم « !!ید جوری افتاد از صبح همین. شید دیگه بلند .هشب 11االن ساعت  .قضا شد
 به ،مسئول ستاد تیپ ،دزفولی. آبی به صورتمان زدیم و چیزی برای خوردن پیدا کردیم. ورم کرده بود

آقای »: دزفولی گفت. پایین رفتم «.کارا دارم .بیا پایین ،حمید»: و گفت تلفن کردطرح عملیاا  مرکز
کقم مأموریقت بقرایم    ح« .به خودم هم گفته ،آره»: گفتم «.کج گفته حمید دنبال حبیب بره اصفهان کاله

نه، بیا ماشقین خقودم   »: گفت «.رم با ماشین طرح عملیاا می»: گفتم «ری؟ با چی می»: گفت نوشت و
 «.شه تا بخواد بیاد دیر می .جلورفته ماشین طرح عملیاا  .رو ببر

دانسقتند   اهقل خانقه مقی   . ای دزفولی به سمت بهبهان حرکت کقردم  با تویوتاکالسکه روز بعدصبح 
درگیر عملیاا بود و همیشه قیچی با بند به  چی و بهداری که ،ابوالقاسم هم. ی شده استحبیب زخم

حسین به من گفته برو اصقفهان دنبقال   »: به ابوالقاسم گفتم. به بهبهان برگشته بود ،گردن  آویزان بود
« .بعقد از ناهقار  »: گفقتم  «ری؟ کی می. مآ من هم باهاا می»: گفت «.ت  رو بررسی کنیحبیب و وضع

بمقون پقی  زن   . برمت نمی»: گفتم. رویم اصرار کرد با ما بیاید می هم که فهمید ما به اصفهان ماهتاب
: امقا گفقتم   .برد ا باالر  یصدا و کرد هیگر. خیلی ناراحت شد «!خوای بیای؟ برای چی می. ابوالقاسم

 «.برمت ینم اما ؛شم یم رد روا از ،یبندازهم  نیماش یجلو رو خوداه اگ. گم جدّی می .برمت نمی»
ما را بدرققه   ،بود هماه کی باًیتقر که زهرا و سالهچهار احمد ،ی ها همراه بچه انیگر چشم با خدا ةبند
ی یک روز قبقل  بهبهان منصورو  عموی  پدر امین شریعتی و هم همراه پدر و مادرش و همسرم. کرد

  .از اینکه من به بهبهان بروم به اصفهان رفته بودند
زدم که  در آباده داشتم بنزین می. از شیراز به آباده رفتیم. لقاسم به طرف شیراز حرکت کردیمبا ابوا

 «.شقینم  من مقی  .ای تو خسته»: گفت «ی؟ هچرا اونجا نشست»: گفتم. دیدم ابوالقاسم پشت فرمان نشست
 و یک پتو هم رویم انداختم و ماشینکف  پتو کیو پریدم عقب  «.رم عقب بخوابم پس من می»: گفتم

 .و دوباره با سر برگشتم خوردم عقب ةشیش به پا وقتی چشم باز کردم که جفت. خیلی زود خوابم برد
. سه متر پایین جقاده رفتقه بقود   تویوتا . پیاده شدم. ایستاد تویوتا ناگهان. کنیم می داریم چپ فکر کردم

خقدا  . خواب  برده بود و از جاده منحرف شده بقودیم . ابوالقاسم هم هول کرد و از ماشین پایین پرید
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را از جقاده بقاال آوردم و    تویوتقا . نشسقتم  فرماندوباره خودم پشت . خیلی رحم کرد که چپ نکردیم
ایقن   .امکان نقداره »: گفتم« !ماشین برگشته .طرفِ شیراز ری داری می»: ابوالقاسم گفت. حرکت کردیم
« .امیر، ماشین دور خقورده  .یه دور کامل زدم به خدا ،آقا»: فتگ« .کرد چپ می ،گشت برمی هماشین اگ
اصقالً  »: گفقتم « .ریقم آبقاده   االن دوباره داریم می .گم دور خورده دارم به تو می»: گفت. شد نمی باورم
پایین آمدم و دسقت   تویوتااز . آمد از مقابل به سمت ما می یماشین «.کن تا بپرسیم دونی چیه؟ صبر می

شما  ،ببخشید برادر»: گفتم. تن من دید اطمینان کرد و ایستاد بر راننده لبا  فرم سپاه را که. تکان دادم
 «.آره»: گفت« ری؟ به طرف اصفهان داری می»: گفتم« .مآ من از آباده می»: گفت «ی؟آ از کجا داری می

و تقریبقاً   گشتیمجاده بر در «!م؟ی چه جوری چپ نکرد واقعاً ما»: گفتم «؟نگفتم بهت»: گفت ابوالقاسم
 .رسیدیمبیمارستان شریعتی  صبح به اصفهان و 1

 و کقار  شلوار .سر و رویم خاکی بود. در بیمارستان اتاق حبیب را پیدا کردیم و باالی سرش رفتیم
دسقت و پقای   . بودنقد سقرش   باالی حبیب پدر و مادر. پیراهن فرم سپاه و پوتین خاکی پوشیده بودم

 «اول بگو عملیاا چی شد؟»: گفت «چی بود ماجرا؟ ،حبیب»: پرسیدم. پر از ترک  بود حبیب راست
حسقین   های امام بچه»: گفتم «!یعنی چی گره خورد و نشد؟»: گفت« .عملیاا گره خورد و نشد»: گفتم

اومقد و   جاده می یعراق رو. ای نداشت فایده .تونستیم بمونیم ما هم نمی .نتونستن الصخره رو رد کنن
ابقراهیم   .عمل کردنهم  حسین گردان امامهای  بچه .ی البیضه دو سه شب عمل کردیمتو. زد ما رو می
 ،حبیقب دیقم   ،فطقر  »: گفقتم  «دیگه کیا شهید شقدن؟ »: حبیب گفت «.پور شهید شد و جا موند نیک
: گفقتم  «نعمت شهید شقد؟ چقه جقوری؟     حاج»: حبیب با تعجب پرسید« .نعمت سعیدی ،زاده حسنی

من ؤمق  احمد !آره بابا»: گفتم «افضل؟ افضل هم شهید شد؟»: گفت «.با افضل بود .قارقارک بهشون زد»
عصقبانیت  را دیقده   . حبیب سنگ صبور بقود . آرام اشک از چشمان  سرازیر شد آرام« .هم شهید شد

حقاال چقرا   »: گفقتم  کند منقلب شدم و وقتی دیدم دارد گریه می. اما استقامت عجیبی هم داشت ؛بودم
بقرای   .جنگ که هنوز تمقوم نشقده  »: گفت اش داد و مادرش دلداری. حرفی نزد «کنی؟ داری گریه می

این مملکت به شما  .باز برای این مملکت بجنگید ؛شاءاهلل شما سالم باشید کنی؟ ان چی داری گریه می
 «.نیاز داره

 بقه سقراغ رزیقدنت   . گیر وضعیت حبیقب شقوم   بعد از آن بلند شدم تا پی .گذشتای  بیست دقیقه
بقه او   چنقدان ن بیمارسقتان  آاحسقا  کقردم در   . داد یاطالعقات  .ت او را پرسیدمیبخ  رفتم و وضع

توجقه   اکقنم اینجقا بقه مجروحق     احسقا  مقی  » :به اتاق برگشتم و به حبیب گفقتم . شود نمی رسیدگی
یعنقی  »: گفقتم « .دیگه هم هستن ایمجروح .سرشون هحال شلوغ به هر .مهم نیست»: گفت« .کنن نمی
نیقروی  . بایقد توجقه بیشقتری بهقت بشقه      .جانشین فرمانده تیپقی  تو .دیگه هم هستن ایمجروحچی 
 پقدر  «بقرای چقی؟  »: گفقت حبیقب   «.سقپاه اصقفهان   یرم پی  رضا سیف تو من می .جنگی ةکارکشت
آخقه  »: گفقت  «.رم بعقداً مقی  »: گفقتم  «خوای بری بهبهان؟ ی میکِشما »: گفترو کرد به من و  همسرم
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کقارم  »: گفتم. برگشته است همسرمتازه آنجا متوجه شدم که « .خوام برگردم من هم می .نا هها رفت بچه
 «.گردم برمی ،رو انجام بدم

اتاق سقیف تقریبقاً   . و خودم را معرفی کردم «.با آقای سیف کار دارم»: گفتم اصفهان رفتم و مقر به
 هر. بود بزر  و زیتم و کیش. ای است مصادره ةاز در و دیوار و میزهای  معلوم بود خان .تاریک بود

 زیق م ،بود شوش سپاه فرمانده که ،ییبقا دیمج. بود قراضه و کوچک میبود دهید یفرمانده اتاق در چه
 از فیسق . گرفت را من ،اتاق یفضا. بود دایپ پشت  که  هیچهارپا  یصندل کی و داشت یکوچک یآهن
کقج   آققای کقاله  »: به ایشان گفتم. گرفت جنوب از یاطالعات و کرد یپرس احوال .شد بلند زشیم پشت

جانشقین   ،آققای حبیقب شقمایلی   »: گفتم «.در خدمتم .بفرمایید»: گفت «.من رو فرستاده بیام خدمتتون
 ،خقب  بیمارسقتان شقریعتی؟  »: تعجب پرسقید  با «.هبیمارستان شریعتی یتو .زخمی شده ،فرمانده تیپ

اصقالً بهق     .ایشون وضع خوبی نداره ،سیف برادر»: گفتم «چرا ایشون اونجاست؟! کسی به ما نگفته
اگه . هترکش پر ازسمت راست بدن  . هزخماش عفونی شد. هبستری اونجا هدو سه روز .کنن توجه نمی

بررسی  ؛هباش»: سیف گفت «.بشهخوایم ایشون به تهران اعزام  ما می. وضعیت  رو بررسی کنید ،شه می
مشقکلِ جقا   ، نقه »: گفقتم  «براتون محل اقامت بگیریم؟ ،ای هم هست؟ اگه جا ندارید کار دیگه. کنم می

خقداحافظی کقردم و بقه    « .گیقر بشقن   پقی  هقا  گم بچه همین االن می»: گفت« .هحبیب ةفقط مسئل. نیست
 «کقارا تمقوم شقد؟    ،خب»: ت گفتبا جدّیّ. تعریف کردمبیمارستان برگشتم و ماجرا را برای حبیب 

دست  ،بابا»: گفتم «.برگرد منطقه! که کاری نداری تو اینجا»: گفت «تموم شد؟ ایعنی چی کار»: گفتم
اونجقا  . برو منطقه ناهارا رو بخور و»: گفت «.ریم بذار یه ناهاری بخوریم، بعدش می .شما درد نکنه

 «.کنن ن کار رو دنبال میآ ودشون میهای سیف خ بچه. دیگه نیازی نیست اینجا باشی .هبهت نیاز بیشتر
. کقنن  مقی  ن اعقزام  آ خودشون می ما بمونیم اینجا چی کار کنیم؟ .گه راست می»: ابوالقاسم هم گفت

 «.دآ  هم حرکت کرده داره میداهللی  حاج
. اما مادرش مانقد  .حبیب با ما آمد پدر. راهی شدیممن و ابوالقاسم از اصفهان  بعدازظهر 2ساعت 
حبیقب را بقه تهقران     ،با قطار ،بعد یداهلل به بیمارستان رسیده بود و روز بعد همراه مادرش نیم ساعت
خقان در خیابقان سقنایی     ن او را به بیمارستان تهران زیر پل کریماو از طریق اعزام مجروح هانتقال داد
 .نده بودفرستاد

خیلقی از مقن    ماهتقاب  ناهقار  هنگقام . صبح روز بعد به بهبهان رسیدیم و تا ظهر استراحت کردیم
بعد از . توانست من را ببخشد او نمیاما  .راه است به او گفتم که الحمداهلل وضع حبیب روبه .بود دلگیر
 .به سمت اهواز حرکت کردم بعد به مزار شهدا رفتم و .زیاد آنجا نماندم. به مادرم سر زدم ،ناهار

دو روز بعد حسین به من گفت که به . مدر پادگان شهید غالمی اهواز گزارش سفر را به حسین داد
طرح عملیاا وضع  نعمت سعیدی شهید شده بود و. مرتضی روحیان هم آنجا بود. پدافندی بروم خط
 .ای داشت ریخته درهم
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صقحبت کقرد    ،رفته بود خواندن که قبالً از تیپ جدا شده و دنبال در  ،حسین با حشمت هابعد
 . را اداره کندطرح عملیاا  تا

شقروع  . پدافندی دادند و گفتند نزدیک دشمن بمانیقد و پاسقگاه بزنیقد    ةبه ما منطق هورالهویزه در
 هقا  آن. های مهندسی هم پایِ کار بودند بچه. من و مرتضی مسئول محور بودیم. به پاسگاه زدنکردیم 
از . زدنقد  کردنقد و راهقرو مقی    می به هم پیچ ،که یک متر و نیم در یک متر بود را، های نفربر یونولیت
 در. راه داشقتیم  چنقد آب  جقا مقا آن  .از نی بقود  پرراه تبوک تا پد الهچُرده نزدیک بیست کیلومتر و  آب
 .آید نمی دانستیم که دشمن می .نقاطی را هم که کور بود رها کردیم. پاسگاه زدیم چهار ها راه آب

کیلقومتر فاصقله    دوازدهمن پقور تقا دشق    مثالً پاسگاه نیک؛ تا خط دشمن متغیر بود ها پاسگاه ةفاصل
کقه پشقت دو پاسقگاه     ،ها هم راه در یکی از آب. ترین نقطه به دشمن بود نزدیک 1داشت و پاسگاه دیم

 دورتقادورش را بقا گقونی اسقتتار    . ساختیممتری آهنی برای رصد دشمن  بیستیک دکل  ،قرار داشت
 .کقار آسقانی نبقود   . میگذاشقت  کقار ی ققو  ینق یدورب و میکرد درست اتاقک یک هم دکل یباال. کردیم

علقم   آن را امقا دوبقاره   .افتقاد  ها چند بار با قارقارک و توپخانه آن را زدنقد و   عراقی. یمجرثقیل نداشت
هقای   کردنقد و تکقه   خورده را باز مقی  های ترک  ی مهندسی در معرض دید دشمن تکهها بچه. کردیم 

های ما  راه بر آبو دکل داشتند ،االتر از ما بودکه ب ،خودشان  ها هم روی خط عراقی. بستند جدید را می
هقا   بعضقی شقب   .کردیم می وآمد دشمن کلی اطالعاا کسب کردن رفت روزها با رصد .مشرف بودند

با آن کنار آمدند  کم اما بعد کم .زدند میهر روز  را تا یک ماه دکلها عراقی. خوابیدم هم باالی دکل می
 .و حضورش را در منطقه پذیرفتند

 .کقرد  از دکل باال آمد و با دوربقین منطققه را نگقاه     .در اتاقک بودم .آمد هیک بار حشمت به منطق
: کقرد، گفقت   که داشت در دوربین نگاه مقی  ،حشمت «.اومد قارقارک»: به حشمت گفتم .قارقارک آمد

دیقد  حشقمت تقا بقا چشقم خقودش آن را ن      «.دوربین رو ول  کن .دآ داره می... اوناها »: گفتم «کو؟»
« .بریم پقایین »: گفت. ما بپرد نزدیک باالی سرِ قدر آنقارقارک  که کرد نمیش را هم فکر .باورش نشد

خودش را رهقا کقرد و داخقل    هم  آخر متر سه چهار. ای پایین رفت دقیقه یکمتری را  بیست ةفاصل و
ایقن  »: گفقتم  «.زنه داره می .بیا پایین»: گفت «کنی؟ می طوری چرا این چیه؟»: گفتم. قایق کنار دکل افتاد

 «.ره زنه و می د دور میآ می .کاری هم به ما نداره .دآ روز می هر
 هقا  آن ةبدنق . کردنقد  میخ پرتاب می .خیلی مزخرف بودند ها اما بعضی قارقارک .طور بود گاهی این

انبردست در  گفتند امدادگرها باید یک ها به شوخی می بچه. ترسیدند جی می فقط از آرپی. ای بود تخته
 که پاشی بودند در اصل هواپیمای سم ها نآ. ها میخ بیرون بکشند شان بگذارند و از بدن بچه  پشتی کوله
 .کرده بودند شانجنگی تبدیل هواپیمای به

مانقد و جقای    می ماه گردان یک ماه و نیم تا دو هر. گردان امیرالمؤمنین هم قرار بود به محور بیاید
، که فرماندهی گرفته بودند نظر تاکتیکی در جایی هم برای مقر. کرد می ی عوضخود را با گردان بعد

                                                 
 (اویر) .به شهادا رسید ،فطر  ،حسن بود که در عملیاا بدر همراه جانشین خود اهلل دیم مسئول تخریب تیپ امام حبیب .1
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 محقور  هایی بقود کقه نیروهایشقان در    فرماندهانِ گردان و سنگر ،سکانی تدارکاا،، مخابراا، تخریب
  هقای در خقط   تقر از پاسقگاه   عقب و امکاناا بیشتر بود امادر حدود هفتاد نفر  آنجا تجمع نیرو. بودند
 فرمانقده . بودنقد  او نظقر  ریق ز ها پاسگاه لک که داشت مستقل فرمانده یکیتاکت قرارگاه. شده بودایجاد 
 بتواند یگرید شد یزخم  یکی اگر تا داشت محور در روین دو که بود اایعمل طرح یروهاین ازمحور 
روز  بایقد شقبانه   .االختیار فرماندهی تام ةمن و مرتضی مسئول محور بودیم و نمایند. بچرخاند را محور

. علی برگشتیم و دو نفر دیگر به جای ما رفتند ماندیم و بعد از آن به شط یک ماه . ماندیممیدر محور 
ما تقا دشقمن نزدیقک     ةفاصل. داشتیم مهندسی، و تسلیحاا، اطالعاا، تدارکاا، نیرو ةعلی بن در شط
آمد و ما زخمقی و شقهید    می م تو محور ه  کیلومتر بود و خیلی مواقع در خود قرارگاه تاکتیکی سی
 .دادیم می

 بهقداری آن سقمت  . رفت ها غروب توپی از باالی سر ما رد شد و به آن سمت نی نزدیکیک بار 
سریع سوار قایق شدم و به سقمت صقدا   . ها بلند شد بچه ةتو  که به زمین خورد صدای نال .بودآب 
و  کریمیها،  چی دو نفر از بهداری. های بهداری به زمین خورده است دیدم تو  کنار سنگر بچه .رفتم

 در 4ققایق هقم از سقاعت    . کیلومتر فاصله داشتیم سیتا عقب . زخمی شده بودند ،اسماعیل سبزعلی
 مجروحقان  .خواستیم دوباره تکقرار شقود   نمی چند بار کمین خورده بودیم و. د نداشتدمنطقه حق تر

فرصت نبود با مرتضی هماهنقگ  . بردم میعقب  ها را آن با قایق خودم باید. حال و روز خوبی نداشتند
. شنوه بقه مرتضقی بگقه مقن رفقتم عققب       هر کی صدای من رو می»: زدم و گفتم دادجا  از همان. کنم
علی اینا  شط بده به طرفگاز »: را در قایق فرماندهی انداختم و به سکانی گفتم ها مجروح «.گردم برمی

در اصقل  . رفقت  مقی  بقا سقرعت   1قایق ذوالفققار . خودم هم پشت تیربار دوشکا ایستادم «.رو برسونیم
روی  سقوار بقود تقا فرمانقدهی      211موتور . را ذوالفقار گذاشتند نام  ها اما بچه ؛اسم  رژندر بود

. کقردم  مقی  مجروح هقم نگقاه  دو به  ،طور که پشت تیربار بودم ناهم. بتواند واکن  سریع داشته باشد
های مشهد بود  از بچه. چشمان  رفتمردمک کرد  می ه آسمان نگاهب در حالی کهدیدم کریمی  ناگهان

خقودش هقم   . پرسقید  مقی  دائم حال او را از من ،که رفیق  بود ،اسماعیل سبزعلی. که به شط نرسید
کریمقی  ...  تو رو خقدا  ،برادر»: گفت می. ریخت می راهی نداشت و از پهلوی  خون بیرون وضع روبه

اسماعیل درد زیادی « .عینِ خودته .نداره یمشکل»: گفتم. نتواستم بگویم شهید شده «وضع  چطوره؟
روی اسقکله   سقنگر بهقداری روبقه   . اسکله رسیدیم نزدیکدمِ غروب در تاریکی . کرد داشت و ناله می

امدادگرها که متوجه آمدن قایق شده بودند به « .بهداری، امدادگرا بیان بیرون»: گفتمبا صدای بلند  .بود
کقه هقر دو   وقتی سبزعلی و کریمقی را  . ام های خودشان را آورده دانستند که بچه نمی .سمت ما آمدند

چنقد   «.با خودم ببقرم  اسریع دو نفر رو بذارید جای این»: گفتم. شوکّه شدند ؛دیدندشهید شده بودند ، 
 .با دو امدادگر به سمت محور برگشتیم بعددقیقه 

                                                 
 (راوی). های عاشورا شبیه قایق قایق هجومی ساخت داخل و .1
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هقای   ماشقین با . روز مرخصی گرفتم تا به تهران بروم و حبیب را ببینم چند 1904اواخر فروردین 
خواستم به اتقاق حبیقب بقروم یقک نفقر       می زمانی که. عبوری خودم را به تهران و بیمارستان رساندم

بقرای  »: پرسید «.خوام برم داخل می»: گفتم« ید؟بر دخوای کجا می ،ببخشید»: جلویم را گرفت و پرسید
: پرسید «.خوام برم پی  آقای شمایلی می»: گفتم. سال بود تقریباً میان .پوشیده بودلبا  شخصی  «چی؟
در  «.حسقنم  هقای امقام   من از بچه. بله هم دوستیم هم فرمانده تیپم بوده»: گفتم «نسبتی داری باهاش؟»

پرسقی کردنقد و مقن را بقا      بیقرون آمدنقد و احقوال   . ایم را شنیدندمادر حبیب صد همین حین پدر و
 .خودشان داخل بردند

دور حبیقب شقلوغ   . شقناختم  را نمی بیمار تخت دیگر .یکی حبیب بودروی . اتاق دو تخت داشت
 «کقاوه کیقه؟  »: گفقتم  «.سقت  کقاوه »: گفت «این کیه؟»: حبیب پرسیدم از. ش جمع بودند ا بود و خانواده

سقالم و   «.بقدر زخمقی شقده    یتقو  .از کردستان اومده. شهدا ةفرمانده تیپ ویژ ؛محمود کاوه»: گفت
مقن از  »: گفقتم . دست راست  ترک  خقورده و بانقداژ بقود   . خیلی جدّی بود. علیکی با محمود کردم

 «.شما رو نشناختم ؛ببخشید. حسنم های امام بچه
او  .کقردم  مقی  با کاوه هم صقحبت  و رفتم میبه بیمارستان  هر روزدو سه روزی که در تهران بودم 

 یبهبودبه  رو  یها زخم .بودند گذاشته نیپالت بیحبدر پای . ی نبودجدّ دیگر مثل بار اول خشک و
 .ودب

  حاج»: پرسیدم. برویم ها کرده است به منزل آن غالم اصرار  حبیب گفتند که حاج  ةدر تهران خانواد
 .کشقیدم  خجالت می «.خواد تو رو ببینه می میتراست که ةدخترعم شوهرغالم   حاج»: گفتند «غالم کیه؟
 فققط مقن  . رفتیم ،بهایی  شیخ ،یداهلل سوار ماشین شدیم و به خیابان مالصدرا  با حاج. ای نبود اما چاره
 .شناختم نمی شهر تهران را .آهن و میدان آزادی را بلد بودم راهمیدان 
: دیدم شناختم و گفتم که او را .غالم به استقبال آمد  خود حاج. غالم شیک و مرتب بود  حاج ةخان

و  در آغقوش گقرفتیم  دیگقر را   یقک  «کنقی؟  امیر تو اینجا چی کار می»: او هم گفت «غالم تویی؟... اِ »
غالم   مگه تو حاج»: پرسیدند .باالخره طاقت نیاوردند .کردند می خانواده با تعجب ما را نگاه. بوسیدیم
شناسم که  من غالم خلیلی رو از قرارگاه خاتم می! غالم نیست که  حاج .هغالم»: گفتم «؟شناسی رو می

اون موقعی که هنوز با »: گفت و یدغالم خند« تو کی حاجی شدی؟ ،غالم .ی صیاد بوداسرتیمِ محافظ
 نگقن  بهقت  هقا  بچقه  کقه  یرفت مکه یگفت یم اول همون خب»: گفتم «.1901سال  ؛تو رفیق نشده بودم

 «.غالم  حاج تا تره قشنگ غالم»: گفت «.غالم
 .جنگیده بقود  1ظفّار های شخص شاه بود که در حاج غالم از رنجرهای قبل از انقالب و از محافظ

او . کرده و رژیم شاه هم حکقم تیقر او را داده بقود    مخالفت با رژیم از ارت  فرار سبببه 1955سال 
دوسقتان    غالم و. ر تلویزیون به مردم آموزش نظامی داداولین کسی بود که بعد از پیروزی انقالب د

انداختنقد و بعقد    مقی  تو  را با دست .کردند می بازی مریکاییافوتبال  خاتم قرارگاه در ظهرها از بعد

                                                 
 (راوی) .ای در کشور عمان نام منطقه .1
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ی سبزهای نیقرو  کاله ق هارنجر ةهم. کردیم می را تماشا ها آن بازی ها ما هم با بچه .نددز می ار ردیگ یک
های سقپاه   بچه ةوار داشت و در قرارگاه هم بسیجی یغالم هم اخالق. فرز بودند ورزیده وق  مخصوص

 .با او دوست بودند
 بعقد از شقام  . شما وصلت کنم با غالم رفیقق بقودم   ةبه خانواده گفتم که من قبل از اینکه با خانواد

هقا   ای غریبقه من اینجا رو بر»: گفت خواستم به پادگان ولیعصر بروم که حاج غالم مخالفت کرد و می
ی هقا  بعدها فهمیدم که آنجا واقعاً پقاتوق بچقه   «!خوای بری؟ می کجا .که غریبه نیستی تو ؛پاتوق کردم
. رفتنقد  مقی  آمدند به منقزل   یی که از غرب و جنوب میها داشت و بچه بسیار رختخواب .بودرزمنده 

 .شست می یشان راها کرد و لبا  می غذا درست ها همسرش هم برای آن
مقن هقم بقه جنقوب      .یکقی از خواهرهقای  در تهقران رفقت     ةترخیص کردند و به خان را حبیب
 .برگشتم

 ی آمقوزش را دنبقال  هقا  کقار در مقر بودم و در سقطح تیقپ    بیشتر. تثبیت شده بود منطقهوضعیت 
آهن رفتم تا او  راه ایستگاه با پاترول به. آید می ده روز که گذشت اعالم کردند حبیب با قطار. کردم می

: گفقت  ،سقوار پقاترول شقد   تقا   حبیب. به بهبهان ببرم ،محسن ،مادر و برادر کوچک  را همراه پدر و
هقا   خوام بچقه  می»: گفت «تیپ برای چی بریم؟»: گفتم «.بریم تیپ»: گفت «!کجا؟»: گفتم «.بریم تیپ»

گقم بقرو    بهقت مقی  . ها رو ببیقنم  بچه خوام گم می می»: گفت «.کوتاه بیا .دست بردار»: گفتم «.رو ببینم
 «.ری زور راه مقی  م کقه بقا عصقا بقه    هق  تقو ! درست نیست که .مادرا هستن و آخه پدر»: گفتم «.تیپ

 .حریف  نبودیم
شناخت و با اینکقه مقادرش بقا مقا بقود چیقزی        می دژبانی تیپ حبیب را. یمبه سمت مقر تیپ رفت

کقرد و تقا مقا را دیقد      که ایستاد حسین پنجره را بازپاترول . به فرماندهی رسیدیم. وارد شدیم. نگفت
هقای اطالعقاا    بچقه . گرفقت و بوسقید   آغقوش حبیب را در . پرسی کرد سراسیمه بیرون آمد و احوال

بوسی کردند و همه با هم روبا حبیب . کم متوجه شدند و آمدند آموزش و مخابراا هم کمو  عملیاا
صقحبت   کمقی نشسقتیم و  . بقود    دیوار پشتیکنار  دورتادور .تر بود، رفتیم که بزر  ،به اتاق فرماندهی

یک ساعتی کقه  . کردند آمدند و عرض ارادا   محورها واحدها و ینمسئول و  ان گردانفرمانده. کردیم
قبول نکرد  حسین« .خوام بمونم ، مینه»: حبیب گفت «.برو بهبهان ،حبیب»: حسین گفت برادر گذشت
بقاالخره   «.بشقه هم بهتقر   تتا شرایط جسمی دتی کنار خانوادا باشم رو بهبهان، یهحبیب ب»: و گفت

پقس  »: حبیقب گفقت   حسین به پدر .را بیشتر ببیند ها بچه ماند تا می اما گفت آن شب ؛حبیب پذیرفت
 «.برید آقا شما بفرمایید و  حاج

بهبهقان  شقام را کقه در   . محسن را به بهبهان برسقانم و دوبقاره برگقردم    مادر و قرار شد من پدر و
حبیب در سنگر فرماندهی هنقوز بیقدار   . شب به مقر تیپ رسیدم نیمه. خوردم دوباره به اهواز برگشتم

م کقه تقو    هاومد .کاری نداشتم که بمونم»: گفتم «اومدی؟ چرا نموندی؟»: گفت. باالی سرش رفتم. بود
 .کردمعناداری  ةخند« .رو فردا ببرم بهبهان
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 هقا  حبیب با ناراحتی از بچقه . حبیب تکلیف کرد به بهبهان برگرددحسین به  ،ظهر قبل ازروز بعد، 
حبیب را آنجا گذاشقتم و فقردای   . شدیم و به سمت بهبهان حرکت کردیم ماشینبا هم سوار . دل کند

حبیقب یقک مقاه    . شد می کم داشت شروع اوایل خرداد بود و ماه رمضان کم. آن روز به اهواز برگشتم
بهترین دوران زندگی مقن همقان دورانقی بقود کقه      »: گوید می هنوز که هنوز است ماهتاب. خانه ماند

 «.ه بودخانه پی  ما ماند در حبیب زخمی شده بود و
شد  قرار. علی رفتیم من و حمید مختاربند به محور و شط. دوست داشتم ماه رمضان را روزه بگیرم

ا با هقم عقوض کنقیم تقا بتقوانیم روزه      حمید عقب و بعد جایمان ر روز من در خط باشم و پانزده که
 .کردم و طبق عادا مرسوم ختم قرآن هم داشتم می خط سرکشی در. بگیریم
 میق د پاسقگاه اطراف . شوند می کینزد مید دیشه پاسگاهبه  ها شب ها یعراق کهخبر رسید  اول روز

 و راه آب چند بر مشرف نیکمی ما یک ها بچه. ندداشت خوبی دید آن یرو ها یعراق و بود کوتاه ها ین
 بقه . شقدند  یم ردآن  کنار از دیبا ،مدندآ یم ها یعراق و اگر بود یخوب اریبس یجا زده بودند که  تقاطع

 «ن؟ا هاومد تا اون نزدیکی ایعراق واقعاً .هیچ ماجرا نمیبب اونجا رم یم من»: گفتمفرمانده پاسگاه 
 پاسگاه رفتم و نیکم به سنگر شب نیمه .داشتپست نگهبانی هم ماند می پاسگاه که در هر ها شب

 نگقاه منطقه را  شب در دید نیدورب با نشسته بود و هم نگهبان. منتظر نشستم تا اوضاع را بررسی کنم
. خواست پست را تحویل نفقر بعقد بدهقد    می پست نگهبان تمام شد و. آنجا بودم 2 ساعت تا. کرد می

 اشقکال »: گفقتم  «.برم دیبا .هشد تموم پستم من ،برادر دیببخش»: گفت نگهبان. بودن یخاص یسروصدا
 «غفقاره؟  پستِ»: گفتم «.هیمسعود غفار بیاد؛ گم یم به  رم یم االن»: گفت «کیه؟ یبعد نگهبان .نداره
که در تخریقب   وقتیاز را  غفار «.دم یم ینگهبان به جاش خودم من .نکن دارشیب»: گفتم «.آره»: گفت
 قهقهقه . بقود  دهیسقنج  حرکقات   همقة . داشقت  یبیعج عرفان و بود هسال چهارده. شناختم بود میتیپ 
 صفاا نیا همة چطور که مه بودماند من اصالً. بود متواضع و دبؤم. گفت نمی یزیچ خودیب .زد ینم
و  مقد آ یبعد نگهبان 4ساعت . بودند او ةفتیش پیت یها بچه بیشتر. جمع شده است بچه نآ وجود در

جریقان را بقرای    . ام خیلی ناراحت شد و عقذرخواهی کقرد   وقتی دید من به جای غفار نگهبانی داده
و  برده خواب و فهمید  شد داریب صبح برای نماز که غفار. تعریف کردم و پست را به او تحویل دادم

 یلق یخ من با ونچ. دمناخو یم نماز سنگر در. سراغم آمد .ام به هم ریخت داده ینگهبان من به جای او
کقه احسقا  کقردم     کقردم  می یکوتاه استراحتداشتم  بعد از نماز. ی نگفتزیچ داشت یتسیابرودر
 و نشسته سنگر ةیک گوش غفار دمیددر جایم غلت زدم و « .صبحونه ؛شو بلند ،برادر»: گوید می کسی
 میخقوا  یمق  کجقا  امقروز  ادگقار ی بابقا »: گفت رادیو ةگویند. است روشن ک  همکوچ یموج یویراد
 بقا خوشقحالی   دمیق د کقه  او را لبخند .دیخند غفار 1«.رومز میبر خمیا»: ی گفتملر زبان به من «؟میبر

 «.رو دیدیم غفار ندیخند باالخره شکر رو خدا»: گفتم

                                                 
 خوایم بریم رامهرمز می .1
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 بقود  افتاده آب به ی که در خیبرکوپتر یهلید تا به سراغ ایب که گفتم قیقا یسکان به نهاصبحبعد از 
 مقن  ،باشه نیم وقت هی»: گفتبا شرمندگی .   کردمنگاه «؟برادر اهابا امیب من»: گفت غفار. برویم
مقن   وندخدا ساعت چهل و هشت. میبرگشت او را هم با خودمان بردیم و بدون دردسر «.کنم می یخنث

 .کرد همراهرا با غفار 
م  هادرم دیوونق مق  ،امیقر »: گفت یک روز با من تما  گرفت و. ام بود رضا بقایی از دوستان بهبهانی

در خیبقر   ها از آن  سه تا برادر بودند که یکی. خودش در اهواز بود «.گه محمدرضا بیاد عقب می .کرده
مهقدی  . خواست حداقل او بقرای  بمانقد   می اری خانه بود و مادرشغت محمدرضا ته. شهید شده بود

های تخریقب بودنقد کقه در     و محمدرضا بقایی بچه ،که رامهرمزی بود ،مسعودی غفار و اسالمی نظام
وقتی به محور رفقتم   «. فرستم ، میچشم»: گفتم .داشت سال  شانزده محمدرضا. کردند می محور کار

خوای چی کقار   می. عقب برو»: گفتم «چرا؟»: گفت «.باید بری عقب»: محمدرضا را پیدا کردم و گفتم
 قبقول « .فقردا بایقد بقری   . برو مرخصی. ییاینجا زده شده محور وقتیاز  .م هکنی؟ من آمارا رو گرفت

که دوبقاره   فردای آن روز. گیر برگشتن  شوم پی فراموش کردمروز بعد . اش کردم اما راضی .کرد نمی
. االن هم که دیگه قایق نیست من رو ببقره . خب نرفتم»: گفت «!تو که هنوز اینجایی»: او را دیدم گفتم

 .کردیم می باید صبر .ای نبود چاره «.رم می 2بذار با قایق ساعت 
راه بغقلِ   آب درهایی کقه   گفتند مین ها قبل از ظهر بچه. ناهار آوردند. بود 1904خرداد سال  4روز 

همیشقه ده   .شقوند باید درسقت   تاریک شدن هواتا قبل از  و ندا هافتاد داخل آب. یما هپاسگاه افضل زد
 بسقتیم تقا اگقر    تکه مقی  های چهل زدیم و به آن مین نبشی می ها راه بین نی متر جلوتر از پاسگاه در آب

با قد کوتاه و  غفار .های تخریب رفتم سراغ بچه. شویم شود و ما متوجه دشمن آمد، منفجر دةشب ترا
کقی هسقت   . های تخریب بگو بیان به بچه ،غفار»: گفتمنگاه  کردم و  .جلو آمد الایتشک و لیحما

بقا مقن   « .عبقدالغفار »: گفقت  مقی خیلقی جقدّی    زد صقدا مقی   غفقار  را او کقس  هر« اینجا غیر از شما؟
 «اسالمی کجاست؟ مهدی نظام»: گفتم «.من هستم و محمدرضا بقایی»: داد جواب .ی داشتتایسبرودر
 .راه افضل خراب شقده  آب ، تلة مینایخیلی خب»: گفتم «.هنوز برنگشته .علی مهدی رفته شط»: گفت

بعقد از چنقد لحظقه برگشقت و     . و رفقت « .چشم»: گفت «.ب درست  کنیدباید تا ش .آب یافتاده تو
شقما گفتیقد ققایق تکقی     »: گفت «!با قایق برید دیگه»: گفتم «با چی باید بریم؟ ،ببخشید ،برادر»: گفت
به سکانی من بگید که مقن گفقتم    .با قایق خود من برید .اشکال نداره»: گفتم «!هور حرکت نکنه یتو

کارشان یقک سقاعت   . اصالً یادم نبود محمدرضا بقایی باید به عقب برگردد «.شما رو ببره و برگردونه
 .کشید و در ذهنم بود که برایشان شام بگیرم نمی بیشتر طول
. سقتادم فر صلواا می. بودم 11جزء . خواندن به قرآن کردم شروع . مرفتند دلشوره گرفت ها نوقتی آ

جلقوی سقنگر    ،فرمانده گروهان سقکانی  محسنی،هنوز یک ساعت نگذشته بود که . متاب شده بود بی
 .شدم هشوک «.جفتشون شهید شدن ،راه افضل این دو نفری که رفته بودن برای آب ،برادر»: گفت آمد و
غفار در نظرم آمد  «.مین منفجر شد»: گفت «چطور؟»: گفتم «.چی تا تخریب دو»: گفت «کی؟»: پرسیدم
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 یتو»: گفت «کجان؟»: گفتم. او را به عقب بفرستم و ذهنم متوجه محمدرضا شد که مادرش گفته بود
  هقر دو دسقت  . انقد  قایق خوابیده سراسیمه و پابرهنه از سنگر بیرون دویدم و دیدم هر دو در «.ان قایق

 .حمدرضا هم پر از ترک  بودبدن م. سر و صورت  هم ترک  خورده بود .غفار از مچ قطع شده بود
خقدایا چقه بایقد    ".فهمیدم نمی م راخود حال. جمع شدندها دور قایق  بچه. قایق پر از خون و آب بود

در قایق  .کنم می دانستم چه نمی. غفار را دوست داشتم و به برادرِ محمدرضا قول داده بودم "؟کردممی
هم ، فرمانده گردان سیدالشهدا ،کمال صادقی به «.حرکت کن به طرف عقب»: پریدم و به سکانی گفتم

 «.مختاربند بیاد تا حمید هحواست به محور باش» :گفتم
اشقک امقانم را بریقده     خیره شده بودم و غفار و محمدرضا ةبه چهررفت و من روی آب میقایق 

گفقتم کقه   . توانستم به شقط برگقردم   نمی. کردم بند گریه می یک. خودم شهدا را به معراج رساندم. بود
تقا اهقواز   . خواهم به اهواز بروم و اگر شد به رامهرمز تا در تشقییع پیکقر عبقدالغفار شقرکت کقنم      می

گریقه   چقرا  ها پرسیدند که چقرا آمقدی و   به مقر که رسیدیم بچه. شد می خاطراا غفار در ذهنم مرور
بنا »: گفتم «!عقب تو بنا بود محمدرضا رو بفرستی»: حسن نیسی گفت. تعریف کردمرا  ماجراکنی؟  می
امروز بنا بود  .نیومد .دیروز بنا بود بیاد .دست هم داد و این اتفاق افتاد به چی دست همه !دونم نمی .بود
حاال چی بگم به رضقا؟  . هم قبل از اینکه قایقا بیان عقب این اتفاق افتاد ظهر از بعد .صبح نیومد .بیاد

 «چه جوری بگم؟
. گقرفتم  رضا بققایی را  ةتلفن خان ةشمار همسرمو از  تما  گرفتم بهبهان با تلفن طرح عملیاا با

با « .دونه کس نمی هیچ. اما شما حرفی نزنید .محمدرضا شهید شده»: گفتم «چی شده؟»: پرسید همسرم
تقو رو خقدا مقادر،    »: گفقت  مقن را شقناخت و  . مادرش گوشی را برداشقت . بقایی تما  گرفتم ةخان

تقو رو  »: گفقت  «.پیشق  بقودم   ساعت پقی   دو! الحمداهلل»: گفتم« محمدرضا حال  چطوره؟ خوبه؟
د آ پقس چقرا نمقی   »: گفقت  «.ساعت پی  حال  خوب بقود  دوگم؟  من به تو دروغ می»: گفتم «خدا؟
: گفقتم  «چیزی شقده؟ . هبیرون ولی االن .اومده بهبهان»: گفت «آقا رضا کجاست؟ .آد می»: گفتم «عقب؟

 «.نگران نباش .شاءاهلل د انآ محمدرضا فردا می .شتمرضا کار دا من با آقا !نه واهلل»
. وققت نمقاز صقبح بقود    . جا پریقدم  زنگ تلفن از صدای با خوابم برد و گریه بابعد از این تما  

کِی جسد محمدرضا  امیر،»: گفت. پرسی کردیم احوال. رضا بود «.بفرمایید»: گوشی را برداشتم و گفتم
رضقا  . اعصابم بقه هقم ریختقه بقود     «.حسن نیسی»: گفت «گفت؟چی؟ کی به تو »: گفتم «رن؟آ رو می
که چه جوابی باید به مقادر   کردم فکر میداشتم  «.دونه مادرم هم می. م هگفت خانواده ةمن به هم»: گفت

تقه؟   هچ» : گفت از جا پرید و. لگد محکمی به پهلوی  زدم. حسن هنوز خواب بود. محمدرضا بدهم
 گفقتم؟ اون حرفقی رو کقه تقو     باید چی به  می»: گفت «ه رضا بگی؟کی گفت ب»: گفتم «ته؟گچه مر
 «.خواستی بزنی من زدم می

مقن هقم بقه محقور و     . غفار به رامهرمز رفت و محمدرضا به بهبهان. روز بعد پیکرها را فرستادند
رامهرمقز بقه مقن     در مسقجد . به رامهرمز برویم ها با بچه  شد برای مراسم هفتم قرار. علی برگشتم شط
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ش ا هخقانواد  گفتنقد  «.سقاعت باهقاش بقودم    چهل و هشتمن فقط »: گفتم. کردند صحبت کنم اصرار
دربقارة  خالصه من پشت تریبون رفقتم و  . ساعت آخر عمرش بشنوند چهل و هشتدوست دارند از 
 .صحبت کردمروزهای آخر غفار 

ی آن روز بقه  شقب در اهقواز مانقدیم و فقردا    . ظهر دوباره به سمت منطقه حرکقت کقردیم   از بعد
 .علی رفتیم شط
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فصلهشتم
برای سرکشی روزانه بقه   11حدود ساعت . کرد می کارها روال عادی خود را طی جنگ ادامه داشت و
 راه و در عراققی بقاالی آب   کوپتر دیدم یک هلی. پور رفتم تا وضعیت را بررسی کنم طرف پاسگاه نیک

. دیقدم  می راحتی خلبان  را قدر نزدیک بود که به آن. متری رو به پاسگاه ایستاده استچهارصد ةفاصل
از طقرف  ، سقمت راسقت پاسقگاه   . داد نمقی  امقا هقیچ واکنشقی از خقود نشقان      .کامالً در دید او بودم

حدود چهل دقیقه سروصدا بود و . آمد صدای انفجار خمپاره و تو  می ،شهدا ةی لشکر ویژها پاسگاه
کقوپتر   هلقی . تمفکوپتر گقر  راه تیربار دوشکا را به طرف هلی در آب. کوپتر هم همچنان ایستاده بود هلی
 .کقردم  ای تیرانقدازی   ده دقیققه . کردنقد  دانم چرا تیرها کمانه می اما نمی ؛کردم شلیک . رفت عقب  عقب

کقوپتر چقرا شقلیک      برایم سؤال شد که هلقی . سروصدا هم خوابید. کوپتر دور زد و رفت باالخره هلی
 کرد؟ نمی

بقا  . شهدا با من کار دارد ةگفتند مسئول محور ویژ خودمان نشسته بودم که ر سنگرد 12:91 ساعت
 «کردیم؟ چی کمک میبه »: گفتم« چرا ما رو کمک نکردید؟»: نشست و گفت. عصبانیت به سنگر آمد

شقما  ! یقه وتوقا که معمول درگیری چی؟ این تق»: گفتم «شما مگه صدای درگیری رو نشنیدید؟»: گفت
اومدن و دو تا پاسقگاه مقا رو    اعراقی»: گفت «ریزه؟ سر ما آتی  می رویید که عراق داره بارها نشنید
. نرو گقرفت    تا پاسگاه دو، آره»: گفت «که بغل ما بود گرفتن؟ رو تا پاسگاهی چی؟ دو»: گفتم «.گرفتن

 «.سقاعت پقی    هیق همین »: گفت «ی؟کِ»: گفتم «.شدناسیر هم  هشت نفر هفت. چند نفر شهید شدن
راه  راه فهمیدم که مشغول مراقبت بود تا کسقی از آب  کوپتر را باالی آب حکمت وجود هلی یک مرتبه

کنقار    یک پاسقگاه عراققی   حاال ما آمده بود نخطر بیخ گوشما. ی پاسگاه نرودها برای کمک به بچه ما 
 .خودمان داشتیم

گفقتم کقه   . نین اتفاقی افتاده استگفتم که چ  پور برگشتم و به فرمانده پاسگاه سریع به پاسگاه نیک
خودم هم با سرعت به . نخوابند اصالًها در روز  خیلی جمع باشد و بچه انشب حواسشو  دنآماده باش

گفتند همقه بقه    .کس نبود در مقر تیپ هیچ. کج بدهم اهواز رفتم تا گزارش این اتفاق را به حسین کاله
اهواز چقی   ،حمید»: گفت .گوشی را حشمت برداشت. تلفن پالژ را گرفتم ةشمار. اند پالژ دزفول رفته

کجا »: گفت «.نا هشهدا رو گرفت ةعراقیا پاسگاه ویژ»: گفتم «کنی؟ تو مگه مسئول محور نیستی؟ کار می
م  اومقد  ،مرد حسابی»: گفتم «ی اهواز؟ برای چی تو اومد»: گفت «.پور رو بغلِ پاسگاه نیک»: گفتم «رو؟

 !شلوغ نکن»: گفتمیان حرف من . نبه صحبت کردکردم شروع  و «.کنه ر داره تهدیدمون میبگم خط
چقی   ،حشقمت »: گفتم «.یه کم صبر داشته باش .گیری می سخت. کارا رو مشکل کنی داریتو عادا 

حقال   طقور بقا عصقبانیت در    ناهمق  «.کنقه  داره تهدید مقی  و رو صبر کنم؟ دشمن اومده بغل گوشمون
از فهمیقدم گوشقی را   . کقج بقود   صقدای کقاله   «... حمید برادر»: گفت بودم که یک نفرکردن صحبت 
کار درستی کردی »: گفت. تعریف کردمماجرا را « حمید چی شده؟ برادر»: گفت. گرفته است حشمت
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تقو االن  . مآ دارم و مقی  چقی نیقرو هسقت از اینجقا برمقی      من االن هر .سریع اطالع دادیو که اومدی 
بقاش بقده تقا     واحقدای تیقپ آمقاده    ةبقه همق   همین االن از جانب مقن »: گفت «.تیپم»: گفتم «کجایی؟

خودا هم برگرد . کنم و فردا پیشتم من هم االن حرکت می. علی بکشن خط شط ینیروهاشون رو تو
 .را ابالغ کردم و خودم به محور برگشتم کج کاله دستور حسین «.محور یبرو تو
 مسقئول محقور   «.شقهدا رو ببینقیم   ةبقریم مسقئول محقور ویقژ    »: حسین آمد و گفت روز بعد ظهر

 تیقپ  یها آمد که بچه خرداد از قرارگاه دستور 19 روز. علی آمدند نیروها به شط همة. توضیحاتی داد
هقای اطالعقاا عملیقاا     بچه. دو پاسگاه را پس بگیرند ،عملیاا آبی ةبه دلیل داشتن سابق ،حسن امام

انفجقاری   ةو تلق اند  خاردار کشیده راه سیم ها در آب و گفتند که عراقیبه شناسایی کردن کردند شروع 
 .ها پس بگیریم غروب قرار شد ما پاسگاه را از عراقی هنگام. اند کار گذاشته

 از هم حشمت .یریبگ رو پاسگاه تا دو و یبزن جلو از تو خوام یم»: گفت و حسین من را خواست
 «.بهترین نیروها رو هم برای عملیاا انتخاب کن .پاسگاه یکی اون به بزنه پهلو

مسقئولیت  . ند و دو قایق از کنارنبه پاسگاه بز رو روبهدو قایق از ؛ چهار قایق حرکت کنند قرار بود
 هقا  تقرین  به همین جهت باید زبقده  .گرفت می نیرو جا پنج ش قایق  هر در. رو با من بود هزدن از روب
 برای همراه شدن با مقا نیروهایی که آمده بودند همة . پا بوده علی ب شطای در  غلغله. شدند می انتخاب

 چهقل در تقب  . بعدها در کردستان شهید شد. زن تیپ بود جی مجید محسنی بهترین آرپی. مصرّ بودند
ای را روی تپقه   بشکه. اما اصرار داشت با ما بیاید .بدن  داغ بود و اصالً نا نداشت. سوخت می درجه

امقا مقن    ؛زد نشقانه را  «.برمقت  سقت بزنقی، مقی    تپقه  یای رو که رو اگه بشکه»: گفتم اوگذاشتم و به 
ببقین  »: گفقتم . اصرار کرد «.برمت نمی ولی. باشه»: گفتم «!من که زدم »: گفت. توانستم او را ببرم نمی
 ،کقه بعقدها در فقاو شقهید شقد      ،هم علی جوادی «.تونم ببرمت نمی. تب یسوزی تو داری می ،مجید

کقی   بشقی، اگقه شقهید یقا زخمقی      .سقت  تو هیکلت گنده»: گفتم. هیکل بزرگی داشت. کرد اصرار می
از »: گفقتم  «.بذار سرِ سنگر گونیتوی ما رو بکن  ،آقا»: خیلی جدّی گفت« تونه تو رو بیاره عقب؟ می

بقاالخره  . مجوادی را هم نبرد «.گم من هم جدّی می»: گفتم «.گم جدّی دارم می»: گفت! عارا ندهاین شُ
 .تعدادی انتخاب شدند
در . محمود با دستِ بسقته آمقده بقود   . خواستیم حرکت کنیم محمود کاوه را دیدم از اسکله که می

ی هقا  بچقه . سراغ حبیقب را گرفقت  و  پرسی کردیم احوال .شناخت حسن فقط من را می امامتیپ جمع 
حبیقب خوبقه   »: گفقتم . چون محمود عادا نداشت با کسی گرم بگیقرد  .تیپ ویژه تعجب کرده بودند

که مسئول قرارگقاه تقاکتیکی هقم     ،لشکر ویژه مسئول محور« .کنه داره استراحت می .هبهبهان. الحمداهلل
 تقا پاسقگاه رو نگقه    عرضه نداشتی دو تو»: گفت توپید و محمود به او. جلو آمد تا گزارش بدهد ،بود
 «.شاءاهلل آزادش کنیم زنیم به پاسگاه تا ان ما امشب داریم می»: فتمبه محمود گ «داری؟ 

بین راه جقایی   .رهایی حرکت کردیم ةبرای شروع عملیاا به طرف نقط. شد می هوا داشت تاریک
از  ،رضا عبدی. فکر فرورفته بودم بعد از خواندن نماز به. توقف کردیم تا در قایق نمازمان را بخوانیم
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 «کجقا؟ »: گفقتم  به خودم آمدم و «ری؟ داری می ،حمید»: گفت نگاهی به من کرد و ،ادآب های خرم بچه
 مقرداب خیقره شقده بقودم و     ای از به گوشه. رفتم دوباره در فکر و« .بابا نه»: گفتم «.پی  رفقا»: گفت

: هقا گفقت   چند دقیقه رضا دوباره با خنده و طوری که من بشنوم بقه بچقه   بعد از. نبودم ها متوجه بچه
جقدّی  . رضا دست بردار»: گفتم. همه به من نگاه کردند «.ره دیگه داره می. خوب نگاش کنید ،ها بچه»

 «.طوری نشده .کنی اشتباه می»: گفتم «.نوع نگاه کردنت یه جوری شده...  نه به خدا»: گفت «.باش
یک  .خیلی فِرز بود اهلل سیف. را به من داده بود ،اهلل پازند سیف ،کج بهترین سکانی تیپ حسین کاله
. کوتقاهی داشقت و بسقیجی بقود     ققد . خقواهی  که چه می خواند میرا تا آخرش  ،گفتی می کالم به او

 .زدمیباال را شلوارش پاچة و  بود همیشه هم پابرهنه
 طقی  از آنجا به بعد باید در سکوا کامقل مسقیر  . رهایی رفتیم ةو نقط ها پای عراقی با قایق تا زیر

 .زدن به پارو کردیم و شروعکردیم موتورها را خاموش . شد می
 ،های اطالعاا از بچه ،با غالم کرمی ،شهید شد 11 که در والفجر، ی شوشترها از بچه ،احمد اردالن
بیشتر از یک ساعت و نقیم منتظقر مانقدیم تقا     . ها برگردند نآماندیم تا  ما باید منتظر می. جلو رفته بود

کمقین  »: پرسقیدم  «.رو هم از کار انداختیم ها تله. ردارهای عراقی رو باز کردیمخا سیم»: گفتند آمدند و
معمقوالً روی  . دنکمقین نداشقته باشق    ها یکمی عجیب بود که عراق «.کمین ندارن»: گفت احمد «چی؟
خودم را آماده کقردم کقه بقا کمقین هقم      . رفتند صبح می آمدند و می شب .کمین متحرک داشتند ها بلم

 .مواجه شوم
. کردیم شده عبور خاردارهای بریده پاروزنان از بین سیم. دستور شروع عملیاا آمد شب نیمهتقریباً 

راه نرونقد و   گفتم کقه وسقط آب   سمت چپ فرستادم و به قایق دوم را .قایق ما به سمت راست رفت
ضقا از  ر امقام  21های لشکر  قرار بود حین عملیاا بچه. به طرف دشمن حرکت کنند ها چسبیده به نی

بریزند تا  ها عراقی بر سر  و تو   و آت  خمپاره  عهده بگیرند روی پد الهچرده پشتیبانی آت  ما را بر
 .تر خودمان را به پاسگاه برسانیم باال نیایند و ما بتوانیم راحتو  کنند سروصدا کپ  زیرِ ها آن

پقد   یرضقا رو  امقام  21هقای لشقکر    برو بقا بچقه  »: ه بوددو روز قبل از عملیاا حسین به من گفت
آنجا برای اولقین بقار بقاقر قالیبقاف را     . راه گذشتم و روی خشکی رفتم از آب «.الهچرده هماهنگ کن

ما را که دیقد متوجقه شقد غریبقه     . شد می سوار لندکروزش قالیباف فرمانده لشکر بود و داشت. دیدم
در  ،آره»: گفقت  «.حسنیم های تیپ امام بچهما »: گفتم پرسی کردیم و احوال. میجلو رفت. ایستاد. هستیم
 هقای عملیقاا رفتقیم و    سراغ بچه «.های عملیاا هماهنگ کنید برید با بچه .رم جایی دارم می .جریانم
وقتقی بنقا   »: مسئول گفت. هم مسئول پشتیبانی آت  را خبر کردند تا با هم مستقیم صحبت کنیم ها آن

اعالم کنیقد کقه نقزنیم     ،قتی هم که بنا شد آتی  خاموش بشهو .به ما اعالم کنید ،شد ما آتی  بریزیم
: خودمان برگشتم و به حسقین گفقتم   انجام شد و من به مقر ها هماهنگی «.های خودمون سرِ بچهی تو

                                                 
رزمندگان بقا عبقور از ارونقد     البیشه آغاز گردید و  أباد تا رآخسرو ةدر منطق« زهرا یافاطمه» با رمز 21/11/1904این عملیاا در تاریخ  .1

 (43 ص، جنگ خوزستان در) .شهر فاو را به تصرف خود درآورندتوانستند 
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تمقا    ،مسقئول ادواا  ،حسقین بقا حمقزه صقنوبر     «.م هرو هم گرفت  سیم فرکانس بی .هماهنگ شدیم»
 .رضا هماهنگ باشند مامی اها گفت شب عملیاا با بچه گرفت و

سقیم   از طریقق بقی  حسقین   خاردار بیرون کشیدیم به محض اینکه از سیم .رفتیم می در تاریکی هور
 بعقد ثانیقه   یقک . آمقد  مقی  خودش هم در عساکره بود و پشت سر مقا « .عملیاا رو شروع کن»: گفت

ها  به بچه. به هم ریختسکوا هور کامالً . کرد ده تا ده تا قبضه شلیک می. شلیک توپخانه شروع شد
فرصقت   کقه رفتقیم   می باید طوری باال سرعت با «.قایقا رو روشن کنید و سریع برید به راست»: گفتم

کردیم تا بتوانیم دشمن  می به سمت پاسگاه هم تیراندازی ،در حال حرکت. برای قطع آت  ایجاد شود
 .گیر کنیم را زمین
بقه   ها از آن سمت نی باال یک قایق با سرعت. شد همان گیرودار دیدم چیزی جلوی رویم سبز در

قایق . طور منحرف شده و به آب زده است نآران خورده که  سر قایق به کردم تیر فکر. این سمت آمد
 ... دخیقل یقا خمینقی   »: گفتند شد که می نفر بلند بعد از چند لحظه صدای دو .دوباره در تاریکی رفت

 .بودنقد ترسیده  ،بعد از شلیک توپخانه ها، عراقی. مین درست بودک م دربارةحدس« ... دخیل یا خمینی
: گفقتم  سریع به سمتشقان رفقتم و  . نده بودهجوم برد ها شده و به آن ها هم متوجه آن ها دو نفر از بچه

را در قایق انداختیم و   دو عراقی« .پاسگاه اینجا دید داره .خودتون مسیر یسریع برید تو .ور این دبیای»
 .خودشان فرستادیم را به مسیر ها آن

بارا رو  آت  بگو»: گفتم سیم زدم و بی کج کاله به حسین. متر رسیده بود صدما تا پاسگاه به  ةفاصل
اهلل گفتم که با قدرا بقه سقمت پاسقگاه     به سیف. خاموش شد  دقیقه آت  در کمتر از یک« .قطع کنن
فقرد  . بودندسه نفر هم کشته شده  دو .است رفتهکپر پاسگاه آت  گ به پاسگاه رسیدیم و دیدیم. براند

سقیم   در بقی . بدون اینکه یک نفقر زخمقی شقود   ؛ ما دو اسیر هم گرفته بودیم. دیگری در پاسگاه نبود
، نقه »: گفقتم  «پاسگاهی؟ مشقکلی نقداری؟   یاالن رو»: گفت «.گرفتیم پاسگاه رو ،حسین برادر»: گفتم

فقط از سمت چپمون هنوز صدای تیرانقدازی  . نه زخمی دادیم نه شهید .الحمداهلل مشکلی ایجاد نشده
 «.شه ور هنوز داره تیراندازی می اون .هحشمت درگیر»: گفت «حشمت چی کار کرد؟! دآ می

دیقد مقا بودنقد و مقا      مقانع هقم   هقا  نی ،عالوه بر تاریکی. متر بود صدفاصله ما با حشمت حداقل 
 ور پاسقگاه اون  .مواظقب باشقید  »: گفقتم  هقا  به بچه. را ببینیم توانستیم وضعیت پاسگاه سمت چپ نمی

 «.سقوط نکرده
هقا روی   با بچقه . راه ایستاده بود کج در عساکره و اول آب حسین کاله. دو اسیر را به عقب فرستادم

. های خاک درست کرده بودند، نشستیم ها با گونی که عراقی ،پناه پشت جان روی دوبه و. پاسگاه رفتیم
 ،اجازه بقدی  هاگ ،حسین برادر»: سیم به حسین گفتم بی با. شد می دید و مدتی قطعدازی مدتی شَتیران
کقردم   مدتی صبر «.کنم خبرا می، صبر کن»: حسین گفت «.کنم میکمک   رم به طرفِ حشمت و می

تونم برم به طرف  می .من االن نزدیکشم ،پاسگاه سقوط نکرده هاگ ،حسین برادر»: سیم زدم و دوباره بی
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خب، پس خیلی »: گفت «.آره»: گفتم «تونی این کار رو بکنی؟ می»: گفت حسین مکثی کرد و «.پاسگاه
 «!مواظب باش

یقک  ، یقک تیربقارچی  ، زن جقی  یک آرپقی « .برو پشت فرمون»:  گفتماهلل در قایق ایستادم و به سیف
چهقار  این »: گفتم .اصرار داشتند که بیایندهم  ها بچه ةبقی. انتخاب کردمو یک دوشکاچی  ،چی سیم بی
« .یقم آ زنقیم و مقی   مقی  .هوگرنه عینِ همین پاسگاه ؛خوام برای احتیاط با خودم ببرم نفر رو هم می پنج

وقتی  .ری به طرف پاسگاه آروم می ،اهلل ببین سیف»: گفتم قبل از اینکه حرکت کنیم. باالخره قانع شدند
موج که بزنه دوبه بقاال  . تو فقط کافیه سریع بپیچی ،بِهمون تیراندازی کردن هاگ ،رسیدی نزدیک اونجا

 «.آره»: گفقت  «؟فهمیقدی . تقونیم فقرار کنقیم    مقی  بعد مقا . ده تعادل  رو از دست می و شه و پایین می
 .ها بودکاراین  استادخودش 

در . دیقدم  مقی  پاسقگاه را   من فقط شَقبَه  .خیلی تاریک بود. با حداقل سرعت به طرف پاسگاه رفتیم
 کقردن  به شقلیک  کردند بیشتر از بیست اسلحه شروع ناگهان. رسیده بودیم پاسگاهدومتری  بهتاریکی 

خودم هم کفِ قایق نشسقتم   «.دور بزن»: اهلل گفتم به سیف. سروصدای تیراندازی بلند شد. به طرف ما
تیری به پقای دوشقکا گرفقت و     ،دور زدن حالدر . کردم و به جلو نگاه  تکیه دادمو به فرمان سکانی 
 .کقردم  زشدر کمرم احسا  سو. مبود پوشیدهپیراهن فرم . کمرم ریخت رویآن  ةکمانه کرد و پوست

تیقر در  . در همان حال احسا  کردم پای چقپم را بقرق گرفقت   . انگار آت  روی کمرم گذاشته بودند
بقه هقم    هقا  عراققی  ةکنیم تا تعادل دوب زدن قایق موج ایجادبه ذهنم رسید که با دور . پایم خورده بود

ها کقف   بچه «!اهلل دور بزن سیف»: توان فریاد زدم همةبا . نتوانند ما را هدف قرار بدهند ها آن بخورد و
فقط دیدم از سمتِ  .نفهمیدم چه شد. در همان حال انفجاری در قایق رخ داد. قایق دراز کشیده بودند

فکقر کقردم تقوپی کنقار     . وحشتناکی هم در گوش راستم پیچید ةریزد و زوز می ینآب پای راست سرم
روی سرم . ریزش آب قطع نشد کمی که گذشت. که روی سرم ریخته اثر آن است یقایق خورده و آب
کقاری   سرم را میخانگار  .شده استهای ریز زیادی در سرم پخ   ترک  متوجه شدمدست کشیدم و 

 .بودندکرده 
زند که دیدم همه  اهلل بگویم چرا دور نمی از جایم بلند شدم تا به سیف سختی به .یق ایستادقا ناگهان

بلند شده بقود تقا    ،جنوب ةکه دوشکاچی بود و بچ ،عبدالحسین مصحنه. در قایق در حال ناله کردنند
 ةاز ضقرب  هقا  آتق  و تقرک   . کقرده بودنقد   جی دوشکا را زده و منفجر که با آرپی دوشکا شلیک کند

و انگشقتان دسقت    هعبدالحسقین از مقچ قطقع شقد    یک دست . جی به دوشکا به وجود آمده بود آرپی
 .آمقد  خقس از گلقوی  مقی    صقدای خقس   صورت  را خقون گرفتقه بقود و    .ه بوددیگرش آسیب دید

هنقوز داغ   .پای  گذاشقتم  دست روی.  هم از پشت در قایق افتاده بودهللا سیف. ی آخرش بودها نفس
اهلل را  سقیف . مستقیم در سرش خورده و آن را متالشی کقرده بقود   تیر. نگاه کردما پشت سرش ر. بود

اثر شدا  نور دیدم بر که روشن شد زیر منور. اما قایق حرکت نکرد .قایق زدم ةکنار کشیدم و در دند
 .موتور قایق ترکیده است ها تیراندازی
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بود و فقط همان شب به عنوان آغاجری  ةکه بچ ،محمدی نجاا .شد قطعتیراندازی  .مدتی گذشت
هم پام »: گفت «چی شده؟»: پرسیدم« !پام ... آخ !شکمم ... آخ» : گفت ،تیربارچی کنارم قرار گرفته بود

ابوالقاسقم  . توانسقتم بکقنم   هقیچ کقاری نمقی   . در شکم  خقورده بقود   تیر «.سوزه هم شکمم داره می
در کمرش خقورده و درازکق  افتقاده     تیر. کرد می ناله  هم او .بود  چی سیم بی ،رامهرمز ةبچ ،نریموسی

قایق رفتم تقا   سرِ. پاشید می خون بیرون گوشت پایم آویزان بود و. آمد طور از سرم خون می ناهم. بود
 .بقه طقرف پاسقگاه    دزن جی نمی بگویم چرا آرپی، زن جی آبادی بود و آرپی که خرم ،امیدیان به مسعود

. فکر کقردم کقپ کقرده و ترسقیده اسقت     ، یک لحظه  نشسته هدیدم مسعود با صورا به حالت سجد
. در دَم شهید شقده اسقت   اش خورده و دیدم تیر وسط پیشانی. پشت گردن  را گرفتم و بلندش کردم

 .تر از همه خودم بودم سالم
کقالکی را کقه   . در آب بینقدازم  توانستم پیقراهن فقرم را درآورم و   فقط می. نشستم مجای سریع سرِ
چیقزی بقه دستشقان     ،ها آمدنقد  نما را هم در هور انداختم تا اگر عراقی پاره کردم و قطب همراهم بود

. آیقد  مقی « اکبقر  اهلل»شنیدم کقه روی پاسقگاه صقدای     ناگهان. جریان آب قایق را کنار نیزار برد. نرسد
کمقی  . ام شدا خونریزی دچار توهم شقده  از فکر کردم شایداما  .ستها  احسا  کردم صدای خودی

من هم « ... حمید برادر ... حمید برادر»: زدند می ی خودمان بلند شد که فریادها گذشت صدای بچه که
 ناگهقان . شقنید  کس صقدایم را نمقی   اما هیچ« ... بله ... بله»: زدم فریادتوانی که برایم مانده بود  همةبا 

 بقرادر »: زدم ریقاد ف .بهترین زمقان بقود  . همه ساکت شدند «!ساکت شید»: حشمت با صدای بلند گفت
. انداخت تا مقن را پیقدا کنقد    قوه   در آب چراغ. حشمت متوجه صدای من شد «... حشمت... حشمت 

 .شهید شدند ها وقتی به من رسید گفتم که بچه. باالخره من را دید و با قایق به سمتم آمد
کمقی کقه   . سقتند هقا روی پاسقگاه ه   کردم عراققی  می فکر. است دانستم چه اتفاقی افتاده هنوز نمی

و ه ای که ما پاسگاه را گرفتق  همان فاصله در. ی خودمان استها بچه در اختیارگذشت فهمیدم پاسگاه 
هقایی کقه روی    بچقه . نقداده بقود  اما خبر  گرفته بود،حشمت هم پاسگاه را  ،یمه بودداد به حسین خبر

تا به حسقین  . به زدن کرده بودند رود و شروع می کردند قایق عراقی به سمتشان می پاسگاه بودند فکر
 .کردند وداغاندربما را  استحمید  ، اونزنید که حسین بگوید جریان را بگویند و

در . پور بقه بهقداری رسقاند    راه پاسگاه نیک آب حشمت ما را در قایق خودشان گذاشت و از مسیر
صقبح   0سقاعت   «.نید عققب رو برسقو  اسریع مجروح»: گفتند اولیه را انجام دادند و  بهداری پانسمان
دوران . سقراغم آمقد   ،مسقئول حفاظقت   ،الدین رضانسب کمال. هوا روشن شده بود. روی اسکله بودم
وضقعت   ،حمید»: گفت تا من را دید. خواندیم برق می ةدو رشت کال  بودیم و هر دبیرستان با هم هم

نماند تا اطالعاا جبهه به شهر خواستند مدرکی پی  ما  می. دانستم برای چه آمده است می «چطوره؟
چقی   پیرهن فرم رو هقم بقا هقر    .آب ینما رو هم انداختم تو قطب .کالکم رو پاره کردم»: گفتم. نرسد

 «.زیرپیقرهن هقم نقدارم   . یه گرمکن طوسی پامه !بینی که می .هیچی ندارم. آب یتوش بود انداختم تو
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: گفقت  «!کِقی؟ »: گفقتم  «.کج هم زخمی شد الهحسین ک! واسه اینا نیست که...  نه بابا»: گفت خندید و
 .مشد ناراحتخیلی  «.پاش یترک  خورد تو. بعد از شما زخمی شد»

 .صقدای  کقردم  . در اتوبو  حسین را روی برانکارد دیدم .اهواز ما را به طرف فرودگاه بردند در
. ید داشقت ریقزی شقد   پایم هقم خقون  . سرم باندپیچی بود« حالت خوبه؟ ،حمید»: نگاهم کرد و گفت

کردم که یه تو   داشتم از اسرایی که آورده بودن سؤال می»: گفت «؟ چی شد؟یطورچ تو، آره»: گفتم
 رد شقد، از ایقن رونقم    .بعدش به پای مقن  ،آهن قایق یترک  اول خورد تو. اومد و خورد بغل قایق

 «.اون یکی یرفت تو
ن امجروحق . بسقتند  برانکاردهقا را مقی  . کردند تا به تهران اعزام شقویم  C130 هواپیمای ما را سوار

صدای غرش . شروع به حرکت کرد و در باند رفت C130. ندبود وردهزیادی از محورهای دیگر هم آ
وقتقی صقدای  پقایین     .رفت می دقیقه چهل و پنجحدود . م در حال پروازیمیفکر کرد .گرفت آن باال

تکقان   .خودمقانیم  جقای  د و ما دیدیم سرِکردن درهای هواپیما را باز. م در حال فرودیمیآمد فکر کرد
دوباره ما را از هواپیما پایین آوردند . دحرکت کن دناتو و نمی دگفتند هواپیما مشکل دار. بودیمنخورده 

دیگقر  . آمد و نشسقت  از شیراز  ییهواپیما بعدیک ساعت و نیم . و به سالن فرودگاه اهواز برگرداندند
آن . دوباره ما را سوار هواپیمقا کردنقد  . شد جا می مجروح زیاد بود و برانکاردها جابه .حسین را ندیدم

در شقیراز از  . هواپیما ما را به شیراز برد. بود مان روی سینه ها هم سرم .شب نه غذا به ما دادند نه دارو
.   خقورده بقود  را دیدم که تیر بقه پقای   ،از نیروهای حشمت ،1محمد عابدینی شدیم   پیادهکه هواپیما 
: با تعجقب پرسقید   «.حسین هم زخمی شده»: گفتم« .آره»: گفت «تو هم زخمی شدی؟ ،محمد»: گفتم
نفقر از   صد و پنجقاه هواپیما فقط . هم تا آنجا متوجه حسین نشده بود او «.آره»: گفتم «حسین؟ برادر»

 .ه بودحسین به شیراز اعزام نشد ون را آورده امجروح
و  ما را به بیمارستان چمران شیراز اعقزام کردنقد  . با هم رفیق بودیم .اشتممحمد را خیلی دوست د

اتقاق مقن و    ، همکه در بدر زخمی شده بود ،به نام بهنام ،یک سروان ارتشی .بردندچهارتخته  یبه اتاق
برایمان تعریقف کقرد کقه در عملیقاا بقدر      . بَروباال بود خوش ای داشت و تیغه ری  ش . محمد بود

 جقی را برداشقته و   آرپقی  انقد  شقده  متفقرق  هقا  شده و بچه رهافرمانده گروهان بوده و وقتی دیده آب 
 .است ها افتاده خودش به جانِ تانک

                                                 
ای که از  نامه 5قبل از عملیاا کربالی . ناراحت کردشهادت  من را خیلی  .به شهادا رسید 5محمد عابدینی مالیری بود و در کربالی  .1

پقور   اما حسقینی  ؛نویسم گفتی برای کسی نامه نمی همیشه به میتو »کرده بودم که   برای او نوشته بودم و گله ای قبل از آن نامه .به دستم رسید او

ای از محمد به دستم رسید که عقذرخواهی   نامه 5روز بعد از کربالی  دهماه و سه « .از تو توقع نداشتم! یا ه  نامه نوشتیبه من گفت که تو برا

خیلقی اذیقت    انقم کقه تقو ر   اد می. رادری را در حق من تمام کردیاما تو ب ؛تو برادری نکردم قمن هرگز در ح»کرده بود و متواضعانه گفته بود 

ای اسقت   عمرش برای کسی نامه ننوشته و این دومین نامه قسم هم خورده بود که در «.ببخ  امن ر ،نداشتم ااگر من لیاقت برادری تو ر .کردم

 (راوی) .نویسد می که
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هقا   آن. بیقرون ریختقه بقود    پقایم  گوشقت . کردند  پرستارها از زخم پای من وحشتدر بیمارستان 
. گفت که اتاق عمقل را آمقاده کننقد   . روز بعد دکتر روستا آمد .ا انجام دادندکارهای خاص خودشان ر

 .محمد تا پشت در اتاق عمل با من آمد
امقا   ام؛ یی زدههقا  دانستم حین به هقوش آمقدن حقرف    ، میکه داشتم ای ذهنی ةبا سابق ،بعد از عمل

همین  بارةهای اطالعاا در چهب یک شب در سنگرْ، بعدها که به منطقه برگشتم. ام دانستم چه گفته نمی
یکی از « خندید؟ به چی می»: گفتم. کنند خندند و من را نگاه می دیدم میکردند که  صحبت می موضوع
بگید تقا   خب»: گفتم. متوجه نشدم منظورشان چیست« !زنن هم غفار رو صدا می ابعضی»: گفتها  بچه

گقه وقتقی از اتقاق عمقل      سرا بوده میمحمد عابدینی که باالی »: رضا عبدی گفت «ما هم بخندیم؟
ری؟  کنقی و مقی   غفار چرا من رو نبردی؟ غفار چرا ول مقی : گفتی می کردی و آوردنت بیرون گریه می

 «.غفار وایسا با تواَم
حبیقب هنقوز   . است بعد از عمل و بهبودی نسبی به خانواده اطالع داده بودند که امیر زخمی شده

اردشقیر و  . مقاه رمضقان بقود   . داده بود که در بیمارستان هستم خبردرم به ما، اردشیر ،رفیقم .خانه بود
 ،کقرد  های زیادی به جبهه مقی  کمکو  خوب بود اش وضع مالی اما ای نبود که جبهه ،مجید امینی  حاج

فققط   ،نقه »: گفقتم  یم؟هانجام بقد  هست که برایتگفتند کاری  وقتی من را دیدند. آمدند مبرای عیادت
درد شقدید  . نا ههیچ کقاری انجقام نقداد    .نا هوضعیت سرم توجه نکردبه . کنن می کِی مرخصم بپرسید
 .و رفتند پی  من ماندند ییک ساعت« .ست گوشم هم پر از خونابه .دارم

بقا اینکقه خقودش     .داد را مقی  آورد و داروهایم می  میوه آب از یخچال برایم ،که روی پا بود ،محمد
 «!خیلقی بقه تقو توجقه داره     ایقن »: گفقت  خندید و می سروان می. کرد می به من رسیدگی ،مجروح بود

 «.ست فازای دیگه یتو. این آقاست»: گفتم می
مادرم من را که دید خیلقی  . نیامده بود همسرم. آمدندبه عیادتم  همسرم یک روز مادرم همراه پدر

 ،نقه »: مادرم گفقت  «.م بیرونآ شم و می چهار روز دیگه خوب می ؟کنی چرا گریه می»: گفتم. کرد گریه 
در  کقرد  مقی مقادرم اصقرار   « ؟مقن اشقکت رو ببیقنم    اینجا کقه  ی اومد»: گفتم «.جبهه نیستی کنِ تو ول

 .رفتند و سه ساعت ماندند. اش کردیم که به بهبهان برگردد اما باالخره راضی .بیمارستان بماند
چند سقانتی روی پقایم    ةبخیدوازده . کردند می آمدند و پانسمان پایم را عوض  روزها پرستارها می

: گفقت  گذاشت و می می دار گاهی محمد من را روی صندلی چرخ. گفتیم می به آن خربخیه .زده بودند
محمقد مقن را   . باغی نزدیک بیمارستان بود که سیب و هلو و زردآلو داشقت  «.بیا بریم دزدی ،حمید»

تو فققط  »: گفت می هواخوری و به من ایم برد که یعنی ما مجروحیم و آمده تا پشت حصار می آرام آرام
از « !خودمقون بایقد پیقدا کنقیم دیگقه      .ما که کسی رو نداریم بِهمون میوه بده. مواظب باش کسی نیاد

اش را پر از سقیب و زردآلقو    ی لبا  بیمارستانیها جیب ةرفت و هم ها با پای بانداژشده باال می فنس
« !پقام آخ »: گفقتم  مقی  کردم و می هر چه ناله. گشت یداد و برم می چرخِ من را هل کرد و با سرعت می
فقط بقرای   بری تو من رو می»: گفتم می من هم« .تحمل کن .رسیم االن می»: گفت می .ای نداشت فایده
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 ها میوهاز  «.بریم می سهممون رو. هدزدی چیه؟ این باغ بیمارستان»: داد می او هم جواب «.پوش  دزدی
تقو چقی کقار     ،آققا »: گفتقیم  ما هم مقی  «رید؟آ می اینا رو از کجا»: گفت بهنام می. دادیم به بهنام هم می
 هچ! شما چقدر راحتید»: گفت می .رفتار ما شده بود ةبهنام شیفت «!ریم دیگهآ ما داریم می. داری؟ بخور

 «!با هم دارید دنیایی
االی تخت  زده ای که ب یک روز ماژیک را از بخ  برداشت و روی برگه. محمد اهل شیطنت بود

. پرستارها هقم متوجقه نشقدند    .زد نمیدکتر سَر. اضافه کرد را« یی» حرف ،کنار نام دکتر روستا ،بودند
. دور آنجا حصار کشیده و باالی آن فقنس گذاشقته بودنقد   . ها بود موجیبخ  قسمت پایین بخ  ما 
 از. غرق خواب بقودیم کقه سروصقدایی در سقالن پیچیقد      2:91یک شب ساعت . مثل قفس شده بود
 هقا زیقر   دیدیم موجی .پنجره را باز کرد. نبودصدا از راهرو  .محمد درِ اتاق را باز کرد. خواب پریدیم

گقوش بقه    .ما همه سرباز توایم خمینی» :گویند می و زنند می  و سینهاند  عکس حضرا امام جمع شده
بایقد حتمقاً شقب سقربازی     ؟ سرباز باشید شه نمی روز»: گفتیم و می یمخندید می «.فرمان توایم خمینی

 «.شب هنه نصف ؛گیرند صبح می سربازها رو آمار؟ کنید
یقک روز مهقدی   . اسقت  های جهاد فار  گفته بود که دامادمقان زخمقی شقده    یداهلل به بچه  حاج

ی که باالی سقر مقن   مهدی عاشور. پرسی من آمدند دوکوهکی برای احوالآقا بزر   حاج عاشوری و
بهنقام بقا شقوق     دقیققه بعقد  چند  .کرد می بهنام هم به او نگاه. کرد بهنام می بود نگاه خاصی بهایستاده 
: مهدی گفت. ما حیران مانده بودیم «!بهنام»: مهدی عاشوری با تعجب گفت« !بانِ شجاع دروازه»: گفت
 .بقانِ تقیم بقودم    من دروازه .کال  بودیم همدبیرستان توی ما  م؟ هدونی چند ساله من این رو ندید می»

شقما   کقه  پس ما بهانه بودیم»: گفتم «.رو ندیدیمه دیگ چند وقت بعد اینا از شیراز رفتن و ما دیگه هم
صدای داد  که گذشت  کمی. رفت تا وضعیت من را بپرسد سراغ پرستار یحاج «.رو پیدا کنیده دیگ هم
سروصقدا   کقم  کم. است ی بیرون پرید تا ببیند چه خبر شدهمهدی عاشور. در راهرو پیچید فریادشو 

: گفت می مهدی. عصبانی بود .نداشت  رنگ به چهره یحاج. به اتاق برگشتند یحاج ومهدی  .خوابید
 هقا  شقده  فقالن  دونقم فقالن   نمی»: گفتی حاج «چی شده؟»: پرسیدم «.کنیم دنبال می. کوتاه بیاحاج آقا »

ه، پسر .به درک ،کنن خوری می روزه .سرشون بخوره یتو ،کنن ومرع نمی اینجا شرع .کشن خجالت نمی
این  :گم بهشون می. هم یپاشن رو آب می. کنه می هآب برداشته دنبال دختر .همسئول بخش ،سرش خیر

کنم این  من جمع می: گفتم ؟به تو چه مربوطه: گن می !؟نامحرم نیستو  چه وضعیه؟ مگه اینجا محرم
رو بقه مقن    «خوره این حرفا؟ می به چه دردی. ن که حق با شماستا هبخ  ریخت یمسئوال. وضع رو
امقا بقرای    .گن پاا مشکل نداره می .خوام از اینجا انتقالت بدم به یه بیمارستان دیگه می»: گفت کرد و

من رو از ایقن بیمارسقتان    اول»: گفتم «.بیمارستان نمازی یباید بر. سرا گفتن اینجا امکاناا نداریم
 «.م دنبالتآ می .فردا صبح آماده باش»: گفت «.ببر خوای ببری جا می بعد هر ؛ببر بیرون
بعد از ویزیت من سقراغ محمقد   . برای ویزیت ما آمد ،بعد از یک هفته ،دکتر روستا روز بعد صبح
: گفقت  ،گذشقته بقود   وسالی از او که سن، دکتر «!و ویزیت کنیر خواد من نمی»: زد فریادمحمد . رفت
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یقه بقار    .سقت مقا اینجقاییم    یه هفتقه  .دوست ندارم تو من رو ویزیت کنی»: گفت محمد «رای چی؟ب»
یقه   ،جقان  پسقر »: گفت دکتر «.حاال اومدی بگی که من پزشک  بودم .نیومدی وضعیت ما رو بپرسی
تو جزء اونایی بودی کقه بایقد دارو    .یه کسی هست باید دارو به  داد .کسی هست باید عمل  کرد

بقه   نگقاه  زد  می را ها که داشت این حرف حالیدر  «.باشم انیاز نبود من باالی سر .دادیم می بهت
: گفقت ، که هول کرده بقود  ،رزیدنت «کی این رو نوشته؟»: به رزیدنت گفت. افتادی باالی تخت برگه
و  درج شقده  «روستا»من  نگاه کرد و دید باالی سرِ ها دکتر به پرونده «.به خدا ما ننوشتیم ،آقای دکتر»

اصالً مقن  »: گفت. دکتر فهمید که کار اوست .اش گرفته بود محمد خنده. «ییروستا» ،باالی سر محمد
دوکقوهکی   حقاج  بعد از ناهار. کردمیعنی خوب  خندید که هم میمحمد  «.کنم این رو دیگه نگاه نمی

نگقران مقن    تقو »: گفت واما ا .نگران محمد بودم« .ا رو انجام بدم م کار مرخصی هاومد»: گفت آمد و
گفقت کقه    به محمد حاجیچه  هر «.خاطر تو موندمه ب مه تا حاال .رم من هم می بری،از اینجا  .نباش

 من را ترخیص د ونآی بنیاد شهید میاز طرف گفت که  ما بیا قبول نکرد و ةامروز مرخص شو و به خان
 .قرار شد با هم در تما  باشیم .با محمد خداحافظی کردم. ندنک می

کقرده  تراشقیده و پانسقمان    رایک طرف سرم . یک پیراهن سبز و یک شلوار نظامی گشاد پوشیدم
 اوبقه  . راهقی شقدم  دو عصا به دست گرفتم و با حقاجی  . خون بود از موهایم ژولیده و پر بقیة. بودند
مردم داشتند . روب به دارالرحمه رسیدیمغ «.ریم می»: گفت «.خواد برم دارالرحمه خیلی دلم می»: گفتم
زمانی کقه در   ،2 در والفجر. افتادعکس آشنایی یک مرتبه چشمم به  .راه افتادم هابین قبر. گشتند برمی

یک پسر آبادانی از نیروهای ادواا بود که به اطالعقاا عملیقاا    ،ی المهدی بودیمها کردستان با بچه
 باالی قبر ایستادم و. خیبر به شهادا رسیده بود اسم  حسین بود و در .روی سنگ را خواندم. رفت

: گفقتم . مشناخت ا میحسین رکه  از من پرسیدند .مزار نشسته بودند حسین سر  ةخانواد. فاتحه خواندم
مقا   خقانواده گفتنقد   «!آبقادان بقود   ةاما ایشون بچق  .بودیم 4و  2کردستان و والفجر  یآقا تو  با حسین»

تعریقف  از خاطراا کردستان برایشان  کمی. مدیم شیراز و ساکن شدیمآجنگ  و موقعهستیم آبادانی 
 .یک چشم  هم ترک  خورده بود .داشتنی بود حسین خیلی دوست. کردم

: گفقتم « ببرمت بیمارسقتان نمقازی؟  »: چراغ برد و بعد از آن گفت حاجی من را برای زیارا به شاه
« .دلم نیست بمونم اینجقا  .دونم نمی»: گفتم «چرا؟»: گفت «.جا بهترهبرم اون .بگو من اعزام بشم تهران»

 .حاجی خوابیدم ةخاندر شب 
ن ابا تعدادی از مجروحق . صحبت کرد و قبول کردند من را به تهران بفرستند یحاجروز بعد صبح 

بقا  . های مخصوص خودشان ما را بردند و با ماشین ندبنیاد شهید آمداز طرف . به فرودگاه شیراز رفتیم
نوربقاال رئقیس    دکتقر . تهران من را به بیمارستان نجمیقه اعقزام کردنقد    در. شدیمتهران  راهیهواپیما 

اعزام من را نگاه کرد و  ةپرستار برگ. وقتی ما به آنجا رسیدیم در بیمارستان نبود .بیمارستان نجمیه بود
« .سقرش خقورده   بقه که ترک  ان  از شیراز آوردهرو مجروحی » :فت و گفتبا دکتر نورباال تما  گر

ما زخم  رو باز  ،آقای دکتر»: گفت پرستار «!ن؟حتماً عفونیها هبرای چی از شیراز آورد»: نورباال گفت
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ن؟ برگقرده بقره   ا هبرای چی اعقزام  کقرد  پس »: گفت نورباال  «.عفونی نیست .دآ خون تازه می .کردیم
پرسقتار  . بپقذیرد حاضقر نبقود یقک مجقروح جنگقی را      رفت و ن پشت تلفن زیر بار نمیهما «.شیراز

گقم   می. گه عفونیه هی می !ش نیست مردک حالی»: گفت و سر جای  و گوشی را کوبیدعصبانی شد 
ایقن جقوون بقرای ایقن مملکقت      . زنقه  باز حرف خودش رو می .دآ پیغمبر داره خون تازه میبه  به پیر

 «.تونیم بکنقیم  بمون تا ببینیم چی کار می»: به من گفت «.فهمه دکتر نمی. ترک  خورده .زحمت کشیده
غروب عصازنان به محوطه رفقتم  . از غذا خبری نبود. راهروی بزر  بیمارستان نشستم تا ظهر شد در

 کنارش ،های دفترش بود که یکی از بچه ،نقی هم. کج را روی ویلچر دیدم تا قدم بزنم که حسین کاله
. حسین از شرایط من پرسید و من هم شرح ماوقع را برای  گفتم و باب شوخی باز شقد . ایستاده بود

 «.قبول نکقرده که هنوز  .نورباال بیاد من رو ببینه منتظرم دکتر»: گفتم «.میخوبه اینجا نزدیک هم»: گفت
من با عصا وسقط   رفتند و ها آن «.خبرم کن ،مشکلی پی  اومد هاگ .جام من همین! یعنی چی؟»: گفت

 .سالن منتظر نشستم
کقه برانکقارد تقایر    و درحقالی  برادرش هم همراه  بقود  .کرمانشاه آوردند چوپان مجروحی را از

ی را دار زیقر بغقل جقوان    دیقدم دو آدم هیکقل   شب 11ساعت . داد به ته سالن رفتندبلندش را هل می
 بلنقد    هقم مو و ریش بود وتیپ  خوش. ی داشتبلند قد جوان. آورند می و به داخل سالناند  گرفته
ای  بقه گوشقه   کنقار زد و  همراه  رادو . شد زده هیجانچشم  به مسئول بخ  افتاد همین که . بود

جقوان بقه   . کقرد مسئول بخ  هم فقرار  . و بیرون دویدند هم درِ راهرو را باز کردند ها آن. پرتاب کرد
بعد . چیزی نگفت لیو .نگاه خشمگینی کرد برادرش سمت انتهای راهرو دوید و به چوپان مجروح و

روی من ایستاد و نگاه سقختی   روبه. توانستم بکنم کاری نمی. لرزید بدنم مثل بید می. به سمت من آمد
وتقوق   رفت و صدای شکستن و تق به اتاقی که درِ آن باز بود .من هم کاری نداشت اب. هم به من کرد

من هم عصا را زیر بغلم گذاشتم و به سقمت انتهقای   . اتاق برود کرد به ت نمیئکس جر هیچ. بلند شد
: گفقتم . مخفی کند ها آن تا برادرش را زیر را آورد  بخ  یها چوپان تعدادی از پرده برادر. راهرو رفتم

ای که گذشت بیسقت نفقر از    دقیقه سه چهار «.تو هم برو یه جایی قایم شو»: گفت «!چی؟ من ،برادر»
و خیلقی   خندید که می در حالی ،جوان را. شد کم سکوا برقرار کمو  شدند اتاق واردی سپاه ها دژبان

. آرام شقده اسقت  ققدر   کقه جقوان آن   همانده بودم چقه اتفقاقی افتقاد   . از اتاق بیرون آوردند ،عادی بود
 ایقن سقندِ  »: گفقت  مقی  تلفن به دست گرفتقه بقود و   ها یکی از آن. ن بخ  دوباره جمع شدندمسئوال

تقا چشقم  خقورد بقه      .موجی بقود »: گفت «چی شد؟ ،برادر»: رفتم و پرسیدم جلو «.هامجنایت صد
که حقال  خقوب    ،جوان «.تموم شد و رفت .یه آمپول به  زدن. حال  دگرگون شد ،روپوش سفید

: گفقت  می .ای گفتند اینجا را تو به هم ریخته می «!به هم ریخته؟ قدر این چرا اینجا»: گفت می، شده بود
 «م؟ نهومگه من دیومن؟ »

 ةپسقرعم  ،صبح خسقرو . کس سراغی از من نگرفت هیچ تا صبح در راهرو نشستم و .شب بود نیمه
ام با تعجب  وقتی دید من همچنان در راهرو نشسته .سراغم آمد ،ی وزارا سپاه بودها از بچهمیترا، که 



133 

 

خسرو عصبانی  «.ذاره ل نمیمحبهم کس  هیچ واهلل چی بگم؟»: گفتم« ن؟ا ها نکرد مگه بستری»: پرسید
من را به . تعریف کردماجرا را  ن تهران برد وااعزام مجروح مرکز به و کردموتورش  سوارمن را . شد

 یپقذیرش شقدم و مقن را بقه اتقاق      آنجقا . ققدیم کقرج اعقزام کردنقد     ةجاد بخ  در بیمارستان فیاض
 .تخته فرستادند هشت

رفت و روزها  ها بیرون می شب. خواست ترک کند بود که می ی بستریمعتاد ها تخت یکی ازروی 
و با بود با رفیق  دعوا کرده  .بود بستری تخت کنار پنجره یک افغانیروی . خوابید آمد و آنجا می می

 اققدام بقه   بقود کقه  بستری رویی هم جوان معتادی  تخت روبهروی . چاقو شکم  را پاره کرده بودند
ساختمانی بود کقه از   یک کارگر ها یکی دیگر از تختروی . و نجات  داده بودند کرده بودخودکشی 
نورانی خوابیده بود که به مقن خیلقی توجقه     یروی تخت کناری من پیرمرد. بام پایین افتاده بود پشت
بقه   .کننده به دیقدن  آمدنقد   همان روز تعداد زیادی مالقاا ظهر از بعد .پدرانه داشت ینگاه. کرد می
هقای بقزر     آنجا فهمیدم که پیرمرد یکی از حقاجی . پرسی کنند ا من هم احوالکرد تا ب میاشاره  ها آن

 .استهمسرش در قسمت زنان بستری و  اش بمباران شده کرمانشاه است که خانه
نقه دکتقری سقراغم آمقد نقه      . در بیمارستان بدون هیچ اتفقاقی سقپری شقد    مشدن روز اول بستری

راهقروی   داخقل که روی گقاری   هایی بیوتیک راغ آنتیبرای اینکه زخم پایم عفونت نکند س. پرستاری
دکتقر   گفتنقد . ندادنقد  نغذا هم به م. شناختم برداشتم و خوردم می را که هایی آن. بیمارستان بود رفتم

های  کمپوا ،از شدا گرسنگی دوست نداشتم،که کمپوا با این  .یمهبد وت چه غذایی به ویدباید بگ
بقاز  کسقی نیامقد و    فردای آن روز هم تا ظهر. باالخره شب را سرکردیم. را خوردمکرمانشاهی پیرمرد 
بقا  »: مقن هقم گفقتم    .بقرد بقاال  را صقدای    پیرمرد کرمانشاهی عصبانی شقد و . به من غذا ندادند هم

دن که دل و  به کسی غذا نمی .پام من که سر .یه تیکه نون بدید بخورم. ت خودم بهم غذا بدیدیمسئول
 .بدهند هم غذا باالخره پرستار دل  سوخت و گفت به من «!باشه ش به هم ریخته روده

خواسقتم از مسقئول بخق      می. رفتم ها بیوتیک دوباره سراغ آنتی ظهر از بعد. از پزشک خبری نبود
. من هم بقود  ةپروند .ها را برداشتم تا نگاهی بکنم پرونده .کس نبود هیچ .چیست نبپرسم که تکلیف م

تقا  . حبیب پشت خط بقود  «.بفرمایید»: را برداشتم و گفتم گوشی. زنگ زددر همین حین تلفن بخ  
 کقی هقر   هقر  !دونی اینجا چه خبره نمی حبیب»: گفتم «!تلفنچی شدی؟ !بَه»: صدای من را شنید گفت

حبیقب   «.نا هنه بهم غقذا داد  ببینهمن اینجام نه دکتر اومده من رو  هساعت چهل و هشتتا االن که . کیه
معلقوم نیسقت اینجقا چقه     . دونقم  نمی»: گفتم «کنن؟ جوری می برای چی این»: گفت. بودتعجب کرده 

 «.ن باالخرهآ می. شه کن ببینیم چی می حاال صبر»: حبیب گفت «!خبره
اش  روی مقا هسقت کقه ایزولقه     اق روبقه تگشتم دیدم یک تخت تکی در ا وقتی داشتم به اتاق برمی

از عفونت  سوراخِ روی شکم  پر. شبیه اسکلت شده بود .بودجوانی روی آن خوابیده  پسر. اند کرده
حرفی نزده بودم که پیرزن شروع  من هنوز. باالی سرش رفتم و دیدم پیرزنی کنارش نشسته است. بود

 «.من مجروحِ عملیقاا بقدرم  »: سختی گفت به« چی شده؟»: گفتم به پسر. کرد به ترکی صحبت کردن
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بیچاره رسقیدگی نکقرده بودنقد کقه زخمق  پقر از        پسر نآقدر به  گذشته بود و آن چندین ماه از بدر
بقا خقودم   . مشد ناراحتخیلی . رفت داشت از بین می لیو ؛ترک  خورده بود فقط. عفونت شده بود

 .کنند ام می گفتم اگر اینجا بمانم بیچاره
تن داشتم راه یی که از شیراز هنوز به ها عصایم را زیر بغلم گذاشتم و با همان لبا  روز بعد صبح
برای چی »: گفتم «خوای بری؟ کجا می»: پرسید .بود پیرمرد کرمانشاهیتنها کسی که نگران شد . افتادم

شما آبقرو   ،پسرم»: گفت. جمع شدهای پیرمرد  اشک در چشم« !بمونم اینجا؟ معلوم نیست کی به کیه
ققدر شقماها رو بایقد     .ملکتنامو  نداره م ،نباشید هشما اگ. کشورید ةشما سرمای .دادید به مملکت

« .اسباب زحمت هم شدیم برای شقما  .کنم من عذرخواهی می .ببخشید»: گفتم کردم و تشکر «.بدونیم
وقتقی داشقتم از   . خداحافظی کقردیم  بوسی وروهم  با« !این حرف رو نزن»: گفت دوباره گریه کرد و

باید پزشک معالجت بگه کقه  »: گفت «.خوام برم می»: گفتم «کجا؟»: شدم پرستار گفت می بخ  خارج
. ندیقدم  . سقاعت بیشقتره مقن اینجقام     چهل و هشتپزشک معالج من کیه؟ االن »: گفتم «.مرخصی

بیا اینجا رو امضا کن و بقا   ،خوای بری اگه می»: گفت« .کاری هم به پزشک معالج ندارم .خوام برم می
 .را امضا کردم و بیرون آمدم ها برگه «.رضایت خودا برو

 ،که یک ریال هم در جیبم نبود در حالی ،کنار خیابان ،در بیمارستان یا زیر بغلم زدم و جلوعصا ر
موهقایم  . کرد می خیره نگاهم شد خیره کس رد می هر .ده دقیقه ایستادم .کجا برومدانستم  نمی. ایستادم
 عصا هم زیر دو. مبه پا داشت دمپایی و پوشیده بودم گشاد یلباس .خونی و پایم باندپیچی بود ژولیده و
گشقتم کقه یقک مرتبقه      حقل مقی  داشتم دنبال راه. کنم کارچه  دانستم نمی .ام گرفته بود گریه .بغلم بود

که خودش  ،باجناق بزر . پیاده شدند پیکان از ،اسماعیل ،و شوهرش همسرم خواهر پیکانی ایستاد و
 پیکقان  مقن را سقوار   «!هیچقی »: گفتمدمغ  «کنی؟ اینجا چی کار می»: گفتمرا دید تا  ،ای بود هم جبهه
 .به منزلشان در فردیس رفتیم کردند و

بقه او   .آرایشقگر الل بقود   .اسماعیل من را به یقک آرایشقگاه بقرد   . کردم های سرم فکر می به زخم
شقده   کف خیابان انداز مانند دست سرم. کارش را شروع کردآرایشگر . فهماند که سرم را آرام بتراشد

بقا  . خواهم به بهبهان برگردم می مانم و گفتم که نمی. تکه ماندند بلند شد و موها تکه اوخ منو آخ. بود
 .همان وضعیت برایم بلیط اتوبو  گرفتند و حرکت کردم

کقه عفونقت    یی راهقا  آن. کشید می یکی از سرم بیرون ها را یکی ابوالقاسم ترک  ها در بهبهان شب
امقا  . طور از سرم درآمد همین ترک  چهلنزدیک . آورد درمی گیر ضد عفونی شده کرده بودند با ناخن

ند گفتها در مخچه و یکی هم پشت گوشم رفته بود و بعدها دکتر ها یکی از آن .ماند ها تا از ترک  دو
. دیقدم  مقی   را ها رفتم و بچه می در بهبهان با همان وضعیت به مسجد. را بیرون بیاوریم ها ن آتوانیم  نمی

و عازم منطققه   گذاشتمعصایم را کنار . قبول نکردم ،چه گفتند نرو هر. به منطقه برگردمتصمیم گرفتم 
 .شدم
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جلقو  . در ترمینال بهبهان ماشین سواری برای اهواز بود. پوشیده بودم شلوار نظامی و پیراهن خاکی
عرق کرده  دادم احتمال. شده کردم پایم خیس در راه احسا  . دهم دو نفر را می ةنشستم و گفتم کرای

راهقی   بقه سقه   «.راهی خرمشهر ببقر  من رو تا سه»: به راننده گفتم که رسیدیم چهارشیر اهواز به. است
دیدم صندلی پر از خون  وقتی بلند شدم. خیلی به پایم فشار آمد دنبلند شموقع رسیدیم  که خرمشهر
مقن هقم دائقم     .  دادنفحبه  کرد دید شروع که راننده این صحنه را. پایم خونریزی کرده بود. است

آقا »: گفت  راننده «.جوری بشه خواستم این نمیبه خدا قسم  .ببخشید»: گفتم می کردم و می عذرخواهی
 «.دم پول  رو می. افتاده اتفاقیه کهدیگه . ببخشید»: گفتم «ماشین؟ یشینی تو چرا می. ست تو پاا پاره

اش  گریقه . ما کجا فهمید که من رزمنده دانم از نمیگیرودار در همین  «.سرا بخوره یپولت تو»: گفت
باالخره . من را تا جایی برساندخواست  می گیرد وکرایه باز من  حاضر نبود. گرفت و عذرخواهی کرد

 .آیند می اش کردم که برود و گفتم که به دنبالم هر طور بود راضی
شقد   مقی  کقس رد  هقر  .راه بقروم  توانسقتم  نمی. ام گرفت رفت به حال و روز خودم گریه راننده که

راهقی شقده بقودم پشقیمان      ه و با آن حال و روزلجبازی کرد از اینکه. کرد می نگاهی به من و شلوارم
 .راه سوسنگرد کشاندم پایم را تا سه به خودم فشار آوردم و .بودم

 راه حمیدیقه  سقه راه تویوتالندکروزی آمد که تقا   سه سرِ. حسن فاصله بود تا تیپ امام کیلومتر پانزده
من را سوار کرد و مستقیم و  های تیپ آمد بچه ماشین. آنجا پیاده شدم .جاده من را برد تا سر. رفت می

جوری کردی با خودا؟ زخمت  چرا این»: بهداری قادری تا وضع من را دید گفت در. به بهداری برد
 «.دآ جوری داره خون می همین! باز شده دیوانه

دیگقه حقق نقداره تکقون      ایشون»: زخم را بخیه کردند و گفتند .از برگرداندنددوباره من را به اهو
مقن  . قادری به شرطی من را به بهداری تیپ برد که آنجا بمانم و حتی به فرماندهی هم نروم« .بخوره
 روی همقان  ،اورژانقس مققر بهقداری    ده روز در .خواستم به بهبهان برگقردم قبقول کقردم    نمی هم که
 .بعد از ده روز وضعم بهتر شد. بودمبستری  ،های معمولی تخت

 یه بقار  چند روز هر»: گفتالبته . به طرح عملیاا بروم دکتر موافقت کرد 1904 سال اواخر خرداد
بخقور تقا زخقم     موققع  به و همداروهاا ر. نیاز بود پانسمان  کنیم هزخمت رو نگاه کنیم تا اگکه بیا 

 «.عفونت نکنه
. هقم بقا عصقاهای  آمقده اسقت       به اتاق فرماندهی رفتم و دیقدم حبیقب  بعد از آزادی از بهداری 

 .زخم من سقطحیه  .زخم تو عمیقه»: گفتم «تو برای چی اومدی؟»: گفت «برای چی اومدی؟»: پرسیدم
 بایقد  .من جانشین تیپم .این خبرا نیست»: حبیب گفت «.گوشتبه مال من  ،استخون خوردهبه  مال تو
و  کقردم  اصقرار  «.شقه  نمقی  .نقه »: گفت «.علی خوام برم شط می. بهتر شده نم وضع»: گفتم« .اومدم می

در محقور شقرایط   . علی هم فشار آوردم و بقه محقور رفقتم    در شط. باالخره قبول کردند و راهی شدم
. رفتنقد  مقی  نفر برای شناسایی هفت هشت روز هر .های اطالعاا در حال کار بودند عادی بود و بچه

 .نصرتی هم آنجا بودند اهلل جعفری و علی ولی
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 ازاهواز رفقتم تقا   به  .های اطالعاا کار کنم با بچه تصمیم گرفتم دوباره فیلَم یاد هندوستان کرد و
درسقت حرفقت رو   ؟ ته هچ»: کردم که گفت می چینی برای حشمت مقدمهداشتم . حشمت اجازه بگیرم

 ،اجازه بدی هاگ .خوب شدههم مم زخ. کارم من بی .کنن های اطالعاا دارن کار می بچه»: گفتم «بزن؟
 هحبیب به من گفته امیر اگ»: گفت «خندی؟ می چرا»: گفتم. خندید« .های اطالعاا عملیاا برم با بچه

بقه   ، بهتقره اطالعقاا داره  ةچقون سقابق   .از طرح عملیاا رهقاش کقن   ،وضع  خوبه و مشکل نداره
: گفت .ار حشمت را راحت کرده بودمک «!چینی می حاال تو داری مقدمه .های اطالعاا کمک کنه بچه
 «.برو اونجا تا کارشون تموم بشه»

توانسقت   ، نمقی شده بقودم  اما چون از طرح عملیاا مأمور .محسن زارع راضی نبود من آنجا باشم
خواسقتم بقرای شناسقایی     مقی  وقتقی  .خبر نداشتندوضعیت پای من  از ی اطالعااها بچه. حرفی بزند

هقای خقوبی بقودیم و     تقیم . پنج ماه آنجا بقودم . رفتم تا من را نبینند می یا لبا  غواصی بپوشم گوشه
 .ی خوبی هم انجام دادیمها شناسایی

ای بود که از خشقکی   سر جاده. نبود  علی در مقر تاکتیکی حسن در شط اطالعاا عملیاا تیپ امام
اطالعقاا عملیقاا   . زده بودنقد  یماننقد  کوچک جزیره آنجا مقر. رفت می ها آمد و به طرف اسکله می

هقای اطالعقاا یقک     بچقه . تر از ما بود حسین پایین امام 14 عاشورا سمت راست ما و لشکر 91لشکر 
ها دوبه داشقتند   عراقی. در هور سنگرهای ما یونولیتی بود. سنگر تجمع بزر  و یک سنگر کار داشتند

تیقر   کار برده بودند تقا ه ب روی آن آهن. توانستند روی آن بنشینند می که فضای خالی داشت و ده نفر
جقایی  . ما واقعاً دلی رفتقه بقودیم  . ندبود درست کردهسنگر  ده ردیف گونی چیده بودند و .نفوذ نکند

ی یهقا   نقرده . مانقد  مقی  رفت و یکقی  می تا پایین دو .پاسگاه زده بودیم که سه تا یونولیت روی هم بود
کشقیدیم تقا آب داخقل     کردیم و روی آن چادر مقی  هایی به هم وصل می را با میله ها بود که آن  هاللی

خودمان از فاصله  .شد نمی استتارالبته . گذاشتیم تا مثالً استتار شود می های شکسته نیاید و روی آن نی
چقراغ   برای دم کردن چای یا گرم کردن غقذا  در سرمای زمستان !دشمن چه برسد به ،دیدیم آن را می

هقا بقا    بچه. گرم کند ،خوابیدند که سه نفر در آن می ،کوچک ما را توانست سنگر نمی اما. داشتیمالور و
 .کشیدند می شانسر رویهم را کالهشان . خوابیدند اوورکت می

هقوا خیلقی   . برای شناسایی به سمت خطوط دشقمن رفتقیم   .باران آمدنیمه شب  9یک بار ساعت 
ه لبا  غواصی راحت در تنمان برود با آب هور بقدنمان را خقیس   نزدیک دشمن برای اینک. سرد بود

نوبت من که شد دستم از . آب برویم آرام در ها آن ةدو بلم را کنار هم گذاشتیم تا با تکیه بر لب. کردیم 
 ترین صدایی منجر به لو رفتن معبقری  کوچک .بند دلم برید. رها شد و در آب افتادم ها یکی از بلم ةلب
امقا   .شقود ما  دشمن متوجه ترسیدم می .برای شناسایی آن تالش کرده بودند ها مدا ها بچهشد که  می

 . ها خواب بودند عراقی
دی اسقماعیلی در مققر تقاکتیکی    هقا   شبی مقن و . زندگی جریان داشت ها این سختی همةکنار  در
مقن  . نقد یک گقز آردی داد  مااز  یکغذا به هر  همراه. ندتدارکاا برای دادن غذا آمدهای  بچه. بودیم
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: دی پرسقید هقا   بعد از شقام . مهماا گذاشتم خالی دی را در صندوقها  سهم سهم خودم را خوردم و
 بقاالی دی هقا شب  نیمه. خوابیدیم چیزی نگفت و « .یه گز دادن»: گفتم «بخوریم؟ شام چیزی ندادن با»

برو  ،حمید»: گفت «دی؟ها  چی شده»: بیدار شدم و گفتم« .بلند شو .حمید بلند شو»: گفت سرم آمد و
روی . رفقتم در سقرما از سقنگر بیقرون    . حد  زدم که باید اتفاقی افتاده باشقد  «.آب بزن به صورتت

: گفقت  «چقی شقده؟   ،دیهقا  »: گفقتم  برگشتم و. پاشیدمرا به صورتم  ها زانو زدم و آب هور یونولیت
: گفتم «گز من کجاست؟»: کرد تکرار« ؟!چی»: گفتم« گز من کجاست؟»: گفت «.آره»: گفتم «بیداری؟»
االن دلقم خواسقت گقزم رو    ، آره»: گفت «!گی گزم کجاست؟ و از خواب بیدار کردی میر من کاره یه»

شقی؟   تقه؟ چقرا ناراحقت مقی     هحاال چق »: گفت «.هصندوق یتو... اوناهاش »: با ناراحتی گفتم «.بخورم
زیقر نقور فقانو  آن را    ، گقز را برداشقت   ،کقرد  در صندوق را باز ،رفت« شی؟ عصبانی برای چی می

 . حرصم گرفته بودو پریده از سرم خواب .من دیگر نتوانستم بخوابم. خوابید ، وخورد
. کقه اسقکله بقود    ،پقد ادامقه دادن  سیدالشهدا و  ةجاد به احدازشروع کردند  ها اواسط تیر جهادی

پرواز بقه   مثل باند ند وردک ها را روشن می فانو  .مدندآ می از فانو  پر یشد با پاترول می غروب که
تقا شقب کقه     چیدنقد  مقی  بودنقد  سقاختن  ای کقه مشقغول    جاده ةردیف با سه متر فاصله کنار هم لب

 کردند و می را جمع ها فانو  ها دوباره صبح .در هور نیفتند فتندر می عقب در تاریکی عقب ها کمپرسی
سقنگر  . بسقازند آوردند تا جاده  ها روز و شب خاک می کمپرسی .آماده کنندبعد بردند تا برای شب  می

 .ی آهنی بود که روی  پلیت گذاشته و خاک ریخته بودنقد یسنگرها. اطالعاا عملیاا کنار جاده بود
گاهی روشن بقود   .بود وصلعاشورا  91های  موتور برق بچه بهدستی هم داشت که سیم   ةیک پنک

 .گاهی نبود و
خیلی دید اطالعاا عملیاا  وقتی مرا در. خوب شده و به منطقه برگشته بودپای  محمد عابدینی 

بعضقی روزهقا   . ار شهید شده بود حال و هوای  عوض شده بودغف؛ اما چون دوست  خوشحال شد
. شد می ها گم نی نشست و در می در گرمای ظهر روی تراده. رفت میخورد و در خودش فرو غذا نمی

بیقرون   رفقت مقن هقم    وقتی می. داد جواب نمی .کند می که چرا این کار راچند بار با او صحبت کردم 
بقا اینکقه    ،گشقت  وقتی بعد از دو سه ساعت برمقی . نشستم تا برگردد می سنگر و کنار نیزار در آفتاب

ایقن   .غمگین بقود خیلی ها  طور وقت این. رفت می و کرد نمی یتوجه ،دید من آنجا منتظرش هستم می
 .خوابیقدیم  بنقد مقی   زیر پشه، بیرون سنگر ،کنار هم ها گاهی شب. کرد ناراحت می شدا بهرا م  حالت

مقن و علقی   . هم به مرخصقی رفتقیم  با یک بار . خندید می و کرد حوصله داشت صحبت می گاهی که
 مقادر . شان مانقدیم  چند روزی در خانه. در مالیر رفتیم ها آن ةبه خان ،ی تخریبها از بچه ،1پور حسین

لشقکر    کقه فرمانقده گقردان    ،عبقداهلل  ،و بقرادر بقزرگ    ،نبقی   حقاج  ،پقدرش  .مهربانی بودمحمد زن 

                                                 
سردردی عجیب به  بعد از او. خدمت کرد آغاجری ةترین منطق و در محروم پزشک شد از جنگ بعد ،های بهبهان از بچه ،پور علی حسین .1

 (راوی). رحمت خدا رفت
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بعقد از چنقد روز   . خیلی به ما احتقرام گذاشقتند   ،به شهادا رسید 51انصارالحسین بود و در کربالی 
حقاال چقی    ،آقا محمد»: گفتم. عبداهلل معطل کرد و ما به اتوبو  نرسیدیم. بلیط گرفتیم نبرای برگشت

 یبریم رو دها؟ امروز بیای دونید چیه بچه می. کمک کرد خدا»: گفت و عبداهلل خندید «ار باید بکنیم؟ک
مقا   وانقد   تیرآهن ریختقه  کلیدیدیم . خبر رفتیم جا بی ما هم از همه« .کمک کنیدکم یه  ؛ساختمون من
همان  گفتیم عبداهلل می به. خندیدیم کردیم و تا غروب کار. خورده را باال بکشیم های برش باید تیرآهن
غروب دیگقر  . دادیم هدر نمی پول بلیط را تومان شانزدهحداقل  ؛ای داری گفتی چنین نقشه دیشب می
نقه، فقردا   »: گفقت  .هقم کقه بقردیم    ات ریق ها تیرآهن ؛یموذار فردا ما برگم بیگفتبه عبداهلل . نا نداشتیم

به طرف اهواز  دو روز بعد «.فردا برید پس ؛گیرم من فردا براتون بلیط می .خسته شدید .استراحت کنید
 .برگشتیم شطّ علیحرکت کردیم و به 

 .داشقت ی چوبی بود که داخلق  آلومینیقوم گقالوانیزه    یها صندوق در کنار سنگر اطالعاا عملیاا
 وآبی بود  ةکنار آن باریک. کافی بودروز  سه چهاربرای  کهگذاشتیم  می ها قالب یخ در آن هفت هشت
کقردیم   صحبت مقی  ن بوتهآ شدیم دربارة دور هم که جمع می. گل داده بود سبز شده و هبوتآنجا یک 

زیر پایتان بوته کردند که مواظب باشید  می روز بیست نفر سفارش هر .خربزه است یا هندوانهبوتة  که
دنبقال    هقا چشم بچه. کم معلوم شد خربزه است ریخت و به میوه تبدیل شد و کمبوته  گلِ. له نشود
دور هم نشسته بقودیم    یک روز صبح که. کردند می  زدند و تروخشک می همه هر روز به آن سر. بود

خربزه اما بعد دیدیم . اول نفهمیدیم کجا رفت. رفت بلند شد و اهلل جعفری ولی .خوردیم و صبحانه می
هنوز دی این بیچاره را که متحیر بودیم که چرا کن. خوردآن را  را کند و بدون اینکه پوست آن را بکند

همقین  . دآ مقن نمقی   ش هم گیرِ یه ذره ،این بزر  بشهدونستم من می»: گفت !؟طعم نگرفتهو  هنرسید
 «.دل نمونم آرزوبهاالن خوردم تا 
بیشقتر مارمقاهی    ی مقا ها در قالب. تابه و روغن هم داشتیم ماهی .کردیم گیری هم می در هور ماهی

ن ادهق  کشقیدند کقه   مقی  ققدر ققالب را   دانستند چطور باید آن را بگیرند آن ینم که ها بچه .کرد گیر می
یک گقونی  . آمد 2یک روز مسلم رضایی .هم داشتیم یگیری ابداع یک نوع ماهی. شد می مارماهی پاره

: هقا گفتنقد   بچقه « .براتون ماهی آوردم ،ها بچه»: گفت زمین انداخت وگونی را روی  .کول  بود روی
 «.هیقه به خقدا گقونی پقر از ما   »: مسلم گفت «.گیریم می شیم دو تا ماهیکُ می ما خودمون رو !برو بابا»

. چوب با»: گفت «چه جوری اینا رو گرفتی؟»: پرسیدیم .پر از ماهی است گونی را باز کردیم و دیدیم
ا تق  «.گرفتمشون سرشون وی من هم با چوب زدم رو .پشت  گیر کردن ازدن ماهی این خاکریز رو که 

وقت جقاده   هرهم بعد از آن . گرفتیم پلو میفقط  ،آمد می تدارکاا که. علی عروسی بود مدتی در شط

                                                 
ص ، جنقگ  خوزسقتان در ) .انجام شد 4عملیاا کربالی  ةادام در شلمچه و ةدر منطق 13/11/1905در تاریخ « یازهرا» این عملیاا با رمز .1

54) 

 (راوی) .هورالهویزه به شهادا رسید ةدر منطق 10/0/05تاریخ  در او. مسلم صدا بزنیدگفت من را  در جبهه می. مسلم داریوش بود نام .2
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زدیقم   را می ها ریختیم و با چوب و چماق آن سرشان می رویشد  می ها راهشان بسته زدند و ماهی می
 .کردیم می را پر ها گونی و

بقو    یک مینی. ها برای زیارا به قم برویم بچهتصمیم گرفتیم با  1 عملیاا والفجر ماه قبل از دو
بقا ایقن    ها گفتنقد  بچه. سپاه بود های از بچهبو  شوشتری و  مینی ةرانند. تدارکاا گرفتیم با راننده از
اسقت اجقازه    سقن  از مقا بیشقتر    چقون  او و یم شقلوغ کنقیم  هخوا میگذرد؛  خوش نمیراننده به ما 

ی شوش دانیال که اصالتاً مسجدسلیمانی ها حمود و محمد از بچهی مها دو برادر بودند به نام .دهد نمی
به طقرف شوشقتر   تصمیم گرفتند ها  بچه. اش هم خوب بود محمود در اطالعاا بود و رانندگی. بودند
  هفتقه  یقک  تقو  کقه  شوشتر به راننده گفتیم در. اش بماند کنار خانواده کنندو آنجا راننده را قانع  بروند

بقه  . بقریم  ن مقی ابا خودمق تو را دنبالت و  آییم میبرگشتن  موقعیم و ور ما می ؛باشاا  کنار زن و بچه
سقالم  آن را یم هق د مقی  ققول  .هقم نبقاش  بقو    نگقران مینقی  . مدیایم که تو با ما نیویگ کسی هم نمی

بقه طقرف ققم حرکقت      محمود راننده شقد و . کلی سفارش کردن قبول کرد باالخره بعد از .نیمابرگرد
شب به . کردند آوردند و شوخی می میبازی در مسخره و گذاشتند سر هم می سربه ها بچه در راه. کردیم

 بقا همقه  . را گرفت بو  مینیپلیس جلوی . درآوردسرآهن  اشتباهی از مسیر راه محمود .اراک رسیدیم
عقرقچین پشقت فرمقان    بقا  . داشت یو ری  بلند بود تراشیدهرا محمود سرش . لبا  شخصی بودیم

اجازه دهد ما شاید  سر او گذاشت تا پلیس که جلو آمد سربه. بودشده  ها راننده خیلی شبیه .نشسته بود
  گفتقیم مقا   ،بعد از نیم ساعت کلنجقار رفقتن  . پیله کرد که باید شما را به پاسگاه ببرم پلیس اما .برویم
تقا پلقیس ایقن را     «.ولی من باید این راننده رو ببقرم ؛ باشه»: گفت .داریم  ایم و حکم مأموریت رزمنده
واسطه شدیم و خواه  و تمنا کردیم و صورا . مأمور بیشتر ناراحت شد حرفی زد کهمحمود گفت 

. حرکت کردیم و اول به مسجد جمکقران رفتقیم  . پلیس را بوسیدیم تا باالخره راضی شد و کوتاه آمد
 ( )حرم حضرا معصقومه  بهآن  بعد از .ماندند تا اتفاقی نیفتد بو  مینیکنار  ها نفر از بچه یکی دو
رم مکبّقر حقاج    من می»: گفتم ها به بچه. خواند اهلل اراکی هنوز زنده بود و در حرم نماز می آیت. رفتیم
نگاهی . جلو رفتم« کجاست؟ مکبر ... مکبر»: گفتیک نفر  در صف نماز نشسته بودیم که «.شم آقا می

 «.ر بقودم من از بچگی مکبّق »: گفتم. اراحت شدمنخیلی « .تونی مکبّر باشی تو نمی»: به من کرد و گفت
سبک خاصی  به آقا»: گفت «چرا؟»: گفتم «!تونی باشی مکبّر آقا نمی .بلد نیستیگم مکبّری  نمی»: گفت

کشه  طول میهم  ثانیه سی چهل .وایسهکشه تا  شه یه دقیقه طول می از رکوع که بلند می. خونه نماز می
منتظقر   «.شقه  قاطی مقی  ،سرعت بگی بخوای به هتو اگ .هماهنگ باشه کسی باید باشه که. تا بره سجده
و عقرض ادب   ندحرم ایستاد  به رو. پایین بود انسرش ندوقتی به حرم وارد شد. بیاید اهللآیتبودیم تا 

 ایشقان ما پشت سقر    .اهلل اراکی چشم بصیرا دارد از قبل شنیده بودم آیت .ندرفت محراب بهو  ندکرد
خاصی به چهقره   تبسّم .کنار ما ایستاد و مالزم آقا هم آمد .صف اول طوالنی بود. یمردیف اول نشست

دن کسقی   آققا اجقازه نمقی   . تونیقد  نمی»: مالزم گفت. را ببوسیم آقانماز خواستیم دست بعد از . داشت
بریقد از  »: گفقت . تأییقد کقردیم   «؟یدا رزمنده»: گفت کنیم؟ کار هپس ما چ گفتیم «.دستشون رو ببوسه
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را  مدسقت  آققا  کقردم  فکقر مقی  . ترسقیدم  خیلقی  خواستم بروم  من وقتی می «.پشت کتف آقا رو ببوسید
. جایم نشستم را بوسیدم و سرِ ایشانسریع پشت کتف  «ری؟ کجا دَرمی ...وایسا » :گوید گیرد و می می
 .را گرفت و بوسید آقاولی خلفوند دست  اما سید .این کار را کردیم  همه

اهقل  زیقاد   .داشقتنی  خیلقی دوسقت   آبادی بود و خرم .کار بود ساله و ورزش و سه بیست ولی سید
 آققا . نشست و دست ایشان را گرفقت  اهلل اراکی آیت ةسجاد کنارو از سمت راست رفت  .نبودشوخی 
امقا سقید    .ولی نگاه کند خواست دست خقود را بیقرون بکشقد    بدون اینکه به سید. پایین بود انسرش

 .سریع به سید انداخت و رو برگرداند یاراکی اول نگاه اهلل آیت. را چسبیده بود ایشانبدجوری دست 
سقه  . کقرد  بوسید و گریه می میو  را گرفته بود آقاسید دست . برگشت و کامل نگاه  کرد اما دوباره
ولی شقهید   سید ها بچه»: جا گفتم همان. سید کشید دست دیگرش را روی سرِ آقا. دقیقه گذشت چهار
سقرِ ایقن    یامقا آققا داره رو   ؛ت رفتن هم نداشقتیم ئما جر. یهول اون هم سید ؛بین ما یکی آدمه .شه می

. خواستند لباس  را پاره کنند می .روی سرش ریختند ها برگشت بچهکه سید پی  ما  «.کشه دست می
 .دندکه به قم رفتیم دوازده نفر شهید ش یاز شانزده نفر. شوی میشهید  تو ؛گفتند تبرّک است می

ی هقا  بچقه  .مانقدیم آبقاد   خرم نصف روز در سوار کنیمقبل از اینکه به شوشتر برگردیم تا راننده را 
امقا   ؛بقودم  همقراه  هقا  خیلی از یگقان  من با. قربانی کردندیک گوسفند . بامعرفت بودند آباد خیلی خرم
 .آباد ندیدم های خرم ریاتر از بچه تر و بی بامحبت و تر شجاع

وقتقی مقا را دیقد گُقل از گلق       . کرد می راننده از تر  داشت قالب تهی .رسیدیمشب به شوشتر 
ما هم بقه طقرف    .ما را به تیپ برگرداند. سوهانی را که از قم برای  گرفته بودیم به او دادیم. شکفت
 .کردیم های اطالعاا عملیاا شروع به کار علی برگشتیم و دوباره با بچه شط ةمنطق

 وحدّ فاصل روستای البیضه  حسن مأموریت دادند معابری را در  به تیپ اماماز طرف قرارگاه کربال
وقتی . کار راحتی نبود ،دانستیم دشمن کجاست که نمی ،در هور شناسایی معابر. خره شناسایی کندصال

بایقد بقا    بنقابراین  .متر جلوتر خبقر داشقتیم   پانصدحداکثر از شرایط  ،شدیم می از پاسگاه خودی کنده
هقا   بهترین زمقان بقرای شناسقایی صقبح بقود کقه عراققی       . کردیم می نکاا ایمنی حرکت همةرعایت 
از . رفتقیم  عقادی مقی  با سرعت و مسافتی را  افتادیم راه میاز پاسگاه نیمه شب  9ساعت . خوابیدند می

 دو سقه  مسقیر یقک کیلقومتری    یگقاه  .رفتقیم  آرام می آرام جلوتر چه خبر استدانستیم  نمی جایی که
روز طقول   دو سه. رفتیم می تر سریعبعد این یک کیلومتر شناسایی شده را روز  .کشید می ساعت طول

رفت و معموالً در هر بلم سقه نفقر    برای شناسایی دو بلم می. کشید تا به کمین اصلی دشمن برسیم می
یقک   گفتقیم  مقی اصقطالحاً   ،رفتند تا دو معبر را شناسایی کننقد  اگر چهار نفر در آب می. شد سوار می

 گاهی. کردیم تا درگیر نشویم در شناسایی رزمی و معابر باید دقت می. است گروهان در آب راه افتاده
شناسقایی   هنگقام . شدیم ما ناخواسته وارد درگیری می شد و دشمن متوجه حضور نیروهای ایرانی می

مین نیروهایی أها آن را نبینند و ت قارقارک تاکردند  مخفی می ها ماندند و بلم را در نی می دو نفر در بلم
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شقدیم   مقی  تر ها نزدیک چه به عراقی رفتیم و هر می با لبا  غواصی در آب. رفتند می باشند که جلوتر
 .آمد تر میارتفاع آب باال
گوشتی هم به  های حالل مرغ. کرد در هور زندگی می ،«بشوش»وحشی، به نام سیاه  اردکیک نوع 

  متقری  سقی  تقا  بیست ةتا فاصلحتی اگر بلم . بودند که پرهای قشنگ و رنگارنگی داشتند «برهان»نام 
وگرنقه   ؛دادیقم کقه نپرنقد    مقی  را به جان مادرشان قسقم  ها البته ما آن .کردند رفت، پرواز نمی می ها آن
 زیر آب. نام رمضان صادقی که اصفهانی بوده دوستی داشتیم ب. ندگرفت می منطقه را زیر آت  ها یعراق
بقه   .کرد گرفت و شکارش می داشت و از زیر آب پای اردک را می می رفت و نفس خودش را نگه می

هم در هور بود که به آن  ،پشت شبیه الک ،موجوداتی خیلی بزر . آورد قول خودش دلی از عزا درمی
 .شقدند  نمقی  مقا نزدیقک  رفتند و به  می ها دیدند در نی می که ما را .خوار بودند مرده. گفتند می «مُرمین»

زدنقد آتق    و وقتی نی  مقی  گفتند می «لمبو بوش»ها به آن  گوشتی هم بود که جنوبی های حرام ماهی
 . گرفتیممی

کشیدیم تا بتوانیم جلو برویم و از طرف دیگقر   می آب بدون سروصدا باید با یک دست آب را در
 خسقته  خیلقی مقا را   ،خقورد میتکان نکه ساکن درحالی کشیدن آب. کردیم می باید حواسمان را جمع

 هقا  باالی آب و بین نقی  ،که خاصیت اسفنجی و استتاری داشت ،اصیوگاهی با همان لبا  غ. کرد می
 .کردیم استراحت می

به دنبال کمقین دشقمن    ،های دیدبانی داشتیم اسا  اطالعاتی که از بچه بر ،ها شناسایی یکی از در
علی قد کوتاهی داشت و از . ساز با هم در آب رفتیم و عطا قدک ،رضا عبدی، علی نصرتی، من. بودیم

راه در حال حرکت بودیم که  آب در. و آخر هم رضا ،بعد عطا ،پشت سرش من بودم. همه جلوتر بود
، سانتی را پنجاهی تقریباً  ا فاصله «!نا هریدبُ .ته اینجا رو نگاه کن ؛بیا سمت چپ»: علی خیلی آرام گفت

کمقین رو نگقاه    ةاون دوب»: علی گفت. ها کمتر شده بود انبوهی نی. ما بودیم، بریده بودندجایی که  تا 
ن آاما روی  ؛ن ساعت خواب بودندآ ها عراقی .شد آنجا رفت نمی. بودراه  نوک دوبه به سمت آب «.کن

بقه جقایی    .عقب رفتیم و از مسیر دیگری حرکت را ادامه دادیقم « .برو عقب»: علی گفت. دید داشتند
 نی را بکشقد کقه سقرباز    آخر ةدست خواست میعلی . یمهای کردیم پشت کمین آن رسیدیم که احسا  
تر  و دلهره و اضطراب به . یک متری پاسگاه بودیم. جایمان میخکوب شدیم سرِ .عراقی عطسه کرد
دیک بود کار دسقت  نز» : علی خندید و گفت. به عقب برگشتیم ها آرامی از کنار نی به. جانم افتاده بود

بقه   هقا  نی جایی اصالً نی نبود و جاهایی .شده بودند ها کوتاه و بلند  سمت چپ ما نی« بدیما ونخودم
 .هیچ سروصدایی نبود. مه رقیق صبحگاهی هم باعث خفگی هوا شده بود. هم فشرده شده بود
شقدم و   اب بیدار میام در روستا افتاده بودم که صبح زود از خو خاطراا کودکی یاددر آن شرایط 

آن رودخانقه هقم ماننقد هقور آرام و      .آنجا آرام  خاصی داشقت . رفتم ام می عمه ةخان ةکنار رودخان
 .صدا بود بی
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. ماننقد بقود   پیچ مسیر «!ببینم چه خبره ؛صبر کنید من برم یه ذره جلوتر»: گفت علی جایی ایستاد و
روی  روبه. آرام رفتیم و پشت کمین درآمدیم. مسافتی به ما اشاره کرد تا دنبال  برویم طی علی بعد از

 هقا  عراققی . اما پشت  خالی بود و در دید ما قرار داشقت  ؛توانستیم آن را ببینیم نمی کمین نی بود و ما
آب تقا  « .بقریم و  شقیم  سریع باید رد»: علی گفت. متر فاصله داشت هفتادکمین تا خط . خواب بودند

 .خندید، دنیایی داشقت بقرای خقودش   باز علی می .آرام از معرکه خارج شدیم. زانوی ما باال آمده بود
حرکت راه  های آب من و عطا هم از کنار نی ،رفتند ها علی و رضا از آن سمت نی .دو گروه شدیمبعد 
 .تا شرایط را برای شب عملیاا بررسی و ارزیابی کنیم کردیم
بند  متری سیل بیست و پنج خودمان را به. شد می افزوده شده ی قطعها بر تعداد نیرفتیم  می چه هر
در آخقرین ردیقف   . نبقود هقم  امکان حرکت  بنابراین نبود؛نی  دیگر از آنجا به بعد. رساندیم ها عراقی
موانقع و سقنگرهای تیربقار را    و  خاردارها سیم و دشمن ریز خاک مسلح ایستادیم و با چشم غیر ها نی

خواهند گشت  ها می یک لحظه گمان کردم عراقی. در همین حین صدای موتور قایق آمد. رصد کردیم
بقرو   ،حمیقد »: ساز با صدای خفه و آرامی گفقت  عطا قدک. لرزید یم میها از تر  پاها و دندان. بزنند

: گفقتم  «.یقنم ب ببینم پشتشون چیزی می ؛باال رو نگاه کنم و کولت یمن پام رو بذارم رو تا پایین بشین
خوای کولی  بگو می»: گفتم «.گردنت یشینم رو خب می»: گفت «خوای به چی بگیری؟ دستت رو می»

خب »: لبخندی زد و گفت «!تونی ببینی نمی رو که از نی خوای بکنی؟ بعد اون باال چی کار می! بگیری
تقه؟   هچق »: عطقا گفقت  . ملرزید در آب نشست می در حالی که پاهایم .جای بحث نبود« .تو بیا برو ببین

. دادیقم  مقی  خطرناکی انجام کار« .فقط زود باش .شاید از ترسه .لرزم دارم می، ولی نه»: گفتم «؟سردته
تا اینکه عطقا   رسیدذهنم  به هزار فکر .برایم گذشت یک عمر ةاما به انداز ؛از چند دقیقه ایستادم کمتر

: گفقتم  «.هیچقی ندیقدم  »: گفقت  «چی دیقدی؟ »: گفتم ورفتم پایین . که یعنی برو پایین م؛سرزد روی 
قرار شد از مسیر رفته به عققب  . آمد نمی دیگر صدای موتور قایق هم. لبخند زد «!گرفتیکه  کولی رو»

 .عبدی هم مسیر خودشان را رفته بودند علی نصرتی و رضا. برگردیم
بیقرون   ها بین نی علی سرش را از .خورد میراه تکان  ی آن سمت آبها در مسیر برگشت دیدم نی

. بقود صقبح   1:91ساعت . آمد ما سریع کنار. راه نبود کسی در آب. را نگاه کرد آورد و چپ و راست 
 مسافتی را تا نزدیقک جقایی کقه از کمقین رد کقرده بقودیم      . شدن بودند کم در حال بیدار  ها کم عراقی
 روی صقندلی مقا،   درسقت پشقت بقه خقط     ،علی نگاهی به سمت چپ کرد و دید یک عراققی . رفتیم

یعنی درسقت جقایی   ؛ کند تماشا میخودشان را  انداخته و خط پای دیگرپای  را روی  یک نشسته و
خقاردار   آنجا تله گذاشقته و سقیم   .راه هم نبود امکان رفتن در آب. رد شویم از آنجا خواستیم که ما می

اینکقه تقا    جزراهی نداشتیم  ،دیمکر گیر می مواقع اگر طور ایندر . علی نگاهی به ما کرد. کشیده بودند
کردیم که چه بایقد  آن لحظاا همه به این فکر می. بمانیم منتظر پنهان شویم و جا همانبعد  روز صبح

علقی  . ها همه در ثانیه بقه ذهنمقان هجقوم آورده بقود    افتد؟ اینبکنیم؟ کجا باید برویم؟ چه اتفاقی می
متر بقا   پانزده. خواند دیدیم عراقی روزنامه می رفتیم و جلو. یدبیای که اشاره کرد و اوضاع را رصد کرد
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مِن خَلفِهِم سَدّا فَاغشَقیناهُم فَهُقم ال    وَ جَعلنا مِن بَینَ ایدیهِم سَدّا و»: زمزمه کردعلی . او فاصله داشتیم
علقی آیقه را خوانقد و    . قرآن را بخوانیم تا بتوانیم رد شویم لدر آن لحظاا حاضر بودیم ک «.یُبصِرون

به جایی رسقید کقه اگقر     تا کرد می فقط جلو را نگاه. نکردمسیر اصالً سمت چپ را نگاه  در. اه افتادر
 «وجعلنقا »رضا عبدی هم . اشاره کرد تا ما هم برویم. دید می کرد او را می بند دشمن نگاه سیل به کسی

. ترسیدم میهنوز « .تو برو ،نه»: من گفتم «.تو برو»: بعد از آن عطا به من گفت. را خواند و حرکت کرد
باید رودر . نوبت من شده بود. او هم آیه را خواند و رفت« .رم من می ،باشه»: گفت عطا لبخندی زد و

چند بار در طول مسیر برگشتم و . را خواندم و راه افتادم «وجعلنا». گذاشتمبایستی با خودم را کنار می
رفتم احسقا    راه می طور که در آب ناهم. کرد  را نگرانبیشتر من  کارشاید این  .عراقی را نگاه کردم

منتظر . باشد که به پایم گیر کرده است 1مرده حد  زدم که باید چوالن. برم می با خودم را کردم چیزی
وقتقی آن را  . دست بردم تا ببینم چیسقت . وسط آب ایستادم .اما نشد .بودم تا با حرکت پایم جدا شود

در دسقتم   ،بند به کمقین کشقیده بودنقد    که از خط سیل ها، سیم تلفن عراقی. بریدبندِ دلم  بیرون آوردم
سیم تلفن را آرام در آب گذاشتم و به مسقیرم ادامقه   . کرد که زودتر بیا می اشاره علی از آن سمت. بود
 «.خیلی رحم کرد خدا»: که رسیدم، علی گفت ها به بچه. دادم

 .بقود پشت سرش هقم محقوار بقاز     .نبودمتر بیشتر  هفتاد بند سیل ةفاصل .اعصابم به هم ریخته بود
کقرده  مقا وقتمقان را تلقف    پقس   .بردجا آنتا  راکمین و یک گروهان هم امکان نداشت شب عملیاا 

بایقد   کقم  کقم . عقادی بقود   هقا  یوضقع عراقق  . بقود  3:91سقاعت  . به سمت بلم حرکت کقردیم . بودیم
شدند تقا چرخقی    ها بلند می قارقارککردند و  غاز میآرا  روزانهکارهای  شدند و نیروهایشان بیدار می

هقا متوجقه    شدیم تقا عراققی   خارج می ها یحدّ فاصل خودمان و عراق ما باید زودتر از. منطقه بزنند در
 .خود نشوند  حضور نیروی اطالعاا نزدیک

ایقن معبقر    دادیقم وقتی به پاسگاه رسیدیم گقزارش  . سرعت به عقب برگشتیم سوار بلم شدیم و به
 . یی نداردآکار

کمقین   هقا  عراقی ،راه آب در محوار سمت راستِ ،اعالم کردند ها در شناسایی ها دیگر بچه روزیک 
نداشقت امکقان    با توجه به شرایط منطقه و اینکه عمق محوار کم بود و امکان تردد قایق وجود. دارند

عبقدی در روز بقرای بررسقی     و رضقا قرار شد همقراه داوود مقدیری   . نبود پذیرفتنیوجود کمین هم 
 .برویم دوباره
شقد و   مقی  استتار ها ما دوبه بود که بین نی  توجه به اطالعاتی که از دشمن داشتیم کمین در ذهن با

راه  آب که در ،دشمن ةدر معبر تا دوب. بلد بود رضا راه. وآمد باز بود از یک طرف برای پشتیبانی و رفت
ی هقا  بین نقی  ةفاصل. رد شدیم ،خاردار کشیده بودند سیمدورش که  ،ار آناز کن. وی کردیمرَ پی  ،بود
مقا تقا خقط     ةفاصقل . شقدیم  مقی  خارج ها رسیدیم که باید از نی به جایی. متر بود پنجراه و محوار  آب

شقدن از آن دوبقاره در    و بعقد از رد   سیدیمباز رای  محوطهبه . متر بود پنجاه بند نزدیک دشمن و سیل

                                                 
 (راوی) .کنند می های منطقه از آن برای ساختن جارو استفاده روید و عرب که در نیزار می است چوالن چیزی شبیه نی .1
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بنقد عقراق    متری سقیل  بیست و پنجکردیم و با پاییدن چپ و راست تا  خودمان را استتار ای نی دسته
هفقت  . چیدند تا سنگر تیربقار درسقت کننقد    ها تازه بیدار شده بودند و داشتند گونی می عراقی .رفتیم
شقد   می یک لحظه که حوا  دوستان  پرا. کرد شیطنت میها  از آن  یکی .کردند می نفری کار هشت
اش را  یققه پشقت   .کردنقد  گشقتند و پیقدای  مقی    مقی دیدند رفیقشان نیسقت   می که بقیه. شد ان میپنه
یه قالتاق هم تقو  »: آرام به رضا گفتم. ام گرفت من هم خنده. خندیدند گرداندند و می گرفتند و برمی می

: به رضقا گفقتم  . برگردیمکه  رضا و داوود خندیدند و گفتند« .داریمفکر کردم فقط ما قالتاق  .ایناست
گشقتیم   داشتیم برمی «.محوار شنیدم یدیشب خودم صدای دشمن رو تو»: گفت «؟دیدی کمینی نبود»

معلقوم بقود   . محواری که نی پراکنده داشت رها شده در 1راه یک قایق چینکو که دیدم سمت چپ آب
 فرمانقده یکقی از   ،خقو  اهلل نیقک   گفتنقد ولقی   ها مقی  آمد بچه یادم. از عملیاا بدر در منطقه مانده است

ی به فکر .چینکو گذاشتند داخلپیکرش را  د ورنوعقب بیا د او رانستناوقتی شهید شد نتوها،   گروهان
 هقا  شقنیدی کقه بچقه   »: گفتم «.آره»: گفت «اهلل نیکخو رو؟ ولی هیادت»: عبدی گفتم به رضا. ذهنم رسید
امقا  »: گفقتم  «.ینکقو رو ببقریم عققب   تقونیم چ  که چی؟ ما که نمقی ، آره»: گفت «چی گفتن؟ ش درباره
رفقتن بقه سقمت چینکقو یعنقی در       «.خوام برم طقرف چینکقو   من می. اهلل رو ببریم عقب تونیم ولی می

 «ری؟ کجقا داری مقی  »: رضقا گفقت  . که دردسرهای خودش را داشت ؛معرض دید دشمن قرار گرفتن
 «.شه خیالمون راحت می طوری این .شاید هم نباشه .بریم  می بود، خودش هاگ .بذار برم ببینم»: گفتم

هنوز دو متر هم نرفته بودم که صقدای موتقور   . حرکت کردم و به رضا گفتم که حواس  به من باشد
ن شناسقایی یقک کلقت و    آ در. هقا  نقی  برگشتم میان. اند کردم من را دیده فکر. بلند شد ها قایقِ عراقی

 چنقد لحظقه صقبر   . درگیر شویم ،ها آمدند عراقی اگر کهرا آماده کردیم  ها آن. نارنجک همراهمان بود
 شهرسقتان برگشتم  وقتی تونم نمی ،رضا»: گفتم .رضا برای رفتن من دودل بود. سروصدا خوابید. کردم

خجالقت   .نیقاوردیم   ا رفتقیم و  متری بچه بیست سیاهلل نگاه کنم و بگم تا  مادر ولی توی چشمای
دوباره حرکقت کقردم و بقاز سروصقدا بقا شقدا       « .روب ،خیلی خب»: گفت میلی بیرضا با  «.کشم می

شقدیم و بقاز    پنهقان سه  دو سه دقیقه هر. اند مطمئن شدم که من را دیده دیگر. فضا پیچید بیشتری در
ولق    .نیسقت  خیقر  .سقت  این قضیه یشرّی تو !جونت باال بیاد حمید»: گفت رضا. صدا خاموش شد

 .و دیگر اجازه نداد من به سمت چینکو بروم« .کن
  برگشقتم و نگقاه    توانستم چینکو را ببیقنم   می جایی که تا .ادامه دادیم ها  خودمان را در نی مسیر
نشقد او را   ورفقتم  اهلل  متقری ولقی   بیسقت تقا   کقردم  با خودم فکر می. اعصابم به هم ریخته بود .کردم

. محوار نیست رضا در گزارش  گفت که کمینی در .همین عذاب وجدان به مقر رسیدیم با .برگردانم
 داخقل یقد  وشقب بر  کقه  گفتنقد  هقا  زاده رسید و آن حشمت حسن این خبر به گوش حبیب شمایلی و

تعقدادی از  . از کجاسقت  هقا  عراققی  یسروصدا تا بفهمیدنگاه کنید  است تا جایی که ممکن محوار و

                                                 
حرکقت  بقا پقارو    و هقا بقود   مخصوص ایرانی .تر بود نفره بزر  سههای  از ترادهو  توانستند بنشینند نفر میدوازده تا  هشت در بلم چینکو .1

 (راوی. )طی کردندها با چینکو مسافت زیادی را  در عملیاا بدر بچه .کرد می
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 «.د شقده از بقیخ گوشقت ر   خطر»: صبح که بیدار شدم به من گفتند. شب بعد رفتند و برگشتند ها بچه
 یدقیقاً همون چینکقو تقو  . نیستگید  شما می ،گیم کمین دشمن هست می»: گفتند« برای چی؟»: گفتم

سه  رفتید نزدیک  هر می هاگ .خوابن می کنن و روز توش می شب توش کمین اعراقی. دل  کمین بوده
آمد ایقن   می حکمت آن سروصداهایی که معلوم نبود برای چه به وجود فهمیدم «.شدید می تاتون اسیر

 «.لکم خیرٌ هُوَ اَن تَکرَهُ شیٌاً وَ عسی» :با خودم گفتم. بود
 راه را در منطققه  ی هوایی تصویر یقک آب ها یک بار روی نقشه. ن پنج ماه اتفاقاا زیادی افتادآ در
آروم بریقد   شما با قایق آروم»: حبیب شمایلی گفت. یمکرد نمی اما در خود منطقه آن را پیدا ؛دیدیم می
منطققه معلقوم    یتقو  راه خوبیه و چون آب. راه رو پیدا کنید تونید نزدیک بشید تا آب می جایی که و تا 
داوود  ومقن   «.هفردیق  امتیاز منحصربه .کنه که ما بخوایم احیاش کنیم نمی هم دشمن فکرش رو ،نیست
 ةدر جزیر .میبرای این مأموریت رفت، ی خاص خودش را داشتها شوخی ایذه بود و اهلکه  ،زاده علی

 پوشقید و  مقی  ارت  را پیدا کرده بود و با شلوار فرم سپاه 2شمالی که بودیم داوود یک پیراهن ستوان 
راه  هقا را رد کقردیم و بقه یقک آب     هقم نقی   بقا  «.ما بگم ارتشی ،من رو گرفتن هخوام اگ می»: گفت می
 کجقا سقر   دانسقتیم از  امقا نمقی   ؛به حرکت ادامقه دادیقم  . بود درپیچ راه عمق داشت و پیچ آب. یمرسید
 .رم تا انتهقا  من می .تو اینجا بمون»: به داوود گفتم. رفتیم با احتیاط جلو می. خطرناک بود .آوریم درمی
مسقیر را ادامقه   « .باشقه »: گفقت  «!نیایا دنبالم. ببینیکه برمت  گم یا بعد می م بهت میآ چی دیدم می هر
 امقا بایقد   .شقد  نمی بدبخت خبردار داوود ،گرفتند میاگر من را  .کرده بود اما تر  وجودم را پر ؛دادم
برگشتم و سقمت راسقتم را نگقاه    . راه به یک محوار تبدیل شد به جایی رسیدم که دوباره آب .رفتم می

خیلی جالب . رسید بند می متری سیل نجبیست و پمحوار به . است یکوچک بسیارکردم و دیدم محوار 
متر باز بود و بعد از آن  دو سهشدیم تا  مقابلم محوار بود و اگر از محوارها رد می سمت راست و .بود

گشتیم  ما در آسمان دنبال چنین معبری می. خیلی عالی بود. نی بود ای بند دسته متری سیل پانزدههم تا 
با احتیقاط و سقریع بقه عققب     . کردم از خوشحالی داشتم پرواز می. بند برسد راحتی به سیل که نیرو به
تقا   بقردم  مقی گشتم و او را  از داوود جدا شده بودم و باید برمی پی  از آن نیم یک ساعت و. برگشتم

فققط سقرش از    .آید دیدم یک نفر به سمت من می رفتم پی  می راه طور که در آب  ناهم. معبر را ببیند
 ها نی میان. دشمن است و از پشت دید و کمین دارد فکر کردم .زایل شدام  حالیخوش. بود آب بیرون
ی ها آرام نی آرام. شد دیدم داوود است می وقتی داشت رد. ببینم شود کردم تا کسی را که رد می استتار

. سقرش در آب رفقت  . ِگردنی به او زدم از پشت رفتم و یک پس. رفت کشید و جلو می زیر آب را می
دهان  . رنگ به رخسار نداشت .سریع باال آمد تا واکن  نشان دهد. فکر کرد دشمن است .خوردجا 

 هقر ! پقدر مقن رو درآوردی  »: گفت. رهای  کردم «؟مگه من به تو نگفتم نیا! هیس»: گفتم را گرفتم و
بایقد   تقو  ،نیومقدم  ، وقتقی آخه دیوانه»: آرام گفتم «.گرفتنت اکردم عراقی فکر. چی منتظر شدم نیومدی

عراقیا  هفکر نکردی اگ  .ها نی یبرو تو حداقل! ری راه داری می آب یراست تو جوری بیای؟ راست این
ی خقوب  معبقر »: گفتم «حاال چی شد؟»: گفت «م؟ من تنها نیومدهکه  دن احتمال می ،من رو گرفته باشن
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بقه عققب    یخوشحال با. دادمرا نشان   معبر و بردمداوود را با خودم  «.بیا سریع بریم ببین. پیدا کردم
آن  بارةجریان را به حبیب گفتیم و کالک معبر را کشیدیم و به فرماندهی دادیم تا خودش در .برگشتیم

ن معبر یکی آدادیم  می ی دیگر کار شناسایی در هور را انجامها که ما و گروه روزهاآن . تصمیم بگیرد
 .بود  شناساییبسیار خوب  از معابر
 

من چند روز مرخصقی  . بستان و روستای خرابه فرستادند ةهای اطالعاا را به منطق هاوایل آبان بچ
علی برگشتم دیدم سنگر اطالعاا عملیاا خقالی اسقت و    وقتی به شط .گرفته بودم و در بهبهان بودم

. مرتضی روحیقان آنجقا بقود   . ها را بگیرم به قرارگاه تاکتیکی رفتم تا سراغ بچه. اند وسایل را برده همة
 «بقرای چقی؟  »: گفقتم  «.بسقتان  ان هرفت»: گفت« ؟نهای اطالعاا عملیاا کجا بچهمرتضی این »: گفتم
 روز بعد «.فردا»: گفت «خوای بری اهواز؟ کِی می»: گفتم« .نقرارگاه گفته اونجا رو شناسایی کن»: گفت

هقای   بچقه »: گفت «بستان؟ ره میماشین کی »: آنجا به حشمت گفتم. با هم به مقر تیپ در اهواز رفتیم
به من خیلی برخورده بود  «.تو هم باهاشون برو .های طرح عملیاا هم باید برن بچه .نا هاطالعاا رفت

 حمیقد  مرتضقی روحیقان و   ،هقای طقرح عملیقاا    با وجود این با بچه. اند بدون اطالع رفته ها که بچه
بود کقه    گلی ةروستا چند خاندر . از بستان به طرف مرز چزابه و روستای خرابه رفتیم. رفتم ،احمدی
متقر   پانصقد های طرح عملیاا هم تقریبقاً   بچه. زده بودند آنجا شان راری اطالعاا عملیاا مقها بچه

 .عبداهلل نورانی و ناصر بهبهانی آنجا بودندو  حسن نیسی. کرخه مقر زده بودند ةجلوتر کنار رودخان
را زیاد شقنیده   نام ن خوزستان بود و جانشین سپاه استا. شخصیت عجیبی داشت 1بهبهانی ناصر
سنگر فرماندهی  به وقتی. بدر بودندوجوش عملیاا  جنبدر که شلوغ شده و همه  ،علی شط در. بودم

بقا  . سن  باال بقود  داشتنی داشت و ی دوستا خدایی را دیدم که چهره ةپرسی کردم بند رفتم و احوال
اَ، »: گفقتم  «.هناصر بهبهانیق »: گفت «این کیه؟»: پرسیدم از حبیب که کنارم بود. گرمی کرد ةمن مصافح

 «.اومقده بقرای عملیقاا بقدر    »: گفقت  «کنقه؟  اینجا چی کار مقی !گن اینه؟ناصر بهبهانی معروف که می
از عملیاا بقدر دنبقال     بعد. ها در عملیاا شرکت کند خواست با بچه اما می ؛جانشین فرماندهی بود

 همن اگق »: گفت می. قبول نکرد ،ن تیپ گفتند مسئولیت بگیره مسئوالچ هر .برنگشت .آمدند تا برگردد
 «.موندم جا می همون ،خواستم مسئولیت بگیرم می

 هقا  کارها را بین بچقه نشسته بود وداشت محسن زارع . ها را ببینم به اطالعاا عملیاا رفتم تا بچه
بعد از جلسقه  . ست آنجا باشماحسا  کردم برای  خوشایند نی. با من اصالً حرف نزد. کرد می تقسیم
محسقن مقن رو    آققا »: گفقتم  وقتقی بیقرون آمقد بقه او     «.محسن بیا بیرون کارا دارم آقا»: گفتم به او
 هاگق . خواستم بیام اطالعقاا بقه شقما کمقک کقنم      این تیپ می یشناسی؟ از روزی که اومدم تو نمی
برای این بود  به شما مراجعه کردماون روز که . من وبال گردن کسی نیستم. خوام بگو نمی ،خوای نمی

                                                 
او . اش سقر بزنقد   سقپاه بقه خانقه    ماشقینی رفت حاضر نبود با  برای مأموریت به شادگان می هرگاه. در روستاهای شادگان بود ناصرخانة  .1

 (راوی) .به شهادا رسید 5منین در کربالی ؤو سپاه شادگان هم بود که در سِمت جانشین گردان امیرالم ،پاه خرمشهر، سپاه ماهشهرفرمانده س



219 

 

 یای کقه مقن تقو    کج هم به خاطر تجربه کاله. مستقیم نامه نوشته بود ،فرمانده قرارگاه ،که بشردوست
خیلیا از پقایین   .م من از باال اومد .م اینجااومدقرارگاه داشتم گفت برم اطالعاا عملیاا کمک کنم که 

خوام  می و کنه خوره و من رو راضی نمی ارگاه به دردم نمیمن خودم گفتم که قر .برن باالکه کوبن  می
امقا مقا فعقالً     .دستت درد نکنقه  ،برادر کعبی»: زارع گفتهایم را که زدم، حرف «.یگان رزم باشم یتو
کنی  جوری رفتار می دیگه چرا این! گفتی می مرد حسابی این رو از اول، خب»: گفتم «.خوایم نمی نیرو
چقرا   ها هقم بقه مقن نگفتنقد     بچه .جا مستقیم به طرح عملیاا رفتم از همان «.خداحافظ ؟همه یجلو
 ،حشمت»: خودم گفتم .که چرا اینجایی نپرسیداو هم اصالً . حشمت آمد .دو سه روز گذشت. یا همدآ

کقار  . آقای زارع گفت کار مقا تمقوم شقده   »: گفتم «؟چرا»: گفت خندید و «.رم اطالعاا نمی من دیگه
خقودا   .اشقکال نقداره  »: حشمت با زیرکی خندید و گفت «.های خودمون هستن بچه .خاصی نیست
 «.چشم قدمت سر ،االن هم برگشتی .ما هم گفتیم برو ،خواستی بری

گلقه شقده    ههای رهاشقد  گاومی . بودند لد کردهزادووَ آنجا حیواناا .در منطقه آرام  برقرار بود
ظهقر   از یک روز بعد. گراز و روباه فراوان بود ر  وگ. کردند د میدحیواناا وحشی راحت تر. بودند

هقا بقاالی مخقزن را     بچقه . آنجا یک تانکر آب بقود . رفته بودیم ،از خرابه جلوتر ،به روستای ساهندی
هقیچ تیرانقدازی از طقرف مقا و     . کردم باالی دکل ایستادم و غروب را تماشا . دکل زده بودند بریده و

دیدم یک گر  بغل  یک دفعه پایین دکل را نگاه کردم و تماشا بودمطور که مشغول  ناهم. دشمن نبود
داشقتم بقا   . سقنگ بقزنم   توانستم آن را با تیقر و  اما آنجا نمی. آزاری شهره بودم در حیوان .دکل ایستاده
گیقری   نشقانه  پقوتینم را درآوردم و . جلب شقد کردم چه باید بکنم که توجهم به پوتینم  خودم فکر می

 .گر  از تر  چهار نعل به طرف بیشه رفت. ار گر  به زمین خوردپوتین کن. کردم
هقای   مقرغ . رفتیم می تر از خرابه به طرف بستان ای پایین بعضی روزها با مرتضی روحیان در منطقه

مقن  . بشقین پشقت ماشقین و بِقرون     حمید تو»: گفت مرتضی به من می. کردند ای پرواز می دُراج دسته
حرکقت   اما اگر .شدند می پنهانسریع  ها دراج ،ایستاد میکه  ماشین «.زنم ر میاینا رو با تی ،رم عقب می
 .دادند می جاده آرام به حرکتشان ادامه کنار ها نآ ،کرد می

شوش پرسیده بود که آیقا   ةجمع از امام ،ی شوش دانیال بودها که فرمانده گردان بچه ،1عزیز نجفی
مقردم   امقوال  که جمعه هم گفته بود امام. است استفاده کنیمیی که در منطقه ها توانیم از گاومی  می ما

 اگقر  .میرنقد  مقی  دارند ند وا مریض ها نآبعضی از  عزیز گفته بود. ها را شکار کرد شود آن و نمی است
شقما   داشقکالی نقدار   ،نقد ا اگر مریضکه  امام جمعه هم گفته بود. ذبح کنیم ار ها نآ ،یدهشما اجازه بد
قدر سنگین بود که مجبور  آن. ذبح  کردند ها وز عزیز یک گاومی  آورد و با بچهیک ر. استفاده کنید

: گفقت  عزیقز « ؟هتو از کجا فهمیدی این مریض»: حشمت از عزیز سؤال کرد. شدند آن را بوکسل کنند
مثل  ؛رفت مریض نبود که درمی هاگ. هکه مریض همعلوم .این موند .دَررفتن. پِخ :گفتیم اگاومیش ةبه هم»

من به زبقان  . خورد و می کشید کرد و به سیخ می می تکه را تکه ها گوشت. حشمت هم قبول کرد «.همه

                                                 
 (راوی. )به شهادا رسید 5های شوش دانیال بود که در عملیاا کربالی  عزیز نجفی فرمانده گردان بچه .1
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سرش را تکان . ناصر لبخند متینی زد 1 «خِری؟ ناصر سی چه تِه نی  کَل»: بهبهانی گفتم بندری به ناصر
را بقه   ها ور که گوشتط ناحشمت هم «.که درست بوده یا نه ؛کار عزیزبه من شک دارم »: داد و گفت

 اون شک داره کقارِ »: گفت «خوری؟ خب تو چرا می»: گفتم «.گه راست می، آره»: گفت کشید  می سیخ
حشقمت از  « .اون کقه شقک داره نبایقد بخقوره    ! درسته اما من یقین دارم کار عزیز. عزیز درست باشه

 .صدقه سری گاومی  مریض دلی از عزا درآورد
شوش که بودیم یک روز به سنگر رفتم و دیقدم   ةجبه در. طوالیی داشتحشمت در این امور ید 

 ای آورده و کمپوا انجیقر فلقه   ها برای بچه. حسن سرخه و حمزه هم بودند. است مجید بقایی نشسته
بقرای پقذیرایی    هقا  مجید که به سنگر ما آمده بود بچه. سهم سنگر ما را هم در یک کاسه ریخته بودند

قبل از اینکه برود حشمت آمقد و   .مجید ده دقیقه ماند. ا جلوی او گذاشته بودندانجیر ر ة کمپواکاس
و آن را به طقرف   افتاد چشم  به ظرف انجیر. نشست و« .سالم برادر مجید»: با صدای کلفت  گفت

چیزی برای کسقی بقاقی   دیگر  ،دانستیم که اگر دست حشمت به ظرف بخورد می  همه. کشید شخود
یک چشممان به حشقمت کقه    رود و می فر یک چشممان به مجید بود که کِی بیرونما سه ن. ماند نمی

ما هقم سقریع   . به خوردن کرد حشمت کاسه را برداشت و شروع ،مجید بلند شد تا انجیرها را نخورد
کقرد تقا    می خورد و به طرف ما مشت پرتاب می حشمت انجیرها را. گشتیم کردیم و بر مجید را بدرقه 
. خواسقتید بخوریقد   مقی »: را خورد و گفتانجیرها  ةهماو  .حریف  نشدیمهم  آخر .نزدیک  نشویم

: گفت «.آورده بودیم مجید بخوره! تو چی دوست نداری؟»: گفتم «؟دونید من اینا رو دوست دارم نمی
ای  اما دیگر فایقده  ؛باران  کردند حسن سرخه و حمزه مشتحاال  «.خواستید بخورید ؟ میبه من چه»

 .نداشت
یک پیراهن کار داشقت کقه   . کرد می ناصر محتاط عمل ،مسائل راحت بود  قدر حشمت در این هر

 نشسقت و آن را  مقی  بقا زیرپقوش زردرنگق     آورد و مقی هقر روز آن را در . آستین آن پاره شده بقود 
مقن  . گقوش نقداد   «.برو یه پیرهن از تدارکاا بگیر ،ناصر»: گفتم یک روز عصبانی شدم و. دوخت می

از جقای  »: گفت  خندید و  ناصر. اش کردم هن را از دست  کشیدم و پا روی آن گذاشتم و پارههم پیرا
 خسته شدم از بس تو هقر روز . تو پدر من رو درآوردی»: گفتم «زورا به این رسیده؟، دیگه ناراحتی

اققالم را   فقالن که  ندو اعالم کرد ندتعاون تیپ آمد های بچه یک روز هم «.دوزی شینی این رو می می
. پول  را به صورا اقساط پرداخت کند تعاونی بگیرد و از خواهد بیاید می هر چه کسهر . ایم آورده
 ؟بقازی درآوردی  اللهقی  بقاز حقزب  »: گفتم «.دونم نمی»: گفت «خوای؟ ناصر تو چی می»: گفتم به ناصر
 .بهق  بقدم  هیچقی نداشقتم کقادو     .کقرد  برادرم داشت عروسقی مقی  راست  »: گفت «خوای؟ چی می

دونم به  نمی. هام تلویزیون ندارن االن بچه. من هشت تا بچه دارم. وسفید خودم رو دادم تلویزیون سیاه
 «.گنقاه  گقردن مقا    ؛تو بگیر»: گفتم «.این تیپ یگیره؟ من خیلی وقت نیست اومدم تو من تعلق می

                                                 
 خوری؟ کربالیی ناصر تو چرا نمی. 2



215 

 

باالخره تلویزیون  «.دم می خدا رو جواب .من خیلی جا دارم .گردن من آره،»: گفتم «گردنِ تو؟»: گفت
 .را برای  گرفتیم

ی اطالعقاا  ها از بچه  گذشت تا اینکه یک روز خبر آوردند دو گروه می در طرح عملیاا روزگارم
بقه   1و مهران صدری ،مسلم رضایی، علی نصرتی، کریم دبیری، علی ذلقی واند  عملیاا کمین خورده

پیکر شهدا هم در منطقه مانقد  . به عقب برگردندبودند   تهتوانس ها فقط دو نفر از آن .اند شهادا رسیده
. بعد از این جریان گفتند به اهواز برگردید که دشمن هوشیار شده اسقت . ص شدحو بعد از جنگ تف
 حکقم بقه حبیقب   . ما در جریان ریزِ امقور نبقودیم  . رفت می کج هم داشت از تیپ در همین حین کاله
مقن و حبیقب بقا هقم از      ز این جریان نگذشته بود که یک شبهنوز یک هفته ا. سرپرست تیپ دادند

: گفقت  «.آره»: گفقتم  «دونی که مسئولیت تیپ رو بقه مقن دادن؟   می»: حبیب گفت. گشتیم بستان برمی
سقر   یرن باالآ رو می کیفردا ی»: گفتم« .ترم جانشینی راحت یمن تو. خوام برم حکم رو پس بدم می»

کقه در پسقت جدیقد     گوش حبیب خوانقدم  از بستان تا اهواز من در «!ریزه هم میه چی ب همه وتیپ 
. گیری خود را اعالم کرد قرارگاه رفت و رسماً کناره ةحبیب به جلس بعد شب. اما فایده نداشت بماند؛
. حسن معرفقی کردنقد   و به جای او رضا دستواره را برای فرماندهی تیپ امام ن هم قبول کردندمسئوال

 .م  را هم نشنیده بودمنا .شناختم ره را نمیمن تا آن زمان دستوا
داشقتند و آن ایقن بقود کقه راحقت بقا همقه کنقار          یفرد منحصربه ویژگیحسن  ی تیپ امامها بچه
. آبادی بود خرم تیپ  مسئول تخریب. ناسیونالیستی نداشتند سح ها از یگان  آمدند و برعکس خیلی می

مسئول تقدارکاا  . ندشوش بود اهلل طرح عملیاا مسئوو  مسئول ادواا. آبادانی بود  مسئول زرهی
مسئول پدافنقد بروجقردی   . مسئول مخابراا دزفولی بود. شوشتری بود  مسئول اطالعاا. بهبهانی بود

چنقان  . یک شقهر نیسقتند   اهل ها کرد بچه آمد باور نمی تیپ می به کس هر .کنار هم راحت بودیم. بود
 .اند ای محله همهمگی کرد  می دید فکر می کس ند که هرخندید انداختند و می می در گردن هم  دست

البتقه پقدر   . زمینی گرفته بودم و مشغول ساخت آن بودمدر بهبهان در همان ایام . به مرخصی رفتم
. بقه تیقپ برگشقتم    چند روزبعد از . اش را گرفتم من فقط پروانه. زحمت ساخت آن را کشید همسرم

خدایی آنجا نشسته بقود کقه    ةفقط بند. از آشنایان کسی در طرح عملیاا نبود .بود 1904اوایل بهمن 
شقما از ایقن    بقرادر، »: گفقتم . لبا  فرم  پیقراهن شخصقی پوشقیده بقود     زیر. شناختم نمی من او را
مثقل اینکقه شقما مراجعقه     »: گفقت  «پوشن؟ پیرهن فرمشون لبا  شخصی می هایی هستید که زیرِ بچه
شقما مثقل اینکقه تقازه      .طقرح عملیقاتم   ةمن بچ ،ببخشید»: گفتم «!ما سؤال کنیمما باید از شو  کردید

ی شقما تقو  . شناسقیم  دیگه رو مقی  همه هم. عملیاا تیپم طرحی ساله تو اومدی اینجا؟ من نزدیک دو
تقا   «ی؟یهای طرح عملیاا اینجا شما بچه ... آهان»: گفت «.کردم  تعجب .سنگر طرح عملیاا نشستی

: گفتم «!چرا»: گفت نگاهی کرد و «نیستی؟ 2... ببخشید شما»: گفتم ای در ذهنم زد و این را گفت جرقه

                                                 
 (راوی) .آورد می  پختک خیلی آرام بود و همیشه از روستا برایمان دممهران  .1

 (راوی) .شود مین ای مالحظاا نام ایشان ذکر به دلیل پاره .2
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اندیمشک نیستی؟ مگه یداهلل اکبقری و  ة بچ...  شما مگه»: گفتم «.نه»: گفت «شناسی؟ شما من رو نمی»
این  «؟سپاه نیستی 11ة مگه دور»: گفتم «!چرا»: با تعجب گفت «ترنجی رفقاا نبودن؟  اهلل باغبان حبیب
 11 ةدور م؛ کعبقی  من حمیقد  .امکان نداره»: گفتم «.نه»: وجور کرد و گفت گفتم خودش را جمعکه را 
نقه،  »: گفقت  «شناسم؟ باغبان ترنجی رو از کجا می پس من اکبری و. 01 پادگان پرکان دیلم، تیر ،سپاه

 ،های اندیمشقک  از بچه ،حمید رجبی. ساکت نشستم. چیزی نگفتم. حالم بد شد «.نیستم 11 ةمن دور
: به حمیقد گفقتم  . اعتنا نکرد...  کنار من نشست و اصالً به و وارد شد ،شوش با هم بودیم ةکه در جبه

دوره بقا   یتقو  01 ما سال ،آره»: گفتم «ش؟ شناسی می مگه تو هم، آره»: گفت «شناسی؟ می تو این رو»
 «.شناسقم  نمقی  گه مقن تقو رو   می گم، می هر چی .خوره می ولی االن داره حالم ازش به هم .هم بودیم
ایقن  »: گفقت  حمیقد . رفتقیم  با هم بیقرون سقنگر   «.بیا بیرون یه چیزی بهت بگم ،حمید»: رجبی گفت

 .کنن می ردا فرارکردستان فرمانده گردان بوده که کُ یتو. خواست برسه می الکی به فرماندهی تیپ الکی
جقا   از همقون  .ان بزرگقی کقرده  چقه کقار    !بقه  بقه : گقن  مقی همقه   و کنن میهم روستاها رو تصرف  ااین

 یحقاال چقون خقودش رو تقو     .بعد از یه جریاناتی فرستادن  اینجا. نا هی باالتر به  دادها مسئولیت
 هقا  حاال بچه! هعجب آدمی»: گفتم «.زنه خودش رو به اون راه می، گیم چی می هر ،بینه می جای باالتری

 «1.ینوم ةن جزیرا هرفت»: گفت «؟نکجا
خوای بقری   می حشمت کِی»: پرسی گفتم بعد از احوال. وارد سنگر شد هم حشمتدر همین حین 

بقا   ،حشقمت  «م بیقام؟ ه برادر حشمت من»: گفت...  «.رم فردا می»: گفت «.باهاا بیام خوام می ؟جلو
سقنگر  . طقرح عملیقاا بقاش    نگهبان سقنگر  .شما بمون، نه»: گفت ،داشتاو  توجه به شناختی که از

اومده اینجقا بقه    !؟گه این آخه چی می»: و او با ناراحتی گفت رفتیمسنگر بیرون  با حشمت از «.هیمهم
من به  گفتم ما اینجا از ایقن حرفقا   . و بذار مسئول ستاد طرح عملیاارحشمت من  گه برادر من می
جا خودمون کارمون ما این. همه یکی هستیم. شورم می وقت  بشه ظرف هم .ما خودم نوکر همه .نداریم
 .رفت و حسن دوام نیاورد یک هفته بیشتر در تیپ امام...  «.نیاز به این چیزا نیست. دیم می رو انجام
 مقن و حمقزه مشقغول وضقو    . بقودیم مینو  ةجزیر دربا حشمت و حمزه کربالیی بعد روز  غروب
خندید  «دستواره اومد؟»: گفتم «دونی کی مسئول تیپ شده؟ میحمید، »: حمزه پرسید بودیم کهگرفتن 

بابقا  »: گفقت  «یزدان کیه؟»: گفتم «.یزدان»: گفت «پس کی اومد؟»: گفتم «.دستواره نیومده، نه»: گفت و
عملیقاا والفجقر مققدماتی کقه      در «!؟یقزدان »: با شقگفتی گفقتم   «.طرح عملیاا ؛یزدانِ قرارگاه کربال

 .و یزدان از طقرح عملیقاا  رگاه بودم در قرای بررسی آت  درست شد من از اطالعاا عملیاا ها تیم
 احمقد  در همان حال یزدان و. کردم که فرمانده تیپ شده باشد نمی اما گمان .شناختم می او را از آنجا

حمزه من را . من هم نگاهی به او کردم. علیک کرد یزدان با حشمت سالم و. باعثی به طرف ما آمدند
گقه   مقی »: گفقتم  «.ش خیلقی آشناسقت   قیافه»: یزدان گفت «ش؟ شناسی می»: گفت به یزدان نشان داد و

                                                 
 حقدّ  که بین رود اروند و قرار داردکوچک مینو  ةکنار آن جزیر. شیر و اروند قرار گرفته است بین دو رود بهمنای است که  جزیرهآبادان  .1

 (راوی) .کنند می جزیره خشک است و مردم آن از برداشت درختان نخل امرار معاش. عراق است ان وفاصل ایر
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« .آشناسقت  ا قیافقه  .گم جدّی می»: گفت یزدان لبخندی زد و «!داد ای دادِ بی. ش خیلی آشناست قیافه
...  آهقا »: گفقت  گرفت و آغوشمن را در . یزدان جلو آمد «.کعبیِ قرارگاه کربال حمید ؛بابا منم»: گفتم

کقار  ه تقو اینجقا چق   »: من هقم گفقتم  . حمزه خندیدند حشمت و «نی تو؟ک کار میه اینجا چ ؟چطوری
 .چیزی نگفتم من دیگر «.من اومدم به عنوان فرمانده تیپ»: یزدان گفت «.کنی؟ اینجا تیپِ ماست می
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فصلنهم
 ةپایین منطق ،الرصاص ام ةجزیر عملیاا فریب دریک های لشکر سیدالشهدا  بچه 1در عملیاا والفجر 
 ما در  ستادی مقر. حضرا رسول بود 21حسن پشتیبانِ لشکر  ن عملیاا تیپ امامآدر . فاو انجام دادند

نیروهقای عملیقاتی هقم در    . داشت قرار ،مینو ةنزدیک جزیر ،های سازمانی پرسنل فرودگاه آبادان خانه
ی هقا  بودنقد و بچقه   بقاال آورده  ی سالن را از قبل گونی چیقده و ها پنجره. سالن فرودگاه مستقر بودند

 زمقانی کقه روی پقل   . مینو از طریق پل بلندی به آبادان راه داشقت  ةجزیر. آنجا جاگیر شدند ها گردان
جزیره از همان ابتدای جنگ تخلیقه  . زدند دیدند و می می ها از آن سمت رودخانه ما را رفتیم عراقی می
 .نطقه تخلیه شدنداز م 1 مانده بودند و برای والفجر 1اما مردم اروندکنار .شد

منطقه را  ها یعراق تر بودیم و الرصاص نزدیک ما به ام. شروع شد 1904بهمن سال  21عملیاا در 
نخلستان بُنقه   و لشکر فجر در ،نصر 5 رضا، لشکر امام 21لشکر ولیعصر، لشکر ، 21لشکر . ندکوبید می

الرصقاص زدنقد و آنجقا را     بقه ام هدا شق های سیدال بچه. داشتند تا با اعالم شروع عملیاا حرکت کنند
هقای   خط را شکسقتند و مأموریقت یگقان    ثاراهلل هم به فاو زدند و 41های  زمان بچه هم. شلوغ کردند

طرف قرارگاه اعالم شد که به منطقه برویم و آنجا را برای ورود نیروهقا   به ما هم از. بعدی شروع شد
 .رسی کنیمرب

مقدام در   هقا  یعراقق . کقرد فاو عراق کامل سقوط  شهر روز طول کشید تا خط اول تثبیت شد و دو
گفتقیم از   می خندیدیم و ما می. ایم وقمع کرده قلع 2الرصاص که نیروهای ایرانی را در ام ندگفت رادیو می

که ایقن   ندمتوجه شد ها یروز تازه عراق بعد از چند. دانستیم عملیاا اصلی آنجاست فاو چه خبر؟ می
 .حال عبور از اروندند اند و با قایق در نیروهای ایرانی فاو را گرفتهعملیاا فریب بوده است و 

ن منطقه نیقرو  آالرصاص مقاومت کنند تا دشمن نتواند از  قدر در ام ی سیدالشهدا آنها بود بچه قرار
که حسقن نیسقی هقم جقزء      ،ها نفر از بچه چند. عقب بکشند ها نآبفرستد و زمانی که فاو تثبیت شد 

 حسقن افتخقار ورود بقه فقاو را پیقدا      انتخاب شدند تا اولین کسانی باشند که از تیقپ امقام   ،بود ها آن
 ،اهلل جعفری، مهدی بیقداری  اهلل خلفوند، ولی ولی زاده، کریم صفی، احمد اردالن، حسن نیسی. کنند می
در  راهقا   آوردند بچقه  خبربعدازظهر  1:91بهمن حدود ساعت  29روز . حبیب شریفی به فاو رفتند و

 خبقر . مایق ما هنوز وارد عمل نشده که چطور این اتفاق افتاده درحالی که  گیج شده بودیم. اند فاو زده
را بقا موشقک    لنقدکروز  هقا  یلندکروز کنارِ رود شوند که عراق خواستند سوار می رسید هنگام برگشت

ار از ماشقین بقه بیقرون    موج انفجبا او هم  .ه بودفقط حبیب آسیب ندیدها از آن بچه. دنزن کاتیوشا می
خالی  ناگهاناطالعاا عملیاا . و بقیه شهید شده بودند شدا مجروح شده حسن به .بود شدهپرتاب 

                                                 
شیر و  به بهمن اش یک شاخه. شود می العرب دوشاخه خرمشهر قبل از رسیدن به شط ق کارون در مسیر اهواز. طولی است ای آبادان جزیره. 1

 (راوی) .رسد اروندکنار نام دارد می پشت آبادانبه  ای که شاخه. رسد می العرب اش به شط یک شاخه

 (راوی) .الرصاص قرار دارد ام ةکارون در خاک عراق جزیر روی تقاطع اروند و هروب .2
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نیرویی که  چند. جانشین فرمانده محور را از دست دادیم اطالعاا و دو دةهای زب پنج نفر از بچه. شد
اطالعقاا   مقر وقتی به. آمده بودنداحد به این وند نیروهای جزء بودند که تازه ه بوددر اطالعاا ماند
محسقن  . همه منقلب شقده بودنقد  . کنند و گریه میاند  نشسته ای ن چند نفر گوشهآعملیاا رفتم دیدم 

زمانی جانشین اطالعااِ قرارگاه  که یلی برای خودش بود و حمزه کربالیی هم. کرد هم گریه می زارع
 هقا  حمزه آرام شد برای بچقه وقتی . کردیم می وجور باید خودمان را جمع. همین وضع را داشت ،خاتم

 .روحیه داد ها صحبت کرد و به آن
و ما بایقد   اند کارخانه نمک و القصر ام ةنزدیک جاد 21های لشکر  اعالم شد که بچه بهمن 24روز 

زاده، مرتضی روحیان، عبقداهلل   حشمت حسن ،منبهمن  25صبح . برای شناسایی منطقه به آنجا برویم
. موتقور را در ققایق گذاشقتیم   . و حمزه کربالیی با سه موتور بقه منطققه رفتقیم    ،ی، حسن سرخههرات

 مقن بقرای حفقظ تعقادل    . شقد  موتور در یک قایق سوار هر. اج و هوا سرد بودورودخانه عریض و م
اگقر موتقور    .یک آن به خودم لرزیقدم  .سوی قایق محکم کردم پاهایم را دو نشستم و آن روی موتور
ای نبود تا بقه   ها در تردد بودند و اسکله قایق .بکنم توانستم هیچ کاری نمی شد، میواج وارونه وسط ام

فقط توانسته بودند یقک معبقر    ها بچه .نبشی بود خورشیدی و و خاردار سیمآب هم پر از . آن بچسبند
سقمت آب   بقاالخره بقه آن  .خاسقت  زد و از شهر آت  و دود به هوا برمقی  امان می دشمن بی. باز کنند

نمقک   ةموتور شدیم و بعد از توجیه روی نقشه به سمت کارخانق  دوباره سوار. رسیدیم و پیاده شدیم
 .القصر رفتیم ام ةجاد در

هجوم هواپیماهقای   بسیاریاز  .زد هواپیمای دشمن باالی سرمان چرخ می. بود 3:91ساعت حدود 
عقراق توپولقف جنگنقده    . دن بقودیم شق پنهقان   دیگر بی خیالدر فاو . نبود دشمن فرصت پناه گرفتن
ضقد   هقا  توپولقف رادار . نقد کرد وقمع می را قلع هانیرو ها آن. گفتند افکن می فرستاده بود که به آن بمب

 فققط  .کردنقد  شقلیک نمقی   ها به آن لیو ؛دنآی می دیدیم که و ما می ندکرد پایین پرواز می. ندرادار داشت
و کقوهی از آتق     نقد انداخت راحت بمب مقی . م کوتاه بوده ها آن برد که کردند شلیک می ها چهارلول
 .ندکرد درست می
بزرگقی   کنقار آن پقد   قبل از عملیاا جاده کشیده و. انجام شد 1والفجر در عملیاا خوبیکارهای 

اصقالً   ،اما چون سقنگری نبقود   .نددید جاده را می .کرد های دشمن کار می آواکس. درست کرده بودند
تقا دشقمن   . تقو  مسقتقر کقرده بودنقد     زده و عملیقاا سقریع خقاکریز   شقب  . مشکوک نشده بودند

این عملیاتی که برتری حجم آت  با ما بود  تنها. ها شلیک کردند خواست تدبیری بیندیشد توپخانه می
 .بوداا عملی

 البیشقه و خقور   کنارش رأ . رسد می فار  سمت راست به خلیج از. فاو شبیه جزیره است ةمنطق
عبقداهلل   کنقار خقور  . استسمت چپ اروند  رو و هروب. ودر القصر می ام ه طرف بندرکه ب استعبداهلل 
 محقور  ،البحقار  ق فاو محور؛ در فاو سه محور عملیاتی وجود داشت. خاک رسی بود باتالقی و ها زمین
. شقد  تقسیم می القصر ام ةجاد نمک و ةکارخان القصر که خودش به دو محور امق  محور فاو ،بصره ق فاو
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ولی در محور  .نبود میسر ،نخلستان دلیل وجوده ب ،ی دشمنها البحار امکان مانور تانکق  محور فاو در
دو کیلقومتر   البحارق  القصر راه ام از فاو به طرف سه. توانست از تانک استفاده کند بصره دشمن میق  فاو

راهقی بقه    از سقه . های نفتی پراکنده ققرار داشقت   راست تأسیساا کارخانه رفتیم سمت چپ و که می
برای  1901در سال  ها یرفت که عراق رفتیم سمت راست جاده به طرف بصره می القصر که می طرف ام
تقرین   بصره تا نزدیک فاو تقریباً باتالق بود و سقخت  ةمنطق. حمله کردندن جاده آگیری فاو از  بازپس

 .آمد می نقطه برای نیروهای ما به حساب
روزهقا  . گفتنقد  ق می خضر ق کرهای متح لی زدند که اصطالحاً به آن پلهای جهاد روی اروند پ بچه

ن آنیقاز نیروهقا از    کردند تا امکاناا مورد ها از آن استفاده می کردند تا دشمن نبیند و شب جمع  می
امقا   ؛فاو تقریباً سقوط کرده بود شهر. ن پل در جریان تثبیت فاو بسیار به ما کمک کردآ. پل انتقال یابد

 ها و نخلستان ها خانه ها تا چند ماه بعد در بعضی از عراقی. سازی شده است این بدان معنا نبود که پاک
کقه شقیمیایی شقده     کسقانی  زدنقد شیمیایی  ها عراقیزمانی که  .کردند زارها مخفیانه زندگی می و بیشه

ی هقا  لسقتان زیرپیقراهن  دیقدیم در نخ  روز مقی  هقر . بودند مجبور شدند از مخفیگاهشان بیرون بیاینقد 
هایشقان سقنگین    هایشان حالت تراخم داشت و پلک آیند که چشم ای می خورد و عده می سفیدی تکان
 .شده بود
حضقرا   21قدر امن بود کقه لشقکر    آنجا آن. رسیدیم 1نمک ةراهی کارخان القصر به سه ام ةدر جاد

 نمقک  ةراهی به طرف کارخان هسمت راست س. های خشک کنار جاده اورژانس زده بود رسول زیر پل
آن . شقد  تأمین می ،آمد فار  می خلیج که از ،عبداهلل نمک نیز از خور ةآب مورد نیاز کارخان. رفت می

رسید که نمک تولیقد   می هایی آن به حوضچه مانند رد کرده بودند و سرِ القصر به شکل اِل ام ةرا از جاد
 .بردند می را برای پتروشیمی بصره ها کرد و نمک می

پیقاده از  . حشمت به منطقه توجیه بود و راهنمای ما شقد . کارخانه از موتور پیاده شدیم ةجاد کنار
. درگیری رفتیم و به جایی رسیدیم که خاکریزش خیلقی کوتقاه بقود    ةخاکریز جاده به طرف نقط کنار
. وی زمقین بخقوابیم  ر یقک بقار   ثانیه چند کردند و ما مجبور بودیم بدویم و هر تیراندازی می ها عراقی

پشقت آن مسقتقر    21هقای لشقکر    بند رسیدیم که بچقه  به جایی شبیه سیل. حشمت از همه جلوتر بود
حتماً باید در  .نددید ها ما را می یعراق ،ایستادیم می اگر پشت آن .بود ارتفاع بند طولی و کم سیل. بودند

 ن نقطقه را آشقدا   دشقمن هقم بقا   . منشسقتی  خوابیدیم یا مقی  می سنگرهایی که با سرنیزه کنده بودند
 .شدیم آت  کمی سبک شود تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم منتظر. کوبید می

کوپتر عراققی   هلی که کردیم تا منطقه را برای ورود نیروها شناسایی کنیم داشتیم خودمان را پیدا می
طرف، و حشمت یک  حمزه کربالیی، بودیم طرفحسن سرخه و مرتضی روحیان یک و  من. باال آمد
کقوپتر   هلقی . دیقدم  قدر به ما نزدیک بود که من خلبقان را مقی   کوپتر آن هلی. دیگر طرفعبداهلل هم و 

شقهید   فکر کردم هر دو. زمین خوردموشک کنار حشمت و حمزه . سرش را پایین آورد و شلیک کرد

                                                 
 (راوی) .خواهد نمک خوراک پتروشیمی نمک است که آب شور می ةکارخان .1
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 .تقرک  شقد   منطقه پقر از گردوخقاک و دود و   تمام. ثانیه رخ دادیک این اتفاقاا در کمتر از . شدند
بلنقد شقد و بقا     21لشقکر   ةسال شانزده هفدههای  یکی از بچه ،کوپتر خواست دور بزند همین که هلی

 کقوپتر  هلقی . دم کنقده شقد   کقوپتر اصقابت کقرد و    موشک به دمِ هلی. جی به سمت  شلیک کرد آرپی
ققدر دور   آن هقا  عراقی کوپتر بین ما و رخید و هلیچ پروانه . تعادل  را از دست داد و ته آن پایین آمد

ایقن اتفقاق روحیقه    . جقا را گرفقت   آت  همقه  .خودش چرخ زد تا اینکه به زمین خورد و منفجر شد
. اما حمقزه رنقگ بقه رخسقار نداشقت      .سالم بود. به طرف حشمت دویدم. نیروهای ما را تقویت کرد

کقردم دیقدم خقون از بقین انگشقتان  بیقرون        وقتی با دقت نگقاه . روی قلب  گذاشته بود   رادست
یکقی بقره   »: زد دادحشمت  «یا امام زمان، حاال چیکارش کنم؟ترک  خورده به قلب »: گفتم .ریزد می

عبداهلل با موتور از خاکریز باال آمد . همه نگران حمزه بودند. به عقب دویدعبداهلل هراتی « .موتور بیاره
از ، نقه »: گفت «!تو اومدی؟ نترسیدی بزننت؟که  هاین چه مسیری»: مگفت وقتی آمد به او. و به ما رسید

حمزه و  موتور نشست رویحشمت  «!اومدم دیگه باالخره باید می. امن نبود اومدم، می همجاده  یرو
از همان مسیر به طقرف فقاو   و  «.دیگه دشما بیای .من حمزه رو بردم»: گفت را پشت سرش گذاشت و

. که رفته بودیم به دو برگشتیم و سوار موتورهقا شقدیم و حرکقت کقردیم     ما هم به همان شکل. رفت
. کنقد  القصر ایستاده و ما را نگاه مقی  از دور حشمت را دیدم که کنار جاده رو به ام رفتیم پی  که کمی

بقا نگرانقی بقه     .است حمزه شهید شده فکر کردم. موتور هم تقریباً ده متر جلوتر از او بودند حمزه و
. دویقدم بقه طقرف حمقزه    « .حمزه شهید شد»: گفت «چی شده؟ چرا نرفتی؟»: گفتم دم وحشمت رسی

 حمزه چشقمان  را بقاز کقرد و    «... حمزه ... حمزه»: زدم  فریادباالی سرش رسیدم و با گریه و بغض 
چرا »: گفتم. حرصم درآمده بود. خندد قاه می دیدم قاه .به حشمت نگاه کردم. خوردم جا «!؟نها »: گفت
م وایسقادم تقا   هق  مقن  .خقوره  حالم داره به هم می .تونم بیام حمزه گفت دیگه نمی»: گفت «دی؟وایسا

آن گذاشتیم و خودمان به سمت فاو  حمزه را در. شدیم آمبوالنسی آمد کمی که منتظر «.آمبوالنس بیاد
 .حرکت کردیم
هقاتون بایقد بیقان وارد     فردا بچقه »: فرماندهان گفتند. گزارش دادیم به قرارگاه رسیدیم و 9ساعت 
خقواد وارد   پس بریم بگردیم یه جایی رو پیدا کنیم برای قایقامون که می»: حشمت گفت «.منطقه بشن
ها بود برگشتیم و دو نقطقه را پیقدا    ای که قبالً خط اول عراقی دوباره از فاو به پشت جاده «.عمل بشه
ا قبقل از هجقوم مقا بقه فقاو در کشقتی       هق  عراققی . یکقی در شقهر فقاو    و 1البیشه رأ  یکی در؛ کردیم
هقایی کقه آنجقا     ها از روی تخته توانستند به کمین بچسبند و بچه ها می قایق .ای کمین داشتند شده غرق

مقا فقردا   . فقاو  یتو بمون تقو »: حشمت به من گفت. خوبی بود مقر .بود عبور کنند و وارد شهر شوند
یقه   .یه جایی بمقون دیگقه  »: گفت «.هیبارونهوا . هشباالن  کجا بمونم؟ پی  کی؟»: گفتم «.گردیم برمی

هقا   فردا صبح هم که بچه. نیروها نیان صاحب شن ةاین مقر رو بگیر تا بقی. خوراکی هم گیر بیار بخور

                                                 
 (راوی) .چسبیده به فاو ای در عراق و منطقه .1
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موتورهقا را  . قبقول کقردم   «.مشکلی پی  نیاد پهلو بگیرن و افرستم کنار این کشتی باش تا قایق رو می
 .اسلحه ماندموتنها با یک  بردند و من تک

یک سقنگر بتنقی   . نفر دیگر از نیروهای رزمنده را هم آنجا دیدم دو. آن شب خیلی سخت گذشت
روی در ورودی سقنگر   هروبق . رفتقیم   نفقر سقراغ   ن دوآبزر  بود که وقتقی هقوا تاریقک شقد بقا      

 سنگر .آنجا را رها کردیم. بود خودش مرکز انفجار ؛ برایروی هم چیده بودند های مهماا را صندوق
باران . صبح لرزیدیم تا سه نفری داخل آن رفتیم و. ها بود کنار رودخانه دیدیم که مال عراقی یکوچک
سنگرهای عراقی کنسرو پیدا کردیم و با هم  در. پتو نداشتیم. آمد و داخل سنگر پر از آب شده بود می

 .خوردیم
وقتقی درشقان را بقاز    . اسقت آن  ی مهماا رفتم تا ببینم چه چیزهایی درها صبح به طرف صندوق

بخقاطر   سقرما  بقاران و در  شب را زیر. آمد م داشت درمیجان شدا عصبانیتاز . ندا کردم دیدم خالی
دسقت تکقان   . ها در حال آمدن بودند قایق. به طرف کمین کشتی رفتم. کرده بودیم سَر هاقاین صندو

 حمید احمقدی، ، حمید مختاروند ق عملیااهای طرح  بچه. نیروها آمدند. دادم تا به سمت کمین بیایند
ناصقر  . هقا هقم آمدنقد    مهندسقی و  ها گردان و های اطالعاا عملیاا بچه. هم آمدند ق دی اسماعیلیها 

تا عصر  کارها. برای اسکله زدن پیدا کند جایی مناسبمقرها را بررسی کرد تا ، مسئول مهندسی ،نادبی
را  موتقور ته گقاز  . شد می هوا داشت تاریک. ف فاو رفتمالبیشه به طر ظهر از رأ  از بعد. طول کشید
چیقزی کنقار موتقور     یک مرتبه. کرد د نمیدکس در آن مسیر تر هیچ. مرفتجاده در با سرعت  گرفتم و
کقه دوبقاره نارنجقک پیقدا      انقد  وارد خودمان ی تازهها حد  زدم بچه .انفجار کوچکی بود. منفجر شد

اما از خیرش  .کمی پرخاش کنم ای گرفتم تا بایستم و نیمه ترمز نصفه .کنند می هوا پرتاب و بیاند  کرده
حاشقیه   هایی که در عراقی ی خودی نبوده وها بعدها فهمیدم که کار بچه. به راهم ادامه دادمو  گذشتم

او را بزنند و موتورش را ببرند تا راه و  کردند تا موتورسوار پیاده شود پنهان شده بودند این کار را می
 .گریزی بیابند
آن   فرمانقده . گقردان سیدالشقهدا بقود    اولین گردانی که از طرف ما وارد عمقل شقد  بهمن  20روز 

حمیقد تقو فقردا    »: چون منطقه را دیده بودم حشمت به من گفقت . صادقی و جانشین او مواساتی بود
 مسقتقر  بصقره بقود   ق راه فاو بندی که نزدیک سه گردان سیدالشهدا پشت سیل «.صبح برو کنار اینا باش

من هم مسائل را بقه  . گفتند کمبودها را به من می آمدند و می نیروها دائم .خوابیدم ها شب کنار آن. شد
ی ها او هم معموالً جواب .کردم منتقل می متری ما در سنگر بود ة پانصد ششصدکه در فاصل ،حشمت
چنقدمی   بار .حساسیت دارم ها رفدانست من به بعضی ح می. شدم ش عصبانیاز رفتار. داد می سَرباال

، ایقن را کقه گفقت    «ترسقی؟  مقی  گی؟ ی اینا رو میآ تو هی چرا می»: گفت که به سراغ  رفتم به من
خقوابم کقه    مقی  دونی چیه؟ من اینجا می .گم م به شما میآ من هم می ،گه د به من میآ یداهلل می»: گفتم

که بلند شدن تا حرکت کنن به من بگو حمیقد   ساعتی فردا صبح هر. دیگه اینا نیان به من حرفی بزنن
به سنگر یداهلل رفتم و بقا  . از سنگر بیرون آمدم «.خسته شدم از بس اومدم و رفتم. بلند شو اینا رو ببر
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یقه   یجفتشقون هقم تقو   . هیزدان هم فرمانده تیپق  .یداهلل حشمت مسئول طرح عملیاته»: ناراحتی گفتم
 ،اگه چیزی کم دارید یا زیاد دارید .شینم تا صبح می من اینجا .من دیگه یه کلمه حرف نزن اب. نسنگر

متوجقه  کقه  یداهلل  «.خودا برو پیش  .رم نمی دیگه طرف حشمتمن هم  .به من هیچ ارتباطی نداره
 .سکوا کرد است،شد بین من و حشمت درگیری لفظی پی  آمده 

. سنگر حشمت رفقتم  سرسنگین به «حشمت کارا داره؟»: یکی آمد و گفت صبح 9حدود ساعت 
 «؟بلقه »: بقا ابروهقای درهقم گفقتم     هایم را باریک کردم و چشم «!حمید»: گفت خندید و تا من را دید 

چی کار  .کار نداشته باش ناراحتم یا ناراحت نیستم .حشمت حرفت رو بزن»: گفتم «ناراحتی؟»: گفت
برو  ،حمید»: و گفت ندیدخخاص خودش  به شیوة او «؟ چی کار باید بکنم؟هداری؟ االن ساعت چند

ری سقراغ فرمانقده    مقی . خقط  ینیروها رو ببر تو بعد. رو تحویل بگیر و بیار 1ها پی م ا پی ،قرارگاه نوح
سیم بهشون گفتم یکی از نیروها به ایقن اسقم    من از طریق بی. حسن اومدم گی من از امام می ،قرارگاه
به مقن از روی نقشقه در فقاو     «.ور که نرفتم اون قرارگاه نوح کجاست؟ من»: گفتم «.د دنبال نفربرآ می

ای را دیدم که  بعد از چهل دقیقه در تاریکی بنه. حرکت کردم و تقریبی پی  رفتم با موتور. آدر  داد
به طرف . دیگری نبود ةباز قرارگاه بن ةدر محوط. موتور را کنار گذاشتم. هایی در آن روشن بود فانو 

 «؟رو تحویل بگیریها  پی ام پی خوای می ،کعبی»: گفت سؤال کنم که یک نفریکی از سنگرها دویدم تا 
حشمت تمقا  گرفقت و گفقت تقو     »: گفت. فرمانده اطالعاا عملیاا قرارگاه نوح ؛علی فدوی بود

: گفقتم  ی نفربقر هقا  به راننده. ش  هفت نفربر با راننده تحویلم داددست من را گرفت و برد  «.یآ می
 «.دنبقال مقن   دشقما بیایق   .رم مقی  ی شقما جلقو آروم  من با موتور .اصله زیاد نیستف .دنبال من بیاید»

 حشقمت  «.ان نفربرا کنار جقاده »: گفتم سراغ حشمت رفتم و. به مقر رسیدیم. ندزد پراکنده می ها یعراق
بقرو بقه یقداهلل و کمقال صقادقی بگقو کقه        »: به مقن گفقت   .هوا هنوز تاریک بود. از سنگر بیرون آمد

ها هنقوز   بچه. به طرف سنگر یداهلل دویدم «.منطقه یرو بیارن و سوار نفربرا کنن و برن تو نیروهاشون
حرکت کنند نیم سقاعت   جمع شوند و ها تا بچه« .نیروها رو حرکت بده ،یداهلل»: گفتم. بودند یدهخوابن

 .نزنیقد فعقالً حقرف   »: گفقتم . خقواهیم نمقاز بخقوانیم    گفتند وقت نماز است و می ای عده. طول کشید
 «.منطقه یتا تاریکه باید بریم تو .وقت نیست .خونید نمازتون رو هم می

 .نفربر جلویی بقودم در من . نفر نیروی گردان روی نفربرها سوار شدند و حرکت کردیم چهارصد
. بخواننقد  بود،که طرف قبله  ،روی نفربر تیمم کنند و نمازشان را به سمت جاده ها اعالم کردم که بچه

گفقتم   ها نیروها را در جای مناسبی از نفربر پیاده کردیم و به راننده. گذشتیم  نمک ةاهی کارخانر از سه
این همقه   ، کهکنیم؟ اینجا خب چی کار»: کمال صادقی به من گفت. هوا روشن شده بود. که برگردند

                                                 
سقاخت روسقیه اسقت کقه      .بعضی تیو  و بعضی شنی دارنقد  .هایشان خشایار نفربرند بعضی. است که الستیک داردپی نفربرهایی  ام پی .1

اسقت کقه    نفر ضد زره و یک تو  ضد این نفربر مجهز به تیربار گرینف و .رود می ن به کارامجروح مهماا وو  جایی سریع نفراا برای جابه

 نفراا را پیاده چسبد و می ها با پشتیبانی تانک به خاکریز پاتک از موانع در قابلیت عبور و مانوربا قدرا  ساعت و کیلومتر در هشتادبا سرعت 

 (راوی) .کند می
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ن نیقرو  ا هفتق من چی کار کنم؟ به مقن گ »: گفتم «.هیچ سنگری هم نیست. زیر آتیشه ،نا هنیرو پیاده شد
 «.بیان و به ما بگن که چی کار کنیم 21های لشکر  باید وایسیم تا بچه. من هم آوردم. بیارم اینجا

هقای   بچقه »: پرسقید  .بقود الغرانقدام   یجقوان . آمقد  بقا موتقور   رضا دسقتواره  .بیست دقیقه گذشت
؛ م مقن دسقتواره  »: گفت «شما؟ ،ببخشید»: گفتم «فرمانده گردان کیه؟»: گفت« .بله»: گفتم« حسنید؟ امام

مسقئول محقور    ؛م مقن کعبقی  »: گفقتم  «شقما؟ »: گفقت  «.نشناختم ؛ببخشید»: گفتم «.21جانشین لشکر 
کمقال را روی   دسقتواره مقن و  . کمال صادقی را صقدا کقردم   «فرمانده گردان کیه؟»: گفت «.حسن امام

شما باید سریع خودتقون رو  که  هاونجا جایی»: و گفت ایستاد و با دست اشاره کرد. خاکریز بلندی برد
ن که شما از اون نقطه رفتید ا هبه ما اعالم کرد .دونم اونجا کجاست میبرادر دستواره  »: گفتم «.برسونید
مقن تقا    ،بلقه »: گفقتم  «پس توجیهید دیگه؟»: گفت «.باید بریم اونجاهم ما  .سرپل رو گرفتید و جلوتر

: گفقت  «.هقوا روشقنه   ولقی »: گفقتم  «.باید بقری دیگقه   ،بلدی هاگ ،خیلی خب»: گفت «.اونجا رو بلدم
دشقمن داره  ! روز روشقن؟  یتو»: گفتم «.یه گردان نیرو باید بره اونجا .ان های ما اونجا زیر آتی  بچه»
دم کقه   من دارم به شما دسقتور مقی  »: با فریاد گفترفت، طور که به سمت موتورش میهمان« .بینه می
دشمن داره فشقار   .اونجا باید نیروی کمکی بره .نا هحاال سرپل رو گرفتهای ما از دیشب تا  بچه .برید
در جلساا قرارگاه انجام شده بود و به یزدان هقم گفتقه    ها صحبت. و رفت روی موتور پرید «.رهآ می

حرف  ،کمال»: گفتم .حرف بزند خواست میکمال صادقی  .عصبانی شده بودم. بودند و او پذیرفته بود
اشقکال   .کنقیم  مقی  حرکقت »: کمال گفت «.گم ش نیست من چی دارم می چرا این حالیدونم  نمی !نزن
 «.حرکت کن .نداره

قرار بود یک گروهان به سرپل برود و مستقر شقود و بعقد   . ها را حرکت داد کمال یکی از گروهان
 کوتقاه  از آن نقطه به بعقد راه  .به جایی رسیدیم که حمزه زخمی شده بود. حرکت کند گروهان بعدی

وارد عمل شده و سرپل را  کردند طی میها  دشمن اول صبح در مسیری که بچه. آت  بود اما زیر ؛بود
 .حال حرکت اسقت درگیقر شقد    دیدیم نیرویی که در ناگهان. دانست نمی اما دستواره .پس گرفته بود
زنن  اینا دارن می ،کمال»: گفت تما  گرفت و ،جا ماند که پیکرش همان، دهدار اکبر ،فرمانده گروهان

 «.نا هدرگیر شد ها بچه ،ما هنوز به سرپل نرسیدیم .شما که گفتی سرپل دست ماست! ها رو نیرو
 هقا  از همه طرف بچه .کرده بود وسط دشت صاف گیر. گروهان پناهگاهی نداشت. هیچ راهی نبود

 اتونید مجروح فقط اگه می ... برگردید...  برگردید»: کمال گفت. ها ریختند روی زمین بچه. زدند را می
 «.رو با خودتون بیارید
امقا   ؛دادنقد  کمقک تکقان مقی    ةدستشان را به نشان ،که روی زمین افتاده بودند ها، بعضی از مجروح

هقا و   زخمقی  .برگشقت نفر  ده پانزدهنفره نَوداز گروهان . کاری بکند ها توانست برای آن کس نمی هیچ
 .شهدا جا ماندند

اصقالً  . هحشمت دروغق »: با عصبانیت به حشمت گفتمهرچه از دهانم در آمد سیم را برداشتم و  بی
طبقق   ،حشقمت  «!ای شقده  اینجقا معرکقه   .نا هبرگشقت  هم نا هگرفت هاینا اگ .پشت خاکریز سرپلی نیست
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هایی که اونجا هستن مشکلی  دادوبیداد نکنید تا بچه !شلوغ نکن ،خیلی خب»: ، گفتی که داشتعادت
بقذار   .من که اعالم کقردم »: گفتم «کنیم؟ چی کار»: کمال گفت «.نکنینتن  ایجاد  .براشون ایجاد نشه

 «.آسیب ببیننکمتر  کهها رو پراکنده کن  فقط بچه .کنه ببینیم حشمت اونجا چی کار می
یداهلل به سمت دیگر و کمال هم  .میرفت به یک سمت ها تعدادی از بچه من و .از هم فاصله گرفتیم
 کقه رفقتم  دوبقاره   11:91ساعت . نجا خط اول ما شده بودآ .آت  سنگینی بود. به سمت دیگری رفت

و او  خقورده  رانق   بهترک  از آن   نیم ساعت پی . است گفتند کمال زخمی شده .کمال را پیدا کنم
 .گردان بود، ماندمکه باالی سرِ ،کنار یداهلل. نگران شدم. برده بودند عقب را

 شدا به ،زده بودند 21های لشکر  بچه که ،پیشانی روی جاده را ها یعراق. شب درگیری شدید شد
. نقد صقبح خودشقان را پیقدا کرد    ها عراقی. تا صبح مقاومت کردیم. دادیم می ما هم تلفاا .ندکوبید می

: زد سیم فریاد می یداهلل پشت بی. ندفشار آوردند و با تانک روی جاده راه افتادند تا مقاومت ما را بشکن
. توانست تانک بزند می و موشک تاو داشتیم که 110ما فقط یک جیب  «.آتی  توپخونه رو بگید بزنه»

 .کاری از دستشان ساخته نبود جی و تیربار نیروهای پیاده با آرپی
گِرا دادند و توپخانه آتشی  چند. ها را روی جاده دیدند سپاه آمدند و تانک ةتوپخان  بان های دید بچه

هقا از   عراقی. تانک که روی جاده آت  گرفت جاده بند آمد چهار پنج. ها ریخت جانانه روی سرِ تانک
. دنق بیای جلو دنتوان نمی ها یدانستیم با بند آمدن جاده عراق می. گذاشتند پیاده شدند و پا به فرار ها تانک

خقوابم   .کشم من دیگه نمی»: به یداهلل گفتم. نخوابیده بودمساعت بود که  هفتاد و دو. تا غروب ماندیم
. من کقاری بقا تقو نقدارم    »: یداهلل گفت «.من دیگه کاری ندارم .اینجا بخوابم یا برم عقب باید یا. دآ می

تقا ببینقیم    مقونیم  مقی اینجقا   .وی کنقیم رَ تونیم پی  ما که نمی .هاوضاع هم دیگه مشخص. خودم هستم
دیگقه   .هم که بند اومقد   این جاده ،خدا رو شکر. تونیم جلوی دشمن رو بگیریم فقط می .تکلیف چیه
 «.نبکن نتون کاری نمی
بقرای چقی   »: یزدان به من گفت رسیدم که به سنگر تاکتیکی. موتور شدم و به عقب برگشتم سوار

ی برگرد تو»: گفت ام را گرفت و یقه «.منخوابیدساعته  هفتاد و دو .دآ خوابم می»: گفتم «اومدی عقب؟
 «.کشقم  دیگه نمی .کنه م می خواب داره دیوونه! تونم نمی»: گفتم« .هم یه جوری سرکن امشب رو .خط
 «.م بیارووامشب هم دَ .گم برگرد به تو می»: گفت

یقزدان  »: گفقتم  «برگشتی که؟»: یداهلل گفت. برگشتمبود آت   زیرای که  دوباره با موتور روی جاده
کنم  سعی هم می .کشم دونم نمی می .من رو بیدار کن ،خوابم برده من اگ ،اهللید. خطی گفته برگرد تو

 «.بیدارم کن ،خوابم برد هاما اگ .نخوابم
 آلقود  هایی که آب باران در آن جمع شده بود رفتم و آب گِل کنار گودال .هوا سرد بود. نگران بودم

صبح که هوا روشن شد . هم دوام آوردمتا فردای آن روز . ریختم تا خوابم نبرد و صورتم  روی سر را
چی گفت جلوش  امروز یزدان هر. کشم من دیگه نمی .باد بادا هچ هر .رم من می ،یداهلل»: به یداهلل گفتم
 «.تونم دیگه نمی .وایمیستم
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. بقرد گقرفتم و سقوار آن شقدم     مقی  که اسرای عراقی را عققب  را جلوی لندکروزیصبح  1ساعت 
از او اِنگار کردند و  می تیپی بود که همه با تر  نگاه  جوان خوش آنها بین اما. بود بد اسرا اوضاع 

 .به لباس  بیشتر دققت کقردم  . برایم عجیب بود .نداشت ای روی لباس  هیچ درجه. بردند حساب می
 .ندیقده بقودم   آن روزن نشقان را تقا   آ. دیدم روی بازوی سمت چپ  یک مثلث قرمز کوچک اسقت 

. کرد و جواب نداد نگاهمغضب  با «ما اِسمُکَ یا اَخیک؟»: رفتم و به جوان گفتمجلو . شدم ترکنجکاو
یکی از اسقرا بقا    «هذا؟ ما»: روی مثلث دست گذاشتم و گفتم. باز چیزی نگفت «وِن رُتبَت؟»: پرسیدم

 «... الرتبه ... الرتبه»: دستپاچگی گفت
م که اسرا را به کنار رودخانه ببرد و تحویل گفت از ماشین پیاده شدم و به راننده . به قرارگاه رسیدیم

مثلقث   این جوان در همین حین یک مرتبه دیدم. بدهد تا با قایق به آن سمت بروند و خودش برگردد
 خندیقدم و  .درجه را از روی زمین برداشتم و جلوی جقوان عراققی رفقتم   . زمین انداخت ررا کند و ب
 «.نگفتی و رفتی ا رو درجه! کردی؟ خودا رو آخرش کارِ»: گفتم

 را در دست من دیقد دادم که درجه  می آنجا داشتم شرایط را برای یزدان توضیح. داخل سنگر رفتم
 «مگقه چیقه؟  »: گفقتم  «ی؟ هکجا آورد این رو از»: گفت «دونم چیه؟ چه می»: گفتم «این چیه؟»: و گفت

بقا شقتاب    «.عراققی بقود   روی بازوی یه»: گفتم «ی؟ هگم این رو از کجا آورد می»: گفتخیلی محکم 
 گناه  هم گردن .کجا بردن ؟ برو آمپول هوا به  بزن .بوده 1اعدام ةکجا رفت؟ این جوخ»: پرسید
بقین راه  . روی موتور پریدم و بقه سقمت رودخانقه رانقدم     «.ش تیربارون  کن جا گرفتی برو هر .من

اسقکله تحویقل    بردم کنقار »: تگف« رو؟ اکجا بردی این»: پرسیدم .گشت راننده را دیدم که داشت برمی
برگشتم و به . عمرش به دنیا بود. رود می رفتم کنار آب و دیدم قایق وسط رودخانه دارد« .ها دادم بچه

: گفقت  «.من که شقناخت نداشقتم  »: گفتم «چرا گذاشتی بره؟»: گفت «.مرغ از قفس پرید»: یزدان گفتم
 ةجوخق  ةمقن درجق   !نقه واهلل » :گفتم «!شتم؟گی شناخت ندا جنگ که داری می ةبعد از این همه سابق»

شون با تقر  و لقرز    من دیدم عراقیا همه .کردم خط اعدام  می یوگرنه خودم تو ؛اعدام ندیده بودم
 .خورد یزدان حرص می« .گفت الرتبه ا همیکی از اون .زنن حرف می اوندارن با 
فرمانقده گقردان   . به منطقه رفتمنین به جای گردان سیدالشهدا ؤظهر آن روز گردان امیرالم از بعد

بعد از آن حشقمت  . یک خواب حسابی در سنگر کردم. کاری نداشتم من دیگر. محمود محمدپور بود
 ةچندین کیلومتر جلوتر از مققر اولیق   «.باید بریم نزدیک خط و یه قرارگاه تاکتیکی اونجا بزنیم»: گفت

بقل اسقتفاده بقود کقه مقا آن را قرارگقاه       چند سنگر عراقی قا ،نمک ةراهی کارخان نزدیک سه، خودمان
. تقر بقود، مانقد    که بقه قرارگقاه کقربال نزدیقک     ،یزدان در همان قرارگاه کنار رودخانه. تاکتیکی کردیم

حبیب شمایلی هم . جدید نقل مکان کردی طرح عملیاا به قرارگاه ها از بچه نفر حشمت همراه چند
لنگیقد و پالتقین در    مقی  هنقوز . اد به این سمت بیایدد نمی آن سمت رودخانه بود و یزدان به او اجازه

                                                 
هقم جقزء    ن جقوان آ. پشت سر نیروهای  گذاشته بود تا اگر نیرو جلقو نرفقت خودشقان او را بزننقد     را اعدام ةدر آن منطقه عراق جوخ .1

 (راوی) .ترسیدند می اعدام بود که حتی در حال اسارا هم بقیه از او ةهای جوخ بعثی
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  ةپنجقر  کقه چهقار   ،رودخانه مانند کنار اما باالخره با اصرار آمد و در همان سنگر بتنی دایره .پای  بود
من هم او را « .بیا من رو ببر منطقه رو ببنیم»: گفت بعضی روزها به من می. مستقر شد ،کوچک داشت

کقه   ها تیپ نیروهای دیگر. هم جانشین تیپ بودهم رفیقم . بردم داشت میبه مناطقی که خطر کمتری 
آن دوران ایقن   در .ایقم  کردند که ما آن را چطور پیقدا کقرده   می تعجب دیدند می مانند ما را دایره سنگر

 .چیزها غنیمت بود
 و ندداشت بردی های کوتاه موشک ها یعراق. فاو که بودیم آت  و بمباران برایمان عادی شده بود در

دادند، را می نیروهای ما استقراراحتمال  جا هر. ندشناخت می ی مختلف شهر راها قسمت ها و ساختمان
 پاره و موشک ققرار گرفقت،  خمهدف قدر  آن، دوطبقه مستقر شده بودای  در خانهکه بهداری  .زدندمی

روز  کقه دیگقر شقب و   ی شقیمیایی هقم   هقا  بمقب . آن چیدند گونی در ها بچه .تبدیل شد که به خرابه
را پیقدا   ها بمب ها در روز بچه. بودند  شیمیایی های بمب نیروها در معرض انواع و اقسام همة. نداشت

حالقت تهقوع   . گذاشت می آمدیم به خودمان بجنبیم اثر خودش را می اما در شب تا ؛کردند خنثی می و
شقدن    احتمقال شقیمیایی  . خاریقد  شقدا مقی   بقدنم بقه   .سقوخت  چشمم می .ما دست داده بود ةبه هم
یم شقیمیایی  ه باشق توان نداشقت  و دیگر بیفتیمزمین بر  فقط در صورتی کهکردیم  دادیم و تصور می نمی
داد تا روز بتوانم  می شوو رفتم و او چشمم را شست ، میهمسرم برادر ،ابوالقاسم  پی  ها شب. ایم شده

 .پای کار بروم
. انگار گنج دیده بقودم . کربال پیدا کردم یک مهر ها از آنیکی  یک بار در. سنگرهای فاو جالب بود

خواستند به عقب بروند دادم و گفتم که آن را بقه   هایی که می هروموم کردم و به بچهآن را برداشتم و مُ
 .البته بعضی از سنگرها هم پر از عکسِ زنان هنرپیشه بود. بهبهان برسانند

 ندآمد می 1با توپولف داشتیم که خیبر عملیاا بعد ازی آنها را سابقه. چیز بعید نبود هیچ ها یاز عراق
یقک روز در  . اسقت  مقده آماشین شقهرداری   گفتند می ها بچه. ندریخت سر ما آشغال می و در جزیره بر
 ن مقار ااز آسقم کقه   زدنقد  فریادها  بچه. هواپیمای دشمن آمد و منطقه را بمباران کرد .سنگر بتنی بودم

با مارهقا چقه    دانستیم نمی. حال پایین آمدن است ها مار در گاه کردم و دیدم میلیونبه آسمان ن .دآی می
نزدیک . وقتی به زمین رسیدند تکان نخوردندمارها . نریزد ماتا مارها روی  رفتیمداخل سنگرها  .کنیم

. بقود  وصل شده ها ی برعکسی بودند که ابریشم سفیدی به انتهای آنها میخ. رفتیم و دیدیم مار نیستند
عزیقز   بعدها طقارق . دانستیم اصل قضیه چیست نمی. را جمع کردند تا یادگاری نگه دارند ها آنها  بچه

یعنقی همقان زمقانی کقه مقا بقا       . بار از سالح میکروبی در فاو استفاده کرده است  اعتراف کرد که یک
 .کردیم می را جمع ها خوشحالی ابریشم

                                                 
قابل  این هواپیما .درآمد به پرواز 1301اکتبر  4روسیه است که نخستین بار در  ساخت شرکت توپولف کشور برد توپولف هواپیمای میان .1

 (رسانی سازمان هواپیمایی کشوری پایگاه اطالع) .تری دارد  کابین کوچک اما مصرف سوخت بیشتر و ؛است 121 مقایسه با بویینگ
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: حشمت بقه مقن گفقت   . البحار برود ق ند که به محور فاوحسن اعالم کرد روزهای بعد به تیپ امام
غقروب بقه خقط     ،نام بتولهه ب ،های اطالعاا من و مرتضی روحیان و یکی از بچه« .خط رو ببین برو»

. شد قرارگقاه احمقد کقاظمی ققرار داشقت      می ای که خط دوم محسوب در نقطه. خط بدی بود. رفتیم
 «.مرتضقی اینجقا وحشقتناکه   »: گفتم. متری احمد بود هفتادشصت  ةفاصل در سنگر مرتضی قربانی هم

 «.بشقه  دو تا خاکریز پشت هم بزنیم تقا آسقیب  کمتقر   . این خط رو دوجداره کنیم بیا»: گفت مرتضی 
 «.کنیم حاال یه کاری می»: گفت خندید و «ش کنه؟ به کی بگیم دوجداره»: گفتم

 ةجنقاز  ،جقاده  کنقار ، سمت چپ. رفت می عتالبحار با سر ق فاو ةیک روز در جادگذشت تا اینکه 
، افتقاده  یشان از پشت بسته شقده بقود  ها ای به تن داشتند و دست سورمه ةکه دشداش های محلی عرب
 طقور کقه نگقاه     ناهمق . فرماندهی افتاد که تا سینه در باتالق فرورفته بقود   نگاهم به یک جیب .بود
سریع ترمز گرفتم و ایستادم و موتقور را  . دهد می یداهلل از داخل جیپ دست تکان  کردم دیدم حاج می

. شدند می کمی از باالی ماشین رد ةی تانک به فاصلها گلوله. از جاده پایین رفتم. روی زمین خواباندم
ماشقین   ؛نخلستون یتو  م برم اومد»: گفت «کنی؟ تو اینجا چی کار می»: به حاج یداهلل رسیدم و پرسیدم

حاال وقت »: گفت «!فرمانده قرارگاه جهادی چرا خودا تنهایی؟ ناسالمتی تو»: گفتم «.رفت تو باتالق
: گفقت  «.بیقان  هقا  باید تما  بگیقریم بچقه  ! هیچی»: گفتم« تونیم بکنیم؟ چی کار می .این حرفا نیست

بیان شقاید   ها تا بچه .کنم کمکت می مونم مینه، »: گفتم «.نآ می .م همن تما  گرفت .پس تو برو ،خب»
که بلند بقود   ،ی جهاد آمد و روی جادهها لندکروزی از بچه. گذشت  دقیقه بیست «.کاری بکنیمبتونیم 
و رو به بقاتالق ویقنچ را    ها یجاده سروته کرد و پشت به خط عراق در. ، ایستادنددید داشت ها یو عراق
. یقداهلل بسقت    آن را عقب ماشین حقاج  سرِ ها پیاده شد و به دو وینچ را گرفت و یکی از بچه. باز کرد

دل . ولقی بقه آن نخقورد    ؛شد از کنار ماشین رد ها تانک عراقی ةگلول بار چند .آوری بود لحظاا دلهره
 جیقپ خوشقبختانه  . را از بقاتالق بیقرون کشقید    جیپکرد و  وینچ درجا شروع به کار. دلم نبود یتو

بولقدوزر   و حاجی لودر» :گفتم راهی فاو یداهلل سر سه  من هم سوار موتور شدم و به حاج. روشن شد
قبقل از اینکقه بقریم    . نا هخط به ما داد» :گفتم «خوای؟ لودر و بولدوزر برای چی می»: گفت «.خوام می

 1سقعید پقورجعفری   .بصره ق فاو ةجادی برو تو .باشه»: گفت «.خوایم خاکریز دوجداره بزنیم اونجا می
در قرارگقاه تقاکتیکی تیقپ    . تاریک شده بود هوا «.برو ازش بگیر .همسئولِ قرارگاه تاکتیکی. اونجاست

بالفاصله  «.پور رو هم با خودا ببر ولی حمید. برو انجام بده ،خب»: گفت. جریان را به حشمت گفتم
پقور بقه مقن     شد ولقی  می منورها که روشن. رفتیم می بصره با سرعت  ةدر جاد .با جیپ حرکت کردیم

مقن هقم    «.کقنن  مقی  اسقیرمون  کقه خوبقه؛  کشتن  .ینجادی ا امشب ما رو به کشتن می ،امیر»: گفت می
ها جاده رو بقاز نگقه    تا پیشونی نباشه که بچه .رسیم به یه پیشونی مطمئنم می .قدر نتر  این»: گفتم می
چراغ خاموش به طرف و با با سرعت . شدیم می تر آمد نزدیک هر لحظه به منورهایی که می «.دارن نمی

 با جیپدیدم  ناگهان «!مواظب باش»: گفت حمید هم مدام می. ا پیدا کنمسعید ر  رفتم تا حاج منطقه می

                                                 
 (راوی) .به شهادا رسید 1913سال  جانباز شیمیایی که در .1



223 

 

از شدا ضربه . شدا به زمین برگشت جیپ باال رفت و دوباره با. جاده را بریده بودند. ییمهواروی 
. انقد  های خقودی  بعد دیدم بچه .ها هستند فکر کردم عراقی. ندتعدادی دورمان ریخت. دستم آسیب دید
 «طقوری نشقدی؟   ،حمیقد »: گفتم. ها نتوانند با تانک بیایند و خاکریز زده بودند تا عراقی جاده را بریده

 فریقاد . رفتقیم از ماشین بیرون پریدیم و به سمت راست  «.باشه سرم شکسته فکر کنمفقط ، نه»: گفت 
: گفقت  «.مم لودر و بولدوزر بگیقر  هاومد»: گفتم .باالخره سعید آمد «... حاج سعید... سعید   حاج»: زدم
 «.بهقم داده هقم  آدر  . فرستم من لودرا و بولدوزرا رو می .برو تو .گفتهبهم سیم  بی ییداهلل تو  حاج»

بقه  و  «.حمید شکسته سرِ»: ی آنجا گفتمها قرارگاه تاکتیکی حمید را پیاده کردم و به بچه سرِ. برگشتیم
 هقا  کقه بیایقد از روی کشقته    ن مسیرآبولدوزر از  فکر کردم. رفتم که قرار بود بولدوزرها بیایند سویی
 شب تقا ظهقر روز   بولدوزر آمد و از. گفتم می ها کاش موضوع را به راننده خودم گفتم ای با. گذرد می
گفتنقد   اما مأموریت به هقم خقورد و   .کرد تا خاکریز را دوجداره کند کار ،باران دشمن گلوله ، زیربعد

  .آنجا را رها کنید
هواپیمقا مقابقل   . خودمقان رفتقیم   فری پشت سرم روی موتور نشست و به طرف مقرسعید پورجع

چنان قوی بود که با موتقور از   موج انفجار .کوهی از آت  درست شد قرارگاه کربال را بمباران کرد و
یقک  تا از زمین بلند شدیم دیدیم  .میبرخورد تر از جاده بود نهایی که پایی م و به خانهیجاده بیرون رفت

پای  آویقزان  . یک نفر پشت آن ترک  خورده بود. پشت لندکروز باز بود درِ. ندکروز از آنجا رد شدل
. اش بقود  یک دوربین عکاسی هم در یقه. ای پوشیده بود کره و شلوار داشت تنبه بادگیر سیاهی . بود

روی جقاده   کشقیدیم و  را بقاال  موتقور « !سعید، بدو»: گفتم. رفت با سرعت می راننده حواس  نبود و
کقه   یدر حقال  نگقاهی بقه مقا کقرد و     .به راننده اشاره کردم بایستد. باالخره به لندکروز رسیدیم. رفتیم

. انگار از فریاد مقن ترسقید  « .وایسا» :زدم فریادبا عصبانیت  «چی شده؟»: پرسید کرد،سرعت را کم می
و آمقد   وقتی پقایین  «.ا رو ببینسافرِم ؛بیا پایین»: گفتم «چی شده؟»: ایستاد و دوباره با نگرانی پرسید
 خورده و فققط پوسقت   ترک  به صورا او. ستی توی سرش کوبیددودَ وضعیت آن بندة خدا را دید

 .به راهمان ادامه دادیم ....خبرنگار بود یا رزمنده شهیدما نفهمیدیم دیگر  .بود مانده صورت 
گفتنقد در نخلسقتان    هقا آمدنقد و   بچقه سنگر بتنی بقودیم کقه    بعد در قرارگاه عقب و در روز چند
به آنجا رفتم و دیدم تعقدادی نیقرو بقا    . های خودمان باشند کردیم شاید بچه  فکر. شده استدرگیری 
ای بقین   لبا  فرم دیدنقد بقا دسقت بقه نقطقه     با من را که . اند روی زمین حالت تهاجمی گرفته  فاصله
: گفقتم . انقد  فرار کردهند و ا هزد اها ر یکی از بچه هست که نجا دو عراقیآ گفتند اشاره کردند و ها نخل
 رزمنقده ای که نشان داده بودند حرکت کردیم تا بقاالی سقر آن    با هم به سمت نقطه «.دبا احتیاط بیای»

 رو تعقیقب  امقن عراقیق  » :گفقت  یکی از نیروها آمد و. اما شهید شده بود ؛های ما نبود از بچه. رسیدیم
دیدم یه هیکقل دومتقری    .الیِ در باز بود، آره»: گفت «مطمئنی؟»: گفتم« .رفتن طرف اون خونه. کردم 

کقنم    فکقر  .من نارنجک پرا کقردم »: گفت «چرا افتاده؟»: گفتم «.افتاده خونهبا لبا  کماندویی وسط 
ها گفقتم خیلقی مواظقب     به بچه .به طرف خانه رفتیم« .رفته دونم کجا اما اون یکی نمی .ترک  خورده
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وارد شقدم و بقه طقرف     ،بعد از بررسی اطراف اتقاق  .در را باز کردم. من به درون خانه برومباشند تا 
ترک  به پهلقوی   . بود اما قدش دو متر ؛استخوانی داشت یصورت. رنگ  زرد شده بود. عراقی رفتم

بقاالی سقرش   . اش پر از فشقنگ بقود   کماندویی  های لبا  جیب. خورده و خودش را خیس کرده بود
ال، اَنا جُنقدی  »: گفت 1«انت مالزم؟»: گفتم «.اسمی طارق»: گفت «ما اسمک یا اخی؟»: گفتم نشستم و
کقالش را گرفقت و   . داخقل آمقد   هقا یکی از بچههمین حین  در «.انت کماندو، ال ال،»: گفتم 2«.مُکَلّف

 :گفقت  «بقرای چقی زدی ایقن رو؟   »: با عصقبانیت گفقتم  . خالی کرد اوتیر در بدن  بدون معطلی چند
این زده یکی از »: گفت «.تونست بکنه برای چی زدی؟ کاری نمی .زخمی بود»: گفتم «.هدشمن .عراقیه»

قبقر  »: گفت «.کردم می زورا به این رسیده؟ من داشتم باهاش صحبت»: گفتم «.ها رو شهید کرده بچه
 .اعصابم به هم ریخت «!پدرش
نیروها ی بهداری خورده و ها بچهرسید که تو  به سنگر  خبرشب  11ساعت اسفند حدود 4شب 

خواسقتم   مقی . باز بود کمی که فضاقرار داشت  القصر ام ةبهداری سمت راست جاد ةبن. اند زخمی شده
ام را بقه هقم    روده دل و بوی سقبزی تقازه در منطققه پیچیقد و     که سراغشان بروم سوار جیپ شوم و

ی بهقداری رفقتم و دیقدم تقو  بقه      هقا  به طرف بچقه . کردند های شیمیایی را خبر سریع بچه. ریخت
 ها آن کمک کردیم و ؛زخمی شده بودند امدادگرها. است برگشته ها سنگرشان خورده و سنگر روی آن

اینجقا  »: هقم گفقتم   هقا  به مقابقی بچقه   .اورژانس کردیم ةبا آمبوالنس روان را از سنگر بیرون آوردیم و
شقما  »: گفقتم  «.نقه، ماشقین هسقت   »: گفتند «.برم عقب من شما رو می .سوار ماشین شید دبیای .نمونید
 «.کنه تا ببینیم فردا آقای قادری چه کار می مقر یبرید تو. افته می ماشینتون هم راه د؛بیای

عبقداهلل بقه طقرف مقا شقلیک       خقور  آمده بودنقد و از  القصر  های عراقی از ام صبح روز بعد ناوچه
فایقده   ،را بزنقد  ها عبداهلل برود و ناوچه به خور یدنیروی دریایی بگوی زدیم به چه فریاد هر. کردند می

 .نداشت
 بعد بقه طقرف مقن آمقد و    . کرد مرتضی روحیان با حشمت صحبت می. در قرارگاه تاکتیکی بودیم

مقن پشقت سقر    . دی اسماعیلی سوار دو موتور شقدیم ها  مرتضی وو  من «.بریم به طرف خط»: گفت
سرعت از کنار مقا رد شقد و بقه     های موشکی با پ بچهرفتیم جی می طور که ناهم. مرتضی سوار شدم
. متر بقا مقا فاصقله داشقت     هفتاد هشتادکمتر از . روی جاده زدند جیپ رابعد  کمی. سمت خط رفت

 دی وهقا   مقن و . هم در حقال انفجقار بقود    110ی تو  ها گلوله .جیپ به شهادا رسیدند سرنشینان
 یی که از خط مجقروح ها جاده بند آمده بود و آمبوالنس. مرتضی موتور را کنار گذاشتیم و پناه گرفتیم

شتاب  با. کاظم فرامرزی بود. دیدم جیپی با سرعت رد شد ناگهان. نده بودآوردند دچار مشکل شد می
از ما فاصقله   به او هشدار بدهیم؛ ولی خواستیم می. بزنند هر آن ممکن بود آن را هم. رفت می در جاده
آن را از  و زد آتق  گرفتقه   به جیقپ  خودش جیپکاظم با . برخاستکمی بعد صدای بلندی . گرفت

                                                 
 تو افسری؟ .1

 .م  من سرباز وظیفه ،نه .2
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کقه نگقاه    مان گرفقت  بعد خنده .من و مرتضی اول شوکه شدیم. جاده بیرون انداخت تا مسیر باز شود
ته آن روی زمقین و سقر آن رو بقه     .آمد در همین حین یک استیشن . کن چطور زد و انداخت و رفت

کقه   ،ققادری . بقود  دو چرخ عقب آن ترک  خورده. برد با خود میدی معلوم بود مجروح زیا. باال بود
شکسته و پر از  ماشینی ها شیشه همة. پشت فرمان نشسته و رنگ  زرد شده بود ،مسئول بهداری بود

قادری چقی  »: گفتم. بلند بود ها زخمی ةصدای نال. شهید بود که روی هم ریخته شده بودند مجروح و
تقرک  درشقتی در کمقرش خقورده و     . قادری از روی صندلی پقایین افتقاد   .در را باز کردم و« شده؟

جقاده هقم   . آمقد  مقی  سقختی بقاال   ماشین به. دی جک زدیمها  من و مرتضی و. خون بود صندلی پر از
ققادری را در صقندلی   . انقداختیم جقا  را باال آوردیم و السقتیک را   استیشنباالخره . شد باران می گلوله

. دادم و پی  رفقتم گاز « .برم عقب می رو امن این»: گفتم پشت فرمان نشستم وخودم  شاگرد نشاندم و
آمدنقد   مقی  کقه از جلقو   ییها ماشین. فرمان دست من نبود اختیار .خورد می از سنگینی تلوتلو استیشن
. ن را بقه اولقین بهقداری رسقاندم    امجروحق  !کنقی  حرکقت مقی  طقور   زدند که یعنی چرا این می باالنور

 .ام   خونی مرا که دیدند فکر کردند من هم ترک  خوردهلباامدادگرها 
 کقه  حشقمت مقن را  . رفتم به قرارگاه گذری های ماشینجاده با  سر. جا رها کردم  استیشن را همان

بقا   تقو  مگه»: گفت« اینا کجان؟ مرتضی»: حالی گفتم با بی« چی شده؟ چرا لباست خونیه؟»: دید پرسید
: حشقمت گفقت   «.رو بقردم  امجروحق  .ه بودقادری زخمی شد .عقب من برگشتم»: گفتم« اونا نبودی؟

ن آ هقایی کقه از عققب مقی     با بچقه »: گفت «.دیگه لبا  ندارم»: گفتم «.پس برو لباست رو عوض کن»
 «.بگو یه دست لبا  براا بیارن .تما  بگیر
شقد  بنقا  . ندمشقکل شقد  دچار طالب  ابی بن علی 11ی لشکر ها نمک بچه ةدر کارخان اسفند 0شب 
مقن دیگقر در    گفت میحبیب هم . برود ها حسین به فرماندهی یوسف حمیدی به کمک آن گردان امام
خقط   .کوتقاه بیقا   .هراهی جهنمق  شه؟ اونجا سه مگه می»: گفتم. مانم و باید به خط بروم نمی سنگر بتنی

سقرم روی    باالخره حبیب شمایلی را پشت «.نمک ةباید من رو ببری کارخون»: گفت «.جای تو نیست
جاده با سرعت داشتم به سمت  در. الکرسی و هزار مصیبت حرکت کردیم موتور سوار کردم و با آیت

توپولقف  . کقردم  راندم آسمان را هم نگاه مقی  می طور که ناهم. رفتم که توپولف آمد نمک می ةکارخان
سم نبقود کقه جقاده    حوا. خوردب به ما هر لحظه ممکن بود. با چشم بمب را دنبال کردم. بمبی رها کرد
« حواست کجاسقت؟ »: حبیب گفت. باتالق افتادیم با همان سرعت جاده را پایین رفتیم و در. پیچ دارد
سقرم  ی خواسقتم تقو   مقی »: گفقتم « !سرا بخقوره ی بمب تو»: گفت« .حواسم به اون بمب بود»: گفتم
 .از ما فاصله داره شترکیلومتر بی شاید دو .ور رودخونه بمب رفت اون»: گفت .اش گرفت خنده« !نخوره

: گفقتم  گذاشقتم و  11باالخره او را در سنگر لشقکر   «!خوره؟ می سرا یچطوری فکر کردی داره رو
اما من هقم نگقران    ؛جانشین تیپ بوداو . سفیهی کرد نگاه عاقل اندر «!احبیب از این سنگر بیرون نیای»

 «.باشه»: گفت. پای  بودم
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را از  هقا  نآ اشقتباهی رفته بقود   ها نآنیروی اطالعاتی که با  اما حسین عمل کرد آن شب گردان امام
نشقده   هقا  با اینکه متوجه آن ،ها هم عراقی. نددوقمع نش قلع خدا خواست کهوسط دریاچه برد و فقط 

گقردان چنقد زخمقی داد و مجبقور شقدند بقه عققب        . زدند می از دو طرف به صورا پراکنده ،بودند
 .برگردند

ی تیقپ المهقدی   هقا  به فرماندهی فرهاد اسدپور وارد عمل شد تا بقه بچقه  همان شب گردان کربال 
لشکر المهقدی اعقالم   . رفتیم می ما برای کمک نمک جزء مناطق ما نبود و ةکانال و کارخان. کمک کند

ی گقردان کقربال   هقا  بچه. اند کانال رسیده و به سرِاند  کرده بود که نیروهای  از کنار کانال آب گذشته
. سیم با حبیقب در ارتبقاط بقود    طریق بی فرهاد اسدپور دائم از. و به سمت کانال رفتندحرکت کردند 

: گفت حبیب  «.زنن ور کانال دارن ما رو می از اون ،حبیب برادر»: گفت سیم  بی کمی که رفتند فرهاد در
بهشون  ان، کانال ور ی المهدی اونها اگه بچه»: گفت فرهاد «.جلو برید. نهای المهدی جلوی شما بچه»

موضقوع را   حبیب« .ان هزخمی شد ها به خدا خیلی از بچه. نزنن رو ما. ان نیروهای خودی ور بگید این
ن ازودتر خودشق  نیروهایتان بگوییدبه  ؛کنیم تیراندازی نمی ماکه  گفتند ها آن. به فرمانده المهدی گفت

فقط همقین   ،حبیب برادر»: اامیدی گفتبا ن ، کانال رسید به سرِ وقتی .فرهاد هم جلو رفت. نندابرس ار
و فهمیقد اصقالً    گیقر شقد   حبیب پقی  «.زده شدن ها بچه  ةهم. سیمچی و بی منماالن فقط  رو به تو بگم

تعدادی از نیروهقا زخمقی و    .ستها عراقی در اختیارکانال هنوز  سرِ واند  آنجا نرفته های المهدی بچه
به دنبقال  نرفتقه    ها رفته بود آن چه فرمانده گردان جلو  هر. و تعدادی هم کپ کرده بودند هشهید شد
 دحقاال داریق  »: گفقت  حبیقب دادوبیقداد کقرد و    ،آنجقا هسقتند   ها عراقیاز قرارگاه گفتند وقتی . بودند
. بک  عقب تا هوا روشن نشده ،نا هچی موند هر ،هاا بچه»: سیم به فرهاد گفت سریع با بی «؟دگی می

آن شقب گقردان کقربال هقم      «.مونقه نَ کسی جا. با خودتون بیارید ،تونید چی می هر ،از زخمیا و شهدا
 .طور وارد عمل شد و تلفاا داد این

 شقد خاموش  ناگهان موتور .رفتمخط مقدم اسفند من برای آخرین بار با موتور روی جاده  0 روز
از موتور پقایین  . هیچ نگران نبودماما  ؛شد از بیخ گوشم گلوله رد می. چه هندل زدم روشن نشد و هر
روی  .شقد قطقع شقده بقود     مقی  سیمی که به شمع وصل. آن را روی جک زدم و نگاه  کردم، آمدم

مثقل  . نشسته بقودم اما من آرام « .بیا پایین»: زدند می فریاد ها بچه. دشمن بودم در دید. آسفالت نشستم
ت بایسقت و تماشقا   گفق جی زدم و یک نفر در گوشم میالمقد  که آرپیهمان روز در عملیاا بیت

 ناگهقان . موتقور روشقن شقد    هندل زدم و. شمع وصل کردم سرِ با دندانم سیم را لخت و به دور. کن
 آسفالت ةروی جاد کاتیوشا. پشت سرم را نگاه کردم. با سرعت حرکت کردم. به جانم ریخت نگرانی
خدایی کقه بقا    ةبند. شد از من منفجر جلوتر کمی ةیک کاتیوشا در فاصل. کردم جلو را نگاه . خورد می

 .افتقاد  عبداهلل بود خورباتالق که  به باال پرتاب شد و سمت چپ ناگهانرفت  می موتور به سمت خط
حشقمت  . اتفاقی در جاده افتاد چهبه حشمت گفتم . و به قرارگاه رسیدم دادمگاز . مجال ایستادن نبود

هقای دیگقه    تونسقتم بقراش بکقنم؟ بچقه     چی کار می. دونم نمی»: گفتم «ش؟ پس چرا نیاوردی»: گفت
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 .وضعت خیلقی خقراب شقده   . کشی دیگه نمی .برو عقب»: حشمت گفت «.رن آ رن می بینن و می می
 «.دیگه صالح نیست بمونی

. مدام حالت تهوع داشتم. آمد سختی درمی صدایم به. صورتم سوخته بود. روزخوبی نداشتم حال و
بقه نقاهتگقاه    1والفجقر   ةاز منطقق . داد مقی  اثقرش را از دسقت   داشقت  کقم  ابوالقاسم هم کم داروهای 
هایتقان را   اولین چیزی کقه آنجقا گفتنقد ایقن بقود کقه لبقا        . رفتم ،نزدیک گلف ،اهواز یسیدالشهدا
یی کقه ققبالً بقرای انبارهقای     هقا  یک دست لبا  بیمارستانی به من دادند و من را بقه سقوله  . درآورید

 9و  2و  1هقای   بودنقد و در سقوله   شقدا مجقروح   بهآنجا همه  .فرستادند تدارکاتی ساخته شده بود
نگقاه   ها شد به آن نمی کسانی بودند که اصالً 1 ةسول در. ای شدهگفتند شیمیایی  .بندی شده بودند دسته
سه  دو .مشابه من داشتند یشرایط همه هم 9 ةدر سول. بهتر بود 2 ةسول. بود بدوضعیتشان خیلی  .کرد

ایقن داروهقایی    .مون نیست چیزی که ما»: گفتم. خواستند ما را به تهران اعزام کنند می .ماندمروز آنجا 
بقا چنقد نفقر از    . کردنقد  نمقی  قبقول  «.ریختید حالم رو بهتر کرده چشمم  یای که تو دادید و قطره که 
اشتباه  که گفتند ها از بچهتعدادی . حسن که در یک سوله بودیم تصمیم گرفتیم فرار کنیم های امام بچه
درگیقر شقدیم و بیقرون    . کاری کرد تا جلوی ما را بگیقرد نتوانسقت   نگهبان هر. اعتنا نکردیم. کنید می

 .آمدیم
اما  .ایم شمایل دید فکر کرد ما دیوانه لندکروزی آمد و وقتی ما را با آن شکل و. جاده ایستادیم سر

مقردم بقا   . راهقی خرمشقهر رفتقیم    خودمان تا سقه . رساند دل  به حالمان سوخت و ما را تا چهارشیر
. خندیقدیم  مقی  هایی که به تن داشتیمبه آن لبا خودمان هم  .حق داشتند. کردند می تعجب به ما نگاه

تیقپ در سقنگر طقرح عملیقاا      مققر  در. رسقیدیم حسقن   باالخره به پادگان شهید غالمی و تیپ امقام 
ای گیر بیاورم و بقه فقاو    ماندم تا وسیله ستراحت کردم و منتظرا روز بعدتا . هایم را عوض کردم  لبا 

 .برگردم که حشمت آمد
برای »: گفت «خوای بری؟ فاو نمی ،حشمت»: کرد گفتم بعد از اینکه استراحت . خسته بودحشمت 

یقه سقری    .خقط تثبیقت شقده   . دیگقه تمقوم شقد   »: گفت «.منطقه باشیم یب بریم توخ»: گفتم «چی؟
بایقد   .خقط پدافنقدی بقه مقا نقدادن      .مأموریت ما هم تمقوم شقده  . گردن ی دارن برمییه سر .نا هموند

 «.برگردیم
هایی که آسیب دیده بودند برای بازسقازی بقه    گردان. دنشو منتقل ها طول کشید تا بچه دو سه روز

به تیقپ   ،که تعداد زیادی نبودند ،هم بقیه. بودند  بیمارستان در ها مجروح. شهرهای خودشان برگشتند
بیشقتر نیروهقای    البته .به نیروها مدتی مرخصی دادند. که برده بودند برگردانند را تا امکاناتی برگشتند

 .گشتند آمدند و بعد از تمام شدن آن برمی می گردان طیفی بودند و فقط برای عملیاا
نیقد ببینیقد   به حسن نیسی سر بز .برید تهران ها با بچه ،حمید»: اسفند حشمت به من گفت 10روز 
، پقور  اهلل قاسم رحمت، مصطفی بصری، من «.بستری شده کدوم بیمارستان ببینید. چه جوریه  یتوضع
و منصور بهبهانی با پیکان به تهقران آمقدیم و حسقن را در بیمارسقتان شقهدای       ،محسن موسوی سید
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خواسقت از   مقی  ،که مسئول مالی تیقپ بقود   ،پور قاسم، حسن از بعد از عیادا. ژاندارمری پیدا کردیم
. دم دسقتتون  اونجا یه ماشین می. دبا من بیای»: به ما گفت. تیپ را بگیرد ةپنج مزدای سهمی ماشین ایران
 کنقی؟  مقی  با مزدای ششم چه .ما پنج نفریم که گفتیم «.موقع هم خواستید برگردید مشکلی نیست هر
 «.یکی از اهواز بیاد ببرهگم  می»: گفت
او را  ققرار شقد  . و جریان را گفتم کردم تلفنغالم خلیلی   به حاج .بود بدحسن نیسی خیلی  حال

 .یقک بقود   ةدرجق  انهای خصوصی برای مجروح آن زمان بیمارستان. به بیمارستان دیگری منتقل کنند
فرودی رئیس بیمارستان تهران  دکتر. کردند ن رسیدگی میاداوطلبانه به مجروح ها بعضی از بیمارستان

. نداشقتند  خقوبی که اوضاع  اختصاص داده بود نیامجروح به بخشی را .بود با مرام و بامعرفتخیلی 
 یکردنقد بقه مجروحق    پرسقتارها رغبقت نمقی    گاهی. کنم نمی فراموش هرگزدیدم که  اواز  رفتارهایی

 کقه دو را یک بار مجروحی . داد می را انجامپرستار رفت و کار  می خودش جلو فرودی. نزدیک شوند
بقه مجروحقان   بیمارستان در رسیدگی  کارکناناگر . شرایط نامناسبی داشت تمیز کرد و پای  قطع بود

کقه   ها فقط او بود از بین پزشک. کرد ها را مؤاخذه می شد و آن شدا عصبانی می به ،کردند می کوتاهی
رو  م زندگی ةواهلل هم»: گفت های صحرایی آمده بود و می بار هم به بیمارستان چند. بست کراواا نمی
: او هقم گفقت   .تلفن کقرد فرودی  حاج غالم به دکتر «.ان میدون جنگ یهایی هستم که تو مدیون بچه

حال تخلیه بود با همسرش  ی  درها حسن را به آنجا منتقل کردیم و چون چشم «.مجروح رو بیارید»
 پقی  را  او. شقده بقود   هحسقن تقازه دوماهق    پسر. سرش باشدی باال تما  گرفتیم تا از اهواز بیاید و

 .و همسرش آمد نده بودمادربزرگ  گذاشت
بقرای  . این رو فوری اعزام کنید خقارج از کشقور  »: دکتر فرودی بعد از بررسی شرایط حسن گفت

را های مزدا زیر پایم بقود و در تهقران کارهقای حسقن      یکی از ماشین «.تونم کاری بکنم چشم  نمی
 ةکقه نماینقد   ،او با موسقوی اردبیلقی  . است طور گفته اینگفتم که دکتر  پور به قاسم. کردم گیری می پی

. تمقا  گرفقت   ،که در پرواز مشقهد بقود   ،موسوی اردبیلی هم با کروبی. صحبت کرد، اندیمشک بود
گفته فرودگاه به خلبان و به کروبی  و از طریق گرفته بودند ایشان را با موسوی اردبیلی معروف اشتباه

و صقحبت کقرده    کروبی هم به کابین خلبان رفتقه . لی پشت خط استاهلل موسوی اردبی که آیت بودند
بنیاد به ما گفت که به دفتر پزشقکی بنیقاد   . ه بودبا بنیاد شهید تما  گرفت ه بودبه مشهد که رسید. بود

 .شهید در بیمارستان مصطفی خمینی بروید
ت درِ اتقاق  پشق . سقواد نداشقت   ش  کال  بیشقتر . کروبی مسئول پزشکی بنیاد شهید بود فاطمه

گه ما  ایشون می»: گفت که گذشت منشی بیرون آمد و  ده دقیقه. کنم به من گفتند صبر .پرونده را دادم
منشی  «؟هیعنی ایشون پزشک»: گفتم «!دیم که مجروح اعزام بشه به خارج از کشور یا نشه تشخیص می

عینک بزرگی روی چشم  پشت فاطمه کروبی با . اتاق را باز کردم عصبانیت در با «.دونم نمی»: گفت
کشم و آبروریقزی   وگرنه اینجا عربده می ؛تو برو بیرون»: به اوگفتم .منشی دنبالم دوید. میز نشسته بود

دیقم؟   گی ما تشقخیص مقی   کی هستی؟ تو پزشکی که می آخه تو»: پرخاش به کروبی گفتم با «.کنم می
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گی مقن   تو می ؛گه باید اعزام شه فرودی می؟ دکتر  گم من می گی  اصالً تو مدرک پزشکی داری که می
 .سر شقوهرا  رویسر خودا بعد  یاول رو ؛رم پایینآ به خدا قسم این بنیاد رو می !دم تشخیص می

 .حرفقی نقزد  خقانم کروبقی    «کردی؟ می م بود همین کار روه پسر خودا هفکر کردی کی هستی؟ اگ
دکتر  .اشکال نداره ؛دکتر فرودی گفته. نیمک من نگفتم اعزام نمی»: گفت من تمام شد، یها وقتی حرف

مقن  بیفتقه،  اتفاقی برای این  هخداوکیلی اگ»: گفتم «.لشکری یا دکتر سجادی هم باید پرونده رو ببینن
آققا شقما   »: گفقت  «.رم پی  موسوی اردبیلی شم می به حضرا عبا  دوباره بلند می! دونم و شما می

این رو سریع بدید به دکتر سجادی که رئیس »: د و گفتبه دست من داو  ای نوشت برگه «.آروم باش
 «.هپزشکی کمیسیون چشم

قبل از اینکه سراغ او . کرد می نژاد کار داشتنی بود و در بیمارستان لبافی دوست یسجادی جوان دکتر
برای سقجادی نوشقت و شقرایط     ای دکتر فرودی نامه. دکتر فرودی رفتم و جریان را گفتم پی  ،بروم

 دکتقر  .کقافی نیسقت  » :گفقت  ،وقتی نامه را به سجادی نشقان دادم . مجروح را توضیح داد و امضا کرد
 «.هلشکری هم باید تأیید کن

تقا مقن   ، ببقین پسقر  »: بردم گفت او پی  حسن را ةوقتی پروند. بدعنق بود یلشکری پیرمرد دکتر
حرف  کرد  ةنگاه غضبناکی هم ضمیم« .م رو از نزدیک ببینمباید چش .کنم مجروح رو نبینم امضا نمی
زیر بغقل  . من هم از مطب بیرون آمدم و از بیمارستان یک آمبوالنس گرفتم. که یعنی دیگر حرف نزن

سوار آمبوالنس کردم و به خیابان سمیه بردم تا دکتر از  1904هوای سرد زمستان  در گرفتم و را حسن
چشم چپ . هیه چشم که تخلیه شده و کارش تموم»: وقتی چشم را دید گفتدکتر . نزدیک او را ببیند
دکتر فقرودی هقم یقک    . دوباره سراغ فرودی رفتم .کردرا امضا باالخره پای برگه  «.ههم اوضاش خراب

 .تر انجام شود نامه برای مهدی کروبی نوشت و مدارک را ضمیمه کرد تا کارهای اعزام سریع
: به حشقمت گفقتم   ،کارها دادن بعد از انجام. دادم می حشمت گزارشروزانه وضعیت حسن را به 

: گفقتم  «.تو باهاش برو»: گفت «.یکی باید باهاش باشه .خوان حسن رو اعزام کنن خارج از کشور می»
: گفقت  «.گقردم  که من برم و برسونم و بر همین بغلهمگه  .خوان اعزام کنن انگلستان می !ا آباد خونه»
مقن   .خوای بکنقی بکقن   کاری می هر»: گفت «؟!مگه دست منه»: گفتم «.یگه برگردخب برو ده روز د»

 حداقل ش  ماه طقول  اما وقتی پزشک گفت درمان .یا همسرش با او بروند شد برادر قرار «.دونم نمی
بنیاد شهید آنجا نیرو  ةخان .ن گفتند اصالً نیازی نیست کسی برودمسئوال. کشیدند دو عقب کشد هر می
در کقه   هقایی  شقب  .اعزام به خقارج را گقرفتیم   ةتمام شود که برگ 1904و روز مانده بود سال د. دارد

بقا  . گفت که هیچ دردی ندارد می آرام بود وآخر شب  .کرد می ناله بیمارستان کنار حسن بودم تا صبح 
بقاالی  همسر حسن روزهقا   «.خبر کنم رو همسرشچطور  یشب هه، حاال نصفاین داره میر»: گفتم خودم

چنقد   هقر . الکرسی خوانقدم  آن شب تا صبح آیت. ماند می همسر حاج غالم پی  ها شب سرش بود و
فرودی بقه مقن    دکتر. خوشبختانه اتفاقی نیفتاد .کردم میصدای   رفتم و میسراغ حسن  دقیقه یک بار

 «.کارا تموم شده .یکسانهبود و نبود تو اینجا  ،حمید»: گفت
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حسقن را بقه انگلسقتان     1905فروردین  9روز  . مزدا به بهبهان رفتمبا ال یک روز مانده به پایان س
خودمقان و    ةبهبهان به خان در. ه ماه آنجا ماند و یک چشم  دید اندکی به دست آوردنُ. اعزام کردند
هایی که در والفجر شهید شده بودنقد و مقن نتوانسقته     به مزار شهدا رفتم و برای بچه. زدمسر همسرم
شقهر   .بودند در تعطیالا عید به بهبهان آمده ها تهرانی. مراسمشان شرکت کنم فاتحه خواندمبودم در 

 19تقا روز  . کقردیم  رفتیم و فوتبال بازی می به صحرا می خویشاوندانگاهی روزها با . شلوغ شده بود
یداهلل   نزل حاجخانواده در م ةاهواز هم در. رفتم بعد از آن با حبیب به اهواز .در بهبهان ماندم فروردین

کقن بقا    صبر»: یداهلل گفت  حاج. سر بزنم ها خواهم به فاو بروم و به بچه می گفتم که. جمع شده بودند
 «.نهامون اونجا بچه .خوام برم من هم می .هم بریم
 در. حرکقت کقردیم   بقا لنقدکروز  . آیند می گفتند با ما بود، میترا ةکه پسرعم ،غالم و اسماعیل  حاج
تریلی عققب نداشقت و لنقدکروز آن    . داهلل یک لندکروز از پشت یک تریلی باال رفته بودعب کوا ةجاد

ن آالمال را به  بیت ماشینکه  ای کرد چه از دهان  درآمد نثار رزمنده غالم هر  حاج. باال چپ کرده بود
 .ظهر به فاو رسیدیم نزدیک. بودروز انداخته 

گذشقتیم تقا بقه     مقی  آسفالت ةباید از جاد .نمک فقط یک راه داشت ةکارخان 1عملیاا والفجر  در
آت  سقنگین   دشمن اطالعاا کاملی از منطقه داشت و همان مسیر را زیر. رسیدیم می راه کارخانه سه

کمتقری روی   دیگر بزنند تا دشقمن دیقد   ةخواستند دو جاد ها می بچه. دادیم می گرفته بود و ما تلفاا
مشغول کار بودند که به مشکل برخوردند و بقا  . ن مسیرها صورا بگیردآد از درداشته باشد و ت ها آن
سقنگر بمونیقد تقا مقن      یشما تو  .مآ من االن می»: گفت ها یداهلل به آن  حاج. یداهلل تما  گرفتند  حاج
پیقدا   ببینم منطقه چه وضعی ؛بذار منم بیام»: یداهلل گفتم  به حاج. حاجی در نخلستان فاو بود مقر «.بیام
من »: گفت« خوام برم خطباحاج یداهلل می»: گفتم« خوای بری؟کجا می»: غالم گفت .قبول کرد «.کرده

 «من هم میام»: اسماعیل هم با اینکه چنین تجربیاتی نداشت شیر شد و گفت« هم میام
حاج  مسیر در. غالم هم عقب من و ،نشستند یداهلل و اسماعیل جلو  حاج. سوار جیپ روباز شدیم

عبداهلل  کنار خور از. داد می به اسماعیل نشان، ف شده بودرکه تص را، یداهلل تأسیساا و مناطق دشمن
اوریقب زده   ةراهقی یقک جقاد    ها قبل از سقه  بچه. آسفالت رفتیم ةنمک و روی جاد ةبه سمت کارخان

چقه   هقر . کوبیقد  را بیشتر مینزدیک کارخانه  .آت  داشت طور پراکنده منطقه را زیره دشمن ب. بودند
محل بودند و از همان ابتدا بقا هقم    بچه غالم و اسماعیل. شد می رفتیم رنگ اسماعیل زردتر می جلوتر

 مقن هقم اشقاره   . کقرد  زد و به اسماعیل اشاره مقی  پوزخند میو  کرد غالم به من نگاه می. کُری داشتند
 .شود می نیدانستم اسماعیل بدخلق است و عصبا می. که غالم کوتاه بیاکردم  می

. را نگه داشقت  جیپیداهلل   حاج. ندزد به شدا می ها یعراق. به خاکریز رسیدیم آسفالت ةمنطق در
هقا   بچه «دستشویی کجاست؟»: پرسید، که کنار خاکریز بود ،21ی لشکر ها اسماعیل از یکی از بسیجی

یداهلل   حاج. مستقر شدیمما هم سریع در خاکریز . را نشان  دادند و او به آن سمت رفت توالت سنگر
امیقر  »: گفقت  و مقی  خندیقد  مقی غقالم   .کردنقد  مقی  به طرف لودر و بولدوزرهایی رفت که داشتند کار
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. نصقف سقنگر ریخقت   . دستشقویی بقه زمقین خقورد     درست کنار سنگر ای گلوله ناگهان «!ش؟ دیدی
 ریز زدنقد زیقر  های پشت خقاک  بسیجی. شد پدیدارای  خاک که نشست اسماعیل با اوضاع آشفتهگردو
هقا تکقه بقاران     تا اسماعیل خودش را جمقع وجقور کقرد بچقه    « حاج آقا چی شد؟»: و گفتند خنده
خواسقتم خقودم را    اما مقی  ؛ام گرفته بود من هم خنده. خندید می از همه بیشترغالم  در آن میان.کردند

من بیقام اینجقا؟ ای   من رو برای چی آوردید اینجا؟ کی گفت »: جلو آمد و گفت اسماعیل. کنترل کنم
دهقان    .داد بنقد فحق  مقی    یک .رنگ به صورا نداشت. را داخل یک سنگر هل دادیم او« ...یداهلل 

االن  .نزدیقک بقود اسقماعیل نفلقه بشقه      ،حاجی»: دویدم و گفتم یداهلل  حاج به سوی. خشک شده بود
: گفقتم  «کقار کقنم؟  ه خقب مقن چق   »: گفقت « گه برای چی من رو آوردید اینجقا؟  می. بدجور قاط زده

سوار جیپ شدیم  «.میره از تر  می خدا داره ةاین بند .سریع کارِا رو تموم کن برگردیم .دونم نمی»
اسماعیل به آسقمان رفتقه    فریاد اعتراض ریخت و دشمن آت  می. خندید قاه می غالم قاه. و راه افتادیم

غقالم  بقه   مسقتقیم ت نداشقت  ئیل هم جراسماع. ای نداشت اما فایده «.غالم نخند» :گفتم چند بار. بود
 .و برای  بد شده بود کم آورده اوجلوی . حرفی بزند

برای چی؟ من کاری ندارم »: گفتم «.اهواز بریم»: غالم گفت. سنگر بتنی نشستیم در. به فاو رسیدیم
مقن  »: اسقماعیل گفقت   «.ریقم  پس مقا مقی  »: غالم گفت «.مونم من می .شما برید .نها اینجا بچه. اونجا
و نخلسقتان   نقد زد برد فاو را می های کوتاه ها با موشک شب ها یعراق «برای چی؟»: غالم گفت «.مآ نمی

نجا بقدتر از انفجقار خقط مققدم     آانفجار  اسماعیل که دید صدای. گرفت بیشتر مورد اصابت قرار می
اینجقا بمقونیم؟   بقرای چقی   »: گفقت  غالم می .ترسید می «.مآ من االن از سنگر بیرون نمی»: است گفت

بیشتر از همه هم به مقن   .داد و فح  می« !دونم با شما من می ه برید،اگ»: گفت اسماعیل هم می «.بریم
 «.خوام اینجقا بمقونم   می .خوام برم عقب دی؟ من اصالً نمی به من چرا فح  می»: گفتم. داد فح  می

ماعیل دعوایشقان شقد و شقروع    اسق  باالخره غالم و. شود میکرد در روز آت  کمتر  اسماعیل فکر می
« کنیقد؟  مقی  طقوری  آخه چقرا ایقن   ،غالم»: گفتم غالم را از سنگر بیرون بردم و .کردند به فح  دادن

غالم کقه آرام شقد   « کنه؟ برای چی ما آوردیم ؟ آبروریزی می شه؟ چرا داره هبرو ببین این چ»: گفت
اسماعیل به  «!اون که چیزی نگفته !گی؟ می به غالم بدوبیراه چرا ته؟ هچ»: گفتم سراغ اسماعیل رفتم و

کقه فرمانقده    ،یداهلل «.ارتشی رو خوردی ةگول یه مردتیک ی وپاسدارتو ! حیف»: گفت .هم ریخته بود
 .از آشنایان او بودند غالم و اسماعیل .خیلی ناراحت شد ،قرارگاه بود

ز ببرم تا تنها نباشقند کقه در راه   را به اهوا ها آن روز بعدحاج یداهلل به من گفت . آن شب را ماندیم
امقا  ؛ غالم وسط نشسته بود و اسماعیل کنارش .راندم من می. حرکت کردیمروز بعد . کنند دعواهم  با

چون با غالم قهر بود روی  را به طرف پنجره کرده بود و از فاو تا اهواز یک بار هم جلوی  را نگاه 
بقه اهقواز کقه    . کاری به کارش نداشته باشقد کردم  می هکرد و من هم اشار غالم به من اشاره می. نکرد

عبداهلل با یک لندکروز از تریلقی بقاال رفتقه و     کوا ةدر جاد روز قبل ،برادرِ غالم ،گفتند علی، رسیدیم
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 ةاون راننقد  .چقی فحق  دادی بقه بقرادر خقودا دادی      هقر  ، دیروزغالم»: گفتم. مجروح شده است
 «به جان تو گفتند علی بوده»: گفتم «!نگو»: تعجب گفتبا « .هلندکروز برادرِ خودا بود
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فصلدهم
 .کردسقتان بقرود   بقه  3عملیاا والفجقر   ةمنطق به تیپ مأموریت دادند برای پدافند 1905خرداد سال 
کقاری بقه بهبهقان برگشقتم و بقه       دادن بقرای انجقام  . کم در حال انتقال به کردستان بودنقد   نیروها کم
 .یکقرد  عققد رو زنقت   هدو سقال »: گفقت  همسرم مادر. گردم برنمی ها زودی این ام گفتم که به خانواده
 دسقت  بیا .بذار چهلم  تموم بشه ؛گی یکی شهید شده روز می هر .هتموم نشحاالحاالها جنگ  شاید

را عروسقی   مراسقم  زودتقر  اصرار داشقت مادر خودم هم  «.ا سر خونه و زندگی ببرو  بگیر زنت رو
 «.از حشمت اجازه بگیرم و برگردم ؛بذارید برم کردستان»: گفتم. برگزار کنیم

موضوع را . مستقر بودندآنجا ی ما ها بچه .از آنجا به بانه و پادگان گرمک رفتم. به کردستان رسیدم
بقا هقم بقه ارتفاعقاا      «.اول بیا بریم مقر خودمون ببینیم چه خبره»: گفت .در میان گذاشتمحشمت با 
مگه تو اینجا »: حشمت گفت. حشمت توضیحاتی دادم برایشناختم و  وب میمنطقه را خ. رفتیم 1لَری

 «.عمران بودیم هم حاج 2والفجر . های المهدی اینجا بودم با بچه 4آره، والفجر »: گفتم «بودی؟
شب حشقمت مقن را صقدا    . ی خودمان در روستای امیرالمؤمنین رسیدیمها بچه ظهر به مقر از بعد

رنگ  پیراهن کرم «.خوایم تک بزنیم امشب می .ها رو اذیت کنیم خط عراقی یتوبیا بریم »: کرد و گفت
با حمیقد احمقدی و حشقمت و    . دیگری نداشتم ةهای تابستانی پوشیده بودم و وسیل کف  شخصی و

 مقن و . حشمت پشت فرمان نشسته بود و حمید احمدی کنقارش . مرتضی روحیان سوار جیپ شدیم
چراغ خقاموش  با ی کوه را ها و دره ها حشمت با سرعت پیچ. ودیممرتضی روحیان هم عقب نشسته ب

او  همن هم ب .خندید میمرتضی روحیان « .ستا  دره .حشمت یواش برو»: گفتم دائم می. رفت می پایین
حشمت هقم   «زنی؟ من رو برای چی می»: گفت مرتضی می. زدم که یعنی ساکت شو و نخند میمشت 

 .وایسقا »: زدم می داد. چند بار تا مرز چپ کردن رفتیم .را روشن کند لج کرده بود و حاضر نبود چراغ
اما پایشان را در یک کف  کرده بودند که من را بقه   «.وایسا من پیاده شم. خوام با شما بیام آقا من نمی
 .پایین نصف عمرم رفت برسیم باالخره تا از آن باال. خط برسانند
گفتقه   ،که در خط بودنقد  ،های گروهان عزیز نجفی به بچه ،قبل از اینکه ما به آنجا برسیم ،حشمت
برو سراغ اون  ،حمید»: در خط حشمت به من گفت. دیآماده باش ؛ها برویم خواهیم سراغ عراقی بود می

به سمت تانقک رفقتم و دیقدم زیقر آن      «.بگو بیاد به ما کمک کنه. وایساده  تانک ارتشی که اون گوشه
. خیلی خقوب مقن را تحویقل گرفتنقد     ها ارتشی «.سالم برادر»: گفتم ووارد شدم . ستها سنگر ارتشی

: گفتنقد  «.بقه مقا کمقک کنیقد     دبیای ،حرکت بدید تون روشما هم تانکِ. خوایم بریم عملیاا می»: گفتم
فرمانده » :گفتند «برای چی اینجا موندید؟ ؟!خرابه»: با تعجب گفتم «.کنه ، حرکت نمیتانک ما خرابِ»

. بقه حشقمت گفقتم   مقاجرا را   «.تصمیم بگیقریم  نخودمو تونیم نمیما  .یمرخصرفته  ستوانیِ ما  تانک
 «.خورن دونستم اینا تکون نمی می»: گفت خندید و

                                                 
 (راوی) .بانه است ق واقع در محور مریوان 4عملیاتی والفجر  ةارتفاع لری یکی از ارتفاعاا منطق .1
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هقوا هقم تاریقک     .رویم می دانستم کجا نمی. ی پیاده حرکت کردیمها پی شدیم و با بچه ام سوار پی
مقن هقم   . حشمت از آن پایین پریقد  پی ایستاد و ام پی بعد از آن. رفتیمپی  بیست دقیقه با نفربر . بود

 اددقدر  هر. کاری کردم پایم درنیامد هر. کرد خواستم پایین بروم که پایم لیز خورد و در یک درز گیر
رم را دوروبَق . به کسی هم دسترسقی نداشقتم  . کاله روی سرش گذاشته بود. نشنیدپی  ام پی ةرانند ،زدم 

پقام  »: گفتم. متوجه شد و سراغم آمد ها قدر به آن زدم که یکی از راننده آن. دیدم را نگاه کردم و آهنی
قطعه را بیرون کشید تا من توانستم بعقد از پقانزده دقیققه    و  ها را باز کرد آچار آورد و پیچ «!کرده گیر

یقا   دیقدم  .حشقمت کجاسقت   یم ویتا ببیقنم کجقا   بردمپی بیرون  ام از پی سرم را. پایم را بیرون بکشم
. ر آسقمان را روشقن کقرده اسقت    وآیقد و منق   جی به سمت ما می از همه طرف موشک آرپی اباالفضل

داخل رفقتم  . ندکن از روی کوه با تیربار به سمت  شلیک می ها و عراقی پی هم وسط دشت ایستاد ام پی
رون حشمت پرید بیق  ؟!دونم می من چه»: گفت« اینجا کجاست؟ حشمت کجاست؟»: گفتم و به راننده 

مقن چقی   »: گفقت  راننده هم می. کنمدانستم باید چه  نمی. کس نبود هیچ. رفتماز نفربر بیرون  «.رفتو 
دانست من هقم   نمی. خدا تعجب کرده بود ةبند« .دونم نمی هم من»: من گفتم« .زنن کار کنم؟ دارن می

. ام منطققه سقر درآورده  با لبا  شخصقی از   زنم را ببرم و حاالام مرخصی بگیرم تا بروم  گیجم و آمده
 «.شه صبر کن ببینیم چی می»: گفتم

در همان روشنایی دیدم یک ستون نیرو با سرعت . دوباره روشن شدند وای منورها خاموش  لحظه
بالفاصقله   و «.رو بقزن  ااینق  !بقزن »: به راننده گفتم. هستند ها گمان کردم عراقی. آیند می به طرف نفربر

ای را  فاصقله . عققب گرفقت   او هم با سرعت دنده« .عقب بگیر دنده»: زدماد فریبرای اینکه اسیر نشویم 
ه کرد و رو به مسیری سروتَ. ها رفتیمکه در درخت تا به سمت چپ بپیچد کردترمز  بعدرفت و عقب 

حداقل  ،ها آمدند پنهان شدم تا اگر عراقی ها و پشت درخت رفتماز نفربر بیرون . برگشت که آمده بود
 به فارسی صقحبت  تر که آمدند شنیدم نزدیک. آمد می ای عده شَلَق دویدن صدای شَلَق. در نفربر نباشم

بقا   حشقمت . بیقرون آمقدم   ها از پشت درخت. گشتند های خودمان بودند که داشتند برمی بچه. کنند می
مقن کقه   »: گفقتم  «!پقی کقنم   ام رو سقوار پقی   هقا  خواسقتم بچقه   می چرا فرار کردید؟»: گفت تعصبانی
من جلوی ستون »: گفت« .شما رو بزنه تو  رو پایین بیاره و ةبه راننده گفتم لول .دونستم شمایید نمی
تو چقرا  »: گفت« !کجا رفته بودی؟ تو. زد وگرنه می ؛وقت کم آورد. خیلی شانس آوردی»: گفتم« .بودم

عراقیا »: گفت «.بازش کردن شما رفته بودید و تا اومدن .پام گیر کرده بود وسط آهنا»: گفتم «نیومدی؟
باالخره از آن معرکه جقان سقالم بقه در     «.که سوار نفربر بشیم اومدیم داشتیم می .دنبالمون کرده بودن

 .بردیم
یک متر جلوتر از . ایم کردیم تا ببینیم شب گذشته کجا رفته فردای آن شب منطقه را با دوربین نگاه 

ولقی  ؛ بودیم شتهگذا   و جالب اینکه بین درختان را خودمان مین بودبود دره  جایی که نفربر ترمز کرده
مقن  »: به حشقمت گفقتم  . نرم شده و آن شب منفجر نشد ها مین گذشته زیر هایدلیل بارندگی روزه ب

خیلی »: گفت و خندید خونسردحشمت « .موندم من باید بهبهان می .خرم که اومدم از تو اجازه بگیرم
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دو روز  ،حسقابی  مقرد »: گفقتم  «؟ هتِدو روز بسِ .اشکال نداره .خوای زن بگیری برو بگیر حاال می ،خب
: گفقت  «خوام اونجا بمونم؟ دو روز نمی. کشه برگردم و روز هم طول مید. م بهبهانسکشه بر طول می

 .پور به بهبهان برگردم شد با قاسم قرار« .یه هفته بسه .خب برو»
 هقا تعقداد زیقادی    با بچه. نداشتیم چنین چیزی ما در خوزستان .داشتزیبایی   ةآن منطقه دشت الل

بندی کردم که رطوبت داشته باشد و  را بسته ها خیس پیچیدم و طوری آن ةحول ها دور الله. الله چیدیم
خواسقتیم آب   جقا   راه هقر  یتقو »: گفت «.من الله دارم»: پور گفتم به قاسم. اش بتواند آب بگیرد ساقه

 «.ریزیم آب می اینا هم یبخوریم رو
را بقه مقزار شقهدا بقردیم و      ها فردای آن روز با حبیب الله. حبیب هم آنجا بود. به بهبهان رسیدیم

: گفقت « .اجازه بده ما عروسقی کنقیم  »: روز بعد به حبیب گفتم. د دو تا الله گذاشتیمیشه هر روی قبر
 .بیب به کردستان برگشتح« .ها باید برم کردستان پی  بچه .مونم اما من نمی ؛باشه»

. و چند نفر از رفقای قدیمی بندر دیلقم   مادرم بود و چند نفر همسایه. کس نبود عروسی ما هیچ در
مادرم برای پنجاه نفر شام آماده کرده . علی شاه برگزار شد  مان حاج همسایه مراسم در منزل خودمان و

دیلقم هقم آمدنقد و     هقای سقپاه بنقدر    ققدیمی . آمدنقد برای شقام  محل و رفقا  ی مسجد وها بچه .بود
اینجقا کقه کسقی     چقرا؟ »: گفتنقد  «.تیرتون بقه خطقا رفقت   »: کنند که گفتم مجلس را گرمخواستند  می
پس سروصقدا   .آقای دهقان ؛شناسه شما رو می ةکسی اینجاست که هم»: گفتم «.ما پاسداریم هنود نمی

 «هاوامصیبت»: گفتند «.راه نندازید
امقا هقیچ    ؛منزل خودمان آماده شده بود. مادرم ةبه خان را گرفتم و بردمهمسرم سروصدا دست  بی
ما هقم از   .از ما مهریه نخواستند همسرم ةخواستگاری خانواد روز. خالی بود .ای در آن نداشتیم وسیله
 .کم وسایل خانه را جور کنیم قرار شده بود کم. جهیزیه نخواستیم ها آن

از رادیو مقارش  . وارد عمل شد 1ه مهران رفت و در عملیاا کربالی مدتی بعد تیپ از کردستان ب
خواست خدا »: گفت همسرم مادر. میترا هم رسید ةدخترعم پسر شهادا شد و خبر می عملیاا پخ 

مقادرم   ةروز خانق  چنقد  «.افتقاد  چند ماه دیگه عققب مقی   عروسیدوباره  ،کردی عروسی نمی هاگ .بود
ریم  میما »: به مادرم گفتم. خانه کوچک بود و مادرم در تنگنا قرار گرفته بود. دیدم فایده ندارد .ماندیم
 «.کنیم می کم وسایل  رو جور کم .خودمون ةخون

یقک  . گازی داشتیم کولر. یک فرش از حبیب گرفتم و در پذیرایی پهن کردم. خانه را موکت کردم
. شروع کقردیم  زندگی را و جهیزیه گرفتمیخچال و گاز را از ستادِ . تلویزیون سیاه و سفید هم داشتیم

حبیقب از کردسقتان   . پقدرش بقردم   ةرا به خانق  همسرمروز که خواستم به منطقه برگردم  بعد از چند
 .زنده شدخاطراا مرتضی در ذهنم  .خبر داد که مرتضی شهید شده است. برگشته بود

حشقمت فرمانقده    .جلساا عملیاتی داشقتیم  ،کمین بخورند ها از اینکه بچه ، پی 1قبل از والفجر 
پاسقگاه  زدن  برایجلسه داشتیم . مرتضی روحیان هم بود. حبیب جانشین فرمانده تیپ و عملیاا بود

های مرتضی اسقتفاده   از اژدربنگال ،حبیب برادر»: گفت حشمت. راه بود آب که در ،روی ساهندی روبه
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حبیقب  . آبروی ما را پقی  حبیقب نبقر    ؛کت شومرتضی نگاهی به حشمت کرد که یعنی سا« .کنیم می
. کقرد  مقی  صقدا  «مقورو »او را  .بقود  صقمیمی حبیب با مرتضی خیلی  «چیه ماجرای این اژدر؟»: گفت

 اصالً هم شقوخی نقدارم بقرادر   »: حشمت گفت «.کنه حبیب، حشمت شوخی می برادر»: مرتضی گفت
 مرتضقی پاکقت سقیگار را درآورد و    «بنگال؟ اژدر ةچیه این قضی»: گفت حبیب اصرار کرد و« .حبیب
مسابقاا فوتبال هقم   در. خندیدحشمت « !؟خوب شد .خواد آبروی من رو ببره می .هاین ... بابا»: گفت

ها سقیگارش را   رفت بچه می توپی که در دروازه ایستاد و هر مرتضی چون سیگاری بود در دروازه می
با لگد از  او را. شد مینصیب ما  گل هفده هجده بار با همین کارها هر .خندیدند قاه می گرفتند و قاه می

 وسقط زمقین  « .خوام بقازی کقنم   من می اصالً»: گفت آمد و می می دوباره و او انداختیم زمین بیرون می
 .گرفت را با دست می ها نشست و تو  می

سرش  ها سربه وقتی بچه .کرد ساعت آخر با کسی شوخی نمی چهل و هشتمرتضی »: گفت حبیب 
گفقتن   سقیم تمقا  گقرفتن و    دمای صبح بقا بقی   دم. هحد  زدم رفتنی. زد ملیحی می ذاشتن لبخند می

دل و  وتقو  خقورد جلقوش    پقی     ةده دقیقق  گفتن ؟چطوری پرسیدم کی؟. مسئول محورتون رفت
 «.ش ریخت زمین روده

اید به اهواز ب ها گفتند که مأموریت ما در مهران تمام شده است و بچه .به منطقه رفتیم من و حبیب
بویراحمقد  و های کهکیلویه  در دهگُالن که بودیم دو سه تا از گردان. بود 1905اواخر مرداد . برگردیم

جانشین ستاد . افتد احسا  کردم اتفاقاتی دارد در تیپ می .نگران شده بودم. همراه کردندتیپ ما  بارا 
کقه پقدرش    ،شقهمیری را هقم  . بقود  ،آبقادی  دولت ، به نامبویراحمد و  های کهکیلویه تیپ یکی از بچه

 ةکقم زمزمق   در پادگان شهید غالمقی کقه بقودیم کقم    . بودند کردهسوم ستاد  نفر ،یاسوج بود ةجمع امام
شقد   ققرار  .شده بودند بویراحمد بیشتر و  نیروهای کهکیلویه. حسن به گوشمان رسید انحالل تیپ امام
 بخشی از. حسن به سمت لشکر ولیعصر خوزستان بروند امامهای  تحویل بدهیم و بچه ها تیپ را به آن
. بودندو بخشی را هم به کسانی که جدید آمده دادند  حسن امامنیروهای  هحسن را ب امام تیپ امکاناا

. و مهندسقی آنجقا بقود     تیقرآهن و امکانقاا سقوله   . داشقتیم   تدارکاتی ةحمیدیه بن اکبر پادگان علی در
بقه   موضوع را. ها را ببرند تیرآهن بازی دربیاورند و خواستند زرنگ میراحمد بوی و  کهکیلویههای  بچه

شقما   .کقنن  بیخقود مقی  »: گفقت  نادر .احمد آوایی گفتیم و سید ،فرمانده سپاه خوزستان ،نیا نادر اسدی
 «.نگران نباشید

 کهکیلویقه های  بچه. ی ما ده تیم شدندها بچه. چهارشیر تدارکاا سپاه خوزستان یک بنه داشت در
باید از  ها تریلی. فرستادند خودشان در شوشتر می ةکردند و به بن تریلی می را بار ها بویراحمد تیرآهن و 

را در  هقا  جلقوی آن  افتقادیم و  مقی  راه هقا  ما دنبقال تریلقی  . شدند تا به شوشتر برسند چهارشیر رد می
 هقای  بچقه . از ایقن جریقان گذشقت   چهقار روز  . فرستادیم می گرفتیم و به تدارکاا سپاه چهارشیر می
انقد مفققود    چه بار زده ها به شوشتر نرسیده و هر از تریلی یک هیچفهمیدند که   بویراحمد و  کهکیلویه
هشقتاد  تدارکاا خوزستان آمدند و دیدنقد  بخ  به . اند رودست خورده تازه متوجه شدند. است شده
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بقازی در  زرنقگ  و شقما  کنیم می با شما تقسیم ورن وما امکاناتم »: گفتیم ها به آن. ستبار آنجا تریلی
 همقة ما هم وقتی به تقسقیم امکانقاا طقرح عملیقاا رسقیدیم       .و رفتند کردندعذرخواهی  «؟!میارید
. بیرون بردیم را در کاپوا ماشین جاسازی کردیم و ها نماها و اسلحه شب و قطب در ی دیدها دوربین

-این تیپ چیزی نداشقته اطالعاا  نیروهای طرح ویعنی که مانده بودند . ها ماند ها و کالک فقط نقشه

 !اند؟
. گرفتار شقدم  اما کوتاهی کردم و .گرفتم قبل از اینکه تیپ را تحویل بدهیم باید پایان مأموریت می

وقتی بقرای گقرفتن   . بویراحمد شده بودو  فرمانده تیپ کهکیلویه  ، که اصفهانی بود،اهلل حیدرپور سیف
مقن از تیقپ   »: گفقتم  «.دیقم  ما بقه شقما پایقان مأموریقت نمقی     »: موریت رفتم، حیدرپور گفتأان مپای
مگقه  »: گفقتم . عصقبانی شقدم   «.اینجا حساب پس بدید دباید بیای»: گفت «.کارم تموم شده .حسنم امام

اصقالً تقو کسقی نیسقتی کقه      . خقوام  نمی من اصالً پایان مأموریت؟ دزدی کردیم که حساب پس بدیم
 .من نیازی به پایان مأموریتی که تو زیقرش رو امضقا کنقی نقدارم     .ای به من پایان مأموریت بدیبخو

 «!برای من نیرو هم نیستی ؛ امابرای اینا فرماندهی .کنم ش می اصالً پاره
. نیمقا ها زمان پدربزر  ؛ ازبهبهان داشتندبا اهالی  یک اختالف دیرینه  بویراحمد و  کهکیلویه اهالی

 .ندا هخورد ابویراحمد ر و  کهکیلویهاهالی ها حق  گفتند بهبهانی می بودند و پی  کشیدهرا   آن
دانستم که  می. بود آنجا صالحی مسئول« .م پایان مأموریت بگیرم هاومد»: گفتم سراغ پرسنلی رفتم و

و د حسقاب  شقما بایق  »: گفت ام را آورد و صالحی پرونده. دوانند من را سَرمی ،بهبهانماهل اگر بفهمند 
اون موقع که بهبهانیا اینجا بودن گرفتار  .کار کنمدونم چه  نمی»: بدون ناراحتی گفتم «.کتاب پس بدید

مگه تقو بهبهقانی   »: گفت «!گرفتار لربازی شما شدیم اینجاییدحاال هم که شما لرها  ؛بازی بودیم بهبهان
ی تو»: گفت «.مال روستای ده ةبچ ؛ما من ماهشهری»: گفتم «کجایی هستی؟»: گفت «.نه»: گفتم «نیستی؟
حسن مالِ کجا بود؟ مال خوزسقتان بقود    تیپ امام ؛ببخشید»: گفتم «کردی؟ حسن چی کار می تیپ امام
: گفت «.اعزاممون کردند اینجا .ما هم سپاه بودیم .تابع ماهشهر ه؛مال هم جزء استان خوزستان ده! دیگه
کارهقای پایقان مأموریقت     همة ،با روی گشاده ،خودش «.گفتی ماهشهری هستی همون اول می ،خب»

از مققر  و  پایقان مأموریقت را گقرفتم   . بیاورندگفت چای هم . بیست دقیقه انجام داددر عرض من را 
سقوار لنقدکروز شقدم و از درِ دژبقانی     . جلوی در و دژبان فاصقله داشقتم   متر با هشتصد. بیرون آمدم
ببخشقید  »: پیاده شدم و بقه دژبقان گفقتم    .دستی را کشیدمرا روشن نگه داشتم و ترمز ماشین. گذشتم
پرسنلی را  ةداخل کیوسک رفتم و شمار «.هتلفن روی میز»: گفت« ؟تلفن کنمشه به پرسنلی  می ،برادر
 ،آققای صقالحی  »: گفتم «.علیک سالم»: گفت «.سالم علیکم»: گفتم. صالحی گوشی را برداشت. گرفتم

احسا  . ای رو به شما بگم باید یه مسئلهمن حقیقتاً »: گفتم« اومده؟مشکلی پی  »: گفت «.م من کعبی
مقن بقه شقما    »: با آرامق  گفقتم   «.در خدمتتون هستم .بفرمایید .کنم خواه  می»: گفت «.کنم دِین می

 فح  به زبان لری ناگهانمکث کرد و   ثانیه سینزدیک . صالحی قفل کرد «.م من بهبهانی! دروغ گفتم
 «االن کجقایی؟ . ماهشهر و هندیجانم ةگی من بچ می تو ؛من گفتم تو بهبهانی هستی» :گفت بدی داد و
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گوشقی  ؛ چشقم »: گفقتم  «.گوشقی رو بقده دسقت دژبقان    »: با فریقاد گفقت  « .درِ دژبانی یجلو»: گفتم
 ةبرسقم فاصقل   ماشقین تا بقه  . گوشی را کنار تلفن گذاشتم و از اتاقک نگهبانی بیرون آمدم «.خدمتتون
تقا   .نشستم و با سرعت حرکت کردم لندکروزباالخره در . طول کشید ها اما برای من قرن ؛زیادی نبود
 .کردم تا دنبالم نیایند گشتم و پشت سرم را نگاه می اهواز برمی
حبیب هم  .به بهبهان برگشتم. های تیپ پراکنده شده بودند و حال و روز خوبی نداشتیم بچهبیشتر 
و او با این شرط قبول اند  کرده حبیب گفت او را فرمانده ناوتیپ کوثر  .چند روز آنجا بودیم. آنجا بود

من بهبهان بودم که حبیب در کقربالی  . زمینی شودی کند و تابع نیرو کرده که ناوتیپ مأموریت  تغییر
 بعد از عملیاا برگشت و گفت که دیگر. گرفت های ناوتیپ کوثر قرار کنار بچه ق  2البکر و االمیهق   91

 .دریایی باشدی رود و فرماندهان اصرار دارند که ناوتیپ کوثر زیر نظر نیرو نمی وتیپبه نا
مقدتی   بهترین فرصت بود تا زمینی را که برای حبیب گرفته بقودیم و  در بهبهان بالتکلیف بودیم و

حسن بودیم که بقه   تیپ امام هنوز در. گرفتن زمین هم جریان خودش را داشت. رها شده بود بسازیم
ول کن بابقا تقو هقم    »: گفت« .گیرن همه دارن زمین می .ا بگیر بچه یه زمین برای زن و»: گفتم ب حبی

درِ تعاون یکی از رفقای  را دید و  جلوی. در قرارگاه دیدم محمود پریشانی را یروز« !حوصله داری
 درو  زمقین گقرفتیم  قدر  اینها  بهبهان برای بچه داد که در او هم توضیح « این زمینا چی شد؟»: پرسید

ای کقاش یقه زمینقی بقرای     »: جا از فرصت استفاده کردم و به محمود گفقتم  همان. قدر اینشوشتر هم 
بابقاش زنقدگی    ةتا اتاق خونق  دو یتو ،نه»: گفتم« مگه حبیب زمین نداره؟»: گفت «.گرفتیم حبیب می

 هقر  ؛بهبهقان گقرفتیم   یبزر  تقو  ةتا قطع دو ؟حبیب شمایلی»: رفیق محمود با تعجب گفت «.کنه می
رو به حبیقب   ابگو یکی از اون پالک»: محمود به رفیق  گفت «.هتا پالک شونزده هفدهش نزدیک  قطعه
 تلفن کقرد  ،مسئول تعاونی سپاه بهبهان ،را برداشت و به مصطفی دهدار تلفن جا گوشی او همان« .بدن
بده به  ،که خودشون انتخاب کردنجایی  هر ،ش رو ی شهری که بهت دادن یه قطعهااز زمین»: گفت و

زمینی . به بهبهان رفتم و به حبیب هم چیزی نگفتم« .فرستم  برای حبیب شمایلی می حمید کعبی که
بققایی قبقل از    مجیقد  حبیب و. فرم  را امضا کردم متری در میدان اسکار برای حبیب گرفتم و 251

به اهواز رفتم . زمین به زمین فوتبال نزدیک بود نآ .کردند می انقالب در تیم اُسکار بهبهان فوتبال بازی
گی؟چه جقوری بقه جقای مقن      چی؟ راست می»: گفت« .حبیب براا زمین گرفتم»: و به حبیب گفتم
تو دیگه کی هستی؟ من خودم »: گفت و خندید. جلوی خودش امضای  را جعل کردم« امضا کردی؟

آجقر   سقاخت و سقیمان و    ةیم دنبقال پروانق  که در بهبهان بود یمدت در «.کنم همه رو جعل می یامضا
تقریبقاً چهقاردیواری   . بقردیم خودمان شروع کردیم و پِی ساختمان را کندیم و دیوارهقا را بقاال   . رفتیم

 .مشخص شد

                                                 
اطلقس شقمارة   . )انجام شد« الوکیل ونعم حسبنااهلل»فار  و سکوهای نفتی عراق با رمز  در شمال خلیج 11/0/1905این عملیاا در تاریخ  .1

 (149ص ، 1912 ،مرکز تحقیقاا و مطالعاا جنگ، آبادان در جنگ ،0

 (راوی. )فار  است نام دو سکوی نفتی عراق در خلیج .2
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 هقا بقاال   از پلقه . کنیم روشندر همان روزها یک بار با حبیب به قرارگاه اهواز رفتیم تا تکلیفمان را 
ماندم تا ببیقنم چقه اتفقاقی افتقاده     . تعجب کرده بودم. ید پشت ساختمانحبیب دو ناگهانرفتیم که  می
: حبیب پرسقیدم  بعد از آن از. از کنارم گذشت و رفت و دمآ  ها پایین محسن از پله آقا کمی بعد .است
دانستم علت کارش چیسقت   نمی «.محسن رودررو نشم خواستم با آقا می»: گفت «برای چی دررفتی؟»

از آن سقمت خقط یکقی    . گوشی را برداشتم .تلفن زنگ خورد همسرم پدر ةدر خانیک روز تا اینکه 
 «بلقه، شقما؟  »: گفقتم  «.حبیقب »: گفت «کدوم شمایلی؟؛ بفرمایید»: گفتم «آقای شمایلی هستن؟»: گفت
محسقن پشقت خقط     سریع متوجه شدم آقا «.به ایشون بگید من محسنم»: ای مکث کرد و گفت لحظه
چقرا بهق    »: گفقت . کمی به هم ریخقت  «.هآقا محسن کارا دار» :گفتم وحبیب را صدا کردم . است

ی ناوتیپ بقه  ها بچه. دقیقه صحبت کرد چهل و پنجمحسن نزدیک  و با آقااما آمد « ؟م خونهگفتی من 
محسن هم تما  گرفته بود تقا علقت را   . است رفتهو  کرده رها اآقا محسن گفته بودند حبیب کوثر ر

 هاگق  .گقه برگقرد بیقا    محسقن مقی   آققا »: حبیب گفت ی،تلفنوگوی  گفتم شدن بعد از تما. جویا شود
 «.کنم می ا به عنوان جانشین فرمانده لشکر معرفی .برو ولیعصر ،خوای کوثر باشی نمی

 مقن . های بهبهان و تبلیغاا و تدارکاا هم به آنجا رفتنقد  وقتی حبیب به لشکر ولیعصر رفت بچه
رفت و من  کارها خوب پی  نمی حسن بودم اگر امامتیپ  دورانی که در در .خواستم به آنجا بروم نمی

بهتر . دکن رفتار می طور این است حبیب خواهر چون شوهر گفتند می ها بعضی از بچه شدم، عصبانی می
کقنم کقه حسقین     روشقن یک روز به قرارگاه رفتم تا تکلیقف خقودم را   . به جای دیگری بروم دانستم
 کقنم  روشنم تکلیفم رو  اومد»: گفتم «کنی تو؟ اینجا چه کار می ،حمید برادر»: دپرسی. کج را دیدم کاله
: گفقتم  «.م ائمقه  211زره  من تیپ ضد»: گفت« شما کجایید؟»: گفتم« .بیا پی  ما»: گفت« .برم یگان و
یم به عنوان مسقئول   ما مهدی جالییان رو هم آورد. بیا طرح عملیاا»: گفت «.زره بلد نیستم من ضد»

حسقن   امقام تیقپ   مهقدی در « .هم تلفیقق بشقید   با .کار طرح عملیاتی نکرده هم مهدی .طرح عملیاا
 «.بقوده  110حقداکثرش تفنقگ    .من بلد نیستم»: گفتم. بود حمزه صنوبر  حاج جانشین گردان ادواا و

تقو رو  خواست خدا بود که من بیام  .اتفاقاً خیلی عالی شد. م؟ کار همون کاره کرد کار مگه من»: گفت
 .کرد و باالخره قبول کردم اصرار «.زره به عنوان جانشین طرح عملیاا پی  جالییان ضد بیا .ببینم

. ل بقود لق ای مج مصقادره  ةراه و در یک خان ملی ةمنطق ،زره در اهواز تیپ ضد مقر 1905آذر سال 
. رگی هم داشقت بسیار بز ةحیاط و باغچ. ین شده بودئهای زیاد و بزرگی داشت و دیوارهای  تز اتاق

بقرای مقا خربقزه و هندوانقه و سقبزی خقوردن       کقه   به نام شولی باغبان شهرداری اهواز پیرمردی بود
 صقبح کقه شقولی   . کردند شبانه غارت  می ها د بچهنبرس ها خربزه و ها قبل از اینکه هندوانه. کاشت می
او را . سعید که عقرب بقود   ای هم بود به اسم سرباز وظیفه. کاشته خبری نیست آنچهدید از  می آمد می

 ه کهاین دل  خوش»: گفت می هم شولی. کرد نهی می و به شولی امر و بودند کردهمسئول فضای سبز 
 «.ذاره کارمون رو بکنیم نمی .بزنبیل بیا اینجا رو  ،گه اینجا رو بیل نزن روز می هر .همسئول
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بیقل بقه دسقت    . سقت ها نآر هم کنقا سال  میانو دیدم یک آدم متشخص  رفتمزره  یک روز به ضد
خیلقی آرام و محجقوب   . آمد باغبان باشقد  نمی ظاهرشبه . کرد می پایین را باال و ها خاک گرفته بود و

 «شما تازه اومدی؟»: گفتم «.سالم، درمانده نباشی»: گفت «.سالم، خسته نباشی»: گفتم جلو رفتم و. بود
از »: گفقت  «ی؟ از کجقا اومقد  »: گفقتم  «.ام طقرح سقازمانی   یتقو . م جبهقه  آره، من تقازه اومقد  »: گفت
کارمند که نباید »: گفتم «.بله»: گفت «داری هستی؟ کارمند جنگل»: گفتم «.داری استان خوزستان جنگل

من رو اینجقا   ؛ ولیرو نوشتم همینم رو که پر کردم  من فرم اطالعاا فردی»: گفت «!بزنهباغ رو بیل 
. خوردم جا «.داری استان خوزستانم کل سرجنگل عاون مدیرم»: گفت «کجا شاغلی؟»: گفتم «.فرستادن

تصقور   «داری جنگقل »با دیقدن واژة  پذیرش  مسئول. کل را فرستاده بودند زمین بیل بزند معاون مدیر
 دبیایق . بیقل رو بذاریقد کنقار    .اشتباه شده ؛ببخشید»: گفتم. خورد می بانیکرده بود که ایشان به دردِ باغ

کجقا داری   ... هوی»: زد فریادسعید  ،زمین گذاشت که بیل را بندة خدا «.دارم تونکارِ ی ساختمون،تو
شقما کقاری   »: گفقتم  «.بقذار کقارش رو بکنقه   »: گفت سعید «کنی؟ چرا داد و بیداد می»: گفتم «ری؟ می

کجقایی  »: گفقتم  «.م من وَرشقویی »: گفت «تون؟ یفامیل ؛ببخشید»: از آقای معاون پرسیدم «.نداشته باش
 «.همنق  تقر  بقرادر بقزر   »: گفت «با قاسم ورشویی چه نسبتی دارید؟»: گفتم «.بهبهانی»: گفت «هستید؟

. حبیب است  حاج اوفهمیدم . من در زورخانه بود صمیمیقاسم از رفقای   حاج. اعصابم به هم ریخت
طقرح عملیقاا   او را به . ای بود آدم ساده. ه بودزد آمده بود و چند روز باغ بیل  ما حبیب به تیپ  حاج

معقاونِ   .که فرستادی زیردستِ سعید فوق لیسانس داره کسیاین »: گفتم بردم و سراغ پذیرش رفتم و
طرح عملیاا  مدتی کنار ما درحاج حبیب  «!تو به  بیل دادی .هداری استان خوزستان کل جنگل مدیر
کارهقای ژنتیکقی    هیک باغ تحقیقاا کشاورزی در بستان داشت ک. وجودش برای ما نعمتی بود. ماند

بزر  آورد که برای یک گقردان کقافی    ةیک بار برای ما سه هندوان. دادند می انجامآنجا روی گیاهان 
تحقیقاتیقه  کقار   .اینقا سفارشقیه  »: گفقت  می حاج حبیب. ها خیلی تعجب کردیم از بزرگی هندوانه. بود
بقرای تیقپ از    .و آرامقی بقود   عتشرانسان بسیار م. برد می با پیکان  ما را به بهبهانهم  گاهی «.ستما

ائمقه   211زره  هکتار زمین در رامهرمز گرفت و به نام تیپ ضقد  چهارصد داری جنگل منابع طبیعی و
 که مقدیر  ،سراغ مهند  بهزاد. سند زد و خودش به ما یاد داد که چطور برای زمین آب و برق بکشیم

چهارصد اش را  آن زمان هزینه. برای این پادگانیم هخوا برق می رفتیم و گفتیم ،کل برق خوزستان بود
مهند  بهزاد ! پی  شمامدیم آ نمی قدر پول داشتیم که این رگفتیم اگ. هزار تومان برآورد کردند پانصد

 .به همین ترتیب آب هم برای پادگان کشیدیم .مشکل برق حل شد همکاری کرد و
از . زیقر چشقم  بقدجوری بقاد کقرده بقود      قدبلندی را دیدم که  ةزره رانند یک بار در حیاطِ ضد

حسن  امام تیپ کاظم هم بعد از انحالل .است زدهاو را کاظم فرامرزی  گفتند .پرسیدم چه شده ها بچه
تیپ  .حسن آنجا بودند امامتیپ های  خیلی از بچه. و فرمانده گردان امام علی بود زره آمد به تیپ ضد

کقه از   ،کق   منصقور زحمقت   مسقعود و و  بست رنگ حیدرو  طاهری سعید. حال سازماندهی بود در
جانشین تیپ حسقین امیقری   . حسن آمده بودند ، از تیپ امامحفاظت بودند های دفتر فرماندهی و بچه
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محسن موسوی  رئیس ستاد سید. بود که اوایل جنگ در حمیدیه پای  روی مین رفته و قطع شده بود
حسقن    تدارکاا حقاج . تبار بود مسئول تعاون کریم. حسین بود حسن مسئول دفتر بود که در تیپ امام

هقم فرمانقده    در ضقد زره  .حسن فرمانده گردان زرهقی بقود   طاهری در تیپ امام سعید. ترکالکی بود
محمقد   1بقارش  حمزه صنوبر هم فرمانده گردان قمر بود که مسقئول آتق     حاج. شدحسین  گردان امام
 .شدپژگاله 

نقشقه را  . یک اتاق هم به مقا دادنقد   .امکاناا گرفتیم. دادیم یم باید ساختار طرح عملیاا را شکل
 بقا  .نقشه سقاختند  نجارهای جهاد برایمان میز. تهیه کردیم نیز های عملیاتی را کالک. زدیمدیوار  روی
نیروهای مستقر در ساختمان ابتدا سی نفر . یداهلل هم تما  گرفتم تا مقداری یونولیت به ما بدهد  حاج
ققدر زیقاد شقدند کقه در محوطقه هقم        آن نیروهقا  آمقدم  می زره بیرون ی آخر که از ضدروزها .بودند
کقه نزدیقک    ،بقریم آبقادان   ةها کقه بقرای شناسقایی منطقق     شب .کولر نداشتیم. های سریع ساختند اتاق

های شرکت نفت  رفتیم کولرهای سالمِ خانه می ،داشت زیر آت  مستقیم دشمن قرار اروند و ةرودخان
کقه مسقئولیت    ،یداهلل من از طریق حاج . کردیم می باید خودمان را تجهیز .آوردیم زدیم و می می را بار

بایقد برایشقان    ،بگیقریم  امکانقاا  خواستیم از سپاه اگر می. گرفتم می امکاناا ،قرارگاه جهاد را داشت
 ،امکاناار همه جو .گرفت جرثقیل می یداهلل خودش  حاج. خوابید می هاکار آوردیم و می یل مستنددال

 .آورد برایمان می ،های رولی و پلیت و لودر آالا گرفته تا سنگر و گونی از ماشین
بناسقت  »: در راه گفقت « .بریم آبادان»: به تیپ گذشته بود که حسین به من گفت ورودمیک ماه از 

هقای   بچه مقردر آبادان به  «.ن آبادانآ های دیگه هم دارن می بچه .این منطقه یعملیاا بزرگی بشه تو
آنجقا  . بود  محمود پریشانی جانشین فرمانده تیپ. عسگری رفتیم حسن امام 10اطالعاا عملیاا تیپ 

 .ن تیپ یک روز دیگر به آنجا برویمشد و قرار شد با مسئوال  شناسایی منطقه صحبت بارةدر
. بزر  و بتنی شدیم ها به منطقه رفتیم و وارد سنگری با بچه ،بودآلود  که زمین گِل ،یک روز بارانی

داد کقه   مقی  سنگر بود که تصاویری را نشان تلویزیون بزرگی در. ی آنجا امکاناا خوبی داشتندها بچه
 و 2ابوالخصقیب  ةمنطقاز ، پشت دشمناز چرخید و  می دوربین. گرفت می شده در منطقه دوربین نصب
نطقه را دیقدیم و در نقشقه   وقتی م. گرفتفیلم می شد جمع میدر آن های سطحی  آب که 9خورشیطان

ابوالخصقیب جقاده    ةمنطقسراسر  ؟کرداین منطقه عملیاا  شود در چطور می هم بررسی کردیم گفتیم
 .باز بود   اما سمت راست و چپ. کردیم می عمل و باید روی آن بود

                                                 
 (راوی) .شود می با مختصاا مختلف  خمپاره، و توپخانه، کاتیوشا، یوشاکات گویند که شامل مینی بار می آت  ةبه توپخان .1

 (924ص  المعارف مصور، رهیدا تاریخ جنگ، نیا، شیرعلی جعفر) .جنوب خرمشهر واقع شده است در این منطقه در اروندرود و .2

 شقیطان  ها بقه آن خقور   ابوالخصیب عراق ایجاد کرده بود که محلی ةهای فصلی هور وسیعی پشت منطق بارندگی فراا و دجله و سرریز .9

 (راوی) .اکنون خشک شده است گفتند و می
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 «.بقارا اونجقا رو ببنقدن    شده آتقی   قرار»: گفت «کنن؟ سمت چپ رو چه کار می»: به حسین گفتم
بنا شقده بقا   »: گفت خندید و «قبضه تو  باید اون مسیر رو بکوبه؟ دونی چند می چه جوری؟»: مگفت

 «.ور بیاد بمبارون هم ببندن  که دشمن نتونه از اون
. مسئول حفاظت اطالعاا قرارگاه کربال بقود  1زاده خیراهلل صفری. نیروها برای عملیاا آماده شدند

 ،ن منطققه نشقود  آبقرای اینکقه دشقمن متوجقه عملیقاا در      . بقودیم خیلی با هم رفیق  بهبهانی بود و
خیلقی   ،رفقت  مقی  مثالً اگر تا آن روز ده لندکروز به آبادان ؛شد می ها به صورا عادی انجاموآمد رفت
هقم گفتقه بودنقد     ها ماشینبه . د داشته باشددهمین تعداد تر ،همقبل از عملیاا کردند که  می مراقبت

چقراغ خقاموش   با شیر  از بهمن و دور بزنند از آنجا .بروند 2ند به طرف قفاصنزدیک آبادان که رسید
رود  می شیر به طرف انتهای بهمن ماشینتصور کند  ،رصد کرد ها را آنوارد آبادان شوند تا اگر دشمن 

ایسقتاد و   کنقار جقاده مقی    هقا  خیراهلل شب  حاج .نهایت کارهای حفاظتی را انجام داده بودند. آبادان نه
: گفقت  حقاج خیقراهلل   ،اضافه بفرسقتم  ماشینخواستم  مییک شب که  .کرد می را بررسی وآمدها ترف
تقر   سیکلت هم اضافهیه موتوردم  اجازه نمی ،تا صبح که هیچ، تا صبح قیامت هم اینجا وایسی ،حمید»
 .حق هم داشت. کرد می گیری خیلی سخت «!شناسی تو که من رو می .بره

منطققه  به به ما ابالغ شد نیروها را . شد خرمشهر مستقر و های آبادان نخلستانقرارگاه کربال هم در 
ای پیدا  طبقه های تک خانه 12ایستگاه  سرِ شیر و کنار بهمن در آبادان گشتیم و ها آن بردنقبل از . ببریم

و از  آمقد  وگرنه تقو  مقی   ؛بیتوته کرد ها شد در آن می فقط. قابل سکونت باشد ها کردیم که برای بچه
 .شد می رد ها روی آن

یگانی کقه توانسقت از    تنها. های المهدی را در آب زدند که شروع شد غواص 49عملیاا کربالی 
. خط دشمن را شکسقتند  مینو وارد عمل شده و ةهای لشکر ولیعصر بودند که از جزیر آب بگذرد بچه

نتوانستند خود را به آنان ملحق جناح دو . یک روز هم آن سمت آب ماندند و بیشترین تلفاا را دادند
کج در قرارگاه کربال وضعیت نیروها را رصقد   حسین کاله وشب عملیاا من . آنها گیر افتادند و کنند
آن شب حسقین  . ها را توجیه کنیم خواهیم پای کار برویم سریع بتوانیم گردان می کردیم تا صبح که می

من »: گفتم ،مسئول اطالعاا قرارگاه ،ه غالم محرابیب. من در قرارگاه ماندم برای کاری به مقر رفت و
خقوان وارد   مون میها که بچه ،حداقل یه کالکی به من بدید که برای فردا. های عملیاتی رو ندارم کالک

 سیم از اطالعااْ نیروها پشت بی. عملیاا گره خورده بود و غالم ناراحت بود «.آماده کنم ،عمل بشن
 آقا»: گفتم آمد می می فرصتی که غالم کنارم من هم در هر. خواستند می را شده معبرهای شناسایی سایر

                                                 
 (راوی) .به شهادا رسید 1900زاده در سال  حاج خیراهلل صفری .1

ای شقنی   با آبادان جقاده قبل از جنگ مسیر ارتباطی آن . شیر قرار دارد کیلومتری جنوب شرقی آبادان و کنار رودخانة بهمن 42قفاص در  .2

راه زمینی مرتبط با آبادان همقین جقادة شقنی     تنهاپس از اینکه ارت  عراق دو جادة آسفالتة آبادان به اهواز و ماهشهر را به تصرف درآورد . بود

 (راوی. )بود

. انجقام شقد  « یامحمقد »بقا رمقز   های جنوبی بصره  در منطقة ابوالخصیب و شلمچه با هدف رسیدن به دروازه 1905این عملیاا در سال  .9

 (52ص  ،خوزستان در جنگ)
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خقوای از   چی مقی »: زدشد و فریاد  عصبانیتکرار شد غالم  وضعیتبار که این  چند «غالم چی شد؟
مقن  . دست من را گرفت و به دیقوار چسقباند   «؟کنی این گیرودار؟ داری نرخ تعیین می یجونِ من تو
محمقد  . بقاال رفقت  ، بازار بود که آشفته ،عملیاا صدایمان در سنگر. ل  دادمتم و هُاش را گرف هم یقه

یکقی  »: گفقت  می کرد و می دست  را به سمت دیگران دراز. سنگر روی برانکارد بود ةباللی یک گوش
 ةدکمق . ها ما را جقدا کردنقد   بچه. هم جدا کند خواست نزدیک ما بیاید و ما را از می «.بیاد من رو ببره

ایشقون هنقوز یقه    »: گفتم« ته امیر؟ هچ»: پور به من گفت غالماحمد . ه بودپیراهن من و غالم کنده شد
توجیه کنم؟ این رو بایقد   نیرو رو من چطور .ما فردا صبح باید وارد عملیاا بشیم. کالک به من نداده

« .شه تا فقردا  چی میکن ببینیم  تو صبر»: گفت لبخند تلخی زد و احمد« .داد چهار روز پی  به من می
عملیقاا در چقه    دانستم نمی «کنم؟ گی؟ تا فردا من چطوری صبر تو دیگه چی میبرادر احمد »: گفتم
روی سقر مقن دسقت     .باللی را هم آوردنقد  محمد« .تو حاال آروم باش»: گفت احمد .ای است مرحله
بقه  . من که حرف بدی نزدم ،آقای باللی»: گفتم «!خوب کوتاه بیا پسر»: گفت و ،بوسید سرم را، کشید

از وضقعیت منطققه بقه مقا      هنوز یه کالک. خواد وارد عمل بشه زره فردا صبح می حضرا عبا  ضد
مقن خقودم کالقک     .صبر کن حاال .اشکال نداره»: گفت  باللی «من چه جوری باید نیرو ببرم؟! نا هنداد

 «.تو کوتاه بیا. رمآ براا می
منورهقا  نقور  شقد و   مقی  آتشی که ریخته ،ها غرش توپخانه. تادمو کنار در ایس رفتماز سنگر بیرون 

تقو بقرای   »: کج آمد و تا من را دید گفقت  نیم ساعت بعد حسین کاله. واقعی درست کرده بود یجهنم
حسقین  « .کالک برای»: گفتم« برای چی؟»: گفت «.با محرابی قاطی کردم»: گفتم «ایسادی؟وچی اینجا 
ترسقیدم دوبقاره    مقی  .نقرفتم « .مآ مقی هقم  من  .تو برو ؛باشه»: گفتم« .وخب حاال بیا ت»: گفت خندید و

: گفقت  حسقین بیقرون آمقد و    بعقد  یک سقاعت . زد با شدا می همچنان توپخانه. ناراحتی پی  بیاید
: گفتم «!بدجور هم گره خورده ؛کار گره خورده»: گفت «چی شده؟»: گفتم. شب بود تقریباً نیمه« .بریم»
هقا   یگقان کنقار بچقه    یبرگردیم بریم تو .ول  کن .کالک چیه؟ کار خراب شده»: گفت« کالک چی؟»

 مبقری  به دسقت اومقد،  توفیقی  هتا اگ مآماده باشی باید .دیم ما بهتون اطالع می ؛ن بریدا هاینا گفت .باشیم
 .فهمیدم اوضاع خیلی خراب است «.عملیاا یتو

قرارگقاه رفتقیم و    خودمان دوبقاره بقه  . تقرارگاه با ما تما  نگرف. خوف و رجا بودیم درتا صبح 
طور شده خودتقان   هر گفته بودندهای ولیعصر  به بچه .ندبست مواجه شد محورها با بن همةفهمیدیم 

  ةخرمشقهر و آبقادان و جقاد    امان دشمن بی .چیز به هم ریخته بود همه. را عقب بکشید که تنها هستید
در شقیمیایی  بمقب  بقوی  . به مقر برگشقتیم  11:91حدود ساعت . محل تردد ما را زیر آت  گرفته بود

وقتی به دژبانی مقر . کرد پیدا میشدیم بو شدا بیشتری  می تر هر چه به مقر نزدیک .بود پیچیدهمنطقه 
 .انقد  هقم بقه شقهادا رسقیده     ها و دو نفر از دژباناند  رسیدیم دیدیم دقیقاً جلوی دژبانی شیمیایی زده

حسقین  . شیمیایی شده بودند ها از بچه  خیلی .بود اوضاع آشفته. و داخل مقر شدیممان را گرفتیم  بینی
و  از منطقه خارج کنید اها ر هم گفتند سریع بچه ها آن. جریان را توضیح داد با قرارگاه تما  گرفت و
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د چقی امکانقاا داریق    هر»: ها گفت حسین بالفاصله به بچه. دنگه دار اتا امکاناا ر بماندنیروی کمی 
مأموریقت   .برگردیم اهقواز »: به ما گفت همشب  «.بکشید عقب و برید از منطقه بیرون به طرف اهواز

 «.تموم شده
 و خوشقحالی  نقد زد مقی  منقور رنگقی  هقا  یعراقم؛ اما شکسته بودی ما دل. کس حوصله نداشت هیچ
معلقوم بقود   آمقد و   مقی  شد از آن سقمت آب  می یی که رگباری شلیکها صدای کالشینکف .ندکرد می

 .اند پا کرده جشن و شادی و سرور بر
در  .خیلقی باصقفا بقود   . کقرد  خرمشهر پیرمردی بود که در ایستگاه بقرق کقار مقی    ق آبادان مسیر در

رسقید   مقی  ای شب بقه آنجقا   رزمنده هر. ساختمان خودش با گونی یک سنگر بزر  درست کرده بود
 .روشقن بقود   تلویزیقون سقنگر  .شام بخوریم ویم واو بر پی تصمیم گرفتیم . کرد آماده می شامبرای  

داد کقه   شهدای ما را نشان می. شبکه در حال پخ  خبر عملیاا بود. عراق را گرفته بود ةپیرمرد شبک
صحبت  خبر عبدالرشید در ژنرال ماهر. مان گرفت گریه. ها را روی زمین افتاده بودند و پایکوبی عراقی

. بقودیم  اکمقین اینق   اهقواز در  مقا از  .کقنن  می که دارن حفاظتی کارکردن  می ایرانیا فکر»: گفت کرد و
 «.اما موفق نشدن ؛دفعاا گذشته عمل کنن مثلخواستن  می. کنن می جا تا ماشین جابه دونستیم چند می

حتقی  . دسقت نیقاوردیم  ه هیچ مقوفقیتی بق   4کربالی  در. شده بود دشمن پیروز رفته و عملیاا لو
توجه به تجربیقاتی   نیروها روحیه نداشتند و با. ماندند برگشتند و شهدا جا ها بچه. سرپلی هم نگرفتیم
بقه مققر تیقپ برگشقتیم تقا      . دیگری انجام شقود عملیاا ها  دادیم به این زودی نمیکه داشتیم احتمال 

ها خیلی بهتر  ما وارد عمل نشده بودیم و وضعمان نسبت به بعضی یگان البته. بازسازی را شروع کنیم
هقیچ خبقری از    هنیمق  مقاه و  هی، اجازه بده من دو سه روز برم بهبهان و برگردم»: حسین گفتم به .بود

 «.زود بیا ولی برو؛»: گفت« .خونه ندارم
 تلفن کردساعت از رفتن من به بهبهان نگذشته بود که حسین  چهل و هشتهنوز . به بهبهان رفتم

 ةسریع به اهواز برگشتم و با حسین به طرف منطق «.افته می داره اتفاقاتی. برگرد اهواز ،حمید»: گفت و
 «کِقی؟ »: گفقتم  «.این منطقه دوباره عملیاا بشه یتو قراره ،حمید»: در راه به من گفت. شلمچه رفتیم

دشقمن  »: گفقتم  «چقرا؟ »: گفقت  «.شیم کنم موفق می احسا  می»: گفتم «نظرا چیه؟. زودی به»: گفت
و  همخصوصاّ برای اینکقه جلومقون آبق    ؛منطقه عملیاا کنیم این یکنه که ما دوباره تو نمی ش روفکر
فرسقتاده  هقم  یقه عقده رو    .با خیال راحت رفته دنبال بازسازی نیروهقاش  .سنگینی هم خوردیم ةضرب
االن مغقرور   ایه مطلب دیگه هم اینقه کقه اونق   . هاین برای ما یه امتیاز .خطوط نیروی کمی دارن .عقب
ی که بقرای برپقایی دیقن     یپسنده کسا خدا نمی. جنگیم می  اعتقادی و برای دفاع از دین ما ماا .نا هشد
 ی مقن را تأییقد  هقا  حسین صحبت «.شیم می حسین ما موفق مطمئن باش برادر .تحقیر بشنجنگن  می

 «.اعتقاد دارم به حرفاا»: گفت  کرد و
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. آب بقود   چقپ جقاده خشقکی و سقمت      سقمت راسقت  . بنقد رسقیدیم   صفوی بقه سقیل   ةاز جاد
 1ضقلعی  پقنج  ةو به طرف منطق ندشد می بعد از دو سه کیلومتر بسته رسیدند می خاکریزهایی که به دژ

قاسم صحبت کردیم  با . قاسم سلیمانی را دیدیم آنجا  .دژ بودند ثاراهلل زیر 41های لشکر  بچه. ندرفت می
 .اطالعاتی از منطقه گرفتیم و

 .خشقک بقود  ابتدا  5عملیاتی کربالی  ةمنطق. روز بود پانزده 5ی کربالتا  4عملیاا کربالی  ةفاصل
اینکه بتواند از هجوم ما به خطوط خودش جلوگیری کند از طریق  برایبعد از عملیاا رمضان دشمن 
هقای مقا    از آنجا مقابل ما رها کرد و بچه العرب وارد کانال پرورش ماهی و کانال زوجی آب را از شط

تقا منطققه را    بردیمها را  بچه وقتی. نگه دارندو آب را ثابت  درست کنندلندی بند ب مجبور شدند سیل
. از آب بیقرون بقود   ،که در عملیاا رمضقان زده شقده بقود    ،های عراقی تانک های برجک ببینند هنوز

 .دنآی آب میاز  ها دارند گفتند تانک می گذاشتند و سر هم می سربه ها بچه
اول عمل  ةهایی که در هفت یگان همة. بود 5آغاز عملیاا کربالی راه اصلی  شهید صفوی شاه ةجاد

 آمدنقد و آتق  پراکنققده   مقی روی جقاده   روز اول هواپیماهقای دشقمن  . ن جقاده گذشقتند  آکردنقد از  
ی آنجا را جهنم کرد و به معنقا . ضلعی را گرفتیم دشمن خودش را پیدا کرد ما پنج  اما وقتی .ریختند می

که در جنگ اتفاق افتاد و هقم دشقمن و هقم مقا      ،حجم آت  و نبرد سنگین بیشترین. زد شخم  واقعی
بقود و وسقعت     4یکی از محورهای کقربالی   5کربالی  ةمنطق. بود 5کربالی  ،تلفاا سنگینی دادیم
امقا  ؛ مطلوب عملیاا و کانال زوجی فاصله خیلی کم بقود  ةرهایی تا نقط ةاز نقط. خیلی کم شده بود

اگر بقه   .چون منطقه پر از نیروی دشمن و استحکاماا بود .خواست می فرصتبه طور طبیعی سه ماه 
راه  شقاه  بقر گقرفتیم و   می کیلومتری بصره قراردَه و  2کیلومتری تنومه پنجدر  ،رسیدیم کانال زوجی می
 .شدیم می مسلط ،با کویت ارتباط داشت که، اقتصادی عراق

. کج به قرارگاه خقاتم رفتقیم   فرامرزی و کالهکاظم و  مهدی جالییانو  دو شب قبل از عملیاا من
 هشما پنجاه تقا تانکق  سهمیة »: گفت نقشه را جلوی ما گذاشت و، فرمانده نیروی زمینی سپاه، شمخانی

از روز اول  .ریقد بیقرون   شقه و از منطققه مقی    مأموریتتون تموم مقی  ،اگه روز اول بزنید .بزنیدباید که 
. ذوالفققار هقم هسقت   ؛ زره نیسقتیم  ضقد  فقط ما گفتیم «.و بزنیدعملیاا تا روز آخر باید این تعداد ر

 ةچقون تجربق   .شناسم اما من شماها رو می ؛اونا هم هستن .ائمه 211زره یعنی  از دید من ضد»: گفت
 «.های شما بیشتره شما و بچه

                                                 
یک ضلع آن کانال پقرورش مقاهی بقود کقه بقه      . دورتادورش آب بود .ای خشک از عراق بود که دقیقاً پنج ضلع داشت ضلعی منطقه پنج .1

روی کانال پقرورش  . شد می ند جادهآمد چ ای که از بوبیان می جاده .در ضلع غربی هم آب بود و دشمن روی ما دید داشت. شد می جاده وصل

ه ضلعی را برای قرارگاه پدافنقدی خقود بق    این منطقه پنج دشمن در. شد می ها وصل خشکی عراقی ةماهی چند پل عریض زده بودند که به منطق

شکل آن را به  ای جزیرهندی متعدد در این منطقة ارت  عراق با احداز خطوط پداف .نیروی  در خشکی متمرکز بود ةاما عمد. وجود آورده بود

، پژوهشقگاه علقوم و معقارف دفقاع     شقلمچه  ،4 منقاطق  ةاطلقس فشقرد  ). ترین مواضع دفاعی خود در شلمچه تبدیل کرده بود یکی از مستحکم

 (1911مقد ، 

 (راوی) .شلمچه بین بصره و روستایی در چهار کیلومتری بصره و .2
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 ،1خط پدافندی پاسگاه زید در های  را تو به محمد پژگاله مأموریت دادند  5کربالی  در عملیاا
 هقا  عراقی وآمد رفتکه محل  ،پاسگاه بوبیان ةمستقر کند و روی جاد، های ارت  بود بچه در اختیارکه 
ن جاده را بگیرند تا دشقمن نتوانقد از سقمت راسقت بقه      آهای المهدی  قرار بود بچه. آت  بریزد ،بود

کقه محمقد پژگالقه     ،غروب. کمک کندها  باری به آن خطوط درگیری نیرو برساند و پژگاله هم با آت 
بقا  . نشسقته بودنقد  بی خیقال  سربازهای سنگر نگهبانی ارت  . خط آرام بود ،نیروهای  را مستقر کرد

 « هامشقب عملیاتق  بذار بهشون بگم  ؛بیفته قرار این بندگان خدا اصالً نمیدونند چه اتفاقی»: خودم گفتم
 .کردندتعجب خیلی  و گفتمها  به آنموضوع را 

 به ما دادنقد   اسراییلی m113دو نفربر . بیست کیلومتری خرمشهر مقر داشتیمشب اول عملیاا در 
غروب روزی . عملیاا دست ما بود نفربر. برای فرماندهی و یکی هم برای عملیاا یکیبا دو راننده؛ 

هقای   پور زخمی شده و یکی از راننقده  غالم ةگفتند رانند بند برویم کردیم تا به سیل که باید حرکت می
: رفت از او پرسیدم می وقتی داشت. و ما بدون راننده ماندیم رفتمن  ةرانند .آنجا برودشما باید  نفربر
اینا  .خواد دنده عوض کنی نمی. استارا که بزنی دنده اتوماتیکه»: گفت «رونن؟ می این رو چه جوری»
 .جقا بمونقه   گیقری کقه در   بخوای بری راست، شنی راست رو می هاگ. تا فرمون و دو نتا شنی دار دو

 هبرعکس  اگ .کنی بعد که مستقیم شد رهاش می .پیچه به راست جا می در .کنی شنی چپ رو رها می
زدم  دور در محوطقه  م دادیاد آنچها ب «.کنی راست رو رها می .گیری چپ رو می ،بخوای به چپ بری

 .نفربر شدم ةو رانند
به محقض وصقل شقدن دژ بقه      ،صبح آمد تا نیروها شب در محل استقرار باشند و حرکت دستور

که با هزار بدبختی برای شقرکت در عملیقاا    احمد افشردی را هم. به سمت منطقه بروند ،ضلعی پنج
 یکقردی تقو   یه عمقر کقار  »: گفتاحمد . سوار نفربر خودمان کردم تا با هم به منطقه برویم آمده بود،

مقن   ؛ش رو به من نشقون بقده   ببره؟ تو راننده تانک رو کی»: گفتم «!نفربر؟ ةی رانندجنگ که حاال بش
. نفربر را وسط آسفالت انداختم و راندم. تا قرارگاه تاکتیکی بیست کیلومتر فاصله بود «.شینم بغل  می
بقه   .بودنقد   ها آمقاده  گروهان. نزدیک منطقه رسیدیم. دادم اهمیت نمیزدند  می باالنور ها ماشینچه  هر
 .رفتیم ،رهایی ةبند و نقط نزدیک سیل ،خودمان مقر

دیگقر خقواب گیقرم     روز بعقد  دانستم از صقبح  میکه من . شروع شد 5شب عملیاا کربالی  نیمه
حسقین کقارا    بقرادر »: گفقت  نیم ساعت که گذشت یکی آمد و .خودمان خوابیدم در نفربر ،آید نمی
سقراغ   بقرو »: گفقت . خیلی عصبانی بود« .ر باشه برادر حسینخی»: گفتم و رفتمحسین  پی  «.بیا .داره

بند را گرفتند  سیل های المهدی خط و توجیه بودم که اگر بچه «کنه؟ ببین چرا آتی  نمی ؛محمد پژگاله

                                                 
گرفتگقی   عمقومی کوشقک، از جنقوب بقه آب     ةخاک دشمن بود که از شمال به منطقق داخل  مرزی و عمومی زید عراق بعد از دژ ةمنطق .1

 .شقود  مقی  از غقرب بقه کانقال پقرورش مقاهی منتهقی       و ،مرزی عراق در سمت ایسقتگاه حسقینیه   بوبیان، از شرق به دژ مناطق کوا سواری و

 (124، ص 1913زمزم هدایت،  ،های جادة فانو  ستارهعلی،  احسانی، حسین)
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آورد و  دشقمن داشقت فشقار مقی    . های ما باید آت  بریزنقد  بچه ،آورد فشار   از سمت راست و دشمن
 کجاست؟ زره ضد که در آمده بود انصدایشقرارگاه های  بچه. شد نمی آتشی ریخته

ای کقه   به گونهکرد؛  دید را کور می شد می دل تاریکی روشن دروقتی ها شدید بود و  آت  توپخانه
خاکی رفتم تا خودم را به محمد  ةو در جاد حرکت کردم ماشینبا . شد دید نمی را ییجا چند لحظهتا 

فریقاد  دویقدم و   آلود  گِلزمین  پایین پریدم و در ماشیناز . به پاسگاه رسیدم با مصیبت. پژگاله برسانم
 ةیقه گلولق   .مهماا نرسقیده »: وقتی پیدای  کردم گفت «کنی؟ کجایی؟ چرا آتی  نمی... پژگاله »: زدم

امقا مسقئول    ؛زره داده بودنقد  مهمقاا را بقه ضقد    «.هشروع شقد  هم عملیاا .نا هتو  هم به من نداد
: گفقتم  حسقین برگشقتم و   پقی   سقروته کقردم و   سقریع . یقخ کقرد  بدنم . تدارکاا کوتاهی کرده بود

تقا صقبح کقه مهمقاا رسقید      . چه از دهقان  درآمقد گفقت    حسین هر «.اسکندری مهماا نرسونده»
 .قرارگاه هم اَمان حسین را برید .را تحمل کردند زیادی های المهدی فشار بچه

هقای   اعقالم شقد کقه غقواص    . شد نمی ای قطع غرش هواپیماها لحظه و کردند ارها ک صبح توپخانه
منطقه ببینیم ی بریم تو بردارسیم  بی»: کج به من گفت حسین کاله. اند ضلعی را گرفته عاشورا پنج لشکر

حسین پشت موتور پرید و آن را روشقن  . به کمرم بستم برداشتم و را سی آر پی 40سیم  بی «.چه خبره
ی کمپرسی زیقر غقرش هواپیماهقا و در روز    ها راننده. عاشورا رفتیم 91های لشکر  ه محور بچهب. کرد

ضقلعی وصقل    بند را برای عبور نیروها به پقنج  روشن مشغول کار بودند تا باتالق را ببندند و سر سیل
یک . رهایی رسیدیم ةجلوتر رفتیم و به نقط. شده و در کنار آب افتاده بودزده هم   یکمپرس چند. کنند

از اینجا بقه بعقد بایقد پیقاده     »: حسین گفت. مانند بود باتالقزمین . کردند لودر و بولدوزر آنجا کار می
 شد کقه امکقان انجقام    قدر شدید رفتیم؛ تا جایی که آت  آن جلو گذاشتیم و ای موتور را گوشه« .بریم
حال کار برای لحظاتی داخل آن  ی درها کوچک آنجا بود تا بچه یک سنگر. کاری وجود نداشت دادن

من هقم  . را بررسی کندبا دوربین وضعیت  تاحسین زانو زد . ها بود دید عراقی پناه در جان. پناه بگیرند
 ناگهان. کردم مسلح نگاه می پناهی که خیلی گود نبود ایستاده بودم و با چشم غیر جان باالی سرش در

حسقین   و روی کمقر  پقرا شقدم  فهمیدم که به آسمان  .مبود یارهوشکامالً . چیزی کنار ما منفجر شد
نگقران حسقین   . من را پرتاب کرده بود ،تو  ةاما موج انفجار گلول اند؛ فکر کردم سنگر را زده .افتادم
اصالً چرا »: گفتم «.مون کنه ا نشد؟ ناکس نزدیک بود نفله طوری»: گفت خندید و. تکان  دادم. بودم

االن  هیم اینجا؟ اگ هما برای چی اومد .گم جدّی می»: گفتم. معناداری به من کردنگاه « ما اومدیم اینجا؟
 «.گردیم برمی. گی راست می»: گفت «خواست تیپ رو هدایت کنه؟ کی می زدن، می رو تو

. آمدنقد  رفتند و مقی  میسرعت  هم با ها قایق. شدندسازی  گرفته و مشغول پاک ضلعی را ها پنج بچه
اسقرای عراققی    شد و از ما و می منفجر ها قایق کنار ها گاهی تو . کوبید می منطقه را وار دشمن دیوانه

زره بودیم و آنجا تانکی نبود تقا   ما نیروی ضد. گذشت عملیاا هشت ساعت می از. گرفت می تلفاا
 موتقور  دویدم تقا اینکقه دوبقاره سقوار     حسین جلو افتاد و من پشت سرش می. باشد به حضور ما نیاز
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بریم ببینیم امین چقه کقار   »: حسین گفت. عاشورا رسیدیم 91راه و سنگر فرماندهی  به سر سه شدیم و
 «.یه کم اطالعاا بگیریم .کنه می

فرمانقدهان کلیقدی و    و اطالعقاا  و مسقئول  مسقئول عملیقاا  . شلوغ بود فرماندهی خیلی سنگر
 صفا هم کنقار امقین نشسقته     حاج. محوری دورِ امین شریعتی نشسته و مشغول هدایت عملیاا بودند

و  پرسی کقردیم  احوال. آمد جلو و شد بلند دید را که من .فقط مشغول تماشا بود .کرد کاری نمی. بود
اون هقم  . بقزنم  م اهواز به امین سر اومد»: گفت «کنی تو؟ حاجی؟ اینجا چی کار می چه خبر»: پرسیدم

 صبر کنگه  امین می .هآتی  سنگین .برم عقب تونم نمی .کردم حاال هم گیر .من رو برداشت آورد اینجا
 «.شرایط عادی بشه

بیقرونِ  »: به حسین گفتم. خاصی نداشتم آنجا کار .حسین کنار امین نشست و با هم صحبت کردند
من . تو  نزدیک سنگر به زمین خورد ةیکی دو گلول. بیرون سنگر آت  شدیدی بود «.سنگر منتظرتم

بقه   «.بریم»: گفت حسین آمد و. گذشت  سی دقیقه. رون ایستاده بودیمی لشکر بیها چند نفر از پیک و
ماندیم تا جاده وصقل شقود و    می باید منتظر. نداشتیم یخاص ظهر کار از تا بعد. خودمان برگشتیم مقر

 .یمان عبور کنیمها بتوانیم با جیپ
مهدی جالییقان و  و  من .ضلعی بروید توانید داخل پنج خیلی زود اعالم کردند جاده باز است و می

من . یمضلعی شو که قرار بود وارد پنجبودیم  تیپ ضد زرهی ها اولین گروه از بچه الساداا مهدی نجم
. دادم مقی  شده بقود عبقور   احدازای که تازه  ای باید نفربر را از روی جاده با همان کارآموزی ده دقیقه

بنقدان پقی     ممکن است در جقاده راه  و آیم نمیاز پس  برکه  به این نتیجه رسیدم و کردم کمی فکر
من خیلی  .به  بزنم بیادرو  ماشین از روبه ترسم می. شینم نمی من پشت نفربر»: به مهدی گفتم. بیاورم

من »: گفتم. قبول کرد که پشت نفربر بنشیند. های ادواا بود و از من واردتر مهدی از بچه «.بلد نیستم
بقا   هاگق . نیقای  مرومراقب بقاش  فقط  .بچسب به من ،دید نداریچون  ،تو هم .رم می با لندکروز جلو

 «.شاخ بشم بهتره تا تو نابودشون کنی به شاخ اماشین
آت  پراکنده اما شقدید   .است شده احدازای  دشمن متوجه شده بود که جاده. شدملندکروز  سوار

ضقلعی   خودمان را به پنج سختیبا . کشید می شعله ها آت  از آن. ندها را زدماشینخیلی از . ریخت می
آن را کنقار  . گیقرد بسنگری نبقود تقا نفربقر داخقل آن ققرار      . رساندیم و در ضلع شمالی مستقر شدیم

آن سقنگر   ضلعی را کانال کنده بودنقد و در  دورتادور پنج ها عراقی. گذاشتیم ،که شیب داشت، بند سیل
 .داشتند

: اداا گفقتم سق ال بقه نجقم  . شود و تا آن زمان کاری نداشقتیم  آغاز روز بعدقرار بود کار ما از صبح 
کانقال راه افتقادیم و بقا نقور      السقاداا در  نجم با مهدی جالییان و« .کنیم بخوابیم بریم یه سنگر پیدا»

: گفقتم . دیقدیم عراققی   ةکشقت  شدیم دو وقتی وارد سنگر. عراقی تمیز پیدا کردیم قوه یک سنگر چراغ
بیقا پقای    .گم چی کقار کقن   من به تو می ؛بیا .ول  کن»: مهدی گفت «!سنگر اینی من بیام تو همحال»

 اونجایی»: گفتم «.بازی هم درنیار لو  .نگران نباش .بیا»: گفت «.گیرم من نمی»: گفتم «.عراقیه رو بگیر
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خقوب   بیقا  .باشقه »: گفقت  مهقدی خندیقد و   «.گیقرم  ش رو می جای دیگه .گیرم خورده نمی که تیر رو
عراقی را باالی کانقال   ةباالخره دو کشت «!یاهلل دیگه. جاش رو دوست داشتی بگیر هر کن وبراندازش 
. کنقیم  حاال سنگر رو آب و جارو»: گفت روحیه بشاشی داشت الساداا نجم. آب انداختیم بردیم و در

در . آورد خودش رفت و چنقد پتقو پیقدا کقرد و     «.تونیم پتو پیدا کنیم بریم ببینیم از سنگرای دیگه می
. بودنقد  ساختهرا کرده و سقف خوبی باران  ها فکر عراقی. به باریدن کردباران شروع سنگر بودیم که 

 «.شدیم وگرنه امشب زیر بارون خیس می ؛برید دعا کنید به جونم که سنگر پیدا کردم»: گفتم ها به بچه
 بقا لنقدکروز آمقد و    ،ریمسقئول بهقدا   ،صفایی. خوابیدن آت  آزیر  شد نمیاما  ؛خواستیم بخوابیم می
 طقرح عملیقاتی و   سه نفر. نفر شدیم چهار «.تو هم بیا ؛نا هها رفت حسین به من گفته بچه برادر»: گفت

من همچنان داشقتم بقا خقودم    . الساداا خیلی خوب خوابیدند مهدی جالییان و نجم. چی یک بهداری
 مهقدی از خقواب پریقد و   . ام را برداشقتم  پریدم و اسقلحه  .وارد سنگر شد نفر رفتم که یک می کلنجار
تقو  »: گفقت  وخیز کرد و جای  جست الساداا در نجم «.یوزپلنگ»: گفتی پسر« کی هستی؟»: گفت

بقرادر  »: گفقت  پسقر  «.خوام برم زن بگیقرم  می .م عالقه دارم من خیلی به زندگی! رو خدا من رو نخور
شب دیگقه   رمز»: مهدی گفت «.هرمزِ شب»: گفت پسر «ه؟آقا یوزپلنگ چی»: مهدی گفت «.شوخی نکن

: گفتقیم  «.یگان ما گفته»: گفت «.یم قبل از شما اومد. زرهیم های ضد چیه؟ شما از کجا اومدید؟ ما بچه
 «حاال چرا یوزپلنقگ؟ . قرارگاه هم رمز شب نذاشته .برای ما که نگفته ،یگان شما برای خودتون گفته»

 «.عراقیه فهمیم می ،طرف نتونست تلفظ کنه هاگ .  ندارنحرف  اچون عراقی»: گفت پسر
هوا هم  .نخوابیدیم دیگر. استاز نیروی بسیجی شده  پر خالی از سنگر بیرون رفتیم و دیدیم کانال

بادگیر  کانال و زیر باران با کاله و ی بسیجی درها رفتم وضو بگیرم که دیدم بچه. شد می کم روشن کم
 برو .من گشنمه»: الساداا گفت نجم نمازبعد از . دلم به درد آمد. است شان بردهبه حالت نشسته خواب

 یبقرو تقو  »: گفقت  «؟!سقت اینجقا   خالقه  ةمگه خونق  ؟ای چه صبحونه»: گفتم «.ای پیدا کن یه صبحونه
کقه  مقن  »: گفقتم « .کقه بخقوابی  من دیشقب بقراا پتقو پیقدا کقردم       .پیدا کن بگرد رو سنگرای عراقی

خودش از سنگر  «.تو مالِ این حرفا نیستی ؟چیه دونی  اصالً می .خواستی بخوابی می»: گفت «.نخوابیدم
مققداری بیسقکویت و   « چقی داریقد بقا خودتقون؟     صقبحونه »: های کانال پرسید بیرون رفت و از بچه

مگه شما »: گفت «!مهدی اذیت نکن»: گفتم «.دم کدومتون نمی به هیچ»: شکالا گرفت و آورد و گفت
 «.دم تا هم به شما می سیر شدم یه چند که حاال خودم ؟!داذیت نکردی

تر که  نزدیک. بود آشنا برایم یشانها چهرهکه مدند آ میاز انتهای کانال دو نفر . رفتماز سنگر بیرون 
اینجا چی کقار   ،حبیب»: پرسیدم .و احوالپرسی کردیم به هم رسیدیم .ندا حشمت شدند دیدم حبیب و

هاتون رو وارد منطققه   پور گفته بچه غالم»: حبیب گفت «؟نی ولیعصر هم اینجاها مگه بچه کنی تو؟ می
هقر چقه   « .دیشقب  از»: گفقتم  «؟ییقد شقما از کقی اینجا  . منطقه رو ببینقیم  وضعیت یم ما هم اومد .کنید

سقنگرای اینجقا جوابگقوی گقردان نیسقت کقه       »: گفتم منطقه داشتم به حبیب دادم و بارةاطالعاا در
 «.یبخوای نیرو بیار
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 .ضلعی شد کج با جیپ وارد پنج حسین کاله 11حدود ساعت . رفتاطالعاا را که گرفت، حبیب 
 ةروی کارخونق  ضقلعی روبقه   الیقه پقنج   منتهقی ؛ محقور  یریم تو داریم می .بپر باال»: دید گفتکه من را 

 .جیپ هم کنارش بودند ةو رانند  مسئول مخابراا «.پتروشیمی
در محقور    تقریبقاً یقک ربقع   . زدنقد  دیدند و می ما را می .بودند 1هیها نوک کانال پرورش ما عراقی
ببقین چقی    ؛برو اون باال»: گفت حسین ارتفاعی را به من نشان داد و. و اوضاع را رصد کردیم ماندیم
پشقت   پشت دشمن و .بود عجیبی جای. دویدم و باال رفتم «.شه دید میپشت دشمن رو ببین . بینی می

زد و دوبقاره   مقی   جقی  آمد و آرپی می باال؛ سنگر نشسته بود یک عراقی در. شد می خودمان کامالً دیده
خواستند سنگر را زیر آت  بگیرند  های ما تا می بچه. رفت می سنگر دیگری و به دوید مینشست و  می

بقرو اون نقطقه رو نگقاه    »: و به حسین گفتم برگشتم. ام گرفته بود خنده. او جای  را عوض کرده بود
حیقف کقه    !عجقب جاییقه  »: گفقت برگشت حسین رفت و وقتی  «گیرهاا میخیلی خنده .دیدنیه ؛کن
 «.بگیره حالشون رو نشون بدید تا با تیربار موقعیت رو به مسئول محور .شه موشک اینجا آورد نمی
کنار نفربر نماز خواندیم و غقذایی را   «.برگردیم بریم بغلِ نفربر»: حسین گفت. گذشته بود ظهر از
 ،سقعید طقاهری  بعدازظهر  4حدود ساعت . پالستیک ریخته و آورده بودند خوردیم قرارگاه در که در

اعالم کرده  ،عمل شده بود که وارد ،کربال 25لشکر . با حسین تما  گرفت ،حسین فرمانده گردان امام
. بقرود  25هقای لشقکر    حسین هم به سعید طاهری گفته بود کنار بچقه  .خواهد می زره بود نیروی ضد
چه  ،تونیم باال بریم نمی اصالً .دآ کاری از دست ما برنمی !اینجا جهنمه»: گفت سیم می طاهری پشت بی

: تعجقب گفقت   سعید طاهری بقا  «.م اونجاآ االن می»: حسین گفت «.برسه به اینکه موشک شلیک کنیم
 فرمقان  خودش پشت« .مبپرید باال بری»: و بالفاصله به ما گفت« .آره»: حسین گفت« ؟دیآ خودتون می»

 .جیپ نشست
. الیقه عملیقاا بقود    آنجقا منتهقی  . کربال پشت کانال پرورش ماهی مستقر بودند 25های لشکر  بچه
بندند و عملیاا  را می ها وی کنند پشت آنرَ پشت کانال زوجی پی  ها تا بچه اگر نددانست می ها یعراق

مسقئول  . دنق را به عقب هقل ده  ها تا آن آوردند میفشار  به همین جهت. شود می ظرف یک هفته تمام
خواستیم به سمت  می. ضلع رسیدیم به آخر. سیمی بود که روی جیپ سوار شده بود مخابراا کنار بی

جیقپ را   و بود پوشیدهاورکت عراقی . یداهلل را دیدم  حاج. رفت بپیچیم می ای که به طرف منطقه جاده
و  رسقید  می ای که مستقیم به کانال زوجی جاده. شد اممتوجه .مدست تکان داد. کرد می با تعجب نگاه

کقرد   ت نمیئکس جر هیچ .گذشت خیلی خطرناک بود می ی کانال پرورش ماهیها از روی یکی از پل
تو  و خمپقاره پقر از    ةاثر اصابت گلول ای که خیس بود و بر حسین با سرعت در جاده. بگذرد  از آن

                                                 
 هقای کشقاورزی،کانالی در   زیقر پوشق  فعالیقت    مین امنیت بصره وأت به منظور ،رژیم بعث عراق الجزایر، 1315 ةامضای عهدنامپس از  .1

 ةاطلقس فشقرد  ) .این کانال در زمان جنگ نق  مهمی در دفقاع از بصقره داشقت    .کرد که به کانال پرورش ماهی معروف شد شرق بصره ایجاد

 (1911و معارف دفاع مقد ، ، پژوهشگاه علوم شلمچه ،4 مناطق
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 ی تانک مستقیم از کنارمقان رد ها گلوله. رفت میپی  انگار در هوا جیپ  .راند انداز شده بود می دست
 . را خواندم «ماَشهَد». شد می

 اضالع  پر .رسید متر هم نمی صدکل مساحت  به  ای رسیدیم که خشک بود و باالخره به منطقه
پقرورش   کانقال . گرفت شک تلفاا می خورد بی می خشکی توپی که در هر. کربال بود 25از نیروهای 
دانست سعید  می به سمتی که دوید. حسین جیپ را پایین آورد و پیاده شد. بلند داشت ای ماهی دیواره
 هقا  بند سنگری بود که سعید و بچه پشت سیل. آت  سنگین بود. ما هم پشت سر او دویدیم. آنجاست

 نیسقت بقه توضقیح   نیقازی   کنم میفکر »: سعید گفت. داخل سنگر رفتیم و نشستیم. آنجا مستقر بودند
تانقک داره   .ورِ کانال رو نگاه کن اون .تونیم کاری بکنیم اینجا نمی .بینی خودا داری می .حسین برادر

نیروم رو  اگهمن  .آتی  دشمن هم باالست .زنن چون دارن می .تونیم بیایم باال اما ما نمی .کنه بیداد می
کقه   ،عراقی  همین حین یک تانک در «.زنن  می حتماً ،تا بخواد تانک رو بزنه ،تاو بیارم یرو و بکشم
بپر به این تانکه بگقو رد   ،حمید»: کج به من گفت کاله. ما آمد باالی سرِ ،ها به غنیمت گرفته بودند بچه
بنقد بقاال رفقتم و پقایم را روی شقنی تانقک        از سقیل  «.شه باالی سر ما منفجر می ،که اگه بزنن  ؛بشه

بقا مشقت روی آن زدم و فریقاد    . تانک بسته بود ةدریچ. تانک قرار گرفتمقد باالی سر  گذاشتم و تمام
با اشقاره   .رسید صدای من به حسین هم نمی. کرد حسین از پایین من را نگاه می «.کن و بازر دَر»: زدم

خواستم پایین بیایم  ای که می در لحظه .بروم حسین اشاره کرد پایین. شنود به او فهماندم که راننده نمی
منطقه از انبوهی تانک . بودکانال پرورش ماهی  طرف آنتانک  تعداد زیادی .ت راستم را نگاه کردمسم

 سرازیر شداز آن مسیر  رفت وعقب  تانک . سریع پایین پریدم و به طرف سنگر دویدم. سیاه شده بود
کقه  رد خقو دقیق به جایی تو   ةگلولیک لحظه بعد  چند. پشت کانال پرورش ماهی پناه گرفت و در

سنگ  صورتمان پر از شن و قلوه و سر. خوردمثل گهواره تکان  زمین. تانک کمی قبل آنجا ایستاده بود
 .شد

مقن  »: حسقین گفقت   .نگقاه کردنقد  را بقا دوربقین    اطرافحسین و سعید . نیم ساعت آنجا ماندیم
به این نتیجه برسه که بذار خود مرتضی قربانی . دآ درمی ها دادِ بچه .عقب دتونم االن بگم شما بیای نمی

 «.ای نداره بود و نبود شما فایده
نیازمند زمان  1مالیوتکا ما برای شلیک تاو و. ی عراقی آن سمتها ما این سمت کانال بودیم و تانک

دیقوار کانقال    داد از نمقی  قدر زیاد بود که به ما فرصت شدا آت  دشمن آن. مختصاا دقیق بودیم و
ی ما تا آن لحظه یک موشک هم شلیک نکرده بودند و فقط نیروهقای  ها بچه. بگیریمبگذریم و نشانه 

شما اینجا بمونیقد  »: گفت ی پایانی را با سعید کرد وها حسین صحبت. پیاده به آن منطقه رسیده بودند
شقما بسقته بقه     .شه قطعاً کار شما شروع می ،ور های قربانی برن اون بچه هاگ .شه یا نه ببینید راه باز می

                                                 
شونده بقا سقیم    هدایت تانک و این موشک ضد .شود می شناخته( کوچک ةبچ) کشورهای غربی به نام مالیوتکا در SaggerAT-3 موشک .1

 (راوی) .رود به شمار میهای نسل اول تاریخ شوروی  موشک ةتانک و در زمر مشهورترین موشک ضد است و
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روزهای بعد نیروهای پیاده به آن سمت کانال رفتند و  «.نتونستن که هیچی هاگ .ی قربانی هستیدها بچه
 .ی سعید هم وارد عمل شدندها بچه

ک   سینه در. تعداد زیادی مجروح و شهید در جاده افتاده بود. سوار جیپ شدند تا برگردیم ها بچه
ترسقیدم نکنقد شقهید را     .ه کند و باال بیایدخواست جیپ را سروتَ میحسین  .جاده شهیدی افتاده بود

شقهید   برادر حسین»: به حسین اشاره کردمطور که روی جاده بودم همین .عبور کند نبیند و از روی 
تو  پشت سرم خورد و دست  ةدر همین هنگام یک گلول. شد نمی حسین متوجه حرفم .«اِ، نیاجلو

خقود   دستم یک تکه گوشت آویزان شد که خودبه. دبو خوردهترک  درشتی به بیخ بازویم . چپم افتاد
حمیقد چقی   »: گفت حسین با جیپ باال آمد و. توانستم بنشینم فقط  .زبانم خشک شد. خورد تکان می

اما چون ترک  از نوک به دستم خورده  ؛رود حسین دید خون از دستم می. حس نداشتم «.شد؟ بیا باال
اصالً ایقن دسقت بقا     .طوری نشده»: حالی گفتم با بی. دید می بادگیر فقط یک سوراخ کوچک کنارِ بود

آرام  بغلقم را گرفتنقد و مقن را آرام    زیقر   مسئول مخابراا وحسین  «.هکنم قطع احسا  می .من نیست
 کقس حاضقر   هیچ ،نبودند ها آن آن شرایط اگر در. ام گذاشتند تا نیفتد دستم را روی سینه. سوار کردند

حسین . مجروحان روی زمین افتاده بودندو  آمبوالنس نبود وآمد رفتامکان . شد به من کمک کند نمی
روی . شقد  مقی  ی تانقک از کنارمقان رَد  هقا  دشمن دید داشقت و گلولقه  . راند می با سرعت روی جاده

 .رفت رید و جلو میبُ کردم که می در دستم احسا  میرا اندازها حرکت ترک   دست
را نگقه   جیقپ حسقین  . بمباران گرفته بودند من آنجا را زیرهواپیماهای دش. ضلعی رسیدیم به پنج

یادم رفقت دسقتم زخمقی اسقت و     . مسئول مخابراا هم پشت سر او پایین پرید. داشت و پایین پرید
 خود چپ و راسقت  دیدم دستم خودبه ناگهان. پایین پریدم .های بازویم با پایین ارتباط ندارد استخوان

نفربر پناه گرفته بودند و  ا بمباران زیرداز ش ها بچه. نشستم فتم ودستم را گر. کردم وحشت .شود می
تقونم   نمقی  .چی شقد، شقد   هر .شینم جا می همین .مآ دیگه نمی»: گفتم «.حمید بیا اینجا»: زدند می فریاد

آمبوالنس پر  .کردند آمبوالنس خبر ها برای من بچه. بمباران تمام شد تاجا نشستم  همان «.حرکت کنم
و   یک شقلوار پلنگقی کمانقدویی   . گذاشتند و به بهداری رساندند ها من را هم کنار آن. از مجروح بود
 آن را غالم خلیلی .جنس محکمی داشت. دوست داشتم خیلی را مشلوار .ای پوشیده بودم پیراهن کره

نیفتید بقه  ! بابا ام من ایرانی»: مگفت. تصور کردند عراقی هستم ها چی چند نفر از بهداری. به من داده بود
 .دراز بک  روی برانکارد گفتند «.جونِ ما

شقلوارم یقک گقرمکن آبقی      زیر. خونریزی شروع شد .را با بانداژ به کمرم بستند مامدادگرها دست
پقاره  خقوام   مقی ن. رمآ راحت دَرمی. نکنیدقیچی  رو شلوارم»: به امدادگرها گفتم. فوتبالی پوشیده بودم

کنقار   پالسقتیک  داخقل شلوار پلنگی پقر از خقون را درآوردم و   . کردند پیراهن را پاره « .دگاریهیا .بشه
. سراسیمه سراغم آمقد  ،ام که شنیده بود مجروح شده ،ی تیپها از بچه ،مجتبی موسوی .خودم گذاشتم

 خقرد استخون بازوم . دستم بدجور ترک  خورده»: گفتم «وضعت چطوره؟»: پرسید من را پیدا کرد و
جقانِ مجتبقی    .این شقلوار مقن رو ببقر عققب     .برام انجام بده ییه کار. ولی انگشتام حس دارن ؛شده
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در  «.برم عقب بقراا  می. مطمئن باش»: گفت «.دوست دارم خیلی من این شلوار رو! ها ش نشه چیزی
ببقین  »: گفقت   تردک. کارهای ابتدایی را برایم انجام دادند و آمپول زدند. بودم ( )زهرا اورژانس فاطمه

: گفقتم  «فهمیدی چی گفتم؟ .خوابی تا اهواز می ،آمبوالنس یتو ذاریمت می .من، تو نباید بشینی برادر
 «.آره»

معلوم نبود . کشیدن وجود نداشت جایی برای دراز. رفت پر از مجروح بود آمبوالنسی که عقب می
آمبوالنس بخاری  .هوا سرد بود. کردم نمی حس یدرد. کنار راننده نشستم. آید می آمبوالنس بعدی کی

 .به اهواز رسقیدیم . ام کردم خیلی عرق کرده می احسا  .بارید می کمرم انگار باران در. روشن بودهم 
هقیچ حسقی در بقدنم    . خون پقایین ریخقت  شرة . باز کردند دیگر نفهمیدم چه شد که درِ آمبوالنس را

 .نمانده بود
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فصلیازدهم
ده . بود دستم در گچ .در بیمارستان سینای اهواز روی تخت دراز کشیده بودموقتی چشم باز کردم که 

 ةپیرمردی سیگار اِشنو گوش« .میرم  دارم می» :زدم می فریاد. دقیقه که گذشت درد شدیدی به جانم افتاد
یک روپوش سقفید هقم   . ژولیده داشت یچاق و سر و وضع یهیکل .کشید ی میت زمین را لب  بود و
خقودا  »: گفتم. آوردرفت و یک آمپول « .مآ االن می»: گفت کنم می تابی وقتی دید من بی .بود پوشیده
پقنج   آمپقول را زد و  «.بلقدم آمپقول بقزنم    .تونم؟ نگران نباش فکر کردی نمی»: گفت «خوای بزنی؟ می
 چی شده؟ کجقاا تقرک   »: گفت دکتر آمد و. اما بعد از آن دوباره درد شروع شد .ای آرام شدم دقیقه

خوش  دیدم ترک  بزرگی در دستم جا در عکس. عکس دستم را آوردند «.بازوماین »: گفتم «خورده؟
کقی  »: زد داد تا عکس را دید، دکتر. تکه شده و یک طرف رفته بود ی بازو تکهها استخوان. کرده است

 «!گچ رو کنیدبِ !کنید این گچ رودست این رو گچ گرفته؟ بِ
 .روی زخم را گچ گرفته بودند. دستم سیاهِ سیاه شده بود. ا باز کردندگچ رپرستارها سریع آمدند و 

دوباره دکتر دستورهایی داد و قرار شد . خورد تر تکان می دستم راحت .شد کاسته مکمی از شدا درد
 رفت و می هر تکان فریادم به آسمان با. برانکارد گذاشتند و هُل دادند من را روی. دستم را گچ بگیرند

کقه  هقوش   بقه  . هوش شقدم  از شدا درد بی. داد اهمیت نمیکسی  ولی «!تو رو خدا یواش»: گفتم می
 .تا پانسمان کنند گذاشته بودندباز  رازخم  روی. گچ است آمدم دیدم دستم در

 کم کم« چطور؟؛ بله»: گفتم« هیه؟ال حکیم شما فامیلی»: به من گفت یکی از پرستارها آمد و بعدروز 
. الهقی آشقنا شقده بقودم     شوش با شهید حکقیم  ةجبه در. افتاد می جا ها ی برای بچهاله حکیم نام داشت

او را بقرای خقودم    ، نام خقانوادگی وقتی شهید شد. خاصی به او داشتم ةعالق .خیلی آرام و باوقار بود
 امقا اجقازه   ؛مالقاتی داری»: گفت. شناختند می ی بهبهان من را به نام کعبیها اما قدیمی ؛انتخاب کردم

احتمال دادم اشتباه شقده   «.نا تا خانوم چند»: گفت «؟هکی»: با تعجب پرسیدم «.دن کسی بیاد داخل نمی
امقا   ؛چقرا »: گفقتم  «هقی نیسقتی؟  ال مگه تو حمید حکقیم »: گفت «!خوان نمی شاید من رو»: گفتم. باشد
کنم بیان  رو می رم تالشم حاال من می .شاید تشابه اسمیه»: گفت «.من مجروح شدم ندون نمی وادهخون
اش در  چهقره بود کقه هنقوز    ایساله بیست و پنججوان پسرپرستار « .شاید هم اومدن تو رو ببینن .باال
از طقرف   و دنبال کار من رفت از یک طرف او. کرد می کار عالقهزبان بود و با  عرب. است مانده یادم

را  هقا  کننقده  عیقادا . اعقزام شقوید   بقه کرمقان  و گفتند شما باید سریع به فرودگاه برویقد  دیگر به من 
 حقاج  ةخانق  بقه خونی مقن را   بعدها فهمیدم که مجتبی شلوار. کردم و برای اعزام آماده شدم فراموش

خقودم   .ش نیست طوری ،حمید زخمی شده»: بود گفته آنجا بود، برده و تحویل داده و میتراکه  ،یداهلل 
دیقده بودنقد هقول     کقه  خانواده شلوار من را «.این هم شلوارش. ترک  خورده به دست  .رفتم دیدم
در بیمارسقتان سقینا، انتهقای کقوا      دخترش سراغ من یداهلل و دو  حاج همسرو  همسرم. کرده بودند
 .نتوانستند من را ببینند ؛ کهآمده بودند عبداهلل



201 

 

ی دار که نزدیک منطقه و مققر مرکقزی نگقه    بردند؛ باقی مجروحان را به نقاهتگاه سیدالشهدا من و
هایشقان را درآورده و بقه    که صندلی کردندهایی  اتوبو  سوار ما را. بود های بهداری رزمی آمبوالنس

پیاده کردند و بقا   ،هوایی بودی که پایگاه نیرو ،ما را در فرودگاه امیدیه .جای  برانکارد گذاشته بودند
و یک مجروح دیگر را بقه   در فرودگاه کرمان خیلی محترمانه من. به کرمان فرستادند c130هواپیمای 

به مجروحی کقه کنقارم   . کردند به ما توجه میخیلی  ی آنجاپرستارها. بیمارستان شهید باهنر فرستادند
 چقون تقا االن مقن هقر    ! ان بیمارستان تازه افتتاح شده یا این مقردم واقعقاً مقردم خقوبی     یا»: گفتم بود

یکقی از پرسقتارها    «.دادن هم هیچ اهمیت نمقی بِهمون . مداشت فریادداد و و بیمارستانی رفتم درگیری 
: گفقتم « مگقه؟  چطقور »: گفقت « ایقن بیمارسقتان تقازه افتتقاح شقده؟     ، ببخشقید خقانم  »: پرسیدم .آمد
ای راینقا پرسقتا   ؟دیقدی »: وقتی رفت به همقراهم گفقتم   «.بله، تازه افتتاح شده»: گفت« .جوری همین»

 «.شه عادی می اری دکتر و پرستبرا باشهجایی که زخمی زیاد  .نجدید
خقوای   وضعیت دسقتت رو مقی  »: گفت. روز دوم دکتر برای ویزیت من آمد و عکس دستم را دید

بینی چقه   این ترک  رو می»: گفت گرفت و روی نور هعکس را روب «.بفرما»: گفتم «براا تشریح کنم؟
تقا االن   کقنم  مقی تعجقب  . عصبته ةشبک یترک  االن تو ،جان ببین پسر»: گفت «.آره»: گفتم «درشته؟

این دسقت هقیچ    ،گُل پسر .گله نکنیم باهاا روراست باشم که بعد خوا می .عصب دستت قطع نشده
. شقه  عصب دستت قطع مقی  به دستت بدم،ترین حرکتی  کیچون اگه کوچ .قطع کردن جزراهی نداره 
 «.کلی نیسقت مشق  .جون باشه پسر»: گفت «دید فکر کنم؟ اجازه می»: گفتم «گی چی کار کنم؟ حاال می

بقه مقن   تصمیم گرفقت  و و کرد  موقع فکراش ایشون هر ؛یادداشت کن»: گفت پرستار را صدا کرد و
روال  بقه  فعالً شما .تا زمانی هم که تصمیم نگرفته هیچ اقدامی نکنید .تا بگم چی کار کنید اطالع بدید

 «.انجام بدیدعادی کارای معمول رو 
آن زمقان بنیقاد در    «.خوام ببیقنم  بنیاد شهید رو می ةنمایند»: گفتم به پرستار. افتادمدکتر فرودی  یاد

 دکتقر . شم تهقران خوام اعزام  می»: گفتم «.خدمتم در»: گفت نماینده آمد و. نماینده داشت ها بیمارستان
 .شناسم که آشناست تهران یه پزشکی می توی اما من. دالیل  رو هم گفته .شهقطع  بایدگه دستت  می
دسقتم   خقوام  می .از این ستون تا اون ستون فرجه حال به هر .ارتوپده .هم دستم رو ببینه خوام اون می

مقن   تشخیص. من حرفی ندارم»: نماینده با پزشک من صحبت کرده بود و او هم گفته بود «.قطع نشه
 «.ای داشته باشه شاید دکتر دیگه نظر دیگه .این بوده
صقندلی   در. من را راهقی تهقران کردنقد    ،لبا  بیمارستانبا هواپیمای عادی و  ،اقداماا مراقبتیبا 

ن ااعزام مجروحمرکز  در. دار بود ام هم دستِ مهمان پزشکی ةپروند ردیف اول هواپیما نشسته بودم و
من رو »: گفتم زد به اوطور که پرونده مرا ورق میهمین !تهرانی نشسته بود های جوانمهرآباد یکی از 

 «.آره»: گفقتم  «!بیمارستان تهقران؟ »: با تعجب گفتسرش را باال آورد و « .تهراناعزام کنید بیمارستان 
 شقما . تقوهین نقدارم   مقن قصقد  »: گفقتم  «.دیم چه کسی کدوم بیمارستان بقره  ما تشخیص می»: گفت
م  م و اومقد  هزیر بار نرفتق من  .بشهقطع  تشخیص داده دستم بایدکرمان پزشک بیمارستان اما  .یمحترم
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 .هیکق  ةدرجق  ایبیمارستان تهران مال مجروح»: گفت «.شناسم وام برم پی  پزشکی که میخ می. تهران
یقک   ةمقن درجق   م،عزیقز »: گفتم «.زنی حرف می و راحتی داری به این خوبی. نیست حالِت بدتو که 
 ةشبکی تو. رو نگاه کندستم عکس  .هتوش بزر ترک  یه . شه اما دستم داره قطع می. درست ؛نیستم
تقونم   مقی »: گفتمبا عصبانیت  «.رم من زیر بار نمی»: گفت «.خوام نذارم این دست قطع بشه می .هیعصب

: گفقت  صدای من را که شقنید . غالم تما  گرفتم  با حاج. جلوی من گذاشت تلفن را «.یه تلفن بزنم
مجقروح   ها گفقتن امیقر   از اهواز بچه. گردیم می بیمارستانای کشور رو داریم دنبالت همةتو؟  کجایی»

بگو »: گفت «.اعزام مجروح تهرانمبخ  االن »: گفتم «.مزدزنگ  هکشوری چی بیمارستان تو هر .شده
بگقو  کنند؟ پس قبول نمی»: گفت «.کنن قبول نمی .بهشون گفتم»: گفتم «.اعزامت کنن بیمارستان تهران

خقوام بقرم    بگقو نمقی  »: گفقت  «.کقنن  اینا قبقول نمقی   ؟!بیارنم خونه»: با تعجب گفتم «.بفرستنت خونه
 بقرادر »: به مسئول اعزام گفتم «.کن لحظه صبر چند»: گفتم «.برادرم ةخوام برم خون میبگو . بیمارستان

 .خوام بقرم بیمارسقتان   من نمی پس»: گفتم «.نه»: گفت «کنید بیمارستان تهران؟ من رو اعزام نمی ،جان
گم من  می من، عزیز»: گفتم شدم و با فریاد عصبانی «!امکان نداره! خونه؟»: گفت «.خوام برم خونه می

مقن   یعنقی چقی؟   .امکقان نقداره   گی می ،گم بفرست خونه می. نه گی می ،رو بفرستید بیمارستان تهران
: مقن را دیقد گفقت    فریقاد  مسقئول وقتقی داد و   «.به شما هم ارتباطی نداره .برادرم ةخوام برم خون می
دود  «.مالصقدرا »: گفتم «تون کجاست؟ خونه. بری خونهخوای  اینجا بنویس که می، باشه ،خیلی خب»

یقه امضقا کقن اینجقا رو کقه      » :گفت حالی که به پنجره تکیه داده بود سیگارش را بیرون فرستاد و در
 .کرد تا من را به مالصدرا ببرد خبر ماشینیک . برگه را امضا کردم «.خودا خواستی بری

انگار وادارش کرده . رفت می سرعت بلندی داشت و باری  . رسید مذهبی به نظر میظاهراً راننده 
تقو رو خقدا    ،بقرادر »: چقه گفقتم   هقر . به این کار نداشت ای عالقههیچ  بودند که مجروح را برساند و

گیرها جقانم را   سرعت در .برای  مهم نبود «.هدستم یترک  تو !برادر، تو رو به پیغمبر یواش !یواش
اما من تا قیامت او را  .باالخره رسیدیم و من را پیاده کرد. رفت به آسمان می فریادمرساند و  می به لب
 .بخشم نمی

: گفقت  «.درد دارم. غالم دسقتم داغونقه    حاج»: گفتم. داخل رفتیم. غالم جلوی در منتظرم بود  حاج
 .شهکُ و میغالم درد داره من ر»: گفتم «.تا صبح بشین فیلم نگاه کن ؛کنم بیا ویدئو رو براا روشن می»

فقرودی   بقه حاج غالم . رفتم اتاق پذیرایی راه می درتاب بودم و  بی «چه جوری بشینم فیلم نگاه کنم؟
اول  .شب هیچی نخقوره  12به  بگو از ساعت »: ه بودگفتفرودی  دکتر. و جریان را گفت تلفن کرد

تا صقبح   «.کنم ردیف میبراش اتاق عمل رو  ،زنم به بیمارستان من االن زنگ می .صبح اتاق عمل باشه
 .زد به من سرمینیم ساعت یک بار  غالم هر .کشیدم زجر

ها را که دید در اتقاق   فرودی عکس. اتاق عمل آماده بود. غالم من را به بیمارستان رساند 5ساعت 
حقالم  »: گفت «.حالم خیلی خرابه دکتر»: گفتم «چطوری تو؟»: گفت. نبه شوخی کرد کرد عمل شروع
 بقه مقن   خواسقت  می «گفته بِری جنگ؟ کی به تو! چشمت کور .به دَرَک که حالت خرابهخرابه چیه؟ 
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چقه  »: گفقت  «.آره»: گفقتم « دستت چه وضعیتی داره؟دونی  می»: بعد خیلی جدّی گفت. روحیه بدهد
خقوام   مقی  ،با توکل به خدا»: گفت «.کرمان گفتن باید قطع شهتوی بیمارستان »: گفتم «وضعیتی داره؟
من تالشقم رو   .ظریفه خیلیجان عملت  پسر .رو قطع کنه  نذارم ترک  عصب ؛عمل کنمدستت رو 

 االنخدا کمک کرده تقا   .کنه می  ترین فشار قطع کوچک .عصب یه چیز لقّه. کنم دعا هم می .کنم می
 «.قطع نشده
تقالش کقرد و    خیلقی  دکتقر . کرد ادامه پیدا بعدازظهر 9ساعت عمل من شروع شد و تا  1ساعت 

 دکتقر بقاالی سقرم آمقد و    . اند بسته ی به دستموقتی به هوش آمدم دیدم آتل سنگین. ترک  را درآورد
بقازوا  تونسقتم   می .نخواستم بازوا خراب بشه. ترک  رو درآوردیم ن، خدا کمک کردوجو»: گفت
هم و یه آتل سنگین  رو جمع کردم دور ااستخون .اما این کار رو نکردم .یه پالتین بذارمو بشکافم رو 

دسقت مقن در آتقل بقود و گقچ      « .خیلی مراقب بقاش  .کشیدم پایین که این دست بیاد به طرف پایین
 .مالیمی روی آن کشیده بودند

توانستم خیابقان را   می اتاق من در ضلعی قرار گرفته بود که .بودبیمارستان تهران در خیابان سنایی 
وقتقی بقاال   . آمدنقد  مقی  داشتند به سمت بیمارستان .را دیدم شمیترا و پدر ظهر از یک روز بعد. ببینم

رو  اماشین ةهم. دآ اتوبو  مسافربری برای تهران نمی .چطور اومدید؟ اهواز بسته شده»: آمدند پرسیدم
محسن امریقه برامقون    سید آقا .زره زنگ زدیم به ضد»: گفت همسرم پدر «.اختیار عملیاا گرفتن در

. سقوار شقیم   مقا ذاشقتن   نمی .بود ها ماشین مالِ رزمنده. کرد و ما رو سوار خودش هم اومد. جور کرد
مسقئول   ایقن خقانوم   محسقن توضقح داد کقه شقوهر     سید کنه؟ گفتن امریه دست شما چی کار می می

خالصقه  . تازه ازدواج کردن .اون رو ببینهباید بره همسرش  .تهرانه االن. مجروح شده .عملیاا ماست
 «.اومدیمبا خواه  و تمنا ما 

هقا   بچقه . بعد از این مالقاا خانواده رفتند؛ البته بعد از آن هم من زیاد در بیمارستان ماندگار نشدم
فرودی اصرار  به دکتر .کرد مدام رادیو مارش عملیاا پخ  می. بودند 5درگیر عملیاا کربالی  هنوز
بقودم کقه در منطققه و     ناراحقت خیلی . داد او اجازه نمی .کردم که مرخصم کند تا به منطقه برگردم می

اسقت بقه    بهتقر  فکقر کقردم  با خودم . بودبستری  دیگری همبخ  ما مجروح  در. کنار دوستان نیستم
بعد . بلوچستان زخمی شده بود و درگیری با اشرار سیستان های کمیته بود که در بچه از. دیدن  بروم
به خواست  ،ماه بود که دی آن موقع،و تا  ماه زخمی شدهی خردادها در درگیری و استسرباز فهمیدم 
تاندول پام قطع شقده و  »: گفت «شی؟ چرا مرخص نمی»: گفتم به او. در بیمارستان مانده بود ،خودش

وآمقد کقردیم متوجقه شقدم بقا       کمی که بیشتر با هم رفقت . آمد نمی به نظر طور البته این« .کنه تم مییاذ
امقا   ؛شقوخی کنقد   ها دادم که کمتر با آن بار تذکر  چند .پرستارهای خانم صمیمی شده است بعضی از
 .کرد توجه نمی

 «های ققوامین هسقتید؟   شما از بچه»: پرسیدند نفر از پاسدارهای کمیته سراغم آمدند و یک روز دو
مجروح نشقدید؟ آمقار    5کربالی  یمگه شما تو»: گفتند «.نه»: گفتم. بود هاایکمیته برایتیپ قوامین 
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: گفتنقد  «.که خدا شقما رو رسقونده   داما بیای .حتماً اشتباهی شده»: گفتم «.تیپ قوامین اومده یشما تو
 بایقد مختقار  » :ای را برایشقان تعریقف کقردم و بقه شقوخی گفقتم       جریان سرباز کمیته «چیزی شده؟»

اه این هشقت مق   یخرج بیمارستان این آقا رو تو و بفروشه وریکی از بنزاش  ،فرمانده کمیته ،کالنتری
یخچقال را   رفتم و درِ سرباز غروب که به اتاق. پاسدارها به عیادت  رفتند و جریان را پرسیدند« .بده
 ،دی گزارش ما رو به کمیتقه مقی   !خوبه»: اش بخورم گفت ی درشت شهسواریها کردم تا از پرتقال باز

قدر شأن خقودا   اونا تو اینج. بهت تذکر داده بودم»: گفتم «؟!خوری ی پرتقاالمون رو هم میآ بعد می
مقن  . من سرسقنگین شقد   از آن روز به بعد کمی با «.ندازن می متلکرو پایین آوردی که پرستارا بهت 

 .هم کمتر سراغ  رفتم
همیشه دو سرم آمقاده بقاالی    .بود جای سالم در بدنم نمانده. برای من نوشته بود سرم فرودی صد

پرستاری داخل اتاق آمد کقه روسقری   . سَرم را زدمکه سرمم تمام شد زنگ باالی  یک روز. تختم بود
چقی  »: گفقت  «.بعقد بیقا داخقل    ،اول خودا رو درسقت کقن  »: گفتم. حال افتادن بود روی سرش در

سقرم   عصبانی شدم و «!مآ به شما ارتباط نداره من چطوری می»: گفت .ام را تکرار کردم جمله «گفتی؟
دست بردم تا دومقی را  . دَر خورد و شکست بهسرم  .باالی تختم را برداشتم و به سمت  پرتاب کردم

پرسقتارهای بخق  بقه اتقاقم      «... فقرودی  ... فرودی»: زدم فریاد. بردارم که پرستار پا به فرار گذاشت
فقرودی   دکتقر  «.فققط فقرودی بیقاد    .برید بیقرون  !فقط فرودی»: گفتم «چی شده؟»: و پرسیدند آمدند

مگه شما به اینا نگفتید که من مجروحم؟ اینا فکر کردن مقا  »: گفتم «چی شده؟»: گفت سراسیمه آمد و
 «خوششقون اومقده؟   و جور دلشون خواسقته رفتقار کقردن    هرو ای رو دیدن  مریضیم؟ اینا اون کمیته

م اینقا   هبقه شقما نگفتق    بقار  صقد »: فرودی فریاد زد ناگهان. تعریف کردمماجرا را « چی شده؟»: پرسید
اتاق  یبرید تو دخوای گفتم وقتی می! کنید جور دلتون خواست رفتار مریض نیستن که هر؟ نا مجروح

 وقتقی  آرایق  نداشقته بقاش    ،م محتقرم وخان .خودتون رو منظم کنید .مجروحا لباستون رو منظم کنید
این پرستار دیگه  ،فرودی»: گفتم. ی  کردها حرف ةمشتی فح  هم ضمیم« .اتاق مجروح یری تو می

تقا وقتقی آنجقا     «.کقنم  ش می نفله .کشم  ، میبیاد هبه حضرا عبا  اگ. اتاق منتوی حق نداره بیاد 
 .اتاق من نزدیک هم نشدبه  ن پرستارآبودم 

. پانسمان دستم را شخصاً عوض کند و وضعیت  را ببیند فرودی گفت من را به اتاق عمل ببرند تا
دلی نشسقته بقودم کقه    روی صقن . لبا  بیمارستان نپوشیده بقودم  .گرمکن خودم پایم بود هنوز شلوار

من  «.ما ةبلند شو بریم خون»: فرودی به من گفت. و به او گفت به منزل برود تلفن کردهمسر فرودی 
 داشتند دکوراسیون آن را تغییقر  .اش قدیمی بود خانه. اش برد به خانهخودش کرد و  514را سوار پژو 

دکتقر   .پرسی رسمی کقردم  احوال سالم و با او. دکتر همسرش را صدا کرد. داخل خانه رفتیم. دادند می
 همسر «.م من این رو از دست  درآورد .دست  بوده یترک  تو .هاین مجروح من»: به همسرش گفت

تونید این دشمن رو شکست بدید؟  شما واقعاً می»: کرد و به من گفت راندازبدکتر ترک  را گرفت و 
بقا معقادالا شقما    . کنقی  اشقتباه مقی   ،م دکتقر ونخا»: گفتم «!امکان نداره ؟!شه گوشت با تانک مگه می
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خاک  یچطور بود؟ اما االن ما تو 53سال  .شما سیر جنگ رو نگاه کن. ایسادیموما سِفت  .هجوری این
 «.وجود نداشتیم االنما  ،بنا بود تانک ما رو شکست بدهه اگ. عراقیم

مقن   نبقودنِ متوجقه   و پرستارها سراغ من در اتاق عمل رفته. ی ما یک ساعت طول کشیدها حرف
شقاید   ند فکقر کقردیم  گفتخودشان  .ه بودندگشت مندنبال  را ،زایشگاه ةحتی طبق ،جا همه. شده بودند

برگشتیم دوباره به اتاق عمل به بیمارستان بعد از دو ساعت که  .یما هما خبر نداشت ی وا هموجی هم بود
: گفقتم  کجقا بقودی؟   پرسقتارها پرسقیدند   آمدمبیرون  کهاز آسانسور . رفتیم تا پانسمان را عوض کنند

پرستارها سراغ دکتر رفتنقد   «.شون با دکتر فرودی رفته بودم خونه»: گفتم پرسیدند کجا؟ «.بیرون بودم»
 «کقی گفتقه؟  ! مقن؟ نقه  »: خیلی جدّی گفت دکتر «ید؟و خونة خودتون بردشما مریض ر»: پرسیدند و

طقوری   ،جا همان و از« !من کی این رو بردم بیرون؟ !هکن غلط می»: گفت دکتر «.گه میخودش »: گفتند
 .و ماجرا را حاشا کرد« من تو رو بردم؟ ؟گی برای چی دروغ می»: زد فریاد ،که من صدای  را بشنوم

ی و  هزخمی شدتو گفتن  ،زنگ زده بودم بهبهان که بگم سالمم»: گفت و تلفن کردحبیب  یک روز
هفت گفتن  گید امیر زخمی شده؟ شما می ؛م منطقه یمن تو بهشون گفتم .باورم نشد. بیمارستانی یتو

، آره»: گفقتم  «پس تو واقعاً زخمی شقدی؟  .خواهرا رفته بیمارستان دنبال  ؛زخمی شدهروزه  هشت
صفوی  شهید ةعراق همون سه روز اول جاد»: گفت «وضعیت جبهه چطوره؟. دستم بهترک  خورده 

 درهقم  نفر  نَود .نفر شیمیایی شدن صد و نود و پنج. ن فجر اونجا بودنی گرداها بچه. شیمیایی زد رو
مقن   یپقا  هم بقه تا ترک  ریز  چند»: گفت «دیگه چی شده؟»: آرام گفتم .دلم گرفت «.جا شهید شدن

 «.وچیزی نگ ،ها تما  گرفتن بچه هاگ .فعالً مشکلی ندارم .گوشتهی تو. خورده
اینجقا   از رم وآ بازی درمقی  من هوچی ،رو ترخیص نکنی اگه من»: به فرودی گفتم .ده روز گذشت

به « .برو خوای بری گوری می هر !به جهنم»: گفت «.تونه جلوی من رو بگیره کس هم نمی هیچ .رم می
« من چرا دلم بسقوزه؟  .ول  کنید. خواد بره بره نمی میهج این رو بدید هر  ةپروند»: پرستار هم گفت
برای  .تومان شد هزار بیست. کردم حی و بیمارستان را شخصاً پرداختی جراها هزینه. ترخیصم کردند

البتقه بعقدها بقه کمقک یقک      . بقود زیقاد   ،تومان بود دوهزار و ششصدما ماهی  که حقوق ،1905سال 
 .بخشنامه این هزینه را از سپاه گرفتم
هقم   هقا  آن. ما رزمنقده گفتم کقه   به دفتر بنیاد شهید ترمینال رفتم وبعد از بیرون آمدن از بیمارستان 

اهواز بقه مققر تیقپ     در .با اتوبو  راهی شدم .یک دست لبا  دادند و سفرامریه برای اهواز و پول 
 .کج آنجا بود حسین کاله. به قرارگاه تاکتیکی نزدیک خرمشهر رفتیم «.من رو ببرید جلو»: گفتم رفتم و
 «حمیقد؟  چی شقد بقرادر  »: گفت ودید خوشحال شد  که حسین من را. ادامه داشت همچنان عملیاا

کقردم   اصقالً فکقر نمقی   »: حسقین گفقت  . ترک  دستم را که از دکتر یادگاری گرفته بودم نشان  دادم
گفقتم حمیقد واقعقاً خجالقت      مقی  ش به محسن موسقوی  همن هم! طوری باشه ترکشی که خوردی این

 ،خقب »: گفقتم  «!عقببه خاطر یه ترک  کوچولو رفت  ؟این وضعیت ما رو تنها گذاشت ینکشید تو
حداقل بقذار  »: گفتم «.دم بیای جلو یا اینجا بمونی اجازه نمی» :گفت «.حاال اومدم که بمونم و برم جلو
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تقو بایقد   . کنقه  این دست عفونت می .خودا رو نگاه کن»: حسین گفت «.قرارگاه تاکتیکی بمونم یتو
بیمارسقتان   فققط بقرای عملیقاا از   گفتم که من  کردم و اصرار «.جایی باشی که مدام بهت توجه کنن

 حقاال دیگقه خقود    .کنم بری عققب  به تو تکلیف می  من به عنوان فرمانده»: گفت عصبانی شد و. مآمد
شقرعاً   .گیقرم  من گردن نمی ،چیزی شد هفردا اگ .ش گردنِ خودته شرعی گوش کنی،خوای  نمی .دانی

کقی  »: گفقت  ا برده بود پرخقاش کقرد و  حسین به کسی که من را تا آنج «.مشکل داره تو اینجا بمونی
مقن   .مانقده بقود چقه بگویقد     های تدارکاا بود و خدا از بچه ةآن بند« گفته بود این رو بیاری اینجا؟

 .من بهق  گفقتم مقن رو بیقاره     .این گناهی نکرده ،حسین برادر»: گفتم. او فقط نیرو بود .مسئول بودم
خواسقت   نمقی  دلقم  .حال روحی مناسقبی نداشقتم   «.گردم اهواز فردا صبح برمی ؛مونم می امشب. باشه

 .حسین حتی اجازه نداد من از قرارگاه تاکتیکی بیرون بروم. ای نبود اما چاره .برگردم
ودماغ  دل. کردم معطلدو روز هم در مقر اهواز . صبحانه را که خوردیم راهی اهواز شدمزود صبح 

بقاالخره تصقمیم    .گذشت و سودی بقرایم نداشقت   می کاری اما آنجا هم به بی. بهبهان رفتن را نداشتم
 .گرفتم به بهبهان بروم
. خقوردم  مقی  کردم و داروهقایم را  روزانه پانسمان دستم را عوض می. گذراندم دوران نقاهت را می

هقم بقه    هقا  رفقتم و آن  به دیدن دوسقتان مقی  . آوردند در مراسم شرکت کردم را که  5شهدای کربالی 
تا چشمم به او افتقاد  . اش او را دیدم پدری ةخان در. مدتی که گذشت حبیب آمد. آمدند می عیادا من
 ای گوشه. دلم لرزید. رفتار و نگاه کردن  تغییر کرده بود« .هحبیب رفتنی»: ی به من گفتحسناخواسته 

. خندیقد  کقرد و مقی   پسقرش شقوخی مقی    حبیقب داشقت بقا دختقر و    . نشستم و خوب نگاه  کردم
به او . گذراند انداخت و همه را از نظر می می خانه بودیم نگاهی به جمعی که در هرازچندگاهی هم نیم

 و ،کشقید  شقد، مقن را کنقار    بلنقد . ناراحت شدم بیشتر .زد لبخند . حبیب متوجه شد. خیره شده بودم
کلت را که به دستم داد یقین کردم کقه تمقام شقد و     «.به تو  خوام بِدم می .کُلت دارمیه  امیر»: گفت

چقی  »: گفقتم . فریاد زد ماهتاب ناگهانمنزل  بودیم که روز بعد در  ظهر از بعد. حبیب ماندنی نیست
 «کنه؟ چی کار می ،نه»: گفتم «کنه حبیب؟ دونی چی کار می می»: گفت «کنی؟ می فریادداد و شده؟ چرا 

ایقن   ،حبیقب » :گفتم. خندید حبیب در اتاق نشسته بود و می «.ش رو داده دست من نامه وصیت»: گفت
هقای   بچقه . چیقزی نیسقت  »: گفقتم  ماهتقاب به  «؟لرزه میکنی این تن   تو فکر نمی کنی؟ کارا چیه می

آخقه  »: گفت «.من دست  هست یا نه  ةنام تو برو از میترا سؤال کن وصیت. کنن می رزمنده از این کارا
 «.سخت نگیر .افته شاءاهلل اتفاقی نمی ان .طوری نیست .حاال داده»: گفتم «.تا حاال از این کارا نکرده بود

 .بودگرفته خودم آت   دلدر حالی که  دادم؛ دلداری می به ماهتاب
تو بقرای  »: گفت. آیم می به او گفتم که من هم با تو .خواست به اهواز برود سه روز بعد حبیب  دو
بهبهان تا اهواز با حبیقب   از« .ها رو ببینم خوام به تیپ سر بزنم و بچه می»: گفتم «خوای بیای؟ چی می

جقز تقو کسقی رو     .ان یقک هقاا کوچ  بچه. ا معلوم نیست وضع خونه ،حبیب»: گفتم صحبت کردم و
دونقی محمقود کقاوه شقهید      مقی  ،راستی»: گفت فقط یک بار .حبیب ساکت بود «.مواظب باش .ندارن
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ی من ها ه حرفانگار حواس  ب «.شهید شد 2کربالی  یتو»: گفت «؟نه؛ کی؟ چطوری»: گفتم «شده؟
تقا سقیب از    دو !زنقی  چقدر تو حقرف مقی  »: نزدیک اهواز گفت. کرد می نبود و در دنیای دیگری سیر
 «.پقایین  بپقر . یقادمون رفقت بخقوریم   . ش مقال مقن   یکی ،ش مال تو یکی .خونه برامون گذاشته بودن

: گفقت  زد و لبخنقدی  «.کقنم  حبیب دیگه سقفارش نمقی  »: گفتم. حبیب من را پیاده کرد. بود چهارشیر
بعد هم تا رئوفی به مقن نَگِقه    .این رو یقین داشته باش .آقا اوالً مر  و زندگی با خداست آقای امیر»
 «.این رو مطمئن باش .رم من نمی ،برو

با بهبهقان تمقا     روز اهواز بودم هردر سه چهار روزی که  .م و به ضدّزره رفتمیخداحافظی کرد
از مقا سقراغ حبیقب رو     و گفتند تو اهقوازی  هم می ها آن «چه خبر؟حبیب  از»: پرسیدم گرفتم و می می
اسفند به بهبهقان برگشقتم تقا بقرای      0روز . کردم را هم نگران می ها داشتم آن گیری؟ طوری شده؟ می

فرسقتادم   مدام صلواا می. عجیبی داشتم ةدلشور اسفند 1از صبح روز . سالگرد مجید مراسمی بگیریم
یکی از دوستان مسئولِ هیئقت کشقتی    عصر 4ساعت . کردم مداحی سرگرم میو خودم را با نوارهای 
دلقم  . خانقه را زدنقد   در .اما حوا ِ من جای دیگری بود ؛کرد می او صحبت .آمد تا با من درددل کند

در را که بقاز کقردم چشقمم بقه مسقئول      . روم گفتم خودم می .را باز کندخواست در  می میترا. ریخت
تقا   «.هراجع به حبیبق »: گفت «عبدالرضا چی شده؟»: گفتم. افتاد ،پور آقای ذکی، رتبلیغاا لشکر ولیعص
هیچی »: گفتم «چی شد امیر؟»: عبدالرضا گفت. دیگر نتوانستم روی پایم بایستم .گفت حبیب، نشستم

ها گفتم امیقر طاققت    آره، من به بچه»: گفت «آره؟ ؛حبیب شهید شده .خواد بگی هیچی نمی .عبدالرضا
امقا حقالم    .دونستم که حبیب رفتنیقه  می .این خبر بودم ةآره، من از قبل آماد»: گفتم «.  رو دارهشنیدن

 «.عبدالرضا برو ،نه»: گفتم «؟آد از من برمیکمکی »: گفت «.تو برو .االن مساعد نیست
چند  .بگویم همسرممانده بودم چطور به . بغض راه گلویم را بسته بود ور شده و آت  درونم شعله

چقی  »: احمقد گفقت  « .احمد برو»: و به دوستم گفتم خانه رفتمداخل بعد . ای جلوی در ایستادم دقیقه
 .کس نگو به هیچ ،احمد»: گفتم «چی شده؟»: دوباره پرسید «.برو .یه مشکلی پی  اومده»: گفتم« شده؟

احمقد کقه   « .بروفقط  .دونم نمی ... امروز ... دیشب ؛دونم نمی»: گفتم «کی؟»: گفت «.حبیب شهید شده
بریم یقه سقر بقه مامقان     »: گفتم «کجا بریم؟»: گفت «.کن بریم چادرا رو سَر»: گفتم همسرمرفت به 
 «برای مامان اتفاقی افتاده؟»: گفت «!هیچی نشده به خدا»: گفتم «چی شده؟»: گفت گریه کرد و «.بزنیم
یقه مرتبقه   تو ....نه، تو رو خدا»: گفت «.بریم مامانت رو ببینیم .دلم تنگ شده .بابا هیچی نیست»: گفتم

 «.جقوری نیسقت   ایقن  ،نه .گی دلم تنگ شده هم می حاال .به این رفیقت هم گفتی برو .در یرفتی جلو
 «.رم میمن خودم  ،خوای بیای نمی»: گفتم

کقم   خواستم کم. خیابان رفتیم پیاده به سر. کرد که باید اتفاقی افتاده باشد کمی آمادگی پیدا همسرم
یقم کقه ممکنقه بقریم و      یم جبهه از اول ایقن تعهقد رو داد  که رفت ة ماهم ،ببین»: گفتم .کنم  او را آماده
خیابقان   سقر  بقه  «تو رو خدا چی شده؟ اتفقاقی افتقاده؟  »: گفت «.هدیگیکی فردا  ،امروز من. برنگردیم
مقا را سقوار   . کرد عبدالرضا با پیکان سپاه جلوی پایمان ترمز .ایستادیم تا تاکسی بگیریم .یمه بودرسید
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: گفقت . شهادا حبیب را فهمیقده اسقت   کرد خبر تصور. کند گریه می همسرمکرد و در آیینه دید که 
 .امروز حبیب شهید شقده . براتون عادی شده .شهید هستید ةشما که الحمداهلل خونواد ،م شمایلیوخان»

: گفقت  «.من به  نگفتقه بقودم   ،عبدالرضا»: گفتم. جیغ کشیدهمسرم گفت  هک این را« .هفردا نوبت من
 سقخت   آرام کقردن  .کوبیقد  صورت  می سر و بر همسرم «.داره کردم ایشون خبر من فکر .ببخشید»
 یقه کقم صقبر   . م کنن من تو رو دزدید فکر می .کنن مردم دارن نگاه می .هزشت»: با تندی به او گفتم. بود
منزل حبیب رسقیدیم و   ةکوچ به سر. کوبید شیشه می بهکشید و سرش را  جیغ می. نداشتفایده  «.کن
 .اند شده جمع جمعیتدیدم 

 چنقد . از منطقه با خانه تما  گرفته بود و با پدر و مقادرش صقحبت کقرده بقود     شب قبل حبیب
: گفقت  م حبیقب بعقدها بقرای    مقادر . حرف زده بود فرزندان و  ماهتابساعت قبل از شهادت  هم با 

 ق حسقن  امامتیپ زره و مسئول دفتر حبیب در  رئیس ستاد تیپ ضد ق محسن موسوی سید 11ساعت »
سید گفت به  بگید  .خودتی خونةگفتیم تو . از پدر حبیب گرفت وما زنگ زد و سراغ تو ر ةنوبه خ
امقا   .خبر بدهبه محسن گفتیم که بیاد و بهت  .کار فوری دارم باهاش ؛جور شده با من تما  بگیره هر

دوباره کسقی  . گرفت و گفت که باهاا کار فوری داره باز سید تما  12:91 ساعت .دست کرد دست
حمیقد   روی قبر. ظهر ما رفتیم مزار شهدا از بعد 2تا اینکه ساعت  .پیدا نشد که پیغام رو بهت برسونه

. کشیدن و باهاش صقحبت کقردن   حبیب رو کنار  پدر. های سپاه اومدن نفر از بچه نشسته بودیم که دو
حبیقب هقم کقه دیشقب تلفنقی       با ؛ست که خونه امیر گفتم با خودم  .کردم باید اتفاقی افتاده باشه فکر 

  حقاج  .سعید  حاجبرای یا  اتفاقی افتادهیداهلل   حاجبرای یا  .ابوالقاسم هم که االن بهبهانه. صحبت کردم
یقداهلل    بقرای حقاج   پس .تهرانه ةبچ اون. شناسن رو نمی چون اینا حاج سعید ؛تونه باشه سعید هم نمی
ما که نبودیم . اونجا که رسیدم دیدم بَلواست .سوار ماشین کردن و به خونه آوردن ما رو. اتفاقی افتاده

خونقه   اشهتا بچ ماهتاب و دوفقط . خبر رو بده دمِ خونه اومده بود تا آقای دعاوی رئیس بنیاد شهید
ماهتاب هم  ست؟ گه بابای حبیب خونه میرئیس بنیاد . کنه ماهتاب دَر رو باز می وزنن  زنگ می. بودن
گه  میماهتاب  حبیبی؟ خانومگه شما  میاون هم  حبیب شهید شده؟ ؟چی شده .ن قبرستونا هگه رفت می
در رو محکقم بقه هقم    . فهمه نمیحال خودش رو  هماهتاب دیگ. گه خدا صبرتون بده هم می ناو. آره
جیقغ  ققدر   اونماهتقاب  . پقرن  مقی  از خقواب   ها بچه. به جیغ زدن کنه می شروع و تو ره می  و کوبه می
زنقای محقل بقرای    . کقنن  خونه و در حیاط رو باز می رن توی می ها از باالی دیوار که همسایه کشه می

م حبیقب  یفهمیقد  ،زنقه  م ماهتاب داره خودش رو مقی یدیدرسیدیم و  ما تا. شن میجمع  آروم کردن 
 «.هید شدهش

یقداهلل بقا     شقب حقاج   نیمقه . ما خیلی سخت گذشت بهآن روزها . ابوالقاسم جلوی در ایستاده بود
باشقکوهی   ةاسفند تشییع جناز 11 روز. دو روز گذشت تا پیکر حبیب را آوردند. خانواده از اهواز آمد

 هقا  کردند که بعد از سال اعالم  شهر با بلندگو در دو روز قبل از آن. در بهبهان برای حبیب برگزار شد
ده کیلومتری بهبهقان مقردم بقرای اسقتقبال از      از. های بسیج به دیدار یاران شهیدش رفت فرمانده بچه
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سمت چپ صورت  را تو  داغقان کقرده   . او را آوردند و به سردخانه بردند. حبیب رفته بودند پیکر
خانواده برای وداع آخر بقاالی سقر او   . ودهنوز پالتین در پای  ب .بود از ترک  پر بدن  تا پایین .بود

 .جمع شدند
حمید متعلق بقه مقا و سقواد     کنار قبر. صحبت شدحبیب  سپاری از آن دربارة محل خاک شب قبل
امیر چی کار کنیم برای حبیب؟ »: گفت کشید و پدر امین شریعتی من را کنار. که خالی بود ،مجید بود

اومدم »: گفت «خوای بگی؟ چی می ،حاجی»: گفتم. ش چیستتقریباً فهمیدم منظور «کجا دفن  کنیم؟
تقر   متقر پقایین   دویسقت سیصقد  باید  ،بخوان حبیب رو یه جای دیگه دفن کنن هاگ. از تو اجازه بگیرم

من حرفقی  »: گفتم «!بیاد اینجا یا بره اونجا !دونه به حسن گریه کنه یا به حسین نمی همادر .کنن  دفن
: گفقت  «.قبقر مجیقد   یحبیب رو بذارید تقو . فقط چند تا لبا  گذاشتن توش .قبرِ مجید خالیه. ندارم
من رضقایت مقادرم    .مادرم مشکلی نداره .نگران نباش. کنم با مادرم صحبت می»: گفتم «مادرا چی؟»

درسقت   .خقودم هقم مقادرم   . من حرفی ندارم»: به مادرم موضوع را گفتم و او هم گفت «.گیرم رو می
حبیقب   ی  را برداشتیم وها لبا . یادبود مجید را کندیم «.بره ین قبر به اون قبرنیست مادر بخواد از ا

 رفتیم و او چقدر بقر سقر ایقن قبقر    می مزار با حبیب بهیاد روزهایی افتادم که . حمید گذاشتیم را کنار
 .خواند می نشست و فاتحه می خالی

عکقس مجیقد را   . ش خقالی بقود  حسن رفته بقود و قبقر   آبادی هم که کنار غالم حسین بهبهان غالم
که پیکر مجیقد   1903تا سال  آنجا به اسم مجید ماند. گذاشتیم ،که رفیق  بود ،برداشتیم و کنار سعید

حسقین   حسقن هقم از خیبقر برگشقت و کنقار غقالم       غالم پیکر. کنار سعید آرام گرفت را پیدا کردند و
ن قبر را برای آحسن مأمور شده بود  غالم؛ خواستند می که شهدا پی  رفت گونه چیز آن خوابید و همه

 .مجید حفظ کند و مجید هم مأمور شده بود قبر کنار حمید را برای حبیب حفظ کند
دسقتت داره عفونقت   »: گفقت  به مقن  بعد از دفن حبیب و برگزاری مراسم سوم و هفتم، ابوالقاسم

دسقتم هقم   . منقلقب بقودم  من حال خودم را داشتم و  «.باال و پایین نشو قدر تکون نخور و این .کنه می
بعقد  . ولی من از پایین هیچ حسی نداشقتم  ؛خورد بازویم از باال تکان می. شده بود رهاعفونت کرده و 

 .رفتم می گیری کارها به اهواز و فقط برای پی بودماش  خانواده در بهبهان و کنار از مراسم حبیب بیشتر
به  ،اسفند 1روز  ،روع شد و درست یک روز بعد از شهادا حبیبدی ش 21از  5عملیاا کربالی 

ن آی دیگقر در  هقا  و خیلقی  ، کلهریداهلل حبیب شمایلی،، اسماعیل دقایقی، حسین خرازی. پایان رسید
توان خقود را   همةدشمن . محدود بود  آن ةزمان عملیاا طوالنی و منطق. عملیاا به شهادا رسیدند

ضقلعی را گقرفتیم و تقا     ما پقنج . اما موفقیت چندانی به دست نیاورد .به کار گرفت تا ما را عقب بزند
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های ما پشت نهرجاسم پدافنقد را شقروع    بچه. رفتیم پی  ،شهید شد آنجا که حبیب ،1کانال نهرجاسم
 .لمچه انجام شدآسفالت مرزی ش ةجاد تا زیرِ 12کردند و کمی بعد از آن عملیاا کربالی 

به بهبهان  ،های جهاد بود که از بچه ،غالم  حاج برادر ،علی خلیلی ،حبیب روز پس از شهادا چهل
حبیقب را بقه    ةقرار شد برای مراسقم او خقانواد  . به شهادا رسید 1آمد و کمی بعد از آن در کربالی 

هنوز یک دستم در گچ . برداشتم ای طرح عملیاا را از تیپ السکهک به اهواز رفتم و تویوتا. تهران ببرم
 مادرش، مقادرِ  و پدر، های  ، بچهماهتابدر بهبهان . توانستم رانندگی کنم میدست  یک با فقطبود و 
جایی گقرفتم   سبقت نابه 9فنی ةدر تنگ. را سوار کردم و حرکت کردیم ماهتاب و برادر ،همسرمخودم، 

بقا یقه    !شکر که یه دست داری خدا رو»: گفت لبا  نظامی دید مرا با وقتی. و پلیس جلویم را گرفت
 گردنقه ی سقبقت گقرفتن تقو    عزیز این چقه طقرز   و سوار کردی؟ برادرِردست چطوری این همه آدم 

هقم سقبقت    ،کنقی  گیری، هم دنده عوض می تو چه جوری با یه دست هم فرمون می ،هم ؟ بعد!ست ا
شرکت کردیم و بعقد از   او سپاری علی و هفتم اسم خاکدر تهران در مر «.برو مواظب باش ؟گیری می

 .آن به بهبهان برگشتیم
کقج هقم    حسقین کقاله  . بالفاصله به مقر اهواز رفتم. ندکرد ماه باز باالخره گچ دستم را بعد از چند

ی برو شقلمچه بقاال   ،اگه مشکل نداری .خوب شد اومدی»: گفت «.دستم خوب شده»: گفتم. آنجا بود
 ه؛کیلقومتری خرمشقهر   بیسقت و پقنج   مقرشقون . مرخصی نرفتقه  هکاظم خیلی وقت. اظمی کها سرِ بچه

شما به کاظم اطقالع بدیقد کقه    پس »: گفتم «.قرارگاه تاکتیکی یتو خودمون بود، راونجایی که قبالً مق
 «.رم من دارم می .بره

. صقحبت کقردم   هقا  بقا آن . شقناختند  نیروهای او من را می. کاظم رفته بود. خودم را به مقر رساندم
کقه   ،هقا  یکقی از بچقه  . ببینم راخط پدافندی  خواستم می. منطقه داریم درمالیوتکا  کتاو و ی گفتند دو

آنجا کقه  . ضلعی رفتیم با لندکروز حرکت کردیم و به پنج. با راننده آمد ،سوم گردان بود مسئول دوم و
از  جقاده پقر  . لی فقرق کقرده بقود   بودم خی جامن آنکه  بار نمنطقه با آخری .رسیدم خیلی تعجب کردم
 ی خقودی و هقا  ماشقین و  ،110جیقپ  ، تاو  لندکروز باریک، جیپ، استیشن  لودر، بولدوزر، آمبوالنس،

 «جوریه؟ اینجا چرا این»: از همراهم پرسیدم. ای افتاده بودند گوشه ،شده و سوخته که منهدم ،بود  عراقی
و رفقتن جلقو    می سه متر زور دو ها به شبا بچه. بود غوغابعد از زخمی شدن تو اینجا »: گفت خندید و
پقس   خواسقت منطققه رو   مقی  و ثباا پیدا کرده بود ،داد حرکت نمی ةاما دشمن اجاز .زدن خاکریز می

 «.سرمون یوار آتی  ریخت رو دیوانه کاری بکنه، آورد و نتونست وقتی فشار  .بگیره

                                                 
 در .کقرد  ایجاد زمان جنگ ارت  عراق در این منطقه خطوط پدافندی مستحکمی در .است صغیر های اروند بجاسم از جمله انشعا نهر .1

 ةاطلس فشقرد ) .این محدوده به تصرف نیروهای خودی درآمد نشینی کرد و جاسم عقب شرق نهر ةدشمن از منطق 5 کربالی نبرد هشتمین روز

 (مقد ، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع شلمچه ،4مناطق 

شده در عملیاا کقربالی   تصرف هدف اصالح خطوط با شلمچه و ةدر منطق« الزمان یاصاحب» با رمز 11/1/1900 این عملیاا در تاریخ .2

 (55ص ، خوزستان در جنگ) .رساندن آن به کانال زوجی انجام شد و 5

 (راوی. )بین اندیمشک و پلدختر. 9
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در  پیاده شدیم و لندکروزاز . انال زده بودندپشت خاکریز دوجداره ک ها بچه. به خط اصلی رسیدیم
. ریخقت  شقدا روی خقط آتق  مقی     دشمن به. رفت حرکت کردیم می و نیم پایین کانالی که یک متر

باال رفتم تا به سنگر دیدبانی  یاز کانال بیرون کشیدم و از کانال باریک .دشمن را ببینم طخواستم خ می
روی آن  هقا  کقه عراققی  را، آسفالت شلمچه  ةتا جاد بردمرون پناه سنگر بی از جان کمی سرم را. رسیدم
تیرانقداز   تقک  .مواظقب بقاش  »: ها گفتنقد  بچه. رودمی حرارا باالکه دیدم از جاده  بررسی کنم ،بودند
 «.زنقه  مطمئن باشید من رو نمی .بادمجون بم آفت نداره»: گفتم خندیدم و «.جاست، میزنهاین ها عراقی

تیرانداز سرم را دیده و بالفاصله شقلیک کقرده    تک. گلوله از باالی سرم رد شد ،آوردمتا سرم را پایین 
بقه  پقایین آورده بقودی    لحظه دیرتقر  و یهسرا ر اگه» :ها گفتند بچه. گلوله به دیوار سنگر خورد. بود

اال باشه بابقا، حق  »: گفتم« .قطع نخاع شد زدند اسماعیل ترکی تو گردن تیر جا  نیهم. بود سرا خورده
 «های خودمون رو ببینیمبرگردیم وضعیت بچه

 بیقرون  شونتانکا هنوز»: گفتند «تا االن اینجا کاری کردید؟»: پرسیدم. های کاظم رفتم به سنگر بچه
ما به فرمانقده خطمقون هقم گفتقیم هقرآن      . برومون خشکهوچون ر هش میخطر احسا  اما  ند؛نیومد

کنیقد؟ مشقکلی   غقذاتون رو چکقار مقی   »: گفقتم « .دسقکو بزنیق   برای ما باید ها بیان شماممکنه عراقی
به مقا   هستند که عاشورا لشکر ةهای گردان پیاد  بچه .از تیپ ما که اینجا کسی نیست»: گفتند «ندارید؟
نفقر  هفقت  . کرد راننده کار عملیاتی نمی. تاو داشتیم 00آنجا یک مالیوتکا و دو جیپ  «.ند می غذاهم 

آمدند و زنده ماندنشان برای ما  می به حساب  بودند که نیروی تخصصی نفر پنج در سنگر .نیرو داشتیم
تقا   .مقن مقوقتم   .کاظم مسئول گقردان شماسقت  »: ی الزم به آنان گفتمها بعد از توصیه. خیلی مهم بود
حسقین هقم    به بقرادر  تونم می .گیری کنم و به عقب بگم به من بگید تا پی ،موردی بود هکاظم بیاد اگ

 «.بدم انتقال
شقم  ها های گردان قمربنقی  در آبادان بچه. سر زدم ،زره نیرو داشت ضد که ،جای دیگر هم به چند

. حسین، سعید طاهری هم همقین وضقعیت را داشقت    گردان امامدر . بدون غذا و امکاناا مانده بودند
آب داشقتند و  ها نه  بچه. نگران بودم. سختی داشتند بارها وضعیت محمد پژگاله شهید شده بود و آت 

ممکقن بقود بقین     ادامة این وضقعیت . کردند می ها استفاده های صحرایی دیگر یگان حمام از .نه حمام
بکنیم  ها بچهغذای  برایگفتم باید فکری  تاکتیکی برگشتیم و به مقر. نیروها نارضایتی به وجود بیاورد
هقا   انکس داشته باشقیم کقه بچقه   باید دو ک. برسانند غذای ما ها بچه بهو درست نیست نیروهای دیگر 

را  هقا  را به هم نزدیک کنیم و یک بنه بزنیم تا نیاز بچه  برای حمام مشکل نداشته باشند یا چند گردان
یا نیروها را عوض کند یقا فکقری    که م تا کاظم از مرخصی برگرددیکرد می باید صبر ولی. تأمین کند
 .بکند ها برای بچه
بقه  نه و نیم شقب   ساعت. برگشت من به سمت اهواز حرکت کردمگردان   کاظم باالی سرِ وقتی

. دانستم آن ساعت در مقر چیزی برای خوردن پیدا نخواهم کرد می و خیلی گرسنه بودم. اهواز رسیدم
داخقل   .«سقاندویچ و پیتقزا  »روی در آن نوشته بود  .ساندویچی باز بودمغازة پار  اهواز یک  در کیان
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 .فقط پیتقزا دارم  .ندارم چساندوی»: گفت. ک ساندویچ سوسیس به من بدهدرفتم و به فروشنده گفتم ی
تقا پیتقزا آمقاده     طول کشید  چند دقیقه« .بده»: گفتم. ای نبود اما چاره .تا آن روز پیتزا ندیده بودم «بدم؟
نقان  یادش رفتقه   گفتم فروشنده و با خودم میکردم  می وقتی آن را جلوی من گذاشت به آن نگاه. شد

رم نگاه کردم و دیقدم  به دوروبَ. کمی به فکر فرورفتم نان نیاورداما وقتی نوشابه را هم آورد و . بیاورد
. داشقت  برمی  برد و یک تکه می دست .او هم نان نداشت. ستا خوردن پیتزا یک نفر دیگر هم مشغول 

و  رفقتم پیتقزا بقه مققر     بعد از خوردن. ستهزیرش نان  فهمیدم آرام به زیر پیتزا دست زدم و من هم
 .خندیدند می به من ها هم تا مدا ها آن .تعریف کردم ها ماجرا را برای بچه
سقرای   کباب»مثل  شناختند؛ میاهواز  ی درجاهای خوب ها آن. داشتم خوراکی خوشدر اهواز رفقای 

 ةمقا بچق  . بقودم اهواز ندیده  فروشی مدل روز را در من تا آن زمان بستنی. «نون داغ کباب داغ» و« دنج
شام ها وقتی  شب. آوردند خورده بودیم در کوچه می روی چرخ که را هایی روستا بودیم و فقط بستنی

 محمدحسن حلواییو  عبدالکریم مسکنتیو  مهدی ضیاءو  زاده اهلل کرم سیف من وپنیر بود  مقر نان و
یک بقار مهقدی   . آوردیم میدلی از عزا در رفتیم و بیرون می ،با لبا  شخصی ،نسب اسماعیل قاسمیو 

کج آنجا رفته بودم و میلیشک خورده  قبل از آن یک بار با حسین کاله .فروشی بردیم ضیاء را به بستنی
صقبر  »: گفقتم  من هم می .پرسیدند میلیشک چیست ها می بچه. میلیشک سفارش دادم آن روز هم. بودم

، تا نی داخلق   فرنگی روی آن و دو توا باآورد  را ستنیلیوان بوقتی صاحب مغازه « .فهمید کنید؛ می
مهقدی ضقیاء مشقتری پروپقاقرص     از آن روز به بعقد  . هم سفارش دادند ها خوششان آمد و آن ها بچه

رفتقیم   می اما ما با دمپایی ؛اصطالح باکال  اهواز بود ی بهها فروشی جزء مکان ن بستنیآ. میلیشک شد
 .آمد ها جور درنمی آن ااصالً ب ظاهر ما .بودیمشلخته ی آنجا ها در مقایسه با سایر مشتری و

 .خیلقی تعجقب کقردم   . رود زره بودم که گفتند مهدی جالییان دارد از تیپ مقی  هنوز در تیپ ضد
و  بقود  یتهرانق  مهقدی  «.نا هعذرم رو خواسقت  .چی شدهدونم  نمی»: گفت. از خودش پرسیدمعلت را 
کج من را مسئول  کالهاو، بعد از . مأموریت گرفت و به تهران برگشتپایان . اهل جنجال نبود .مخلص

 .طرح عملیاا کرد
. ها بود از خانواده خبقر نداشقتم   مدا. در اتاق فرماندهی بودم ،شب 11ساعت  ،1900 تیر 13روز 

  بقریم  داریقم مقی  »: گفقت . پرسقیدم را  همسرم حال. گوشی را برداشت ماهتاب .تلفن کردم خانه هب
حسین آنجا نشسته . توانم بیایم نمی اصرار کرد و من هم گفتم که «.نه»: گفتم «تونی بیای؟ می .زایشگاه

 «.برن زایشقگاه  رو دارن می همسرم»: گفتم «؟چی شده»: از من پرسید. ما شد وگوی گفتبود و متوجه 
 «.کقار دارم کلی  کنم؟ کاره چ»: گفتم «!ی؟ هوقت تو اینجا نشست اون !به سالمتی ،خب»: تعجب گفت با

میلی برای رفتن به بهبهان آن وقت شب  «.درست نیست که اونجا نباشی .ا هبلند شو برو خون»: گفت
 .اما وقتی حسین الزام کرد راه افتادم .نداشتم
به زایشگاه رفتم و تا صقبح در اتقاقِ انتظقار    . بودندرا به زایشگاه برده  همسرم .در خانه نبودکسی 
: گفتم اوبه . آورد می رفت و برای من خبر می همسرم یک بار باالی سرِ قیقهد چند هر ماهتاب. نشستم
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  زایشقگاه فعالیقت   3سقاعت   «.آوردیمق   مقی  بایقد  .درد زایمقان داشقت  »: گفت « !شاید وقت  نبوده»
 اتقاقِ انتظقار   آمدنقد و در  هایی که شرایط خقاص زایمقان داشقتند     کم خانم کم .اش را آغاز کرد روزانه
بعقد از مقن سقه    . حیاط نشستم در و رفتمبیرون . جایز نیست آنجا باشم احسا  کردم دیگر. نشستند
. گردنقد  برمقی زود احتماالً کاری دارند و  .مهم نیست خودم گفتم با. مرد داخل اتاق انتظار رفتند چهار
 ةیک لقمق  وبود تازه آمده  .سراغ نگهبان رفتم. خوش کرده بودند جا اتاق انتظار ا روی صندلیه اما آن

مقن  »: گفتم «اتاق؟ تویآره، تو رفته بودی »: گفت «شما نگهبان اینجایی؟»: گفتم به او. نان دست  بود
 «.برید بگید بیان بیرون .نشستن و نفر رفتن داخل اما چند .صبح اومدم بیرون .ماز دیشب تا حاال اینجا

حقاج   .شقناختم  رئقیس زایشقگاه را مقی    «.رئیست بگو بیادبه برو »: گفتم «.به شما ارتباط نداره»: گفت
گم رئیس زایشگاه  بهت می»: گفتم. برگشت هیکل مرد قوی نگهبان رفت و با دو. زاده بود اسداهلل اسمی

 .جلقو آمقد تقا دسقتِ مقن را بگیقرد       مردهایکی از  «.من کاری به شما ندارم! ؟آری میرو  اتو این ،بیاد
جلو  همکارش. م به طرف در ورودی پرا کردمعصبانی شدم و او را به سمت خودم کشیدم و محک

هقم   اهللحاج اسد .شدند جمعسالن بودند  یی که درها خانم. دعوا باال گرفت .آمد و از پشت من را زد
 آغقوش مقن را در   اسقداهلل  حقاج  کقه  خواست حرف بزند مینگهبان . دویددید که از دور من را . آمد

گم بریقد   من به اینا می .سه تا مرد داخل نشستن»: فتمعصبانیت گ با «؟امیر چی شده»: گرفت و پرسید
 افتقاد و  ،که مصنوعی بقود  ،دعوا دندان نیشم هنگام «!کنن کلفتی می برای من گردن ؛اونا رو بیرون کنید

 ... نقه بابقا  »: گفقتم  «زدید، دندون  رو شکوندید؟»: گفت و ها حاج اسداهلل رو کرد به نگهبان. گم شد
 کردنقد  شروع شناسد،که تازه فهمیده بودند رئیس من را می ها نگهبان «.نگران نباش .هدندونم مصنوعی

ول . نمکَ من پوست شما رو می کنید؟ می کلفتی برای من گردن»: با ناراحتی گفتم. به عذرخواهی کردن
 «.کُنم شما رو نمی

  کلفقت  های گردن بچهتعدادی از . زورخانه رفتم پشت لندکروز پریدم و به. از زایشگاه بیرون آمدم
به سقمت نگهبقان رفقتم و    . از ماشین پیاده شدیم .ها به زایشگاه برگشتم با آن وکردم زورخانه را پیدا 

یقک   باکه فالنی  ه بودداد خبر اهللاسد  دانم چه کسی به حاج نمی «.خوام من اون سه نفر رو می»: گفتم
 «چیقه؟  ااین کار .زشته .از تو انتظار نداشتم ،امیر»: گفت و آمده است که بیچاره به دو آمدمشت قلدر 

خودشقان را بقه   . آن سقه نفقر را آوردنقد    «.نیسقتم  کُقن  تا اینا رو نقزنم وِل  اهللاسد  به خدا حاج»: گفتم
مگقه بناسقت   »: گفقتم  «.نشقناختیم  .خقوایم  آقا ما معذرا می»: گفتند می مردگی زده بودند و دائم موش

 .کلفت رفتن اونجا نشسقتن  سه تا گردن .ناموسِتون نشسته اون تو .شهریدهای این  شما بچه! بشناسید؟
مگه حتمقاً بایقد    !کنید کلفتی هم می بعد گردن .گید به تو ارتباطی نداره می ؛گم برید بیرونشون کنید می

خقوایم   مقی  .خوایم بزنیم شقما رو  ما می ؛عینِ همون قُلدربازیا رو دربیارید .مآ بشناسید؟ من کوتاه نمی
اصالً کی به تو گفتقه   .کوتاه بیا ،امیر»: آمد و گفت جلو اهللاسد  حاج «.خودتون باهاتون رفتار کنیم مثل

بخقوان   .مقن هسقتم   ،مشکل هم داشته باشقه ه ایشون اگ .با من همسرا .بیای اینجا؟ من خودم اینجام
 «.زشته .برو .تو اصالً نیازی نیست اینجا باشی .نویسم عمل  هم کنن من می



214 

 

گفقتم کقه    هقا  بقه آن  .ی زورخانه منتظر بودند تا من بگویم چه کاری بکننقد ها بچه. آرام شدم کمی
: خوشحالی گفت سراسیمه آمد و با ماهتابنزدیک ظهر . داخل زایشگاه رفتیم اهللحاج اسدبا . برگردند

این رو »: گفته مادرم قبالً خواب دیده بود مجید یک خرو  برای او آورده و« .پسر داده بهت یه خدا»
 امقا مقا فکقر   « .هامیقر  پسقرِ »: مجید هم گفته بود« محسن کیه؟»: مادرم پرسیده بود« .هبرای محسن .بگیر
این خبر را به من  ماهتابوقتی . را هم دخترانه گرفته بودیم ها لبا  همة کردیم نوزاد دختر باشد و می
، آره»: گفقت  «؟نیسقت ای  س دیگقه کق  بچةمطمئنی »: گفتم «.آره»: گفت «؟همطمئنی پسر»: پرسیدم ،داد

بعد از تولد . آنجا به خواب مادرم ایمان پیدا کردم «.اون هم میتراست ؛فقط یه نفر تا االن زایمان کرده
 .نوزاد به تیپ برگشتم
 ةمیقانی در منطقق   ةعلی به کردستان و جبهق  حسین و امام ی امامها گروهان از گردان ابالغ کردند دو

اهواز اتفاق  همان روزها دو بمباران در در. رفتند و ما در مقر تیپ اهواز ماندیم دو گروهان. بانه بروند
یا پل چهقارم  ما و تیپ سوم شعبان  مقراند  قصد داشته ها یدانستیم عراق نمی. ما بود مقر دریکی . افتاد
ا آب اهواز تأسیسااما به  .صدمه ندیدکسی . ما ریخته شد ها بین پل اهواز و مقر بمب. ندرا بزن اهواز
 .رفقتم  مقی  بود که با موتور از مقر به سقمت گلقف   یظهر از بعد مربوط بهبمباران دوم . رسیدآسیب 

در ابتقدا   .را بمباران کردنقد  ،نزدیک مصلی در شرق اهواز ،پل سیاه ةهواپیماهای عراقی آمدند و منطق
بقه محقل    .ختی شقده اسقت  گفتند بمباران سق  ها بچه دانست چه اتفاقی افتاده اما خیلی زودکسی نمی
 جا هر .ها آنجا به شهادا رسیدند خیلی. بودیم همه متحیر عجیبی رخ داده بود و ةفاجع. حادثه رفتیم

. نقد کیلومتر را بمباران کقرده بود  هفت هشتعمق  تا ها یعراق. دیدیم می  ثرکنندهأمت ای هرفتیم صحن می
سقوخته و بقه هقم دوختقه شقده       ها ماشین زن و بچه نق  زمین شده و .بودشده  قطعمنطقه  لبرق ک
 شقده بقه حفاظقت نیقاز     ی بمبارانها خانه. بود ریختهزمین بر جان  خون و شیشه و پیکرهای بی. بودند
ما لبا  نظامی . قادر به حفاظت از کل آن نبودند ،به جهت وسعت منطقه ،های سپاه اهواز بچه. داشت

از امقوال مقردم    کهآنجا ماندیم  .ندشناخت می کج را هسپاه اهواز هم حسین کالهای  بچه به تن داشتیم و
صقبح نیروهقای بسقیجی    شب را کنار آنها مانقدیم و  . محافظت کنیم تا شرایط به حالت عادی برگردد

 .تیپ برگشتیم به مقر ی سپاه خداحافظی کردیم وها از بچه. اهواز آمدند
 «بقا چقی بقرم؟   »: گفتم «.ها کنار بچه ،بانه بلند شو برو»: حسین به من گفتی که گذشت چند روز

تقازه دسقتم را از گقچ    . از اهواز به طرف بانه حرکت کردیم «.با سعید طاهری برو، با لندکروز»: گفت
بین اهواز و  .پشت فرمان نشستم. سعید هم تازه بهبود پیدا کرده بودچشم و دست  .بیرون آورده بودم
 ماشقین و  درِ تقا مقن خواسقتم بپقیچم     .جاده آمقد  دری رفتم االغ طور که با سرعت می ناعبدالخان هم

 ،بقین روسقتای عبقدالخان و شقاوور    . ماشین نیفتاد ی برای االغ وصاما اتفاق خا ؛گیر به االغ خورد گل
دو هندوانه خقوردیم و  به جای ناهار . به کرمانشاه رسیدیم ظهر و یمدصبحانه خور ،نرسیده به شوش
ماشین را نگقه  . شود بد میپشت فرمان بودم احسا  کردم حالم دارد  طور که ناهم. دوباره راه افتادیم

 «.مسقموم بقوده  صقبحونه   مقرغ  احتماالً تخقم »: گفتم «چی شده؟»: سعید پرسید. داشتم و بیرون پریدم
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با همان یقک  . تر بود تر و هیکل  درشت سعید از من قویة بنی «!من اثر نذاشته؟ یپس چرا رو»: گفت
گفتقه بودنقد    هقا  بچه. بانه رسیدیم  قبه تونل خاکی سقز. پشت فرمان نشستچشم و یک دستِ سالم 

از باال   اند انقالب توانسته ضد ؛ اما نیروهایانتهای تونل برای حفاظت مستقرند ابتدا و نیروهای نظامی
بقه بانقه   ده و نقیم شقب    سقاعت . د و تعدادی از رزمندگان را به اسقارا درآورنقد  ندر تونل کانال بزن

دکتقر تشقخیص مسقمومیت داد و    . سعید من را به بیمارستان بقرد  .اوضاعم به هم ریخته بود. رسیدیم
مقرغ خقورده هندونقه     آخه کسی که تخقم »: گفت «.مرغ و هندونه تخم»: گفتم «ی؟ چی خورد»: پرسید

ی  را با پتوی سقربازی پوشقانده   ها پنجره. بود وداغاندرببیمارستان خیلی وضع  «خوره؟ پشت  می
هقای چرمقی در    روی یکقی از برانکقارد   ،با همان لبا  نظامی، من را. بودشده سردم و من هم  بودند

سقعید چنقد پتقوی    . بقزنیم گفتند بایقد سقرم    خواباندند و ای بود اتاقی که رنگ دیوارهای  سبز پسته
 .دوم تمام شسریک ساعت طول کشید تا  .برایم آوردسربازی مشکی و خاکی 
 ایقن شقهر  چقون   .مردم عادی در بانه خیلی کم بودنقد . بیمارستان بیرون آمدیمحالم بهتر شد و از 

چنقد بقار    ها هقم  عراقی. ه بوددل شددوبَانقالب رَ دجزء مناطقی بود که چند بار بین ما و کردهای ض 
پزشقک بقومی   . نبقود  ی عمرانیهافرصت کار و ویران بود شهر تقریباً نیمه. آنجا را بمباران کرده بودند

روزها بقه طقور   آن  .شدند می از مناطق دیگر به آنجا اعزام پزشکان بیشتر .وجود نداشت منطقه هم در
سنندج بودیم وقتی یکقی از   یادم هست زمانی که در تیپ المهدی و در .پزشک در کشور کم بود کلی

و  کنقد  را معاینقه مقی  کُرد  یهندی پیرزن یپزشک دیدیم مریض شد و او را به بیمارستان بردیم  دوستان
های سقعید اتقاقی    بچه. برگشتیم داروهایم را گرفتم و به مقر. دوش نمی را متوجه یزبان دیگر یک هیچ

 .داشتند که ما برای استراحت به آنجا رفتیم
دور کیلقومتر از بانقه   ده پقانزده   «.منطققه  یبریم تو»: گفت سعید ،ی مختصرا بعد از صبحانه ،صبح
مققر تقاکتیکی   . های بلوط رسقیدیم  درخت کوه و زیر ةزره در دامن های ضد و به چادرهای بچه شدیم

 .سعید طاهری با گردانشان آنجا مستقر بودند کاظم فرامرزی و. زره آنجا بود یگان ضد
که تازه شقهید   ،ت حبیبیبه ن خواستم می ماه مبارک رمضان ختم قرآن داشتم و آن سال همیشه در
 را جقزء ققرآن   دوم دو روز اول و. ما در منطقه مشخص نبودا ماندن دم. قرآن را ختم کنم ،شده بود
احتمقال دادم چقون   . دادند قرارگاه تاکتیکی عملیقاا شقما را خواسقته اسقت     سوم خبر روز .خواندم
رحقیم  . غروب به قرارگقاه رفقتم  . خواهند مأموریت جدیدی به ما ابالغ کنند تمام شده می 11کربالی 

 «.برگردیقد جنقوب  و هاتون رو جمع کنید  بچه»: گفت. زره هستم به او گفتم از ضد. صفوی آنجا بود
دسقتور داده   ،مسئول لجستیک غرب ،خوار غم اکبر به»: گفت «.خوایم امکاناا می برای حرکت»: گفتم

فردا »: گفت. سراغ  رفتم .قرارگاه بود خوار هم در مقر غم «.برید پی  اون .شده با شما همکاری کنه
مسقتقیم   «.ساعت باید خودتون رو برسقونید جنقوب   چهل و هشتظرف  .دنبِ تونگم امکاناا به می

 دیگقر کقار   .دنجمع کن اها و امکاناا ر بچهکه برای رفتن به جنوب  و گفتم رفتمسراغ کاظم و سعید 
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روز . به قرآن خوانقدن  کردم به کوه زدم و شروع. خواستم از فرصت استفاده کنمو می خاصی نداشتم
 .مانده را روز بعد خواندم ی باقیها ندم و جزءجزء خوا شانزدهاول 

مقن و سقعید زودتقر بقه سقمت جنقوب        .حرکت شدند ةها آماد ساعت بچه چهل و هشتبعد از 
  بعقد از عملیقاا   همیشهحسین . کج نبود کالهحسین . خودمان در تیپ برگشتیم به مقر. حرکت کردیم

 سراغ ،وقتی دیدم در مقر نیست. شد می ی مقر پیدا ستاد و گرفت و کمتر در از تیپ فاصله میمدتی 
 آره، آققا »: گفتم «؟!برگشتید»: دید با تعجب گفت که من را .که جانشین فرمانده تیپ بود، رفتم ،امیری

هقای   بچقه . چه اتفاقی بیفته اونجا قرارهدونم  نمی .رحیم ما رو خواست و گفت سریع برگردید جنوب
 «.گردن سعید هم دارن برمی کاظم و

شقدم خقودم بقه     مجبقور  .حسین و امیری نبودنقد . تیپ را خواستقرارگاه  ةفردای آن روز فرماند
 را از زمقانی کقه جانشقین مجیقد بققایی بقود       ،پقور  فرمانده قرارگاه کربال، احمقد غقالم  . قرارگاه بروم

جقای   توانست عذر من را بخواهد که چرا من بقه  احمد می. ایشان نبودم ةرد ولی اصالً هم ؛شناختم می
برای من شقرایط فقاو را تشقریح     .حرفی نزدمتواضع بود  خاکی و اما چون بسیار .ام فرمانده تیپ رفته
گیری فاو  برای بازپس ها یشود و ما آنجا با مشکل مواجهیم و احتمال دارد عراق می کرد که دارد تهدید
بقه تیقپ    «.بریقد فقاو  سقریع  . برای همین شما رو از غرب خواسقتیم »: بعد گفت. دنعملیاا انجام ده

ها به طرف فاو  فردای آن روز با یکی از بچه .دستورم را گرفته بودم. هنوز برنگشته بود امیری .برگشتم
. رفتیم، قرارگاه کربال بود ةعملیاتی و زیرمجموع یکه قرارگاه ،هداشحرکت کردیم و به قرارگاه سیدال

 اسقحاقی،  نزدیک ظهقر . که فرمانده بیرون از قرارگاه است در دفتر فرمانده قرارگاه، مسئول دفتر گفت
دسقتور داد بقرای مقا ناهقار     . خیلی به ما احترام گذاشت. سنّ  از من بیشتر بود. آمد ،فرمانده قرارگاه

ما  .کنه بصره ما رو تهدید می ق دشمن از محور فاو»: گفت منطقه را برای ما تشریح کرد و بعد. بیاورند
عملیقاا بیقان    ق های اطالعاا شده بچه قرار .تونیم بکنیم کار می هاینجا تا ببینیم چ دخواستیم شما بیای
بعقد از   4سقاعت  . خبری نشد .های اطالعاا شدیم یک ساعت منتظر بچه« .منطقهی شما رو ببرن تو

م البحار هو  بصره ق محور فاو یتو. فاو عمل کردیم یما تو. آشناممنطقه  بامن »: گفتمبه اسحاقی  ظهر
 ،خاصی هست که نیروی اطالعقاا عملیقاا بایقد باشقه     ةمسئل هاگ .بلدمهم رو نمک  ةکارخون .رفتم

 «.رم پس خودم می»: گفتم «.خاصی نیست ةنه، مسئل»: گفت «.منتظر بمونم
سقنّی متضقادی    ة رد انقد،  خط مقدم که در ،دیدم نیروهای ما بصره که رسیدم ق پدافندی فاو طبه خ
مقا در   هقای  ضعفاز  یکیاین . بودندسال  هفدهزیر  یتعداد سال وچهل و پنج باالی ی تعداد .دارند
او  بقه . سقاله بقود   بیسقت و نُقه   یهم جوان  فرمانده خط. نیروها کیفی و عملیاتی نبودند .ن منطقه بودآ

 رو از شقما  خوام برم خط کمقین  می .آقای اسحاقی ما رو از قرارگاه فرستادن .زرهیم ما از ضد»: گفتم
ن بیقرون و  آ تانکای دشقمن مقی  از  یبگم که بعض فقط این رو»: گفت استقبال کرد و او «.نزدیک ببینم
 «.هم خشکه ی ماجلو .نکردشهید  یه تعدادی رو .کنن اذیت می
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مشقخص   هقا  برجقک تانقک   دیقدم  کردم رفتم و با دوربین منطقه را نگاه   چند دیدگاهبه من هم که 
مطمقئن شقدم در آن منطققه بقرای      هاسا  تجربق  بر. زده استبیرون  ها خاکریز عراقی ةاز کل است و

تانک دشمن آنجا زیاد بود و با توجه به اینکه منطقه هم از . داریمنیاز شلیک موشک تاو به چند سکو 
بقا آنقان   ما سکویی برای مقابلقه   روی و به پی  کنند رو خشک بود هر لحظه امکان داشت شروع هروب

 .نداشتیم
 ق فقاو رسقید،   القصر مقی  ام ةجاد نمک و ةخط کارخان که به دو ،القصر ام ق فاو ؛داشتیم ه محوردر فاو س
 ق اما در محور فقاو  .دشمن مانع داشت ،چون نخلستان بود ،البحار ق محور فاو در. البحار ق فاو، و بصره
 ،القصر فاصقله داشقت   اممحور با کیلومتر  سیالبحار و بی  از  ق کیلومتر با محور فاو بیستکه  ،بصره

 .تقریباً خشکی بود و دشمن قابلیت مانور زرهی داشت
تقا   ، چندبله»: گفتم «دیدید منطقه رو؟»: اسحاقی پرسید .بود عصر 0:91ساعت . به قرارگاه برگشتم

دشمن  ،شلیک کنهو وقتی جیپ بره باال  ،یکی باشهه اگ»: گفتم «تا؟ چرا چند»: گفت «.خوایم سکو می
بقه ایقن    .رو طعمقه کنقیم   110تقونیم یقه جیقپ     می تا سکو که باشه چند. کنه ش می شناساییباالخره 

کمین و منطقه پراکنده بشه  یتو  سکوی دیگه ؛شلیک کنه و وها برهسکباالی یکی از  110صورا که 
 .امکاناا مهندسی در خدمت شقما »: پذیرفت و گفت «.بتونه اون رو بزنه ،کنه که تا تانک اومد بیرون

باید فرمانده گردان موشکی بیقاد مشقخص    .دونم دقیق نمی»: گفتم «.ای سکو بزنیم گید دقیقاً چه نقطهب
 «.امشقب نریقد  »: گفقت  «.ریمآ کشونیم می نیروهامون رو می بعد .گم دوستان بیان می ،رم اهواز می .کنه
 «.ده واکنشی نشون میخوایم ببینیم دشمن چه  امشب ما یه وضعیتی داریم که می»: گفت «چرا؟»: گفتم
یقه دکقل   . نیسقت  مهمی کار»: گفت «.اینجا من تک و تنهام .ما االن امکاناا نداریم»: گفتم. لرزید دلم
بقا   .شقوکه شقدم   «کنیم و ببینیم فردا واکن  دشقمن چیقه؟   خوایم امشب استتارش  می. بانی داریم دید

کقه   هقم  دشقمن ؟ هاستتار کن وبانی ر ل دیدخواد دک می چطور ؟هِاین واقعاً فرمانده قرارگا»: خودم گفتم
 «!برای رصد وضعیت منطقه نجا دکلِاو ونهد می

. به تیپ برگشقتم  ،که دکل را با گونی پوشانده بودند حالی در روز بعد،آن شب را در فاو ماندم و 
پور رفتم و مشقاهداتم   غالم پی  «.برو قرارگاه گزارش بده»: گفت .تعریف کردمبرای امیری ماجرا را 

اسحاقی همچین حرفی  واقعاً»: گفت پور خندید و غالم. اسحاقی را های صحبتحتی تعریف کردم؛ را 
 «.شاهده خدا! به جان برادر احمد»: گفتم «؟!زد

کقه میقدان تیقر و     ،اهقواز و پرکقان دیلقم    ةبعد از این جریان قرار شد یک مانور آمادگی در منطقق 
میقدان  در . شقدند  ها باید وارد عمل می گردان ها و گروهان ةهم. کنیم رگزارصحراهای وسیع داشت، ب

نیروها را آنجقا کشقانده بودنقد تقا     همة  .نزدیک منطقه بود روستایی. ها را انجام دادیم مانور هماهنگی
از دو روز قبل کارهقای  . زره داده بودند به ضد m113یک نفربر . صبح زود از آنجا وارد منطقه شوند

 یمن نزدیک روستا ماندم تا آخرین نفقر . صبح مانور نیروها را حرکت دادیم. را انجام داده بودیم الزم
چون  نفربر نشستم و فرمان پشت. طرح عملیاا را شروع کنیم و آنجا رود می باشم که به میدان مانور
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و شنی سمت راست هم  انداختم هجادخاکی  ةدر جاده زیاد بود شنی سمت چپ را در شان وآمد رفت
باریک  پل. شد می به پلی رسیدم که آب از زیرش رد رفتم که یک مرتبهبا سرعت می. در آسفالت بود

شنی سقمت راسقت    ،جا بایستد را بکشم تا نفربر در ها دستپاچه شدم و به جای اینکه جفت شنی. بود
که پر از  خورد؛ 311های  میوننفربر با سرعت به سمت جاده چرخید و محکم به یکی از کا .را گرفتم

را  هقا  وسط جاده جفت شنی. کامیون از جاده بیرون رفت و گردوخاک شدیدی به پا شد. مهماا بود
در منطققه مقاجرا را بقه     .کردم و بقا خقودم بقردم    که باالی کامیون بودند سواررا نفری  چند و کشیدم

م بقا  اینجقا ! جاده که با ماشین خر زدی کنی؟ توتو اصالً معلومه چکار می»: او هم گفت. حسین گفتم
 «چِت شده؟! نفربر کامیون رو زدی

از همقه   که یک مرتبه دیقدیم  کرد طرح مانور تشریح شروع به حسین هم نشستیم و دور در منطقه
 در،  کیلقومتری  دو سقه  ةفاصقل  در. روی زمقین دراز کشقیدیم   گیهم. اندازی شدتیربه سوی ما طرف 

بپر ببقین ایقن کیقه داره     ،حمید»: حسین گفت. کردند میتیراندازی  ،ارتفاع درضلعی از میدان مانور و 
شقدا بقه    تیرهقا بقه  . خیز خودم را به لندکروز رساندم سینه «!کنه؟ ما که دوشکا نداشتیم تیراندازی می

دیقدم دو  . با سرعت از پشت تپه باال رفتم. یمهد با خودم گفتم امروز قطعاً تلفاا می. خورد می فاطرا
و پشقت   انقد   نوار را روی آن سوار کردهو   دوشکا را بیرون گذاشته سرِ .اندنشسته وان داخل سنگرج
 خودم را باالی سرشان رسقاندم و سختی  به. شنیدند نمی« !نزن !نزن»: فریاد زدم. دکنن می هم شلیک سر
 دیدنقد  دشقت را  و دندسنگر که بیرون آم از «!بیرون دبیای»: گفتم «شده؟ چی»: پرسیدند «!نزنید»: گفتم

 «.نه، م تا اون لحظه که من اومد»: گفتم ؟افتاده استکسی اتفاقی پرسیدند برای . پریدرنگشان  از تر 
. خوشبختانه کسی تیر نخقورده بقود  . خیلی نگران بودند «.کنیم امتحان ور دوشکا خواستیم می»: گفتند

 .بعد از ناهار آماده بودیم مانور را شروع کنیم
 ،شلیک هنگامخواست به سمت هدف شلیک شود نشستم تا ببینم  موشک مالیوتکا که میکنار یک 

من نشسته بود تا بتواند  کرد ده متر دورتر از فردی که مالیوتکا را شلیک می. شود می سیم آن چطور باز
 .کقردم  را نگاه مقی با موشک فاصله داشتم و انتهای آن  متر یسانت شصت حدود. فرمانِ آدر  را بدهد

-هی به خودم نهیب می «.بیفته خواد میاتفاقی  یه! از اینجا بلند شو ،دیوانه»: ی درونی به من گفتیندا

کقه   بلند شدم و بقه سقنگری   .افتدترسی؟ اما آنقدر گفت که باورم شد اتفاقی میزدم که برای چی می
. سقمت آسقمان رفقت   به  ،موشک شلیک شد و به جای اینکه مستقیم برود. متر دورتر بود رفتم پانزده
فردی که قبضه را در دست داشت آن را رهقا کقرد و   . گردد دوباره برمیاگر تا انتها برود دانستم که  می

ی سرگردان بقه دنبقال   ها به موشک بود و نیروها در دشت مثل مورچه ها نگاه ةهم. پا به فرار گذاشت
صدای انفجقار  . زمین خورد هو بمتر به سمت راست رفت  چند. موشک پایین آمد. گشتند می پناه جان

 گردوخاک که خوابید بعد از چند دقیقه بلند شدم تا ببینم چه اتفاقی افتقاده؟ بقاز هقم     . مهیبی بلند شد
 .به کسی آسیب نرسید خواست و خدا
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؛ ها رو جمع کن که اصالً صالح نیست مانور انجقام بشقه   بچه»: حسین گفت. حسین رفتم به طرف
 که تیرانقدازی کقردن، ایقن هقم از ایقن      ،نیروها  کامیون، اون از این بهتو زدی  که ،اون از امروز صبح

فققط   .بگو همه برگردن مققر  .جمع کنید بریم .ول  کنید. تعطیل مانور. خیر بگذرونهه خدا ب. موشک
ها ابالغ کرد کقه   گردان حسین به یکی از .دوباره به تیپ برگشتم «.دعا کنید و یه صدقه هم جمع کنید

هم رفتند و منطقه را دیدند و به نیروهای مهندسی قرارگاه سیدالشهدا گفتند  ها آن. فاو بروند ةنطقبه م
 .و زده شودکچه نقاطی باید سدر که 

 گفتنقد  بعقد مقدتی  . ها به شقلمچه برونقد   گفتند تعدادی از بچه به تیپ نامه زدند ودر همین حین 
پراکندگی نیرو خیلی زیاد شده . بروند مجنون ةجزیر بههای موشکی  از بچه یمیری دستور داده تعدادا

 هقا  بچقه  وقتقی بقرای بررسقی اوضقاع بقه     در جزیره . ی ما بودها بود و هنوز پشتیبانی مشکل اول بچه
 و هنقوز مشقکل غقذا   . ما اینجا هستیم یا نیستیم آمد ببیندباالخره یکی  !گفتند چه عجب می زدم سرمی
 همقة کردند تا  می ی ما در آن محور وقت ناهار باید صبرها بچه .حمام و امکاناا حل نشده بود و آب

. توانستند ناهار بخورنقد  ها هم می آمد آن می زیادغذا  فقط در صورتی کهو  بگیرند نیروها غذایشان را
 اما در چنین شرایطی گیقر  ؛نیروها رفته بودنداز برای حمایت  ورزمنده بودند شأن داشتند و هم  ها آن

 .های فاو سکو نزده بودند از طرف دیگر هنوز برای بچه .ضعف مدیریت بود ةنشان ها این .کرده بودند
کقردم یقا وقتقی     نمقی  اما حسین و امیری را یا پیقدا  ؛کنم تا شرایط منطقه را بازگو برگشتمبه تیپ 

مقا  »: گفتم می به امیری. کنی می بزر خیلی  موضوع را تو دادند می گفتم جواب می ها موضوع را به آن
 .جقا خقط پدافنقدی داشقته باشقیم      تونیم چهار نمی. اما استعدادمون در حدّ تیپ نیست ؛اسممون تیپه

اما من محکم بقر سقر مواضقعم     «.زنی داری غُر می»: گفت می «.امکاناا رسوندن به اینا خیلی مشکله
 .کردم می پافشاری
پقی   اوضقاع را  تلفنقی  گقاهی  او. اعصابم به هقم ریختقه بقود    را ندیده بودم و بود حسین ماه چند
گفتنقد کقه    مقی  به من .بست، بهبهانی بودند رنگ ک  و حیدر مسعود زحمت، های دفتر بچه. گرفت می

خواهد بقه   می اعالم آمادگی کرد که ،فرمانده سپاه آغاجری ،رباط علی شیخ .حسین تما  گرفته است
 ار تمایل کرده بود کقه بقه ضقد   خودش اظه گویا. یگان برگردد و دوست ندارد کار ستادی انجام دهد

واحقدها مسقئول داشقت و بایقد      ةهمق . هنوز جایگاهی برای او در تیپ مشخص نشده بود. زره بیاید
 غقروب  دست هم داد تا اینکقه  به این مسائل دست ةهم. دادند که درخور شأن  باشد می جایی به علی

 «.، کقارا داره ش هخون درِبگیم بری  بهت امیری گفته»: ک  به من گفت یکی از روزهای آذر زحمت
نفقر دیگقر از    یکقی دو « .ریقم  با هم مقی  .من بلدم»: گفت «.امیری کجاست ةدونم خون نمی من»: گفتم
 ةمقابل خان ،کیان پار  اهواز همه عقب لندکروز نشستیم و در. داشتند با ما آمدند یها هم که کار بچه
آقای کعبی »: پرسی به من گفت بیرون آمد و بعد از احوال امیری از خانه. پیاده شدیم ماشیناز  ،امیری
 .حسقاب بدیقد بقره    کج گفته به حمید تسویه کاله»: گفت «چرا؟»: گفتم «.حسابت رو بگیر و برو تسویه

هقای   آذر به تیپ رفتم و از بچقه  23روز . اما چیزی نگفتم ؛شوکه شدم «.دیگه نیازی نیست اینجا باشه
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، آنجا بقرده بقودم  ها را به  آنخودم  ، کهسهیل مهاجر و احمد افشردی. مطرح عملیاا خداحافظی کرد
 «، چرا داری میری؟تو برای اینجا خیلی زحمت کشیدی»: گفتند  کردند وخیلی تعجب 
پایان مأموریت را به پرسقنلی قرارگقاه    ةوقتی برگ. زره تسویه و پایان مأموریت گرفتم از تیپ ضد

معرفی کرد و یک نامه در پاکت گذاشت و مُهروموم کقرد و بقه    1دادم، پرسنلی من را به واحد بررسی
: گفقتم  «.صبور بیقاد   حاجصبر کنید تا »: گفت حسینی نامه را باز کرد و در واحد بررسی شاه. دستم داد

شقناختم و   او را می .است صبور   حاج نستم مسئول واحددا نمی «.بله»: گفت «محمدعلی صبور؟  حاج»
حسن و با حبیب رفیقق بقود و بعقد از     صبور جانشین تیپ امام  حاج. بودم  دوره هم ،یداهلل ،با برادرش

 مقرا کقه دیقد   . آمد صبور در اتاق منتظر نشستم تا حاج. شهادا حبیب ارتباط ما با هم بیشتر شده بود
حسقینی   شقاه « .م یه نامقه آورد »: گفتم «.چطور اینجا پیداا شده؟ بیا تو ی؟کن اینجا چی کار می»: گفت
 «.دادن مبهق  .نگقرفتم »: گفقتم  «ی؟ هتسقویه گرفتق  »: حاج صبور پرسید «.هاین برادرمون ةاین نام»: گفت
 «ه؟مگه دست اون !یخود کردهب»: گفت عصبانی شد و. ماجرا را تعریف کردم «دادن؟ ییعنی چ»: گفت
من باید بدونم چه علتی  ؟شه یعنی چی؟ مگه می»: گفت «.اصالً حرف  رو هم نزنبرادر صبور »: گفتم

مقن   .کار رو نداشتی یا با تقو مشقکل داشقتن    ةباالخره یا ضعف داشتی و عرض .داشته به تو گفتن برو
 من شنیده بودم که تو رو اونجا مسقئول طقرح   ،تازه .چی شده بدونمباید  .هستم مسئول واحد بررسی
جانِ حقاجی  »: گفتم «.حُکمت رو بهت بدن منتظر بودم درخواست حکم کنن و .عملیاا معرفی کردن

 .کج خودش خواست من بقرم اونجقا   حسین کاله»: گفتم «آخه چرا؟»: گفت «.راضی نیستم .دنبال نکن
گیقری   پیاالن رسماً حق داشتید  ،شما من رو معرفی کرده بودید اونجا هاگ. خودش هم گفته بروحاال 
مقن االن   .ددنبال کنیق موضوع رو  خوام نمیاما  .گم بهتون می اگه بخواید، .دونم من علت  رو می .کنید

مقن   .دونقی  اخالقِ من رو شقاید شقما نمقی   »: گفتم «  چیه؟لتخب ع»: گفت «تو بحث اخالقی گیرم
گم برو  فرستم و می من وقتی نیرو می. کنم تا آخرش احسا  وظیفه می بگیرم، اگه. گیرم مسئولیت نمی

. کقرد  نمقی  مسائل با من همکاری جور این یتیپ تو .امکاناا به  بدم و وایسمفاو باید پشت   یتو
به حرمت  کنم میخواه  »: گفتم «.بذار من دنبال کنم»: گفت حاج صبور «.زنی می گفتن خیلی غُر می

 ؛رم بهبهقان  مقی  یه مقدا »: فتمگ «خوای بکنی؟ چی کار می»: گفت «.این کار رو نکنرفاقتی که داریم 
 «.م پیشتآ بعد می .مرخصی

                                                 
جعفرصادق تشکیل شده بود تا صالحیت فرماندهان را قبل از ابالغ مسئولیت بررسقی   امام واحد بررسی در سپاه ششم 1905اواخر سال  .1

 (راوی) .شود صادرکند و بعد حکم 
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فصلدوازدهم
حبیقب   ةبعد از چند روز به ذهنم رسید کار ساختن خانق . پانزده روز مرخصی گرفتم و به بهبهان رفتم

 .شد بدون حبیب به آن خانه بقرود  نمی راضی ماهتاب. که بعد از شهادت  رها شده بود، تمام کنم ،را
 «.ههای حبیب اونجا مالِ بچه .بفروش  تو . سازم من می .توش نرو اصالً»: گفتم

 و را گرفتم و دنبال آجر ،دار مدرسه سرای ،موتورگازی باباصفا. ای نداشتم هیچ وسیله .زمستان بود
 مرخصی ماه هفته دوباره به پرسنلی رفتم و دو بعد از دو. گچ رفتم و شروع به ساختن کردم سیمان و

کق  بقود و    که یکی لوله را، رفقایم. ساختیم می سرعت خانه را به. به بهبهان برگشتم گرفتم و را مطلب
بقه ایقن   . ری بلقد بقودم  بُ شیشه کشی و خودم هم برق. کردم تا بیایند و کمک کنند خبر ،ک  یکی برق
 .شد تر کم ها هزینه ترتیب
گفتم که  حاج صبور رفتم و پی سپاه و مقر بعد از آن به . حبیب تکمیل شد ةخان 1901سال  بهار
حقاج  « .ساختم حبیب رو ةرفتم خون»: گفتم« این مدا؟ یکجا بودی تو»: گفت. م تا به یگان برومآمد

ا مقورد  هقیچ کقارِ   هکنم اگق  می فکر»: گفتکاره حبیب را بعد از شهادت  دیده بود، صبور خانه نیمه
بقرو  »: گفت «.جا شما بفرمایید هر»: مگفت «خوای بری؟ می حاال کجا. هستاین یکی  ،قبول خدا نباشه

 آماده کقرد ام را  نامه. حدیثی پی  بیاید نبود تا حرف و در لشکر ولیعصر حبیب دیگر «.ولیعصر لشکر
 .من حرکت کردم و

 زودصبح . نالیدم صبح  تا شدیدی گرفتم و درد دندان .دانیال ماندم  شوش ای در مسافرخانه شب در
حشقمت   ،ننقه »: مقادرش گفقت  . رفقتم  ،که مسئول طرح عملیاا لشکر ولیعصر بود ،حشمت ةبه خان
مقر  .نزدیک دزفول رفتم؛ کرخه به سمت پل «.بیاییتو اینکه قبل از »: گفت «کِی رفت؟»: گفتم «.رفت
نیومقده  »: گفقت  «حشمت کجاسقت؟  برادر»: پرسیدممقر از نگهبان  جلوی درِ. بودآنجا  ولیعصر لشکر
 ،شد می خدایی که دزفولی بود و داشت رَد ةبند. ام گرفت از شدا درد گریه .ر نشستمد جلوی« .هنوز

خقاطر  ه بق »: گفت «.کنه دندونم درد می»: گفتم «چته؟»: جلو آمد و پرسید ،وقتی من را در آن حال دید
 .بگیریخدا کنه که »: گفتم «.نه»: گفت« ی؟نگرفتدرد  دندونتا حاال  »: گفتم «کنی؟ درد گریه می دندون
 «.پزشکی داریم داخل دندون»: گفت «.فهمی میبمونی، حال من رو مثل من وسط بیابون  ری ویگب اگه
 .پزشکی برد دندانبه من را با خودش داخل مقر و و 

شقه   مقی »: گفقت  پزشک دندانم را دید و دندان. بود و امکاناا جالبی داشت مجهزاورژانس خیلی 
 م بقرادر  اومقد  .دونقم  نمی»: گفتم «تا کی اینجایی؟. اما کار داره .کرد کشی کرد و پر دندونت رو عصب

پقس یقه آمپقول بهقت     »: گفقت  «.معلوم نیست تا کی اینجا باشم. حشمت رو ببینم و یه نامه به  بدم
جا  هر ،نموندی هاگ .بیا تا درست  کنم ،اینجا موندی هاگ .کنی تا غروب درد رو احسا  نمی .زنم می

بقه   تشقکر کقردم و  . درد آرام شد به لحظه نکشید که بعد از تزریق آمپول «.نکن می بری براا درست
: گفتم «کنی؟ اینجا چی کار می ،حمید آقا»: پرسیدتا من را دید،  .حشمت آمده بود. طرح عملیاا رفتم
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ایقن   .رفتم مسقافرخونه »: گفتم «پس چرا نیومدی خونه؟»: گفت «.تو کی اومدی؟ دیشب شوش بودم»
 دفتر تحقیق و بررسی من را به آن واحد معرفقی کقرده بقود،    ای را که درحشمت نامه «.نرو بخو  نامه

حشقمت بقه گلقف     با «.مسئول طرح عملیاا تویی .بریم»: گفتم «ی بریم اهواز؟آ می»: خواند و گفت
 «.دکتر آمپول زده. بوددندونم درد گرفته »: اهواز به حشمت گفتم در. رفتیم تا کارهای  را انجام بدهد

بهقداری   در «.گیقری کقن   دندونت رو پقی  کارتو  .من دو سه روز اینجام .جا برو دنبال  همین»: گفت
 .کردم کشی و پر سپاه دندانم را عصب

 از ماندنم در لشکر ولیعصر نگذشته بود کقه  هفته دوهنوز . سوم با حشمت به کرخه برگشتیم روز
مقن  »: گفقتم  «.تو بمون اینجا»: به من گفتحشمت . قرار شد لشکر و طرح عملیاا به کردستان برود

 «.برو بهبهقان  .ا یا اینجا بمون تا خبرا کنم یا برو خونه»: گفت «.چی کار کنم اینجا؟ کسی رو ندارم
رم  مقن مقی  . آره، بقرو »: گفقت  «!تو میگی برگرد م اومدتازه من یعنی چی؟ ! حشمت اذیت نکن»: گفتم

 «.گم بهت می ،خبری شد .کردستان
تصقمیم گقرفتم بقه بهبهقان     . شناختم لشکر کسی را نمی کار بودم و در بی. رفتند و من ماندم ها بچه
فقاو  »: دنگوی می و اند کرده دیدم روی فاو تمرکز گرفتم می بهبهان تلویزیون عراق را که می در. برگردم

. ا شده بقود رباط مسئول طرح عملیا علی شیخ. زره تما  گرفتم با ضد .نگران شدم «.کنیم را آزاد می
 ؛گیقرم  من تلویزیون عراق رو مقی  ،محمد»: گفتم. من را شناخت محمد رویوران گوشی را برداشت و

ها ققرار بقود    چی شد؟ بچه»: گفتم «.فاو وضعیت خوبی نداره آره،»: گفت «.نفاو زوم کرد یخیلی رو
کاره رها  کارهای ما نیمه «.کنم سکو زده باشن میفکر ن»: گفت «.بصره سکو بزننق  فاو محوری برن تو
و گفتم که بهبهان هستم و  تلفن کردمحشمت  هب بعد ده روز. رباط دسترسی نداشتم به شیخ .شده بود

 .حبیب تما  بگیر ةاگر کاری داشتی فوری با خان
ربقاط تمقا  گقرفتم و     دوبقاره بقا شقیخ   . بر فاو چندین برابر شد ها یتمرکز عراق 1901اوایل سال 
چقی  »: رویوران که گوشی را برداشت گفقتم . ه تلفنچی تیپ گفتم به رویوران وصل کنب. دوباره نبود

اما  .البحار ق راهی فاو بصره اومدن تا سر سه ق دیروز عراقیا از سمت فاو»: گفت «چه خبره اونجا؟ شده؟
 .هتمومق  ، دیگقه البحقار  ق راهی فاو اومدن سر سه هاگ .تموم شد ،محمد»: گفتم «.فاو هنوز دست ماست

 «.احتمال داره اسیر شده باشه»: گفتم «.فاو»: گفت «علی کجاست؟
در . شقد فاو از تلویزیون عراق پخ   تصویری ازشب . کردم فقط تلویزیون نگاه می بودم و نگران
. روز بعد پل فاو را نشان دادند که منفجر شده بود. دادم  یی که رفته بودم تطبیقها با مکانآنجا را  ذهنم

فقاو  »: گفت «علی چه خبره فاو؟»: گفتمصحبت کردم و رباط  علی شیخباالخره با . لفن کردمتبه اهواز 
چنقد تقا از    و ،بقرادر زنقم   ،با مهران امیری .باش داده بودن آماده»: گفت «چطوری؟»: گفتم «.رو گرفتن

د داشقتیم  صبح زو. هیچ خبری نشد. صبح اونجا موندیم تا .القصر ام رفتیم محور. فاو یرفتم تو ها بچه
دقت که کردیم دیقدیم   .نکهاز تا بصره پر ق راه فاو گشتیم که دیدیم نرسیده به سه لندکروز برمیدو تا با 
 .افتقاده بقودیم   گیقر . متر بیشتر نبقود  شیشصد هفتصد اما با اون ةفاصل. بودنعراقی  .ی ما نیستنها بچه
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بایقد   .هور باتالق به مهران گفتم اون .دونستن ما راه فرار نداریم می .دادن نمی عراقیا هیچ واکنشی نشون
هم پشتِ سر مقن   تو ،رم من با ماشین با سرعت می. وگرنه اسیریم ؛وسط عراقیا بزنیم تا بتونیم دربریم

و بقه   فرمقون مقن نشسقتم پشقت    . قبقول کقرد  . بیا ،عراقیا تیراندازی هم کردن هاگ .فقط ترمز نگیر .بیا
سرم رو گرفته بودم . با سرعت رفتم وسط عراقیا .که عقب نشسته بودن گفتم که آماده باشن هایی بچه

آینقه   یتو از سرم رو باال آوردم وشدم، رد  وقتی .خورد ماشین می ةبه بدن اتیر عراقی. رفتم می پایین و
 ط عراقیاماشین مهران هم وس .ه بودنمجروح شد ه بودنهایی که عقب نشست بچه. نگاه کردمعقب رو 

! بگقم چی مم وبرم خونه به خانحاال گفتم با خودم  .هیچ راهی نداشتم. نه بوددورش ریخت عراقیا. بود
ِ تأسیسقاا   نزدیقک  رفقتم . تونستم بمقونم  دیگه نمی. مهران موندو علی دَررفت  ؛بگم مهران با من بود

هقای محقور    بچقه . نآ تانک مقی  گفتم خاکریز بزنن که عراقیا دارن با یی که اونجا بودنها به بچه .نفتی
بقدون اینکقه بقدونن     ،نمک ةکارخون ق نیروهای محور فاو. نمک اصالً خبر نداشتن چی شده ةکارخون

مگه  ؟اومدن؟ مگه شما نرفتیدعراقیا  چه جوری»: گفتم «.به اسارا دراومدن ،پشت سرشون بسته شده
زده بقودن کقه عقراق    ه اگ .نزدن ،دتا سکو بزنی چهار هر چی گفتیم کدومه؟ سکو»: گفت «و نزدن؟کس
 «.اومد جلو نمی طوری این

 .طقرح عملیقاا داشقتیم    دو نیرو در. پادگان کرخه رفتم و به اهواز .بهبهان بمانم نتوانستم در دیگر
 ی ضقد ها آنجا بچه. یک روز آنجا ماندم و دوباره به اهواز برگشتم .است گفتند حشمت تما  نگرفته
 .به دنیا آمد 1901 مرداد 1زینب  .باردار بود همسرم. رفتمزره را دیدم و به بهبهان 

کقه   گنجیقد  در بقاورم نمقی  . شقوکه شقدم  . نامه را از رادیو شنیدم قبول قطع بهبهان بودم که خبر در
 مستقیم به کربال و گیریم ورا می لندکروز گازجنگ تصورمان این بود که  آغازاز . نامه را بپذیریم قطع
ی رزمنقده  هقا  بقرای بچقه  . ایسقتیم  میهمچنان  ،ر جنگ بیست سال هم طول بکشدرویم و اگ می بغداد

امقا  . از پیام محکم حضرا امام شکست ها دل خیلی. شدمحسوب میشکست نوعی نامه  پذیرش قطع
و مانقدن   نقد رفت رژه میرفقایمان که رفته بودند در ذهنمان . پذیرفتیم تلخ بود که باید آن را می یواقعیت

دو ماراتن مجسم شد که ما خسته بین راه مانده بقودیم و   مسابقة در ذهنم. کشیدند می مانما را به رخ
 .بود همه چیز تمام شده و حاال پیروز میدان شده بودندهم یک عده 

. کردستان بودنددر های ما  بچه .توانستم بکنم خاصی نمی کار. من گذشت لحظاا بسیار سختی بر
 در ،اهقواز  ةجمعق  امقام  ،و آققای جزایقری   پخ  کردرادیو مارش نظامی ، ظهر بعد از اخبار ،یک روز

 «.کقنم اهقواز خبریقه    مقی فکر »: ابوالقاسم گفتم  به حاج« .ها رو نگه دارید جبهه»: گفتسخنرانی خود 
چقی   .حاال فکر کن خبریقه »: گفت «!شهریوره 91 که جنگ ةهفت»: گفتم «.هجنگ ةهفت ... نه بابا»: گفت
هم نگقو مقن    وادهبه خون .رم اهواز می .من رو با موتور برسون تا ترمینال»: گفتم «ی؟خوای بکن کار می
گقردن    11در والفجقر   .بقود  غقرب آمقده   ابوالقاسقم تقازه از   «.بعد از اینکه رفتم بهشون بگو .م هرفت

 .رساندترمینال  تامن را . شیمیایی شده بود
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دادم  بیشقتری پول  من آمد و ماشینباالخره یک . رفت نمی اهواز به هیچ ماشینی .سرِ جاده ایستادم
جاده از اهواز بقه  . ندهست هایشان در حال فرار از شهرماشیندیدم مردم با  اهواز  نزدیک. تا من را ببرد

چه اشتباهی »: گفت می. پشیمان شده بود از بردن منراننده . طرفه شده بود طرف رامهرمز و بهبهان یک
 «.کن م چهارشیر پیاد سرِ .ا رو دادم کرایه من که»: گفتم «چه خبر شده؟ !کردم

شقهر را خقالی    داشقتند  .اسقت غوغاندیمشقک   خروجی اهقواز بقه   ةبه شهر که رسیدیم دیدم جاد
راه  سقه  یداهلل و جهاد بروم که سقرِ   های حاج به ذهنم رسید سراغ بچه .موکجا بر دانستم نمی. کردند می

شقایعه  . ای داشقت  شهر اوضقاع آشقفته  . تا خیابان نادری اهواز رفتم هر طور بود. خرمشهر مقر داشتند
باالخره یک لندکروز پیدا شد که به طقرف  . ندا کیلومتری اهواز آمده دوازدهتا  ها یکرده بودند که عراق

سرِ . خورد می تلوتلو لندکروز .چهل رزمنده بودیم که عقب آن سوار شدیم نزدیک. رفت می سوسنگرد
 ن بقه خرمشقهر و نقه بقرای    رفقت  بقرای  نقه . ر به طرف سوسنگرد تعدادی پیاده شدیمراهی خرمشه سه

به آنجقا  . پیاده رفتم ،شد می کیلومتر پنج که ،راهی تا ستاد کربال سه از سرِ. نبود ماشین ن از آنجابرگشت
در جلوی . های لودر و بولدوزر اسلحه دست گرفته بودند راننده. بود چیز به هم ریخته همهکه رسیدم 

اوضقاع  »: گفت «ه؟شد چه خبر»: گفتم. شناخت من را . را دیدم ،مسئول تعاون ستاد کربال ،نواب  حاج
ایشقان فرمانقده   . یقداهلل رفقتم    سراغ حقاج  «.داخل»: گفت «یداهلل کجاست؟  حاج»: گفتم «.خیلی خرابه
بیقا کمکمقون    .رسوند تو رو خدا»: گفت «حاجی چه خبر شده؟»: گفتم. های مهندسی بود قرارگاه بچه

 «.خط بجنگیمی شد بریم تو نیاز هردانا رو بگیر که اگیکی از گُ .ردانا رو آماده کردیمگُ. کن
 در آن اوضقاع  تفکر مهندسقی داشقتند و   .جنگ پیاده نکرده بودند های جهاد عملیاتی نبودند و بچه

پادگقان   هقا  یعراقق  .توضقیح داد منطقه را از روی نقشه برایم حاج یداهلل . اسلحه به دست گرفته بودند
بیسقت   بقه از سقمت شقلمچه   و  کیلقومتری اهقواز   بیست و پنجراهی جفیر به  حمید را گرفته و از سه

 1953سقال   اتفاققاا  بودنقد و دوبقاره   ها آنحال مقابله با  ها در بچه .بودندکیلومتری خرمشهر رسیده 
 «.آره»: گفقت  «کردید که نیرو داریقد یقا نقه؟   به سپاه اعالم »: یداهلل گفتم  به حاج. شد میتکرار داشت 
« .هاینکه واقعقاً احسقا  کنقی نیقاز     همگ ؛م نیروا رو وارد عمل نکن هحاجی تا من بهت نگفت»: گفتم
شما  ناز بین رفت بعد که .فرستن جلو واسه اینکه مثل آب خوردن نیروتون رو می»: گفتم «چرا؟»: گفت

 «.شی برای جایگزین کردن نیرو با مشکل مواجه می
فرمانده قرارگاه تاکتیکی  به عنوانکه  ،سعید پورجعفری  روز بعد صبح .یداهلل ماندم  شب کنار حاج

دی من  اجازه می»: گفتم یداهلل به حاج. خواست به آبادان برود می ،کرد می جهاد کارهای محور را دنبال
امقا االن کقه اینجقا     ؛چقرا »: گفقتم « ها باشی؟ خوای کنار این بچه مگه نمی»: گفت «با سعید برم آبادان؟

 .رم آبقادان  مقن مقی   .به شما اعالم نکرده که نیروتون رو وارد عمل کنیقد  هم هنوز سپاه .خبری نیست
بذار من برم ببینم خرمشهر چه  .خطی رم تو با گردان دوم می نشد، با گردان اول .بیامبگو  ،خبری شد

 «.رهخب
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. آبادان به طرف آبادان و از آنجا به سقمت خرمشقهر رفقتم    ق اهواز ةسعید پورجعفری از جاد همراه
 و عجیبقی دیقدم   ةصحن بودند،زده پیشانی ی که در جاده به عنوانوقتی به خط رسیدیم پشت خاکریز

آققا   علقی  مرتضی قربانی،بود،  جانشین لشکر سیدالشهدا ، که مجید پروین، محمد کوثری. دلم شکست
ی مثل یک نیقرو  ،حسن دانایی اسلحه به دست گرفته بودند و پشت خاکریز، و پور احمد غالم، فضلی

که همه فقط نیرو بودند  1953درست مثل سال ؛ جنگیدند تا دشمن به سمت خرمشهر نیاید عادی، می
مقا خقاکریز زده    ةها از جاده پایین کشیده و به طقرف منطقق   عراقی. جنگیدند می ها یو مستقیم با عراق

خرمشهر بقودیم   ةما این سمت آسفالت جاد. کردند می بودند و حتی از خاکریزهای احداثی ما استفاده
آسقفالت خقاکریز اول مقا     ةجقاد . بود ها یکرد و در تیرر  عراق نمی وآمد جا رفتکه دیگر کسی از آن

 .شده بود
: احمد به من گفت. پور رفتیم غالممد احبه سمت  «.ستا  اینجا دیگه جنگ مردونه»: گفتم سعید به 
ی هقا  بچقه . کمک کقنم م اومد .ان غرب های ما بچه»: گفتم «کنی تو؟ های جهاد چی کار می با بچه ،امیر»

مقن از  »: به سعید گفقت غالمپور  «.هخبرچه سعید اومدیم اینجا ببینیم   با حاج. اهوازن ییداهلل تو  حاج
مرتضی قربانی بقه مقا   « .جلوی دشمن آب بندازید تا نتونه بیادجوری شده  هر. آب ؛خوام شما آب می

 بقرن از  .دونم چه جقوری  من نمی»: گفت« آقا چه جوری اینا آب بیارن؟ آقای احمد»: پیوست و گفت
این کار  باید. ور جاده بریزه هندوستان فیل بردارن بیارن که با خرطوم  آب از کارون برداره بیاره این

 «.رو بکنن
شقده بقود    آمقاده  کی که آمد فرماندهان به قرارگاه تاکتیکی کوچکی که نزدیک خرمشهرنیروی کم

. یقداهلل هقم تمقا  نگرفقت      حاج. میماندآنجا حاج سعید  ویک هفته من . رفتند و آنجا مستقر شدند
ر امقام د  ةنماینقد  .عبداهلل نوری را هم آنجا دیدم  شیخ. آباد در آبادان مستقر بودند های جهاد نجف بچه

 شتندگذا  های آب را آوردند و لوله پمپ. آباد رفتیم جهاد نجف های بچه سعید سراغ  حاج با. جهاد بود
 .آب را جلوی دشمن رها کردند و

رفتیم بقه   می که دنبال آب طور همین «بیا بریم ببینیم تا کجا آب رفته؟»: یک روز سعید به من گفت
 «.دی تو امروز ما رو بقه اسقارا مقی   »: گفتم به سعید . هیچ نیروی خودی نبود جایی رسیدیم که دیگر

 .نفقریم  ما اینجا دو»: گفتم «.سرعت  چقدر بوده .حاال بریم دست بزنیم ببینیم آب تا کجا رفته»: گفت 
حقرفم را   «تونیم بکنقیم؟  چی کار می ،محاصرمون کردن اعراقی هاگ. تا کالشینکف هم بیشتر نداریم دو

 و ندآب کمی مستأصل شد روان شدنبعد از  ها یعراق. دادیم   پور گزارش مبرگشتیم و به غال. پذیرفت
 .ندآورد فشار کمتری به خرمشهر

مقرهایی که خالی بود به  گرسنه بودیم و در. نرسیده بود غذا به ما شد که می ساعت چهل و هشت
را عوض  انرنگش که کنار سنگرها ریخته بود و آفتاب طعم ورا ی خشکی ها نان. گشتیم می دنبال غذا

 ،گقاهی در روز . خواب هقم نداشقتیم  . خوردیم و می ،کردیم را پاک می انداشتیم، خاکش کرده بود برمی
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 آفتقاب داغ روی لنقدکروز   . کقردیم  مقی زیر لندکروز کمی استراحت  ،تیرر  دشمن نبود جایی که در
 .بود جا همان دار مکان سایه تنهااما  ؛داشترا حرارا خودش هم  ماشین. تابید می

خاکریز نشسته بودیم کقه   یک شب زیر. روزهای چهارم و پنجم دیگر نان خشک هم گیرمان نیامد
 ... برو بابا»: گفت «.دآ بوی کالبا  می»: به سعید گفتم. باالی جاده ایستاد و بوی کالبا  پیچید یماشین

. تاریک بود« .ن ساندویچ دارهبه خدا این ماشی»: گفتم «.شه م پیدا نمیه اینجا نون خشک !هدلت خوش
کقدوم  »: راننقده گفقت   «بقرادر خقوراکی داری؟ غقذا داری؟   »: دویدم و به راننده گفتم ماشینبه طرف 
بقه   و پیاده شقد  «.مخلصت هم هستم»: گفت «.های جهادم از بچه. عراقی نیستم. م ایرانی»: گفتم «تیپی؟

 چهقل و هشقت  بقه خقدا    .نفقریم  دو»: گفتم. از آبادان ساندویچ آورده بود. سمت عقب لندکروز رفت
. ساندویچ کالبا  بقه مقن داد   تا و چهار« .جفتتونم برادر، مخلص هر»: گفت «.چیزی نخوردیم هساعت
را  ها خوراکی. کردم تشکر. هم داد  یک کلمن آب و یک هندوانه و چند ساندیس «آب نداری؟»: گفتم

. نشستیم و تا ته نان را خقوردیم  «!مشامِتبه ازم بن»: گفت سعید. در بغل گرفتم و به طرف سعید رفتم
لنقدکروز   یتقو  شپس بذار»: گفت «.گیریم  درد می باور کن دل .هندونه رو االن نخوریم ،سعید»: گفتم
 «.کلمن آب رو هم بذار .کسی نبینهکه 

اما او آنجا کقار کقرده و    .شناختم نمی من زیاد آنجا راکه  ای رفتیم مرداد با سعید به منطقه 19شب 
از « .کن چراغای عقب رو استتار ؛بیا پایینامیر »: سعید گفت. نشسته بودم فرمانمن پشت . بلد بود راه
کمقی کقه   . گیرم دشمن متوجه نور نشود می وقتی ترمز زدم تا ها ی منطقه برداشتم و روی چراغها گِل

 .کس نبقود  در بیابان هیچ. و رفت« .ش تا من بیامجا منتظر با همین .بزن کنار»: گفت جلوتر رفتیم سعید
پیقاده  . در معرض دیقد بقود   ماشین. گذشتسعید  از رفتن یک ساعت. دانستم کجا هستیم من هم نمی

هقا از بقاالی    ریخت و تقرک   می دشمن پراکنده آت . شدم و در گودالی که همان اطراف بود نشستم
 ةخمپقار . تا منطقه را ببینم بردمم را از گودال بیرون چند بار که منور روشن شد سر. شدند می سرم رد
، بنا بقود مقا رو ببقری    هاگ ،خدایا»: گفتم زیر لب زینب در ذهنم آمد و. ریخت میزمین  رب 11و  121
من هنوز خوب  .دنیا اومدهبه این بچه تازه ! این بیابون یاالن من رو نبری تو .بردی می این مدا توی

این یکی  .خورد می ای دیگر رقم تقدیرم به گونه ،زدم نمی را ها شب این حرفشاید اگر آن  «.ندیدم 
از  .نگقران بقودم  . شنیدم ییصدای پا ناگهان. حدود یک ساعت و نیم در گودال بودم. از اشتباهاتم بود

سعید کنار ماشین رفت و در را باز کرد و وقتی دیقد  . گودال بیرون نیامدم تا مطمئن شوم خودی است
. چه از دهانم درآمد نثارش کردم و هر رفتمگودال بیرون  از «کجایی تو؟ ،امیر»: یستم آرام گفتن آنجا
 «.گم راه براا می یتو ؛بریم»: گفت «چی شده بود؟»: گفتم «.بابا گیر افتاده بودم که طول کشید»: گفت

 اوقتی به خودم اومدم دیدم عراقی .جلو رفتم .های ما جلو هستن فکر کردم بچه»: گفت. حرکت کردیم
. کردم منور روشن نشه می خداخداساعت اونجا وایساده بودم و  هی. پاشونم بندن و من زیر باالی سیل
 «.تونستم برگردم و باالخره رفتن



211 

 

آنجقا بقودیم کقه    . پور بدهد برگشتیم و روز بعد با سعید به قرارگاه رفتیم تا گزارش کار را به غالم
به سقعید  . پور سراسیمه بیرون پرید غالم. پور چیزهایی گفتند د با هیجان آمدند و به غالمهای شنو بچه
پقور سقریع داخقل     غالم «.صبر کن ببینیم چی شده» :گفت« .کنم عراق دوباره اومده سعید فکر»: گفتم
و جلق . اش بشقاش بقود   چهره. دقایقی بیرون آمد که مختص شنود بود، رفت و بعد از ،فرماندهی نفربر
 .سریع به سعید خبر دادم «.کنه نشینی می عراق داره عقب»: گفت «احمد چی شده؟ برادر»: گفتم رفتم و

 .ای به وجود آمد خیلی سریع در قرارگاه تاکتیکی پیچید و ولوله خبر .باور نکرد
سقعید از  . روز بعد در قرارگاه فرماندهی گفتند که دستور رسیده است امشب به عراق حمله کنقیم 

 هاگق . امشقب عملیاتقه  »: گفقت  حاج یداهلل تمقا  گرفقت و   آباد با اهواز و های جهاد نجف ق بچهطری
خقوان   جفیر نیروهای سقپاه مقی   ةمنطق یور هم تو از این»: هم گفت او «.ها رو بفرست بچه ،خوای می

سقعید ولق      حاج»: گفتم «.ما اعالم آمادگی کردیم البته .منتها هنوز اعالم نیاز نکردن .وارد عمل بشن
تا اسلحه  دو .شیم ما هم با اونا وارد عمل می .خواد وارد عمل بشه قرارگاه کی می یبریم ببینیم تو .کن

رنمون آ می ،زخمی هم شدیم. گردیم برمی ،زنده موندیم. ریم فوق  به عنوان نیروی پیاده می .که داریم
 «.عقب
 زخمقی شقده و   .فاو بود، دیقدم  یدالشهداکه فرمانده قرارگاه سی را، آن شلوغی دوباره اسحاقی در

زیر بغل او را گرفته بقود و بقا عقزا و احتقرام      ،فرمانده لشکر قمر ،زاهدی  علی. بغل  بود عصا زیر
 .آورد می

وقمع  آباد قلع اسالم ةن در منطقااخبار اعالم کرد منافق ،مختصر بعد از خوردن غذایی .نماز خواندیم
بنقا  . نیروها آماده بودند همة. دانستیم چه باید بکنیم نمی. اند نامه را پذیرفته قطع ها هم و عراقیاند  شده

منطقه را  ضلعی را گرفته و پنج ها یعراق. خبری نبود 11تا ساعت اما ؛ حرکت کنیم شب 3بود ساعت 
 افتاد کقه چقرا    بین نیروها ولوله. عراق در دست ما نبود خاک ای از هیچ نقطه و ندکامل در دست داشت

دودل . دانست نمی کس علت  را هیچ. از قرارگاه اعالم کردند عملیاا لغو شده است .کنیم حرکت نمی
کقه در   ،هقا  یک ساعت دیگقر هقم کنقار بچقه    . جا بمانیم به قرارگاه برویم یا همان .بودیم که چه کنیم
احمقد   سقراغ « .سقوار شقو بقریم    ،سقعید »: گفتم. خبری نشد. عی نشسته بودند، ماندیممسنگرهای تج

 عملیاا لغقو  داز مرکز اعالم کردن»: گفت احمد« احمد؟ چی شده برادر»: سعید پرسید. پور رفتیم غالم
فقردا صقبح عقراق     و شقلمچه  یتو کنیدعملیاا  هاگ :شمی گفتهها  آقای»: گفت «چرا؟»: پرسید «.بشه

بقرن   کقه  گقردان شقدن   تقا  زور اینقا دو  به ،نه :گفتیم وایسه؟پاتک عراقیا  ینیرو دارید جلو ،پاتک کنه
 «.پس کنسل  کنید: گفت .عملیاا

 روز بعد ظهر از بعد. ندو رسماً روی مرز ماند ندرا غالف کرد انسالحش ها یبعد از آن تاریخ عراق
گلستان رفتیم و  ةدر منطق A2 به اهواز و مقر «.بریم اهواز .من دیگه کاری اینجا ندارم»: به سعید گفتم

مهدی ورشابی و  رضا فروزش و فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم، ،مد فروزندهمح. حاج یداهلل را دیدیم
 .کشقیدن عققب   عراقیا از جفیر»: گفت یداهلل یداهلل آمار داد و حاج  سعید به حاج  حاج. هم آنجا بودند
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خوای بیا  می»: گفت «.من اینجا دیگه کاری ندارم»: گفتم به حاج یداهلل «.شون مرزی ةرفتن پشت منطق
حقاال بقذار ببینقیم     .جنگ که تموم شد»: گفتم «.آموزش بده ها ما یه مدا طرح عملیاا؛ به بچه پی 

 «.خدمتم من در ،نیاز شد هاگ .شه چی می
یقک  . برگردند ولیعصر از غرب های لشکر منتظرماندم تا بچه بعد از هفده روز به بهبهان برگشتم و
کقم دارن   هقای مقا هقم کقم     بچه»: گفت. بودآمده  حشمت .هفته بعد به اهواز و از آنجا به کرخه رفتم

 «.گردن برمی
 یشقان ها ماندنقد و بیشقتر بقه خانقه     لشقکر هقم نمقی    ها در بچه. کم شروع شد ی ما کمها گی روزمر

 1901اردیبهشقت  . ما در جنوب محور پدافندی هم نداشتیم تقا بخقواهیم در منطققه بمقانیم     . رفتند می
زاده هقم   حشقمت حسقن  . کمیل فرستاد 35را به تیپ  ها و بهبهانی لشکر ولیعصر نیروها را تقسیم کرد

: صقبورگفت   حاج. ام را به واحد بررسی سپاه ششم بردم من هم تسویه گرفتم و نامه. فرمانده تیپ شد
 15تیقپ   ؛برو پی  بهنقام شقهبازی  »: گفت «.خوام برم پی  حشمت می»: گفتم «خوای بری؟ کجا می»

: گفقت  «.دوسقت دارم بقرم پقی  حشقمت    »: گفقتم  «.ل طرح عملیاا شومسئواونجا  .جعفر ابن موسی
رم پی   می»: گفتم «.هیداهلل مواساتی هم جانشینش. هفرهاد اسدپور ؛حشمت مسئول طرح عملیاا داره»

 حاال هقر  ؛رم می»: گفتم «.جایگاه ندارهکه حشمت »: گفت «.بذار برم پیش  .جنگ که نیست. حشمت
 حکم برای تیپ کمیل به عنوان جانشین اطالعقاا عملیقاا کنقار اردشقیر    بعد از گرفتن  «.جا که بود

مسقئول   دیگه»: گفتم. من خواست مسئول باشم از .دانست من را می ةاردشیر سابق. حاتمی قرار گرفتم
 «.این چیزا نباش فکر .خاصی هم نداریم کار. نیست مهمو معاون 
 ی تیپ درها بچه. ثانی مقر داشتبه اسم مالّای  شوشتر و در منطقه ةکمیل در اهواز و جاد 35تیپ 
 مدتی کنقار حشقمت بقرای بازسقازی تیقپ از جهقاد امکانقاا        .توانیر مستقر بودندة های دوطبق خانه
. از دست رفتن جایگاه  شد و به من خقرده گرفقت   مسئول تدارکاا نگرانِ مدتی،بعد از  .گرفتم می

 .ت  بگیرمام کار او را از دس من هم به او گفتم که نیامده
رسید و همقه   می تشدید بیماری حضرا امام به گوش کم خبرهای ناگواری از کم 1901در خرداد 

تا صبح  ،وقتی تلویزیون اعالم کرد برای حضرا امام دعا کنید ،خرداد 19روز  .بودند ملتهب نگران و
دسقت بقه دعقا شقده      ،نه من، که تمام رزمندگان که حضرا امام برایشان چیز دیگری بقود . نخوابیدم
دلشوره به  بدجور. دیدم قرآن خواندن طوالنی شد ی صبح که پیچ رادیو را چرخاندمها نزدیکی. بودند

خراب  مانگار دنیا بر سر .«انا الیه راجعون انا هلل و»: جانم افتاد تا اینکه مجری رادیو این جمله را گفت
بقه   هقا  اعالم شهادا بچقه  زمان درست مثل ؛ی اطراف بلند شدها خانه ما و ةصدای گریه از خان .شد
بهت و ناباوری از  با. توانستیم این اتفاق را بپذیریم نمی. شدکه صدای ضجه مادر بلند می یشانها خانه

 یگرسقر بقر دوش یکقد   . ها حالی مشابه داشتندبچه همة. سپاه رفتیممقر خانه بیرون زدیم و به سمت 
ای بقه عنقوان رهبقر     اعالم کردند که آققای خامنقه  بعدازظهر  2ساعت . ریختیم می اشک گذاشتیم و می

. توانستیم آرام بگیقریم  نمیاما  ماند؛ نمی زمین بر کار امام با وجود ایشان دانستیم میهرچند  .تعیین شد
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جقا مملقو از    همقه . خودمان را به تهران رساندیم ها تعدادی از بچه من و ،حضرا امام برای روز هفتمِ
سرمان را بقه کقانتینری   . رفت می قدر پا خورده بود که تا قوزک پایمان در خاک خاک آن .جمعیت بود

م که قرارمان این نبود و با او دردودل کردی ی محافظت گذاشته بودند گذاشتیم وکه اطراف قبر امام برا
. گذاشقتید حاال دوسقتانمان رفتنقد و شقما هقم مقا را تنهقا       . قرار بود که با شما در کربال نماز بخوانیم

 .هرچند زندگی تلخی بود؛ هایمان را که زدیم به بهبهان برگشتیم و زندگی را از سرگرفتیم حرف
برای کقاری   1901پایان سال . داری خطوط مرزی بودیم نگه درگیر. به تیپ محل خدمتم بازگشتم

 ،حمیقد » :گفقت . شقناخت  مقن را از قبقل مقی   . رضا سندان مسئول کارگزینی بود علی. به قرارگاه رفتم
 .دانستم تکلیف خودم را نمی. سپاه خیلی ناراحت بودممسئوالن روزها از  آن «خوای استعفا بدی؟ نمی
یقه  »: گفقتم  «.درِ استعفا باز شده»: گفت «برای چی؟»: گفتم. کالفه شده بودم .برنامه بود  چیز بدون همه

 فقرم را بقه   «.تون تأییدش کنه ی فرماندباید بر»: گفت. جا پر کردم فرم را گرفتم و همان «.فرم بده ببینم
: گفت «.دم از سپاه استعفا می»: گفتم «این چیه؟»: حشمت گفت. کمیل بردم و به حشمت دادم 35 تیپ
حشمت فقرم را تأییقد    «وضعیه؟این چه  !برنامه؟ بیاوضاع خودا خسته نیستی از این »: گفتم «چرا؟»

: نوشقت « استعفای ایشان از نظقر فرمانقدهی چیسقت؟   دقیقاً علت »که جواب این سؤال فرم  کرد و در
نامه را به قرارگاه دادم و ده روز بعد یک نامه آمقد کقه   « .استسپاه باعث رفتن ایشان  بودنبرنامه  بی»

. شد که به همین راحتی یک نیروی باتجربه را رها کنند نمی باورم. با استعفای شما موافقت شده است
 توجقه بقه هقر    بقی  انقد و او  به دست یک نفر داده ییدم به نظرم آمد مهراستعفایم را د ةوقتی پای برگ

به  یبعد از آن مدت. تسویه گرفتم و از سپاه زدم بیرون. کوبد می مهر ی درخواستها ای پای برگه سابقه
فقروردین   آخقرین حققوق سقپاه را   . به انتها رسید 1901کردم تا سال  عنوان بسیجی کنار حشمت کار

 .کردیم زندگی میاندازمان  پس باد از آن بع .گرفتم 1903
زمینقی بیقرون    ام قطعقه  رفیق دوران کقودکی . کرد روزمرگی اذیتم می. به بهبهان برگشتم 1903سال 

به من پیشنهاد داد که زمقین را زیقر   . آب و برق هم داشت .حصاری دور آن کشیده بود .بهبهان داشت
 همسرم پدر ةروزها با دوچرخ. را گرفتم و شروع کردمکلیدِ حصار . کار نباشم کشت سبزی ببرم تا بی
چند ماهی هقم بقه   . کاشتم می و پیاز ،کاهو، هویج، تربچه، سبزی رفتم و بذر می ده کیلومتر بیرون شهر
 .گذشت می. شرایط زندگی هم خیلی سخت نبود. این ترتیب سپری شد

ا او از زمان هنرستان شروع شده سربندر بود و رفاقت من ب ةکه بچ ،رفقایم یکی از 1903تیر سال 
کشتیرانی استخدام شده بود و  در. در بهبهان من را پیدا کرد و احوالم را پرسید ،اهل جنگ نبود بود و

داد و کفگیقر داشقت بقه تقه      نمی مان را باغبانی کفاف زندگی. به من پیشنهاد داد که به کشتیرانی بروم
ساختمان کشتیرانی واقع  در .عازم تهران شدم. تهران بروم گفتند که باید به. قبول کردم. خورد می دیگ
افسقران روابقط عمقومی     ةمقام یک امتحان معمولی از من گرفتند و گفتند که برای دور خیابان قائم در

یک در پادگان شهید باهنر تهران . به کادر دریایی معرفی کنم باید خودم را ام و کشتیرانی پذیرفته شده
 .کردم  های مفیدی برگزار شد و من واقعاً استفاده می کال . ی افسران شرکت کردمآموزش ةدر دورماه 
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قاضی به عنوان مسئول روابط عمقومی بقه کشقور اسقترالیا      بعد از آن اولین سفرم را با کشتی ایران
یقک  . اش را انجام دهقد  رفتیم تا کشتی تعمیراا اَدواری قبل از استرالیا باید به سنگاپور می. انجام دادم
امقا   .جمعیت داشقت  نفر هزار دویست و پنجاه کوچکی بود و سنگاپور کشور. سنگاپور ماندیم ماه در

گرفتنقد یقا تعمیقراا ادواری کشقتی را      ها باید از آنجا خواروبار و آب می کشتی همةو  بودوسط دنیا 
سفر ما سه ماه و . بزنیم بعد از یک ماه به غرب استرالیا و شهر آلبانی رفتیم تا گندم بار. دادند انجام می

 به ما گفته بودنقد کقادر کشقتی دیقد    . افسرهای غیر ایرانی هم بودند کشتی کادرمیان . نیم طول کشید
به شقمار  افسران حفاظتی هم  گفتند و می PRSها  اصطالح به آن به که ،خوبی به افسران روابط عمومی

هقا   هندیبه  خصوص ؛ بههم انتقال داده بودند ها نیغیر ایرارا به  گاهها این دید ایرانی. ، ندارندرفتند می
 .ها و پاکستانی
 فقطکشتی  در. بود ترسو خیلیو  اردوزبان بود که دَمِلوبه نام  هندی یکقاضی  کشتی ایرانکاپیتان 

دملقو  . شود می مالک محسوب ةواقع نمایند در برود و به هر نقطة کشتیتواند  می روابط عمومی افسر
: گفقتم  «.پل فرمانقدهی  ق بریچ جزتونی بری  جا می الهی شما همه آقای حکیم»: گفت من را خواست و

مملکت  یتو شما .ای نیستید اصالً شما کاره !خود کردید شما خیلی بی»: گفتم «من»: گفت «کی گفته؟»
همقین االن بقراا گقزارش     .ا رو بگیقر  فققط اجقار   شقما  .مالک کشقتی مقا هسقتیم    .دیه مزدوری من
در بنقدرعبا    «.من منظورم بقد نبقود   .الهی اشتباه نکن حکیم ،نه، نه» : گفت. ترسید دملو «.نویسم می
با او مشکلی . سوار شد ،هندی بوداو هم  که ،به نام رامبرسینگ سیدو یپیاده شد و کاپیتان دیگر دملو
 .نداشتم

. شریعتی آمقد  جلوی خانه نشسته بودم که امین 1903اواخر سال . در آن سال دو سه بار دریا رفتم
 او« .تقاب  اهلل جهقان  لطقف   خونی حاج امیر بیا بریم فاتحه»: گفت. شده بود امین فرمانده لشکر ولیعصر
بقرای چقی از سقپاه    »: پرسیدامین . پیاده راه افتادیم. بود جعفر بن موسی 15مسئول طرح عملیاا تیپ 
تقو  »: گفقت  «.خسته شده بودم»: فتمگ «!به من گفتن تو از سپاه استعفا دادی ؛رفتی؟ من اومدم ولیعصر

 برگقرد . به بقیه انتقال بدی باید .سپاه یاد گرفتی یاین تجارب رو تو .با سپاه بزر  شدی .سپاهی ةبچ
فکقر   یه کقم »: گفت وقتی از فاتحه برگشتیم. زد می شیرازی را ی صیادها امین هم داشت حرف« .سپاه
 «.کن

صبور آمده بود تا به پقدر و مقادر حبیقب سقر       حاج. ما آمد ةده روز بعد استیشن سپاه جلوی خان
این چه کاریقه؟ زن و  . رفتی پتروشیمی می حداقلکشتیرانی چیه؟ برای چی رفتی؟ »: من گفت به. بزند

 .جقوری باشقه   کردم کارش این حاجی فکر نمی»: گفتم «.درست نیست ؟!ری سفر ذاری می بچه رو می
اصالً چرا پتروشیمی؟  .همین االن بیا بریم پتروشیمی»: گفت «.مون خیلی بهتر شده لیولی االن وضع ما
 اگر .حاجی ول کن»: گفتم «.برگرد بیا سپاه. رفتی بدون مشورا با من بیخود کردی تو. برگرد بیا سپاه

تقا   .م نشقد  ولی از اعتقاداتم کقه جقدا   .بشم قسمت این بود که من از سپاه جدا. رفتیم ،گران بودیم بار
 «.والیتم کشم سرباز می نفس وم  روزی که زند
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سپاه بهبهان تما  گرفتند و من را مقر خواستم به دریا بروم از  می که من دوباره 1903اواسط سال 
در رودخانقه  انقد   ی بسیج در آن بقوده ها نفر از بچه دوازدهکه  یگفتند قایق. سپاه رفتم مقر به. خواستند

نفر از دوستانم کقه غقواص    سراغ دو. هیچ خبری نیست از چهار نفر از سرنشینان آن برگشته است و
سقه روز  . ی آبی بسیاری داشقت ها محل وحشتناکی بود و چاله. بودند رفتم و با هم به رودخانه رفتیم

بعقد از یقک هفتقه پیکرهقا در      .پیدا نشقد  ها آن اما هیچ اثری از  ؛ساعته آنجا کار کردیم بیست و چهار
 .کننده بود این اتفاق برای شهر کوچک بهبهان بسیار ناراحت. آمدندباال  رودخانه ی مختلفها قسمت

نگران . ندمن را خواست و ندسپاه تما  گرفتاز طرف وقتی برگشتم دوباره . به دریا رفتمبعد از آن 
: گفقتم . پیکر مجیقد پیقدا شقده    و اما گفتند خبر خوبی است .که نکند باز اتفاق بدی افتاده باشد شدم
ما هقم تقازه   »: گفتند «؟دید میپس چرا االن خبر »: گفتم «.پی  سه ماه»: گفتند «!کی؟ کجا پیدا شده؟»

 «.کردند می بررسی وپالک رداشتند مرکز  توظاهراً  متوجه شدیم؛
 با ابوالقاسم به اهواز و. گیری کنم را پیتا بتوانم کارهای مجید  انداختمکشتیرانی را عقب  مأموریت

تابوا مجید را به ما نشان دادند و بقا ابوالقاسقم   . تابوا آنجا بود دویستنزدیک . معراج شهدا رفتیم
نیرویم را در بازوهایم جمع کردم تقا تقابوا را    همة. در آمبوالنس بگذاریم رفتیم تا او را بلند کنیم و

اغ سقر « !ایقن خالیقه   .بذارش زمین»: به ابوالقاسم گفتم. شد کاه از روی زمین بلند اما مثل پرِ ؛بلند کنم
چیقزی   .ایقن خیلقی سقبکه   »: گفتم «؟چطور»: گفت «.حتماً اشتباهی شده»: گفتم مسئول معراج رفتم و

 .آمد و درِ تقابوا را برداشقت  « خواستی چی باشه؟ می. خب جسد تفحص شده»: گفت «.توش نیست
هشقت   .انقد  ریختقه  ای در کیسه ،بود ای سالم مانده که زیر لبا  کره را، ی مجیدها دیدیم فقط سرشانه
هم وقتِ رفتن زیر پیکرهایشان مین کقار   ها گرما روی زمین چزابه مانده بود و عراقی سال در سرما و
ک ییادِ کارهای مادرم افتادم که در گرمای بهبهان روزها روی موزایچه انتظاری داشتم؟ . گذاشته بودند

ن روی وبیقاب  تقوی پسقرم  » :گفقت  مقی  کقرد و  و خیس می در باران سرش را برهنه نشست و می حیاط
، مجیقد  زد مقی  سقرش هقم   بقر اگر  .چیز بود مجید برای  همه .م به مادرم چه بگویمه بودماند «.هزمین
 .کرد می قلیان  را چاق خندید و می

مقن بایقد   »: مقادرم گفقت  . سراغ مادرم رفقتم  .سپاه گذاشتیممقر به بهبهان که رسیدیم تابوا را در 
راه  فریقاد  اینجقا داد و  ،م رو نبینم امشب بچه هاگ»: گفت «.فردا برای حاال بذار»: گفتم «.م رو ببینم بچه
چقه   بیند دانستم وقتی پیکر مجید را می نمی. نگران بودم. سپاه ببرم مقر مجبور شدم او را به «.ندازم می
مادرم مجید را در آغوش گرفت و بقرای  الالیقی خوانقد؛ خوانقد و     . در تابوا را باز کردیم. کند می

کقه از رفققای    ،صبح روز بعد مجید را کنار سقعید موسقویون  . یک ساعت با او حرف زد کرد وگریه 
 .به خاک سپردیم ،قدیم  بود

کن ورزشی که آن را هم  یک گرم برای ما نمانده است؛ فقط یک پالک و چندانیاز مجید یادگاری 
 .است برای خودش برداشته ،زینب ،دخترم
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با توجه به  ،بعد .آنجا مشغول بودم 1911اما به خشکی رفتم و تا سال  ؛دوباره به کشتیرانی برگشتم
سقاکن   در تهرانام را به تهران آوردم و  خانواده. خودم را بازنشسته کردم تصویب شد،ای که  بخشنامه
 هنوز هم در. پسرم مهندسی دریانوردی خواند حقوق دانشگاه اهواز و ةدخترم کارشناسی رشت. شدیم
ببینم  است، زاده کرده اش را وقف یک امام زندگی همةکه  ،روم تا هم مادرم را می بهبهانفرصتی به  هر
. زنقم  میسر ها به آن و هم ارتباط دارم ها با همسایه. نفسی تازه کنم مزار یاران شهیدم بروم و هم سر و

 گقویم  نامم را مقی  اما تا؛ آورند نمی من را به یاد اول. اند اما پیرمرد و پیرزن شده ؛ندا یشان زندهها خیلی
حق مادری و پدری به  ها نآبعضی از  .آیدها میاین اولین چیزی است که در چشم این .کنند گریه می

پیگیرم تا یاد دوستان شقهید و روزهقای خقوب    نیز همچنان . اندگیر شدهو حاال زمین گردن من دارند
گقاهی کقه   . تر از این روزهایم است شفاف تر و روزهایی که خاطرات  روشن؛ جنگ را زنده نگه دارم

کنم به کسانی که دوستشان داشقتم   می احسا  گیرد می توانم را کند و می باز جنگ سر ةی کهنها زخم
فهمند که  می این حال را فقط کسانی. کنم می حس خوشی پیدا شوم و می تر و مرا تنها گذاشتند نزدیک

 .نندک می مثل من اکنون در این شهر احسا  غریبی
 ...ها  کجا دانند حال ما سبکباران ساحل
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اعالم

اشخاص
 ابطحی
 علی ،آبکار
 غالم، آبکار

 ابوشهاب
 محمدرضا، ابولی

 ابومرتضی
 مهدی، نیا احسان
 حمید ،احمدی
 محمود، احمدی
 اراکی
 موسوی، اردبیلی
 احمد، اردالن
 امیر، ازگمی
 جمشید ،اسحاقی
 اسحاقی
 فرهاد، اسدپور
 جعفر ،اسدی
نادر، نیا اسدی
 مهدی، اسفندنیا
 اسکندری
 کمال ،اسالمی
 محسن، اسماعیلی
 هادی، اسماعیلی
 اسداهلل ،زاده اسمی

 اصحاب کهف
 عبدالوهاب ،افتخاری
 مصطفی سید ،افسری
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 مصطفی ،افسری
 علی ،افشاری
 احمد، افشردی
 اکبر علی ،افضل
 یداهلل، اکبری
 یداهلل، اکبری

 امام خمینی
 زاده عبا  امام
 حمید ،امید
 امیری
 موسی سید ،امینی
 امیری
 مهران، امیری
 مجید ،امینی
 خداداد ،اندامی
 حمید ،انصاری
 عبا  ،آخوندی
 آغاجری

 قابزر  دوکوهکیآ
 اهلل حبیب سید ،آقامیری
 احمد سید ،آوایی
 صادق ،هنگرانآ

 باباصفا
 بارزانی
 حمید ،باعثی
 اهلل حبیب ،زاده باغبان
 فریدون، باقرزاده
 حسن ،باقری
 محمد، باقری
 بخردی
 بخردیان
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مهدی، برجسته
 اکبر، برکت
 مهدی، زاده بزر 

 غالم، بشردوست
 مصطفی، بصری
 مجید، بقایی
 محمدرضا، بقایی
 محمد، باللی
 مرتضی  ،بندری
 صدر بنی

 حمید ،بویراحمدی
 الدینیءبها

 بهادرخان
 رضا ،بهادری
 عطااهلل ،بهادری
 بهایی
 حسین غالم، آبادی بهبهان
 مقدم بهبهانی
 منصور، بهبهانی
 ناصر، بهبهانی
 عبدالعلی ،بهروزی
 بهزاد
 بهشتی
 بی حکیمه بی

 مهدی، بیداری
 اهلل سیف ،پازند
 رضا ،پاالش
 پترو 
 پرواز
 پرورش
 پروین
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 محمود، پریشانی
 محمد، پژگاله
 محمد، پوداا

 پورابراهیم
 علی ،پورابراهیم
 سعید ،پورجعفری
 محمدرضا، پورمهدی
 ابراهیم، زاده پهلوان
 یونس، پیران
 جعفر ،پیرویان
 محمد، بهار پی 
 مسعود، بهار پی 
 کریم، تبار

 سعید ،تجویری
 حسن ،ترتالکی
 اسماعیل، ترکی

 امیر، تنگسیری
 علی ،تنگسیری
 محمود، تنگسیری
 هادی، ثروتی
 حسن ،جاتلخی
 عبداهلل ،جاودان
 محمد سید ،جدی
 جزایری
 عزیز ،جعفری
اهلل ولی، جعفری
 مهدی، جالییان
 جمی
 خیراهلل ،شعار جنت
 جوادی
 علی ،جوادی
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 محمد، راآ جهان
 اهلل لطف، تاب جهان
 محمد، چنگایی
 چنگلوایی
 رضا ،الهی حبیب
 عزا ،حجازی
 علی ،نژاد حجت
 حشمت ،زاده حسن
 محمدرضا، زاده حسنی
 علی ،پور حسین

 ( )حضرا زهرا
 حضرا زینب
 حضرا سکینه
 (ع)حضرا عبا 

 حقیقت
 حمید ،الهی حکیم
 محمدحسن، حلوایی
 یوسف، حمیدی
 حنیف
 حیدر

 صادق ،حیدرخانی
 محسن، حیدرخانی
 اهلل سیف ،حیدرپور
 حسین ،خاکسار
 حسین ،خرازی
 حسین ،خرازی
 ولی سید ،خلعتوند
 اهلل ولی، خلعتوند
 علی ،خلیلی
 احمد ،خنیفر
 رضا ،داستار
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 حسن ،دانایی
 دانشی
 داوری
 داوودی
 کریم، دبیری
 حسن ،دروی 
 عزیز ،درویشی
 اهلل فضل، درویشی
 دریاپیما
 دزفولی
 دستواره
 حمیدرضا ،دستواره
 دعاوی
 دقایقی
 بادیآ دولت
 اکبر، دهدار
 مصطفی  ،دهدار
 دهقان
 ابوالقاسم، دهقان
 کریم ،دیدار

 رضا ،دیناروند
 عبدالرضا ،پور ذکی
  شاهین ،راد

 احمد ،راهنورد
 حمید ،رجبی
 غالم، رستگار
 رستمی
 علی غالم ،رشید
 رضا

 الدین کمال، رضانظر
 شنتیا ،رضایی
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 عبا  ،رضایی
 محسن، رضایی
 مسلم، رضایی
 تقی، رضوانی
 بشیر، رفیعی
 رمضانی
 حمید ،رمضانی
 رنجبر
 جعفر ،رنجبر
 حیدر ،بس رنگ

 مرتضی، روحیان
 نبی، رودکی
 روستا
 شاه علی ،تن رویین
 محمد، رویوران
 رئوفی
 حمداهلل ،زارع
 محسن، زارع

 مسعود، زارعی قنواتی
 علی ،زاهدی
 ک  زحمت
 مسعود، ک  زحمت
 رضا علی، زمان
 علی ،زنلقی
 کاظم، زیبایی
 مهدی، الدین زین
 زینلی
 مهدی، الدین زین

 ساعتچی
 عبداهلل ،ساکی
 اسماعیل، سبزعلی
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 خلیل ،ستوده
 سجادی
 احمد ،الدین سراج
 مظفر، سرافراز
 حسن ،سرخه
 حسن ،سعدی
 سعیدی
 نعمت، سعیدی
 قاسم، سلیمانی
 رضا علی ،سندان

 سیدورامبرسینگ
 رضا ،الهی سیف
 (خادم حسینی) حسینی شاه
 حسینی شاه

 محمد، شجاعی
 شریعتی
 امین، شریعتی
 صادق ،شریعتی
 کاظم، شریعتی
 مرتضی، شریعتی
 جعفر ،نیا شریف
 حبیب ،شریفی
 ابوالقاسم، شمایلی
 حبیب ،شمایلی
 حمید ،شمایلی
 یداهلل، شمایلی
 میترا، شمایلی
 علی ،شمخانی
 مسعود، شوشتری
 شولی
 بهنام ،شهبازی
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 شهمیری
 شهیاا
 ابراهیم، شهیدزاده
 زاده شیخ

 صیاد ،شیرازی
 شیرانی
 علی ،رباط شیخ
 جواد ،صادقی
 رمضان ،صادقی
 کمال، صادقی
 صارمی
 عبداهلل ،صالحیاا
 صالحی
 محمدعلی، صبور
 صدام
 مهران، صدری
 صفا
 حسین ،صفار
 مرتضی، صفار
 صفایی
 خیراهلل ،زاده صفری
 رحیم ،صفوی
 کریم، زاده صفی
 صلواتی
 عبا  ،صمدی
 حمداهلل ،صنوبر
 حمزه ،صنوبر

 ضیاءالحق
 مهدی، ضیاء

 طارق عزیز
 طاهری
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 اسماعیل، طرفی
 ابراهیم، طهماسبی
 خلف ،ظهیری
 محمد، عابدینی
 مهدی، عاشوری
 محمدعلی، عباسی
 عبدالخان
 عبدالرشید
 رضا ،عبدی
 حسین ،عرب
 مصطفی، زاده عرب
 اهلل نعمت، خواه عزا
 جواد ،عزیزی
 علی ،عساکره
 ماشاءاهلل، عطارزاده
 حسین ،عالیی
 رحمان ،پور علی
 زاده علی
 داوود ،زاده علی

 نعمت ،غدیریان
 احمد ،پور غالم
 بهروز ،غالمی
 عبا  غالم، غالوند
 عظیم ،زاده غلیم
 اکبر، خوار غم

 علی ،فدوی
 علی ،فدوی
 کاظم، فرامرزی
 فرجی
 عزیز ،نیا فرخ

 فرودی



919 

 

 رضا ،فروزش
 فروزنده
 منصور، فروزنده
 حبیب ،فرهانی
 علی ،فضلی
 فقیهی
 قادری
 اهلل   رحمت ،پور قاسم
 صدراهلل ،پور قاسم
 لو قاسم
 اسماعیل، نصب قاسم
 باف قالی
 عطا ،ساز قدک
 مرتضی، قربانی
 قنبری
 حسین ،قنبری
 قنواتی
 احمد، کاظمی
 مجید، کبیری
 حمزه ،کربالیی
 احمد ،کردونی
 اسماعیل، کریمی
 عبا  ،کریمی
 امیر ،کعبی
 حسین ،کج کاله
 هرمز، زاده علی کلب

 رمضان ،کنارکوهی
 کوتی
 محمود، کاوه
 اهلل  سیف ،زاده  کرم
 غالم، کرمی
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 فاطمه، کروبی
مهدی، کروبی
 کریمی
 محمود، کریمی
 مختار، کالنتری
 محمد، کوثری
 علی ،گلستانی
 گلسرخی

 رضا علی، گیر گله
 علی ،گلی
 مصطفی، زاده الری
 لشکری
 رضا ،یاری اهلل
 مهدی، لیث

 عبدالرضا ،ماندگار
 اسماعیل، مبین
 یوسف، متانت
 جواد ،متولی

 مجتهدی
 غالم، محرابی
 مجید، محسنی
 محمود، محمدپور

 اهلل قدرا، محمدحسنی
 سیرو  ،محمدی
 عیسی ،محمدیان
 محمدیه
 اهلل فتح، محمدی
 نجاا، محمدی
 محمود، پوردمحمو

 حمید ،مختاربند
 مهدی ،مداح
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 مدر 
 داوود ،مدیری
 مرتضایی
 فریدون، مرتضایی
 بشیر ،مزارعی
 محمود، مزارعی
 محمود، مزارعی
 غفار، مسعودی
 مسکنتی
 عبداهلل ،مسگر
 مهدی، مشعلی
 مشکینی
 عبدالحسین ،مصحنه
 عبا  ،مصدر
 خلیل ،مطهرنیا
 مطهری
 بشیر ،مظاهری
 معتمد
 علی ،معمار
 مفید
 پور ملک
 اصغر، ملکیان
 منتظری
 منصوری
 مواساتیان
 یداهلل، مواساتی
 موحد
 موسوی
 عبدالرضا ،موسوی
 محسن، موسوی
 سعید ،موسویون
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 محسن سید ،موسوی
 مجتبی، موسوی
 مصطفی ،مولوی
 یزدان، مویری
 سعید ،مهاجر

 احمد ،منؤم
 نیا منؤم
 علی ،منیؤم
 مصطفی، نیا منیؤم

 میرزا
 ناصر، نادی
 عزیز ،نجفی
 مهدی، الساداا نجم
 محمدکاظم، نحوی
 نخعی
 حسین ،نخعی
 عبا  ،نخعی
 ابوالقاسم ،موسی نریم

 جعفر ،نژادفضلی
 مسعود، نصاری

 نصرا خان
 علی ،نصرتی
 مجتبی، نصیری
 مهدی، اسالمی نظام

 نمازی
 نواب
 عبداهلل ،نورانی
 محمد، نورانی
 محمود، نورانی
 نورباال
 عبداهلل ،نوری
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 جعفر ،نومیری
 احمد ،نونچی
 محمود، نویدی
 میرزا، نیستانی

 حسن ،نیسی
 ابراهیم، پور نیک
 اهلل ولی، خو نیک
 اسماعیل، واعظی
 رضا علی، واال

 مهدی، ورشابی
 حبیب ،ورشویی
 قاسم، ورشویی
 حمید ،پور ولی
 رسول ،ویسی
 پور هادی
  علی ،شمیها
 اکبر علی ،شمی رفسنجانیها 

 هانی بن عروه
 عبداهلل ،هراتی
 حسین غالم، یاحسن
 حمیداهلل یاری
 عرفاا یاسر

 اماکن

 (تپه) 121
 (ارتفاع) 112
 (ارتفاع) 115

 ابوالخصیب
 (مدرسة راهنمایی) ابوریحان
 اراک
 ارومیه
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 اروندکنار
 استرالیا
 اصفهان
 (حسینیه) اعظم
 (بیمارستان) افشار
 افغان
 الرصاص ام
 (جاده) القصر ام
 (بندر)خمینی  امام
 مریکاا

 (جنگل) امقر
 امیدیه
 هیاالم

 (روستا) منینؤامیرالم
 اندیمشک
 انگلستان
 اهواز
 ایران
 آبادان
 آباده

 آذربایجان غربی
 (میدان) آزادی
 آغاجری
 (جنگل) آلباتا
 آلبانی
 (محله)ها  یآوخس
 باختران
 بانه
 (محله) بدیعا

 برازجان
 برغازه
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 بروجرد
 بستان
 بصره
 البکر
 (شهرک) بالل

 بندرعبا 
 بوشهر
 بهبهان
 (منطقه) بهرگان
 (رود) شیر بهمن
 البیضه
 پاکستان
 (کارخانه) کوال پپسی
 (هتل) پرشن

 پرگان دیلم
 وین پنج

 پیرانشهر
 ترکیه
 تنومه
 (پادگان) توحید
 تهران
 (نهر) جاسم
 جفیر
 جلدیان
 جماران
 جمکران
 (بیمارستان) شاپور جندی
 (جزیره) جنوبی
 جهرم
 چزابه
 (بیمارستان)چمران 
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 چومان مصطفی
 چهارشیر
 چیالا
 عمران حاج

 (حرم) حضرا دانیال
 (دبیرستان دخترانه) حضرا زینب

 (حرم) حضرا معصومه
 (پادگان) حمید
 بادآ خرم

 خرمشهر
 بادآخسرو
 (شهرک) خلخالی
 فار  خلیج

 خوزستان
 (نهر) خین
 داراب
 حمهردارال
 منینؤدارالم

 دارخوین
 حردان بد

 دزفول
 دشت عبا 
 دهدشت
 دهلران
 مال ده
 (بندر) دیلم
 (پاسگاه) دیم

 (منطقه) ذلیجان
 البیشه رأ 
 رامشیر
 رامهرمز
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 رشت
 رقابیه
 زبیداا
 زعن
 (منطقه) زید

 (روستا) ساهندی
 (منطقه) 4سایت 
 (تپه) سبز
 (مدرسه) سپه

 سربندر
 سردشت
 الا سگ
 (شهرک) سلمان
 سلمانیه
 سنگاپور
 سنندج
 سودان
 سوریه

 سوسنگرد
 سومار
 (پل) سویره
 سیاهکل
 (مسجد) سیدالشهدا
 (محله) سیدها
 (مدرسه) سیرو 
 (جاده) سیدالشهدا
 شادگان
 (رودخانه) شاوور

 شاهچراغ
 شائور
 (بیمارستان) شریعتی
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 علی شط
 شل 
 شلمچه
 شلیبیه
 (جزیره) شمالی
 (روستا) شمکلی
 (رودخانه) شوش

 شوش دانیال
 شوشتر
 (راه  سه) شوشتر
 شهرضا
 شهرکرد
 شهسوار

 (بیمارستان) شهید بقایی
 (مقر) چمران شهید

 (سدّ) پور شهید عبا 
 (پادگان) غالمی شهید
 (پادگان) غیوراصلی شهید
 (بیمارستان) کالنتری شهید

 (ارتفاع) شهیدصدر
 (بیمارستان) باهنر شهید

 (پادگان) شهید باهنر
 شیراز
 (خور) شیطان
 مشطط صالح
 الصخره
 (پاسگاه) صفریه
 (خیابان) صناعی
 (بیمارستان) طالقانی
 (پاسگاه) طاووسیه
 (منطقه) طالییه
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 ظفار
 (خور) عبداهلل
 (منطقه) خان عبدل
 عراق
 (تپه) عرفانی
 (پادگان) اکبر علی
 (پد) چرده علی
 العماره
 عنکوش
 خوش عین
 فاو
 (منطقه) فاو
 فسا
 فکه
 (تنگه) فنی
 (بیمارستان) بخ  فیاض
 (روستا) قارنا
 (نهر) قاسمیه
 هقاسیم
 قفاص
 قم

 کاشان
 (ارتفاع) کدو

 (پاسگاه) الکرامه
 کربال
 کرج
 (رودخانه) کرخه
 نور کرخه

 کردستان
 (منطقه) کمپولو
 کوا
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 شیخ کوا
 (هنرستان صنعتی) کوروش کبیر

 کوشک
 کویت

 بویراحمد و کهکیلویه
 پار  کیان
 (ارتفاع) کینگ
 کارون
 (ة قدیمجاد) کرج
 کرمان

 کرمانشاه
 (پل) خان کریم
 عبداهلل  کوا

 گچساران
 (پادگان) گرمک

 گمر  خرمشهر
 گناوه

 (محله)گودچهک 
 (بیمارستان) نژاد لبافی
 لبنان
 لرستان
 (ارتفاع) لری

 مازندران
 ماهشهر
 (جاده) ماهشهر
 (روستا) محمدیه
 مریوان

 مسجدسلیمان
 (پایگاه) مسجدسلیمان

 مشهد
 (بیمارستان) مصطفی خمینی
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 مکه
 (خیابان) مالصدرا
 مالیر
 فار  ممسنی

 (پایگاه) منتظران شهادا
 (مکتب) المهدی
 مهران
 داغ می 
 (ارتفاع) داغ می 
 (جزیره) مینو
 (بیمارستان) نجمیه
 (بیمارستان) مافی نظام
 نقده
 (کارخانه) نمک
 (نفتی ةحوز) نوروز
 (پاسگاه) پور نیک

 (شهرک) وحدا
 (پایگاه)وحدتی 
 (پادگان) ولیعصر
 (پاسگاه) وهب

 هرمزگان
(راه  سه) تپه هفت
 هند

 هندیجان
 هورالعظیم
 هورالهویزه
 هویزه
 یاسوج
 یزد
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ادوات
 جی آرپی
 40سیم  بی
 آرسی سیم پی بی
 پی ام پی

 110تفنگ 
 توپولف
 چینکو
 121خمپاره 
 01خمپاره 
 12 خمپاره

 خمپاره زمانی
 رسام
 9 ژ

 قایق جیمینی
 قایق ذوالفقار
 قایق عساکره

 51 کالیبر
 کالشینکف

 کلت تیکاروف
 کلت ماکاروف
 لندروگراف
 موشک تاو

 نارنجک تفنگی
 91هواپیمای تی 

 عملیات

 1901فروردین  25
 بدر
 المقد  بیت
 االئمه ثامن
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 آبادان حصر
 خیبر
 رمضان
 القد  طریق
 1 ظفر
 المبین فتح

 4کربالی 
 5کربالی 
 1کربالی 
 9کربالی 
 1کربالی 
 محرم
 عقیل بن مسلم
 1 والفجر
 11 والفجر
 2 والفجر
 4 والفجر
 1 والفجر
 3 والفجر
 مقدماتی والفجر

 یگان
 (قوا) کربال 1
 (سپاه) قدر 11
 (تیپ) قم 11
 (لشکر) رضا امام 21
 (لشکر) ثاراهلل 21
 (لشکر) حمزه 21
 (تیپ) بدر 22
 (لشکر) رسول حضرا 21
 (لشکر) کردستان 21
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 (لشکر) نوحه 21
 (سپاه) الزمان صاحب 9
 (تیپ) عاشورا 91
 (تیپ) المهدی 99
 (تیپ) زرهی شیراز 91
 (تیپ) المقد  بیت 49
 (تیپ) فجر 40
 (گردان) لفضلاابا 51
 (تیپ) کمیل 05
 (سپاه) المهدی 1
 (لشکر) ولیعصر 1
 (لشکر) خراسان 11
 (تیپ) نجف 1
 (تیپ) جعفر بن موسی 15
 (لشکر) زرهی 32
 (تیپ)کمیل 35

 (گردان) ادواا
 (سپاه) اراک

 (سپاه) اصفهان
 (تیپ) حسن امام
 (تیپ) حسین امام
 (لشکر) حسین امام
 (تیپ) سجاد امام
 (تیپ) منینؤامیرالم
 (ناوتیپ) منینؤامیرالم

 (لشکر) انصارالحسین
 (سپاه) آغاجری
 (قرارگاه) حمزه
 (سپاه) حمیدیه
 (قرارگاه) خاتم
 (سپاه) دیلم
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 سایت پدافند موشکی نیروهوایی
 (لشکر) سیدالشهدا

 (ویژه لشکر) شهدا
 (سپاه) شهرکرد
 (تیپ) ائمه 211زره  ضد
 (لشکر) طالب ابی بن علی
 (تیپ) الغدیر
 (قرارگاه) فتح
 (قرارگاه) فجر
 (سپاه) فریدن
 (قرارگاه) قد 
 (تیپ) قوامین
 (قرارگاه) کربال
 (ناوتیپ) کوثر

 (سپاه) گچساران
 (قرارگاه)گلف 
 (سپاه)ماهشهر 

 قآلفاآلفاق  مرکز اطالعاا عملیاا اهواز
 (قرارگاه)مقدم 
 (تیپ) المهدی
 (قرارگاه) نجف
 (قرارگاه) نصر
 (قرارگاه) نوح
 110 واحد

 (تیپ) هوابرد شیراز

سایر
 ای توده

 جنب  مسلمانان مبارز
 ی فدایی خلقها چریک

 حزب پیکار
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 حزب جمهوری اسالمی
 حزب رستاخیز
 حزب رنجبران

 دمکراا
 «کیهان» ةروزنام

 سازمان مجاهدین خلق
 کمونیست

 کُنار
 کوموله

 گروه منصورون
 «زن روز»مجلة 
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منابع
 زمزم هدایت ،های جادة فانو  ستاره .علی حسین ،احسانی
 معارف دفاع مقد  پژوهشگاه علوم و ،جغرافیای عملیاا ماندگار. احمد ،احمدپور

 اطلس جغرافیای نظامی ایران
 تحقیقاا جنگ مرکز مطالعاا و، خوزستان در جنگ، (1)اطلس راهنما 

 تحقیقاا جنگ مطالعاا و مرکز، خرمشهر در جنگ، (2) راهنما اطلس
 تحقیقاا جنگ مطالعاا و مرکز، دشت آزادگان در جنگ، (4) راهنما اطلس
 مطالعاا جنگ تحقیقاا و مرکز، آبادان در جنگ، (0)راهنما  اطلس

 تحقیقاا جنگ مرکز مطالعاا و، جنگ ایالم در ،اطلس راهنما

 معارف دفاع مقد  پژوهشگاه علوم و، فکه، (1) مناطق ةاطلس فشرد
 قد معارف دفاع م پژوهشگاه علوم و، شلمچه، (4) مناطق ةاطلس فشرد

 نشر نگره ،اعترافاا سران حزب توده
 رسانی سازمان هواپیمایی کشوری پایگاه اطالع
ی دفقاع  هقا  ارزش نشر حفظ آثار و بنیاد، خوزستان در جنگ، اطلس جغرافیای حماسی. پورجباری

 مقد 
 جنگ به روایت فرمانده، پورجباری

 تحقیقاا جنگ مطالعاا ومرکز  ،تنبیه متجاوز، (9) عراق تجزیه و تحلیل جنگ ایران و
 ی تخصصیها مرکز انجمن، افزار جنگ
 های دفاع مقد  اولین. محمد ،یار خامه
 های دفاع مقد  ارزش نشر حفظ آثار و بنیاد، المعارف انقالب اسالمی دایره
 های نظامی فرهنگ واژه .محمود ،رستمی

 سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی
 مطالعاا تاریخ معاصر ةمؤسسسایت 
 مطالعاا تاریخ معاصر ایران ةسسؤمایت س

 المعارف مصور تاریخ جنگ دایره. جعفر، نیا شیرعلی
 اسقناد  مرکقز ، سازمان خلق ایران و مواضقع آن  ةشرح تاریخچ .احمدرضا، کریمی. اهلل عزا، عزتی

 انقالب اسالمی
 1904تا  1902نبردهای 
 نسل کوثر، ای به عرض ش  متر جبهه .رضا غالم ،یزدانی
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